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บทคัดยอ 
 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานทองถ่ิน มีหนาที่ในการพฒันาทองถ่ินในดานตาง ๆตามที่กฎหมาย
กําหนด งบประมาณหลักที่นาํมาใช ไดจากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบํารุง
ทองที่ และภาษีปาย การจัดเก็บภาษใีนปงบประมาณ 2541 มีมูลคาภาษีแยกเปนจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
รอยละ 90.7  จากภาษีบํารุงทองที่ รอยละ 2.6และจากภาษปีาย รอยละ 6.7 ในการจดัเกบ็ภาษ ีที่ผานมาไดมี
การใชระบบคอมพิวเตอรคือระบบ MIS เขามาชวยในการจัดเก็บแตยังคงไมทั่วถึง แนวทางที่จะทําใหมีการ
จัดเก็บภาษีอยางทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น คือการนําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาชวย ระบบ
แผนที่ภาษีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาทดลองใชงานสําหรับพื้นทีบ่างสวนของเขตคลองเตย ( ครอบคลุมหมายเลข
ประจําบาน 10,000 เลขหมาย ) ขอมูลที่นํามาใชพัฒนาระบบเปนขอมูลอางอิงแผนที่ฐาน 1 : 1,000 
ประกอบดวยขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม ขอมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ขอมูลจาก
สํานักทะเบยีนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและขอมูลแปลงโฉนดทีด่ิน จากกรมทีด่ิน  

การพัฒนาโปรแกรมประยกุตระบบแผนทีภ่าษีสําหรับชวยจดัเก็บภาษโีรงเรือนและที่ดิน กําหนดให
นําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาพัฒนาโดยใหสามารถแสดงขอมูลได 3 รูปแบบคือ รูปแผนที่ รูปรายงาน 
และรูปแผนภมูิ  

รูปแผนที่ ตองสามารถแสดงขอมูลการใชประโยชนโรงเรือน , ตําแหนงโรงเรือนที่อยูในและนอก
พิกัดภาษ ี, ตําแหนงโรงเรือนที่อยูในพิกดัภาษีที่มายื่นแบบชําระภาษแีลวและยังไมมายื่นแบบชําระภาษี และ
ตําแหนงโรงเรอืนที่ไดจากเงือ่นไขที่มีการสอบถามจากระบบฯ 

รูปรายงาน ตองสามารถแสดงขอมูลที่ไดจากการสํารวจ  ขอมูลจากระบบ MIS  ขอมูลท่ีไดจากการ
สอบถามตามเงื่อนไข เชน รายการที่อยู(Address)ของ โรงเรือนที่ยังไมยื่นชําระภาษ ี โรงเรือนที่คางชําระ 
และโรงเรือนที่ผอนชําระ 

รูปแผนภูมิ ตองสามารถแสดงสัดสวนจํานวนโรงเรือนทีอ่ยูในและนอกพิกัดภาษ ี, สัดสวนโรงเรือน
ที่อยูในพิกัดภาษีที่มายื่นแบบชําระภาษแีลวและยังไมมายื่นแบบชําระภาษี และสัดสวนโรงเรือนแยกตามการ
ใชประโยชนโรงเรือน  
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โปรแกรมประยุกตระบบแผนที่ภาษี ไดถูกพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ช่ือ 
ArcView  โดยใชภาษา  Avenue ซ่ึงเปน Object Oriented Programming language พัฒนาปรับแตงรูปแบบ
การใชงานใหผูใชสามารถใชงานงายขึ้น สําหรับฐานขอมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะจัดเก็บ
ดวยโปรแกรม Microsoft Access  การใชงานมีการเชื่อมระบบเครือขายเขากับระบบ MIS ที่มีอยูเดมิเพื่อถาย
โอนขอมูลในระบบ MIS มาใชงานรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ภายหลังที่เจาหนาที่ของเขตคลองเตยไดนาํระบบฯไปปฏิบัติงานจริง พบวาโปรแกรมการทํางาน
สามารถทํางานไดงาย สะดวกและไมยุงยาก อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานก็ยังคงมีปญหาอุปสรรคบางสวนทั้ง
ทางดานเทคนคิ และดานความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการเชื่อมโยงระบบระหวาง ระบบ MIS กบัระบบ 
GIS  ซ่ึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไดทําการแกไขเปนกรณี ๆ ไป 
 ผลจากการจัดทําระบบแผนที่ภาษีบริเวณดงักลาว ไดมกีารสรุปเปนรายงานการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือน
และที่ดินไว ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2540 ดังนี้  
 บริเวณพืน้ที่ดาํเนินการ 10,000 เลขหมายประจําบาน มีโรงเรือนที่อยูในพิกัดภาษี ซ่ึงอยูในเกณฑตอง
พิกัดภาษแีตยังไมไดยืน่แบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนฯจํานวน 2,345 ราย ซ่ึงฝายรายได เขตคลองเตยไดใชระบบ
ฯนี้ชวยในการออกหนังสือแจงเตือนครบทกุราย และมเีจาของโรงเรือนติดตอกลับมายังฝายรายได เขต
คลองเตย 508 ราย โดย 235 รายแจงวาเปนโรงเรือนที่เปนที่อยูอาศัย 183 รายแจงวา ไดยื่นชาํระภาษีแลว และ 
103 ราย มายื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีเพิ่มเติม คิดเปนรายได 36,003,745 บาท (ยอดรวมจากการประเมิน
ทั้งในปที่ยืน่แบบ และปที่มกีารประเมินยอนหลัง) สําหรับสวนที่เหลืออยูระหวางดาํเนินการ 
 ภายหลังการดาํเนินการไดมกีารสรุปผลการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีโดยคณะทํางานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังมีการกลาวถึงในโครงการตาง ๆ ไดแก  “โครงการศึกษาและประเมนิศกัยภาพ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร” โดย NECTEC และ “โครงการศึกษาวิเคราะห
ฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการประเมินภาษีที่จัดเก็บจากทรัพยสินประเภททีด่ินและโรงเรือน” โดยคณะที่
ปรึกษาจาก TDRI  ในการนีท้ั้งหมดไดสรุปตรงกันวา โครงการจัดทําแผนที่ภาษีเขตคลองเตยที่ใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรนั้น เปนโครงการที่ดีมีประโยชน และเปนเครื่องมือในการจดัเก็บขอมูล สามารถชวย
บริหารการจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถ
พัฒนานํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นสามารถหาแนวทางในการแกไขไดใน
อนาคต  

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2542 กรุงเทพมหานครจึงไดจดัสรรงบประมาณใหดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษีเพิม่เติมใหครอบคลุม พื้นที่เขตคลองเตยและเขตวฒันา ซ่ึงรูปแบบการทํางานประกอบดวยคณะทํางาน 
คณะกรรมการกํากับและผูรับจาง โดยที่เจาหนาที่ทั้งหมดจะมีทั้งกลุมทางดานการอาํนวยการและการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี กลุมผูเชี่ยวชาญทางดานระบบ MIS และ GIS โดยทั้งหมดไดระดมความคิดที่
จะชวยกนัดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภ่าษีใหสําเร็จและกระจายความเปนธรรมในการจดัเก็บภาษีเพื่อ
นํามาพัฒนากรุงเทพมหานครตอไป  
   



Keywords : 
 โปรแกรมประยุกตระบบแผนที่ภาษี หมายถึง ชุดคําส่ังหรือโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่
เขียนขึ้นมาเพือ่ใชกับงานประยุกตเฉพาะดานการจัดเก็บภาษ ี
 เลขหมายอาคาร หมายถึง รหสัประจําบานตามมาตรฐานของ สํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่เก็บจากเจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดนิ
ซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ ซ่ึงเจาของมีรายไดหรือมีการใชประโยชนในโรงเรือนนั้น 
โดยการเก็บภาษีจะคํานวณจากคารายปของทรัพยสินในปที่ลวงมา 

โรงเรือน หมายถึง ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ และสิ่งสรางอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใช
สอยได 

ส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ หมายถึง ส่ิงปลูกสรางที่ไมมีลักษณะเปนโรงเรือน อาจมีสภาพกอสรางยึดตดิ
กับดินหรือเคลื่อนยายทําไดยาก เชน ยุงขาว ถังน้ํามัน ที่รับฝากรถ ปมน้ํามัน เปนตน 

ที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง หมายถึง ที่ดินที่มีสภาพตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ และ
ตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ เชน สระวายน้ํา ลานจอดรถ สนามเทนนิส เปน
ตน 
 คารายป หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนัน้ ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ถาทรัพยสินนั้นให
เชา ใหถือวาคาเชานั้นเปนหลักในการคํานวณคารายป แตถามีเหตุที่แสดงใหเห็นวาคาเชานั้นไมใชจํานวนเงิน
ที่สมควรจะใหเชาในปหนึ่ง ๆแลว ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจแกไขหรือคํานวณคารายปใหม 
 โรงเรือนที่อยูในพิกดัภาษี หมายถึง โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ ซ่ึงเจาของมีรายไดหรือมีการใชประโยชนในโรงเรือนนั้น และเจาของเปนผู
มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฏหมาย 
 โรงเรือนที่อยูนอกพิกดัภาษี หมายถึง โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ ซ่ึงเปนทรัพยสินที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
ตามกฏหมาย 
 
บทนํา 

กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานทองถ่ินที่มีอํานาจหนาทีห่ลักในการบริหารและพัฒนาตนเองตาม
กฏหมายกําหนด  งบประมาณทีน่ํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดมาจากหลายสวน ทั้งที่เปน
รายไดการเก็บจากภาษีอากร รายไดจากคาธรรมเนียม รายไดจากทรพัยสิน สาธารณูปโภคและการพาณิชย
และอ่ืน ๆ รายไดจากสวนตาง ๆ ขางตนเมื่อเทียบสัดสวนแลวพบวา การจัดเก็บภาษีอากรคือรายไดหลักของ
กรุงเทพมหานคร(ประมาณ 90 %ของรายไดของกรุงเทพมหานครไดจากการจัดเกบ็ภาษีอากร) โดยภาษีที่
กรุงเทพมหานครจัดเก็บประกอบดวย ภาษโีรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ เมื่อเทยีบรายได



รวมทั้ง 3 ภาษีเปน 100 % แลวจะพบวาในแตละปรายไดจากการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจะมถึีงประมาณ 
90 % และรายไดจากภาษีปายและภาษีบํารุงทองที่รวมกนัจะประมาณ 10 %  จึงถือไดวารายไดจากการจัดเก็บ
ภาษภีาษีโรงเรือนและที่ดนิ เปนรายไดหลักที่กรุงเทพมหานครนํามาใชจัดสรรเปนงบประมาณในการพัฒนา
ทองถ่ิน  ดังนัน้การพยายามที่จะหาวิธีการที่จะทําการปรบัปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษใีหทัว่ถึงและเปน
ธรรมจึงเปนประเด็นทีก่รุงเทพมหานครนาํมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินการตลอดมา 

ในป พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานครไดเร่ิมจัดทําโครงการจัดทําแผนทีภ่าษีของกรุงเทพมหานครขึ้น 
โดยมีการจดัทาํแผนที่แมบท การสํารวจและสัมภาษณเจาของโรงเรือน การจําแนกอาคารที่อยูหรือไมอยูใน
พิกัดภาษี และการจัดทําตนฉบับแผนที่ภาษใีนรูปแบบของแผนกระดาษสงใหสํานักงานเขตใชประกอบการ
จัดเก็บภาษฯีตอ  

ในป พ.ศ. 2531 กรุงเทพมหานครไดจัดทําโครงการจัดทําระบบขอสนเทศที่ดินกรุงเทพมหานคร 
การจัดทําแผนที่ภาษีไดถูกนาํมาจัดทําเปนโปรแกรมสาธิตในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงจุดประกายให
ผูบริหารสนใจและจัดสรรงบประมาณใหทาํแผนที่ภาษีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในเวลาตอมา 

ในป พ.ศ. 2539 การจัดทําแผนที่ภาษดีวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเร่ิมดําเนินการอยางเต็มระบบ
โดยกําหนดใหดําเนนิการในบริเวณพื้นทีค่รอบคลุม 10,000 เลขหมายประจําบานในเขตคลองเตย จึงถือไดวา
เปนบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ทดลองใหดาํเนินการจดัเกบ็ภาษีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทั้ง ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่แหงแรก 

 
แนวคิดการจัดทําแผนที่ภาษดีวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) 
 การจัดทําแผนที่ภาษีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดกาํหนดเปาหมายหลักไวใหระบบฯเปน
เครื่องมือสําหรับชวย เรงรัด ติดตามจัดเก็บภาษีใหทัว่ถึงและเปนธรรม มุงเนนใหระบบฯ สามารถสนับสนุน
การติดตามจัดเก็บภาษีใหไดจริง และพัฒนาใหโปรแกรมไมซับซอนงายตอการใชงาน   

เดิมกรุงเทพมหานครไดมกีารพัฒนาการจดัเก็บภาษีดวยระบบคอมพิวเตอรมากอนแลว คือ ระบบ 
MIS (Management Information System) แตเนื่องจากระบบ MIS ที่พัฒนาขึ้นมีการออกแบบโปรแกรมหลัก
สําหรับการบันทึก แกไขขอมูลจากการยืน่แบบชําระภาษ ีการพิมพใบแจงเตือน การรายงานประจําวนั
เกี่ยวกับจํานวนแบบยืน่ภาษ ีและการรายงานสรุปในภาพรวม ดังนัน้ขอมูลในระบบ MIS จึงมีเฉพาะรายการ
ผูท่ีมายื่นแบบชําระภาษเีทานั้น ในการพฒันาโปรแกรมการจัดเก็บภาษีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) 
จึงกําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการสํารวจไวในแผนที่ฐาน 1 : 1,000 โดยมกีารจัดเก็บขอมูลการใช
อาคาร จํานวนชั้น พื้นที่การใชประโยชน และจําแนกรายการขอมูลท่ี อยูและไมอยูในพิกัด เมื่อนําเอารายการ
ขอมูลอาคารจากระบบ GIS ท่ีอยูในพิกัดภาษี มาหักดวยรายการขอมูลการยื่นชาํระภาษี จากระบบ MIS จะ
ทําใหทราบวา รายการขอมูลท่ีอยูในพิกัดภาษีแตยงัไมไดมายื่นชาํระภาษีมีเทาไร และเมื่อนําเอารหัสอาคารมา
เชื่อมกับขอมูลของสํานักการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง จะทําใหทราบชื่อผูครอบครองอาคาร ที่ตั้ง



อาคาร กรุงเทพมหานครจึงสามารถติดตาม เรงรัดการจดัเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ขอมูลโรงเรือนอ่ืน ๆ 
เจาหนาทีย่ังสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบการพิจารณาประเมินการจดัเก็บภาษีไดอีกดวย 
 

GIS : ขอมูลผูที่อยูใน
พิกัดภาษ ี

MIS : ขอมูล 
ผูที่มายื่นแบบ 

รายการขอมูลท่ียัง
ไมไดยื่นชาํระภาษ ี

 
 
 
พื้นที่ศึกษา 
 แผนที่ภาษีเขตคลองเตย ดําเนินการครอบคลุมบริเวณ 10,000 เลขหมายประจําบาน เปนพื้นที่
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมดประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร) 

ทิศเนือ จดถนนสุขุมวิท 
ทิศใต จดถนนพระรามที่ 4 และบริเวณใตถนนพระรามที่ 4 บางสวน 
ทิศตะวนัออก จดถนนถนนสขุุมวิทตอกับถนนพระรามที่ 4 
ทิศตะวนัตก จดถนนรัชดาภเิษก 
 

พื้นท่ีทดลอง 

เขตคลองเตย 

ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในโครงการฯ 
 ระบบคอมพิวเตอรที่ใชประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล จํานวน 3 เครื่อง มีหนวยประมวลผลกลางแบบ Pentium 120 
Mhz หนวยความจําหลัก (RAM) 32 MB หนวยสํารองขอมูล (Harddisk) 3 GB  

2. เครื่องพิมพสีชนิด Ink Jet Printer ขนาด A4 
3. โปรแกรม PC ArcView  
4. โปรแกรม Microsoft Access 



5. โปรแกรม Visual Basic 
 

ขอมูล 
 ขอมูลที่นํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมฯ ประกอบดวยขอมูลจาก 4 แหลงขอมูลคือ 

1. ขอมูลแผนที่ฐานเชิงรหัสมาตราสวน 1 : 1,000 จากการไฟฟานครหลวง ประกอบดวย 
1.1 อาคาร บานเลขที่ ช่ืออาคาร รหัสประจําบานตามมาตรฐานสํานักงานทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครอง รหัสประจาํรูปอาคาร 
1.2 เสนขอบถนน  
1.3 เสนกึ่งกลางถนน ช่ือถนน ช่ือซอย รหัสถนน ซอย ตรอก 

2. ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ประกอบดวย 
2.1 ลักษณะอาคาร เชน ตึกแถว ทาวนเฮาส บานเดี่ยว แฟลต อพารทเมน 
2.2 ความกวาง ความลึกของอาคารโดยประมาณ 
2.3 จํานวนชั้นของอาคาร 
2.4 วัสดุกอสรางอาคาร เชน ไม คอนกรีต โครงเหล็ก 
2.5 การใชประโยชนอาคาร เชน ที่อยูอาศัยใหเชา พาณิชยกรรม คลังสินคา อุตสาหกรรม 

3. ขอมูลจากระบบ MIS ประกอบดวย 
3.1 ขอมูลรหัสประจําบานตามมาตรฐานสํานักงานทะเบยีนราษฎร กรมการปกครอง 
3.2 ขอมูลตามแบบการยื่นชําระภาษี เชน รหัสเขตที่ยื่นแบบ รหัสบัตรประชาชน วันทีย่ื่นแบบ 

ภ.ร.ด. 2  เลขที่รับ สถานะเจาของโรงเรือน สถานะของแบบที่ยื่น สถานะของกรรมสิทธิ์ 
สถานะการยื่นแบบ ช่ือ-นามสกุลผูถือกรรมสิทธิ์ 

3.3 ขอมูล สถานะภาษีโรงเรือน พื้นที่การใชประโยชน คารายปปกอน  
4. ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ประกอบดวย 

4.1 ขอมูลรหัสประจําบาน 
4.2 ขอมูลที่อยู เลขที่ ถนน แขวง เขต จังหวัด  
4.3 ขอมูลช่ือ-สกุลเจาของบาน 
 

 ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 

แผนที่ฐาน 
มาตราสวน 1 : 1,000 

ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร  
 
 
 
 
 
 

ขอมูลจากระบบ MIS ของ กทม. 



 การจัดทําฐานขอมูลระบบแผนที่ภาษี ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ 
1. การสํารวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของอาคาร 
2. การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรกอนการเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลอ่ืน ไดแก การ

วิเคราะหออกแบบโครงสรางฐานขอมูล การนําเขาขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การนําเขา
รหัสมาตรฐานเพื่อการเชื่อมขอมูลกับระบบ MIS และขอมูลของสํานักการทะเบียนราษฎร 

3. การเชื่อมโยงขอมูลโดยใชโปรแกรมแบบอตัโนมัติ  และกึ่งอัตโนมัติซ่ึงตองใหเจาหนาที่ชวย
สวนหนึ่ง 

 
การพัฒนาโปรแกรม 
 การพัฒนาโปรแกรมประยกุต ใช ArcView 3.0 เปนโปรแกรมหลักในการจัดการขอมูลแผนที่ที่อยู
ในรูปแบบของ Arc/Info Database และใชโปรแกรม Microsoft Access เปนโปรแกรมหลักในการจดัการ
ฐานขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร โดยมภีาษา Avenue และ Visual Basic ซ่ึงเปน Object Oriented 
Programming Language เปนสวนพัฒนารูปแบบการนําเขา การสืบคน การวิเคราะห และแสดงผลขอมูล 
 

ArcView 
(Avenue) 

Visual Basic 

Arc/Info Database 
Microsoft Access 

Database 

 
 
 
 
 
 
 
 เนื่องจากในขบวนการบนัทกึและแกไขขอมูลยื่นแบบชําระภาษี การพมิพใบแจงเตือน ถูกจัดทําไว
แลวในระบบ MIS ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จึงเนนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนบัสนุนการติดตามจัดเก็บภาษี การคนหาผูที่ไมไดมายืน่แบบและการ
นําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประเมินคารายปของเจาหนาที่ ในการนําเสนอขอมูลของ
โปรแกรมฯ กาํหนดใหนําเสนอ 3 รูปแบบ คือ แผนที่ รายงาน และแผนภูมิ โดยผูใชงานระบบสามารถดูได
จากจอคอมพวิเตอรหรือพิมพบนแผนกระดาษ  การนําเสนอขอมูลของโปรแกรมฯ ประกอบดวย 

ขอมูล แผนที ่ รายงาน แผนภูม ิ
1.  ถนน แสดงเสนขอบถนน ซอย 

ช่ือถนน ช่ือซอย 
- - 

2.  อาคาร(โรงเรือน) แสดงเสนขอบตําแหนงอาคาร 
เลขที่อาคาร ช่ืออาคารสําคัญ 

ขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม 

- 



ขอมูล แผนที ่ รายงาน แผนภูม ิ
3. พิกัดภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 

ตําแหนงโรงเรอืนที่อยูใน/นอก
พิกัดภาษีฯ 

- ขอมูลจาการสํารวจ
ภาคสนาม 

- ขอมูลจากระบบ MIS 
ของ กทม. 

- ขอมูลจากทะเบียน
ราษฎร 

สัดสวนจํานวน
โรงเรือนที่อยูใน/
นอกพิกดัภาษฯี 

4. การยื่นแบบชําระ
ภาษีฯ 

- ตําแหนงโรงเรอืนที่อยู
นอกพิกดัภาษฯี 

- ตําแหนงโรงเรอืนที่มายื่น
แบบและไมมายื่นแบบ
ชําระภาษฯี 

- ขอมูลการสํารวจ
ภาคสนาม 

- ขอมูลจากระบบ MIS 
ของ กทม. 

- ขอมูลจากทะเบียน
ราษฎร 

สัดสวนจํานวน
โรงเรือนที่มายื่น
แบบและไมมา
ยื่นแบบชําระ
ภาษีฯ 

5. การใชประโยชน
อาคาร 

แสดงชนิดของการใช
ประโยชนอาคารแตละอาคาร 

- ขอมูลจาการสํารวจ
ภาคสนาม 

- ขอมูลจากระบบ MIS 
ของ กทม. 

สัดสวนจํานวน
โรงเรือนจําแนก
ตามการใช
ประโยชนอาคาร 

6. การสอบถามขอมูล
ตามเงื่อนไข 

แสดงขอมูลตําแหนงโรงเรือน
ตามเงื่อนไขทีส่อบถาม 

  

 
 การพัฒนาโปรแกรมจะแบงออกเปน 4 สวนหลัก คือ 

1. โปรแกรมสวนการเชื่อมโยงขอมูล MIS เขาสูฐานขอมูลระบบ  GIS  
โปรแกรมถูกออกแบบไวใหใชผูใชงานตองทําการ Down load ขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีของระบบ 

MIS และขอมูลทะเบียนราษฎรมาไวที่คอมพิวเตอรที่ติดตัง้ระบบแผนทีภ่าษี แลวโปรแกรมการเชื่อมโยง
ขอมูลจึงจะทําการตอเชื่อมขอมูลเขาสูฐานขอมูล GIS โดยการใชรหัสมาตรฐานของสํานักการทะเบยีน
ราษฎรเปนตัวเชื่อมโยงฐานขอมูลเขาดวยกนั  
    

1. Export Oracle tables to Text files. 
                             2. Transfer Text files 
                                                                                
                                                     3. Import Text files To Microsoft Access Tables 

GIS 
(เขตคลองเตย) 

MIS และระบบ
ทะเบียนราษฎร 

(กทม. 2) 

 



2. โปรแกรมสวนการสอบถามขอมูล  
ผูใชโปรแกรมสามารถสอบถามขอมูลจากฐานขอมูลโดยตรง หรือสอบถามจากแผนทีบ่นจอภาพ ซ่ึง

ออกแบบใหผูใชงานสามารถกําหนดพื้นทีก่ารแสดงแผนที่บนจอภาพเพื่อการสอบถามขอมูลและแสดงผล
ขอมูลไดโดยตรง ผลที่ไดจากการสอบถามขอมูลจะถูกนําเสนอในรูปรายงานสรุป รายละเอียดแตละรายการ 
หรือแสดงในรูปแผนที่ที่มีการแสดงสีบนอาคารใหมีความแตกตางตามประเภทขอมลูที่ไดจําแนกไวใน
ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเดิม 

3. โปรแกรมสวนการสรางผลลัพธ  
โปรแกรมออกแบบไวใหขอมูลที่ไดสามารถสรางแผนที่ รายงาน และแผนภูมิ โดยสงไปยัง

เครื่องพิมพ และพิมพออกทีก่ระดาษที่มีขนาดตั้งแต A4 - A0   
4. โปรแกรมสวนการปรับปรุงและแกไขขอมูล 
โปรแกรมออกแบบไวใหมสีวนของการปรับปรุงแกไขขอมูล ผูใชงานสามารถแกไขและสรางขอมูล

แผนที่ ขอมูลรายการที่เปนตวัเลขตัวอักษรไดโดยผูใชสามารถนําเขาขอมูลอาคารที่ไดจากการสํารวจใหม
และแกไขขอมูลเกาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
ตัวอยางการรปูแบบนาํเสนอขอมูลจากระบบฯ 

แสดงขอมูลการใชอาคาร 

แสดงขอมูลอาคารที่อยู/ไมอยู 
ในพิกัดภาษี 

 
แสดงขอมูลในรูปแผน

แสดงขอมูลในรูปรายงาน แสดงขอมูลในรูปแผนภูมิ 



การใชงานภายหลังการติดตั้งระบบฯ 
 กรุงเทพมหานครมีการใชงานระบบฯ ดังนี ้

1. การฝกอบรมบุคคลากร ประกอบดวย การอบรม 2 กลุม คือ กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมผูดูแล
ระบบ นอกจากนี้ในระหวางการปฏิบัติงานยังใหมกีารปฏิบัติงานแบบ On the job training อีก
ดวย 

2. การเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบ MIS กับระบบ GIS และทําการตรวจสอบ แกไขขอมูลให
ถูกตองสมบูรณ โดยมีการดาํเนินการเปนระยะ ๆ 

3. ดําเนินการใชงานโปรแกรม ประกอบดวย 
3.1 การตรวจสอบรายการขอมูลผูที่ยังไมไดยื่นแบบชําระภาษ ีและพิมพรายการขอมูลออกทาง

เครื่องพิมพ 
3.2 การติดตามจัดเก็บภาษีโดยการสงหนังสือแจงใหผูที่อยูในพิกัดภาษีทราบวาจะตองมาชําระ

ภาษีที่สํานักงานเขต 
3.3 ดําเนินการแกไขขอมูล สําหรับกรณีที่ขอมูลผิดพลาดและผูที่ไดรับหนงัสือ แจงกลับมาวา

ไมไดมีกจิการที่ตองอยูในพกิัดภาษี ซ่ึงไดทําการตรวจสอบแลววาเปนจริง 
3.4 การใชโปรแกรมดูขอมูลโรงเรือนประกอบการพิจารณาจดัเก็บภาษ ี
3.5 การตรวจสอบและสรุปผลการติดตามจัดเกบ็ภาษีโดยใชแผนที่ แผนภูมแิละรายงานสรุป 

 
ผลการดําเนนิงานภายหลงัใชงานระบบฯ 
 กรุงเทพมหานครไดทําการสรุปผลการการดําเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
ภายหลังการใชงานโปรแกรมระบบแผนทีภ่าษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บภาษีชวงตนป พ.ศ. 2540 เฉพาะใน
พื้นที่ศึกษา พบวา  
 กอนการใชงานระบบฯ โรงเรือนที่อยูในพกิัดภาษี ซ่ึงอยูในเกณฑตองพิกัดภาษี ไดทาํการยื่นแบบ
ชําระภาษแีลว 680 ราย เปนจาํนวนโรงเรือน 2,782 เลขหมายประจําบาน มีพื้นที่ใชประโยชน 382,813 ตาราง
เมตร จัดเก็บภาษีไดเปนเงิน 35,191,838 บาท   

ภายหลังการใชงานระบบฯ โปรแกรมไดทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพบวา 
1. โรงเรือนที่อยูในพิกดัภาษี แตยังไมไดทําการยื่นแบบชําระภาษี มีจํานวน 2,345 เลขหมายประจํา

บาน  มีพื้นที่ใชประโยชน 335,125 ตารางเมตร  
2. โรงเรือนที่มีขอมูลไมชัดเจนวาอยูในพกิัดภาษีหรือไม เชน บานเชาหรอือยูอาศัยเอง มีจํานวน 

4,698 เลขหมายประจําบาน  มีพื้นที่ใชประโยชน 457,361 ตารางเมตร 
3. โรงเรือนที่อยูนอกพิกดัภาษมีี 32 เลขหมายประจําบาน 
4. โรงเรือนที่ไมสามารถจําแนกได มีจํานวน 180 เลขหมายประจําบาน  (มีปญหาในการจัด

หมวดหมูของขอมูล)  



จากจํานวนโรงเรือนที่อยูในพิกัดภาษี แตยงัไมไดทําการยื่นแบบชําระภาษี จํานวน 2,345 เลขหมาย
ประจําบานขางตน ฝายรายได เขตคลองเตย ไดใชระบบฯชวยออกหนงัสือแจงเตือนการชําระภาษี พบวามี
เจาของโรงเรือนติดตอกลับมายังฝายรายได เขตคลองเตย 508 ราย โดย 235 รายแจงวาเปนโรงเรือนที่เปนที่
อยูอาศัย 183 รายแจงวา ไดยืน่ชําระภาษีแลว และ 103 ราย มายื่นแบบแสดงรายการชําระภาษเีพิ่มเตมิ 
(จํานวนโรงเรอืนมากกวา 103 เลขหมายประจําบาน แตยังไมสามารถนับจํานวนไดเนือ่งจากการเชื่อมขอมูล
ระหวางระบบ MIS กับระบบ GIS ยังไมสมบูรณ) จัดเกบ็ภาษีไดเปนเงิน 36,003,745 บาท (ยอดรวมจากการ
ประเมินทั้งในปที่ยื่นแบบ และปที่มีการประเมินยอนหลัง) ทั้งนี้สวนทีเ่หลือกรุงเทพมหานครยังคงดาํเนินการ
ติดตามจัดเก็บอยางตอเนื่อง สําหรับโรงเรือนที่มีขอมูลไมชัดเจนและทีไ่มสามารถจําแนกไดนัน้ เจาหนาที่
ของฝายรายได เขตคลองเตย ไดทําการตรวจสอบในพื้นที่จริงและไดทาํการแกไขขอมูลใหถูกตอง ซ่ึงยังคง
ตองใชเวลาตรวจสอบและแกไขเปนระยะ ๆ 
 
ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการใชงานระบบฯ 

1. การเชื่อมโยงขอมูล  
- ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบ MIS กับระบบ GIS ตองมีการ Down load ขอมูลผานระบบ

เครือขายซ่ึงสายสัญญานเชาที่มีความเร็วเพยีง 19.6 Kbps ประกอบกับขอมูลระบบ MIS มีขนาดใหญมากทํา
ใหตองใชเวลาในการเรยีกขอมูลและตอเชื่อมขอมูลนานมาก 

- ขอมูลจากระบบ MIS ยังไมสามารถเก็บไดครบถวนจึงทําใหขอมูลที่เชื่อมโยงกับระบบ GIS ไม
สมบูรณและยุงยากตอการเชือ่มโยงขอมูล 

- ขอมูลจากการสํารวจไมสามารถหารหัสประจําบานได อีกทั้งบางครั้งไมสามารถหาเลขที่บานได 
หรือมีเลขที่บานซ้ํากันอีกดวย จึงมีผลใหพบขอมูลที่เชื่อมโยงกันแลวมคีวามผิดพลาด 

2. การสํารวจภาคสนาม 
- เจาหนาที่ไมสามารถเขาสํารวจอาคารได กรณีที่มีร้ัวกวาง 
- อาคารที่เปนที่อยูอาศัยแตไมทราบแนชัดวาอยูเองหรือใหเชา 
3. การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 
บุคลากรที่ใชงานระบบฯตองมีความเขาใจทั้งการจัดเก็บภาษีและเขาใจระบบคอมพิวเตอร ดังนั้น

การพัฒนาบุคลากรดานนี้จึงตองใชเวลาในการเรียนรู ประกอบกับจํานวนบุคลากรทีม่ีอยูจํากดั และระบบการ
โยกยายหมนุเวียนขาราชการยังคงมีอยูเปนปกต ิจึงทําใหเกิดปญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงานในลักษณะ
พิเศษเชนนี้ตลอดเวลา 

4. การปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ 
ระเบียบปฏิบัตยิังไมไดกําหนดใหมกีารยกเลิกการทํางานระบบเดิม ดังนั้นเจาหนาที่จงึตองทํางานซ้ํา

กันอยูทั้ง 2 ระบบคือ ตองทํางานทั้งระบบเดิมที่มีอยูพรอมกันกับระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดติดตั้งเพิ่มขึ้น 
 



สรุปผล 
 ภายหลังการดาํเนินการ กรุงเทพมหานครไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีโดยตรง รวมทั้งยังมีโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก 2 โครงการคือ 
“โครงการศึกษาและประเมนิศักยภาพการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรุงเทพมหานคร” โดย NECTEC 
และ “โครงการศึกษาวิเคราะหฐานขอมูลเพือ่ประโยชนในการประเมินภาษีที่จดัเก็บจากทรัพยสินประเภท
ที่ดินและโรงเรือน” โดยคณะที่ปรึกษาจาก TDRI  ไดเขามาศึกษาการทาํงานของระบบฯ ซ่ึงทั้ง 3 สวนได
สรุปตรงกันวา โครงการจัดทําแผนที่ภาษีเขตคลองเตยที่ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น เปนโครงการที่ดีมี
ประโยชน และเปนเครื่องมอืในการชวยตดิตามจัดเก็บขอมูล สามารถชวยบริหารการจัดเก็บรายไดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนํามาพัฒนาใชงานสวนอืน่ ๆไดอีกดวย  ปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นสามารถหาแนวทางในการแกไขได ดังนั้นในปงบประมาณ 2542 กรุงเทพมหานครจึงไดจดัสรร
งบประมาณใหดําเนนิการจดัทําแผนทีภ่าษีเพิ่มเติมใหครอบคลุม พื้นที่เขตคลองเตยและเขตวฒันา และ
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงไดแตงตั้งเจาหนาที่ที่เกีย่วของเปน
คณะทํางาน และคณะกรรมการกํากับ โดยเจาหนาที่ทั้งหมดจะประกอบดวย กลุมเจาหนาที่ดานการ
อํานวยการ กลุมผูปฏิบัติงานดานการจดัเกบ็ภาษี และกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานระบบ MIS และ GIS ซ่ึง
ทั้งหมดจะเปนผูใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ และชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการฯ  
 จากการศึกษาและพิจารณาการจัดทําเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอยางเตม็ระบบตามที่กฏหมาย
กําหนดไว พบวาในขัน้ตอนการดําเนินการจัดเก็บภาษีทั้งหมด ยังคงมหีลายขั้นตอนทีร่ะบบคอมพิวเตอร
สามารถเขาไปชวยจดัการและสนับสนุนการปฏิบัติงานได แตเนื่องจากการไมเอื้ออํานวยของระเบยีบปฏิบัติ
ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรและการทีจ่ะตองออกแบบระบบใหผูใชสามารถใชงานงายที่สุดมีผลให การ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อนําไปใชงานดานการจัดทําแผนทีภ่าษี ยังคงมีอุปสรรคอยูบาง และ
กรุงเทพมหานครก็ตองใชเวลาในการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชระบบคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นในอนาคตตอไป 
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