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เมือ่พดูถงึการจดัเกบ็ภาษ ีโดยทัว่ไปจะมกีารจดัเกบ็จาก 
๓ ฐานภาษีด้วยกัน ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค 
และฐานทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินหรือที่ 
เรียกกันว่า "ภาษีทรัพย์สิน" ในนานาอารยประเทศมีการจัดเก็บ 
มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บภาษีจาก 
ฐานทรัพย์สินอย่างแท้จริง ในปัจจุบันภาษีที่มีความใกล้เคียงกับ
ภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สินมากที่สุดคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร 
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 

บำรุงท้องที่จัดเก็บอย่างไร และภาษี ๒ ประเภทนี้มีข้อบกพร่องอย่างไร จึงควรจะ 
ยกเลกิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ ๑๒.๕ ของ "คา่รายป"ี หรอืคา่เชา่ 
รายปีของโรงเรือนและที่ดินที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ข้อบกพร่องของภาษีโรงเรือนและ 
ทีด่นิคอื หนึง่ การจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิไมไ่ดค้ำนวณภาษบีน "ฐานความมัง่คัง่" 
แต่คำนวณภาษีบน "ฐานรายได้" เนื่องจากเป็นการคำนวณภาษีจาก "ค่ารายปี"  
มิใช่เป็นการคำนวณภาษีจากมูลค่าหรือราคาตลาดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  
สอง การจดัเกบ็ภาษมีไิดม้ ี"ฐานคา่รายป"ี ทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนัในการคำนวณภาษ ี 
การคำนวณภาษีจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการรั่วไหลของภาษ ี
ได้ง่าย สาม จากแง่มุมของความเท่าเทียมกัน ไม่ควรยกเว้นภาษีให้กับโรงเรือนและ 
ทีด่นิทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั เนือ่งจากเพราะเจา้ของมกัจะเปน็ผูท้ีม่รีายไดส้งู ทำใหเ้กดิปญัหา 
ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ สี่ การยกเว้นการเก็บภาษีที่อยู่อาศัย 
และโรงเรอืนและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ดิไวต้ลอดป ีมไิดท้ำประโยชน ์นำมาซึง่ชอ่งโหวท่างภาษ ี
เพราะยากทีจ่ะแยกแยะวา่โรงเรอืนใดใชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งแทจ้รงิ และโรงเรอืนใดมไิด ้

ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ 
“ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่ ?
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ทำประโยชน์ตามที่เจ้าของรายงาน และ ห้า การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอัตรา 
รอ้ยละ ๑๒.๕ ของคา่รายป ีนบัวา่เปน็อตัราทีส่งู ทำใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรบัภาระภาษ ี
ที่สูง อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บจากราคาปานกลางที่ดินโดยมีการเก็บภาษีทั้งหมด  
๓๔ อตัรา ขอ้บกพรอ่งของภาษบีำรงุทอ้งทีค่อื หนึง่ โครงสรา้งอตัราภาษเีปน็แบบถดถอย 
เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดิน คือภาระภาษีจะตกอยู่กับที่ดินที่มีราคาสูง น้อยกว่าที่ดิน 
ที่มีราคาต่ำ สอง ราคาปานกลางที่ดินที่ใช้คำนวณภาษีเป็นราคาปานกลางที่ดิน 
ป ี๒๕๒๑-๒๕๒๔ (๓๐ ปทีีแ่ลว้) ทำใหจ้ดัเกบ็ภาษจีากมลูคา่ทีด่นิทีต่ำ่กวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ
อยูม่าก เนือ่งจากภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ และภาษบีำรงุทอ้งที ่มใิชภ่าษทีรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิ 
ตลอดจนมีข้อบกพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีจาก 
ฐานทรัพย์สินที่เรียกกันว่า "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีอาถรรพ์ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมิได้เป็นข้อเสนอทางภาษีที่ใหม่อะไร เพราะมี 

ความพยายามที่จะนำร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรมาหลายยุคหลายสมัย นับย้อนไปได้เป็นเวลานับ ๑๐ ปี 
แต่ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำสำเร็จ เพราะต้องเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองทุกครั้งไป 
จนถูกเรียกว่าเป็น "ภาษีอาถรรพ์" พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงยังไม่มีโอกาสคลอดออกมาสักที 
จนมาถึงในปัจจุบัน รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ก็ได้แสดงจุดยืนให้ประชาชน 
รบัทราบตัง้แตเ่ขา้มาเปน็รฐับาลใหม ่ๆ  จนตราบถงึทกุวนันีว้า่ จะผลกัดนั พ.ร.บ. ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งใหม้กีารบงัคบัใชใ้หจ้งได ้รวมทัง้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
เองก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

มารู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อน
ภาษีที่ดินฯ เป็นการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฐานภาษี) 

ซึ่งเรียกว่า "ราคาประเมินทุนทรัพย์" และให้มีการหักค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดได้ โดยอัตราภาษีที่จัดเก็บจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ก็ได้แสดง 
จดุยนืใหป้ระชาชนรบัทราบตัง้แตเ่ขา้มาเปน็รฐับาลใหม ่ๆ  
จนตราบถึงทุกวันนี้ว่า จะผลักดัน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิง่ปลกูสรา้งใหม้กีารบงัคบัใชใ้หจ้งได ้รวมทัง้รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเองก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน
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และสิ่งปลูกสร้างนั้น อัตราภาษีสำหรับการประกอบเกษตรกรรมไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ 
ของฐานภาษี อัตราภาษีสำหรับที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของฐานภาษี 
และอัตราภาษีทั่วไปหรือที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของฐานภาษี 
ในกรณีของที่ดินที่ทิ้งร้างไว้ มิได้มีการทำประโยชน์ ในสามปีแรกจะต้องเสียภาษี 
ไมต่ำ่กวา่อตัราภาษทีัว่ไป และถา้มไิดม้กีารทำประโยชนอ์กีใหเ้สยีภาษเีพิม่อกีหนึง่เทา่ 
ทกุสามป ีแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ ๒ ของฐานภาษ ีและมกีารทบทวนอตัราภาษแีละราคาประเมนิ 
ทุนทรัพย์ทุก ๔ ปี นอกจากนั้นจะมีการยกเว้นภาษีให้กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มี 
มูลค่าน้อยด้วย 

ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเป็นผู้เก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และในกรณีที่ อปท. มีความจำเป็นพัฒนาท้องถิ่นของตน อปท. ก็สามารถกำหนด 
อัตราภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่คณะกรรมการกลางกำหนดได้ แต่ต้องไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ได้กำหนดไว้ 

ในปัจจุบันสัดส่วนภาษีที่ อปท. จัดเก็บเองมีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของรายรับ 
ทั้งหมดของ อปท. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทำให้ อปท. มีรายรับ 
ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ 
ได้รวมกันประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น (โดยที่ครึ่งหนึ่งเป็นการจัดเก็บ 
ของกทม.) สบืเนือ่งจากการกระจายอำนาจทางการเมอืงของไทยนบัตัง้แตร่ฐัธรรมนญู 
ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา การกระจายอำนาจทางการคลังเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับ 
การกระจายอำนาจทางการเมอืง ดงันัน้การจดัเกบ็ภาษเีองของ อปท. จงึเปน็ปจัจยัสำคญั 
ที่จะทำให้เกิดความมีอิสระทางการคลังของ อปท. เนื่องจาก อปท. จะสามารถนำ 
เงนิภาษเีหลา่นีม้าใชจ้า่ยใหเ้กดิประโยชนต์ามความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิของประชาชน 
การจัดเก็บภาษีเองของ อปท.ยังทำให้เกิดกระบวนการรับผิดรับชอบระหว่างผู้บริหาร 
อปท. กับประชาชน เพราะถ้าผู้บริหารจัดเก็บภาษีจากประชาชนแล้วมิได้นำเงินไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือสนองตอบความต้องการของประชาชน  
กจ็ะมผีลตอ่คะแนนเสยีงสนบัสนนุทางการเมอืงได ้ซึง่นบัวา่เปน็การสรา้งกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการตรวจสอบภาคประชาชนระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งมากขึ้น

ในกรณีที่ อปท.มีความจำเป็นพัฒนาท้องถิ่น 
ของตน อปท. ก็สามารถกำหนดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจาก 
อตัราภาษทีีค่ณะกรรมการกลางกำหนดได ้แตต่อ้งไมเ่กนิ 
อัตราสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ 
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ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และทอ้งถิน่  หลายประการคอื หนึง่ ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งกอ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรม 
แกผู่เ้สยีภาษ ีคอืเจา้ของทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่สงูกต็อ้งเสยีภาษมีากกวา่เจา้ของทรพัยส์นิที่
มีมูลค่าต่ำ ภาระภาษีจะตกอยู่กับคนระดับบนมากกว่าคนระดับล่าง สอง การคำนวณ 
ภาษีจากมูลค่าทรัพย์สินและมีหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชัดเจน ก็จะ 
มิต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมิน นับว่าเป็นการลดการรั่วไหลของภาษ ี
ลงไปได้ สาม การจดัเกบ็ภาษจีะไมม่ลีกัษณะอตัราภาษถีดถอยเหมอืนภาษบีำรงุทอ้งที ่ 
เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น สี่ ทำให้เกิดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ปัจจุบันมีที่ดินถูกทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก  
เช่น ปี ๒๕๕๐-๕๑ กทม. มีที่ดินทิ้งร้าง ๗๑,๓๐๒ ไร่) และลดการกักตุนที่ดินเพื่อ 
เกง็กำไร เพราะผูก้กัตนุทีด่นิจะมตีน้ทนุเกดิขึน้ในการถอืครองทีด่นิ เนือ่งจากมภีาระภาษ ี
และห้า เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ทำให้ อปท. มีรายรับจากภาษีที่จัดเก็บเอง 
ได้มากขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายอำนาจทางการคลังและการพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการกระจายการ 
ถือครองที่ดิน

ปัญหาที่ดินที่ทำกินของเกษตรกรและปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของ 
คนยากจน เป็นปัญหาสำคัญที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นอกจากจะเป็นแหล่งรายรับที่สำคัญให้กับ อปท. แล้ว จะมีส่วนช่วยกระจาย 
การถือครองที่ดินและเป็นความหวังให้กับคนยากจนและเกษตรกรไร้ที่ดินได้มากน้อย
เพียงไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ปัจจัยหนึ่งก็คือ อัตราภาษีที่จัดเก็บกับที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์ตามควร 
แก่สภาพมีอัตราสูงพอที่จะเพิ่มต้นทุนการถือครองที่ดินได้มากน้อยเพียงไร ตราบใดที่ 
อตัราการเพิม่ของราคาทีด่นิยงัคงสงูกวา่อตัราภาษอียูม่าก ความหวงัทีจ่ะลดการกกัตนุ 
ที่ดินของเหล่านายทุนก็จะยังคงเลือนราง ดังนั้นจึงได้มีข้อเสนอจากเครือข่ายปฏิรูป 
ที่ดินแห่งประเทศไทยให้จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครอง 
ที่ดิน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ มีส่วนแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินของประชาชน  
จงึเสนอใหแ้บง่ภาษทีีจ่ดัเกบ็ไดร้อ้ยละ ๒ สมทบเขา้กองทนุธนาคารทีด่นิ (ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล) เพื่อจัดสรรที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินต่อไป

อยา่งไรกต็าม พ.ร.บ. ภาษทีีด่นิฯ กน็บัวา่เปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ ีทีท่ำใหป้ระเทศไทย 
กา้วไปขา้งหนา้อกีหนึง่กา้ว ความหวงัเหลา่นีจ้ะเปน็จรงิไดม้ากนอ้ยเพยีงไร กข็ึน้อยูก่บั 
ผู้มีอำนาจในการออกกฎหมาย ว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน 
สว่นใหญ ่และการสรา้งรากฐานทางการคลงัทีส่ำคญัใหป้ระเทศไทย หรอืยงัคงปกปอ้ง 
ประโยชน์ส่วนตนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

๑๕๔

ภาษีทรัพย์สินจะตอบโจทย์ 
“ความเป็นธรรมในสังคม” ได้หรือไม่ ?




