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ซอยอุภยัราชบ ารุง ซอยอุทยั 20

ศาลเจา้
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กองสารสนเทศท่ีดิน ส านกัผงัเมือง กทม.

ซอยอุภยัราชบ ารุง ซอยอุทยั 20

ศาลเจา้

แผนทีก่ารใช้ที่ดิน

แผนทีภ่าษโีรงเรือนและทีด่นิ
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กองสารสนเทศท่ีดิน ส านกัผงัเมือง กทม.

ซอยอุภยัราชบ ารุง ซอยอุทยั 20

ศาลเจา้

แผนทีภ่าษีโรงเรือนและที่ดิน

เสียภาษแีล้ว
ยงัไม่เสียภาษี

เลขท่ี        ช่ือ                     ท่ีอยู ่               โทรศพัท์

 1       ลดัดาวงศ ์      5/1 ถ.เจริญกรุง กทม.     254-6935

 2       สมชาย          5/2 ถ.เจริญกรุง กทม.     254-6471

 3       ศศิมาพร        5/11 ถ.เจริญกรุง กทม.   254-6935

 4       ภาษิณี          6/8 ถ.เจริญกรุง กทม.     254-6935

 5       อณุศร          6/9 ถ.เจริญกรุง กทม.      254-6935

 6       เพ่ิมจิต         6/10 ถ.เจริญกรุง กทม.    254-6935

 7      วรเทพ          7/9 ถ.เจริญกรุง กทม.      254-6935

 8       สามารถ       7/10 ถ.เจริญกรุง กทม.     254-6935
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เทคโนโลยสีารสนเทศใน กทม.

ส านัก / ส านักงานเขต
IT

Network

Common/Specific
Data/Information

HW/SW/PW

GIS Application

 GIS ภาษีGeo2gis
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 ระบบงานเพือ่การบริหารจัดการภายใน กทม. (Back Office)

รายจ่ายรายรับ

ระบบอ่ืนๆ

รายได้

จัดจ้าง

จัดซื้อ

คลงั
วสัดุกลาง

ทรัพย์สิน

น า้มนัเงนิเดอืน

บุคลากร

บัญชี

การเงิน

งบประมาณ

ระบบแผนที่ภาษี 
GIS

ร้องทุกข์
เบกิจ่ายตรง
รักษาพยาบาล

เร่ิมที่ MIS System
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จัดเกบ็ข้อมูลป้ายโฆษณาทั้งหมด
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

1. ต าแหน่งของป้ายบนอาคารพร้อมต าแหน่งการตดิตั้งบนอาคาร
2. ต าแหน่งของป้ายบนทีด่นิ 3. จัดเกบ็ต าแหน่งป้ายอ้างองิแผนที ่ 1 : 1,000
4. ทีต่ั้งป้าย (บ้านเลขที ่ถนน เขต แขวง) (ถ้าม)ี 5. ภาพถ่ายป้าย (Digital Image)
6. ช่ือสถานประกอบกจิการ (ถ้ามี) 7. ประเภทป้าย 8. ชนิด โครงสร้าง
9. ขนาด 10. รายละเอยีดข้อความ/ภาพ/เคร่ืองหมายทีป่รากฏบนป้าย
11. วนัที่ส ารวจ
    ฯลฯ
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ส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูลป้ายขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบ GIS
ป้ายขนาดใหญ่ :
ขนาดตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึน้ไป

ทางพเิศษ (ด่วน) ทุกเส้นทาง
ถนนวิภาวดรัีงสิต
ถนนพหลโยธิน
ถนนลาดพร้าว
ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนรามอินทรา
ถนนเกษตร-นวมินทร์
ถนนรามค าแหง
ถนนสุวินทวงศ์
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนาตราด
ถนนสุขุมวิท
ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
ถนนพระรามที่ 9
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนวงแหวนตะวันออกและ

ตะวันตก

ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 3
ถนนพระรามที่ 4
ถนนพระรามที่ 5
ถนนงามวงศ์วาน
ถนนกัลปพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์
ถนนเอกชัย
ถนนบรมราชนนี
ถนนกาญจนาภเิษก
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนเพชรเกษม
ถนนนราธิวาสราช

นครินทร์
ถนนสาทร
ถนนสีลม
ถนนนิมิตรใหม่Geo2gis

.com



ระบบ GIS เข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบ

พฒันาโปรแกรมประยุกต์
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ระบบ GIS เข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบ

ระบบ GIS เข้ามาช่วยในการ
ตรวจสอบ
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ระบบ GIS เข้ามาช่วยใน
การตรวจสอบ

ข้อมูลป้ายในรายค้างช าระGeo2gis
.com



โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีป้ายขนาดใหญ่
ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย
3.1  ส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล ป้ายขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 40 ต.ร.ม.) 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อย่างน้อย 4,000 ป้าย
3.2  พฒันาโปรแกรมประยุกต์

ระบบงานเรียกใช้และจัดการฐานข้อมูลป้ายขนาดใหญ่
ระบบงานตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานจากส่วนกลาง
ระบบงานเช่ือมโยงระบบ MIS และปรับปรุงฐานข้อมูล

3.3  จัดหาและตดิตั้งระบบ (เคร่ืองคอมพวิเตอร์ + เครือข่าย + ไฟฟ้า) 
กองรายได้ ส านักการคลงั และฝ่ายรายได้ ส านักงานเขต 50 เขตGeo2gis

.com



กองรายได้ สนค.
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สยป.

ติดตั้งระบบ

       ติดตั้งระบบท่ีกองรายได ้ส านกัการคลงั    ฝ่ายรายได ้ส านกังานเขต 50 เขตและเช่ือมโยงผา่น
ระบบ GIS ส่วนกลางท่ีกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สยป.

MIS
GIS

MIS
GIS

MIS
GIS

MIS
GIS

ณ ส านักงานเขต : ระบบ GIS และ MIS สามารถปฏิบัติงานได้บนเคร่ืองเดยีวกนั

ฝ่ายรายได้
ส านักงานเขต

ฝ่ายรายได้
ส านักงานเขต

ฝ่ายรายได้
ส านักงานเขต

ฝ่ายรายได้
ส านักงานเขตGeo2gis

.com
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การส ารวจ&จัดเกบ็ข้อมูลป้าย
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แผนที่

ภาพท่ีปรากฏบนป้าย

บนัทึกการเก็บขอ้มูลป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

แบบฟอร์มบันทึกการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

ข้อมูลทัว่ไป
ถนน _________________ แขวง ________________ เขต _________
ผูบ้นัทึก _______________ วนัท่ี --2006 เวลา :

ล าดับป้าย______   รหัสป้าย________ 
ขนาดป้าย ระยะอา้งอิง วดัได ้__________ เซนติเมตร  ระยะจริง  __________  เมตร         

ความกวา้ง วดัได ้__________ เซนติเมตร  ระยะจริง  __________  เมตร         
ความสูง วดัได ้__________ เซนติเมตร  ระยะจริง  _________  เมตร         

พื้นท่ี __________  ตารางเมตร
พกิดั UTM/Indian Thailand 75   N = ___________________    E = ___________________

รูปแบบป้ายโครงสร้างป้าย

  ป้ายอยูบ่นอาคาร  เลขท่ีอาคาร เจา้ของป้าย  ป้ายไม่ไดอ้ยูบ่นอาคาร
ประเภทป้าย               (1 = ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น, 2 = ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ,
3 = ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย,
4 = ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตภ้าษาต่างประเทศ)
สถานภาพการใชง้าน  (1 = Active , 2 = Inactive)
เจ้าของป้าย___________________________________________________________________
ข้อความโดยย่อ________________________________________________________________
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การเรียกใช้ข้อมูลป้าย

Geo2gis
.com



Geo2gis
.com



Geo2gis
.com



การสรุปและรายงานผล
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การส ารวจข้อมูลป้าย MAP to GPS
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HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.

Application

NetworkIT
ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล

MIS

GIS

Internet

HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.

Application

Network

ส านัก
MIS…

HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.

Application
Networkเขต

MIS…

HW/SW

Common/Specific
Data/Inf.

Application

Network

ส านัก
GIS

บทบาทของระบบ GIS ใน กทม. 

HW/SW

Common/Specific
Data/Inf.

Application

Network

เขต
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