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 ๑Richard Henry Carlson, A Brief History of Property Tax, IAAO Conference on Assessment Administration 
in Boston,  Massachusetts, on September ๑, ๒๐๐๔, หน้า ๓.  

 นโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 
ภาษีของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ 
และระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงัเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยในการกำหนดทศิทางการพฒันา 
และการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อได้มีการหยิบยก 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติกำหนด 
ราคากลางที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับ 
การกลา่วถงึทัง้จากภาคธรุกจิ นกัวชิาการและประชาชนผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยทัว่ไปวา่จะสามารถบงัคบั 
ใช้ได้จริงทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติได้หรือไม่ เพียงใด เนื่องจากระบบภาษีทรัพย์สินย่อม 
ตอ้งมผีลกระทบตอ่ภาระภาษขีองประชาชนผูถ้อืครองทีด่นิโดยตรง ประกอบกบัลกัษณะของการจดัเกบ็ 
ภาษมีฐีานการจดัเกบ็ทีก่วา้งขึน้ ดงันัน้ บทความนีจ้งึใครจ่ะขอกลา่วถงึความเปน็มา โครงสรา้งการจดัเกบ็ 
ภาษี ตลอดจนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประโยชน์ของ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของไทย รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
ของต่างประเทศประกอบด้วย  

๑) ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน   
 “ภาษีทรัพย์สิน” คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และ 
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยโลกยุคโบราณ 
(ancient world) ทั้งในอียิปต์ นครบาบิโลน เปอร์เซีย และจีน โดยจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน 
ของประชาชน อาทิ ข้าว สัตว์ น้ำมัน เบียร์ และที่ดิน๑ เพื่อนำไปใช้สอยในกิจการต่าง ๆ  ของรัฐ  

ผู้เขียน 
นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน 
นิติกร สำนักกฎหมาย 
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 ๒ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ภาระภาษีตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้เสียภาษีผลักภาระ 
ภาษีไปให้ผู้อื่นได้ยาก เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน 
 ๓ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ภาระภาษีไม่แน่ว่าจะตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ผู้เสียภาษีผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้ง่าย  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ 
 ๔ฐานภาษีอากร ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร เช่น การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน 
หรือการใช้จ่าย เป็นต้น โปรดดู กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ๒๕๔๗, เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพฯ : 
๒๕๔๗, หน้า ๒.

หรือเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดังกล่าวกับชนเผ่าหรือรัฐอื่น ดังนั้นในยุคที่ประชาชนดำรงชีพ 
ด้วยการเกษตรและปศุสัตว์ ภาษีทรัพย์สินจึงเป็นรายได้หลักในการดำรงอยู่ของรัฐตลอดมา  
จนมาถึงในยุคกรีกและโรมันก็ยังคงมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในรูปแบบของภาษีรัชชูปการ  
(poll tax) ซึ่งเป็นภาษีที่ เรียกเก็บจากพลเมืองที่อาศัยแผ่นดินอยู่  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  
ภาษีที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบของ 
ภาษีรัชชูปการในสมัยรัชกาลที่  ๕ แต่ได้ถูกยกเลิกไปในสมัยสิ้นสุดการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 ปจัจบุนัรปูแบบทางดา้นการเงนิและการคา้มคีวามหลากหลายและมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ สง่ผล 
ให้แต่ละรัฐมีแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษีทางตรง๒ หรือภาษีทางอ้อม๓ แต่ภาษีทรัพย์สินซึ่งเป็นภาษีทางตรงรูปแบบหนึ่งนั้นก็ยังคงมี 
ความสำคัญในการใช้เพื่อพัฒนาประเทศดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา   

๒) โครงสร้างและสภาพปัญหาของการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินของประเทศไทย 
 ๒.๑) โครงสร้างของการจัดเก็บภาษี โดยทั่วไปโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี 
แบ่งออกเป็น ๓ ฐานภาษี๔  ได้แก่ 
 (๑) ฐานรายได ้(income - based taxation) เชน่ ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 (๒) ฐานการบริโภค (consumption - based taxation ) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (๓) ฐานทรพัยส์นิ (property - based taxation) เชน่ ภาษทีีด่นิและภาษมีรดก 
  สำหรบัระบบภาษขีองไทยในปจัจบุนันัน้มกีารจดัเกบ็ภาษเีฉพาะจากฐานรายได ้ 
และฐานการบริโภค แต่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีในฐานทรัพย์สินอย่างเป็นระบบของการถือครอง 
ทรพัยส์นิทีด่ ีจงึเกดิประเดน็ปญัหาวา่นโยบายการจดัเกบ็ภาษขีองไทยในปจัจบุนัยงัขาดความเปน็ธรรม 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคนั้น ภาระภาษีส่วนใหญ่จะตกอยู่ 
กบัชนชัน้กลางและชนชัน้ลา่ง แตช่นชัน้สงูในฐานะเปน็ผูถ้อืครองทรพัยส์นิทัง้สงัหารมิทรพัย ์เชน่ รถยนต ์
ใบหุน้ หรอือสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ทีด่นิ กลบัไมม่ภีาระภาษหีรอืมภีาระภาษนีอ้ยกวา่ทีค่วรจะเปน็ โดยมเีพยีง 
ภาระภาษีที่เก็บขณะถือครองทรัพย์สินในแต่ละป ีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  
ซึง่ยงัมปีญัหาและขอ้บกพรอ่งหลายประการ และภาษทีีเ่กบ็ขณะทีม่กีารโอนเปลีย่นมอื ไดแ้ก ่ภาษเีงนิได ้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 
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 ๒.๒) สภาพปัญหาของการจัดเก็บภาษี
 ปัจจุบันจะพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์มีการ 
กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งได้มี 
การถือครองไว้ เป็นจำนวนมาก ในขณะที่มีคนอีก 
จำนวนมากที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเอง จึงเป็น 
เครื่องที่แสดงให้เห็นว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 
บำรุงท้องที่ มีการจัดเก็บอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นจริง 
ตามระบบการจัดเก็บภาษีที่ควรจะเป็น จึงทำให้เกิด 
ปัญหาในทางโครงสร้างของการจัดเก็บภาษี ดังนี้ 
   ๒.๒.๑) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
ไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี๕ โดยปัญหาข้อบกพร่องของ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีดังนี้
      (๑) การคำนวณภาษีบนฐานรายได้ค่ารายปีหรือค่าเช่ารายปี ซ้ำซ้อนกับการ 
จัดเก็บภาษีเงินได้ที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐(๕) 
      (๒) อัตราภาษีที่สูงถึงร้อยละ ๑๒.๕ ของค่าเช่ารายปี เป็นอัตราภาษีที่สูงทำให้ 
เกิดแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษีหรือมีการผลักภาระให้กับผู้บริโภคหรือผู้เช่า 
    ๒.๒.๒) การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน 
จากฐานราคาปานกลางที่ดินและตามอัตราภาษีบำรุงท้องที่ โดยเจ้าของที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุง 
ท้องที่ ได้แก่ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่  
พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย และไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี 
หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน โดยการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่นั้น คำนวณจากการนำราคาปานกลาง 
ของที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี คูณกับอัตราภาษี โดยในปัจจุบันปัญหาข้อบกพร่อง 
ของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้  
      (๑) การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ยังคงใช้ฐานราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการ 
ประเมินภาษีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔๖ ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาที่ดินในสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน ทำให้ยอดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

 ๕ค่ารายปี หมายถึงจำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรใช้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ
 ๖พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๓ บัญญัติว่า  
“ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมิน 
ภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และปีต่อ ๆ  ไปตามที่จะได้มี 
พระราชกฤษฎีกากำหนด โดยให้ถือว่าราคาที่กำหนดตามมาตรานี้เป็นราคาที่คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดิน 
ได้กำหนดขึ้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๙”
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      (๒) อัตราภาษีบำรุงท้องที่มีลักษณะถดถอย๗ ทำให้คนที่มีที่ดินมูลค่ามาก 
หรือจำนวนมากเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคนที่มีที่ดินมูลค่าต่ำหรือจำนวนน้อย  
      (๓) มีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี หรือเสียภาษีน้อยลง๘ ทำให้เกิดการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการเลี่ยง 
ภาษี เช่น กรณีที่กำหนดให้ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกเสียภาษีกึ่งอัตรา  
แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเอง ให้เสียภาษีบำรุงท้องที่อย่างสูง 
ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท ส่งผลให้มีการเลี่ยงภาษีโดยการปลูกพืชล้มลุกเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง 

๓) สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....๙

 จากปัญหาข้อบกพร่องของการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในปัจจุบันดังกล่าว ซึ่งมีสาเหต ุ
มาจากโครงสร้างภาษีที่ขาดความเป็นธรรม ทำให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการลดปัญหาข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซ่ึงร่าง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและสาระสำคัญ คือ กำหนดให้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ 
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดเก็บบนฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีโครงสร้างของอัตราภาษี
ดังนี้ 
 (๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ จะเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของ 
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง๑๐  
 ๗อัตราภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 ๘พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ 
หลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน 
ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (๑)  ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ 
จังหวัด หรือข้อบังคับตำบล แล้วแต่กรณี
  (๒)  ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวา 
ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
  (๓) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตำบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา 
แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
  (๔)  ถ้าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
   (ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้
   (ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าหนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้
   (ค) ในท้องท่ีชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ท้ังน้ี ตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
  ท้องที่ใดจะเป็นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดินที่มี 
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในวรรคหน่ึง 
  การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสำหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว”
   ๙คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
เสนอ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี 
ควบคู่กันไป เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๑๐มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและราคาทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง โดยหักค่าบำรุงรักษาส่ิงปลูกสร้างหรือห้องชุดตามอายุ 
ของสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดร้อยละ ๑ ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
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 (๒)  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่า 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 (๓) ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ ของมูลค่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง
 (๔)  ที่ดินว่างเปล่าจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าสินทรัพย์ และหากไม่ได้มีการ 
ใช้ประโยชน์อีก ก็จะถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าทุก ๆ  ๓ ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของมูลค่าที่ดิน 
 โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราภาษีจากข้อมูล 
การเสียภาษีและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียภาษี ซึ่งผลของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะทำให้เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องเข้ามาอยู่ในระบบภาษี  

๔) ประโยชน์ของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
 หากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและ
มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า จะทำให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการปกครองตนเองของท้องถิ่น ดังนี้
 ๔.๑) ประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิ  หลกัการสำคญัของจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิโดยคดิจากมลูคา่ทีด่นิ 
(land value taxation) คอื การสนบัสนนุการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิอยา่งมปีระสทิธภิาพ๑๑  ซึง่สอดคลอ้ง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยซึ่งใช้นโยบายภาษีอากรเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน  
เนื่องจากที่ผ่านมาอัตราการครอบครองที่ดินของประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่สมดุล โดยข้อมูลของ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผู้ขึ้นทะเบียนคนจน 
จำนวน ๒.๐๒ ล้านราย ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอต้องเช่าผู้อื่นเพิ่มเติม ในขณะที่ 
ผลการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่ามีพื้นที่นาถูกทิ้งร้างไว้โดยไม่ทำประโยชน์ 
เป็นจำนวนถึง ๑,๑๙๐,๘๑๗ ไร่๑๒ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกฎหมายเพื่อลดและลงโทษผู้ถือครองที่ดินที่ไม ่
ดำเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน๑๓ หรือประกาศ 

 ๑๑Roy Bahl, Property Tax reform in Developing and Transition Countries, United States Agency International 
Development, December ๒๐๐๙, หน้า ๙. 
 ๑๒สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน : การวางแผน 
การถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่ ๘๐ 
เดือนมีนาคม ๒๕๕๓, หน้า ๘. 
 ๑๓ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖ บัญญัติว่า “นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใด 
มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน  
หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
   (๑) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน
   (๒) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน
ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดี 
ได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป”
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กระทรวงมหาดไทย “เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน”  
ลว ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๐ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  
ดังนั้นการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เพื่อเป็นมาตรการให้เจ้าของที่ดินต้องหาทางใช้ประโยชน ์
ในทีด่นิ เพือ่มใิหก้ารเสยีภาษทีีด่นินัน้เสยีเปลา่ จงึเปน็หนทางสำคญัในการแกป้ญัหาดงักลา่ว เชน่เดยีวกบั 
สาธารณรัฐเกาหลใีตซ่ึ้งประสบปัญหาเก่ียวกับพ้ืนท่ีดินจำกัด เน่ืองจากมีประชากรหนาแน่นและภูมิประเทศ 
เต็มไปด้วยภูเขา ทำให้เหลือพื้นที่ทำประโยชน์เพียงร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ รัฐบาล 
เกาหลีใต้จึงได้นำระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ใช้ 
ประโยชน์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๑๔  
 ๔.๒) ราคาที่ดิน จากการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศของกรมธนารักษ์สำหรับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ พบว่า ราคาที่ดินในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๖.๕ ต่อปี ส่วนราคาที่ดิน 
ในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี๑๕ โดยสาเหตุที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น 
เกดิจากปญัหาการกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิ การกกัตนุทีด่นิไวโ้ดยไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่เกง็กำไร 
ทำใหร้าคาทีด่นิเปน็ไปตามอตัราลอยตวั เกดิปญัหาราคาทีด่นิแพง และแมว้า่จะมกีารเกบ็คา่ธรรมเนยีม 
จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเก็บภาษีจากทรัพย์สินทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี 
บำรุงท้องที่ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร หรือปัญหาราคาที่ดินแพงได้ 
อย่างยั่งยืน  
 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการลดการถือครองที่ดินที่ไม่ 
ดำเนนิการใชป้ระโยชนใ์หเ้หมาะสมและคุม้คา่ และจะชว่ยลดการกกัตนุทีด่นิเพือ่เกง็กำไรเพราะผูก้กัตนุ 
ที่ดินจะมีต้นทุนทางภาษีเกิดขึ้นในการถือครองที่ดินดังกล่าว 
 ๔.๓) ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการกระจายรายได้ จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนคนจน 
ดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าสาเหตุมูลฐานของความยากจน คือ การขาดที่ดินทำกิน เนื่องจากที่ผ่านมา 
มีการปล่อยให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในที่ดินโดยมิได้มีการเก็บภาษีที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน คนยากจนไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การนำ 
นโยบายดา้นภาษอีากรมาเปน็เครือ่งมอืหนึง่ในการกระจายรายไดข้องคนในสงัคมใหม้คีวามเทา่เทยีมกนั 
มากขึ้น โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ของรัฐที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่จะนำไปสูก่ารใหบ้รกิารสาธารณะ การจดัสรรและใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิาร 
ของสังคม จะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางรายได้ของคนในสังคมและถือเป็นการกระจายความมั่งคั่ง 
ได้อีกประการหนึ่ง๑๖   

 ๑๔Thomas Dalsgaard, The Tax System in Korea : More Fairness and Less Complexity Required, Economics 
Department Working Papers No.๒๗๑, หน้า ๒๘.
 ๑๕ดวงมณี เลาวกุล, นโยบายรัฐกับการกระจายการถือครองที่ดิน : จะเป็นจริงหรือไม่?, คอลัมน์เศรษฐ’ ธรรมศาสตร์ 
ตลาดวิชา, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓.  
 ๑๖สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการคลังเพื่อการกระจายรายได้”, 
รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, หน้า ๑๓.
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 ๔.๔) ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการปกครองจากราชการ 
ส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (decentralization) เป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติในการ 
ปรบัปรงุโครงสรา้งของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่กระจายอำนาจทางปกครองและกระจาย 
อำนาจทางการคลัง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดเก็บภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายให้อำนาจ เพื่อใช้ในการ 
บริหารจัดการสาธารณะให้แก่คนในท้องถิ่นนั้น 
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี  
ประสิทธิภาพ คือ การขาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพียงพอ (adequate local 
revenue) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากรายได้ 
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๓๗.๕ แต่รายได้ที่มาจาก 
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกลับอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ ๕.๙ 
ของรายไดท้อ้งถิน่ทัง้หมด และมแีนวโนม้ลดลงมาโดยตลอด๑๗ ซึง่สาเหตหุนึง่มาจากปญัหาขอ้บกพรอ่ง 
ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถือเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีม่ยีอดการจดัเกบ็อยูท่ีป่ระมาณ ๑๘,๕๐๐ ลา้นบาท หรอืคดิเปน็สดัสว่นประมาณรอ้ยละ ๕ ซึง่ไมอ่าจ 
ทำหน้าที่ในการอำนวยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ๑๘  
 การจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งของภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ รวมทัง้ 
ภาษีบำรุงท้องที่จึงเป็นการสร้างระบบภาษีที่มั่นคงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีการ 
จัดเก็บตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า มีฐานภาษีที่กว้าง และใช้ 
เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับภาระภาษี จึงทำให้เกิดความ 
ต้องการในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของท้องถิ่น๑๙ โดยการ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่มีรูปแบบหรือลักษณะเช่นเดียวกับ 
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศออสเตรเลียซ่ึงมี 
การจัดเก็บในลกัษณะของภาษมีลูคา่ทีด่นิ (land value taxation) โดยใหส้ภาทอ้งถิน่ (local councils)  
เป็นผู้จัดเก็บเพื่อใช้เป็นแหล่งรายได้ในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะในแต่ละท้องถิ่น๒๐  
สำหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิากม็กีารจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิเพือ่ใชใ้นการบรหิารราชการสว่นภมูภิาคและ 
ส่วนท้องถิ่นทั่วทุกมลรัฐ๒๑ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรัฐเท็กซัส (Texas) จะจัดเก็บ 

 ๑๗สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๒. 
 ๑๘จรูญศรี ชายหาด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ภาษีเพื่อท้องถิ่น, หน้า ๓. (ปรากฏที่ http://www.fpo.go.th/ 
land_tax/provide.html)
 ๑๙จรูญศรี ชายหาด, อ้างแล้ว, หน้า ๔. 
 ๒๐Geoffrey A. Forster, Australia - Land and Property Tax System - Statistical Data Included, American 
Journal of Economics and Sociology, The, ๒๐๐๐, หน้า ๓.  
 ๒๑Jane Malme, Preferential Property Tax Treatment of Land, Lincoln Institute of Land Policy Working 
Paper, 1993, หน้า ๖. 
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ภาษีทรัพย์สินเพื่อไปสนับสนุนการบริการสาธารณะให้แก่คนในท้องถ่ิน ท้ังการจัดการสาธารณูปโภค  
การศึกษา สุขภาพอนามัย และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น หน่วยงานดับเพลิง๒๒  
 ในส่วนของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารของ 
ประเทศโดยกระจายอำนาจไปยังส่วนท้องถิ่นโดยจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๔๒๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  
รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้จึงได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
เพื่อใช้เป็นรายได้หลักของท้องถิ่นในการปกครองตนเอง๒๔  
 นอกจากนี้ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
จากระบบสังคมนิยมไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (transition countries) 
เชน่ โปแลนด ์หรอืแอลแบเนยีกม็กีารนำหลกัการวา่ดว้ยการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ 
มาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น๒๕  

บทสรุป 
 จากการศกึษาหลกัการและแนวทางการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิทัง้ของไทยและตา่งประเทศไดพ้บวา่ 
ในการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ไมไ่ดเ้อือ้ประโยชนแ์ตเ่พยีงเพือ่เปน็หนทางในการเพิม่รายได้ 
ของรัฐบาลและส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ถือครองที่ดิน 
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นการลดปัญหาการเก็งกำไรหรือกักตุนที่ดิน รวมทั้ง
ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุ 
วัตถุประสงค์นั้น นอกจากการให้ความรู้และสร้างแรงกระตุ้นในการจ่ายภาษีของประชาชนแล้ว  
รัฐยังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เชน่ การนำระบบ GIS (Geographic 
Information System) มาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 
การนำระบบประเมนิมลูคา่ทีด่นิแบบ Computer-Assisted Mass Appraisal (CAMA) หรอืแบบจำลอง 
ทางสถิติมาใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินทุกปีเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ 
ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิของประเทศไทยมคีวามเปน็ธรรมและเกดิประสทิธผิล และทีส่ำคญั 
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริงด้วย     
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(๒), (๓) and (๔), a municipality may impose
a. rates on property and surcharges on fees for services provided by or on behalf of the municipality; and…
 ๒๕R Kelly, Implementing Property-Tax Reform in Transitional Countries : The Experience of Albania and 
Poland, Environment and Planning C: Government and Policy ๑๙๙๔, volume ๑๒(๓), หน้า ๓๑๙.  




