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 “การปรับปรุงระบบภาษี” ของรัฐน้ัน เป็นหลักการที่ส�าคัญประการหนึ่งของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั โดยได้บญัญตัไิว้ในหมวด ๕ หน้าทีข่องรัฐ 

มาตรา ๖๒ ซึง่ก�าหนดให้รัฐต้องจดัระบบภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม และหมวด ๑๔  

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ วรรคสี่ ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรอืการจัดสรรภาษีทีเ่หมาะสม 

รวมทั้งหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (๓) ก�าหนดให้

ในการปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกจิให้มกีารปรบัปรงุระบบภาษีอากรให้มคีวามเป็นธรรม 

ลดความเหลื่อมล�้า และเพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง

ระบบภาษ ีโดยได้ก�าหนดให้เป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตทิัง้ในด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม และด้านการปรบัสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม 

ให้ประเทศมีศกัยภาพการแข่งขนัทีส่งูขึน้ ช่วยลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรม 

ในทุกมิติ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ�านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

ในการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ ตลอดจนมีระบบภาษีและรายได ้

ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

“ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง : 
ก�รปฏิรูประบบภ�ษีเพื่อคว�มเป็นธรรมและประโยชน์

ในด้�นเศรษฐกิจของประเทศอย่�งมีประสิทธิผล”
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 ด้วยเหตุของความส�าคัญดังกล่าว จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น เพื่อบังคับใช้แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

และภาษีบ�ารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕  

และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม  

และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้ที่เพียงพอ 

ที่จะน�ามาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วย 

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี กระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดัน 

ให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลดความเหล่ือมล�้าได้อีกทางหน่ึง ทั้งน้ี  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

 ดังนั้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบภาษี โดยเฉพาะ

ภาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว ทางกองบรรณาธกิารวารสาร “จลุนติิ” จงึได้ด�าเนนิการ 

สัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษี 

เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 

จากผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้อง อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 

ดร.สกนธ์  วรญัญวูฒันา ประธานกรรมการการแข่งขนัทางการค้า และอดีตผูช่้วยรฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

และ รองศาสตราจารย์ ดร.สปุรยีา แก้วละเอยีด รองคณบดฝ่ีายวางแผนและบณัฑติศกึษา  

และอาจารย์ประจ�าศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ทัง้นี ้เพือ่เป็นข้อมลูทางวิชาการอนัจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านนิตบิญัญตัแิละประชาชน

ผู้มีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเร่ือง 

ดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.  
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สำานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา*

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้าง
เกีย่วกบัระบบการจดัเกบ็ภาษทีรพัย์สนิ (Property Tax) 
ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจบัุนมสีภาพปัญหาและอุปสรรคหรอืความเป็นธรรม 
ของสังคมประการใด รวมทั้งมาตรการและแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ตลอดจนกรณี
ของต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางการดำาเนนิการ
อย่างไร 

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา :  
โดยทัว่ไปแล้วโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี แบ่งออกเป็น ๓ ฐาน 
ภาษี ได้แก่ (๑) ฐานรายได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
หรอืภาษเีงนิได้นติบิคุคล (๒) ฐานการบรโิภค เช่น ภาษมูีลค่าเพิม่  
และ (๓) ฐานทรัพย์สิน เช ่น ภาษีที่ดินและภาษีมรดก  
ซึ่ งหากกล ่าวถึงเฉพาะฐานทรัพย ์สิน นั้น นอกจากจะมี
วัตถุประสงค์ด้านการหารายได้ของรัฐแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ 
ในด้านการก�ากับการใช้ประโยชน์จากเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับ 
จากการด�าเนินโครงการลงทุนของภาครัฐซ่ึงท�าให ้มูลค ่า 
ของทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 ในส่วนระบบภาษีของไทยในอดีตที่ผ่านมานั้น รายได ้
จากภาษทีีเ่กบ็ส่วนใหญ่จะมาจากฐานรายได้และฐานการบริโภค  
แต่ในส่วนฐานทรัพย์สินจะมีเพียงภาษีท่ีเก็บขณะที่มีการ 
โอนเปลี่ยนมือ ได้แก่ ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ และ

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 

*เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Syracuse University, USA. และ 
Ph.D. สาขา Social ScienceSyracuse University, USA.
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ภาษีท่ีเก็บขณะถือครองทรัพย์สินในแต่ละปี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินซ่ึงจัดเก็บโดยอาศัย 
อ�านาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และภาษีบ�ารุงท้องที่ซึ่งจัดเก็บ 
โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เท่าน้ัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังพบว่า 
มีปัญหาและข้อบกพร่องในหลายประการ กล่าวคือ ในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจัดเก็บ 
จากค่าเช่ารายปีหรือค่าเช่าของโรงเรือนและที่ดิน นั้น มีปัญหาความซ�้าซ้อนกับภาษีเงินได้ซึ่งเก็บ 
จากค่าเช่าดังกล่าวเหมือนกัน ทั้งยังมีอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ ๑๒.๕ ของค่าเช่ารายปี ท�าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเลี่ยงภาษี และปัญหาการใช้ดุลพินิจในการประเมินภาษีในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่า อันเนื่องมาจาก
การลดหย่อนให้เจ้าของโรงเรอืนและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้อยูอ่าศยัทีไ่ม่ต้องน�ามาค�านวณภาษี ท�าให้ศกัยภาพ
ในการเป็นภาษทีีดี่ในการหารายได้และก�ากบัการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร

ส�าหรับปัญหาภาษีบ�ารุงท้องที่ ซึ่งเก็บจากเจ้าของที่ดินนั้นมีปัญหาโดยรวม ประการแรก  
การค�านวณภาษีบ�ารุงท้องที่ยังคงใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินท่ีใช้ในการประเมินภาษีส�าหรับ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ท�าให้ราคาประเมินที่ใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าวค่อนข้างจะถูก 
เพราะว่า ณ ช่วงเวลานั้นประเทศไทยเราต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยต้องการ
แบ่งเบาภาระของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยเฉพาะเกษตรกรผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีดังกล่าว รัฐบาลก็เลย 
ยึดราคาประเมินนี้ไว้ และไม่มีการปรับให้สอดคล้องกับราคาที่ดินในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�าให้
ฐานภาษีต�่า ประการที่สอง โครงสร้างอัตราภาษีบ�ารุงท้องท่ีนั้นเป็นโครงสร้างภาษีท่ีมีหลายชั้น 
เมื่อน�าเอาเงินท่ีต้องจ่ายต่อราคาที่ดินในแต่ละช่วงชั้นตามตารางบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติภาษ ี
บ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาค�านวณอัตราภาษี จะพบว่ากฎหมายภาษีบ�ารุงท้องที่ดังกล่าวก�าหนด 
ให้จัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าส�าหรับที่ดินราคาถูก อัตราคงที่ส�าหรับที่ดินราคาปานกลาง และอัตรา
ถดถอยส�าหรับที่ดินราคาสูง โดยนัยนี้อาจกล่าวได้ว่า ภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นภาษีที่คนมีที่ดินมูลค่ามาก
หรือจ�านวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต�่ากว่าคนที่มีที่ดินมีมูลค่าต�่าหรือจ�านวนน้อยมี และประการท่ีสาม 
เป็นปัญหาที่เหมือนกันกับภาษีโรงเรือนและที่ดินก็คือการลดหย่อนภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินที่ใช้ที่ดิน
เพือ่อยู่อาศยัหรือใช้เพ่ือเกษตรกรรมทีไ่ม่ต้องน�ามาค�านวณภาษหีรอืเสียภาษน้ีอยลง ท�าให้เกิดการใช้
ช่องว่างในการเลี่ยงภาษี ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการเก็บภาษีดังกล่าวน้อย 
ก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์ และการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไร

จากปัญหาข้อบกพร่องของการจัดเก็บภาษีทีเ่ก่ียวกับทรพัย์สนิของกฎหมายทัง้ ๒ ฉบบัดงักล่าว  
จึงได้น�ามาซึ่งแนวคิดที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยรวมพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับเข้าด้วยกัน 
เป็นร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้มี 
ความพยายามในการผลักดันมาตลอด แต่กว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับใหม่นี้มามีผลบังคับใช้ได้ส�าเร็จก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งเหตุผล 
ที่ต้องรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเน่ืองจากเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้าง 
ของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับทั้งหมด และการร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นมาตรฐานเดียวกันน่าจะสะดวกกว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นรายมาตรา 
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 ส�าหรับในต่างประเทศ ในเรื่องฐานภาษีมักจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งฐานรายได้  
ฐานรายจ่าย และฐานทรัพย์สิน แต่โดยทั่วไปฐานรายได้และฐานรายจ่ายมักจะเป็นบทบาทหน้าที ่
ของรัฐบาลในการจัดเก็บ และโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 
จะก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้จัดเก็บ เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดในการ
ลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ และมีหน้าที่ในด้านการก�ากับหรือตรวจสอบ 
การใช้ประโยชน์ของเจ้าของทรพัย์สนิทีไ่ด้ประโยชน์จากการลงทนุของรัฐนัน้ได้ใกล้ชดิกว่า โดยในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในแถบทวีปยุโรป เป็นต้น ต่างก็มีการจัดเก็บภาษี
จากฐานทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แล้วแต่ว่าจะมีการออกแบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใด  
แต่โดยท่ัวไปจะออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บจากฐานมูลค่าของทรัพย์สิน เพียงแต่อาจจะมีความ 
แตกต่างกันบ้างในเรื่องรายละเอียดของการบริหารจัดเก็บภาษี เช่น การจัดเก็บภาษีโดยใช้ภาษี 
ฐานทรัพย์สินเพียงฐานเดียวหรือแบบแยกย่อย การเก็บภาษีจากราคาตลาดหรือราคาประเมิน 
ของทรัพย์สิน หรือวิธีการค�านวณมูลค่าของทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นประเทศ 
ทีมี่รายได้ช้ันกลางถงึระดับสูง ไม่ใช่เป็นประเทศยากจนแล้ว ฉะน้ัน การจัดเก็บภาษีทรพัย์สนิจึงควรท่ีจะ
พัฒนาตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคแล้วประเทศไทยเกือบจะเป็นประเทศ
ล่าสุดในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินแบบน้ี การมีฐานทรัพย์สินเหล่าน้ีจะท�าให้โครงสร้างการหารายได ้
ของรัฐบาลมีความครบถ้วน และเป็นเครื่องมือของรัฐในการก�ากับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ดิน
และหารายได้เพื่อน�ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้น มีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องท่ีที่ผ่านมาอย่างไร  
และในทรรศนะของท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์หรอืส่งผลดีต่อประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรญัญวัูฒนา : ส�ำหรบักำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้ำง 
ตำมที่ปรำกฏในกฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่นั้น มีประโยชน์หรือส่งผลดี 
ในหลำยประกำร กล่ำวคือ 

 ประการแรก การออกแบบให้การจัดเก็บภาษีให้มีการลดหรือยกเว้นภาษีให้น้อยลงกว่าเดิม 
โดยเหน็ว่ำบคุคลใดเป็นเจ้ำของกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิก็ควรจะต้องเสยีภำษี และยิง่ไปกว่ำน้ันผูท้ีม่มีลูค่ำ
ทรัพย์สินสูงเท่ำกับว่ำผู้นั้นได้ประโยชน์จำกกำรลงทุนกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ ฉะน้ัน กฎหมำยจึงได้
ก�ำหนดให้ผู้ที่ต้องมีหน้ำที่เสียภำษีก็คือผู้ที่เป็นเจ้ำของทรัพย์สินทุกรำยไม่มีกำรยกเว้น

ประการที่สอง เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจ�ากัดของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน 
และสิง่ปลูกสร้ำง พทุธศกัรำช ๒๕๖๒ ได้ก�ำหนดให้จัดเก็บภำษีจำกฐำนมูลค่ำของทรพัย์สิน โดยใช้รำคำ
ประเมินท่ีดนิจำกกรมธนำรกัษ์เป็นเกณฑ์ ยกเลกิกำรใช้ดลุพนิจิของเจ้ำหน้ำที ่อย่ำงไรกด็ ีมลูค่ำกำรประเมนิ 
ของกรมธนำรกัษ์จะเพิม่ขึน้เมือ่ถงึรอบของกำรปรบัปรงุรำคำประเมนิทีดิ่น ฉะน้ัน จึงก�ำหนดให้ทรพัย์สนิ
ที่มีมูลค่ำมำกหรือจ�ำนวนมำกให้เสียภำษีในอัตรำต�่ำเพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่เจ้ำของทรัพย์สินมำกเกินไป  
เพรำะภำษีทรัพย์สินสำมำรถทรำบได้ทันทีว่ำหำกเป็นเจ้ำของทรัพย์สินแต่ละแห่งแล้วจะต้องเสีย
ภำษีเท่ำไร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ผู้เสียภำษีส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกว่ำตนต้องเสียภำษี  
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำภำระภำษีที่ต้องช�ำระของผู้เสียภำษีที่อำจมีภำระภำษีเป็นจ�ำนวนสูงเกิน 
ทุกประเทศที่เก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สินจึงมักก�ำหนดหลักกำรดังกล่ำวในกำรจัดเก็บภำษีลักษณะนี้  
เช่นเดียวกันในกรณีของกฎหมำยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนของกำรจัดเก็บภำษี 
กรณีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยู ่ที่ร ้อยละ ๐.๑๕ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง กรณ ี
บ้ำนพักอำศัยได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนที่ร้อยละ ๐.๓ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และกรณีอ่ืน ๆ  
เช่น พำณิชยกรรมได้ก�ำหนดอัตรำเพดำนท่ีร้อยละ ๑.๒ ของมูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง แต่ในกรณี
ของประเทศไทยนัน้ ในกำรออกแบบอัตรำภำษีทีจ่ะจัดเก็บจรงิยงัก�ำหนดให้มีอตัรำภำษีทีจั่ดเก็บต�ำ่กว่ำ 
อัตรำเพดำนที่กฎหมำยก�ำหนด ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่ำนมำ  
พบว่ำมรีำยได้จำกกำรเก็บภำษีโรงเรอืนและทีด่นิและภำษีบ�ำรงุท้องทีต่่อปีประมำณ ๖๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 
ซึ่งแบ่งเป็นของกรุงเทพมหำนครประมำณ ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท และอีก ๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 
เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ฉะน้ัน พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อมีกำรบังคับใช้แล้วก็ไม่ควรท�ำให้รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยกว่ำเดิม 
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อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ก็อาจจะท�าให้รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเพิ่มขึ้นด้วย

 ประการทีส่าม พระราชบญัญตัภิาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มกีารตราออกมา 
เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติ
ภาษีบ�ารุงท้องท่ี  พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได ้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กฎหมายฉบับใหม่จึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงกลไกแบบน้ี 
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของของประชาชนแต่ละพื้นที่ในการบริหาร 
จดัการท้องถิน่ เป็นจดุเริม่ต้นของกระบวนการการพึง่พาตนเอง อันเป็นรากฐานของระบบประชาธปิไตย 
และเป็นการส่งเสรมิการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน อย่างไรกด็ ีแม้ว่ากรงุเทพมหานครทีเ่ป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีฐานมูลค่าทรัพย์สิน 
ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ย่อมมีโอกาสในการพัฒนารายได้ 
จากภาษีใหม่นี้มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ซึ่งอาจจะข้อจ�ากัดของการมีรายได้จากภาษีน้อยตามสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดกับ 
การพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นตามศักยภาพของรายได้ของตนเองได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาส 
ในการพฒันาเหมือนกบักรงุเทพมหานคร เพราะการพฒันาท้องถิน่ให้มคีวามเท่าเทยีมกันน้ันเป็นหน้าที่
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การที่มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ช่วยท�าให้รัฐบาลได้ทราบถึงศักยภาพ 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นและสามารถเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการท�าหน้าที่ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างตรงจุด

ประการที่สี่ การก�าหนดฐานภาษแีบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ของท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง  
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรม 
และที่อยู ่อาศัย และการไม่ใช้ประโยชน์หรือทิ้งรกร้างว่างเปล่า และก�าหนดอัตราภาษีส�าหรับ 
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้สูงกว่าที่ดินประเภทอื่น เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินน�าที่ดินของตนไปพัฒนา 
หรอืท�าประโยชน์ และช่วยกระจายการถือครองที่ดิน

 ส�าหรับข้อจ�ากัดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่า  
การมีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนสูง ประการแรก การยกเว้นภาษีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  
จะได้รับการลดหย่อน แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องเสียภาษีทันทีแต่ก็มีไม่มากเม่ือเปรียบเทียบ 
กับจ�านวนคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม แสดงว่าที่ดินส่วนใหญ ่
ที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแม้จะม ี
ช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่บ้างแต่เจ้าของที่ดินบางรายก็ต้องเสียภาษีอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อย 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการท่ีสอง การลดหย่อนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ 
เป็นบุคคลธรรมดาและใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก แต่เจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินจะต้องมีช่ือในโฉนดท่ีดิน 
และทะเบียนบ้าน โดยข้อมูลจากกรมธนารกัษ์พบว่ามูลค่าของท่ีดินและบ้านโดยเฉลีย่ในประเทศจะอยูท่ี่
ประมาณ ๓ ถึง ๕ ล้านบาท และส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 
ที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไปจะมีเพียงประมาณ ๘,๐๐๐ รายเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สิน 
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ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนส่วนใหญ่ของประเทศจะถกูยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษ ีและส�าหรบักรณบ้ีานหลงัทีส่อง 
ซึง่ผูท่ี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในโฉนดทีด่นิแต่ไม่มชีือ่เป็นเจ้าบ้านในทะเบยีนบ้าน เช่นน้ีแม้จะอยูใ่นเกณฑ์ 
ที่ต้องเสียภาษีทันทีในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ก็เป็นอัตราต�่ามาก  
ยกตวัอย่างเช่น ถ้าบ้านหลงัทีส่องมมีลูค่า ๑ ล้านบาท ก็จะต้องเสยีภาษีเพยีง ๒๐๐ บาทต่อปี ในส่วนกรณี 
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ น้ัน 
หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จะเสียเพียงร้อยละ ๐.๓ ของมูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น อาคารเชิงพาณิชย์มูลค่า ๕๐ ล้านบาท ก็จะเสียภาษีประมาณ  
๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นต้น ก็เป็นจ�านวนที่น้อยมาก นี่คือปัญหาในเรื่องของการยกเว้นหรือลดหย่อน 
ที่อาจจะมีมากเกินไป ส่งผลให้ศักยภาพการจัดเก็บของท้องถิ่นไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  
อย่างไรก็ดี ปัญหานี้ก็จะแก้ไขหรือบรรเทาได้หากในอนาคตราคาประเมินของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

 ทั้งนี้ นอกจากข้อยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวแล้ว กฎหมายใหม่ยังได้ก�าหนดเรื่อง  
การบรรเทาภาระภาษีในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจ�านวน
ที่สูงกว่าจ�านวนภาษีเดิม โดยในการช�าระภาษีปีแรก บรรเทาให้ร้อยละ ๒๕ ของภาษีที่เพ่ิมขึ้น  
ทีปี่ที ่๒ บรรเทาให้อกีร้อยละ ๕๐ ของภาษีทีเ่พิม่ขึน้ และปทีี ่๓ เพิม่บรรเทาให้อกีร้อยละ ๗๕ ของภาษี
ที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หากปีที่ผ่านมาท่านเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๐๐ บาท ปีหน้า ๑ มกราคม 
๒๕๖๓ จาก ๑๐๐ บาท ท่านอาจจะเสีย ๑๕๐ บาท เป็นต้น ดังนั้น การได้รายได้ของท้องถิ่นที่จะได ้
รายได้ในระยะสั้นจึงอาจมีข้อจ�ากัด และเมื่อรายได้น้อยลงท้องถิ่นก็ต้องหันกลับมาพึ่งรายได ้
จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล ย่อมเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป 
ระบบภาษเีพือ่ความเป็นธรรมและประโยชน์ในด้านเศรษฐกจิของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรญัญวูฒันา : ถ้ากล่าวถงึในแง่กระบวนการเมือ่เทยีบกบั 
กฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่แล้ว ผมเห็นว่า การมีกฎหมายใหม่นี้แม้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ข้อบกพร่องของการเป็นแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน อาจมีประเด็น 
ข้อจ�ากดัอยูอ่กีหลายประการ แต่การบงัคบัใช้กฎหมายน้ียงัมข้ีอดทีีจ่ะช่วยบรรเทาปัญหาเรือ่งโครงสร้าง
รายได้ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นและช่วยพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
ในระยะยาว เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และท�าให้โครงสร้างฐานภาษีของประเทศ 
มีความเป็นปัจจุบันและสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาประเทศ
ที่ต้องการความครบถ้วนของฐานภาษีทั้งหมด ที่ส�าคัญคือ กฎหมายฉบับน้ีจะเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินรกร้างว่างเปล่า และจะช่วยลด 
การกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไรเพราะผู้กักตุนที่ดินจะมีต้นทุนทางภาษีเกิดขึ้นในการถือครองที่ดินดังกล่าว 
ท�าให้เกดิการกระจายการถอืครองทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง ตลอดจนจะช่วยสร้างความรบัผดิชอบร่วมกนั
ระหว่างประชาชนและผู้จดัเกบ็ภาษ ีอกีทัง้ยังเปน็เครือ่งมอืของรฐับาลและองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
ในการก�ากับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้พึ่งตนเอง
ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก�ากบัหรอืตรวจสอบการท�างานของท้องถิน่มากยิง่ขึน้ จึงถอืว่ากฎหมายภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างใหม่นี ้
จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งการกระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความรู้เร่ืองความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
ในท้องถิ่น  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายลวรณ  แสงสนิท*

จุลนิติ : ขอทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และ
หลักการที่สำาคัญในการปฏิรูประบบภาษีในกรณีของ
ต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางดำาเนนิการอย่างไร 
และเมือ่หากจะนำามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกับกรณขีอง
ประเทศไทยแล้วมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
ประการใด

นายลวรณ  แสงสนิท : เมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ของ Mirrlees นักวิชาการด้านภาษีอากรที่มีชื่อเสียงของสหราช
อาณาจักร ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ได้ให้ข้อมูลว่า รายได้ทุก ๑ ปอนด์ 
จะถูกจัดเก็บภาษีเป็นเงินจ�านวน ๔๐ เพนซ์ หรือคิดเป็นร้อยละ  
๔๐ ของรายได้ ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมีแนวคิดมาจาก
การปฏิรูประบบภาษีที่ค�านึงถึงศักยภาพของการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจ (Productive Potential of the Economy) และ
สวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) หรือความกินดี
อยูด่ขีองประชากรในประเทศ กล่าวคอื  “การปฏิรปูระบบภาษ”ี 
ต้องไม่ท�าให้ศักยภาพของการผลิตลดลงและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน 

นอกจากน้ี ในการปฏริปูระบบภาษเีพือ่ให้มคีวามเป็นธรรม  
และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งลดความซับซ้อน 
ของระบบภาษี รัฐควรด�าเนินการโดยยึดถือหลัก ดังต่อไปนี้

*ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท  M.S. (Economic Policy 
and Planning) Northeastern University, U.S.A. ทั้งนี้ ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก กรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 

03 �������� ������� ���� 3/562_p3-28.indd   11 7/22/2562 BE   10:08 AM



12จุ ล นิิ ติ

“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

๑. ความซื่อสัตย์ต่อประชาชนผู้เสียภาษี โดยต้องยึดถือความโปร่งใสในการปฏิรูประบบภาษี  
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒. ความต้ังใจในการเผยแพร่และอภปิรายข้อเสนอในการปฏริปู เพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจ
ในกระบวนการปฏิรูปและเห็นถึงผลดีที่จะตามมา

๓. การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด�าเนินการ

๔. การให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าผลดีที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
จะเห็นได้ว่า การปฏิรูประบบภาษีจากงานวิจัยในต่างประเทศดังกล่าวได้มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ

เพ่ือผลลัพธ์ที่จะตามมามากกว่าการมุ่งเน้นเป้าประสงค์ท่ีรัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี  
งานวิจัยยังช้ีให้เห็นถึง “ปัจจัยส�าคัญ” ของความส�าเร็จในการปฏิรูประบบภาษีว่าต้องประกอบด้วย 
“ความโปร่งใส” และ “การตรวจสอบ” การด�าเนินการต่าง ๆ ได้

ส�าหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศแล้วมีความเห็นว่า 
ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบภาษีเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จาก “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ีก�าหนดให้มีการทบทวนระบบและอัตราภาษี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล�้า กระจายการถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่ม และ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒” (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ก็ก�าหนดแนวทางการปฏิรูปการคลังและงบประมาณ ที่มุ่งขยายฐานภาษีและกระจายอ�านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีม ประกอบกบัการปฏริปูระบบภาษขีอง
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ก็ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปไว้ว่าต้องเป็นไป 
เพือ่สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ และเพิม่รายได้ 
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ให้แก่รัฐ รวมทั้งมีโครงสร้างภาษีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า 
เป้าหมายของการปฏิรปูระบบภาษขีองประเทศไทยกับประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น สหราชอาณาจกัร 
ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยจะมเีป้าหมายเพือ่มุง่เน้นความเป็นธรรม ความสามารถของผูป้ระกอบการ 
ในระบบเศรษฐกิจ และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ แต่อาจจะแตกต่างกันที่การให้ความส�าคัญ 
ของเรื่องที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ สหราชอาณาจักรจะให้ความส�าคัญกับวิธีปฏิบัติหรือการด�าเนินการ
มากกว่าวตัถปุระสงค์ ในขณะทีป่ระเทศไทยจะให้ความส�าคญัหรอืมุง่เน้นในเรือ่งของผลลัพธ์ทีจ่ะเกดิขึน้ 
โดยยึดถือเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น แล้วจึงปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินการปฏิรูประบบภาษี 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สิน (Property Tax) ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจบุนัมสีภาพปัญหาและอปุสรรคหรอืความเป็นธรรมของสงัคมประการใด รวมทัง้
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

นายลวรณ  แสงสนิท :  การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดเก็บจากการ 
บงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีบ�ารงุท้องที ่รวมไปถงึค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน
สิทธิและนิติกรรม โดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดนิ พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ซึง่การจดัเกบ็จะใช้ “ค่ารายปี” หรอื “ค่าเช่าต่อปี” เป็นฐานในการประเมนิภาษี 
และการประเมินค่ารายปีดังกล่าวอาจจะแตกต่างกัน แม้ว่าทรัพย์สินที่ถูกประเมินจะอยู่ในเขตพื้นที่
เดียวกันหรือเป็นโรงเรือนหรือที่ดินท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพราะกฎหมายได้เปิดช่องให้พนักงาน 
เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้ดลุพนิจิในการประเมนิภาษีได้ นอกจากนี ้อตัราภาษีท่ีก�าหนดให้จัดเก็บกส็งูมาก 
คือ ร้อยละ ๑๒.๕ หรือเทียบเท่ากับค่าเช่าเดือนครึ่ง ประกอบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จากฐานค่ารายปียงัมคีวามซ�า้ซ้อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรพัย์สนิท่ีรายได้ดงักล่าว
ได้ถูกรวมค�านวณในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว

ส่วนการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  
ซึง่การจดัเกบ็ภาษจีะใช้ “ราคาปานกลางของทีดิ่น” เป็นฐานในการประเมนิภาษี โดยในระยะเวลา ๒๕ ปี 
ที่ผ่านมา ราคาปานกลางของที่ดินที่ถูกน�ามาใช้ในการประเมินภาษี ก็คือ ราคาปานกลางของที่ดิน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ ท�าให้ฐานภาษีของภาษีบ�ารุงท้องที่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับมีการ
ลดหย่อนเนื้อที่ดินที่น�ามาค�านวณเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ โครงสร้างของอัตราภาษีบ�ารุงท้องที่
ยังมีลักษณะถดถอย กล่าวคือ เมื่อครอบครองทรัพย์สินจ�านวนมาก อัตราส่วนระหว่างภาษีและมูลค่า
ทรัพย์สินจะลดลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงพยายามปรับปรุงฐานภาษีบ�ารุงท้องที่ โดยด�าเนินการปรับปรุงราคาปานกลาง 
ของที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า การปรับปรุงราคาปานกลาง 
ของที่ดินให้เป็นปัจจุบันนั้น จะท�าให้มูลค่าราคาปานกลางของที่ดินเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๑๐,๐๐๐ เท่า และ 
หากน�าไปใช้จริงจะส่งผลกระทบและสร้างภาระให้แก่ประชาชนจนไม่สามารถรับได้
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

นอกจากนี้ เมื่อประเมินรายได้จากการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
สามารถจดัเกบ็ได้เพยีง ๙๐๐ ล้านบาท และเมือ่รวมรายได้ทัง้จากภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและภาษีบ�ารงุ 
ท้องทีแ่ล้ว รายได้ดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ ๑๐ ของรายได้ทัง้หมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เท่านัน้  
ในทางกลับกัน หากพิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับ “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย”  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี  เลาวกุล อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทีไ่ด้ท�าการศกึษาไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า สดัส่วนของการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธิ 
ประเภทโฉนดทีด่นิจ�าแนกตามผูถ้อืครอง ประเภทบคุคลธรรมดาและประเภทนติบิคุคล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ที่ถูกแบ่งเท่า ๆ กันในแต่ละกลุ่มเป็นจ�านวน ๑๐ กลุ่ม (decile) โดยเรียงล�าดับตามความมั่งค่ัง  
กลุ่มผู้ถือครองท่ีดินกลุ่มที่ ๑๐ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความมั่งคั่งสูงสุดได้ถือครองท่ีดินมากถึงร้อยละ 
๖๑.๔๘ ของที่ดินทั้งหมด และถ้าแบ่งกลุ่มผู้ถือครองเป็น ๑๐๐ กลุ่ม (Percentile) พบว่า  
กลุ่มผู้ถือครองที่ดินกลุ่มท่ี ๑๐๐ หรือกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินท่ีมีความมั่งค่ังสูงสุด ได้ถือครองที่ดิน 
มากถึง ๑ ใน ๔ ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมด ซึ่งตัวเลขทางสถิติดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ส�าคัญ 
ในการแสดงถึงความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ด้วยความส�าคญัของสภาพปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างและระบบการจัดเก็บภาษี รวมทัง้ข้อจ�ากดั 
ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ดังกล่าว รฐับาลจึงได้มกีารเสนอพระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาบังคับใช้แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายเดิมที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
และปรับปรุงระบบภาษีให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้น มีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องท่ีท่ีผ่านมา อย่างไร  
และในทรรศนะของท่านคดิว่าจะเป็นประโยชน์หรอืส่งผลดีต่อประชาชนผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี 
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

นายลวรณ  แสงสนิท : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัพธุที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส�าหรบัท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 
จะเริม่จดัเกบ็ตัง้แต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยจะจดัเกบ็จากเจ้าของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง  
เจ้าของห้องชุด และผู้ครอบครองหรอืเข้าท�าประโยชน์ในทรัพย์สนิของรฐั ส่วนฐานภาษีเพือ่การค�านวณ
ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างจะคดิจากมลูค่าของราคาประเมนิทนุทรพัย์ทีด่นิและราคาประเมนิทนุทรพัย์ 
สิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมิน ส�าหรับอัตราภาษีจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
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๓. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ และ
๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
โดย “อตัราภาษจีะต�า่” หากทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

ทั้งนี้ เพื่อดูแลเกษตรกรและลดภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบเกษตรกรรม และ “อัตราภาษีจะสูง”  
หากเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีรกร้างหรือไม่ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และยังมีการเพิ่ม 
อัตราภาษีทุก ๆ ๓ ปี อีกร้อยละ ๐.๓ หากไม่น�าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์อีกด้วย ทั้งน้ี  
เพือ่เป็นการกระตุน้ให้มกีารใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัมรีายละเอยีด
ปรากฏตามแผนภาพแสดงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้บังคับใหม่จะมีการขยายฐานภาษี
เมื่อเทียบกับภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ�ารุงท้องที่เดิม แต่กฎหมายก็ได้ก�าหนดกรณียกเว้น 
และการลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชนใน ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบเกษตรกรรม โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
เป็น “บุคคลธรรมดา” และได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นมูลค่าของ 
ฐานภาษีรวมกันไม่เกินจ�านวน ๕๐ ล้านบาท ต่อ ๑ เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. กรณีมีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น  
“บคุคลธรรมดา” ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและ “มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน” ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีน้ัน จะได้รับ 
ยกเว ้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณ 
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ส่วนกรณทีีบุ่คคลธรรมดา  
“เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ 
ที่ดิน” และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่อยู่
อาศัยและ “มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน” จะได้รับ
ยกเว้นมลูค่าของฐานภาษีในการค�านวณไม่เกนิ 
๑๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับตัวและ 
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง กฎหมาย 
จึงได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลให้มีการบรรเทา
การช�าระภาษีใน ๓ ปีแรก โดยในกรณีที่ 
ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ�านวน 
ที่สูงกว ่าจ�านวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หรือภาษีบ�ารุงท้องท่ีท่ีต้องเสียหรือพึงช�าระ 
ในป ีก ่อนที่มีการจัดเก็บภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีตาม
จ�านวนท่ีต้องเสียหรือพึงช�าระในปีก ่อน  
เหลือจ�านวนเท่าใด ให้ช�าระร้อยละ ๒๕ ๕๐ 

และ ๗๕ ของภาษีที่เหลือในปีที่ ๑ ๒ และ ๓ ตามล�าดับ อีกทั้งให้ยกเว้นภาษีใน ๓ ปีแรก ส�าหรับ
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

จากหลักการในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ฉบับใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน 
และทีดิ่นและกฎหมายว่าด้วยภาษบี�ารงุท้องทีท่ีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานภาษีท่ีใช้ในการค�านวณ
จะมาจากบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ท่ีก�าหนดโดย  
“คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรพัย์” และใช้ “อตัราภาษท่ีีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา” 
อันท�าให้การจัดเก็บภาษีมีความสะดวก เป็นมาตรฐาน และสามารถจ�ากัดการใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ได้ นอกจากน้ี ยังก�าหนดโครงสร้างอัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งท�าให้ทรัพย์สินที่มี
มูลค่าไม่สูงมีภาระภาษีที่ต�่า ในขณะที่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีที่สูงขึ้น อันท�าให้ภาษี 
มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  
จงึเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสยีภาษี เพราะไม่สร้างภาระ รวมทัง้มกีารลดและยกเว้นภาษใีห้ 
ซึ่งช่วยบรรเทาภาระภาษีได้อย่างเหมาะสม
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จลุนติิ : บทสรปุส่งท้าย และข้อเสนอแนะ 
อืน่ ๆ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏริปูระบบภาษี 
เพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ ในด้าน
เศรษฐกจิของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต่อไป

นายลวรณ  แสงสนิท : ภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูป
โครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับแนวทางของนานาประเทศ และเพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาโครงสร้างเกีย่วกับระบบการจดัเกบ็
ภาษีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการเพิ่มความเป็นอิสระ 
และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนช่วยสร้างความเข้มแขง็ 
และความโปร่งใสในการบริหารการคลัง และช่วยให ้
ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพื้นที ่
ให้เกดิความเจรญิในระยะยาว ดังนัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า 
การมีผลบังคับใช้ของภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
เป็นก้าวเริม่ต้นของการปฏริปูระบบภาษี ซึง่ส่งผลดี 
กระจายออกไปเป็นวงกว้างในด้านเศรษฐกจิและสงัคม และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในระยะยาวเมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ นอกจากนี้ อัตราภาษีที่สูงในกรณีเป็นที่ดิน 
รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ยังกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ในการน�าที่ดินออกมาใช้ประโยชน์โดยเจ้าของที่ดินหรือปล่อยเช่า ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง 
ที่ดินของประชาชนที่ต้องการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพอีกด้วย และในก้าวถัดไปของการปฏิรูป
ระบบภาษี กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางอื่น ๆ เพื่อจะปรับปรุงระบบและโครงสร้าง
ภาษี โดยเพิ่มความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่อไป 
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด*

จุลนิติ : ขอทราบถึงความเป็นมา แนวคิด 
และหลกัการทีส่�าคญัในการปฏริปูระบบภาษีในกรณี 
ของต่างประเทศทีเ่จรญิแล้วนัน้มแีนวทางด�าเนนิการ 
อย่างไร และเมือ่หากจะน�ามาพิจารณาเปรยีบเทยีบ 
กับกรณขีองประเทศไทยแล้วมข้ีอเหมอืนหรอืแตกต่าง
กันหรือไม่ ประการใด

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์  ด ร . สุ ป รี ย า 
แก ้วละเอียด : การปฏิรูประบบภาษีต ้องเริ่มจาก
แนวคิดของการจัดเก็บภาษีให้ครบทุกฐาน กล่าวคือ  
การจดัเกบ็จากฐานรายได้ ฐานการบรโิภค และฐานทรพัย์สนิ  
โดยกระจายภาระภาษีในแต่ละฐานอย่างเท่าเทียมกัน
และเก็บตามความสามารถในการเสียภาษีของประชาชน 
นอกจากน้ี ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี จะต้อง 
ค�านึงถึงหลักการท�ารายได้ (Productivity) และหลัก
ความเป็นธรรม (Equity) ด้วย จะเห็นได้จาก ในกรณี
ของประเทศไทย รายได้หลักของประเทศมาจากภาษ ี
การบรโิภค ในทีน่ี ้คอื ภาษมีลูค่าเพิม่ ซ่ึงเน้นเรือ่งการท�ารายได้  
(Productivity) มากกว่าเรื่องความเป็นธรรม ส่วนภาษ ี
การรับมรดก เป็นภาษีที่เน้นสร้างความเป็นธรรมหรือลด 
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจแต่ไม่ท�ารายได้หรือท�า 
รายได้น้อยมาก ดงันัน้ การก�าหนดนโยบายทางภาษจีงึจ�าเป็น 
ที่จะต้องสร้างสมดุลของสองเรื่องนี้

* 
ส�ำเรจ็กำรศกึษำ นิตศิาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอนัดับหนึง่) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน 

(เกยีรตินยิมด)ี และปรญิญาเอก สาขากฎหมายการคลงั (เกยีรตนิยิมดเียีย่มโดยมตเิอกฉนัท์ของคณะกรรมการ) มหาวทิยาลยั Toulouse 1  
Capitole ประเทศฝรั่งเศส.

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม
และประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล” 
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ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีท้องถิ่นเท่าใดนัก  
ในขณะทีก่ารจดัเกบ็ภาษทีรพัย์สินของต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ OECD อย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศญี่ปุ่น รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินมีความส�าคัญกับท้องถิ่นมาก โดยการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านระบบการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น 
มีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินประมาณกว่าร้อยละ ๔๐ ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด ความน่าสนใจ 
ของ ๒ ประเทศนี ้คอื ระบบการประเมนิและการจัดเก็บภาษีทรพัย์สนิ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา รฐับาล
ของแต่ละมลรัฐเป็นผู้มีอ�านาจในการออกกฎหมายภาษีทรัพย์สินของท้องถิ่นและก�ากับดูแลระบบ 
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของท้องถ่ิน ดังนั้น การประเมินราคาและการจัดเก็บภาษีจึงต้องเป็นไป 
ตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยสภามลรัฐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มลรัฐจะมอบอ�านาจในการประเมิน 
และจัดเก็บภาษีให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ในระดับท้องถิ่น และจัดต้ังระบบฐานข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการประเมิน ทั้งน้ี เพื่อให้มูลค่า
ทรัพย์สินที่จะต้องน�าไปค�านวณภาษีน้ันมีมาตรฐานและเป็นธรรมส�าหรับท้องถิ่นต่าง ๆ (เทศบาล 
หรือต�าบล) ในแต่ละมลรัฐ ส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น กฎหมายก�าหนดให้จังหวัดและเทศบาลท�าหน้าที่
ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินและรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องมีการส�ารวจ
ราคาตลาดของทรพัย์สนิและมลูค่าของการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาสิง่ปลกูสร้างและจดัท�าบนัทกึมลูค่า
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมินมูลค่าทุก ๓ ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนดราคาประเมินด้วย

 ในกรณีของประเทศไทย แต่เดิมที่มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที ่
ยังไม่มีระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นธรรมและเป็นปัจจุบัน ซ่ึงเป็นปัญหาประการหนึ่ง 
ของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎหมายใหม่ได้ก�าหนดให ้
กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของส่วนกลางท�าหน้าที่ประกาศก�าหนดราคาประเมินของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง จะต้องมีการส�ารวจราคาที่ดินและประกาศราคาประเมินเพื่อเป็นฐานในการค�านวณภาษี 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความช�านาญ ต้องจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งจะต้อง
มกีารฝึกอบรมเตรยีมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิน่ในการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างด้วย 
ดังนัน้ ประสบการณ์ของต่างประเทศในเรือ่งดงักล่าวน้ี จึงมปีระโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางให้กบั
ประเทศไทยต่อไปได้อย่างดี  
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าโครงสร้างเก่ียวกับระบบการจัดเก็บภาษี 
ทรัพย์สิน (Property Tax) ในส่วนของภาษีที่ เก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของประเทศไทยในปัจจุบันมีสภาพปัญหาและอุปสรรคหรือความเป็นธรรมของสังคม
ประการใด รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

 รองศาสตราจารย์ ดร.สปุรยีา  แก้วละเอยีด : นโยบายทางภาษเีป็นมาตรการทางการคลงั 
ประเภทรายได้สาธารณะที่รัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางเศรษฐกิจได้หลายประการ ได้แก่  
การส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การรกัษาเสถยีรภาพในทางเศรษฐกจิ การลดความเหลือ่มล�า้ 
สร้างความเป็นธรรม และการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม ดังนั้น การจัดเก็บภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่น้ันจึงเป็นการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
๒ ประการ คือ การสร้างความเป็นธรรม และการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม

หากจะกล่าวถึงการปฏิรูประบบภาษีทรัพย์สิน เราอาจย้อนไปดูหลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
กล่าวคือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นการเก็บโดยมีแนวคิดว่าผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์สินนั้นนอกจากจะได้
รับความพอใจหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแล้ว ก็ยังอาจจะใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นเครื่องมือในการ 
หารายได้หรอืสร้างอ�านาจในทางเศรษฐกจิได้ด้วย ดงันัน้ การมทีรพัย์สนิจงึเป็นสิง่ทีส่ะท้อนความสามารถ
ในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีได้อีกทางหนึ่ง 

ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีทางตรงเพราะเป็นภาษีที่ผลักภาระภาษีให้ผู้อ่ืนไม่ได้หรือผลักภาระ 
ได้ยาก ผูเ้สียภาษตีามกฎหมายและผู้แบกรบัภาระภาษจีงึเป็นคน ๆ  เดยีวกนั ในการออกแบบนโยบายภาษ ี
เราจึงมักนิยมใช้ภาษีเงินได้และภาษีทรัพย์สินซ่ึงเป็นภาษีทางตรงในการลดความเหลื่อมล�้าและ 
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ทัง้นี ้ลักษณะทีส่�าคญัของการเป็นภาษีทรพัย์สนิคอื ต้องจัดเกบ็จากมลูค่า
ของทรัพย์สิน

ในเร่ืองนี ้ศาสตราจารย์เกรกิเกยีรติ พพิฒัน์เสรธีรรม ได้อธิบายไว้ว่า โดยหลกัการทางทฤษฎีแล้ว 
ภาษทีรพัย์สนิจะต้องจดัเก็บจากทรพัย์สนิทกุชนิดโดยไม่มข้ีอยกเว้น กล่าวคอื ไม่ว่าจะเป็นสงัหารมิทรพัย์
และอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ หรือไม่มีรูปร่าง เช่น 
สทิธทิางปัญญา ในส่วนท่ีเป็นอสังหารมิทรพัย์ ต้องเก็บทัง้จากทีด่นิ ไม่ว่าจะเป็นทีด่นิทีใ่ช้เพือ่การเกษตร 
ใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือที่ดินประเภทอื่น ๆ และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน 
ที่อยู่อาศัย อาคารชุด บ้านให้เช่า โรงงานและอาคารพาณิชย์ บ้านพักตากอากาศหรือบ้านหลังท่ีสอง
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ประเทศต่าง ๆ จะเก็บภาษีจากทรัพย์สินเฉพาะอย่างที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย 
และแน่นอน เช่น ภาษทีีดิ่นและภาษรีถยนต์ เป็นต้น และเก็บในขณะทีมี่การโอนเปลีย่นมอืกัน เช่น ภาษี
การให้และภาษีมรดก เป็นต้น

ในการจดัเกบ็ภาษีควรมกีารจดัเก็บทัง้ ๓ ฐานภาษี คอื ฐานรายได้ เช่น ภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 
ภาษเีงินได้นิตบิคุคล เป็นต้น ฐานบรโิภค เช่น ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามติ เป็นต้น และฐานทรพัย์สนิ 
แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีจาก ๒ ฐานเท่านั้น คือ ฐานรายได้และฐานบริโภค ส่วนฐาน
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ทรัพย์สนินัน้ ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ภาษจีากฐานภาษีทรพัย์สนิอย่างเป็นระบบ กล่าวคอื ประเทศไทยมกีาร
จดัเกบ็ภาษใีนลกัษณะใกล้เคยีงกบัการเก็บภาษีจากฐานทรพัย์สนิ ได้แก่ ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน และภาษี 
บ�ารุงท้องที่ ซึ่งแม้จะเก็บจากทรัพย์สินแต่เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นการเก็บโดยการค�านวณ
จากค่ารายปีซึ่งเป็นการคิดจากการน�าโรงเรือนไปหาประโยชน์ ซึ่งก็ไม่ได้เก็บโดยค�านวณจากฐานของ 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ส่วนภาษีบ�ารุงท้องที่นั้นเป็นภาษีท่ีมีอัตราต�่ามากจนไม่สามารถสะท้อน 
มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินได้ ส่วนภาษีที่เก็บในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนมือกัน เช่น ภาษีเงินได้จาก 
การขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๐ (๘) ของประมวลรัษฎากร ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าธรรมเนียม
โอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ใช่การเก็บจากฐานทรัพย์สิน 

เราอาจกล่าวได้ว่า สภาพปัญหาในการจัดเก็บภาษีจากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในอดตีอันเป็นทีม่า
ในการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน 
ทีใ่ช้ประโยชน์ต่อเนือ่งไปกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสร้างน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี ซึง่ค่ารายปี 
หมายถงึ จ�านวนเงนิซึง่ทรพัย์สนินัน้สมควรใช้เช่าได้ในปีหน่ึง ๆ  ปัญหาของการจดัเกบ็ภาษีโรงเรอืนและ
ที่ดินที่ส�าคัญ ได้แก่ 

(๑)  การค�านวณภาษไีม่ใช้ฐานทรพัย์สนิ กล่าวคอื ไม่ได้จัดเก็บจากมลูค่าของโรงเรอืนแต่เป็นการ
จดัเกบ็โดยใช้ฐานค่ารายปีหรอืค่าเช่าต่อปีในการประเมนิภาษี จงึซ�า้ซ้อนกบัการเกบ็ภาษีเงินได้จากการ
ให้เช่าทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๕) 

(๒)  ในกรณทีีห่าค่าเช่าไม่ได้ การประเมนิค่ารายปีเป็นดุลยพนิิจของพนักงานเจ้าหน้าที ่ซึง่น�าไปสู่ 
การใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก�าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหน่ึงซ่ึงอาจไม่ได้สะท้อนมูลค่า 
ที่แท้จริงของโรงเรือน 

03 �������� ������� ���� 3/562_p3-28.indd   21 7/22/2562 BE   10:08 AM



22จุ ล นิิ ติ

“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

(๓) อัตราภาษีก�าหนดไว้สูงมาก คือ ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปีหรือเทียบเท่ากับค่าเช่า 
เดือนครึ่งท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษีหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือผู้เช่า

 ภาษีบ�ารงุท้องที่ คอื ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากเจ้าของทีดิ่นจากฐานราคาปานกลางทีด่นิและตามอตัรา 
ภาษีบ�ารุงท้องที่ที่กฎหมายก�าหนด ปัญหาของการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่ที่ส�าคัญอยู่ที่ฐานภาษีและ
อัตราภาษี กล่าวคือ ฐานภาษีไม่สอดคล้องกับราคาที่ดินทีแ่ท้จรงิในปัจจุบนั ราคาปานกลางทีดิ่นทีใ่ช้ 
ในการประเมนิยงัเป็นราคาทีใ่ช้ในการประเมนิภาษีช่วงปี ๒๕๒๑ ทัง้ ๆ  ที ่ปกตต้ิองปรบัปรงุทกุรอบ ๔ ปี  
ท�าให้เก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เราจึงมักกล่าวว่าภาษีบ�ารุงท้องที่เป็นภาษีที่ล้าสมัย นอกจากนี้  
ยงัมกีารก�าหนดมาตรการลดหย่อนภาษีจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพือ่เลีย่งภาษี  
ส่วนปัญหาเรื่องอัตรานั้น มีการก�าหนดชั้นของราคาปานกลางที่ดินถึง ๓๔ อัตรา และมีลักษณะถดถอย 
ท�าให้ที่ดินที่มีมูลค่าสูงเสียภาษีในอัตราภาษีเฉลี่ยที่ต�่ากว่าที่ดินที่มีมูลค่าต�่า กล่าวอีกในนัยหน่ึง คือ 
คนที่มีที่ดินมูลค่ามากหรือมีที่ดินจ�านวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต�่ากว่าคนที่มีที่ดินที่มีมูลค่าต�่าหรือ 
คนที่มีที่ดินจ�านวนน้อย

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว
จะเห็นได้ว ่า การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน (ก่อนมีการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายใหม่) ท�าให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้แก่ ประการแรก  
ปัญหาโครงสร ้างการจัดเก็บภาษี 
ทีส่ะท้อนความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ 
ภาษีตามหลกัภาษีอากรทีดี่ การจัดเกบ็ 
ภาษีที่ไม่ได้ค�านึงถึงความเป็นธรรม 
และไม่เป็นการจดัเกบ็ภาษตีามหลกัการ 

ของภาษีทรัพย์สิน ท�าให้การถือครองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างกระจุกตัวอยู่ที่คนรวยซ่ึงถือครองที่ดิน
จ�านวนมาก ในขณะท่ีคนยากจนหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง 
แต่ต้องเช่าเพือ่ท�ากนิ ประการทีส่อง การบริหารจัดเก็บภาษีทีไ่ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประการที่สาม คือ ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่ เป็นภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ท�ารายได้ ในขณะที่เรา 
ต้องการให้ท้องถิ่นต้องมีรายได้เป็นของตัวเองอย่างเพียงพอและยั่งยืนเพื่อลดการจัดสรรเงินอุดหนุน 
จากส่วนกลางตามหลักการกระจายอ�านาจทางการคลัง 

จากปัญหาทั้งหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงน�ามาสู่การปฏิรูปภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าและเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก�าหนดไว้ในหลายมาตราด้วยกัน  
(มาตรา ๖๒ มาตรา ๒๕๐ และ มาตรา ๒๕๘) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรม (Equity) 
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และการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น (Productivity) ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มจาก 
การปรับปรุงให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยให้เป็นการจัดเก็บจากฐาน 
ทรพัย์สินอย่างแท้จรงิ ปรบัโครงสร้างภาษใีห้สอดคล้องกับหลกัความเป็นธรรมและหลกัความสามารถ 
ในการเสียภาษี (Ability to pay) และปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

 จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏ 
ในกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมายแล้วนั้นมีความแตกต่างจากหลักการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องที่ที่ผ่านมาอย่างไร และ 
ในทรรศนะของท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์หรือส่งผลดีต่อประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงใด

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด : หลักการส�าคัญของภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่แตกต่างจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่  
โดยสังเขป ดังนี้

 ประการแรก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกภาษีโรงเรือน 
และที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และภาษีบ�ารุงท้องที่ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และก�าหนดให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย 
ที่ให้อ�านาจในการจัดเก็บทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในฉบับเดียวกัน

 ประการที่สอง ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่เป็นภาษีทรัพย์สินโดยแท้  
โดยประเมินฐานภาษีจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงมีการปรับอัตราใหม่ให้มี 
ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ในขณะที่ภาษีบ�ารุงท้องที่คิดจากราคากลางของที่ดิน 
ที่เป็นอัตราเก่ามากและภาษีโรงเรือนและที่ดินซ่ึงประเมินจากค่ารายปีซึ่งคิดจากการน�าเอาโรงเรือน 
ไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ฐานทรัพย์สินแท้ ๆ

 ประการที่สาม อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ�าแนกตามประเภทของทรัพย์สินและ 
การใช้ประโยชน์และผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) อัตราภาษีจะใช้ค�านวณแบบขั้นบันได 
ตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นโดยจะมีการก�าหนดเพดานของอัตราภาษีไว้ไม่สูงมาก ในขณะที่ภาษ ี
โรงเรือนและที่ดินใช้อัตราคงที่และเสียในอัตราสูง ภาษีบ�ารุงท้องที่มีลักษณะเป็นอัตราถดถอย

 ประการที่ส่ี ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ก�าหนดผู้เสียภาษีและฐานภาษี 
ที่มีความครอบคลุมมากขึ้นกว่าและภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ มาตรการบรรเทาภาษี
เน้นให้กับเกษตรกรและผู้ที่ใช้ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยที่มูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

ประการท่ีห้า ปัญหาของภาษีโรงเรอืนและทีดิ่น มกีารเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ช้ดลุพนิิจ
พิจารณาก�าหนดค่ารายปี ส่วนอัตราของภาษีบ�ารุงท้องที่ก็เป็นอัตราที่เก่ามาก ดังนั้น ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ได้ลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี  
โดยราคาประเมนิทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างจะก�าหนดโดยกรมธนารักษ์ซึง่เป็นผูจั้ดท�าฐานในการจัดเกบ็ภาษี 
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โครงสร้างของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ ได้แก่
ผู้เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ 

ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้  
ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะ
ส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ฐานภาษ ีคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ฐานภาษทีีดิ่น คอื ราคาประเมนิทนุทรพัย์ของทีด่นิ ฐานภาษีของทีดิ่นทีมี่สิง่ปลกูสร้าง คอื ราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างรวมกัน ฐานภาษีของห้องชุด 
คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

อัตราภาษี อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจ�าแนกตามประเภทของทรัพย์สินและ 
การใช้ประโยชน์และผูเ้สยีภาษ ี(บคุคลธรรมดา/นติบิคุคล) โดยกฎหมายจะมกีารก�าหนดเพดานของอตัรา
ภาษี (Tax ceiling) เอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เพดานอัตราภาษีดังกล่าวไม่ใช่อัตราที่เก็บจริง เพราะอัตรา 
ที่เก็บจริงจะไปก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราภาษีที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนด นอกจากน้ี ท้องถิ่นยังสามารถตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาได้ แต่ต้องจะต้องไม่เกิน 
อัตราภาษีที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนด

โดยกฎหมายก�าหนดอัตราภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน ดังนี้ 
๑) ใช้ประกอบเกษตรกรรม จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๐.๑๕% ของฐานภาษี
๒) ใช้อยู่อาศัย จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๐.๓% ของฐานภาษี
๓) ใช้ประโยชน์อืน่ ๆ  นอกจากเกษตรกรรมและอยูอ่าศัย เช่น การใช้เพือ่ประกอบอตุสาหกรรม 

หรือเพื่อการพาณิชย์ จัดเก็บที่อัตราเพดานไม่เกิน ๑.๒% ของฐานภาษี
๔) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จัดเก็บทีอ่ตัรา

เพดานไม่เกิน ๑.๒% ของฐานภาษี  แต่หากทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน อัตราภาษีจะเพิ่ม
ขึ้นอีก ๐.๓% และจะขึ้นภาษีอีก ๐.๓% ในทุก ๆ ๓ ปี แต่ก�าหนดเพดานภาษีที่เสียรวมทั้งหมดสูงสุด
ต้องไม่เกนิ ๓% หากทีดิ่นหรอืส่ิงปลูกสร้างมกีารใช้ประโยชน์หลายประเภท ภาษีจะค�านวณตามสดัส่วน
ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท 

วิธีการค�านวณ การค�านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้ค�านวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่า 
ของฐานภาษแีต่ละขัน้ โดยน�ามลูค่าทีดิ่นและ/หรอืสิง่ปลกูสร้าง หัก มลูค่าของฐานภาษีทีไ่ด้รบัการยกเว้น 
ก็จะได้มูลค่าของฐานภาษีสุทธิ จากนั้นก็จะน�าไปคูณอัตราภาษีตามสัดส่วนที่กฎหมายก�าหนด ก็จะได้
จ�านวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสีย

การหักมูลค่าของฐานภาษี มีได้ในกรณี (๑) เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อ
เกษตรกรรมได้สทิธิหกัมลูค่าฐานภาษไีด้ ๕๐ ล้าน (๒) เจ้าของทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้อยูอ่าศยั ได้รบั
ยกเว้นฐานภาษี ๕๐ ล้าน แต่ถ้าเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยอย่างเดียว ไม่รวมที่ดินจะ
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ได้ยกเว้นฐานภาษี ๑๐ ล้าน ทั้งนี้ อัตราภาษีจะลดลง ๕๐% ให้กับที่พักอาศัยที่เจ้าของได้รับมรดกและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีบ้านหลายหลัง กฎหมายจะยกเว้นให้กับบ้านหลังหลัก 
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้าน และจะเริ่มจัดเก็บจากบ้านหลังที่สองเป็นต้นไป

การยกเว้นภาษี กฎหมายก�าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ (๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ โดยมิได้ใช้หา 
ผลประโยชน์ (๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�าการขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น
ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้
ตามสนธิสัญญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศ 
สถานทตูหรอืสถานกงสลุของต่างประเทศ ตาม
หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน (๓) ทรัพย์สินของ
สภากาชาดไทย (๔) ทรพัย์สนิท่ีเป็นศาสนสมบตัิ 
สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ
ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ (๕) ทรัพย์สินที่เป็น
ของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ที่กระทรวงการคลังประกาศก�าหนด เฉพาะที่
มไิด้ใช้หาผลประโยชน์ (๖) ทรพัย์สนิของเอกชน
เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้
เพือ่สาธารณประโยชน์ ตามทีก่ระทรวงการคลงั
ประกาศก�าหนด (๗) ทรัพย์ส่วนกลางส�าหรับเจ้าของร่วมของอาคารชุด (๘) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ (๙) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

วธิกีารเสยีภาษ ีจะเป็นแบบการประเมนิโดยเจ้าพนักงานประเมนิหรอื Authority assessment  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี และต้องช�าระภาษีภายใน ๓๐ เมษายน ของปีนั้น

หน่วยงานที่มีอ�านาจจัดเก็บ คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร และ 
เมืองพัทยา โดยภาษีที่จัดเก็บในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น

การระงับข้อพิพาท จะใช้การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย
กับการประเมินภาษี สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี เช่น กรุงเทพมหานคร ยื่นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เทศบาล กย็ืน่ต่อนายกเทศมนตร ีในกรณทีีผู่บ้รหิารท้องถิน่พจิารณาไม่เหน็ชอบกับค�าร้องของผูเ้สยีภาษี  
ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ�าจังหวัดภายใน 
๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้ง ทัง้น้ี ผูเ้สยีภาษีมสีทิธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อศาลได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

บทบังคับโทษ มีทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญากรณีการเลี่ยงภาษีด้วย
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“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่นั้น มีผลดีและผลเสียดังนี้
ผลดี
๑) สร้างระบบภาษีของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น และช่วยลดความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม ผู้ท่ีถือครองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่าสูงจะต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ท่ีถือครองที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าต�่า

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เนื่องจากฐานภาษีมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะ 
จัดเก็บจากที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทั้งที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ที่ดินเกษตรกรรม โรงเรือน
ปิดว่าง ห้องชุด โรงเรือนเพื่อใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้นและ 
มีความครอบคลมุมากขึน้ ซึง่เป็นลดการใช้ดลุพนิิจของพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละลดช่องว่างในการน�าไปสู่ 
การเลี่ยงภาษี

๓) เป็นการจดัสรรการใช้ทรพัยากรให้มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของทีด่นิ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดนิอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถอืครองทีดิ่น และผลักดนั 
ให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดเก็บภาษีในอัตราสูงส�าหรับที่ดินที่มิได้
ใช้ประโยชน์ตามควรหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

๔) สร้างความเข้มแข็งด้านรายได้ให้กับท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่
จะเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลางตามหลักการ 
กระจายอ�านาจทางการคลัง มีการประมาณการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่า กฎหมาย
ฉบับใหม่จะท�าให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ ๕ - ๖.๕ หมื่นล้านบาท จากเดิม
ที่เก็บจากภาษีโรงเรือนและภาษีบ�ารุงท้องที่ได้ปีละ ๓.๕ - ๔ หมื่นล้านบาท

ผลเสีย
ในภาพรวม การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก 

ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ 
(๑)  ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและบุคคลธรรมดา
     แม้ภาระภาษจีะไม่มากส�าหรบัผูค้รอบครองทรพัย์สนิทีเ่ป็นเกษตรกรรายย่อยและประชาชน

และมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีในช่วงแรก ๆ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากจะอยู่ในกลุ่มผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินมากแต่มีรายได้น้อย หรือผู้มีรายได้น้อยแต่อาศัยหรือมีทรัพย์สินอยู่ในท�าเลที่ราคามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เช่น ตัวเมือง แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธุรกิจ อาทิ ถนนสาทร ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม เป็นต้น  
ผู้ครอบครองทรัพย์สินในลักษณะนี้จะมีภาระภาษีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที ่
ผู้ครอบครองทรัพย์สินจ�านวนมากแต่รายได้ไม่มาก เพราะได้รับทรัพย์สินมาจากบรรพบุรุษ หรือกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่เกษียณและไม่มีรายได้แล้วแต่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ก็จะมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
นอกจากนี ้เจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีป่ล่อยทรพัย์สนิให้เช่าและได้รบัผลกระทบจากภาษีทีเ่พิม่ขึน้ 
ก็อาจจะผลักภาระด้านภาษีไปยังผู้เช่าในรูปของค่าเช่าที่แพงขึ้น ท�าให้ค่าครองชีพในตัวเมืองสูงข้ึน 
ตามมาด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในอีกรูปแบบหนึ่ง

03 �������� ������� ���� 3/562_p3-28.indd   26 7/22/2562 BE   10:08 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๒27

(๒) จากการศกึษาของศนูย์วจิยักสกิรไทย พบว่าการจดัเก็บภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างจะส่งผล
ต่อภาคธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใช้อาคารที่อยู่อาศัยในการท�าธุรกิจ
หรือค้าขาย เช่น ร้านขายอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ใช้พื้นที่มากในการประกอบกิจการแต่ให้ผลตอบแทนต�่า เช่น สถานีบริการน�้ามันหรือแก๊ส ตลาดสด
ใจกลางเมือง เป็นต้น หรือการประกอบการที่เป็นผู้เช่าพื้นท่ีอาจจะมีภาระภาษีซึ่งเป็นต้นทุนในการ
ประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดามีทรัพย์สินมากแต่มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่กิจการใช้ที่ดินมาก กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินแต่มีศักยภาพ
จ�ากัดในการพัฒนา ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้ต้องขายทรัพย์สิน ซึ่งก็อาจเป็นการเอื้อให้ 
กลุ่มนายทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากการกว้านซื้อที่ดินซึ่งเจ้าของ 
จ�าต้องปล่อยขายที่ดินเหล่านั้น

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป 
ระบบภาษีเพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์ ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด : สิ่งที่เป็นความท้าทาย ๒ ประการ 
ได้แก่ 

ประการแรก การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในประเด็นเรื่องความสามารถในการจัดเก็บภาษี (tax effort) เราต้องยอมรับว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ของประเทศไทย โดยเฉพาะท้องถิน่ขนาดเลก็อย่าง องค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัมศีกัยภาพ
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28จุ ล นิิ ติ

“ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือความเป็นธรรม 
และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผล”

ในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีน้อย ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีให้ดี ลดความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษี
ของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้คนเลี่ยงภาษี ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องพึงระวังต่อไป  
คือ การวางแผนภาษีโดยการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือเลี่ยงการเสียภาษีหรือเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง 
(anti - tax avoidance) โดยอาจมกีารปรบัรปูแบบธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

 ประการที่สอง ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีท่ีมักมีปัญหาในการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การตีราคาทรัพย์สินหรือการประเมินมูลค่าของฐานภาษี ซ่ึงเป็นเรื่องเทคนิคและในขณะเดียวกัน
ก็เป็นเรื่องที่ต้องอยู่บนหลักสุจริต ดังนั้น ในการส�ารวจราคาที่ดินของกรมธนารักษ์อันจะน�าไปสู่การ
ประกาศก�าหนดราคาประเมินในแต่ละพื้นที่จึงมีความส�าคัญมาก โดยต้องท�าให้ราคามีความสอดคล้อง
กบัราคาทีแ่ท้จรงิและเป็นปัจจบุนั มเิช่นน้ันอาจกลบัไปสูปั่ญหาเดมิของภาษีบ�ารงุท้องที ่และควรจดัท�า
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน การก�าหนดราคาประเมินต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเป็นประจ�า เพื่อไม่ให้เป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการก�าหนดราคาซึง่เป็นฐานในการจดัเก็บภาษีซึง่จะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษไีด้

การผลักดันการปฏิรูปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการต่อสู้เพื่อท�าให้ระบบภาษีของ
ประเทศไทยมคีวามเป็นธรรมมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เราคาดหวงัว่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
ตามกฎหมายใหม่นี้จะไม่ใช่เป็นภาษีท่ีเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างภาษีการรับมรดกท่ีไม่สามารถลด 
ความเหลือ่มล�า้ได้อย่างแท้จรงิ แต่จะเป็นกฎหมายท่ีจะบรรลเุจตนารมณ์ในการสร้างความเป็นธรรม 
ในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและท�าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นในด้านรายได้มากยิ่งขึ้น  
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