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เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติหลักการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ และก าหนดฝึกอบรมจ านวน  8  แผ่น 
  2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม จ านวน 1 แผ่น 
  3. ตารางโครงการฝึกอบรม จ านวน 2 แผ่น 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และได้มีการปรับปรุงโครงการโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000 v.4) ใหม่เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติดังกลา่ว 
พร้อมทั้งกรมที่ดินได้ส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิน รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องน าข้อมูลรายละเอียดที่ดินเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ และการน ารูปแปลง
ที่ดินมาใช้ในการจัดท าแผนที่แม่บท ซึ่งในปี พ.ศ. 2562-2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งได้
ด าเนินการจัดท าข้อมูลแบบ ภ.ด.ส.3 ในรูปแบบ excel เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยยังมิได้มีการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามใหม่ หรือมีการจัดท าแบบ ภ.ด.ส.3 แล้ว แต่ยังไม่บันทึกลงในโปรแกรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTax3000 v.4) หรือน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าข้อมูล   
เพื่อจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงได้จัดท าโครงการฝึกปฏิบัติ
หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลาย
ประเภท, ป้าย และการปรับข้อมูลที่ดิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้
โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการดังกล่าว 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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โครงการฝกึปฏิบตัิหลกัการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบนัทกึข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทีด่ิน, 
สิ่งปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับขอ้มูลที่ดนิ (มาตรา 10) 

พ.ร.บ.ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 

โค รงก ารฝก 

1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ โดยบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน
และให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องด าเนินการส ารวจ
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถ่ิน การจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมตอ่
เจ้าของทรัพย์สินน้ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน หัวใจส าคัญคือ ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส ารวจและจัดท าข้อมูลพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งข้ันตอนการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแต่ละแปลง เช่น ช่ือ – สกุล เจ้าของ
ที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดินประเภทเอกสารสิทธ์ิ ต าแหน่งแปลงที่ดิน จ านวนเนื้อที่ดิน (ไร่ – งาน – ตารางวา) 
ลักษณะการใช้ (ใช้เอง/ให้เช่า)  การใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน (เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ หรือทิ้งไว้ว่าง
เปล่า) และจัดท าข้อมูลสิ่งปลูกสรา้ง เช่น ช่ือ – สกุล เจ้าของสิ่งปลกูสร้าง ประเภทสิง่ปลูกสร้าง ลักษณะของสิง่
ปลูกสร้าง ขนาดสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในการจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องบันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด และจะต้องน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บันทึกลงในโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000)เพื่อน าไปใช้ในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ การออกแบบบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓-๔)  แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑-๔) แบบแจง้
การประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 6-๘) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้น มีความซับซ้อนทั้งด้านข้อมูล (ลักษณะ ประเภท 
การใช้ประโยชน์) และกฎหมาย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อน าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน การจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษี ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อ
เจ้าของทรัพย์สิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าโครงการฝึกปฏิบัติหลักการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทีด่ิน, สิ่งปลูกสรา้ง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และ
การปรับข้อมูลที่ดิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 
v.4 และโปรแกรม LTax GIS ข้ึนจ านวน 16 รุ่น  

  



 

๒.  ว ัตถ ุประสงค ์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติสามารถจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้วเสร็จ และ

สามารถน าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) ไปใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อรับความรู้หลักกฎหมายและวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ดังนี ้

(1) หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับระบบการท างานโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 

(2) การเช่ือมฐานข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดินกับแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

(3) หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามและการบันทึกแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

(4) การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทเกษตรกรรมที่อยู่อาศัย อื่นๆ และว่างเปล่า เป็นต้น จากแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

(5) หลักการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรณีใช้ประโยชน์หลายประเภท 

(6) การพิมพ์แบบรายงานบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
(7) การพิมพ์แบบรายงานบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
(8) การพิมพ์หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) 
(9) การพิมพ์แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)  
(10) การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

(LTax 3000V.4) 
(11) การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

(LTax 3000V.4) 
2.3 เพื่อรับความรู้เทคนิคพิเศษในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax 3000 และ 

LTax GIS ดังนี ้
(1) เทคนิคการออกหนังสือราชการโดยอัตโนมัติ  การใส่ลายมือช่ือเจ้าพนักงานประเมิน/นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในหนังสือราชการ 
   (2) เทคนิคการพิมพ์ ภ.ด.ส.3 เป็นรายบุคคลเพื่อส่งให้เจ้าของทรัพย์สิน 
   (3) การน าข้อมูลกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 
 (4) การน าข้อมูลตามมาตรา 10 ที่กรมที่ดินส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกเดือนน ามาปรับปรุง
ข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
 (5) การแบ่งแปลงที่ดิน การรวมแปลงที่ดิน การใส่รหัสแปลงที่ดินกรณีที่มีการแบ่งแยก การใส่รหัส
แปลงที่ดินกรณีการรวมแปลง การสร้างสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ การท าข้อมูลถนน แม่น้ า  
 (๖) การเช่ือมข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) เข้าโปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
 (๗) เทคนิคการท าแผนที่อื่น ๆ น าไปประยุกต์ใช้กับงานของท้องถ่ิน  



 
3.กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 

โดย กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศไทย จ านวน 16 รุ่น ๆ ละ 50 คนจ านวน 800 คน ประกอบด้วย 

(1) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานคลัง 
(2) เจ้าหน้าทีร่ับมอบหมายในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (LTax 3000 V.4) 

และเจ้าหน้าทีร่ับมอบหมายโปรแกรมประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
(3) ผู้ที่สนใจในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (LTax 3000 V.4) และผู้ที่สนใจใน

การใช้โปรแกรมประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ านวนผู้ร่วมโครงการแต่ละรุ่น โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณการในโครงการ 

 
4.รูปแบบการด าเนินงาน 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (จ านวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน) 
 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
จ านวน 16 รุ่น ๆ ละ 4 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564 
 

6. สถานท่ีอบรม 
รุ่นที่ 1  วันที่ 2 – 5 เมษายน 2564 โรงแรมทวารวดรีีสอร์ท จงัหวัดปราจีนบุร ี  
รุ่นที่ 2  วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี 
รุ่นที่ 3  วันที่ 7– 10 พฤษภาคม  2564 โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี 
รุ่นที่ 4  วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม  2564 โรงแรมในจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
รุ่นที่ 5  วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2564  โรงแรมรเิวอร์แควรสีอร์ท จังหวัดกาญจนบรุ ี
รุ่นที่ 6  วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่นที่ 7 วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2564 โรงแรมสวนหมอกค ารีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รุ่นที่ 8 วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2564 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เท่นรสีอรท์ จังหวัดเลย 
รุ่นที่ 9 วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2564  โรงแรมเทพนคร จงัหวัดบรุีรมัย ์
รุ่นที่ 10 วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2564 โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม ่
รุ่นที่ 11 วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 โรงแรมในจงัหวัดจันทบรุ ี
รุ่นที่ 12 วันที่ 6– 9 สิงหาคม 2564 โรงแรมหัวหินแกรนด์ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รุ่นที่ 13 วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2564 โรงแรมในจงัหวัดนครพนม 
รุ่นที่ 14 วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2564 โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหวัดล าปาง 
รุ่นที่ 15 วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2564 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน 
รุ่นที่ 16 วันที่ 3 – 6 กันยายน 2564 โรงแรมในจงัหวัดสระแก้ว 
ณ โรงแรมเอกชนแห่งหนึ่งในแต่ละจังหวัด 

หมายเหตุ: 1. เน่ืองด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อ
การส ารองสถานที่จัดโครงการ ทั้งน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ขอเข้าพื้นที่และการจัดการงานของโรงแรม ตาม
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19  

 2. สถานที่จัดโครงการ ณ โรงแรมในแต่ละจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งใน QR code และกลุ่มไลน์ LTaxTraining  



 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติสามารถจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้วเสร็จ และสามารถน า
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (LTax 3000) ไปใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติรบัความรู้หลักกฎหมายและวิธีการบันทกึข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี ้

(1) หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้างกับระบบการท างาน
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (LTax 3000 V.4) 

(2) การเช่ือมฐานข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดินกบัแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

(3) หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามและการบันทกึแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

(4) การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทเกษตรกรรมที่อยู่อาศัย อื่นๆ และว่างเปล่า เป็นต้น จากแบบส ารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(5) หลักการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรณีใช้ประโยชน์หลายประเภท 

(6) การพิมพ์แบบรายงานบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
(7) การพิมพ์แบบรายงานบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
(8) การพิมพ์หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (ภ.ด.ส.6)  
(9) การพิมพ์แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)  
(10) การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
       (LTax 3000V.4) 
(11) การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(LTax 3000V.4) 
(12) เทคนิคการออกหนังสือราชการโดยอัตโนมัติ  การใส่ลายมือช่ือเจ้าพนักงานประเมิน/นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในหนังสือราชการ 
(13) เทคนิคการพิมพ์ ภ.ด.ส.3 เป็นรายบุคคลเพื่อส่งให้เจ้าของทรัพยส์ิน 
(14) การน าข้อมูลกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(LTax GIS) 
(15) การน าข้อมูลตามมาตรา 10 ที่กรมที่ดินส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกเดือนน ามา

ปรับปรุงข้อมลูในโปรแกรมประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
(16) การแบ่งแปลงที่ดิน การรวมแปลงที่ดิน การใส่รหสัแปลงที่ดินกรณีที่มีการแบง่แยก การใส่

รหัสแปลงที่ดินกรณีการรวมแปลง การสร้างสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ การท าข้อมูลถนน แม่น้ า  
(1๗) การเช่ือมข้อมูลในโปรแกรมประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) เข้าโปรแกรม

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (LTax 3000 V.4) 
(1๘) เทคนิคการท าแผนที่อื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้กับงานของท้องถ่ิน 

  



ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝกึปฏิบตัิหลกัการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบนัทกึข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทีด่ิน, 

สิ่งปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับขอ้มูลที่ดนิ (มาตรา 10) 
พ.ร.บ.ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 
ตั้งแต่เดอืนเมษายน – กนัยายน 2564 

............................................................................................................................ 
วันท่ี 1 ของโครงการ  

เวลา ๐9.3๐ – 12.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา 13.0๐ – 13.3๐ น. พิธีเปิด 
เวลา ๑3.30 – ๑9.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

หัวข้อวิชา 1. การน าข้อมูลกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
๒. การน าข้อมูลตามมาตรา 10 ที่กรมที่ดินส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกเดือนน ามาปรับปรงุข้อมูลในโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 

 
วันท่ี 2 ของโครงการ  

เวลา 08.00– ๑2.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ(ต่อ) 
  หัวข้อวิชา 3. การแบ่งแปลงที่ดิน การรวมแปลงที่ดิน การใส่รหัสแปลง

ที่ดินกรณีที่มีการแบ่งแยก การใส่รหัสแปลงที่ดินกรณีการรวม
แปลง การสร้างสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ (LTax GIS) 

  4. การเช่ือมข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTax GIS) เข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 

เวลา ๑๒.00 – ๑๓.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – ๑9.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ

หัวข้อวิชา 5. หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างกับระบบการท างานโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
6. หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามและการบันทึกแบบส ารวจ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

 
 

  



 
วันท่ี 3 ของโครงการ  

เวลา 08.30 – ๑2.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
หัวข้อวิชา 7. การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรมที่อยู่
อาศัย อื่น ๆ และว่างเปล่า เป็นต้น จากแบบส ารวจข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
8. หลักการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีใช้ประโยชน์
หลายประเภท 
9. การพิมพ์แบบรายงานบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส.3) 
10. การพมิพ์แบบรายงานบัญชีราคาประเมินทนุทรพัย์ของ
ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  

เวลา ๑๒.00 – ๑๓.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – ๑9.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

หัวข้อวิชา 11. การพมิพห์นงัสอืแจ้งการประเมนิภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.6)  
12. การพมิพ์แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง 
(ภ.ด.ส.7)  
13. การประเมนิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมแผน
ที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
14. เทคนิคการออกหนังสือราชการโดยอัตโนมัติ  การใส่ลายมือ
ช่ือเจ้าพนักงานประเมิน/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในหนังสือราชการ 

 
วันท่ี 4 ของโครงการ  

เวลา 08.30 – ๑2.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
หัวข้อวิชา 15. เทคนิคการพิมพ์ ภ.ด.ส.3 เป็นรายบุคคลเพื่อส่งให้เจ้าของ

ทรัพย์สิน 
16. การปรบัปรงุแก้ไขข้อมลูที่ดนิและสิง่ปลกูสร้างโดยโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สนิ (LTax 3000 V.4) 
17. เทคนิคการท าแผนที่อื่น ๆ น าไปประยุกต์ใช้กับงานของ
ท้องถ่ิน 

เวลา ๑๒.00 – ๑๓.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – ๑7.00 น. สัมมนาตอบปัญหา การน าเสนอผลสะท้อนกลบั และพิธีปิด 

หมายเหตุ:  1. ก าหนดการและวิทยากรอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ:  2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน   



รายละเอียดเนื้อหาวิชาการ และหลักสูตร 
โครงการฝกึปฏิบตัิหลกัการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบนัทกึข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทีด่ิน, 

สิ่งปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับขอ้มูลที่ดนิ (มาตรา 10) 
พ.ร.บ.ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 

 

1. หัวข้อเรื่อง 
 1. การน าข้อมูลกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 

2. การน าข้อมูลตามมาตรา 10 ที่กรมที่ดินส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกเดือนน ามาปรับปรุง
ข้อมูล   
 ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 

3. การแบ่งแปลงที่ดิน การรวมแปลงที่ดิน การใส่รหัสแปลงที่ดินกรณีที่มีการแบ่งแยก การใส่รหัสแปลง
ที่ดินกรณีการรวมแปลง การสร้างสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ (LTax GIS) 

4. การเช่ือมข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) เข้าโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 

5. หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับระบบการท างานโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 

6. หลักการส ารวจข้อมูลภาคสนามและการบันทึกแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง   

7.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท
เกษตรกรรมที่อยู่อาศัย อื่น ๆ และว่างเปล่า เป็นต้น จากแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

8. หลักการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กรณี
ใช้ประโยชน์หลายประเภท 

9. การพมิพแ์บบรายงานบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง (ภ.ด.ส.3) 
10. การพมิพ์แบบรายงานบัญชีราคาประเมินทนุทรพัย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
11. การพมิพห์นงัสอืแจ้งการประเมนิภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง (ภ.ด.ส.6)  
12. การพิมพ์แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)  
13. การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 

3000 V.4) 
14.เทคนิคการออกหนังสือราชการโดยอัตโนมัติ  การใส่ลายมือช่ือเจ้าพนักงานประเมิน/นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในหนังสือราชการ 
15. เทคนิคการพิมพ์ ภ.ด.ส.3 เป็นรายบุคคลเพื่อสง่ให้เจ้าของทรัพยส์ิน 
16. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(LTax 3000 V.4) 
17. เทคนิคการท าแผนที่อื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้กับงานของท้องถ่ิน 
18. สัมมนาตอบปัญหา การน าเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปิด 
 

 
  



 

2. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ช าระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด ท่านละ ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ในวันลงทะเบียนรายงานตัว ณ สถานที่อบรบของแต่ละรุ่น 
 
3. การรับสมัคร 

รับใบสมัครออนไลน์และส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คิวอาร์โค้ด  

       สแกนเพ่ือสมัครอบรม สแกนเพ่ือตรวจสอบรายชื่อและติดตามขา่วสาร 

 

 

 

 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ 
4.1  ค่าพาหนะ  เบิกตามทีจ่่ายจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ฯ 
4.2  ค่าเบ้ียเลี้ยงระหว่างฝึกปฏิบัติ 

- วันที่ ๑ ของการอบรมแต่ละรุ่นเบิกเบี้ยเลี้ยงได้เต็มจ านวนตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เนื่องจากไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร  

- วันที่ ๒ - ๔ ของการอบรมมีการจัดอาหารเลี้ยงแต่ไม่ครบทุกมื้อเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ๒ ใน ๓  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 

5. สิ่งท่ีต้องเตรียมมา 
1. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินในรูปแบบ (.shp) และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน (Excel) ที่กรมที่ดนิ

จัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ไฟล์ต้นฉบับ) ที่มีที่อยู่เจ้าของทรัพย์สิน 
2. ข้อมูล สปก. 4-01 ก รูปแปลงที่ดินในรูปแบบ (.shp) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน (Excel)  

ที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
3. ราคาประเมินที่ดินรายแปลงจากกรมธนารักษ์ในรูปแบบไฟล์ Excel 
4. ค าบรรยายแนวเขตปกครองของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไฟล์แนวเขต 
5. ข้อมูลแผนที่แม่บท แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ในระบบมือ หรือระบบอื่นๆ ที่ได้จัดท าไว้แล้ว (ถ้ามี) 
6. ไฟล์ Back up Ltax3000 v.๓ (ถ้ามี) 
7. ปลั๊กไฟ 
8. คอมพิวเตอร์window10 64 บิท ที่ใช้งานจริงมาเพื่อลงโปรแกรม Ltax3000 V.4 และ Ltax GIS 

6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
โดย ผู้ประสานโครงการ คุณอาษาพร โทร. 086 114 1554 
 คุณอรวรรณ โทร. 063 787 5151 
 คุณอาทิตย์ โทร. 083 963 5444 

  



 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
ใบสมัครเขา้รับการอบรม โครงการฝึกปฏิบัติหลักการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้

ประโยชน์ของท่ีดิน, สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, ป้าย และการปรับข้อมูลท่ีดิน 
(มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 

เพ่ือเขา้รับการอบรม รุ่นท่ี..............  ระหว่างวันท่ี.......................................ณ จังหวัด................................ 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 

 
สังกัด อบต./เทศบาล........................................................................ ต าบล...................................... 
อ าเภอ...............................................จงัหวัด.................................... รหสัไปรษณีย.์......................... 
โทรศัพท.์...........................................โทรสาร................................... 
ขอสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดงักล่าว ดงันี ้

1. ช่ือ........................................ต าแหน่ง..........................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ.................... 
2. ช่ือ........................................ต าแหน่ง..........................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ.................... 
3. ช่ือ........................................ต าแหน่ง..........................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ.................... 
4. ช่ือ........ ...............................ต าแหนง่..........................................เบอร์โทรศัพท์มอืถือ.................... 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ช าระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด จ านวน ๕,๙๐๐ บาท (-ห้าพันเก้าร้อยบาท

ถ้วน-)ต่อท่าน ในวันลงทะเบียนรายงานตัว ณ สถานที่อบรบของแต่ละรุน่  ผู้สนใจสามารถรบัใบสมัครออนไลน์
และส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คิวอาร์โค้ด  

 
              สแกนเพ่ือสมัครอบรม                          สแกนเพ่ือตรวจสอบรายชื่อและติดตามขา่วสาร 

 

 

 

 
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมลู ได้ทุกวันตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปได้ท่ี 
โดย ผูป้ระสานโครงการ คุณอาษาพร โทร. 086 114 1554 
 คุณอรวรรณ โทร. 063 787 5151 
 คุณอาทติย์ โทร. 083 963 5444



ตารางโครงการฝึกปฏิบัติหลักการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์หลายประเภท, 
ป้าย และการปรบัข้อมูลทีด่ิน (มาตรา 10) พ.ร.บ.ภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยใช้โปรแกรม LTax 3000 v.4 และโปรแกรม LTax GIS 
 

วัน/เวลา เวลา ๐9.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

วันท่ี ๑ 
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

        พักกลางวัน 
 (วันที ่1 ไม่เล้ียงอาหารกลางวัน) 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 1 - 2 

วัน/เวลา เวลา ๐8.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

   รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

วันท่ี 2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 3 – 4 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 5 - 6 

วันท่ี 3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 7 - 10 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 11 - 14 

วัน/เวลา เวลา ๐8.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๐๐ - 17.๐๐ น.  

วันท่ี 4 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 15-17 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตหิัวข้อวิชาอบรม 18 

หมายเหตุ ตารางวิชาอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  



หัวข้อวิชาอบรม 
1. การน าข้อมูลกรมที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
๒. การน าข้อมูลตามมาตรา 10 ที่กรมที่ดินส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกเดือนน ามาปรับปรุงข้อมูล   

 ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTax GIS) 
๓. การแบ่งแปลงที่ดิน การรวมแปลงที่ดิน การใส่รหัสแปลงที่ดินกรณีที่มีการแบ่งแยก การใส่รหัสแปลงที่ดินกรณีการรวมแปลง การสร้างสิ่งปลูกสร้างในแผนที่ 
4. การเช่ือมข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTฟป GIS) เข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
5. หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับระบบการท างานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
6. การเช่ือมฐานข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดินกับแบบส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
7. การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรมที่อยู่อาศัย อื่น ๆ และว่างเปล่า เป็นต้น จากแบบส ารวจข้อมูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
8. หลักการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีใช้ประโยชน์หลายประเภท 
9. การพมิพแ์บบรายงานบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง (ภ.ด.ส.3) 
10. การพมิพ์แบบรายงานบัญชีราคาประเมินทนุทรพัย์ของที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
11. การพมิพห์นงัสอืแจ้งการประเมนิภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง (ภ.ด.ส.6)  
12. การพิมพ์แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)  
13. การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
14. เทคนิคการออกหนังสือราชการโดยอัตโนมัติ  การใส่ลายมือช่ือเจ้าพนักงานประเมิน/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในหนังสือราชการ 
15. เทคนิคการพิมพ์ ภ.ด.ส.3 เป็นรายบุคคลเพื่อสง่ให้เจ้าของทรัพยส์ิน 
๑6. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000 V.4) 
๑7. เทคนิคการท าแผนที่อื่นๆ น าไปประยุกต์ใช้กับงานของท้องถ่ิน 

 18. สัมมนาตอบปัญหา การน าเสนอผลสะท้อนกลับ และพิธีปิด 

 


