
 -๑- 
ด่วนที่สุด 
ที่ อว 8394 (๓)/ว 283      ส ำนักบริกำรวิชำกำร  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนนิมมำนเหมินท์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
    

                                                           18  กุมภำพันธ์  2563 
 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม และประชำสัมพันธ์ โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร                    
“บัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรำยกำรค ำนวณภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ภ.ด.ส.7” ตำม พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562  (รุ่นพิเศษ) 

 

เรียน     
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำร  จ ำนวน     1  ชุด 
  

  ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ก ำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ              
เพื่อจัดท า “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดิน                      
และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่              
11 – 12  มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนอบรม          
คนละ 5,000 บาท  โดยกำรอบรมมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมที่มีหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบในกำรจัดเก็บภำษี  มีเครื่องมือที่ช่วยในกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำมได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว                     
2) ผู้เข้ำอบรมสำมำรถจัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมมำตรำ 30 ได้ถูกต้องตำมล ำดับและขั้นตอน 
และ 3) ผู้เข้ำอบรมสำมำรถออกรำยงำน   “แบบบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.3)”, “แบบบัญชีรำยกำร
อำคำรชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)”, “แบบแสดงรำยกำรค ำนวณภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภ.ด.ส.7” และ “แบบแสดง
รำยกำรบัญชีค ำนวณภำษีอำคำรชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” ตำมข้อก ำหนดใน พ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง                 
พ.ศ.2562 ได้ครบถ้วน 

 
 

  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหลักสูตรดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์
ต่อประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน                
โปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม ทั้งนี้ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 28 (1) ส่วนพำหนะ ค่ำที่พัก 
และค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมต่อได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๒ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้   

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 

                                                     (รองศำสตรำจำรย์เหรียญ  หล่อวิมงคล) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
  
 

ฝ่ายบริการวชิาการ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๒, ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๖๕  Email : vijai.cmu@gmail.com 



 -๑- 
 
ที่ อว 8394 (๓)/ว 250      สำนักบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินท์  อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
    

                                                           13  กุมภาพันธ์  2563 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 

เรียน     
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและกำหนดการ  จำนวน     1  ชุด 
  

  ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ              
เพื่อจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3  เมษายน 2563  
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10  เมษายน 2563  
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563  
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ค ่าลงทะเบียนอบรมคนละ 5,000 บาท                       
โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี              
มีเครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจข้อมูลภาคสนามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  2) ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 30 ได้ถูกต้องตามลำดับและขั้นตอน และ 3) ผู ้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน                
“แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)”, “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)”, “แบบแสดง
รายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” และ “แบบแสดงรายการบัญชีคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด 
ภ.ด.ส.8” ตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ครบถ้วน 
 

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน                
โปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 28 (1) ส่วนพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๒ 
 

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                                                     (รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล) 
          ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
  

ฝ่ายบริการวชิาการ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๗๒, ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๖๕  Email : vijai.cmu@gmail.com 

nuttapong.kh
Typewriter
https://forms.gle/mMfAUp2sa46PzhSD6



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3”  
และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7”  

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
 โดย สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยจะเริ่มจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเหลี่อมล้้าให้สังคม ลดปัญหาการกักตุนเก็งก้าไร และกระตุ้นให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังได้ด้าเนินการออกกฎหมายล้าดับรอง 
ตามท่ี พ.ร.บ. ก้าหนด เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีของ อปท. และได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทาง
เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๐๑๐๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
ก้าหนดให้ อปท. เตรียมการตามแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาท้าความเข้าใจตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้แก่ การส้ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การประกาศทรัพย์สิน การเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าของ
ทรัพย์สิน การแก้ไขของ อปท. หลังจากเจ้าของทรัพย์สินแจ้งให้ตรวจสอบการประเมินภาษี การอุทธรณ์ภาษี 
การช้าระเงินภาษี ขั้นตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมถึงการแจ้งให้ส้ารวจสิ่งปลูกสร้างที่
ยังไม่มีก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และก้าหนดให้มีการจัดท้าแนวเขตการปกครองรองรับการส่งรูปแปลง
ที่ดินของส้านักงานที่ดินประจ้าจังหวัด รวมถึงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และตาม พ.ร.บ. 
มาตรา ๗ ให้ อปท. มีอ้านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต อปท. นั้น  ตามอัตราภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งก้าหนดการใช้ประโยชน์ไว้ 4 ประเภท คือ 

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเกษตรกรรม 
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย 
3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ท้าประโยชน์   

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายก้าหนดเวลาด้าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ก้าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็ บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475  
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนกว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะออกกฎหมายล้าดับรอง  
ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถท้าการแจ้งการประเมินภาษี ให้แก่ผู้เสียภาษีและ                   
เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563  

ในการนี้ ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นความส้าคัญและความจ้าเป็น                
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการด้าเนินการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบเวลาที่ก้าหนด จึงได้จัดท้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ              
เพ่ือการจัดท้า “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพ่ือให้องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งท่ียังไม่ได้จัดท้าหรืออยู่ระหว่างการด้าเนินการสามารถด้าเนินการได้ตามข้ันตอน วิธีการ
และแนวทางตามที่กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

https://www.knightfrank.co.th/th/residential-property/new-projects
https://www.knightfrank.co.th/th/property-bangkok-office/office-for-rent-in-bangkok
https://www.knightfrank.co.th/th/property/factory-for-rent-in-thailand
https://www.knightfrank.co.th/thailand-investment/land-for-sale-in-thailand


ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่แสดงรูปร่างและต้าแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูล
ทางกายภาพที่แสดงถึงต้าแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครองที่สามารถช่วยในการจัดท้าให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีมีเครื่องมือ             

ที่ช่วยในการส้ารวจข้อมูล ภาคสนามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
2.2 ผู้ เข้าอบรมสามารถจัดท้าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 30 ได้ถูกต้อง

ตามล้าดับและข้ันตอน 
2.3 ผู้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)”,  

“แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด (ภ .ด .ส .4) ” ,“แบบแสดงรายการค้านวณภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” และ “แบบแสดงรายการบัญชีค้านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   
         ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 50 คน /รุ่น  

4. วิธีการฝึกอบรม 
4.1 การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช้านาญการเฉพาะเรื่อง พร้อมตอบ 

ข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.2 การฝึกปฏิบัติและการใช้โปรแกรมประยุกต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การเตรียมข้อมูล 

แผนที่/ข้อมูลทะเบียนที่ดิน การน้าเข้าข้อมูลจากแบบส้ารวจลงในระบบฐานข้อมูล การออกรายงานต่างๆ     
เป็นต้น 

5. ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การฝึกปฏิบัติ)  

5.1 ประเมินผลการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของแต่ละเทศบาลฯ / องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

5.2 การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ / ข้อมูลทะเบียนที่ดิน เพ่ือจัดท้าข้อมูลฐาน ก่อนลงส้ารวจภาคสนาม  
5.3 ข้อก้าหนดในการส้ารวจภาคสนาม  พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง 
5.4 การส้ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือลงข้อมูลใน “แบบส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน” “แบบส้ารวจ

เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง” และ “แบบส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย” 
5.5  การน้าเข้าข้อมูลลงในระบบเพ่ือประมวลผลจัดท้า “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       

ภ.ด.ส.3” และ “บัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.4” 
5.6  การจัดท้า “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “บัญชีรายการอาคารชุด/

ห้องชุด ภ.ด.ส.4” 
5.7  การจัดท้า“แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.7”  และ         

“แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” 
 
 



6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
6.1 ท้าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระส้าคัญ การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูก

สร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
6.2 ท้าให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจล้าดับการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
6.3 ท้าให้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือในการช่วยส้ารวจข้อมูลภาคสนามอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.4 ท้าให้ผู้เข้าอบรมสามารถส้ารวจข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นย้า และเป็นระบบ 
6.5 ท้าให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.3”  และ 

“บัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.4” ได ้
6.6 ท้าให้ผู้ เข้าอบรมสามารถออกรายงาน “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและ                         

สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.8” ได ้ 
 

7. วิทยากร 
ผศ.ดร. สิริกร สันติโรจนกุล  สังกัดสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

8. กําหนดการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

9. กําหนดการ สถานทีฝ่ึกอบรม จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 

โครงการไดเ้ปิดการฝึกอบรมจ้านวน 4 รุ่น ใช้ระยะเวลารุ่นละ 2 วัน โดยมีก้าหนดการและสถานที่
การจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

 

รุ่น กําหนดการฝึกอบรม จํานวน สถานที่  จังหวัด 

รุ่นพิเศษ 11 – 12 มีนาคม 2563 

( พุธ - พฤหัสบดี) 

50 คน ห้องอินทนิล ชั้น 1 
ส้านักบริการวิชาการ 

เชียงใหม่ 

รุ่นที่ 1 2 – 3  เมษายน 2563  
(พฤหัสบดี – ศุกร์) 

50 คน ห้องอินทนิล ชั้น 1 
ส้านักบริการวิชาการ 

เชียงใหม่ 

รุ่นที่ 2 9 – 10 เมษายน 2563  
(พฤหัสบดี – ศุกร์) 

50 คน ห้องฝา้ยค้า ชั้น 1 
ส้านักบริการวิชาการ 

เชียงใหม่ 

รุ่นที่ 3 

 

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563  
(พฤหัสบดี – ศุกร์) 

50 คน ห้องฝา้ยค้า ชั้น 1 
ส้านักบริการวิชาการ 

เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 



10. ค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าเอกสารฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง)  
 ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในประเทศตามสิทธิ
ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ 
ว 0091 ลงวันที่ 7  มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะมีผลให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าอบรมมีสิทธิ
เบิกค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก และค่าเดินทางได้จากงบประมาณต้นสังกัด 

๑1. การรับสมัคร/การชําระเงินและวิธีการคัดเลือก  
 11.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ที่ https://www.uniserv.cmu.ac.th/
คลิก สมัครหลักสูตรฝึกอบรม และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้โดยเลือก “ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร” 
 11.2 ผู้สมัครที่ได้กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของส้านักบริการวิชาการแล้ว                
โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและช้าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้า บัญชี ธนาคารกรุงไทย                
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “สํานักบริการวิชาการ (UNISERV)” เลขที่บัญชี 456-0-02583-5 
 11.3 เมื่อมีผู้สมัครเกินจ้านวนที่ก้าหนด ส้านักบริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาจัดสรรที่
นั่งให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ตามล้าดับเวลาที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

12. การรับรองผล 
 ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับรองการฝึกอบรมจากส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              
โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาในหลักสูตร และประเมินระดับความ        
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ เนื้อหาการอบรม และวิทยากร โดยให้ผู้ เข้าร่วมอบรมกรอก
แบบสอบถาม 

๑3. การติดต่อสอบถาม 
นางสาวสิริรัตน์  ชนะญาติ    หมายเลขโทรศัพท์ 0-9185-3517-1 หรือ 0-5394-2865 
นายณัฐพงศ์   ค้ากลม         หมายเลขโทรศัพท์ 0-6468-6862-8  หรือ 0-5394-2875 
นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์          หมายเลขโทรศัพท์ 0-9185-6167-6 หรือ 0-5394-2872 
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-8248-1208-1 หรือ 0-5394-2865 
E-mail :  vijai.cmu@gmail.com   

๑4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานที่ปรึกษาและประเมินผล ฝ่ายบริการวิชาการ ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ตั้ง ส้านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนนิมมานเหมินท์ ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5394-2872, 0-5394-2865 
 E-mail : vijai.cmu @gmail.com,  www.uniserv.cmu.ac.th 
 
 

https://www.uniserv.cmu.ac.th/
https://www.uniserv.cmu.ac.th/
http://www.uniserv.cmu.ac.th/


กําหนดการ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3”  

และ “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7”  
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

 โดย สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 (ข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 
 

วันที่หนึ่ง 

  08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนฝึกอบรมและรับเอกสาร 
 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
 09.00 - 09.30 น. 2 วันนี้  เรามาท้าอะไรกันบ้าง.... 
  09.30 - 09.50 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 09.50 - 12.00 น. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 

- การประเมินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ได้ด้าเนินการอยู่ 
- การจ้าแนกข้อมูลด้านทะเบียนและแผนที่ ที่ได้จากกรมที่ดิน 
- การจัดท้าเขต (Zone) และจัดท้าเขตย่อย (Block) 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการส้ารวจด้วยโปรแกรมส้ารวจ  

- การจัดท้าข้อมูลทะเบียนและแผนที่ เพ่ือการส้ารวจ 
- การส้ารวจข้อมูลภาคสนาม 
- การน้าเข้าข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- การน้าเข้าราคาประเมินทุนทรัพย์ประเภทที่ดิน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- การน้าเข้าราคาประเมินทุนทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
- การน้าเข้า ค้นหา แก้ไข ลบข้อมูลในแต่ละประเภท 

วันที่สอง  

 08.30 - 12.00 น. 1. จัดท้าบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการที่ดินและ 
     สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)” แบบรวม (ส้าหรับติดประกาศ)  
    2. จัดท้าบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการที่ดินและ 
     สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)” แบบแยกรายบุคคล (ส้าหรับส่งไปยังผู้เสียภาษี)  
    3. จัดท้าบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ 
     ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)” แบบรวมทั้ง อปท. (ส้าหรับติดประกาศ)  
    4. จัดท้าบัญชีรายการทรัพย์สินตามแบบ “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ 
     ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)” แบบแยกเป็นรายบุคคล (ส้าหรับส่งไปยังผู้เสียภาษี) 
    5. การออกจดหมายเวียนถึงผู้เสียภาษี เพ่ือจัดส่ง ภ.ด.ส.3 / ภ.ด.ส.4 
 
 
 
 



 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 16.00 น. 1. การจัดท้า “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
    ภ.ด.ส.1” แบบรวมทั้ง อปท. (ส้าหรับติดประกาศ) 
   2. การจัดท้า “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและ 
    สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” แบบรวมทั้ง อปท. (แบบแยกเป็นรายบุคคล) 
   3. การจัดท้า “แบบแสดงรายการบัญชีคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด  
    ภ.ด.ส.8” แบบรวมทั้ง อปท. (ส้าหรับติดประกาศ) 
   4. จัดท้าข้อมูลตาม “แบบแสดงรายการบัญชีคํานวณภาษีอาคารชุด/ 
    ห้องชุด ภ.ด.ส.8” แบบรวมทั้ง อปท. (แบบแยกเป็นรายบุคคล) 
    5. การออกจดหมายเวียนถึงผู้เสียภาษี เพ่ือจัดส่ง ภ.ด.ส.7 / ภ.ด.ส.8 
 

หมายเหตุ : 1) วันและสถานที่อบรม 

                     รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563  (พุธ – พฤหัสบดี) 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3  เมษายน 2563 (พฤหัสบดี – ศุกร์) 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10  เมษายน 2563 (พฤหัสบดี – ศุกร์)   
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 (พฤหัสบดี – ศุกร์) 
            ณ  ส้านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2) ก้าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไต้ตามความเหมาะสม 
 3) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
 4) เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

 
 




