




รายงานสรุปผลการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)                    
มาใชในการจัดเก็บรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลใหกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่นทราบ โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบเทศบาลที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือลดชองวางทางการคลังใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2547 จํานวน 24 แหง และเทศบาลที่ใชงบประมาณของ
เทศบาลในการดําเนินการ จํานวน 47 แหง รวมเทศบาลที่ไดรับการตรวจสอบทั้งสิ้น 71 แหง โดยสามารถ
สรุปผลการตรวจสอบดังน้ี 
 1. เทศบาลไมไดใชประโยชนจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดเก็บ
รายได จํานวน 36 แหง หรือรอยละ 50.70 ของเทศบาลที่ตรวจสอบ โดยตรวจสอบจากทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) พบวาไมมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง                
ของขอมูลดังกลาวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)     
 2. เทศบาลใชประโยชนจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดเก็บรายได 
ไมเต็มประสิทธิภาพ จํานวน 31 แหง หรือรอยละ 43.66 ของเทศบาลที่ตรวจสอบ ซ่ึงมีสาระสําคัญจําแนก
ไดเปน 2 กรณี ดังน้ี  
  2.1  เทศบาลที่มีขอมูลเชิงพ้ืนที่ไมเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย จํานวน 13 แหง   
ซ่ึงลักษณะของการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนที่กับขอมูลเชิงบรรยายที่สมบูรณ ตัวอยางเชน เลือกตําแหนง              
ในแผนที่แลวสามารถแสดงรายละเอียดในทรัพยสิน ระบุชื่อเจาของหรือรหัสที่ดินแลวสามารถแสดง
ตําแหนงทรัพยสินในแผนที่ และระบุเจาของทรัพยสนิแลวสามารถแสดงคาภาษีทุกประเภทที่ตองชําระได  
 2.2  เทศบาลที่ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดเก็บรายได ไมครบ               
ทุกประเภทและไมครบทุกขั้นตอนของการจัดเก็บ จํานวน 31 แหง ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

 (1) ดานฮารดแวร เทศบาลไมมีเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องคอมพิวเตอร              
ไมเพียงพอตอการใชงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) หรือนําไปใชงานรวมกับงานอื่น และ
อุปกรณชํารุดไมสามารถใชงานได 

 (2) ดานซอฟทแวร โปรแกรมขัดของ ประมวลผลผิดพลาด ไมสามารถบันทึก
แกไขเพิ่มเติมขอมูลทรัพยสินและเจาของทรัพยสิน ไมสามารถคํานวณภาษีไดอัตโนมัติ หรือคํานวณ
ภาษีไมถูกตองและไมสามารถพิมพใบเสร็จรับเงินได หรือโปรแกรมไมสมบูรณ ไมสอดคลองกับ              
การใชงาน และชํารุด สูญหาย เปนตน ซ่ึงปญหาดานซอฟทแวรดังกลาวขางตนเกิดความผิดพลาด               
จากสาเหตุ ดังน้ี 

 -  การจัดทําโปรแกรมโดยที่ผูใชงานไมสามารถระบุความตองการไดอยาง
ถูกตอง ซ่ึงอาจเกิดจากผูใชงานไมเขาใจระบบงานที่ทําอยูหรือความไมเขาใจของผูรับจางทําระบบ 

 -  การเขียนโปรแกรมผดิพลาด (Syntax Error) 
 -  การคํานวณจากโปรแกรมผิดพลาดหรือผิดพลาดจากตรรก (Logical Error) 
 -  ผูใชงานใชงานไมถูกตองตามคูมือการปฏิบัติงาน (User Error) 
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 กรณีโปรแกรมไมสมบูรณ โปรแกรมขัดของ ชํารุด สูญหาย หรือไมสอดคลอง
กับการใชงานดังกลาว ถาหากคณะกรรมการตรวจรับงานมีความรู ความสามารถและเขาใจในรายละเอียด
แตละโปรแกรมเปนอยางดีแลวจะสามารถตรวจพบและใหคําปรึกษา/ผูรับจาง แกไขกอน การตรวจรับงาน
ไดแตการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจรับงานขาดความรู ความสามารถและความเขาใจ            
ในรายละเอียดของแตละโปรแกรม จึงทําใหเกิดปญหาและเปนอุปสรรคตอการนําโปรแกรมไปใช                
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่นําไปใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
 (3)  ดานบุคลากร เจาหนาที่ไมเพียงพอในการปฏิบัติงานและยังขาดความรูความเขาใจ
ตลอดถึงความชํานาญในการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เน่ืองจากเจาหนาที่ไมไดรับการอบรม
หรือฝกปฏิบัติที่เพียงพอ หรือเจาหนาที่มีการปรับเปลี่ยนตําแหนงไปปฏิบัติงานอ่ืน เปนตน  
 (4)  ขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไมสะดวกและยุงยากตอ                
การนําไปใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน  
 (5)  ขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)                
ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน เชน ชื่อเจาของทรัพยสิน จํานวนเนื้อที่ดิน การใชประโยชนของที่ดิน               
คารายปไมถูกตอง ขอมูลเจาของทรัพยสินบางรายไมมีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทําใหการ
คนหาขอมูลเจาของทรัพยสินและการคํานวณภาษีจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไมถูกตองตาม
ความเปนจริง                 
 

...................................................................................................... 
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หลักเกณฑและขั้นตอนเกี่ยวกับ 
การจัดทําโครงการการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการจัดเก็บรายได 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ดวยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จึงไดออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550                 
ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินภายใน 
180 วันนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 และ  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เห็นวา เพื่อเปนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว และการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยตามโครงการแลวจะทําให  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน
ตางๆ ของประชาชน ไวใชสําหรับการจัดเก็บภาษี  (ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย รวมทั้ง
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ไวอยางสมบูรณ ทําให  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือในการเรงรัดติดตามจัดเก็บรายไดอยางครบถวน ถูกตอง และเปนธรรมแกผูมีหนาที่เสียภาษีอยาง
แทจริง ทําใหการจัดเก็บภาษีของ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีระบบฐานขอมูลที่แนนอนและสามารถ
ตรวจสอบไดโดยสะดวก  รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหนวยงานภายในทองถ่ินก็สามารถนําขอมูลไปใชในการ
บริหารงานและพัฒนาทองถ่ินไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั ้น  เพื ่อให ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีข อมูลเพื ่อนําไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได และมีฐานขอมูลสําหรับการบริหารงาน จึงไดจัดทํา “โครงการการนําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการจัดเก็บรายไดของ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสามารถจัดเก็บ

ภาษีตางๆ ไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
2.2 เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลของ  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานการคลัง

ทองถ่ิน 
2.3 เพื่อประโยชนในการบริหารงานของ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4 เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีระบบที่แนนอน และสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก

และรวดเร็ว 
2.5 เพื่อจัดฝกอบรมเจาหนาที่ของ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่เกี่ยวของให

สามารถนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการบริหาร
จัดการของ  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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3. เปาหมายโครงการ 
 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเปาหมายที่จะดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ ................. 
ตารางกิโลเมตร   
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใชระยะเวลาดาํเนินการ .................... วัน 
 

6. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 หนวยงานชาง  หนวยงานคลงั หนวยงานสาธารณสุข .............................................. 
 

7. งบประมาณ 
 ประจําป...............จํานวน  ......................................... บาท (.......................................) 
 

8. ขอบเขตของงาน 
8.1 จัดทําแผนที่แมบท 

 องคกรปกครองสวนทองถิ ่นจะตองดํา เน ินการจ ัดทําแผนที ่แม บทระบบดิจ ิตอล               
(Digital System) เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการคัดลอกขอมูลที่ดิน และการสํารวจขอมูลภาคสนาม                   
โดยรวบรวมแปลงที่ดินภายในเขต ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งหมดจากเอกสารตาง ๆ เชน ระวาง
ที่ดิน ตนรางแผนที่ (ร.ว. 9) จากสํานักงานที่ดินจังหวัด จังหวัดสาขาหรือสํานักงานที่ดินอําเภอพรอมบันทึก
ขอมูลแผนที่ดิจิตอลลงเครื่องคอมพิวเตอร โดยแยกเปนชั้นขอมูลและดําเนินการดังนี้ 

(1) ตองจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตปกครองของ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ            

มีช่ือเลขระวางกํากับระวางทุกมาตราสวนและทุกประเภทของแผนที่ 

(2) ตองสําเนาระวางที่ดินทุกประเภทที่อยูในเขต ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

โดยสําเนาเทาตนฉบับจริงทุกระวางรวมทั้งระวางขยายจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือจังหวัดสาขาและ

สํานักงานที่ดินอําเภอหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) ตองปรับแกคาพิกัดทางภูมิศาสตรของระวางที่ดินทุกระวางทุกประเภทใหเปน               

ผืนเดียวกันและรูปของแปลงที่ดินบริเวณรอยตอของแตละระวางตองเชื่อมตอกันไดสนิทเปนแปลงเดียวกัน 
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(4) ตองจัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอล (รูปแปลงที่ดิน) ซ่ึงเปนขอมูลเชิงพื้นที่ใหสามารถ

อางอิงตําแหนงที่มีอยูจริงบนพื้นโลกได โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร ในระวางทุกระวางภายใน                

เขตปกครอง 

(5) ตองจัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบงเขตปกครองในระวางเปนแบบรายเขต (Zone) 

ตามคูมือการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกประการ 

(6) ตองจัดทํารูปแสดงแผนที่ดิจิตอลแบงเขตในระวางเปนแบบรายเขตยอย (Block)     

ตามคูมือการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกประการ 

(7) ตองจัดทําหรือเขียนรูปแปลงที่ดินพรอมหมุดดิน (ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเปนโฉนด) 

เทาขนาดระวางที่ดินตนฉบับ และลงเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) แตละแปลงภายในเขตยอยทั้งหมด                   

รูปแปลงที่ดินจะตองเชื่อมตอไดสนิท  

(8) ในกรณีที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ หรือไมมีรูปแปลงที่ดินในระวางจะตองไปสํารวจ              

วัดพื้นที่ดินจริงพรอมหาพิกัดแลวนํามาลงในตําแหนงในระวางและเชื่อมตอกับแปลงที่ดินที่มีในระวาง               

ใหถูกตอง 

(9) ตองสามารถแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน เลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) เลขที่ดิน 

หนาสํารวจ (กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเปนโฉนด) ของแผนที่แมบทแตละฉบับได  

 * แผนที่แมบทหนึ่งฉบับจะแสดงรายละเอียดของแตละเขตยอยหนึ่งๆ เทานั้น 

(10) ตองสามารถพิมพแผนที่แมบทออกจากระบบดิจิตอล (Digital System) ได โดยใหมี

ขนาดเทากับ 52 ซม. X  58 ซม.  

8.2 จัดทําแผนที่กายภาพ (Base Map) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินงานจัดทําแผนที่ดิจิตอลขอมลูกายภาพหรอืขอมลูฐาน 

(Base Map) โดยใหมาตราสวนเทากับแผนที่แมบทจากขอมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงหรือขอมูลอ่ืนที่มี
คุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา เพื่อนําไปประยุกตใชกับหนวยงานอื่นๆ ภายใน ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ตองจัดหาขอมูลภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงปลาสุด หรือขอมูลอ่ืนที่มีคุณภาพ
เทียบเทาหรือดีกวาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(2) ตองเขียนแผนที่ดิจิตอลขอมูลกายภาพ (Base Map) จากภาพถายดาวเทียมรายละเอียด
สูงหรือขอมูลอ่ืนที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา ครอบคลุมพื้นที่ของ  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทั้งหมด และสามารถดูแผนที่เปนชั้นๆ ในลักษณะโปรงแสง (Transparent) พรอมคําอธิบายรายละเอียด           
ของขอมูล ประกอบดวยช้ันขอมูลดังนี้ 
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(1) ช้ันขอมูลตารางกริด (grid) 
(2) ช้ันขอมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอื่น (bldg) 
(3) ช้ันขอมูลแหลงน้ํา (hydro) 
(4) ช้ันขอมูลแนวกลางถนน (roadcl) 
(5) ช้ันขอมูลเสนขอบถนน (roadege) 

(3) ตองสามารถพมิพแผนทีก่ายภาพ (Base Map) ออกจากระบบดิจติอล (Digital  System) 

ตามมาตราสวนที่ตองการได เชน มาตราสวน 1:4,000 1:1,000 1:500 หรือ1:50,000 และสามารถแยกพิมพ

ในแตละชั้นขอมูลได 

8.3 คัดลอกขอมูลท่ีดิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดาํเนินการ ดังนี้ 
8.3.1 จัดหารายละเอียดขอมูลที่ดินทุกแปลง ทั้งกรณีที่ดินที่มีเอกสารเปนโฉนด น.ส. 3 ก  

น.ส. 3  สปก. 4 - 01 และเอกสารอื่นๆ เพื่อใหทราบรายละเอียดของแปลงที่ดินแตละแปลงที่อยูในเขต
ปกครอง  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จากเอกสารสํานักงานที่ดินหรือหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การออกเอกสารที่ดินแตละประเภท เชน เอกสารเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสิทธิ
ในที่ดินประเภท (ท.ด.1)  หรือหนังสือสัญญาขาย (ท.ด.13)  และเอกสารตนรางแผนที่ (ร.ว.9)  และกรณีเปน
ที่ดินประเภทอื่นใหรวบรวมเอกสารจากหนวยงานที่รับผิดชอบประเภทที่ดินนั้นๆ ใหไดครบถวนทุกแปลง
และใหไดรายละเอียดขอมูลที่ดิน ดังนี้ 

(1) ช่ือ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน (13หลัก) และท่ีอยูของเจาของที่ดิน
คนปจจุบัน 

(2) ที่ตั้งแปลงที่ดิน เลขที่เอกสารสิทธิ  ช่ือเลขระวาง  เลขที่ดิน  เลขหนาสํารวจ 
(3) จํานวนเนื้อที่ดนิแตละแปลง 
(4) รูปแปลงที่ดิน 

8.3.2 คัดลอกหรือพมิพรายละเอยีดขอมูลเกี่ยวกบัที่ดินที่ไดตามขอ 8.3.1 ลงในแบบสํารวจ

ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบสํารวจฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเทานั้น และตองใชแบบ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดนิ (ผ.ท.1)  1 ใบบนัทึกขอมูลแปลงที่ดิน  1 แปลง  

8.3.3 ลงรหัสแปลงที่ดิน(เขต เขตยอย และเลขประจําแปลงที่ดิน) แตละแปลงที่ดิน           

ในแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ใหถูกตองตรงตามขอมูลในแผนที่แมบท 

8.3.4 จัดเก็บแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) และเอกสารขอมูลที่ดินที่คัดลอกมา
แตละแปลงที่ดินไวดวยกัน โดยเรียงตามเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) ในแตละเขตยอย (Block) 

8.3.5 นําเขาขอมูลที่ดินที่คัดลอกมาลงในโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
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8.4 การสํารวจขอมูลภาคสนาม  
8.4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียด

เกี่ยวกับแปลงที่ดินที่คัดลอกจากสํานักงานที่ดินกับแผนที่แมบทใหถูกตองตรงกันแลวจึงเดินสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 

8.4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเดินสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียด
ขอมูลที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสราง ปาย และการประกอบการคาที่ตองเสียคาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใชแบบสํารวจขอมูลภาคสนามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 โดยใหไดรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ตองสํารวจจัดเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและการใชประโยชน                 
ในที่ดินแตละแปลง โดยยึดถือตามหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  

(2) ตองสํารวจจัดเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางและ
การใชประโยชน ตามหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พรอมกับถายภาพเก็บเปน
ขอมูลดิจิตอล  

(3) ตองสํารวจจัดเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับปาย ตามหลักกฎหมาย พ.ร.บ. 
ปาย พ.ศ. 2510  และการประกอบกิจการที่เขาขายตองเสียคาธรรมเนียมและตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรอมกับถายภาพปายเก็บเปนขอมูลดิจิตอล  

(4) ตองจัดทําผังบริเวณอาคารโรงเรือน และสิ่งปลูกสราง ตําแหนงที่ตั้งอยูบน
แปลงที่ดิน 

(5) ตองจัดทําผังปาย โดยใหแสดงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับปาย เชน ขนาด 
ขอความ เครื่องหมาย  ฯลฯ พรอมทั้งตําแหนงที่ติดตั้งของปาย  

(6) กรณีแปลงที่ดินที่มีการรวมแปลงหรือแบงแยกหรือไมมีเอกสารสิทธิหรือไมมี
รูปแปลงที่ดินในระวาง เชน ที่ดินที่มีเอกสาร น.ส. 3  น.ส. 2 ส.ค. 1 หรืออ่ืนๆ ใหสํารวจรังวัดแนวเขตแปลง
ที่ดินแตละแปลงแลวมาปรับลงในแผนที่แมบท พรอมทั้งกําหนดเลขประจําแปลงที่ดินแตละแปลง โดยใน
เบื้องตนใหเลขประจําแปลงที่ดินเปนเลขทับจากแปลงที่ติดตอกัน 

(7) ตองจัดเก็บแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง (ผ.ท.2) แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับปาย (ผ.ท.3) และเอกสารขอมูลที่ดินที่คัดลอก
มาแตละแปลงที่ดินไวดวยกัน โดยเรียงตามเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) ในแตละเขตยอย (Block) 

(8) ตองนําเขาขอมูลจากการสํารวจขอมูลภาคสนามลงในโปรแกรมนําเขาขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสินดวย 

8.5 การจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7)    
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ในระบบดิจิตอล (Digital System) 

หลังจากเดินสํารวจขอมูลภาคสนามแลว ดังนี้       
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8.5.1 ในกรณีที่ดินที่มีการใหเลขทับไวตามขอ 8.4.2 (5) ใหปรับขอมูลรูปแปลงที่ดิน                    
ในแผนที่แมบทใหถูกตอง โดยใหแกไขเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) ใหมทั้งหมด  

8.5.2 ในกรณีแปลงที่ดินใดมีขอมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางในแปลงที่ดินใหเขียนหรือ
ลงรูปหรือขนาดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางใหตรงกับตําแหนงที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นตั้งอยูบน
แปลงที่ดินนั้นและใหบานเลขที่บนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ (ใหใชผังบริเวณตาม 8.4.2 (4)               
เปนขอมูลประกอบ) 

8.5.3 ในกรณีแปลงที่ดินใดหรือโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางใดมีปายติดตั้งอยูใหเขียนหรือ
ลงตําแหนงของปายนั้นใหถูกตอง (ใหใชผังปายตามขอ 8.4.2 (5) เปนขอมูลประกอบ) 

8.5.4 แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ในระบบดิจิตอล (Digital System) เมื่อตองการพิมพแผนที่ภาษีใหมี
รูปแบบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2550 กําหนด โดยแผนที่ภาษีจํานวนหนึ่งฉบับบรรจุขอมูลแปลงที่ดินหนึ่งเขตยอยขนาดเทากับ
กระดาษไข A1 (59.4 X 84.1 ซ.ม.) ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี้  

(1) สวนที่แสดงรูปแผนที่ภาษี ขนาดประมาณ 51.8 X 56.5 ซม.  และลักษณะ               
รูปแปลงที่ดิน  เลขประจําแปลงที่ดิน บานเลขที่ ช่ือถนน คู คลองสาธารณะ รหัสเขตยอย (Block) ขางเคียง 
และทิศ    

(2) สวนที่เปน  Heading ขนาดประมาณ 20 X 51.8 ซม.  แสดงรายละเอียด                     
รูปแผนที่แสดงเขต (Zone) เขตยอย (Block) และตําแหนงเขตยอย (Block) ของรูปแผนที่ภาษี  

(3) มุมขวาบนแสดงทิศโดยทิศเหนือช้ีไปดานบนของกระดาษไขเสมอ 
(4) สัญลักษณ ช่ือเขตยอย (Block) ช่ือจังหวัด ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

ช่ือผูเขียนแผนที่และผูตรวจพรอมลายมือช่ือ และวัน เดือน ป ครบตามแบบที่คูมือแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินกําหนด 
 8.5.5 ตองสามารถพิมพแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ออกจากระบบดิจิตอล (Digital System)            
ลงในกระดาษไขได โดยใหมีขนาด รูปแบบ และรายละเอียดตามขอ 8.5.3  

8.6 จัดทําทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. 4) การจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5) และทะเบียน
คุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 6) 
 การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5)  เมือ่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการนําเขาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินตางๆ (ที่ดิน โรงเรือน ปาย และการประกอบการคา)                
ของเจาของทรัพยสินแตละรายจากการสํารวจขอมูลภาคสนามในโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินตามขอ 8.4 แลว ใหโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินสามารถ
รายงานทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5)  ไดโดยอัตโนมัติ และใหสามารถ
พิมพทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. 5) จากโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินได ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบรายการทรัพยสินของเจาของทรัพยสินแตละรายวาทรัพยสิน                  
มีทรัพยสินอะไรบางและอยูในขายที่ตองเสียภาษีใดบาง เพื่อการประเมินภาษี การติดตามเรงรัดเจาของ
ทรัพยสินที่อยูในขายที่ตองเสียภาษี โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 
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8.6.1 ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) แบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ตองมีรูปแบบ รายละเอียดและหลักการจัดทํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2550 กําหนด 
 (2) รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินแตละประเภทที่ไดจากแบบสํารวจขอมูล
ภาคสนาม (ผ.ท.1 ผ.ท.2 ผ.ท.3) ในแตละแปลงที่ดิน โดยถือหลักเจาของทรัพยสินตามกฎหมาย พ.ร.บ.             
ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508   พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510 และ              
การประกอบกิจการคาตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 (3) ขอมูลตางๆ ทุกชองรายการในแบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ตองมีรายละเอียด
ครบถวนและถูกตอง 

 (4) ตองกําหนดรหัสชื่อ - สกุล และเลขประจําตัวประชาชน ของเจาของทรัพยสิน    
ในทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  ใหถูกตองตามที่คูมือแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินกําหนดไว  
 (5) ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ตองจัดเก็บเรียงตามชื่อเจาของทรัพยสินหรือรหัสชื่อ
เจาของทรัพยสิน  
 8.6.2 ทะเบียนคุมผูชําระภาษ ี(ผ.ท.5) มีรายละเอียดดังนี ้

 (1) แบบทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ตองมีรูปแบบ รายละเอียดและหลักการ
จัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2550 กําหนด 

  (2) ช่ือ – สกุล เจาของทรัพยสินที่อยูในขายที่จะตองเสียภาษี (ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคาแลวแตกรณี)  

 (3) เลขที่ประจําตัวประชาชน/เลขประจําตวัผูเสียภาษ ี
 (4) รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน 
 (5) ที่อยู (บานเลขที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
 (6) เบอรโทรศัพท หรือเบอรโทรสาร (ถามี)  

 (7) ขอมูลการเสียภาษแีตละประเภทในปลาสุด (ตองมีรายละเอียดครบถวนและ
ถูกตองทุกชองรายการ) 
 8.6.3 การจัดทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบยีนคมุผูชําระภาษี (ผ.ท.6)  
 (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) ในระบบดิจิตอล (Digital System) เพื่อใหทราบวาบุคคลแตละรายมีทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท. 4) และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) จํานวนเทาใด และตองสามารถพิมพออกจาก
โปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินได 
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 (2) แบบทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) ตองมี
รูปแบบ รายละเอียด และหลักการจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2550 กําหนด 
 8.6.4 การจัดทําบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษ ี(ผ.ท.17)  
 (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจดัทําบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณ
การเสียภาษี (ผ.ท.17) ในระบบดิจิตอล (Digital System) เพื่อใหทราบวาที่ดินแตละแปลงมีทรัพยสินอะไรบาง
และมีการประมาณการการเสียภาษีไวจํานวนเทาใด และบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสีย
ภาษี (ผ.ท.17) จะตองสามารถพิมพออกจากโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินได 
 (2) แบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17)  ตองมี
รูปแบบ รายละเอียด และหลักการจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 กําหนด 
 8.7 โปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตองมีรายละเอียดหรือระบบ                
การทํางานขั้นต่ําดังนี้ 

8.7.1 โปรแกรมตองใชงานกับขอมูลทะเบียนทรัพยสินที่มีขนาดใหญได โดยใชระบบ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) เทียบเทาหรือดีกวา MySQL และสามารถจะเปลี่ยนไปใชกับ
ระบบฐานขอมูลอ่ืนดังนี้ PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, และ 
ODBC  

8.7.2 ตองทํางานภายใตเบราเซอร (Brower) และตองทํางานบนระบบเครือขาย            
โดยไมจํากัดจํานวนผูใช 

8.7.3 ตองสามารถจัดเก็บขอมูล เพิ่มขอมูล และแกไขขอมูลเจาของทรัพยสิน              
พรอมรายละเอียดของเจาของทรัพยสินได ดังนี้ 
 (1) ช่ือ-นามสกุล เจาของทรัพยสิน 

(2) คํานําหนาชื่อ 
(3) เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
(4) รหัสชื่อ ผท.4 ตามระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(5) ประเภทบุคคล 
(6) ที่อยูเจาของทรัพยสิน 

8.7.4 ตองคนหาเจาของทรัพยสินจากขอมูลดังตอไปนี้ได 
 (1) เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

(2) รหัสชื่อ ผท.4 
(3) ช่ือเจาของทรัพยสิน 
(4) ช่ือและนามสกุล เจาของทรัพยสิน 
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8.7.5 ตองสามารถจดัเก็บขอมูล เพิม่ขอมูล และแกไขขอมูลทีด่นิได โดยมีรายละเอยีด
ของที่ดินดังนี ้

(1) ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ตําแหนงที่ดินและทะเบียน)  
- รหัสแปลงที่ดิน 
- ประเภทเอกสารสิทธิ 
- เลขที่เอกสารสิทธิ 
- ช่ือระวาง  
- เลขที่ดิน  
- หนาสํารวจ 
- ที่ตั้งของที่ดิน 
- จํานวนเนื้อที่ทั้งหมด (ไร-งาน-ตารางวา) 
-  มาตราสวน 

(2) ตองบันทึกขอมูลที่ดินแยกตามลักษณะการทําประโยชน  
- ที่อยูอาศัย (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา อยูเอง

หรือใหเชา 
- เล้ียงสัตว (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา อยูเอง

หรือใหเชา 
- ไมลมลุก (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา อยูเอง

หรือใหเชา 
- ไมยืนตน (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา อยูเอง

หรือใหเชา 
- ที่วางเปลา (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา อยูเอง

หรือใหเชา 
- ใชประโยชนอ่ืน ๆ (ไร-งาน-ตารางวา) พรองทั้งระบุลักษณะการใชวา 

อยูเองหรือใหเชา 
(3) สามารถแสดงสถานะรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน  
(4) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได 
(5) สามารถคํานวณภาษีแยกตามลักษณะการทําประโยชน (ไร-งาน-ตารางวา)  

หลังจากหักเนื้อที่ใชสําหรับลดหยอนตามขอบัญญัติแลวได 
(6) สามารถคํานวณภาษีของที่ดินที่มีราคาปานกลางของที่ดินคนละอัตราได  
(7) สามารถเพิ่มชื่อและที่อยูของผูทําประโยชนบนที่ดินในกรณีที่ ผูทํา

ประโยชนบนที่ดินเปนคนละคนกับเจาของทรัพยสิน 
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(8) สามารถเพิ่มชื่อและที่อยูของผูมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนั้นๆ ได 
(9) สามารถเพิ่ม  แปลงที่ดิน  และดูแผนที่ตํ าแหนงที่ตั้ งของที่ดินได                     

โดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  และสามารถเลื่อนภาพ (Pan) ขยายภาพ (Zoom) ได 
(10) สามารถแสดงรายการทรัพยสินอื่นๆ เชน โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 

ปาย ในกรณีที่ที่ดินมีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอื่น และปายอยูบนแปลงที่ดินได 
(11) รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่ดินทั้งหมดอยูภาพในหนาจอเดียวกัน                 

ทั้งขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดิน รายการคํานวณภาษี 
แผนที่ภาษีพรอมเมนูการแกไขแผนที่แมบท และขอมูลทรัพยสินอื่นที่อยูบนที่ดินแปลง 
 8.7.6 ตองสามารถจัดเก็บขอมูล เพิ่มขอมูล และแกไขขอมูลโรงเรือน และสิ่งปลูกสราง
พรอมรายละเอียดของโรงเรือนได ดังนี้ 
 (1) ตองมีรายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือน ดังนี้ 

- ช่ือ- นามสกุลเจาของโรงเรือน 
- ที่อยูอาศัยของเจาของโรงเรือน 
- เลขบัตรประจําตัวเจาของโรงเรือน 
- เลขรหัสประจําบาน  
- รหัสแปลงที่ดิน  
- ที่ตั้งของโรงเรือน (บานเลขที่ หมู ซอย ตําบล ถนน ตําบล) 
- ลักษณะอาคาร (ตึก, ไม, ตึก/ไม, อ่ืนๆ, ช่ัวคราว/ถาวร) 
- การใชประโยชน (ใหเชา, อยูเอง, ประกอบการคา)  
- ขนาดของโรงเรือน (จํานวนคูหา/หอง, ช้ัน, กวาง, ยาว) 
- ประเภททรัพยสิน (รายละเอียดตามราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ

ตารางเมตรตอเดือน) และประเภทพื้นที่ตอเนื่องของอาคาร (ไร-งาน-
ตารางวา) 

- วันที่กอสรางเสร็จ 
- ราคาคากอสราง 
- คาของสินคาที่เหลือเก็บไวในโรงเรือน 
- คาของเครื่องจักรซึ่งใชในการอุตสาหกรรม 
- ช่ือและที่อยูของผูครอบครอง/ผูเชา 
- รายเงินอื่นที่เรียกเก็บจากผูเชา 
- รายการขอลดหยอนคารายปหรือคาภาษี 
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(2) ตองคนหาเจาของโรงเรือนจากขอมูลดังตอไปนี้ได 
-  เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

 - รหัสชื่อ ผ.ท.4  
 - ช่ือเจาของทรัพยสิน 
 - ช่ือและนามสกุล เจาของทรัพยสิน 

(3) สามารถคํานวณภาษีจากราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือน 
หรือคํานวณจากคาเชาตอเดือน และสามารถคํานวณภาษีของโรงเรือนประเภทพิเศษ เชนโรงแรม โรงงาน ได 
 (4)  สามารถแสดงสถานะรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางได 

(5) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ ์หร ือเปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์และ               
การครอบครองได 

(6) สามารถแสดงรูปถายโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางจากกลองถายรูปดจิิตอลได 
(7) สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขนาดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอื่น และ                  

ดูแผนที่ตําแหนงที่ตั้งของที่ดินไดโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  และสามารถเลื่อน
ภาพ (Pan) ขยายภาพ (Zoom) ได 

(8) รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลโรงเรือนทั้งหมดอยูภาพในหนาจอเดียวกัน                   
ทั้งขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือน การใชประโยชน ลักษณะการใช การคํานวณภาษี แผนที่ที่ตั้งของโรงเรือนและ
ส่ิงปลูกสราง รายการเปลี่ยนแปลงขอมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง และรูปถายโรงเรือน 
 8.7.7  ตองเพิ่มขอมูล ลบขอมูล ยกเลิก และจัดเก็บ ขอมูลปาย พรอมรายละเอียดของ
ปายดังนี้ 
 (1) ขอมูลเกี่ยวกับปาย ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ช่ือ - สกุลเจาของปาย  
 - วันที่ติดตั้ง  ชวงเวลาติดตั้ง                  
 - รหัสปาย  
 - รหัสแปลงที่ดิน  
 - เลขรหัสประจําบาน  
 - สถานที่ติดตั้ง  
 - ผูครอบครองปาย  
 - ประเภทของปาย  
 - ขนาดของปาย  
 - ขอความบนปาย  
               ฯลฯ    
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 (2) สามารถแสดงสถานะรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับปาย 
(3) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ปาย 
(4) สามารถคํานวณภาษีปาย จากประเภทของปาย ขนาดของปาย และ

ชวงเวลาติดตั้งตามระเบียบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได 
(5) สามารถแสดงรูปถายปาย จากกลองถายรูปดิจิตอลได 
(6) สามารถเพิ่ม ลบ แกไขตําแหนงที่ตั้งหรือที่แสดงปาย และดูแผนที่

ตําแหนงที่ตั้งของที่ดินไดโดยอัตโนมัติจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  และสามารถเลื่อนภาพ (Pan)                   
ขยายภาพ (Zoom) ได 

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลปายทั้งหมดอยูภาพในหนาจอเดียวกัน ทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับปาย ประเภทของปาย การคํานวณภาษีปาย รายการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับปายและ
ตําแหนงที่ตั้งของปายในแผนที่ และรูปถายของปาย 

8.7.8  ตองคนหาเจาของปายจากขอมูลดังตอไปนี้ได 
- เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
- รหัสชื่อ ผ.ท.4 
- ช่ือเจาของทรัพยสิน 
- ช่ือและนามสกุล เจาของทรัพยสิน 

8.7.9 ตองสามารถจัดเก็บขอมูล  เพิ่ มขอมูล  แกไขขอมูล  และคนหาขอมูล
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการคา โดยแยกตามประเภทกิจการคาและลักษณะกิจการคาได 

8.7.10 สามารถรายงานผลขอมูลและประกาศตาง ๆ  
- หนังสือแจง/เตือนกําหนดเวลาการยื่นแบบและชําระภาษี 
- แบบสํารวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2 และ ผ.ท.3 
- ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท. 4) 
- ทะเบียนคุมผูชําระภาษี ( ผ.ท. 5) 
- ทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) 
- บัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการเสียภาษี (ผ.ท.17) 
- แบบบัญชีแสดงรายการปรับขอมูล (ผ.ท.13) 
- แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับปาย (ผ.ท.12) 
- แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับการประกอบการคา (ผ.ท.11) 
-  งบหนาบัญชีรายไดตามเกณฑคางรับ 
-  รายละเอียดผูชําระภาษีที่เก็บเงินได 
-  รายละเอียดผูชําระภาษีที่เก็บเงินไมได 
-  รายละเอียดผูชําระภาษีที่เก็บเงินไมไดและขอปรับลดบัญชี 
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- รายละเอียดผูชําระภาษีที่เก็บเงินไมไดยกไปลูกหนี้ 
- รายละเอียดผูชําระภาษีรายใหมที่จัดเก็บได 
- สรุปรายละเอียดการจัดเก็บภาษี 
- รายละเอียดผูชําระภาษี (ก.ค.1) 
- แบบรายงาน 2 และ2/1 
- หนังสือแจงประเมินภาษี 
- ใบเสร็จรับเงิน ภ.ร.ด.12, ภ.บ.ท.5 และ ภ.ป.7 

8.7.11 ตองสามารถทําการรับยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ปายและพิมพแบบ ภ.ร.ด 2, ภ.บ.ท.5 และภ.ป.1 ได 

8.7.12 สามารถทําการประเมินภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษี
ปายได 

8.7.13 ตองทําการประเมิน สรุปการประเมินภาษี เชน วันที่ยื่นแบบ วันที่แจง
ประเมิน วันที่รับทราบผลการประเมิน วันที่ครบกําหนดชําระ ภาษีคางชําระ ภาษีที่ประเมิน เงินเพิ่ม และ
รายการแสดงทรัพยสิน 

8.7.14 ตองบันทึกและแสดงขอมูลการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน การประเมิน
ภาษี และชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย และสามารถดูรายการชําระภาษีปที่ผาน
มาได 

8.7.15 ตองสามารถเพิ่มหรือกําหนดขอมูลราคาปานกลางที่ดิน ทําเลภาษี อัตราคา
เชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนได  

8.7.16 ตองสามารถตรวจสอบการแกไขขอมูลของที่ดิน  โรงเรือนและปาย                 
โดยสามารถแสดงชื่อผูแกไข และวันเวลาที่แกไขได 

8.7.17 ตองสงขอมูลผูชําระภาษี (กค.1) ไปยังระบบบัญชีคอมพิวเตอรได 
8.7.18 ตองมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับผูใชและกลุมผูใช 
8.7.19 ตองมีระบบสํารองขอมูลและถายขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                

(Back up & Restore) 
8.8 โปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มีรายละเอียดคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้ 

(1) สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP และ Vista 
(2) มีระบบการติดตอกับผูใชงานแบบ Graphic User Interface (GUI) ใชงานงาย                   

ดวยการใชเมนูภาษาไทยและปุมคําสั่ง 
(3) สามารถนําเขาและจัดเก็บขอมูลแปลงที่ดิน หมุดดิน โรงเรือน/ส่ิงปลูกสราง ตําแหนง

ปาย, พรอมรายละเอียดขอมูลคุณลักษณะ และขอมูลรูปภาพเชิงพื้นที่ 
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(4) สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสง (Transparency) ใหกับขอมูลได            
หลายชั้นขอมูลทั้งขอมูลแบบ เชิงพื้นที่ (Raster) และขอมูลเชิงเสน (Vector) 

(5) สามารถเรียกเปดแฟมขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่อยูในรูปแบบ (Format) 
SHP, MIF/TAB, DXF, DGN, ไดโดยตรง 

(6) สามารถนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ (ภาพระวางที่ดิน หรือภาพโฉนดที่ดิน ภาพถายทาง
อากาศ ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง) ในรูปแบบตางๆ เชน BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, ECW, LAN, 
JPEG 2000 ได 

(7) สามารถทําการปรับแกขอมูลภาพแผนที่ระวางที่ดิน เอกสารโฉนดที่ดิน หรือเอกสาร
ตนรางแผนที่ (รว.9) ที่ไมมีคาพิกัดทางภูมิศาสตรใหเขากับขอมูลแผนที่ หรือรูปแปลงที่ดินที่มีพิกัดตําแหนง
ภูมิศาสตรได  

(8) สามารถสรางและแกไขปรับปรุงขอมูลกราฟฟกโดยมีฟงกช่ันตอไปนี้ Edit, Copy, 
Delete,  Intersect, Union และ Buffer เปนอยางนอย 

(9) สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                
ในขอ 8.7 ได 

(10) สามารถสรางตารางฐานขอมูลภายในสําหรับเก็บขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 
และสามารถเชื่อมตอกับขอมูลในตารางขอมูลอ่ืนได  

(11) สามารถขยายภาพ (Zoom in) และยอภาพ (Zoom Out) เพื่อดูรายละเอียดของ              
แผนที่ตางๆ ได รวมทั้งสามารถเลื่อนภาพ (PAN) ดูตําแหนงอื่นของพื้นที่ได 

(12) สามารถสอบถามขอมูลที่ตองการจากขอมูลแผนที่ หรือจากภาพแผนที่ไดโดยตรง
หรือสรางเงื่อนไขในการสอบถาม 

(13) สามารถพิมพภาพแผนที่โดยสามารถกําหนดมาตราสวน ทิศ คําอธิบายแผนที่ได 
(14) ตองเปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายที่รับอนุญาตใหใชจากเจาของ

ลิขสิทธิ์ 
 

8.9 เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ใหปรับตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ณ ปจจุบัน             
ซ่ึงอาจจะสูงกวาท่ีกําหนดไวนี้) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง จํานวน 1  เคร่ือง 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

(1) หนวยประมวลกลางเทียบเทาหรือดีกวา Intel® Pentium® Dual-Core processor  
มีความเร็วในการประมวลผลของสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz 

(2) หนวยความจําหลักชนิด DDR2-SDRAM หรือดีกวา ขนาดไมต่ํากวา 1024 MB 
และสามารถขยายไดรวมแลวไมนอยกวา 4 GB 
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(3) Hard Disk Drive มีขนาดความจุขอมูลไมนอยกวา 160 GB มีระบบควบคุม
ฮารดดิสกแบบ SATA มีความเร็วในการหมุนไมนอยกวา 7200 รอบตอนาที 

(4) Internal DVD-RW Drive  ขนาดความเร็วไมนอยกวา 16 X 
(5) Display Card แบบ PCI Express โดยมีหนวยความจําสําหรับควบคุมการทํางาน

ของจอภาพ ใชหนวยความจําแบบ DDR-SDRAM มีขนาดความจุไมนอยกวา 256 MB. 
(6) จอภาพแบบบาง LCD (Liquid Crystal Display) ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 

สามารถแสดงรายละเอียดภาพ 1,280 X 1,024 หรืออยางนอยที่ 1,024 x 768 สนับสนุนมาตรฐานความ
ปลอดภัย MPR-II 

(7) แผงวงจรหลัก Input Output & Controller 
- มี Serial Interface ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มี Parallel Interface ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มี Mouse Interface แบบ PS/2 หรือ USB 2.0ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มี USB 2.0 ไมนอยกวา 6 ชอง 
- มี Keyboard Interface แบบ PS/2 หรือ USB 2.0 ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มี Port แบบ RJ-45 รองรับความเร็วในการรับสงขอมูล 10/100/1000 Mbps 

(8) มีชองติดตั้งแผงวงจรขยายชนิด PCI ไมนอยกวา 2 ชองและ PCI Express ไมนอยกวา 1 ชอง 
(9) มี Ethernet NIC แบบ PCI 10/100/1000 Mbps หรือ Built in 
(10) Mouse ชนิด Optical และ Mouse Pad สําหรับ PS/2 หรือ USB 2.0 จาํนวน 1 ชุด 
(11) คียบอรดมีแปนพิมพไมนอยกวา 104 คียมาตรฐาน 
(12) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เทียบเทาหรือดีกวาทีไ่ดรับลิขสิทธิ์

ถูกตองจากเจาของลิขสิทธิ์ และถูกตองตามกฎหมาย  
(13) โตะวางคอมพวิเตอรมีช้ันเลือ่นสําหรับวางคียบอรด และเกาอี้ชนิดมีพนกัพิง  

(2) เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) จํานวน 1 เคร่ือง 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

(1) มีความเร็วในการพิมพไมต่ํากวา 21 แผนตอนาที (A4) 
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 1200 dpi 
(3) มีหนวยความจําไมนอยกวา 16 MB 
(4) สามารถพิมพเอกสารสองหนาได (Duplex print)  
(5) สามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทางชองสัญญาณแบบ USB  
(6) สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได 
(7) ตองสามารถพิมพแผนที่แมบทและแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ได  
(8) มีโตะสําหรับวางเครื่องพิมพ  
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(3) เคร่ือง Scanner จํานวน 1 เคร่ือง มีรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
(1) เปนแบบตั้งโตะ, Flatbed Type, Color and Monochrome 
(2) ตองสามารถอานภาพที่ความละเอียด  2400  Dpi ไดที่จํานวนสี  48  bit ได 
(3) พื้นที่ในการสแกนไมนอยกวา ขนาด A4 
(4) สามารถเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน USB 
(5) สามารถใชงานรวมกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ตามที่เสนอ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(4) เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

(1) เปนเครื่องจายกําลังไฟฟาแบบตอเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด 
Online Protection with stabilizer หรือ Line Interactive with stabilizer ที่สามารถจายกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชงานรวมกับคอมพิวเตอร เปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเคยใชงาน
มากอน พรอมที่จะใชงานไดทันที 

(2) อัตรากําลังจายไฟ (Power Rating) ไมนอยกวา 1000 VA. 
(3) มีแบตเตอรี่เปนแบบ Sealed Lead Acid โดยไมตองบํารุงรักษา (Maintenance Free) 
(4) สามารถจายไฟสํารองใหกบัคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูไดไมนอยกวา 30 นาที 

(5) อุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย จํานวน 1 ระบบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
(1) เปนอุปกรณกระจายสัญญาณ Access Point  
(2) สนับสนุนการทํางานไดทั้งระบบเครือขายใชสาย 10/100 เมกะบิตตอวนิาที 

(Mbps) และไรสาย IEEE 802.11g  IEEE 802.11b IEEE 802.11 IEEE 802.3 IEEE 802.3U 
(3) รองรับความเร็วไรสายสูงสุด 108 เมกะบิตตอวินาที (Mbps)  
(4) สามารถทํางานเปน DHCP Server สําหรับแจกจายหมายเลขไอพีใหกับลูกขายได 

 

 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดจางหนวยอ่ืนดําเนินการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของการดําเนินการตามงบประมาณของแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได และควรจะมีรายละเอียดตามขอ 8.10 – 8.13 ประกอบดวย 
 

8.10 การฝกอบรมเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูรับจางตองสงเจาหนาที่ที่มคีวามรูทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ

โปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อฝกปฏิบัติการทํางานใหกับเจาหนาที่ของ                 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถปรับ แกไข เพิ่มเติม ขอมูลทั้งในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) และในโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยสินไดเปนอยางดี และตองแนบรายละเอยีด
การฝกอบรมมาพรอมเอกสารเสนอราคาดังนี้ 
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(1) รายละเอียดการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
(2) รายละเอียดการฝกอบรมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
(3) รายละเอียดการฝกอบรมโปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

8.11 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
(1) ตองติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตามแผนการติดตั้งที่ไดรับความเห็นชอบจาก  

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จะติดตั้งสงมอบตองสั่งซื้อจากผูผลิตหรือตัวแทน

จําหนายลวงหนากอนกําหนดสงมอบไมเกิน 90 วัน ทั้งนี้ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับ
เครื่องคอมพิวเตอรรุนที่อยูในสายการผลิตหรือรุนใหมที่ผลิตขึ้นมาทดแทนรุนเดิม ณ เวลาที่เตรียมการติดตั้ง 

(3) ในระหวางการติดตั้งสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณยังไมเสร็จสมบูรณ              
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิ์ที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งแลว หากมีเหตุใหตองเลิกสัญญา
อันเนื่องจากเปนความบกพรองของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองจาก ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงคาใชงาน และ/หรือคาเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

8.12 การสงมอบงานและการชําระเงิน 

งวดงานที ่ รายละเอียดงานสงมอบ การชําระ
เงิน 

1 จัดทําแผนที่แมบท, จัดทําแผนที่กายภาพ (Base Map), คัดลอกขอมูลที่ดิน, บันทึก
ขอมูลลงแผนดีวีดีรอม จํานวน 2 ชุด ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวัน  
ลงนามในสัญญาจาง 

30% 

2 สํารวจขอมูลภาคสนาม จัดทําแผนที ่ภาษี (ผ.ท. 7) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน  
(ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) จัดทําทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6)  จัดทําบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูล การประมาณ
การเสียภาษี (ผ.ท.17)  และการฝกอบรมเจาหนาที่ของ.................................... 
รายงานการฝกอบรมพรอมคูมือการฝกอบรมและคูมือการใชงานระบบ โดยจัดทํา
เอกสารรูปเลม จํานวน 5 ชุด และDVD -ROM จํานวน 2 ชุด ใหแลวเสร็จภายใน 
240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง 

30% 

3 โปรแกรมนําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน พรอม Source code  
โปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) พรอมลิขสิทธิ์ Software
จํานวน 1 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เอกสารคูมือและรายงานการติดตั้ง
เปนภาษาไทย ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง 

40% 
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 8.13  การรับประกัน  
    ผูรับจางตองรับประกันการชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกติของเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสนับสนุนการใชระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปนระยะเวลา 1 ป 
นับจากวันที่สงมอบและตรวจรับเรียบรอยแลว และดูแลปรับปรุงชุดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนระยะเวลา 1 ป ในระยะเวลาแหง                     
การรับประกันผูรับจางจะตองสงเจาหนาที่มาดูแลบํารุงรักษาเดือนละ  1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาของ                
การรับประกันโดยทาง....................................ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหต ุ
    ขณะนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อแจกจายใหกับองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป พ.ศ. 2552  
 

………………………………………………………………. 
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