
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ส ารวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือ

สมาร์ทโฟน และบันทึกขอ้มูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
 

********************* 
 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การส ารวจข้อมูลภาคสนามเป็นการเก็บรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแปลงที่ดิน และ

ส ารวจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในพ้ืนที่จริง เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งหรือเป็น
หัวใจของการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินก็ว่าได้ หากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนามไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงแล้วก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีไม่ถูกต้องด้วย  

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว ที่ต้องบันทึกข้อมูลลงแบบส ารวจที่มีหลาย
ขั้นตอน ประกอบกับการที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(LTAXGIS) ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน
ที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการส ารวจข้อมูลภาพสนาม โดยต้องการให้ขอมูลที่ไดจากการส ารวจเกี่ยวกับขอมูลที่ดิน ขอมูลโรง
เรือนและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ขอมูลปาย และอ่ืน ๆ ของแปลงที่ดินแตละแปลงตามแผนที่แมบทให้สามารถ
บันทึกเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) ได้โดยตรงผ่านระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) จึงได้พัฒนาระบบและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่
ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบน
ระบบคลาวน์คอมพิวติ้งขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม และจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 

3.2. เพ่ือส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับขอมูลที่ดิน  ขอมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ขอมูลปาย  
ขอมูลการประกอบการคาและอ่ืน ๆ  ของแปลงที่ดินแตละแปลง 

3.3. เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒ 

 

3.4. เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดเก็บรายได้เป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  

3.5. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
4. เป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติงานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

4.1. ผู้อ านวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายโยธา  
4.2. ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
4.3. พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
4.4. บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม 
 

5. ระยะเวลา 
จ านวน 2 รุ่น เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 5 วัน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒3 – ๒7  เมษายน ๒๕61 และ  

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๑  พฤษภาคม ๒๕61 
 

6. สถานที่อบรม 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  

7. วิธีด าเนินการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วย

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการโดยวิธีการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูล 
โดยใช้วิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดท าและ
พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAXGIS และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และวิทยากรที่ได้รับเชิญที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

การบรรยาย 
๑. หลักท่ัวไปในการส ารวจข้อมลูภาคสนาม การใชแผนที่แมบทในการน าเดินส ารวจขอมูล 
๒. หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
แบ่งกลุ่มการฝึกปฎิบัติ 
๑. การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทและข้อมูลคัดลอกข้อมูลที่ดินเข้าระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
๒. การติดตั้งโปรแกรมส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วย

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (LTaxSurvey) 
๓. การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) 
๔. การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง (ผ.ท.2)  



๓ 

 

๕. การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับปาย  (ผ.ท.3) 
๖. การจัดท าผังบริเวณแสดงต าแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน 
๗. การจัดท าทะเบียนทรัพยสินด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
๘. การพิมพ์แบบส ารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน  (ผ.ท.1) 
๙. การพิมพ์แบบส ารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  (ผ.ท.2) 
๑๐. การพิมพ์แบบส ารวจขอมูลเกี่ยวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ (ผ.ท.3) 
๑๑. การพิมพ์แบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 
๑๒. การพิมพ์แบบแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7) 
๑๓. การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๑๔. โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) บนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 

 
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

8.1. ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด 2 ข้อ 28(1) 

8.2. ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสาร
อบรมและหนังสือคู่มือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่า
วุฒิบัตร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าบริการคลาวน์คอมพิวติ้ง และค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมและค่าจ่าย
ใช้อื่น ๆ  

8.3. ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558  

  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

10. การรับรองผลการอบรม 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต้องมีเวลาท าการ

ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

11. การรับสมัคร 
ผูสนใจสามารถกรอกใบสมัคร และสงใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ 

หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส อีเมล s_chaypanya@hotmail.com พรอมแจงการสงเอกสารที่หมายเลข 
โทรสาร ( FAX) ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ ไดทุกวันตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

การช าระค่าลงทะเบียน 
ช าระโดยโอนเงินผานธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ  
ชื่อบัญชี  โครงการอบรมศูนยพัฒนาทุนมนุษย  
เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔-๐  
 
การติดตอสอบถาม        
หากทานตองการขอมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดตอ คุณพรวิภา พรมรักษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท ๐๒-๒๔๔๕๐๔๔-๕              
 

หมายเหตุ              
- กรุณาเขียนชื่อ – สกุล และรายละเอียดหนวยงานที่จะใชในการออกใบเสร็จรับเงินให

ชัดเจน เพ่ือผูจัดจะไดออกใบเสร็จลวงหนาและใหทานติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินไดที่โตะลงทะเบียนในวัน
อบรม              

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญ ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม และรายละเอียด
www.hcdsuandusit.com หรือที่ https://training.ltaxcloud.com/home           

           
12. วิทยากร 

12.1. ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และกฎหมายรายได้และการ
จัดเก็บภาษ ี

12.2. ทีมพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000 3.1) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS 2.1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

12.3. ทีมพัฒนาโปรแกรมส ารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง (LTaxSurvey) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
13. เอกสารที่เตรียมส าหรับการฝึกอบรม 

13.1. ข้อมูลดิจิตอลแผนที่แม่บท (เขต, เขตย่อย, คัดลอกรูปแปลงที่ดิน) ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ท าไว้แล้ว  

13.2. รหัสการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) ที่ได้รับ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

13.3. ขอมูลที่ดินที่ด าเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อเจาของที่ดิน ที่อยู เลขที่เอกสาร
สิทธิ์ เลขที่ดิน หนาส ารวจ ต าแหนงที่ตั้ง และจ านวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแตละแปลง บันทึกลงในโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เรียบร้อยแล้ว (ไฟล์ส ารองข้อมูล LTAX3000) 

13.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงานหรือ
ของส่วนตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกว่า 
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13.5. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Android 
4.0  
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การใชแผนที่แมบทในการน าเดินส ารวจขอมูล และการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 

14.2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส าหรับเก็บภาษีท้องถิ่น 

14.3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกข้อมูลข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินส าหรับการจัดเก็บรายได้ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน 

ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
********************* 

วันที่หนึ่ง  
๐๘.3๐ – ๑0.00 น. รายงานตัวลงทะเบียน 
10.0๐ – ๑0.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
๑0.45 – ๑๒.0๐ น.  หลักท่ัวไปในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑4.0๐ น.  การใชแผนที่แมบทในการน าเดินส ารวจขอมูลภาคสนาม 
๑4.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ 

แท็บเล็ต และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๔๕ – 17.0๐ น.  การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทและข้อมูลคัดลอกข้อมูลที่ดินเข้าระบบคลาวน์ 

คอมพิวติ้ง (LTaxCloud Plugin) 
๑๗.0๐ – ๑๘.0๐ น.  การติดต้ังโปรแกรมส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วย 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (LTaxSurvey) 
วันที่สอง  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน  (ผ.ท.1) 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน  (ผ.ท.1) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  (ผ.ท.2) และการจัดท าผัง

บริเวณแสดงต าแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  (ผ.ท.2) และการจัดท าผัง

บริเวณแสดงต าแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑8.0๐ น.  การส ารวจขอมูลเกี่ยวกับปาย (ผ.ท.3) 
 
วันที่สาม  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การจัดท าทะเบียนทรัพยสินด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

(LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การพิมพ์แบบส ารวจขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน  (ผ.ท.1) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
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๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การพิมพ์แบบส ารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง  (ผ.ท.2) 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑7.0๐ น.  การพิมพ์แบบส ารวจขอมลูเกี่ยวกับปายและใบอนุญาตตาง ๆ (ผ.ท.3) 
๑7.00 – ๑๘.0๐ น.  การพิมพ์แบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 
 
วันที่สี่  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การพิมพ์แบบแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7) 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การพิมพ์แบบแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.0๐ น.  โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวต้ิง 
 
วันที่ห้า  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวต้ิง 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวต้ิง 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) ระบบคลาวน์คอมพิวต้ิง 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๖.๓0 – ๑8.๐๐ น.  พิธีปิดการฝึกอบรม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ส ารวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อเทศบาล/อบต. ........................................................ (ภาษาอังกฤษ)................................................................ 
อ าเภอ..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์......................................... 
**** E – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร........................................................................... **** 

มีความประสงค์    เข้ารับการอบรม   รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒3–๒7   เมษายน ๒๕61  
                                           รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๑  พฤษภาคม ๒๕61 

 รายช่ือดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง............ ....................โทร.......................... 
๒. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 
๓. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง............ ....................โทร.......................... 
ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี           โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
บัญชี เลขที่  ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐   ลงวันที่............................................................ 
ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่  Email :  s_chaypanya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ................................................... ผู้ส่ง           ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติ 
อปท.(ผู้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม)                       (ผู้อนุมัติบุคลากรเข้ารับการอบรม) 
 
*** เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร  
( FAX) ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสังกัด อบต./เทศบาล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบ **  

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 
เพื่อยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

กรุณาน าเอกสารใบโอนเงินมาด้วยในวันลงทะเบียน 

 

 


