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บทคัดยอ 
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ

ขอมูลอสังหาริมทรัพยของการจัดเก็บโดยหนวยงานทองถิ่น
ยั งอยู ในรูปของเอกสารและยากตอการจัดการ  ดวย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของระบบภูมิสารสนเทศ 
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพสามารถทําไดงายและใช
เวลานอย วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือ การพัฒนา
โปรแกรมบนฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พื้นที่ศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลคําบง อําเภอบาน
ผือ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร 

วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี้ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย             
1) วิเคราะหการจัดเก็บขอมูล 2) ออกแบบและสราง
ฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 3) พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual 
Basic 6.0 รวมกับ MapOpject ฐานขอมูลสําหรับการจดัเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินประกอบดวย 2 สวน
คือ ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของโรงเรือนและแปลงที่ดิน และ
ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ โฉนด ชื่อผูเสียภาษี ขอมูลการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และขอมูลอื่น การเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธไดใช
ขอมูลของรหัสแปลงที่ดิน, รหัสโรงเรือน สําหรับขอมูลแปลง
ที่ดินและขอมูลโรงเรือนตามลําดับ 
 ความสามารถของโปรแกรมประกอบไปดวย การ
เพ่ิม/ปรับปรุงขอมูล การคนหาและออกรายงานขอมูล
เกี่ยวกับแปลงที่ดิน ขอมูลโรงเรือน และขอมูลการชําระภาษี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยจะใชขอมูลรหัสผูเสียภาษีในการคนหาขอมูลตางๆ 
การคํานวณคาเชาและภาษีโรงเรือนสามารถคํานวณโดย
อัตโนมัติ ในการออกรายงานจะประกอบไปดวย ใบแจง
คาภาษี, รายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 
 
Abstract 

The Land and Building Tax and asset 
information to be collected by a local government 
unit are currently undertaken on paper and difficult 
to manage. With advent of geoinformatics 
technology, effective management can be made 
with less time consuming. This study aims to 
develop GIS-based program for collection support 
of land and building taxes. 

The study area, Kumbong, Tambon 
administrative organization, covers an area of about 
87 Km2 and is located in Amphoe Banphue 
Udonthani province. 

The methodology to be used in this 
study included an analysis of the current tax 
collection procedures, establishment and designing 
of database for taxes and creation of the application 
program with Microsoft Visual Basic and MapObject 
components. The database of land and building tax 
collection comprise spatial layers of building and 
land parcels and their associated attributes. The 
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attributes consist of tax payment land, land deed, 
owner, tax payment building and other related 
information. Both spatial and attribute database are 
linked by a common key field which contains look up 
tables of building_id and land_id for building and land 
taxes respectively. 

The program capability is able to record, edit, 
query and print the data of land and buildings and their 
tax payments as well. The data could be retrieved by 
owner code. In addition, yearly rental and building tax 
could be systematically evaluated. A tax evaluation form 
and building tax summary report could be printed. 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1.1 สถานการณการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545 - 2549) และนโยบายรัฐบาลไดกําหนดแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุงเนน
การกระจายอํานาจทางการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการบริหาร
งบประมาณของตนเองไดอยางอิสระ ยืนอยูไดดวยตนเอง 
โดยเฉพาะในภาวะปจจุบันที่ประเทศไทยประสบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การจัดเก็บภาษีไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดทําใหมีผลกระทบตองบประมาณแผนดิน รัฐบาลจึง
ตองลดรายจายและสงผลตอเงินอุดหนุนที่ใหแกองคกร
ทองถิ่น องคกรทองถิ่นจึงจําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารและจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยตองเนนระบบการ
จัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได เพื่อใหองคกรทองถิ่นสามารถที่
จะดําเนินการตามอํานาจที่ไดโดยไมตองพึ่งพาเงินอุดหนุน
หรือเงินอื่นๆ ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให หรือพึ่งพาใหนอยลง 
อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหาร
จัดการมากขึ้น และสดการควบคุมจากรัฐบาลกลางลง 
นอกจากนั้น ยังเปนการสอดรับนโยบายการกระจายอํานาจ
ในการเสริมสรางขีดความสามารถใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการวางแผนทางดานการเงินการคลัง โดย
เนนหนักในเรื่องการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินมาใชในการประเมิน การจัดเก็บและการเรงรัดภาษี 
นอกจากนี้ ยังเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ 2536 ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินทั้งระบบเอกสารและระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาการทุจริตการจัดเก็บภาษี
ตามขอเสนอของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (กระทรวงมหาดไทย, 2544) 

การนําระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสินมา
ใชกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เริ่มมีจุดกําเนิดเมื่อประมาณป 2520กระทรวงมหาดไทย
ไดสั่งการใหเทศบาลทั่วประเทศจัดทําทะเบียนทรัพยสิน
ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดเก็บรายได การ
ติดตามเรงรัดภาษี แตแนวทางการปฏิบัตินั้นไมชัดเจน 
ตอมาแผนแมบทกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2525-2529) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการคลัง 
จึงมีการศึกษาแนวทางการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน กรมการปกครอง โดยกองคลังสวน
ทองถิ่นในระหวางป พ.ศ.2526-2527 เพื่อจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในเทศบาลทั่วประเทศและ
เมืองพัทยา โดยกําหนดเทศบาลเปาหมายเพื่อทดลอง 
จํานวน 10 แหง ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ผลการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จกระทรวงมหาดไทยจึงสั่ง
ใหเทศบาลทั่วประเทศและเมืองพัทยาจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน และนําไปใชประโยชนเปน
ฐานขอมูลและเครื่องมือในการจัดเก็บรายไดตั้งแตป 
2529 เปนตนมา (เทศบาลนครเชียงใหม, ม.ป.ป.)
 เทศบาล เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่น มี
หนาที่หลักตามกฎหมายในการบริหารและพัฒนาความ
เจริญกาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหไดรับ
ความผาสุกและความสะดวกสบาย การบริหารพัฒนา
ทองถิ่นใหประสบความสําเร็จดังที่กลาวมาขางตนมี
องคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ เทศบาลจะตองมี
รายไดเพียงพอ และมีขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ
นํามาใชในการวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาตางๆ 
(จรัส สุวรรณมาลา, 2529)   

ปจจุบันการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบปญหา
หลายประการ   เชน  การกําหนดอัตราภาษีและ
คาธรรมเนียมไมเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ การ
จัดเก็บไมครบถวน การจัดเก็บไมตรงเวลา ไมเปนระบบ
และไมถูกตอง ทําใหขาดความครบถวนสมบูรณ และ
ความเปนธรรม ปญหาเหลานี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญและพยายามปรับปรุง
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แกไขตลอดมา ปญหาตางๆเหลานี้อาจเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุ แตถาจะกลาวโดยภาพรวมแลวสาเหตุสวนใหญมา
จากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการจัดการขอมูลที่
ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการจัดการ
ขอมูลที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีตางๆ ภาษีเหลาน้ีมีความ
เก่ียวของกับแปลงที่ดิน และอาคารตางๆในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญไดพัฒนา
และนําระบบจัดการขอมูลที่อยูในรูปแบบตารางหรือคํา
บรรยายการแจกแจงและวิ เคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute Data) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับแปลงที่ดินและอาคาร 
จะไมมีความหมายใดๆเลย ถาผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
บรรยายไมมีความสัมพันธกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่แทจริง
ของขอมูลนั้น 

1.2 การนําเทคโนโลยีทางดาน GIS มา
ประยุกตใชงาน 
  เทคโนโลยี GIS เปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถใน
การรวบรวมขอมูลแผนที่ ซ่ึงอยูในรูปแบบดิจิตอลเขาดวยกัน 
กับขอมูลเชิงบรรยายที่อธิบายถึงลักษณะของวัตถุตางๆบน
แผนที่ และเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับการใช
บริการ การจัดการ การวางแผนและการวางนโยบายของ
เทศบาล เนื่องจากเทคโนโลยี GIS สามารถจัดเก็บขอมูล
แผนที่ในรูปแบบดิจิตอล การประมวลผลและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงบรรยายรวมกับขอมูลแผนที่สามารถกระทําไดใน
เวลาเดียวกัน โดยไมตองอาศัยบุคลากรในการทํางานเปน
จํานวนมาก (พรทิพย กาญจนสุนทร และคณะ, 2545) 
 ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System, GIS) ไมไดถูกจํากัดการ
ใชงานเฉพาะในกิจกรรมที่มีการใชแผนที่โดยตรงเทานั้น 
หากแตมีการนําไปประยุกตใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่ตองอาศัย
แผนที่ในการวิเคราะห ตัวอยางการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร กับงานดานตางๆ ไดแก การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร  การวิ เคราะหและพยากรณ
ปรากฏการณแผนดินไหว การจัดการระบบขนสงมวลชนและ
การวางการผังจราจร เปนตน สําหรับประเทศไทยเองก็มีการ
นําเทคโนโลยี GIS มาใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจใน
การปลูกขาว วางแผนการเดินทาง ตลอดจนนํามาใชกับงาน
ดานการจัดเก็บภาษี และงานดานอสังหาริมทรัพย (ผกาสิน 
พูนพิพัฒน & ภัทรชัย ลลิตโรจนวงศ, 2544) 
 ระบบขอมูลภูมิศาสตร (GIS) เปนตัวเลือกที่
เหมาะสมสําหรับงานวิศวกรในหลายๆสาขา อยางไรก็ตาม 
การใช GIS เพื่องานการจัดการดานวิศวกรรม (EMSFs) ใน

ระยะแรกไดมีการนําเอาโปรแกรมประยุกตทางดาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไปใชกับงานดานตางๆ เชน 
การจัดเก็บขอมูลภาษี การเก็บรักษาขอมูล (Venigalla 
& Baik, 2007) 

เนื่องจาก “ภาษีบํารุงทองที่” เปนแหลงรายได
หนึ่ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดเก็บ
เปนหนาที่ของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
ในการจัดเก็บภาษีจะทําการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย  
ในการจัดเก็บนั้น มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต การ
เก็บขอมูล การตรวจสอบ การเก็บภาษี การเรงรัดรายได 
การสรุปรายงาน  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยุ งยากในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการเก็บขอมูลตางๆ จะจัดเก็บดวย
มือ ขอมูลจะอยูในรูปเอกสารซึ่งในการคนหาขอมูลตางๆ
คอนขางยุงยากและลาชา บางครั้งขอมูลอาจเกิดความ
ผิดพลาดและสูญหายไดหากเรามีการนําเทคโนโลยี GIS 
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหลายๆ 
อยางของเทศบาล ฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบมา
เปนอยางดี จะสามารถชวยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและทําใหเทศบาลสามารถนําขอมูลตางๆ ที่ได
จากการจัดเก็บไวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นการ
นําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษี จะทําใหลดความซอนของขั้นตอนตางๆลงไดและชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีไดมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่ อพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ สามารถ
นํามาใชในการจัดเก็บ และสืบคนภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  
 
3. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่พัฒนาขึ้น สําหรับใชงานใน
ระดับองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กและทํางานบน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
 
4. วรรณกรรมวิจัย 
 ในการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยของเทศบาล
ประกอบดวย ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีปาย แตจะกลาวถึงเฉพาะการจัดเก็บภาษีบํารุง
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ทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การประยุกตใชเทคโนโลยี
อวกาศและระบบภูมิสารสนเทศ มาชวยใหการบริหารจัดการ
เกิดผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพได 3 ระดับ ไดแก 1) 
การจัดเก็บ รวบรวมขอมูลจําแนกขอมูล 2) การประยุกตใช
ในการวิเคราะหนโยบาย 3) การประยุกตใชในการบริหาร
และตัดสินใจ (วิชาญ อมรากุล & สิริรัตน แสนยงค, 2548) 

การศึกษาครั้ งนี้ เปนการพัฒนาโปรแกรมบน
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซ่ึงผูวิจัยได
ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแนวทางการศึกษาวิจัย โดยแบงประเด็นนําเสนอได
ดังตอไปนี้ 1) ความหมายของภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 2) แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 3) ฐานขอมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) และ 4) การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการจัดเก็บรายได 

4.1 ความหมายของภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
 4.1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 
 ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของ
ที่ดิน ตามราคาประเมินที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง
ทองที่ 
 4.1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 การมีอาคารหรือโรงเรือนกับที่ดินที่นํามาใช
ประโยชนเพื่อการพาณิชย ใชประโยชนในการประกอบธุรกิจ
จ ะ ต อ ง เ สี ย ภ า ษี อ า ก ร ใ ห กั บ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดมีพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินพุทธศักราช 2475 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน พุทธศักราช 2475 และแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม ได
กําหนดใหทรัพยที่เปนที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
จะตองนําไปเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้ งนี้ ขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไข (นิวัฒน อริยะ, 2537) 

4.2 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือ มาตรการ
เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของหนวยงานเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล โดยใหหนวยงานปกครอง
ทองถิ่นทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีดวยการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือชวยในงาน
ดานบริหาร การจัดการ เพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี
ไดถูกตองและมีระบบ ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดแกทองถิ่น 
 4.2.1 ความหมายของแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 แผนที่ภาษี หมายถึง ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
Data) ที่แสดงตําแหนงรูปรางลักษณะ และขนาดที่ดิน 
อาคาร สิ่งปลูกสราง แบงออกเปน 3ประเภท คือ แผนที่
ภาษีบํารุงทองที่ แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แผนที่
ภาษีป าย  ขั้ นตอนทํ าแผนที่ภา ษีตองดํ า เนินการ
ประกอบการสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยนําขอมูลที่ได
จากการสํารวจในภาคสนามมาใชประกอบกับแผนที่
ทะเบียนทรัพยสิน หมายถึง ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย 
(Non-Spatial Data) ที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ โดยบันทึก และแสดงรายการ
ทรัพยสินของเจาของทรัพยสินแตละราย ประกอบดวย
ขอมูลที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง ปายการคา ลักษณะ
ประกอบการค า  เปนตน  ทะเบียนทรัพยสิน เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับทรัพยสินของแตละ
บุคคล ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ (ธีรญา อุทธา, 2546) 
 4.2.2 ประโยชนของแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ชวยให
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทราบวาผูใดเปน
เจาของทรัพยสินประเภทใดบาง และทรัพยสินดังกลาว
อยูในขายที่จะตองชําระภาษีหรือไม เปนจํานวนเทาใด 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินนั้นๆ
ได ดังนั้น แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจึงเปน
เครื่องมือสําคัญทําใหเทศบาลสามารถเรงรัด ตรวจสอบ 
และจัดเก็บภาษีไดถูกตอง สมบูรณ และเปนธรรม 
รวมท้ังสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมา
ติดตอชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 4.3 ฐานขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) 
 ระบบฐานขอมูล คือ การจัดเก็บบันทึกขอมูลที่
สัมพันธกันไวในลักษณะระบบเบ็ดเสร็จ (Integrated 
system) กลาวคือมีการเก็บบันทึกขอมูลไวสวนกลาง 
เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนของขอมูล อีกท้ังเพื่อใหผูใช
สามารถเรียกใชและปฏิบัติการกับขอมูลในฐานขอมูล
รวมกันได โดยผูใชแตละคนจะมองเห็นขอมูลไดแตกตาม
กันไปตามวัตถุประสงคของการประยุกตใชงาน สําหรับ
ปฏิบัติการตางๆที่ ผู ใชสามารถกระทํากับขอมูลใน
ฐานขอมูล (พุธษดี ศิริแสงตระกูล, ม.ป.ป.) ไดแก 
 1) เพิ่ม ลบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล  
 2) สามารถคนหาขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล 
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 4.4. การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ในการจัดเก็บภาษี 
 กิติพจน วิริยะธรรมไพศาส และคณะ (2546) 
การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบจัดการ
ฐานขอมูล ในการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษี พบวา 
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สามารถนําขอมูลที่อยูในรูปของแฟมกระดาษแปลงเขาสู
ระบบคอมพิวเตอรและเก็บไวในรูปของขอมูลดิจิตอลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทําใหการจัดการเกี่ยวกับขอมูลแผนที่ภาษีมี
ความสะดวกในการปรับแกเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสืบคนขอมูล
ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยแสดงออกมาในรูปของ
ตารางขอมูล นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพของทรัพยสิน
พรอมตําแหนงท่ีตั้งไดดวย สําหรับการแกไขขอมูลสามารถ
ทําการแกไขไดทั้งขอมูลเชิงบรรยายหรือฐานขอมูลทรัพยสิน
และขอมูลเชิงพื้นที่หรือผังแปลงที่ดิน โรงเรือน โดยทําการ
แกไขผานทางหนาจอโปรแกรม ArcView  
 ธีรญา อุทธา (2546) การประยุกตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน : กรณีศึกษาในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 3 
สวน ไดแก 1) วิเคราะหวิธีการจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย การประเมินและรับชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 2) ออกแบบและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ArcView เพื่อจัดเก็บขอมูลจําเปน
สําหรับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) พัฒนา
โปรแกรมประยุกตดวยไมโครซอฟวิชวลเบสิกรวมกับ 
MapObject Component 

วิชาญ อมรากุล & สิริรัตน แสนยงค (2548) การ
จัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสินในระบบเชิงเลข เพื่อ
การบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลวัดโบสถ พื้นที่ 36 ตร.กม. ขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม QUICKBIRD ใชเปนแผนที่ฐาน สวนกรณีศึกษา
เทศบาลตําบลวงฆอง พื้นที่ศึกษา 4.4 ตร.กม. ใชขอมูลภาพ
ถายทางอากาศสี มาตราสวน 1:25,000 มีการปรับแกขอมูล
ใหมีระบบพิกัดและจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลเชิงกริด
ใหอยู ในรูปแบบขอมูล เชิ งพิกัด  ดวยระบบโปรแกรม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ERDAS Ver.8.7 และ 
ARCGIS Ver.8.3 สวนขอมูลเชิงอธิบายเก็บในระบบ
ฐานขอมูล Access และพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่และทะเบียนทรัพยสิน โดยใชโปรแกรม Microsoft 

Visual Basic รวมกับ Map Object เปนโปรแกรม
สําเร็จรูปชื่อวา “TAX MAP Ver.1.0 OF CGISTNU” 
เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และทะเบียน
ทรัพยสินเกี่ยวกับปาย โรงเรือนและที่ดิน สามารถทํา
การปรับปรุงแกไขขอมูลได สะดวกตอการบริหารและ
จัดการ 

มนู แกวแหวน & สราวุธ มหายศนันท 
(2538) การพัฒนาระบบสารสนเทศไดพัฒนา เพื่อการ
จัดการ การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลอางอิง
แผนภาพ ทางภูมิศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แบง
ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนฐานขอมูลปกติ ใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล Foxpro ในการจัดการ 
Table ตางๆ ในรูปแบบของ(.dbf) สวนที่สองเปน
ฐานขอมูลแผนภาพ ใชโปรแกรมภาษา MapBasic ใน
การพัฒนาการจัดการฐานขอมูล การเชื่อมโยง
ฐานขอมูล .dbf จาก Foxpro การนําภาพจาก DXF ของ
AutoCad ดวยการ Import แผนภาพแปลงเปน Map ใน
ระบบของ MapInfo และการปรับขอมูลใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง  
 Chaula (2003)การพัฒนาโปรแกรมทางดาน 
GIS ไดแบงออกเปน 2 สวนคือ 1) การทํางานของ
โปรแกรม สามารถที่จะทําการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตางๆ 
ผู ใชสามารถทําการเขาถึงขอมูลไดจากชื่อหรือเลข
ประจําตัวของแผนที่ภาษีและสามารถที่จะทําการ
แสดงผลขอมูลที่สัมพันธกันและแผนที่  เครื่องมือ
ทางดาน GIS ถูกใชสําหรับวิเคราะหหาผลลัพธ และ 2) 
ซอฟตแวร สวนใหญใช ArcInfo บน UNIX  โปรแกรม
สวนใหญถูกสรางโดย AML ขอมูลสวนใหญอยูในรูปของ 
AutoCAD และฐานขอมูลใช DBASE 
 Adhikari & Singh (n.d.) ไดทําการศึกษาการ
รวมขอมูลระหวางขอมูลขอมูลเชิงพื้นที่ ขอมูลลักษณะ
สัมพันธ และขอมูลรูปภาพ ขอมูลเชิงพื้นที่ไดมาจาก 
ภาพถายIKONOS ขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก ขอมูล
ที่ดิน ขอมูลอาคารและขอมูลอื่นๆ ขอมูลเชิงพื้นที่และ
ขอมูลลักษณะสัมพันธมีการเชื่อโยงกันโดยใช Map 
Object และ คําสั่งภาษาวิชวลเบสิก ฐานขอมูลใช 
Microsoft Access 
 Kumar et al. (2006) การจัดเก็บภาษีของเมือง
เชนไนไมสามารถทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาษีได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการประมาณงบประมาณ
ผิดพลาด ดังนั้นในปจจุบันไดมีการเก็บภาษีในระบบ
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ฐานขอมูลและอนุญาติใหมีการจายภาษีออนไลน และไดใช
ระบบสารสนเทศมิศาสตร ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาไดแก 
Arcview 3.2 เพื่อทําการสรางอาคาร ถนน ,visual basic 6.0 
ในการสรางหนาจอโปรแกรมประยุกต และ mapobject 2.2 
ในการเชื่อมโยงขอมูลเชิงพื้นที่ 

Sutanta & Sularno (2004) ในการศึกษาครั้งนี้ได
แสดงขอมูลเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
บนอิน เตอร เน็ต  ผลที่ ไดคื อตนแบบของแผนที่  SVG 
(Scalable Vector Graphic) ขอมูลเกี่ยวกับภาษีไดแก ชื่อผู
เสียภาษี ที่อยู ภาษีที่ตองชําระ สวนที่สําคัญคือการเขาถึง
ขอมูลของผูเสียภาษี จะมีการกําหนดรหัสผานในการเขาถึง
ขอมูล ซ่ึงผูเสียภาษีจะเห็นขอมูลเฉพาะของตัวเองเทานั้น 
ฐานขอมูลที่ใชคือ Oracle 8i ไดมีการทดสอบการพัฒนา
โปรแกรมบนเวป เพื่อใหแนใจวาระบบมีความนาเชื่อถือ ไดมี
การเทสอยู 3 อยางคือ เวลาในการเขาถึงขอมูล ,  ความ
ปลอดภัย และ การเชื่อมตอโดยตรงกับระบบฐานขอมูล 

Sharma & Ghosh (n.d.) โปรแกรม MPLIS เปน
เครื่ องมือสําหรับใช ในการจัดการขอมูลที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ MPLIS ประกอบไปดวยขอมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
(LIS) ซ่ึงใชสําหรับตัดสินใจในการจัดการที่ดิน การพัฒนาได
ใชเครื่องมีทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ระบบ
การวิเคราะหเชิงพื้นที่ และ Arcview ซ่ึงแสดงผลในระบบการ
ทํางานของ Microsoft Windows พื้นที่ศึกษาคือ เมืองฮูกกี้ 
ทางตะวันตกของเบงกอล ประเทศอินเดีย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พื้นที่ศึกษา  

 องคการบริหารสวนตําบลคําบง อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 90 ตร.กม. ประกอบไปดวย
หมูบาน ดังนี้ บานคําบง, บานเจริญสุข, บานดงหมู, 
บานชัยเจริญ, บานนาลอม, บานนาลอมนอย, บานโนน
สมบูรณ, บานคําแหน, บานดงเย็นพัฒนา ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 
6. วิธีการศึกษา 

 การดําเนินงานศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบน
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบง
ออกเปน 3 สวนคือ 1) การวิเคราะหขอมูล 2) การสราง
ฐานขอมูล และ 3) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังภาพที่ 1 
 6.1 การวิเคราะหวิธีการจัดเก็บภาษี 
การวิ เคราะหวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เปนการศึกษาวิธีดําเนินงานจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินของอบต.คําบง 
การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการ
วิเคราะหระบบงาน 2 วิธีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคําบง 
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6.1.1 การทบทวนเอกสาร ไดแก 
 (1) การรวบรวมขอมูลและศึกษาตํารางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดของเทศบาล เพื่อที่จะนํามาใช
ในการวิ เคราะหและออกแบบระบบการจัดเก็บภาษี 
สนับสนุนการทํางานดานการคลังของหนวยงานเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล อํานวยความสะดวกในการ
ประเมินและจัดเก็บภาษี ไดแก วิธีการประเมินคารายป การ
คํานวณคาภาษี และเงื่อนไขตางๆเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
 (2) รวบรวมและศึกษาเอกสาร แบบพิมพ และ
รายงานตางๆที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 6.1.2 การสัมภาษณและการสังเกตการณ
ปฏิบัติงาน เก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี พรอม
กับเขาศึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีโดยตรง ไดแก งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน งานจัดเก็บรายได 

6.2 การสรางฐานขอมูล 
 ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บภาษีนี้ ประกอบไปดวยฐานขอมูล 3 
สวนคือ 
 6.2.1 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ขอมูลแปลงที่ดิน, 
ขอมูลอาคาร, ขอมูลถนน โดยชั้นขอมูลที่ไดนี้ ไดรับความ
อนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตําบลคําบง ซ่ึงเปนขอมูล
ที่อยู ในรูปแบบขอมูลดิจิตอล จากภาพถายทางอากาศ 
มาตราสวน 1:5,000 กรมที่ดิน 

6.2.2 ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก ขอมูลผู
ชําระภาษี ขอมูลเจาของที่ดิน ขอมูลเจาของอาคาร และ
ขอมูลการชําระภาษี ขอมูลดังกลาวขางตน จัดเก็บโดยใช
ไมโครซอฟตแอ็กเซส 2003 
 ความสัมพันธของขอมูลตางๆในฐานขอมูลจําแนก
ออกเปน 3 กลุมไดแก 
 (1) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ขอมูลแปลงที่ดิน 
ขอมูลโรงเรือน  
 (2) ขอมูลเกี่ยวของกับเจาของทรัพยสิน เชน 
รายละเอียดเกี่ยวกับเจาของทรัพยสิน รายละเอียดขอมูล
แปลงที่ดิน รายละเอียดขอมูลโรงเรือน  
 (3) ขอมูลเกี่ยวของกับการชําระภาษี เชน ขอมูล
รายละเอียดการชําระภาษี 
 6.2.3 การเชื่อมโยงฐานขอมูลตามแนวคิดเบื้องตน
เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินนั้น กลาวคือ 
ทรัพยสินทุกอยางที่ตั้งอยูบนดินสามารถหาตําแหนงท่ีตั้ง 
ขนาด ลักษณะการใชประโยชน และเจาของทรัพยสินนั้นๆได 

และการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสินนั้นถือหลักความ
เปนเจาของเปนสําคัญ ดังนั้นการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลลักษณะสัมพันธนั้น จึง
ใชรหัสแปลงที่ดิน  รหัสโรงเรือนและรหัสเจาของ
ทรัพยสิน เปนตัวเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลทั้งสอง ดัง
ภาพที่ 2 
6.3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อจัดเก็บภาษี 
 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจะประกอบไปดวย
ขั้นตอนตางๆดังนี้ 
 6.3.1 การวิเคราะหขอมูลที่จะนําเขาเพื่อ
ออกแบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูล 
 6.3.2 กําหนดขอบเขตความตองการของ
โปรแกรม เชน การเพิ่มขอมูล ปรับปรุงขอมูล การ
แสดงผลการสืบคนขอมลู 
 6.3.3 ออกแบบหนาจอใหสามารถทําการเก็บ
ขอมูลรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.4 พัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดวยโปรแกรม 
Microsoft Visual Basic 6.0 รวมกับ MapObject การ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี แบงไดเปน 
3 สวน คือ 

6.3.4.1 การจัดการขอมูลพื้นฐาน ไดแก 
ขอมูลหมูบาน ขอมูลตําบล ขอมูลอําเภอ ขอมูลจังหวัด 
ขอมูลระวาง ขอมูลผูชําระภาษี ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 
ขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.4.2 การจัดเก็บภาษี ไดแก การชําระ
ภาษีและยกเลิกการชําระภาษี 
 6.3.4.3 รายงานสรุปขอมูล ไดแก รายงาน
สรุปยอดเงินที่จัดเก็บ รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษี 
สอบถามขอมูลภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3.5 ทดสอบโปรแกรม มีการทดสอบเพื่อ
หาขอผิดพลาดของการทํางานของโปรแกรม 
 
7.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลที่ไดการวิจัยในครั้งนี้ คือโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหเปนระบบ มี
มาตรฐาน สะดวกตอการสืบคน การปรับปรุงขอมูล และ
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดเก็บรายได และ
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ติดตามเร งรัดผู ที่ อยู ในข ายที่ ต อง เสียภาษีไดอย างมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศที่ไดทํา
การพัฒนาขึ้นนี้ไดใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบและออกแบบหนาจอ User 
Interface ที่ทําหนาที่ในการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ ซ่ึงขอมูล
ที่ใชเปนตัวเชื่อมระหวางขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลลักษณะ
สัมพันธคือขอมูลรหัสแปลงที่ดิน และขอมูลรหัสโรงเรือน 
ฐานขอมูลที่ ใชในการจัดเก็บขอมูลลักษณะสัมพันธคือ 
Microsoft Access 2003 ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยมีดังนี้ 1) 
โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี และ 
2) ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
1. โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกอบไปดวย
โปรแกรมตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 และในแตละโปรแกรม
ยอยนั้น มีสวนของการแสดงผลแตกตางกัน ซ่ึงแบงออกเปน 
4 สวน ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ไอคอน(1) เปนสวนของคําสั่งในการควบคุม
การแสดงผลของขอมูลเชิงพื้นที่ 

• ขอมูลเชิงพื้นที่(2) เปนสวนแสดงชั้นขอมูล
แปลงที่ดิน ชั้นขอมูลโรงเรือน ชั้นขอมูลถนน และชั้น
ขอมูลขอบเขตองคการบริหารสวนตําบลคําบง 

• ขอมูลลักษณะสัมพันธ(3) เปนสวนแสดงขอมูล
เจาของที่ดินและโรงเรือน ขอมูลแปลงที่ดิน ขอมูล
โรงเรือน และขอมูลการชําระภาษี 

• ชุดปุมคําสั่ง(4) เปนสวนของชุดคําสั่งท่ีใชใน
การจัดการขอมูลลักษณะสัมพันธ ไดแก การเพิ่มขอมูล 
การลบขอมูล การลางขอมูล การเลื่อนขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



การพัฒนาโปรแกรมบนฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 เมนขูองโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
 

เมนูหลัก โปรแกรมยอย 
การจัดการขอมูลหลัก 1.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลหมูบาน 

2.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลตําบล 
3.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลอําเภอ 
4.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลจังหวัด 
5.โปรแกรมยอยการจัดการขอมูลระวาง 
6.โปรแกรมยอยจัดการขอมูลเจาของทรัพยสิน 

รายการประจําวัน 1.บันทึก/ปรับปรุงขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 
2.บันทึกการชําระภาษีบํารุงทองที่ 
3.บันทึกยกเลิกการชําระภาษีบํารุงทองที่ 
4.บันทึก/ปรับปรุงขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
5.บันทึกการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
6.บันทึกยกเลิกการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

สอบถามขอมูล 1.โปรแกรมยอยสอบถามขอมูลภาษีบํารุงทองที่ 
2.โปรแกรมยอยตรวจสอบภาษีคางชําระภาษีบํารุงทองที่ 
3.โปรแกรมยอยสอบถามขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
4.โปรแกรมยอยตรวจสอบภาษีคางชําระภาษีบํารุงโรงเรือนและที่ดิน 

รายงาน 1.รายงานจํานวนแปลงที่ดินที่คางชําระภาษีบํารุงทองที่ 
2.รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษีบํารุงทองที่ 
3.รายงานสรุปยอดเงินที่จัดเก็บไดของภาษีบํารุงทองที ่
4.รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
5.ใบแจงคาภาษีบํารุงทองที ่
6.รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงินการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของแตละหมูบาน 
7.รายงานจํานวนโรงเรือนที่คางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
8.รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
9.รายงานสรุปยอดเงินที่จัดเก็บไดของภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
10.รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน 
11.ใบแจงคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
12.รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของแตละหมูบาน 
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โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีสมรรถนะหลักๆใน
การทํางานแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1) สมรรถนะในการ
บันทึก/ปรับปรุงขอมูล 2) สมรรถนะในการสอบถาม และ 3) 
สมรรถนะในการออกรายงาน 

1.1 สมรรถนะในการบันทึกและแกไขขอมูล ซ่ึง
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดตางๆ 
ไดแก เมนูการจัดการขอมูลหลัก และเมนูรายการประจําวัน 
ซ่ึงมีการพัฒนาโดยชุดคําสั่งของภาษาวิชวลเบสิก6  

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหนาจอโปรแกรมบันทึก
ปรับปรุงรายละเอียดที่ดิน ประกอบดวย รายละเอียดผูเสีย
ภาษี ที่อยูของผูเสียภาษี และขอมูลรายละเอียดที่ดิน ซ่ึงมี
สมรรถนะในการเพิ่มขอมูลใหม สําหรับขอมูลที่ยังไมมี ถา
ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยู จะตองทําการคนหาขอมูล
ดวยรหัสผูเสียภาษีกอนเพื่อที่จะนํามาแกไขขอมูลผูเสียภาษี 

1.2 สมรรถนะในการสอบถาม ไดแก สอบถาม
ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ สอบถามขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และสอบถามรายชื่อผูคางชําระภาษี สามารถทําการสอบถาม
โดยใชเ ง่ือนไขดังนี้ รหัสผู เสียภาษี ชื่อผู เสียภาษี หรือ
นามสกุลผูเสียภาษี อยางใดอยางหนึ่ง ในการคนหาขอมูล
เพื่อที่จะนํามาแสดงผล ซ่ึงการแสดงผลจะแสดงผลในรูปของ
ขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงสัมพันธ ซ่ึงมีการพัฒนาโดย
ชุดคําสั่งของภาษาวิชวลเบสิก 6 รวมกับ MapObject 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
ภาษีบํารุงทองที่และตําแหนงแปลงที่ดิน ประกอบดวย
ขอมูล 3 กลุมดังนี้ 1) ขอมูลรายละเอียดเจาของ
ทรัพยสิน 2) ขอมูลรายละเอียดที่ดิน และ 3) แผนที่
แสดงแปลงที่ดินของผูเปน 

1.3 สมรรถนะในการจัดทํารายงาน สามารถ
ทําการออกรายงานไดดังนี้ รายงานจํานวนผูคางชําระ
ภาษี, รายงานรายชื่อผูคางชําระภาษี, รายงานสรุป
ยอดเงินที่เก็บได, รายงานแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน, ใบแจงคาภาษี, รายงานสรุปรายละเอียดยอดเงิน
การจัดเก็บภาษีของแตละหมูบาน โดยมีเง่ือนไขในการ
ออกรายงาน คือ ปที่ตองการจะคนหาขอมูล 

ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดจํานวนแปลงที่ดิน
ทั้งหมดและแปลงที่ดินที่คางชําระภาษีบํารุงทองที่ โดย
ทําการคนหาจากปที่ชําระภาษี  

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดจํานวนโรงเรือน/
ที่ดินทั้งหมดและโรงเรือน/ที่ดินที่คางชําระภาษี โดยทํา
การคนหาจากปที่ชําระภาษี 
2. ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี ประกอบ
ไปดวยฐานขอมูล 2 สวนคือ 

2.1 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ หรือฐานขอมูลเชิง
ภาพ ไดแก ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน ชั้นขอมูลอาคาร ชั้น
ขอมูลถนน ชั้นขอมูลขอบเขตอบต.คําบง ดังตารางที่ 2 

 

ภาพที่ 3 แสดงสวนประกอบของโปรแกรมยอยตางๆ 
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 ตารางที่ 2 แสดงชั้นขอมูล เพื่อสนับสนุนการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ลําดับ ช้ันขอมูล ลักษณะขอมูล 
1 ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน อาณาบริเวณ 
2 ชั้นขอมูลโรงเรือน อาณาบริเวณ 
3 ชั้นขอมูลถนน เสน 

2.2 ฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ประกอบไปดวย
ขอมูลตางๆที่ เก็บรายละเอียดเกี่ ยวกับขอมูลเจ าของ
กรรมสิทธิ์ ขอมูลรายละเอียดที่ดิน ขอมูลรายละเอียด
โรงเรือน และขอมูลรายละเอียดการเก็บภาษี เปนตน ดัง
ตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงชื่อตารางขอมูลในฐานขอมูลลักษณะ
สัมพันธ 
ลําดับ ตารางขอมูล ช่ือตาราง 

1 ตารางขอมูลเจาของผูมี
กรรมสิทธิ์ 

OWNER 

2 ตารางขอมูลเชื่อมโยง
ระหวางเจาของผูมี
กรรมสิทธิ์และที่ดิน 

LAND_DESC 

3 ตารางขอมูลประเภท
เอกสารสิทธิ์ 

LAND_DOC_ 
TYPE 

4 ตารางขอมูลเชื่อมโยง
ระหวางเจาของ
กรรมสิทธิ์และโรงเรือน 

BLDG_DESC 

5 ตารางขอมูลประเภท
โรงเรือน 

BLDG_TYPE 

6 ตารางขอมูลการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ 

TAX_PAYME
NT_LAND 

7 ตารางขอมูลการชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

TAX_PAYME
NT_BLDG_MT
, 
TAX_PAYME
NT_BLDG_DT 

8 ตารางรายละเอียดขอมูล
คํานําหนาชื่อ 

PRENAME 

9 ตารางขอมูลหมูบาน VILLAGE 
10 ตารางขอมูลถนน ROAD 
11 ตารางขอมูลตําบล TAMBOL 
12 ตารางขอมูลอําเภอ AMPHOE 
13 ตารางขอมูลจังหวัด PROVINCE 

 ในการพัฒนา โปรแกรมประยุ กต ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น การเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางฐานขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลลักษณะ
สัมพันธของขอมูลภาษีบํารุงทองที่ ใชเลขที่เอกสารสิทธ์ิ
ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางรายละเอียดขอมูลเจาของ
ที่ดินกับชั้นขอมูลแปลงที่ดิน และขอมูลภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ใชรหัสโรงเรือนและที่ดินในการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางรายละเอียดขอมูลเจาของโรงเรือนกับชั้นขอมูล
โรงเรือน การพัฒนาโปรแกรมประยุกตนี้เหมาะสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กเนื่องจากฐานขอมูล 
Microsoft Access นั้นสามารถทําการเก็บขอมูลไดไม
มากและการทํางานของโปรแกรมนั้นไมมีการเชื่อมโยง
กับระบบเครือขาย 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข อมู ลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษีและขอมูล
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 โปรแกรมประยุกตที่ทําการ
พัฒนาขึ้นสามารถทําการบันทึกและแกไขขอมูล การสืบคน
ขอมูล และออกรายงาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Microsoft Visual Basic 6.0 
รวมกับ MapOpject และจัดเก็บรายละเอียดของขอมูล
ทะเบียนทรัพยสินดวยโปรแกรม Microsoft Access 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหนาจอโปรแกรมบันทึก/ปรับปรุง 
ขอมูลรายละเอียดที่ดิน 
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ภาพที่ 5 ขอมูลผูชําระภาษีบํารุง  
ทองที่กับตําแหนงแปลงที่ดิน 

ภาพที่ 6 ขอมูลจํานวนแปลงที่ดินที่
คางชําระภาษีบํารุงทองที่และตําแหนง
แปลงที่ดิน 

ภาพที่ 7 ขอมูลจํานวนโรงเรือนที่
คางชําระภาษีโรงเรือน/ที่ดินและ
ตําแหนงโรงเรือน 
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