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เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม “การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมแผนที่ภาษี” 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๓๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ น้ัน

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำข้อมูลรูป
แปลงที่ดินไปจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และนำข้อมูลเอกสารสิทธิ
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปคัดลอกลงในแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนดเพื่อนำไปใช้ประกอบการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้
สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์  โ ดย บริษัท ครีเอชั่น โ ปร จำกัด จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ และโปรแกรมแผนท่ีภาษี” ข้ึน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เดอะคอนเน็คชั่น สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว ทางออก ๔ กรุงเทพฯ  เพื่อให้การจัดทำฐานภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และครบถ้วนต่อไป  โดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 
ท่านละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ให้เบิกจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

        
                 (นางสาวอรุณรุ่ง พวงระย้า)

  กรรมการผู้จัดการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณจอย ๐๘๖๓๐๔๙๕๔๕



ข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการ
ฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงาน

“การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมแผนท่ีภาษี” เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไ ด้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำและนำไปใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษี   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่
แม่บทมีความพร้อมในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๓๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐  เสร็จแล้ว ใ ห้ตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ ว่ามีเพียงพอที่จะ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใ ห้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ  เพื่อใช้ใน
การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ และได้
รับแจ้งจากกรมที่ดินเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ัน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำข้อมูลรูปแปลง
ที่ดินไปจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และนำข้อมูลเอกสารสิทธิของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปคัดลอกลงในแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนดเพื่อนำไปใช้ประกอบการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้
สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุน
ทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และโปรแกรมแผนท่ีภาษี” 
ข้ึน โ ดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลภาษี เพื่อให้การจัดทำฐานภาษีตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และครบถ้วนต่อไป



๒. รายละเอียดโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๒.๑ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล/อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดความสะดวกรวดเร็ว

๒.๒.๒ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
สมบูรณ์สำเร็จและสามารถใช้งานได้จริง

๒.๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล/อบต. มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน

๒.๒.๔ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และ
สามารถตรวจสอบได้

๒.๒.๕ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีความรู้ความสามารถจัดทำ
โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลภาษีได้ด้วยตนเองเป็นการประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำรวจภาคสนาม
๒.๒.๗ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโปรแกรมฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ในการจัดทำบัญชีแสดง

รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายคน (ม.๓๐) และสามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

๒.๒.๘ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
๒.๒.๙ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรองรับตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  ๒๕๖๒

๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย
      ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากร/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

๒.๔.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒.๔.๒ ประธานสภารองประธานและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒.๔.๓ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒.๔.๔ ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย
๒.๔.๕ นักวิชาการจัดเก็บรายได/้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได/้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๒.๔.๖ นักวิชาการคลัง/เจ้าพนักงานการคลัง/เจ้าหน้าที่การคลัง
๒.๔.๗ นักบริหารงานช่าง/นายช่างโยธาชำนาญงาน/นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๒.๓ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
หลักสูตร ๔ วัน 



๒.๔ วัน เวลา และสถานท่ี การเปิดอบรม
      โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงาน เรื่อง 
“การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโปรแกรมแผนที่ภาษี” เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการ
จัดอบรมดังน้ี

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ เดอะคอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าว ทางออก 4 (okseminar.com) 
(ที่พักตรงข้าม รับส่วนลดพิเศษ เพียงบอกมาจัดงานที่เดอะคอนเน็คชั่น mybedbangkok.com/th)

๒.๕ การประเมินและติดตามผล
ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ ของผู้เข้าอบรม

  
๓. การเตรียมข้อมูล
   ผู้เข้าอบรม จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการลงโปรแกรมแผนที่ภาษี

๔. รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน พร้อมลงโปรแกรมแผนที่ภาษี

๕. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงาน เรื่อง 

เรื่อง “การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ และโปรแกรมแผนที่ภาษี” เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ๒,  ๔๐๐ บาท (  โดยค่าที่พัก  ค่าเดินทาง และเบ้ียเลี้ยงให้เบิกที่ต้นสังกัด)
อ้างถึงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง หน้า ๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่น ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่า
ที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบน้ี

(บัญชีหมายเลข ๔ อัตราการเบิกค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ข้อ ๒ ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/วัน/คน)

๖. การติดต่อหรือส่งหลักฐานการชำระเงิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2453-9629, 08-6304-9545 อีเมล info@creationpro.co.th
เว็บไซต์ http://www.creationpro.co.th http://www.opensource2day.com
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/opensourcetoday Line: opensource2day



๗. กำหนดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ การปฎิบัติงาน เรื่อง 

“การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัน เวลา รายละเอียด
วันที่ ๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียน
วันที่ ๒ ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน

การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-  ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- การเทียบเคียง และจัดประเภท ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง
- การเทียบเคียงที่ดิน ระยะความลึกลดหลั่น และการทอนราคากรณีแปลง
ที่ดินไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
- การใช้โปรแกรมคำนวณราคาประเมินที่ดิน สำหรับเอกสารสิทธิประเภท
อื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. - การเพิ่มฐานข้อมูลชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ใน

ระบบบัญชี E-laas
วันที่ ๓ ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - การฝึกปฏิบัติการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบ Manual

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - ความรู้เกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูล การสำรองไฟล์ข้อมูล Ltax ๓๐๐๐       

ที่ถูกต้อง สำหรับงานจัดเก็บรายได้
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นวัตกรรมใหม่ องค์กรปกครองท้องถ่ิน  ประเทศไทย  ในยุค ๔.๐

- เทมเพลทเอกสารมาตรฐานราชการ/ภาครัฐ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. - ระบบบริหารจัดการภาระหน้าที่งานในองค์กร

- เทคโนโลยีเว็บไซต์มาตรฐานสมัยใหม่
วันที่ ๔ ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. รับเกียรติบัตร/ตอบข้อซักถาม/รับฟังความคิดเห็น/ฯลฯ

๑๐.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



บริษัท ครีเอช่ัน โปร จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๘๑๖๔๙๕๒                                         
เลขท่ี ๒๑๑/๖ ช้ันท่ี ๒ ห้อง บี อาคารโมเดิร์นบาธ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๖๓๐๔๙๕๔๕ (แอดไลน์ได้) อีเมล info@creationpro.co.th

___________________________________________________________________________________________

แบบตอบรับ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ช่ือองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล……………………………………………………………………………………………

ช่ือผู้ประสานงานอบรม………………….……………………………………………………………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์…….……………………………………………  อีเมล์…….………………………………………………………...……..

ช่ือผู้เข้ารับการอบรม ๑.…….…………………………………………………………….…………………………………………….……

      ๒.…….…………………………………………………………………………………….…………………………

      ๓.………………………………………………………………….…………………………………………….……

*** ผู้เข้าอบรม จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการลงโปรแกรมแผนที่ภาษี ***

การชำระค่าลงทะเบียน ๒,๔๐๐ บาท/ท่าน

1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๓๔๒๐๑๖๕๖๕
2. กรณี ทำจ่ายด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด และฝากเข้าบัญชี ตามข้อ ๑.

** ค่าธรรมเนียมการโอน/ฝากเช็ค หักจากยอดลงทะเบียนได้ทันที หากไม่สามารถหักได้ ทางทีมงานจะโอนคืนให้ท่าน **

สงวนสิทธิ์ สำรองที่น่ังตามลำดับการลงทะเบียน และชำระเงินสมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:
โทร. ๐๘๖๓๐๔๙๕๔๕ (แอดไลน์ได้) LineID: joy.arunrung เฟส http://www.facebook.com/enjoy.arunrung
http://www.creationpro.co.th, http://www.opensource2day.com, http://www.locakgov.in.th


