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บทคัดย่อ
ข้อดีของกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีทรัพย์สิน มีหลายประการ ตั้งแต่สอดรับกับ
หลักความสามารถในการเสียภาษี มีทรัพย์สินมากเสียมาก มีทรัพย์สินน้อยเสียน้อย สอดรับกับหลักผลประโยชน์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกนาไปใช้ในท้องถิ่นซึ่งคนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าภาษีประเภทอื่น
การหลี ก เลี่ ย งภาษี เ ป็ น ไปได้ ย ากเพราะที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไม่ อ าจน าไปซุ ก ซ่ อ นเพื่ อ หนี ภ าษี ไ ด้ ช่ ว ยลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม ถ้ามีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้าจะทาให้คนที่มีทรัพย์สินมากต้องเสียภาษีสูง จึง
จะขายทรัพย์สินออกมาทาให้รัฐบาลสามารถซื้อและให้คนจนใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบธนาคารที่ดิน ในบางท้องถิ่น
สามารถสนับสนุนนโยบายของท้องถิ่น เช่น สนับสนุนนโยบายให้มีการก่อสร้างอาคาร สามารถใช้วิธีเก็บภาษีทรัพย์สิน
เฉพาะที่ดินยกเว้นการจัดเก็บสาหรับสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น โดยทั่วไปเมื่อมีการหนีหรือหลีกเลี่ยงภาษีจะมีการนาเงิน
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือฟอกเงินในอสังหาริมทรัพย์ ภาษีทรัพย์สินที่จัดเก็บบนที่ดินเหล่านั้ นย่อมถือได้ว่าเป็น
การเอาคืนบางส่วนจากรายได้ที่มีการหนีหรือหลีกเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงจะทาให้ประชาชนผู้เสียภาษีเป็นจานวนมากต้องเอาใจใส่ในการเลือกผู้แทนที่มี
คุณภาพไปใช้เงินภาษีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเทศไทยได้ มี ค วามพยายามหลายครั้ ง ที่ จ ะแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
พ.ศ. 2475 และภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้มากพอที่จะนามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพอย่างอารยประเทศแต่ไม่ประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็ตามในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้แก้ไขปัญหานี้จนสาเร็จในปี พ.ศ. 2562 โดยตราเป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 แม้ว่าไม่สามารถที่จะให้รายได้แก่ท้องถิ่นเป็นจานวนมากแต่ก็ต้องถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถึงเวลาแล้ว ที่คนไทยจะ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจังและกว้างขวางว่าจะพัฒนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร ในทานองที่หลายประเทศได้ทาสาเร็จกันมาแล้ว
คาสาคัญ
ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง, สร้ า งรายได้ ม าก, ท้ อ งถิ่ น มี ง บประมาณ, พั ฒ นาคนและสาธารณู ป โภค,
กระตุ้นเศรษฐกิจ, สร้างความมั่งคั่งให้กับท้องถิ่น
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ABSTRACT
Laws with regards to land and building tax or property tax offer several advantages, from
providing a consistent taxation scheme based on the ability of the taxpayer to pay tax, that is
taxing correspondingly to how much asset one has, to being consistent with the benefit principle
in which the tax collected will be re-invested in the local population, thereby making property tax
the most directly beneficial to the local in comparison with other types of tax. Furthermore, tax
evasion is made unlikely as land and buildings cannot be hidden for the purpose of tax evasion.
Property tax can also reduce social inequality provided that progressive taxation is used, meaning
that the more assets one has, the more tax liability. Consequently, assets may be sold and
become available for purchase by the State, allowing such land to be used by those that are
impoverished through a form of land bank. Certain regions or districts may encourage local policies
concerning land and building, for instance, by promoting construction of buildings, implementing
special land tax in which exempts taxation imposed on buildings built upon such land within the
scope of the special land tax. In cases of tax evasion, the untaxed money is generally used in
order to invest in real estate, or it gets laundered through real estate investments. Thus, it may be
said that a portion of “profit” from successfully evading tax are returned to other properties.
Additionally, property tax can uphold local-level democracy which forms the essential basis of
national-level democracy since high property tax rate stimulates democratic participation: those
that are subjected to high tax rate will be motivated to selectively choose their representations to
ensure that the tax collected will be used and allocated in the most efficient manner possible.
Thailand has attempted to amend and improve the House and Land Tax Act B.E. 2475
(1932) and Local Land Development Tax Act B.E. 2508 (1965) in hopes of securing sufficient
revenue at local level for the development of human resources and public utilities, consequently
establishing efficiency similar to that established in civilized countries. However, this has been
without success. It is only until B.E. 2562 (2019) that the government, under Prime Minister General
Prayut Chan-o-cha, was able to resolve the issue by enacting the Land and Building Tax Act B.E.
2562 (2019). In recognizing that although it does not generate substantial amount of local revenue,
it must be considered as a good starting point. In light of the foregoing, it is time for the Thai
people to exchange ideas seriously and comprehensively about how to develop the new Land
and Building Tax Act B.E. 2562 (2019) in a way that maximizes benefits for the development of
Thailand in a similar way that other countries have successfully done.
Keywords
Land and building tax, increase revenue, local budgets, human resources and
public utilities development, economy stimulation, creating local prosperity

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

105

บทนา
ในระหว่างศึกษาอยู่ที่ Harvard Law School ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2526 ภาษีทรัพย์สินได้เป็น
ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) ผู้ เ ขี ย นจึ ง ท างานวิ จั ย เรื่ อ งการปฏิ รู ป
ภาษีทรัพย์สินสาหรับประเทศไทย เมื่อประเทศไทยสามารถปฏิรูปภาษีทรัพย์ สินด้วยการรวมพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาเป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงน่าสนใจยิ่งในการจะนาเอากฎหมายภาษีที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้างของสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) (ภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 และภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2557)1 มาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ดียิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งในทางทฤษฎี ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีกว่าภาษีอื่น ๆ หากมีการขึ้นภาษี ประชาชนจะยินดีให้ขึ้นภาษีทรัพย์สิ นมากกว่าภาษีประเภทอื่น เนื่องจากภาษี
ทรัพย์สินมีคุณสมบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
(1.) สอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษี คนที่มีทรัพย์สินน้อยย่อมเสียภาษีน้อย คนที่มีทรัพย์สิน
มากย่อมเสียภาษีมาก
(2.) สอดคล้องกับหลักผลประโยชน์ กล่าวคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจะ
นาไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคหรือนาไปใช้ในเรื่องการศึกษาโดยคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้เสียภาษีย่อมเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้จ่ายภาษีนั้นโดยตรง เห็นได้ชัดเจนกว่าภาษีอื่น ๆ นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการให้ใช้ภาษี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องใดย่อมสามารถเลือกผู้แทนที่พร้อมจะนาภาษีไปใช้ในเรื่องนั้นได้
(3.) เป็นภาษีเก็บตกจากการวางแผนหรือการเลี่ยงภาษีอื่น ๆ เมื่อมีการวางแผนภาษีหรือหนีภาษี บุคคล
ดั ง กล่ า วมั ก จะน าเงิ น ที่ ไ ด้ ไ ปสะสมในรู ป แบบของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง นั้ น การเก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
จึงเสมือนกับไปจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการวางแผน การเลี่ยง และการหนีภาษีนั่นเอง
(4.) เป็นภาษีที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ยากที่สุด เนื่องด้วยฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นราคาประเมิน
ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่กับที่ ไม่สามารถโยกย้ายหรือซุกซ่อนในที่อื่นได้ ทาให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ ยกเว้นเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ดิน ถึงกระนั้น หากมีระบบตรวจสอบที่
ดีย่อมสามารถตรวจสอบพบเห็นได้โดยง่าย
(5.) ลดแรงจู ง ใจในการกั ก ตุ น ที่ ดิ น เพื่ อ การเก็ ง ก าไร ในประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ารเก็ บ ภาษี ท รั พ ย์ สิ น ทั้ ง ใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเก็บในอัตราคงที่ และในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางจะนาทรัพย์สินของแต่ละบุคคลทั้งประเทศ
มารวมกัน แล้วจั ดเก็บในอัตราก้าวหน้า คนที่ มีทรัพย์สิ นทั้งประเทศโดยเฉพาะที่ดิน มากเท่าใดยิ่ง ต้องเสียภาษี ใ น
อัตราก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น หากภาระภาษีสูงเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการเก็ งกาไรย่อมจะทาให้ไม่มีการ
กักตุนที่ดินเพื่อการเก็งกาไร
ส าหรั บ เจ้ า ของที่ มี อ สั ง หาริม ทรัพ ย์ จ านวนมากและทนแบกภาระภาษี ไ ม่ ไ หวก็จ ะขายที่ ดิ น ออกมา ใน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะมีกองทุนที่ดินรับซื้อที่ดินเอาไว้ และนามาขายต่อให้กับผู้ไม่มีที่ดินได้ซื้อต่อและสามารถ
ผ่อนส่งให้กับกองทุนได้ ทาให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมไปด้วย
(6.) สามารถดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในเป้าหมายต่าง ๆ ได้ เกาะฮาวายแต่ดั้งเดิมไม่มีคนนิยมไปปลูกอาคาร
รัฐบาลท้องถิ่น จึงใช้นโยบายเก็บภาษีทรัพย์สินเฉพาะที่ดินเท่านั้นไม่รวมอาคาร ทาให้ชาวอเมริกันที่ต้องการประหยัด
ภาษีไ ปปลู กบ้ านพัก ผ่ อนไว้ ตามริม ชายหาดของเกาะฮาวาย เกิดอาคารที่ เป็ นโรงแรม อพาร์ ทเม้น ท์ ขึ้น มากมาย
หลังจากนั้นรัฐบาลจึงหันมาเก็บภาษีทรัพย์สินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในภายหลัง หรือสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ก็ใช้วิธี
เก็บภาษีที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรในอัตราค่อนข้างสูง ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นถูกกาหนดให้ใช้ภาษีนี้ไปสนับสนุนภาค
1

Land Tax Act (promulgated on 1 July 2015 by Presidential Decree No. 10400077091) และ House
Tax Act (promulgated on 4 June 2014 by Presidential Decree No.10300085851)
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เกษตรกรรม เช่น เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกหรือ ได้เมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ค่าตอบแทนสูงโดยไม่ต้องซื้อ ทาให้
เกษตรกรขยัน เพราะยิ่งขยันเพาะปลูกมากเท่าใดย่อมได้รับประโยชน์มากเท่านั้น ส่วนคนขี้เกียจก็ต้องรับภาระภาษี
โดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือได้รับน้อยมากจากภาษีที่ ตนเสีย ซึ่งวิธีจัดเก็บแบบสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นี้
ผู้เขียนได้เสนอให้มีการปฏิรูปภาษีทรัพย์สินของไทยในส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรให้เป็นอย่างเดียวกัน กับสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ในสมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่ที่ Harvard Law School ในระหว่างปี 2524 - 2526
(7.) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะคนในท้องถิ่นที่เสียภาษีทรัพย์สิน ในอัตราสูงจะเลือกผู้
แทนที่ดีเพื่อไปใช้เงินที่ตนเสียให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุด ในทานองเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยเป็น
อาณานิคมของอังกฤษก็รณรงค์หลักเมื่อเสียภาษีต้องมีสิทธิเ ลือกตัวแทนไปใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์กับคนอเมริ กัน ซึ่ง
ในที่สุดทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ ไม่เป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกต่อไป ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าเราเก็บ
ภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้างในอัตราที่ สู ง ประชาชนในท้ องถิ่น จะหัน มาสนใจเลื อกตั้ ง ผู้ แทนที่ ดี เพื่อใช้ เงิน ให้เกิด
ประโยชน์แ ก่ท้องถิ่นตน อันจะเป็น รากเหง้าส าคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ไ ม่ใช้ เงินซื้อเสียง อันจะทาให้ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยยั่งยืน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะขอกล่าวถึงภาษีดังกล่าว
ตามโครงสร้างภาษีทั่วไป เปรียบเทียบกับภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 และภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2557 ของสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กาหนดให้ “ผู้เสียภาษี” หมายความว่า
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีต ามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มี
หน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
และกาหนดให้ “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุด
หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
นอกจากนี้ในมาตรา 5 ยังได้กาหนดความหมายของห้องชุดโดย “ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว
ผู้มี หน้ า ที่ เสี ย ภาษี ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของที่ดิ น และสิ่ ง ปลู กสร้า งเป็ น ที่ เข้า ใจได้ ว่ า เป็ น ผู้ มี กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้างนั้น เจ้าของที่ดินคือบุคคลที่มีชื่ อในโฉนดที่ดินว่าเป็นเจ้าของ ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1
โฉนดที่ดิน หมายความถึงหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และ
ตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์แล้ว
ผู้ ค รอบครองคือ ผู้ ครอบครองที่ มี ชื่ อในเอกสารสิ ท ธิ เช่ น ส.ค.1 หรื อผู้ ที่ ไ ม่ มี ชื่ อในเอกสารสิ ท ธิ แ ต่ เป็ น
ผู้ที่ครอบครองอยู่ตามความเป็นจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 สาหรับผู้ครอบครองหรือ
ผู้ทาประโยชน์จะเสียภาษีก็ต่อเมื่อได้ครอบครองหรือทาประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
เนื่ องจากที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู กสร้า งประเภทนี้ เอกชนไม่ ส ามารถเป็ น เจ้ า ของที่ มี กรรมสิ ท ธิ์ ห รือเจ้ า ของที่ มี แต่ สิ ท ธิ
ครอบครองได้ เช่น ที่ ดิน ส.ป.ก.4-01 หรือ ที่ดิ น สทก. ที่ กรมป่าไม้เป็นผู้ อนุ ญาตให้ช าวบ้านที่อยู่ ในป่าสงวน
มานานมี สิ ท ธิ ท ากิน ได้ เป็ น ต้ น แม้ แต่ผู้ บุ กรุกที่ ป่ า ก็ยั ง นิ ย มยื่ น เสี ย ภาษี ที่ ดิ นและสิ่ ง ปลู กสร้า ง เพราะท าให้รู้สึ ก
สบายใจว่าท้องถิ่นได้เก็บภาษีตนแล้ว เท่ากับอนุญาตให้ตนทาประโยชน์ในที่ดนิ นัน้ ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัย
ที่ดินทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเสียภาษีแล้วย่อมมีสิ ทธิทาประโยชน์ได้ ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบัน
กฎหมายไม่เป็นเช่นนั้นก็ตาม และเนื่องจากรัฐบาลมักมีนโยบายให้กรรมสิทธิ์หรือโฉนดแก่ผู้ที่ครอบครองที่ดินมาเป็น
เวลานานซึ่งแต่เดิมตั้งใจว่าเมื่อออกประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แล้ว จะไม่มีการขยายเวลาการออกโฉนดที่ดินที่
ชาวบ้านบุกรุกภายหลังปี พ.ศ. 2497 แต่ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีการขยายการออกโฉนดที่ดินให้กับเอกชนที่
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ครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ได้ เพียงแต่โฉนดที่ดินนี้จะเป็นโฉนดครุฑแดงซึ่งห้าม
โอนภายในห้าปีหรือสิบปี แล้วแต่กรณี ปัจจุบันมีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จานวนมาก ซึ่งหลายคนยังมีความเชื่อว่าวันหนึ่งจะ
มีรัฐบาลมาอนุญาตให้ออกโฉนดที่ดินได้ ทาให้นายทุนเข้าไปซื้อที่ดินเหล่านี้ เป็นจานวนมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นที่ดินที่ห้าม
โอนและให้ทาการเกษตรเท่านั้นก็ตาม คดีที่โด่งดังคือคดีที่เขายายเที่ยง ซึ่งผู้ซื้อต้องยินยอมยกที่ดินให้เป็นของรั ฐต่อไป
และในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการทวงคืนที่ สปก.4-01 จากนายทุนซึ่งครอบครองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายคืนมาเป็นจานวนมาก โดยการเสียภาษีให้กับท้องถิ่นสามารถนามาใช้เป็นหลักฐานว่าตนได้ครอบครอง
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นเวลานานได้ด้วย เช่น มีหลักฐานเสียภาษีก่อนปี พ.ศ. 2512 ก็สามารถนามาใช้เป็น
หลักฐานเพื่อขอออกโฉนดที่ดินได้ ย่อมเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าการใช้พยานบุคคลนาสืบ
อย่ า ลื ม ว่ า เจ้ า ของหรื อผู้ ค รอบครองที่ มี ห น้ า ที่ เสี ย ภาษี ต้ อ งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ที่กาหนดให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่
1 มกราคม ของปีใดเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีของปีนั้นด้วย
สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 มาตรา 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ 1.เจ้าของ
2.the Dien holder (ผู้เข้าครอบครองทาประโยชน์โดยเสียค่าตอบแทนและสัญ ญามีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี)
3.the bestowee (ผู้ได้รับสิทธิในการทาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์จากการให้สิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) 4.
เกษตรกรสาหรับที่ดินเพื่อทาการเกษตร และ 5.เจ้าของรวมสาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหลายคนเป็นเจ้าของรวมกัน
ตามภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ 1.เจ้าของ 2.the Dien holder
3.เจ้าของรวมหรือบุคคลที่เจ้าของรวมระบุให้ทาหน้าที่เสียภาษี 4.ผู้จัดการหรือผู้ครอบครองปัจจุบันในกรณีที่ไม่มี
บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 5.ผู้เช่าในกรณีบ้านเช่าโดยผู้เช่ามีสิทธิหักภาษีออกจากค่าเช่าได้ 6.ผู้รับเหมาก่อสร้างในกรณีไม่มี
บุคคลตาม ข้อ1, 2, 3, 4 และ 7.ทรัสตีในกรณีที่เจ้าของบ้านเป็นทรัสต์
2. ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 กาหนดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคานวณมูลค่าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยวรรคสองกาหนดให้ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้า ง หรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น ห้ องชุ ด ให้เ ป็ น ไปตามราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ของอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ใช้ราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกัน ตามที่
กาหนดไว้ในภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 มาตรา 15 และภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2557 มาตรา 5 แต่ใช้สานวนต่างกัน
สาหรับที่ดินใช้คาว่า total value ส่วนสิ่งปลูกสร้างใช้คาว่า current value
การหาราคาประเมินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หรือการหา total value
ของภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 และ current value ของภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2557 ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ล้วนใช้วิธีการเดียวกัน ซึ่งเป็น 3 วิธีการหลัก ดังต่อไปนี้
(1)
ใช้ราคาซื้อขาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันบ่อย เช่น บ้านอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
ในการหาราคาประเมินทุนทรัพย์ดูได้จากราคาซื้อขาย แต่เพื่อให้ได้ราคาซื้อขายที่แท้จริงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ภาษีและอากรในการโอนที่ดินควรยึดราคาประเมินทุนทรั พย์เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้มีแต่อากรและภาษีธุรกิจเฉพาะที่
ยังใช้ราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้ทาให้เมื่อจะซื้อขายที่ดิน ย่อมจะซื้อ
ขายกันในราคาประเมินซึ่งต่ากว่าราคาที่ซื้อขายจริงเพื่อประหยัดอากรและธุรกิจเฉพาะ ในต้นปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการซื้อที่ดินตามราคาซื้อขายจริง 5 ล้านบาท แต่ราคาประเมิน 2.6 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าราคาจริงมาก
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาย่อมจะซื้อในราคาประเมินเพื่อประหยัดอากร แต่ทางมูลนิธิทาเช่นนั้นไม่ได้เพราะต้องใช้มติของที่
ประชุมและเงินที่ออกจากบัญชีต้องตรงกับราคาซื้อขายจริง มิฉะนั้นกรรมการมูลนิธิอาจถูกกล่าวหาว่าทุจริต
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(2)
กาไรหรือค่าเช่า (Income method)
ส าหรั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู กสร้า งที่ ไ ม่ มี ก ารซื้ อขายกั น มากหรือ แทบไม่ มี การซื้ อ ขายกั น เลย เช่ น โรงแรม
การหาราคาทุนทรัพย์จะใช้สูตร ราคาทุนทรัพย์เท่ากับร้อย คูณด้ วยกาไรหรือค่าเช่า ส่วนอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุ น เช่ น ปั จ จุ บัน คนยิ น ดี น าเงิน ไปฝากธนาคารแบบประจ า เพื่ อให้ไ ด้ ด อกเบี้ย ร้อยละ 2 หากโรงแรมมี กาไร
1 ล้านบาททุกปีโดยเฉลี่ย คนก็ยินดีที่จะลงทุนซื้อโรงแรมนี้ตามสูตรที่กล่าวมาข้างต้น คือ ราคาโรงแรมเท่ากับ
เศษหนึ่งร้อยคูณหนึ่งล้าน ทั้งหมดส่วนสองเท่ากับห้าสิบล้านบาท ราคาทุนทรัพย์จึงเท่ากับ 50 ล้านบาท
(3)
ราคาต้นทุน (Capital method)
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจจะใช้วิธีที่ 1 และ 2 ไม่ได้ จึงต้องใช้ราคาที่ลงทุนจริง ได้แก่ ราคาที่ดิน
ที่ซื้อมารวมกับราคาก่อสร้างอาคารที่หักค่าเสื่อม ซึ่งนิยมให้หักได้ไม่เกินครึ่ง หรือร้อยละ 70 ของอาคารที่ลงทุนไป วิธี
นี้มีข้อเสียทาให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องการปรับปรุงอาคารให้ทันสมัย เพราะใช้อาคารเก่า ต้นทุนถูกเพราะหักค่า
เสื่อมไว้แล้ว ส่งผลให้ราคาประเมินต่า
หน่วยงานทาหน้าที่หาราคาประเมินทุนทรัพย์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา
36 กาหนดให้ กรมธนารักษ์ หรือ สานักงานธนารักษ์พื้นที่เป็นผู้มีหน้าที่ดังกล่าว และยังกาหนดให้ส่งบัญชี ราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น ห้ อ งชุ ด ให้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่ มี ก ารใช้ ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ เ ป็ น ฐานในการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น แล ะสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและ
ใช้ ร าคาเดี ย วกัน นี้ ใ นการจั ด เก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มภาษี อ ากรในการโอนที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู กสร้า งไปด้ ว ย หากวั น หนึ่ ง
ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นที่น่าเชื่อถือ และธนาคารนาไปใช้โดยไม่ต้องประเมินใหม่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างมาก เพราะทุกวันนี้เมื่อประชาชนจะนาที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างไปจานองประกันหนี้เงินกู้ธนาคาร ธนาคารจะมีการ
ประเมินราคาทุนทรัพย์เอง โดยกาหนดค่าใช้จ่ายในการประเมินทุนทรัพย์นั้นเป็นต้นทุน ของผู้กู้ที่ต้องจ่าย อันเป็นการ
เพิ่มภาระให้กับผู้กู้ยืมเงินซึ่งมีความต้องการใช้เงินมากอยู่แล้ว
ราคาประเมิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ ราคาประเมิ น สุ ท ธิ ต้ อ งหั ก ฐานภาษี ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ออกไปด้ ว ย ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ที่กาหนดว่า ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ (1) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ใน
กิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ (2) ทรัพย์สินที่
เป็นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด (3) ทรัพย์สินที่เป็นที่
ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน (4) ทรัพย์สินของ
สภากาชาดไทย (5) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใดหรือทรัพย์สินที่
เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ (6) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ
โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน (7) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ (8) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้
ยิ น ยอมให้ ท างราชการจั ด ให้ ใ ช้ เ พื่ อ สาธารณประโยชน์ ทั้ ง นี้ ตามหลั กเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด (9) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (10) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน (11) ที่ดินอันเป็น
พื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (12) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
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โดยทั่วไปแล้วจะมีการยกเว้นให้ทั้งหมดสาหรับมูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานเอกชนอื่นที่ทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม หรือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2 หรือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับ
เงิ น ปี พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ตั้ ง แต่ ชั้ น พระองค์ เจ้ า ขึ้น ไปเฉพาะกรณี ที่ กฎกระทรวงกาหนดไว้ หรื อทรั พ ย์ สิ น ของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นกิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ห าผลประโยชน์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ที่ ดิ น
ว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานที่กันไว้เพื่อความปลอดภัย หรือที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้า หรือทรัพย์สินที่ใช้สาหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ของเอกชนเฉพาะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ หรือบ่อสาหรับใช้ในระบบบาบัดน้าเสีย หรือบ่อน้าที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ หรือถนน ลาน
และรั้ว หรือที่ดินที่มีกฎหมายกาหนดห้ามไม่ให้ทาประโยชน์ และทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการของสานักงานเศรษฐกิจ
และการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ3
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้า ง พ.ศ. 2562 มาตรา 56 ก าหนดให้ ในกรณี ที่ ที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอัน
พ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป อาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด หลั ก การนี้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การเดิ ม ซึ่ ง
ใช้เมื่อยามพายุ น้าท่วมหนัก แผ่นดินไหว ซึ่งทาให้สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ไร่นาเสียหายทั้งหมด ก็จะมีการออกระเบียบ
เพื่อยกเว้นภาษี 1 - 3 ปี แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย4
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 57 กาหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดิน
ได้รับความเสียหายหรือทาให้สิ่งปลูกสร้าง ถูกรื้อถอนหรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทาการซ่อมแซม
ในส่ ว นส าคั ญ ให้ ผู้ เ สี ย ภาษี มี สิ ท ธิ ข อลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด เช่น มีการดูดทรายจากที่ดินของตนไปขาย ทาให้ที่บ่อทรายมี
ราคาต่ากว่ามูลค่าที่ดินทั่วไปในบริเวณเดียวกัน หรือมีการรื้ออาคารเพื่อก่อสร้างใหม่ สามารถขอลดราคาอาคารออก
ทั้งหมดเหลือแต่ราคาที่ดินก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด 5
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. 2562 มาตรา 40 ก าหนดว่ า ในกรณี ที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
รวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
ที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมแต่เดิมจะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ถ้าเป็นที่นาที่ไร่ ตกไร่ละไม่เกิน 5 บาท
แม้ว่าโดยหลักแล้วต้องเสียเกินกว่า นั้นก็ตาม เช่น ปกติที่ ดินที่ใช้ประโยชน์ไร่ละ 10,000 บาท ต้องเสียภาษี
50 บาท แต่เมื่อมาใช้ประกอบเกษตรกรรมไม้ล้มลุ กหรือพืชไร่ ก็ลดลงมาเสียเพียง 5 บาทเท่านั้น แต่เดิมพื้นที่ที่ใช้
ประกอบเกษตรกรรมต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ แต่ตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลับ กาหนดให้ได้รับการ
ยกเว้นถึง 50 ล้า นบาท คือเสี ยภาษีเฉพาะที่ดิน ที่ทาการเกษตรในส่ว นที่เกิน 50 ล้า นบาทเท่ านั้น และต้อง
ไม่ลืมว่าเป็นที่ดินในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ถ้าเจ้าของที่ดินวางแผนซื้อที่ดินที่คาบเกี่ยวกันระหว่างท้องถิ่นและที่ดินในแต่
2

“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ หรือองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562
/E/162/T_0013.PDF
3
“กฎกระทรวง กาหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2563, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/087/T_0001.PDF
4
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,”
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/207/T_0001.PDF
5
เพิ่งอ้าง
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ละท้องถิ่นมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะใช้ แนวธรรมชาติเป็นการแบ่งเขตท้องถิ่น
เช่น ลาห้วย ทางน้าไหล ดังนั้นหากเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินคนละฝั่งกันจะสามารถขออนุญาตสร้างสะพานเชื่อมถึงกันได้
ที่ดินทั้งสองแปลงโดยแต่ละแปลงมีราคาไม่ถึง 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรื อ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งดู เ หมื อ นจะให้ ป ระโยชน์ แ ก่ เ กษตรกรที่ มั ก มี ที่ ดิ น เพื่ อ
ทาการเกษตรไม่มาก มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งแต่ เดิมต้องเสียภาษีไร่ละไม่เกิน 5 บาท
หากพิ เ คราะห์ใ ห้ดี แล้ ว นายทุ น ที่ มี ที่ ดิ น จ านวนมากซึ่ ง กระจายอยู่ หลายท้ องถิ่น น่ า จะได้ รับ ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด
เมื่อคิดเป็นตัวเงิน หากตั้งใจช่วยเกษตรกรจริง ๆ แล้ว ควรกาหนดให้ยกเว้น 10 ล้านบาทในทานองเดียวกันกับ
สิ่งปลูกสร้าง เพราะคนที่มีที่ดินที่มีมูลค่าถึง 10 ล้านบาทต้องถือว่าเป็นเกษตรกรที่ไม่ยากจน สามารถเสียภาษีให้รัฐได้
เพราะภาษีที่จัดเก็บก็ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 41 กาหนดว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1
มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่
อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้
ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อคานวณ การยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1
มกราคมของปี ภ าษี นั้ น ซึ่ ง ต้ องย้ า ยชื่ อ ออกจากทะเบี ย นบ้ า นดั ง กล่ า ว เพราะเหตุ จ าเป็ น ทางราชการตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันประกาศกาหนด
แต่เดิมบ้านอยู่อาศัยไม่มีการจัดเก็บภาษี แต่ปัจจุบันบ้านอยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ หรือมักเรียกกันว่า
บ้านหลังแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 50 ล้านบาท โดยมีการจัดเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทเท่านั้น ส่วน
บ้านหลังที่สอง หรือบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินอยู่ที่บ้านหลังนั้น บ้านที่ไม่ใช่บ้านหลังแรกจะถูกเก็บภาษี
ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม เนื่องจากมีเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ใช้วิธีวางแผน
แบบง่าย ๆ ด้วยการกระจายบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามไปให้คู่สมรส บุตร บิดามารดาเป็นเจ้าของแทน เพื่อให้บ้าน
หลังอื่นได้รับการยกเว้นภาษีด้วย แต่หากภาษีเสียเพียงเล็กน้อยอาจไม่คุ้มค่ากับการวางแผนภาษีดังกล่าว
สาหรับสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกลงบนที่ดินของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นยินยอมให้ปลูก หรือโดยการเช่า หรื อโดยการทา
สัญญาใช้สิทธิเหนือพื้นดิน สัญญาก่อให้เกิดสิทธิเก็บกิน ทาให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยที่สิ่ง
ปลูกสร้างนั้นไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดิน กฎหมายจึงกาหนดให้ทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแยกกันเสีย
ภาษี สาหรับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสาหรับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินจานวน 10
ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าจะเสียภาษีเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่มีราคาประเมินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้อง
ไม่ลืมว่าอาคารมีการหักค่าเสื่อม ดังนั้นเจ้าของอาคารอาจจะเสียภาษีในช่วงอาคารยังใหม่อยู่ แต่เมื่อมีการหักค่าเสื่อม
แล้ว ราคาต่ากว่า 10 ล้านบาท เจ้าของอาคารนั้นย่อมไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การหักค่าเสื่อมต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของข้าราชการ เมื่อมีเหตุจาเป็นของทางราชการให้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ใหม่ตาม
คาสั่งของทางราชการ ซึ่งอาจไปอยู่ที่พักของทางราชการก็ได้ กฎหมายจึงกาหนดไม่ให้เป็นการลงโทษข้าราชการที่ต้อง
ย้ายไปตามคาสั่ง ดังนั้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เคยได้รับยกเว้นเพราะมีทะเบียนบ้านอยู่ แต่ต้องย้ายทะเบียนบ้า นไป
ตามคาสั่งของราชการ ก็ยังให้ได้รับการยกเว้นต่อไป หลักการนี้ ได้ให้ความเป็นธรรมที่ต้องย้ายตามคาสั่งของทาง
ราชการ
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สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การยกเว้นภาษีนั้นมีน้อยมาก จะเห็นได้จากภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 มาตรา 20
ซึ่งกาหนดให้เฉพาะที่ดินสาธารณะที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษี
3. อัตราภาษี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 วรรค 1 กาหนดว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไ ม่เกินร้อยละ 0.15 ของ
ฐานภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐาน
ภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
วรรค 5 กาหนดว่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็น
อัตราเดียว หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่กาหนดตาม
วรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้
วรรค 6 กาหนดว่า ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า
อัตราภาษีที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บ
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 43 กาหนดว่า ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ 4 เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 37 (4) ใน
อัตราร้อยละ 0.3 และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตรา
ภาษีอีกร้อยละ 0.3 ในทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 3
หากพิจารณาอัตราภาษีขั้นสูงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศยังต้องถือว่าประเทศไทยมีอัตราภาษีที่ต่า
มาก เช่ น ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อเกษตรกรรมมู ล ค่า 50 ล้ า นบาท ได้ รับ ยกเว้ น ส่ ว นที่ เ กิน 50 ล้ า นบาท เสี ย ในอั ต รา
ไม่เกินร้อยละ 0.15 หากที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมมีมูลค่า 100 ล้านบาท ขั้นสูงจะเสียภาษีเพียงห้าสิบล้าน
คูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งห้า ส่วนด้วยร้อย จะเท่ากับ 75,000 บาท
ส่วนอัตราที่แท้จริงอยู่ที่พระราชกฤษฎีกาประกาศ ซึ่งต้องมีอัตราที่ต่ากว่าอัตราสูงสุดอย่างแน่นอน ยกเว้น
ท้ อ งถิ่ น จะตราข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ก็ บ ในอั ต ราสู ง สุ ด ซึ่ ง โอกาสที่ จ ะเป็ น เช่ น นั้ น มี น้ อ ยมาก เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้
ยิ่งทาให้เห็นว่าที่ดินที่ มีมูลค่า 100 ล้านบาทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะมีโอกาสเสียภาษีน้อยกว่า 75,000 บาท
อย่างแน่นอน
อาคารพาณิชย์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสูงเพราะเสียในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่ารายปี เมื่อเปลี่ยนมา
จัดเก็บฐานราคาทุนทรัพย์และอัตราสูงสุดเพียง 1.2 จะทาให้เก็บภาษีได้น้อยลง ส่วนที่จะเก็บได้เพิ่มขึ้นก็มีเพียงที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าซึ่งแต่เดิมได้รับยกเว้นภาษี แต่ตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะ
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีอีกแล้ว อย่างไรก็ตามที่ดินประเภทนี้มีจานวนไม่มาก
ที่ดินที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าไม่ทาประโยชน์จะเสียภาษีในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.2 และต้องเสียเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 0.3 ของจานวนปีที่เพิ่มขึ้นทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ดังนั้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หากจัดเก็บโดย
เริ่มที่อัตราสูงสุดร้อยละ 1.2 และกว่าจะเพิ่มไปถึงร้อยละ 3 ต้องใช้เวลาอีก 18 ปี แต่ถ้าเราพิจารณาประมวลกฎหมาย
ที่ดินประกอบด้วย มาตรา 6 กาหนดให้ หากเจ้าของที่ดินทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รก
ร้างว่างเปล่า สาหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกิน 10 ปีติดต่อกัน สาหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ เกิน 5 ปี
ติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทาประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้ างว่างเปล่า
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เมื่ออธิบดีได้ยื่นคาร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อ
ดาเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป ถ้าหากปีที่ 10 หรือปีที่ 11 เจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเสียภาษีสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 2.1 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 3 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 6 จะ
ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เพราะสามารถที่จะร้องขอให้
อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดหรือ นส.3 ได้แล้วแต่กลับไม่ทา ตามหลักการแล้วหากเทศบาลพบว่ามีการละเว้นที่ดิน
เกินกาหนดในมาตรา 6 ต้องร้องขอต่ออธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้ร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนเอกสารสิทธิให้ที่ดินกลับมาเป็น
ของแผ่นดินหรือเทศบาลส่วนท้องถิ่นนั้นเองได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
ด้วยเหตุนี้ มาตรา 43 ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละร้อยละ 0.3 จึงจะ
ทาให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ถึงร้อยละ 3 ต่อปีซึ่งจะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 6 อีกทั้งเป็น
การเตือนเจ้าของที่ดินที่ปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เข้าทาประโยชน์เพราะมิฉะนั้นจะเสียภาษีแพง และถ้ายัง
เพิกเฉยจะถูกนาเอาประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 มาใช้บังคับด้วย
อัตราภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 ดูเหมือนมีแต่อัตราคงที่
อย่างไรก็ตามได้มีการกาหนดภาษีอัตราก้าวหน้าเอาไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 94 ซึ่งบังคับใช้ใน 2 ปีแรก
ที่กาหนดให้จัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งจะยกตัวอย่าง เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม (ก) มู ล ค่ า ของฐานภาษี ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ ห้ า ล้ า นบาท ให้ ใ ช้ อั ต ราภาษี ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ศู น ย์ ห นึ่ ง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้ าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
แม้จ ะมี การเก็บ ภาษีในอัตราก้าวหน้ า แต่ อัตราสู งสุ ดของที่ดิ นที่ มีมู ลค่าเกิน 1,000 ล้ านบาท ให้เก็บ
ในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งต่ากว่าอัตราสูงสุดของการจัดเก็บตามปกติตามมาตรา 43 ซึ่งเก็บร้อยละ 0.15 และใน
2 ปี แรกนี้ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นจะตราข้อบั งคับเพื่อเก็บภาษีในอัตราที่ สู งกว่า อัต ราที่กาหนดเอาไว้ ใน
บทเฉพาะกาล มาตรา 94 ไม่ได้ เพราะมาตรา 94 เป็นบทยกเว้นต้องนามาใช้ก่อนบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป
ตามมาตรา 37
สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 มาตรา 16 กาหนดอัตราภาษีสาหรับที่ดินที่อยู่ใน
ท้องถิ่น เดีย วกัน เจ้ า ของเดี ย วกั น มีมู ล ค่า เท่า กับมู ล ค่า ถั วเฉลี่ย ของมู ลค่า ที่ดิ น ในท้ องถิ่นนั้ น ซึ่ง ไม่รวมมู ล ค่า ที่ ดิ น
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ หรือเกษตรกรรมและที่ดินที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 1 สาหรับที่ดินที่
มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าถัวเฉลี่ยไม่เกิน 5 เท่าของราคาถัวเฉลี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 1.5 หากเกิน 5 เท่าแต่ไม่เกิน
10 เท่า ของราคาถัวเฉลี่ยจะเสีย ภาษี ในอัต ราร้อยละ 2.5 หากเกิน 10 เท่าแต่ไม่ เกิน 15 เท่ าของราคา
ถัวเฉลี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3.5 หากเกิน 15 เท่าแต่ไม่เกิน 20 เท่าของราคาถัวเฉลี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อย
ละ 4.5 และเกินกว่า 20 เท่าของราคาถัวเฉลี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5.5
อย่างไรก็ตาม ที่ดินที่ใช้อยู่เพื่ออยู่อาศัยเอง สาหรับที่ดินที่อยู่อาศัยในเขตเมืองต้องไม่เกิน 3 เอเคอร์ และ
นอกเขตเมืองไม่เกิน 7 เอเคอร์ อัตราภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ 0.2
4. วิธีจัดเก็บภาษี
4.1 การคานวณภาษี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 42 กาหนดว่า การคานวณภาษีให้ใช้
ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งคานวณได้ ตามมาตรา 35 หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา
40 หรือมาตรา 41 แล้วคูณด้วย อัตราภาษีตามมาตรา 37 ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา 38 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวน
ภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและ
เป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
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องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ยการค านวณหาภาษี ที่ ต้ อ งเสี ย โดยได้ รั บ แจ้ ง ราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ และนาการลดและยกเว้นภาษีมาหักออก แล้วคูณด้วยอัตรา
ภาษีตามที่กาหนดเอาไว้ในมาตรา 42
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 55 กาหนดให้ลดภาษีสาหรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25636
มาตรา 3 กาหนดให้ล ดภาษี ในอัต ราร้อ ยละ 50 ของจ านวนภาษี ที่ จ ะต้ องเสี ย ได้ แก่ ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน เฉพาะทรัพย์สินที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดยทางมรดก และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมก่อนวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้ารวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลู ก
สร้างอื่นที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับ
เขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า
มาตรา 4 กาหนดลดภาษี ในอั ต ราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษี ที่ จ ะต้ องเสี ย ดั ง นี้ (1) ที่ ดิ น หรื อ
สิ่ ง ปลู กสร้า งที่ เป็ น อสั ง หาริม ทรัพ ย์ ร อการขายที่ หน่ ว ยงานที่ กาหนดไว้ ไ ด้ รับ มาเป็ น เวลาไม่ เกิน ห้า ปี นั บ แต่ วั น ที่
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ตกเป็ น ของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ (2) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งของผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่ เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้
ทาการจัดสรรที่ดินดังกล่าว (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด เป็น
เวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าว (5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่
เกินสองปีนับแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 (6) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุ ใน
รายการข้อกาหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น (7) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตามที่กาหนดไว้ เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุใน
รายการตราสารจัดตั้งโรงเรียนนั้น (8) ที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็ นการทั่วไป
เฉพาะเพื่อการเล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้สาหรับ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า และลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (9) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบิน ที่
ใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน และ (10) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ
ที่เป็นทางพิเศษ
อย่ า งไรก็ ต าม ต้ องไม่ ลื ม ว่ า อัต ราภาษี นั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้า ง พ.ศ. 2562
มีบทเฉพาะกาลที่กาหนดให้ลดภาระภาษีตามมาตรา 94 สาหรับ 2 ปีแรก ดังนั้น ในการคานวณภาษีของปี พ.ศ. 2563
- 2564 ต้องใช้อัตราภาษีตามมาตรา 94 ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 95 อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมโดยมีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับยกเว้นภาษี สาหรับปี พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 96
สาหรับที่ดินประเภทอื่น มาตรา 97 ได้กาหนดการบรรเทาภาระภาษีว่ า ถ้าการคานวณภาษีที่ต้องเสีย
เกินกว่าภาษีที่เคยต้องชาระ สาหรับปี พ.ศ. 2563 ให้เสียเท่าที่เคยชาระและเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของจานวนภาษีส่วนที่
เกินมาหรือภาษีที่เหลือ สาหรับปี พ.ศ. 2564 ให้เสียเพิ่มร้อยละ 50 ของจานวนภาษีส่วนที่เกินมาหรือภาษี
6

“พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563, จาก http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/005/T_0005.PDF
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ที่เหลือ และในปี พ.ศ. 2565 ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 75 ของจานวนภาษีส่วนที่เกินมาหรือภาษีที่เหลือ เมื่อถึงปี พ.ศ.
2566 ก็ไม่ได้รับการบรรเทาภาษีตามมาตรานี้ ต้องเสียภาษีตามที่คานวณได้จากมาตรา 42
4.2 การแจ้งการประเมินภาษี
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบจานวนภาษีที่ต้องเสียของเฉพาะที่ดิน หรือเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบุ ค คลในท้ อ งถิ่ น ของตน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของที่ ดิ น
สิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนให้มาเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
44
4.3 กาหนดระยะเวลาการเสียภาษี
ผู้ เสี ย ภาษี ที่ ไ ด้ รับ แจ้ ง ให้เสี ย ภาษี แ ล้ ว ต้ องด าเนิ น การเสี ย ภาษี ภายในเดื อนเมษายน ตามที่ ม าตรา 46
4.4 ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนอกจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังมีบุคคลดังต่อไปนี้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ผู้จัดการ
มรดกหรื อ ทายาท ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี ถึ ง แก่ ค วามตาย ผู้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี เ ป็ น ผู้ ไ ม่ อ ยู่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์ ในกรณีที่
ผู้เสี ยภาษีเป็ น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมื อนไร้ความสามารถ แล้ ว แต่ กรณี ผู้ แทนของนิ ติบุ คคล
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี เจ้าของ
รวมคนหนึ่ ง คนใด ในกรณี ที่ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี เ ป็ น ของบุ ค คลหลายคนรวมกั น ตามมาตรา 47
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินแลสิ่งปลูกสร้างต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ ตามมาตรา 48
4.5 การชาระภาษีแบบแบ่งจ่าย
ในการชาระภาษีสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละเท่ากัน ถ้าผู้เสียภาษีผิดนัดชาระงวดใดงวดหนึ่ง สิทธิที่จะ
ผ่อนชาระเป็นอันระงับและต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจานวนภาษีตามมาตรา 52 การเสียภาษี
ผู้เสียภาษีอาจไปยื่นเสียภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือชาระที่ธนาคารตามที่กาหนดเอาไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 51
4.6 การประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีการคานวณภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประเมินภาษีใหม่
ให้ถูกต้องภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ถึงกาหนดชาระ ในกรณีผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีเพิ่ม ให้ชาระได้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมินโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม แต่ในกรณีผู้เสียภาษีเสียเงินเกินมา ให้มีสิทธิ
ได้รับภาษีคืนภายใน 1 ปีนับจากวันรับหนังสือแจ้ง ตามมาตรา 53
4.7 การขอเงินคืน
แต่ในกรณีที่ผู้เสียภาษีพบเองว่าตนชาระภาษีโดยไม่มีหน้าที่หรือชาระเกินไม่ว่าด้วยความผิดพลาดของผู้ใดผู้
เสียภาษีมีสิทธิได้รับเงินคืน แต่ต้องขอรับเงินคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชาระภาษี และผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคา
ร้องและแจ้งให้ทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง หากพบว่า ผู้ร้องมีสิทธิรับเงินคืนให้แจ้งคาสั่งคืนเงินแก่ ผู้
ร้องภายใน 15 วันนับแต่มีคาสั่ง หากความผิดพลาดเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน ที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงิน
จนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่ได้รับดอกเบี้ยคืนเกินจานวนเงินต้นที่ต้องได้รับคืน ถ้าผู้ร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปีนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งให้หมดสิทธิได้รับเงินคืน ตามที่กาหนดในมาตรา 54
4.8 ภาษีค้างชาระ
กรณี ที่ ไ ม่ไ ด้ ช าระภาษี ในเวลาที่ กาหนด ให้ถือว่ า เป็น ภาษี ค้า งช าระ โดยที่ ดิ น หรือสิ่ ง ปลูกสร้า งที่ มี ภาษี
ค้ า งช าระจะจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทรั พ ยสิ ท ธิ หรือ สิ ท ธิ จ านอง เว้ น แต่ จ ะเป็ น การขายทอดตลาด
ตามมาตรา 58 และมาตรา 59 เพื่อให้เกิดผลข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แจ้งรายการภาษี ค้างชาระ
ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสานักงานที่ดินหรือสานักงาน
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ที่ดินสาขานั้นทราบภายในเดือนมิถุนายนของปี หรือตามเวลาอื่นที่ตกลงกันตามมาตรา 60 หากมีการเชื่อมระบบ
ฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าด้วยกันย่อมทาให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
ข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้วิธีแจ้งให้ทราบตามที่กฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแจ้งเตือนผู้ต้ องเสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระ
ในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 61 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้ชาระ
ภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 เมื่อพ้น 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เ สี ย ภาษี เพื่ อน าเงิ น มาช าระภาษี ค้า งช าระ เบี้ ย ปรับ เงิ น เพิ่ ม และค่า ใช้ จ่ า ย
อันเนื่องมาจากการยึด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามเกินกว่าความจาเป็น การออกคาสั่งเป็น
หนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด วิธีการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี ให้นาวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 62
4.9 การยึดหรืออายัด
ในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีอายัดเงินฝากในธนาคาร อันทาให้เงินในบัญชีธนาคารของผู้
เสี ย ภาษี ไ ม่ อ าจเคลื่ อ นไหวหรื อ เบิ ก จ่ า ยได้ ท าให้ ผู้ เ สี ย ภาษี ยิ น ดี ใ ห้ ธ นาคารจ่ า ยเงิ น ให้ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีทไี่ ด้มีการอายัดไว้ เพราะอย่างไรก็ต้องจ่ายจึงจ่ายเลยเสียดีกว่าเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้
เงินที่เหลือในบัญชีได้ ในกรณีไม่มีเงินในบัญชีธนาคารให้อายัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องยึดและอายัด
ทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว
ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงินมาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และ
ดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ชาระ
ภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา
64 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังการชาระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นแล้ว ต้องคืนส่วนที่
เหลือให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 66
ในทางปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่ อนาออก
ขายทอดตลาดเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง นิยมใช้วิธีฟ้องศาล เมื่อชนะคดีแล้วให้กรมบังคับคดีดาเนินการยึด
ทรัพย์สินของผู้เสียภาษีออกขายทอดตลาดให้ มาตรา 67 กาหนดให้ก่อนทาการขายทอดตลาดตามคาพิพากษา ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระ สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่ยึดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องเสียมากจนเกินไป และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว และให้นามาตรา 66 มาใช้บังคับในกรณีนี้ด้วย
สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กฎหมายภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 การจัดเก็บภาษีจะจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ภาษี
ที่อยู่ภายใต้กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจัดเก็บภาษีถูกกาหนดโดยผู้ปกครองของจังหวัด (provincial
government) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นกาหนดเวลาเดียวกันทั้งจังหวัด ตามมาตรา 40 โดยกาหนดให้ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการ
ประเมินภาษีด้วยตนเองให้แก่เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษี ตามมาตรา 43 ภายใน
15 วันตามมาตรา 52 และผู้เสียภาษีต้องชาระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามมาตรา 44 หากไม่ชาระภายใน
กาหนดจะเป็นภาษีอากรค้างชาระ เมื่ อเป็นภาษีอากรค้างชาระเกิน 30 วัน เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งหน่วยงานบังคับคดี
เพื่อดาเนินการบังคับคดีตามกฎหมายตามมาตรา 53 สาหรับประเทศไทยเคยใช้ระบบการจัดเก็บเช่นนี้แต่ถูกยกเลิกไป
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แล้ว ปัจจุบันจึงเหลือเพียงขั้นตอนเดียว คือ เจ้าหน้าที่ภาษีของท้องถิ่นจะแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์
ตามมาตรา 44 และผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีตามมาตรา 46
ถ้ า ผู้ เ สี ย ภาษี ค้ า งช าระภาษี จ ะไม่ ส ามารถที่ จ ะโอนที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ค้ า งช าระจนกว่ า จะได้ รั บ
ชาระภาษี ตามมาตรา 50 โดยประเทศไทยได้นามาใช้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตาม
มาตรา 59
5. การอุทธรณ์การประเมินภาษี
โดยทั่วไปการคัดค้านการอุทธรณ์การประเมินภาษี มีลักษณะแตกต่างกันอยู่ 2 ระบบ คือ หากเป็นประเทศที่
มีศาลภาษี การอุทธรณ์ทางปกครองจะอุทธรณ์ต่อหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานได้ทบทวนว่าสิ่งที่ลู กน้องได้ทาไป
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าหัวหน้างานยืนยันย่อมสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลภาษีได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นยึดหลักให้การอุทธรณ์เป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการประเมินภาษีเกิดจากคาสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และ
จานวนภาษีก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ การกาหนดให้ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นการลงโทษผูเ้ สียภาษีทงั้
ที่ตนทาถูกต้อง แต่ความผิดพลาดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้เสีย
ภาษี ส่วนระบบที่ไม่มีศาลภาษีโดยเฉพาะ เนื่องจากศาลยุติธรรมไม่ เชี่ยวชาญเรื่องภาษี ดังนั้น การอุทธรณ์ทางฝ่าย
ปกครองมักจะใช้วิธีให้อุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการชุดนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือชานาญ
ด้านภาษีร่วมเป็นกรรมการพิจารณา วิธีนี้ทาให้คดีส่วนใหญ่จะยุติที่ฝ่ายปกครอง เพราะเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ศาล
ยุติธรรมมักจะวินิจฉัยยืนตามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบไปด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีและบางครั้งยังมีผู้พิพากษาอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้นด้วย
สาหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ง พ.ศ. 2562 มาตรา 73 กาหนดให้
ผู้เสียภาษีที่เห็นว่าการประเมินและการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านไปยังผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน
30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี วรรคสองกาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง วรรคสี่กาหนดว่าในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้
เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ ม าตรา 74 กาหนดให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้ นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จานวน 1 คน ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เลือกกันเองจานวนไม่เกิน
2 คนเป็ น กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ กรรมการโดยต าแหน่ งแต่ งตั้ ง อีกจานวนไม่เกิน 2 คน
เป็นกรรมการ ส่วนกรุงเทพมหานคร กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามมาตรา 75 และในมาตรา 81 วรรคสอง
กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน
15 วันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ
หากผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ม่ พ อใจค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ การประเมิ นภาษี โดยฟ้องเป็ นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนั บแต่วัน ที่ไ ด้รับ แจ้ ง
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 82
ในการอุทธรณ์ต่อศาลนั้น ตามบทบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
มาตรา 17 กาหนดให้ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกาหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ให้นาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ด้วยเหตุนี้ผู้เสียภาษีที่ฟ้องต่อศาลภาษีต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมศาล ในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาทใน 50 ล้านบาทแรก ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทแรกให้คิด
อัตราร้อยละ 0.1 ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1(ก) ตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
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การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีของประเทศไทยนั้น ในชั้นฝ่ายบริหารมีทั้งอุทธรณ์ต่อหัวหน้า
และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง การอุทธรณ์ต่อฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจะดีที่สุด
เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีและของรัฐ หรือมิฉะนั้นจะเลือกการอุทธรณ์ฝ่ายปกครองไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อย่างเดียวก็ได้แต่กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีและควรมีผู้พิพากษาร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย เพื่อลดการนาคดีขึ้นสู่ศาล
การฟ้องคดีต่อศาลภาษีก็ไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ด้วยเหตุผลที่กล่าว
มาแล้ว เพราะการอุทธรณ์คดีภาษีอากรก็เหมือนกับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองจึงสมควรเอาพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาปรับใช้มากกว่าเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปรับใช้ ทั้งนี้
เพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของผู้เสียภาษีและเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีเหมือนอย่างในอารยประเทศ
เนื่องจากค่าธรรมเนียมการขึ้นศาลภาษีอากรแพงจึงทาให้มีคดีขึ้นสู่ศาลน้อย เช่น สถิติคดีศาลภาษีอากรกลาง ประจาปี
พ.ศ. 2561 มีคดีค้างมาจากปี พ.ศ. 2560 จานวน 122 คดีและคดีที่รับเข้ามาใหม่จานวน 245 คดี รวมเป็น 367 คดี7
สาหรับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามกฎหมายการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 25618 มาตรา 35 และมาตรา 38 การ
อุทธรณ์จะมีการอุทธรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่และอุทธรณ์ต่อศาลในทานองเดียวกับกฎหมายไทย การอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่
(recheck) ทาได้ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าการประเมินและการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาอุทธรณ์
แล้วจะต้องมีคาวินิจฉัยภายใน 2 เดือน
การอุท ธรณ์ ต่ อศาลจะกระท าได้ ใ นกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1. หากเจ้ า หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉัย ไม่ เสร็จ ภายใน 2 เดื อ น
ผู้เสียภาษีสามารถฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอคาวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ 2. กรณีเจ้าหน้าที่ มีคาวินิจฉัยภายในกาหนด
และผู้เสียภาษีไม่พอใจในคาวินิจฉัยนั้น
6. บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 83 กาหนดให้ ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสารวจหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 84 กาหนดให้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานประเมินหรือหนังสือ
เรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 85 กาหนดให้ ผู้ที่ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 86 กาหนดให้ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่ น หรือ ทาลาย ย้ายไปเสีย
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ อายัด ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 87 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา
80 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 88 กาหนดให้ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 89 กาหนดให้ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การดาเนินงานของ
7

ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สานักงานแผนงานและงบประมาณ สานักงานศาลยุติธรรม, “รายงานสถิติคดีศาล
ยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. 2561”, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563, จากhttps://oppb.coj.go.th/th
/file/get/file/201909029a4098509a261a475d91b012ae144cf6150853.pdf
8
Tax Collection Act (promulgated on 5 December 2018 by Presidential Decree Hua-tzung-1 No.
10700131331)
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นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
และมาตรา 90 กาหนดให้ ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ กระทาผิ ดได้ชาระเงินค่า ปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายใน 30 วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ วไม่ช าระเงินค่าปรับ ภายในระยะเวลา ที่กาหนด
ให้ด าเนิ น คดีต่ อไป วรรคสองกาหนดว่า เงิ นค่า ปรับ ที่ ไ ด้จ ากการเปรีย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ เกิดขึ้น ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ส าหรับ สาธารณรัฐ จี น (ไต้ หวั น ) หากมี ภาษี อากรค้ า งช าระเนื่ องจากเสี ย ภาษี ล่ า ช้ า จะต้ องเสี ย เงิ น เพิ่ ม
ร้อยละ 1 ของทุก 2 วัน (ต้องไม่ลืมว่าเมื่อเป็นภาษีอากรค้างชาระเกิน 30 วัน เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการดังที่กล่าว
ข้างต้น) ตามมาตรา 53 ในกรณีหลีกเลี่ยงภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนมีโทษปรับไม่เกิน 3 เท่าของภาษีที่หลีกเลี่ยงตาม
มาตรา 54 ในภาษีที่ดิน พ.ศ. 2558 ไม่ได้กาหนดโทษจาคุกไว้
ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน
อัตราที่สูงก่อรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ดังนั้นการจัดเก็บภาษีนี้มีส่วนสาคัญมากในการพัฒนาสาธารณูปโภค
ในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น ทาให้คนมีศักยภาพมากจาก
การศึกษาที่ดี และเนื่องจากเมื่อมีการศึกษาดีถ้วนหน้าทุกคนย่อมสามารถหารายได้เลี้ยงตนเองจึงทาให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประเทศไทยได้มีความพยายามหลายครั้ง ที่ จะแก้ไขปรับ ปรุงพระราชบั ญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้มากพอที่จะนามาใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณู ปโภคให้มีคุณภาพอย่างอารยประเทศแต่ไม่ประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็ตาม ใน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แก้ไขปัญหานี้จนสาเร็จในปี พ.ศ. 2562 โดยตราเป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นี้ แม้ว่าจะไม่สามารถให้รายได้แก่ท้องถิ่ นเป็นจานวนมากอย่างที่คาดหวังเนื่องจากมี
ข้อยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีมากและอัตราภาษีต่า แต่ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดี ซึ่งถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจังและกว้างขวางว่าจะพัฒนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร ในทานองที่หลายประเทศได้ทาสาเร็จกันมาแล้ว
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