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บทคัดย่อ 
ระบบสนับสนุนการติดตามการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลการท านิติกรรมที่ดิน  กรณีศึกษา ส านักงาน

สรรพากรภาค 11  พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมและติดตามการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลการท านิติกรรมที่ดิน(ท.ด.16)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  เพื่อให้การบริหาร
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั่วถึง และ
เป็นธรรม  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการท านิติกรรมที่ดิน(ท.ด.16)  ประมวลผลข้อมูลเพื่อออกรายงานรายการ    
นิติกรรมที่ผิดปกติ  ค้นหารายการนิติกรรมที่ขายผ่านตัวแทนเชิด  ติดตามจัดเก็บภาษี  ติดตามการเร่งรัดหนี้ภาษี
อากรค้างให้กับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งท าให้การจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานนิติกรรมที่ดินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
โดยมีระบบจัดการความปลอดภัยในการก าหนดสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ตามกลุ่มผู้ใช้ 8 กลุ่ม คือ คือ กลุ่มผู้ใช้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวางแผนและประเมนิผล สท.  กลุม่ผู้ใช้หัวหน้าทีมใหญ่   กลุ่มผู้ใช้เจ้าหน้าที่ทีมก ากับดูแล  กลุ่มผู้ใช้
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง  กลุ่มผู้ใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง    
กลุ่มผู้ใช้เจ้าหน้าท่ีส่วนวางแผนและประเมินผล สภ.11 หรือผู้บริหาร   กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป  และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 

ระบบพัฒนาขึ้นภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 7  ในรูปแบบ Web Application โดยใช้ PHP 
Version 5.2.6  เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ มี MySQL Version 5 เป็นส่วนจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   
ค าส าคัญ:   การติดตามการจัดเก็บภาษี  การท านิติกรรมที่ดิน  รายการนิติกรรมที่ผิดปกติ ตัวแทนเชิด 
 
Abstract 

Tax Monitoring System From Real Estate Data : A Case Study of Regional Revenue Office 
11  are to develop and design a system using as a tool for tax monitoring from real estate 
(T.D.16), in order to make the tax administration tasks work effectively. 

This system records the real estate (T.D.16) data, proceeds the irregular transactions 
reports, and finds legal transactions through the dummies. The system can monitor taxes 
collecting and also collect debt taxes correctly, thoroughly, and fairly, including a setting of the 
same standard to control the acts on real estate. The Security Management System was 
developed based on the level of users’ accessibilities. 

The system developed as a web base application using Microsoft Windows 7 as an 
operating system.PHP My Admin Database Manager Version 2.5.10 was used as a tool in 
developing the system and My SQL Version 5.0 was used as a database management system.   
Keyword:   Tax monitoring, Real Estate Data,  irregular transactions , the dummies 
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