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1 บทความประจ าเดอืน ธันวาคม 2557 : ร่วมเรียนรู้...ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

 ร่วมเรียนรู้...ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 
จัดท าโดย 

อนุสรา อนุวงค์ 

ธันวาคม 2557 

 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่มปีัญหาในปัจจุบันได้รับการพิจารณาให้มีการปรับปรุงใหม่เพ่ือให้ทันสมัย

และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีร่างเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .... ขึ้นมา ดังนั้นบทความนี้

มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดเก็บ

ภาษีที่ดินและโรงเรือนกับภาษีบ ารุงท้องที่ซึ่งเป็นภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนสรุปข้อ

วิเคราะห์ของร่างพรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .... จากหลายแหล่ง เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ

ทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

ภาษีคือ คือ เงินที่เรียกเก็บจากประชาชน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดเก็บ ซึ่งการจ าแนกประเภท

ภาษีสามารถจ าแนกได้หลายแบบ หากจ าแนกตามระดับการจัดเก็บจะสามารถแบ่งออกเป็นสองระดับคือ

ระดับประเทศซึ่งมีกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ โดยมีทั้งหมด 5 ประเภทคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ และระดับท้องถิ่นจัดเก็บ ประกอบไปด้วย 

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษบี ารุงท้องที ่เป็นต้น โดยภาษีจะเป็นงบประมาณที่น ามาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาประเทศรวมถึงภาษีบางประเภทสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  ในส่วนของภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บและเป็นประโยชน์ในการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ช่วยใน

การควบคุมการพัฒนาของเมืองตามความต้องการ ช่วยให้เกิดการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นประโยชน์และลดการ

กระจุกตัวของการถือครองที่ดิน 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาภาษีที่ดินและโรงเรือนเป็นเรื่องที่สะสมมายาวนาน ซึ่งปัญหาที่ส าคัญ

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ฐานการจัดเก็บภาษีที่ดิน      
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ซ่ึงเป็นการจัดเก็บจาก “รายได้ค่าเช่า” ซึ่งไม่ได้เป็นการจัดเก็บจากฐานทรัพย์สิน (Property Base)1 แต่เป็น

การจัดเก็บจากฐานรายได้ (Income Base)2 ท าให้ซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ 2) ในส่วนของอัตราภาษีที่จัดเก็บร้อย

ละ 12.5 เป็นอัตราภาษีที่สูงเกินควรท าให้มีแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภาษีและรัฐท าให้จัดเก็บได้น้อยลง        

3) นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีเป็นการจัดเก็บจากการใช้ประโยชน์จากโรงเรือนและท่ีดิน ท าให้ผู้ใช้บ้านอยู่อาศัย

และโรงเรือนที่ปิดว่างไม่ถูกเก็บ ซึ่งท าให้รัฐจัดเก็บได้น้อยอีกทั้งไม่สามารถพิสูจน์ว่าโรงเรือนที่ปิดว่างมิได้ท า

ประโยชน์ 4) ค่าเช่ารายปี ไม่ได้มี “ฐานค่ารายปี” ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการค านวณภาษีแต่จะถูกประเมิน

โดยการใช้ดุลยพินิจพนักงานซึ่งท าให้จัดเก็บได้น้อยอีกทั้งเป็นการเสี่ยงต่อการทุจริตในการเก็บภาษี  ในส่วน

ของภาษีบ ารุงท้องทีพ่ระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 มีปัญหาคือ 1) ไม่มีความทันสมัยเนื่องจากฐาน

ภาษีนั้นค านวณจากราคากลางที่ดิน ซึ่งเป็นราคาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2524 2) โครงสร้างอัตราภาษีเป็นแบบ

ถดถอย (Regressive Taxation) ท าให้ที่ดินที่มีมูลค่าสูงถูกเก็บน้อยกว่าที่ดินที่มีมูลค่าต่ าสร้างความไม่เป็น

ธรรมในการจัดเก็บ 3) มีการยกเว้นภาษีให้แก่โรงเรือนและที่อยู่อาศัยอีกทั้งลดหย่อนให้แก่ที่ดินตั้งแต่ 50 

ตารางวาถึง 5 ไร่ ท าให้มีผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลท าให้มีการจัดเก็บภาษีได้น้อย         

4) หลักการยกเว้นที่ดินทางการเกษตรอาจไม่สอดคล้องกับความมั่งคั่ง เนื่องจากเกษตรกรมีระดับรายได้ที่

แตกต่างกัน ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บ ดังตารางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 โครงสร้างของการเก็บภาษแีบ่งออกเป็น 3 ฐานภาษ ีฐานรายได้ (income - based taxation) เช่น ภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ฐานการบริโภค (consumption - based taxation ) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และฐานทรัพยส์ิน 
(property - based taxation) เช่น ภาษีที่ดินและภาษีมรดกและโรงเรือน 
2 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 
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ตารางท่ี 1 สรุปปัญหาภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ ในประเทศไทย 

ปัญหา ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที ่
ฐานภาษี เก็บจากประโยชน์จากโรงเรือนและที่ดิน ซึ่ง

ฐานภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ ที่ เก็บจาก
รายได้ค่าเช่า 

ล้าสมัยเนื่องจากมูลค่าที่ดินประเมินจากราคากลาง
ที่ดิน ปี 2521-2524 

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ต่อปี ผู้ประกอบการร้องเรียนว่า
อัตราการเก็บสูงเกินไป 

โครงสร้างอัตราภาษีเป็นแบบถดถอย (Regressive 
Taxation) 

การยกเว้น
หรือเลี่ยงภาษี 

ผู้ใช้โรงเรือนอยู่อาศัยเองและโรงเรือนที่ปล่อย
ว่างไม่ถูกเก็บ 

ยกเว้นให้แก่โรงเรือนและที่อยู่อาศัย และลดหย่อน
ให้แก่มีที่ดินตั้งแต่ 50 ตารางวาถึง 5 ไร่  

อื่น ๆ ค่าเช่ารายปี ถูกประเมินโดยการใช้ดุลยพินิจ
พนักงานน าไปสู่การทุจริตได้ง่าย 

ปัญหาการนิ ยามที่ ดินทางการ เกษตร และ 
หลักการยกเว้นที่ ดินทางการเกษตรอาจไม่
สอดคล้องกับความมั่งคั่ง เนื่องจากเกษตรกรมี
ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน 

ที่มา : ปรับปรุงจากกรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และผศ.ดร.ดวงมณี 

เลาวกุล 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้มีร่างเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ....ขึ้นมาเพ่ือ

ปรับการจัดเก็บให้เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .... ได้ยุบ

รวมภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบ ารุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสาระส าคัญในการแก้ไขจาก

ปัญหา (ตารางที่ 2) มีดังนี้ การปรับแก้ฐานภาษี ในภาษีโรงเรือนและที่ดินจากเดิมที่เก็บจากฐานรายได้ค่าเช่า 

และการเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ใช้ราคากลางที่ดินในประเมินปรับเป็นการยุบรวมให้เป็นฐานภาษีเดียวกันคือ เก็บ

จากราคาประเมินทุนทรัพย์ (Capital Value) หรือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร่วมกัน และใช้ราคาที่เป็นฐาน

ภาษีปัจจุบันโดยปรับเปลี่ยนทุก 4 ปีเพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาให้ทันสมัย ในส่วนของ

อัตราภาษี มีการปรับปรุงอัตราภาษีไม่ให้สูงเกินควรและปรับเป็นแบบก้าวหน้าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โดย

ปรับเปลี่ยนเป็น 3 ระดับ คือ ที่ดินว่างเปล่าไม่เกินร้อยละ 0.5 ที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ 0.10 เกษตรกรรมไม่

เกินร้อยละ 0.05 ส่วนของการยกเว้นหรือหลีกเลี่ยงภาษี ได้ขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นโดยจัดเก็บโรงเรือนและที่

อยู่อาศัยด้วย  
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ตารางท่ี 2 สรุปข้อแก้ไขท่ีน าเสนอในร่างเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. .... 

ปัญหา ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
ฐานภาษี ฐานภาษีซ้ าซ้อนกบัภาษี

เงินได้ ที่เก็บจากรายได้
ค่าเช่า 

ล้าสมัยเนื่องจากมูลค่าที่ดิน
ประเมินจากราคากลาง
ที่ดิน ปี 2521-2524 

เปลี่ยนฐานการจัดเก็บจากรายได้เป็นเก็บ
จากราคาประเมินทุนทรัพย์ (Capital 
Value) หรือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมกัน โดยราคาที่ใช้เป็นฐานภาษีเป็น
ปัจจุบนั 

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ต่อปี 
ผู้ประกอบการร้องเรียน
ว่าอัตราการเก็บสูง
เกินไป 

โครงสร้างอัตราภาษีเป็น
แบบถดถอย (Regressive 
Taxation) 

ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีออกเป็น 3 ระดับ     
1) ที่ดินว่างเปลา่ไม่เกินร้อยละ 0.50 
2) ที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ 0.10 
3) เกษตรกรรมไม่เกินร้อยละ 0.05 

การยกเว้น
หรือเลี่ยง
ภาษ ี

ผู้ใช้โรงเรือนอยู่อาศัยเอง
และโรงเรือนที่ปล่อยว่าง
ไม่ถูกเก็บ 

ยกเว้นให้แก่โรงเรือนและที่
อยู่อาศัยและลดหย่อน
ให้แก่มีที่ดินตั้งแต่ 50 
ตารางวาถึง 5 ไร่  

ขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นโดยจดัเก็บ
โรงเรือนและที่อยู่อาศัยด้วย  

อื่น ๆ ค่าเช่ารายปี ถูกประเมิน
โดยการใช้ดุลยพินิจ
พนักงานน าไปสู่การ
ทุจริตได้งา่ย 

 สร้างมาตรฐานในการประเมินฐานภาษี
โดยยกเลิกการประเมินค่าเชา่รายปีซึ่งเป็น
ฐานรายได้และใช้ดุลพินิจของพนักงาน  

ที่มา : ปรับปรุงจากกรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และผศ.ดร.ดวงมณี 

เลาวกุล 

อย่างไรก็ตาม ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ยังไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากยังมีการ

ถกเถียงบางประการโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพราะถือเป็นปฏิรูป

การจัดเก็บภาษีที่ดิน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

และช่วยกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการ

กระจุกตัวของการถือครองทรัพย์สิน ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและช่วยเพ่ิมการกระจายรายได้  ขณะที่

นักวิชาการหลายฝ่ายต่างให้ความเห็นว่าร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....ดังกล่าวยังไม่มีความ

สมบูรณ์ เนื่องจาก ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหลายประการทั้งรูปแบบวิธีการในการจัดเก็บโดยเฉพาะที่ดินว่าง

เปล่า ระดับอ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจมากเกินควร รวมถึงกลไกในการในการจัดเก็บและ
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5 บทความประจ าเดอืน ธันวาคม 2557 : ร่วมเรียนรู้...ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

ควบคุมในการจัดเก็บ ความสมบูรณ์และทันสมัยของแผนที่การจัดเก็บ หน่วยงานและข้อก าหนดที่ชัดเจนใน

การจัดเก็บ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า การมีพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....  ถือเป็นโอกาสดี

ในการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีในเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในฐานะประชาชนทั่วไปที่

อาจจะได้รับผลกระทบของการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงต้องศึกษาติดตามข่าวสารและรายละเอียดของพรบ.นี้ 

เพ่ือที่สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ และอีกแง่หนึ่งที่น่าสนใจคือ บทบาทหน้าที่ของรัฐใน

แต่ละองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องจัดเก็บภาษี หน่วยงานที่ก าหนดฐานมูลค่า

สินทรัพย์ หน่วยงานที่มีส่วนในการวางผังเมืองต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนที่ดิจิทัล เป็นต้น จะเป็นหน่วยงานที่

ได้รับภาระหนักในการจัดการ ดังนั้นพรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จะส าเร็จและสมบูรณ์ได้จะต้องมี

การศึกษาบทเรยีนและรูปแบบวิธีการจากต่างประเทศและประยุกต์ให้เหมาะสมกับเมืองไทยรวมถึงรับฟังความ

คิดเห็นจากหลายฝ่ายรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ เพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นสิ่งใหม่ในเมืองไทยซึ่ง

จะต้องร่วมกันเรียนรู้ต่อไป 

 

 

 

 

 


