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รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได๎บัญญัติเรื่องการปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎
ในหมวด 14 ตั้งแตํมาตรา 281 ถึงมาตรา 290 ซึ่งกํอให๎เกิดการปฏิรูปการปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางมาก
โดยมุํงกระจายอํานาจสูํการปกครองท๎องถิ่นและเพื่อเป็นสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นสามารถปกครองตนเองได๎
อยํางเป็นอิสระ มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การจัดทําการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งในมาตรา 283 วรรคสี่ กําหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวกับรายได๎ท๎องถิ่น เพื่อ
กําหนดอํานาจหน๎าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได๎อื่นๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยมีหลักเกณฑ์
ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตํละชนิด ดังนั้นภาษีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดเก็บภาษี
ท๎องถิ่น จึงเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากเป็นรายได๎ที่ท๎องถิ่นจะนํามาใช๎ในการพัฒนาความเจริญภายในเขต
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ ไมํวําจะเป็นองค์การบริหารสํวนจังหวัด องค์การบริหารสํวนตําบล
เทศบาลตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ภาษีท๎องถิ่นที่สําคัญซึ่งปัจจุบันใช๎บังคับอยูํได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งจัดเก็บภาษีจากผู๎ซึ่งเป็นเจ๎าของโรงเรือนและที่ดิน โดย
ประเมินชําระภาษีปีละหนึ่งครั้งตามคํารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร๎อยละ 12.5 ตํอปีของคํารายปี เว๎นแตํ
จะเข๎าข๎อยกเว๎นที่กฎหมายกําหนดให๎ได๎รับการยกเว๎นหรืองดเว๎นการเก็บภาษี อยํางไรก็ตามเนื่องจากการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในปัจจุบันมีปัญหาพอสมควร เนื่องจากกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินมี
ความล๎าสมัยไมํเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีปัญหาในการตีความบทบัญญัติของ
กฎหมายอยูํหลายประการ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินรวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และให๎มีการประกาศใช๎บังคับกฎหมายภาษีท๎องถิ่นฉบับใหมํ
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เป็นกฎหมายภาษีท๎องถิ่นที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะมีการ
ประกาศใช๎บังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท๎องที่ เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาเดิมที่
เคยมีอยูํและเพื่อให๎การจัดเก็บภาษีมีความทันสมัยและสร๎างรายได๎ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น แตํจากการศึกษาวิจัยพบวํากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... ก็มิได๎สามารถทําให๎ปัญหาการบังคับใช๎กฎหมายภาษีท๎องถิ่นเดิมนั้นหมดไป
เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล๎วพบวํา กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างโดยเฉพาะรํางบทบัญญัติวําด๎วย
ลักษณะของทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษี หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับการให๎อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นใน
การออกประกาศยกเว๎นหรือลดภาษีให๎แกํประชาชนนั้น มีความไมํชัดเจนในตัวบทบัญญัติของกฎหมาย
เกิดปัญหาการตีความข๎อกฎหมายหลายประการ อาทิเชํน ปัญหาการตีความบทบัญญัติวําด๎วยทรัพย์สินที่
ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตามที่บัญญัติไว๎ในรํางมาตรา 5(3) และมาตรา 5 (9) ปัญหาเรื่อง
ประกาศยกเว๎นหรือลดภาษี ตามรํางมาตรา 40 และปํญหาเกี่ยวกับการใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นใน
การพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 41 และ มาตรา 42 ซึ่งไมํได๎กําหนดขอบเขตการใช๎ดุลพินิจ
ของเจ๎าพนักงานไว๎ชัดเจน เป็นต๎น
ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให๎ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางใน
การแก๎ไขปัญหาดังที่กลําวมานั้น ซึ่งผู๎วิจัยเห็นควรเสนอให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขบทบัญญัติตามกฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างโดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีและบทบัญญัติเกี่ยวกับการให๎
อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศยกเว๎นหรือลดภาษี โดยให๎มีการบัญญัติกฎหมายให๎มีความชัดเจนเพื่อลด
ปัญหาการตีความกฎหมาย และควรมีการกําหนดขอบเขตการใช๎อํานาจของผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎การ
บังคับใช๎กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเกิดความสัมฤทธิ์ผลตรงตามเจตนารมณ์ของผู๎รํางกฎหมาย
และเกิดความเป็นธรรมแกํประชาชนผู๎เสียภาษีมากที่สุด
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ABSTRACT

The Constitution of the Kingdom of Thailand of 2007 established the provisions on local
government in Chapter 14 from Section 281 to Section 290, which caused a lot of local government
reform, emphasizing decentralization of power to local government and promoting local government to
be able to have self-governing independently. The provisions caused local government to have
independence in determining the policies, preparing public service, especially in Section 283, Fourth
Paragraph, determining local government organizations to have law relating to local income, in order to
determine the authority and function in imposition of tax and other income of local government
organizations. There are proper criteria according to the nature of each type of tax. Therefore, the tax
that local government organizations impose or local tax was the important matter, because the tax was
the income that the local area will spend for developing prosperity in governing area of such local area,
whether provincial administration organizations, sub-district administration organizations, sub-district
municipality of Bangkok and Pattaya City.
One kind of important local tax which is imposed presently is building and land tax, according
to the Building and Land Tax Act of 1932 imposing tax from owners of buildings and land, assessing
for paying tax for one time per year, under the annual cost of the properties in the rate of 12.5 per cent
per annum of the annual cost, except that it will be the exception determined by law; so that there is
exception or waiving of tax imposition, but as the building and land tax imposition at present time has
considerable problems, because Building and Land Tax Law is out-of-date and is not proper for the
changing period. There are also problems of interpretation of several provisions of the law. Therefore,
the government has

concept to cancel the building and land tax law, as well as other relevant laws. There shall be
promulgation and enforcement of new local tax law.
The Land and Building Tax Law is a local tax law that the government has concept to
promulgate and enforce instead of the building and land tax and local maintenance tax to solve the
existing problems and to make the tax imposition to be modern and create more income to local
government organizations. However, the study and research found that the land and building law under
the draft of the Land and Building Tax Act of (B.E.) …. cannot eliminate the original local tax law
enforcement problem, as when the land and building tax law is considered, it is found that the land and
building tax law, especially the provisions on the nature of properties which shall not be taxable and the
provisions relating to providing of power to local executives, to enact tax exception or reduction to
people, are not clear. In the provisions of the law, there are problems of interpretation of several legal
provisions, for example, problems of interpretation of the provisions on properties which shall not be
taxable for land and buildings as prescribed in Section 5(3) and Section 5(9), problems on promulgation
for exemption or reduction of tax under Section 40 and problems on using of discretion of local
executives in considering for reduction or exemption of tax under Section 41 and Section 42, which do
not determine the scope of using of officials’ discretion clearly, etc.
Therefore, this study and research has the objectives to know the problems and guidelines in
solving such problems. The researcher deems that it is proper to propose improvement and modifying
of the provisions under the land and building tax law especially the provisions on the nature of
properties which shall not be taxable and the provisions relating to providing of power to local
executives, to enact tax exception or reduction, and it is proper to determine the scope of power
exercising of local executives, so that the enforcement of land and building tax law will be effective
under intention of the drafter of laws and so that there is maximum fairness to people who pay tax.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภารกิจหลักของรัฐบาลในทุกประเทศยํอมมีหน๎าที่ในการพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า
เนื่องมาจากในปัจจุบันในแตํละประเทศยํอมมีการแขํงขันกันในด๎านตํางๆ ไมํวําทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม
ด๎านความมั่นคง และด๎านเทคโนโลยี ทั้งนี้สํวนหนึ่งเพื่อนํามาสูํความเป็นอยูํที่ดีของประชาชน
ภายในประเทศและอีกสํวนหนึ่งก็เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ดังนั้นการที่รัฐบาลของ
ประเทศตํางๆ จะดําเนินการให๎บรรลุตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว๎ได๎นั้น รัฐบาลจําเป็นต๎องมีงบประมาณที่
เพียงพอเพื่อมาดําเนินการ โดยรัฐบาลต๎องกําหนดระดับของการใช๎จํายเพื่อบริหารประเทศด๎านตํางๆ
ขึ้นมาในรูปของงบประมาณรายจํายประจําปี เพื่อที่จะได๎ทราบวํารัฐต๎องใช๎จํายเงินเทําใดในแตํละปี ดังนั้น
เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว๎ รัฐบาลจึงต๎องจัดหารายรับมาให๎เพียงพอกับรายจํายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว๎แตํละปี ซึ่งรายรับของรัฐบาลประการหนึ่งที่สําคัญ คือ รายรับที่เป็นรายได๎ หมายถึง รายรับของ
รัฐบาลที่ได๎มาโดยไมํต๎องมีภาระผูกพันหรือต๎องชดใช๎คืนหรือมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งได๎แกํ รายรับที่มา
จากการจัดเก็บภาษีอากร อันถือวําเป็นรายรับที่มีความสําคัญมากที่สุดของประเทศและเป็นจํานวนเงินมาก
ที่สุดของประเทศเชํนเดียวกัน
การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบํงแยกตามลักษณะของการจัดเก็บ
ออกได๎เป็น 2 กรณี คือ ประการแรก การจัดเก็บภาษีโดยสํวนราชการสํวนกลาง ประการที่สอง การจัดเก็บ
ภาษีโดยราชการสํวนท๎องถิ่น การจัดเก็บภาษีโดยราชการสํวนกลาง มีลักษณะเป็นการเก็บรวมเข๎าสูํ
สํวนกลาง เชํน การจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวล
รัษฎากร การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เป็นต๎น และเมื่อดําเนินการ
จัดเก็บแล๎วรัฐบาลไมํมีอํานาจนําเงินมาใช๎โดยลําพังตนเอง รัฐบาลจะต๎องนําเงินสํงคืนคลังเข๎าสูํ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังจะดําเนินการจัดสรรเงินเพื่อมาใช๎จํายเป็นงบประมาณแผํนดิน
ตํอไป
สํวนกรณีการจัดเก็บภาษีโดยราชการสํวนท๎องถิ่น เมื่อสํวนราชการดําเนินการจัดเก็บภาษีจาก
ประชาชนในท๎องถิ่นแล๎ว เงินภาษีนั้นจะตกเป็นรายได๎ของท๎องถิ่นเองที่จะนําเงินไปใช๎ในการพัฒนาความ
เจริญของท๎องถิ่นนั้นๆ ให๎มีความเจริญ โดยไมํต๎องอาศัยงบประมาณแผํนดินจากราชการสํวนกลางเพียง
อยํางเดียว นํามาซึ่งความมีเสถียรภาพและความคลํองตัวในการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น เชํน การ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ เป็นต๎น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได๎ที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจัดหาจากการจัดเก็บภาษีไมํวําภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้าย ฯลฯ ตั้งแตํปี
พ.ศ. 2545 – 2551 พบวํามีสัดสํวนระหวํางร๎อยละ 8.90 ถึงร๎อยละ 12.00 เมื่อเทียบกับรายได๎รวมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือวําเป็นสัดสํวนที่ต่ํามากและยังมีแนวโน๎มลดลงโดยตลอดอีกด๎วย การที่
สัดสํวนรายได๎ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดหาได๎เองต่ํา สํงผลให๎รัฐบาลจําเป็นต๎องจัดสรรเงิน
อุดหนุนให๎เป็นจํานวนมาก และยังทําให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการบริหาร
กิจการของตนเองด๎วย
ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถเพิ่มสัดสํวนรายได๎ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดหาเองได๎มากขึ้น
โดยการปฏิรูปโครงสร๎างภาษีท๎องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษีให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็
จะเป็นการลดภาระด๎านการจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลให๎กับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นกลไกที่ชํวยสํงเสริมระบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอีกด๎วย ซึ่งหากสํวนท๎องถิ่นปลํอยปละละเลย
หรือไมํเข๎มงวดในการจัดเก็บภาษี ยํอมสํงผลให๎ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ความเสียหายจึงเกิดขึ้น
แกํท๎องถิ่นเองที่ไมํมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารความเจริญของท๎องถิ่น และอาจสํงผลตํอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตํอไป
ปัจจุบันรัฐบาลได๎มีการผลักดันให๎มีการประกาศใช๎กฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง 1 ซึ่งบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช๎บังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบํารุงท๎องที่
ซึ่งบังคับใช๎มาเป็นเวลานานแล๎ว ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได๎ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จัดหาเอง และชํวยลดปัญหาของระบบภาษีท๎องถิ่นในปัจจุบันได๎ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวไมํเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันอีกตํอไป มีปัญหาข๎อกฎหมายในการ
จัดเก็บภาษีอยูํหลายประการ อาทิเชํน
ปัญหาประการแรก ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ล๎าสมัยและไมํเหมาะสมในเรื่องการกําหนดฐานภาษี 2
ที่แตกตํางกัน กลําวคือ การใช๎ฐานคํารายปีหรือคําเชําตํอปีมีความซ้ําซ๎อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได๎จาก
รายได๎คําเชํา 3 หรือกรณีมูลคําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเทํากันแตํคํารายปีแตกตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความ
พอใจของผู๎ให๎เชําและผู๎เชําในแตํละราย อีกทั้งในกรณีไมํมีคําเชําเนื่องจากเจ๎าของโรงเรือนใช๎โรงเรือน
ประกอบการพาณิชย์ การประเมินคํารายปีขึ้นอยูํกับดุลพินิจของเจ๎าพนักงานประเมินในการประเมินคํา
เชําที่สมควรให๎เชําได๎
1

รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ....
2
ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่ใช๎เป็นเกณฑ์ในการคิดคํานวนอัตราภาษีที่ผู๎เสียภาษีจะต๎องชําระ.
3
รายละเอียดปรากฏใน “บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง พ.ศ. ....”

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาเรื่องการกําหนดอัตราภาษี กลําวคือ ปัจจุบันภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บในอัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายปีหรือคําเชําตํอปีซึ่งถือวําเป็นอัตราที่สูงเกินไป ผู๎ประกอบการ
อุตสาหกรรมมักร๎องเรียนวําภาระภาษีสูงเกินไปและเป็นการจูงใจให๎อยากหลบเลี่ยงภาษี ดังนั้น รัฐจึงมี
ความเห็นควรแก๎ไขปัญหาด๎วยการใช๎ฐานมูลคําทรัพย์สินเป็นฐานภาษี เพราะไมํวําโรงเรือนจะอยูํอาศัย
หรือประกอบการพาณิชย์หากโรงเรือนนั้นมีมูลคําเทํากันตั้งอยูํในทําเลที่ดินเหมือนกันมูลคําทรัพย์สินจะ
เทํากัน และปรับอัตราภาษีแตกตํางกันตามการใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยคํานึงถึงความสามารถเสีย
ภาษีของผู๎เสียภาษี จากปัญหาดังที่กลําวมาข๎างต๎น เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํบุคคลผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี
จึงให๎มีผลเป็นการยกเลิก 4 กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 และกฎหมายภาษีบํารุงท๎องที่ 6 และใช๎
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นดังกลําวแทน
แตํอยํางไรก็ตาม เมื่อผู๎วิจัยพิจารณาแล๎วเห็นวํา แม๎รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
นี้มีผลใช๎บังคับแล๎ว ก็มิได๎ทําให๎ปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช๎กฎหมายในการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นหมดไป
เนื่องจากหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างซึ่งต๎องการแก๎ไข
ปัญหาความไมํเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและปัญหาการตีความบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังที่
ได๎กลําวมาแล๎วนั้น พบวํายังมีความไมํชัดเจนในตัวบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งบทบัญญัติ
ที่วําด๎วยลักษณะของทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตามที่ระบุไว๎ใน รํางมาตรา 5 และ
รํางมาตรา 40 ถึง รํางมาตรา 42 ซึ่งประเด็นดังกลําวนี้เป็นเรื่องสําคัญ เนื่องการตีความวําทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างหรือไมํนั้น มีผลโดยตรงกับการจัดเก็บภาษีอันเป็น
รายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น หากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นผู๎จัดเก็บภาษีตีความวํา
ทรัพย์สินนั้นไมํควรต๎องเสียภาษีก็อาจทําให๎ท๎องถิ่นต๎องขาดรายได๎ แตํหากตีความวําต๎องเสียภาษีก็อาจ
กํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมแกํผู๎เสียภาษีครั้งนั้นได๎ ทั้งนี้ เนื่องจากมิได๎ให๎คําจํากัดความหรือคํานิยามของ
ถ๎อยคําในบทบัญญัติของกฎหมายไว๎เป็นการเฉพาะ อีกทั้งบทบัญญัติบางประการยังให๎ดุลพินิจของเจ๎า
พนักงานในการสั่งลดหรือยกเว๎นภาษี ดังนั้นเมื่อมีประเด็นปัญหาข๎อเท็จจริงหรือข๎อกฎหมายเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ก็จะเกิดปัญหาการตีความบทบัญญัติของกฎหมายวําทรัพย์สินดังกลําวต๎องเสีย
ภาษีหรือไมํทั้งที่เกิดจากเจ๎าพนักงานผู๎ที่มีหน๎าที่จัดเก็บภาษีหรือจากตัวผู๎เสียภาษีเอง หรือประเด็นวําการ
ใช๎ดุลพินิจของเจ๎าพนักงานในการลดหรือยกเว๎นภาษีมีความชอบด๎วยกฎหมายหรือไมํ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทําให๎เกิดข๎อพิพาทเป็นคดีขึ้นสูํศาลอันมิใชํวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ที่จะบังคับใช๎ตํอไป
จากปัญหาตามที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ผู๎ทําวิจัยขอแยกพิจารณาออกเป็นประเด็นตํางๆ ดังนี้
4

รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 3.
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475.
6
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508.
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1. ปัญหาการตีความบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่
บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 5(3) และ (9)
จากปัญหาประการแรกนี้พบวําบทบัญญัติในรํางมาตรา 5 ซึ่งแบํงออกเป็น 10 อนุมาตรา และมี
ปัญหาในการตีความถ๎อยคําของกฎหมายโดยเฉพาะอยํางยิ่งกรณีตาม (3) และ (9) กลําวคือ
1.1 ปัญหาการตีความลักษณะของทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ
โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์ ตามมาตรา 5(3) สามารถแบํงปัญหาออกได๎เป็น
(1) ปัญหาการตีความถ๎อยคํา คําวํา “รัฐ” หมายความอยํางไร
(2) ปัญหาที่ต๎องพิจารณาประการที่สอง คือ คําวํา “รัฐ” มีความหมายรวมถึง
รัฐวิสาหกิจหรือไมํ และทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจจะมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือ
ของสาธารณะหรือไมํ
(3) ปัญหาวําทรัพย์สินนั้นต๎องเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎
หาผลประโยชน์ตามมาตรา 5(3) นั้น กรณีทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะแตํปรากฏวําให๎เอกชน
เชําทรัพย์สินนั้นหรือนําออกให๎บริการแกํประชาชนทั่วไปโดยที่รัฐได๎รับประโยชน์เป็น คําเชําหรือ
คําบริการตอบแทน ทรัพย์สินของรัฐดังกลําวยังคงไมํต๎องเสียภาษีอยูํอีกหรือไมํ
(4) ปัญหาวํากรณีใดบ๎างที่ไมํอยูํในความหมายของคําวํา “กิจการของรัฐ ” และ“กิจการ
ของสาธารณะ”
1.2 ปัญหาการตีความลักษณะทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะสํวนที่ได๎
ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ตามรํางมาตรา 5(9) เป็นอยํางไร
2. ปัญหาเรื่องประกาศยกเว้นการจัดเก็บภาษีในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันเป็นพ้นวิสัยที่จะ
ป้องกันได้โดยทั่วไป ตาม ร่างมาตรา 40 กับกรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทาให้สิ่ง
ปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทาการซ่อมแซมในส่วนสาคัญ ตาม
ร่างมาตรา 41
มีปัญหาวําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับความเสียหายมาก
หรือถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันเป็นพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไปตามรํางมาตรา 40 นั้น คําวํา
“พ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป” มีความเหมือนหรือแตกตํางกับคําวํา “เหตุสุดวิสัยตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 8 หรือไมํ อยํางไร อีกทั้งกรณีที่มีเหตุอันทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหาย
หรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทําการซํอมแซมใน
สํวนสําคัญ ตามรํางมาตรา 41 มีความแตกตํางกับ รํางมาตรา 40 อยํางไร ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความ
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไมํมีความชัดเจน

3. ปํญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีตาม ร่าง
มาตรา 42 มีปัญหาวําการใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นนั้นมีขอบเขตหรือไมํ เพียงใด เนื่องจากหาก
พิจารณาจาก รํางบทบัญญัติมาตรา 42 แล๎ว การพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีเป็นอํานาจซึ่งกฎหมายให๎แกํ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได๎วํามีเหตุอันสมควร ซึ่งสํงผลโดยตรงตํอรายได๎ของท๎องถิ่น
จากการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ จึงควรจะต๎องพิจารณาและทําความเข๎าใจถึงขอบเขตการใช๎
ดุลพินิจดังกลําววํามีขอบเขตอยํางไร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงหลักการทั่วไปที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีอากร
2.2 เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่อง
ทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
2.4 เพื่อ เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช๎เป็น แนวทางในการบังคับใช๎และปรับปรุง
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
3. สมมติฐานของการวิจัย
รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... . กรณีการตีความ ทรัพยสินที่ไมํต๎องเสีย
ภาษีโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ที่มีบัญญัติไว๎ในรํางมาตรา 5(3) (9) และ รํางมาตรา 40 ถึงมาตรา 42
ยังไมํมีความชัดเจนเพียงพอ ทําให๎เกิดปัญหาการตีความบทบัญญัติของกฎหมายในการจัดเก็บภาษี สํงผล
ให๎หนํวยงานท๎องถิ่นผู๎รับผิดชอบจัดเก็บภาษีต๎องขาดรายได๎หรืออาจกํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมแกํ
ประชาชนผู๎เสียภาษีหากได๎มีการประกาศใช๎บังคับ
4. ขอบเขตการวิจัย
วิจัยฉบับนี้มุํงศึกษาวิเคราะห์ในสาระสําคัญดังตํอไปนี้
4.1 วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการตีความบทบัญญัติของรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง พ.ศ. ... ในเรื่องทรัพยสินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเฉพาะตามที่บัญญัติไว๎ใน รําง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 5 (3) (9) มาตรา 40 ถึงมาตรา 42
4.2 มุํงศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดทางด๎านภาษีอากร จากเอกสารตําราภาษีอากร

4.3 มุํงศึกษาแนวคําพิพากษาศาลฎีกาและคําวินิจฉัยของหนํวยงานทางกฎหมายตํางๆ ที่มีความ
เกี่ยวข๎องมาใช๎วิเคราะห์หรือเทียบเคียง
5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิจัยฉบับนี้ดําเนินการศึกษาโดยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจาก
ตํารา บทความทางวิชาการ คําวินิจฉัยของหนํวยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คําพิพากษาศาลฎีกา
ประกาศและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนเอกสารเผยแพรํทางวิชาการ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
6.1 ทําให๎ทราบถึงหลักการและทฤษฎีทั่วไปที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีอากร
6.2 ทําให๎ทราบถึงเนื้อหาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง ตามรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกัน
6.3 ทําให๎ทราบ
ผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่อง
ทรัพยสินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตามรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ.
.... มาตรา 5(3) (9) และมาตรา 41 และ มาตรา 42 กฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข๎อง
6.4 ทําให๎ทราบ
ข๎อเสนอแนะ แนวทางในการบังคับใช๎และปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายในภายหน๎า
ตํอไป

บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
ภาษีอากรนับเป็นแหลํงรายได๎ที่สําคัญที่สุดสําหรับรัฐบาลแทบทุกประเทศในโลกขณะนี้ จากการ
ที่แนวโน๎มของรายจํายของรัฐบาลทุกรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นอยํางรวดเร็วมาก เชํน รายจํายทางการศึกษา การ
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การเคหะและชุมชน การอุตสาหกรรม การโยธา การคมนาคมขนสํง
การสื่อสารและอื่นๆ จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องได๎รับรายได๎ทางด๎านภาษีอากรเพิ่มขึ้นในอัตราสูงด๎วย
นอกจากนั้นการหารายได๎จากการจัดเก็บภาษีอากรจะเป็นวิธีการหารายได๎ที่กํอให๎ให๎เกิดผลเสียตํอการ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปน๎อยที่สุด จนเราสามารถกลําวได๎วําประเทศชาติจะมีความมั่นคงในด๎านตํางๆ แคํไหน
ขึ้นอยูํกับความเต็มใจของประชาชนในการปฏิบัติหน๎าที่ในการเสียภาษีอากรให๎แกํรัฐ ซึ่งหากประชาชนมี
ความพร๎อมใจในการปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําวนี้ด๎วยดี ก็เป็นที่มั่นใจได๎วําประเทศนั้นจะประสบความสําเร็จ
และความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม7 ตํอไป
ภาษีอากรที่จัดเก็บในปัจจุบันอาจจะแบํงออกได๎ออกได๎ 2 ลักษณะกลําวคือ ภาษีอากรที่รัฐบาล
สํวนกลางเป็นผู๎จัดเก็บ กับภาษีอากรที่สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลดําเนินการจัดเก็บ ได๎แกํ
ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร สํวนภาษีที่สํวนท๎องถิ่นดําเนินการจัดเก็บเอง ได๎แกํ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้าย และอากรฆําสัตว์8 โดยเฉพาะภาษีสํวนท๎องถิ่นที่สํวนท๎องถิ่น
ดําเนินการจัดเก็บเองนั้นมีความสําคัญอยํางมากในการนํามาใช๎พัฒนาความเจริญของท๎องถิ่น เพราะรายได๎
จากการจัดเก็บภาษีจะนํามาใช๎พัฒนาความเจริญของท๎องถิ่นเอง ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป ดังนั้นในบทนี้จะ
เป็นพื้นฐานที่ใช๎ในการทําความเข๎าใจถึงความเป็นมา และหลักการทั่วไปที่ใช๎ในการจัดเก็บภาษี ตลอดจน
ทฤษฎีทางภาษีอากรตํางๆ
1. หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
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พูนศรี สงวนชีพ, นโยบายและการบริหารภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2546), หน๎า 53.
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ภาษีสํวนท๎องถิ่นบางประเภทรัฐบาลอาจเป็นผู๎จัดเก็บภาษีเอง เชํน ภาษีการค๎า ภาษีเครื่องดื่ม
อากรมหรสพ ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน เป็นต๎น

หลักการทั่วไปของภาษีอากรนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากหลักการทั่วไปของภาษีอากร
นั้นสามารถนํามาใช๎เป็นเครื่องมือหรือแนวทางใช๎แก๎ไขปัญหาการตีความในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดเก็บภาษีอากรได๎ เพราะการจัดเก็บภาษีอากรของไทยยํอมอาศัยหลักการพื้นฐานมาจากหลักทั่วไปทาง
ภาษีอากรทั้งสิ้น ซึ่งหากผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีอากรมีความรู๎ความเข๎าใจถึงหลักการทั่วไปของ
กฎหมายภาษีอากร ก็จะทําให๎การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จากความสําคัญ
ดังกลําวจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของภาษีในเรื่อง
ความหมายของภาษีอากร ลักษณะของภาษีอากร ประเภทของภาษีอากร วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี
และหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี เพื่อที่จะนํามาซึ่งความเข๎าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากรที่
ถูกต๎อง
1.1 ความหมายของภาษีอากร
ความหมายของภาษีอากรนั้น มีปรากฏตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ซึ่งได๎ให๎ความหมายของภาษีไว๎ดังนี้ คือ “ภาษี” คือ เงินที่รัฐหรือท๎องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช๎จํายใน
การบริหารประเทศหรือท๎องถิ่น เชํน ภาษีเงินได๎ ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลคําเพิ่ม
และคําวํา “อากร” คือ คําธรรมเนียมอยํางหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
สําหรับนักภาษีอากรและนักเศรษฐศาสตร์ได๎ให๎คําจํากัดความคําวํา
“ภาษีอากร ” ไว๎ใน
ความหมายตํางๆ กันดังนี้ คือ
“ภาษีอากร ” คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร โดยมิได๎มีสิ่งตอบแทนแกํผู๎เสียภาษี
โดยตรง
“ภาษีอากร” คือ รายได๎หรือทรัพยากรที่ได๎มีการเคลื่อนย๎ายจากภาคเอกชนไปสูํภาครัฐบาล
และไมํกํอให๎เกิดภาระการชําระคืนแกํภาคเอกชน
“ภาษีอากร ” คือ การโอนทรัพยากรใดๆ อันมีลักษณะบังคับแตํมิได๎เป็นการลงโทษจาก
ภาคเอกชนไปสูํภาครัฐบาล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ลํวงหน๎า และไมํคํานึงถึงผลประโยชน์
ที่ได๎รับโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติบางประการ
ดังนั้นเมื่อพิจารณาความหมายของภาษีอากรดังกลําวข๎างต๎นแล๎วจึงมีประเด็นที่จะต๎อง
พิจารณาอยูํ 3 ประเด็น ดังนี้ตํอไปนี้ คือ
1. สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร การที่ราษฎรชําระภาษีอากรเป็นการชําระภาษีให๎ถูกต๎อง
ตามกฎหมาย โดยไมํจําเป็นต๎องเรียกเก็บเป็นเงินสดอยํางเดียว หากไมํปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงต๎องได๎รับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนด การชําระภาษีอากรถือเป็นหน๎าที่ของราษฎร ฉะนั้นจึงนิยามได๎วําเป็นการบังคับ
2. ภาษีอากรที่จัดเก็บมาได๎นั้นรัฐบาลนําไปใช๎เพื่อประโยชน์สํวนรวมโดยมิได๎มีสิ่งตอบแทน
แกํผู๎เสียภาษีโดยตรงไมํเกิดภาระชําระคืนแกํรัฐบาล รัฐบาลนําภาษีอากรที่เก็บได๎ไปใช๎ในการพัฒนา

ประเทศเพื่อประโยชน์สํวนรวม ได๎แกํ ความมั่นคง ความปลอดภัย การคมนาคม การศึกษา พร๎อมทั้งการ
สาธารณูปโภคตํางๆ เป็นต๎น
3. เป็นการเคลื่อนย๎ายเงินได๎หรือทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสูํภาครัฐบาล การเก็บภาษีอากร
เปรียบเหมือนลักษณะการเคลื่อนย๎ายทรัพย์สินจากภาคเอกชนสํวนหนึ่งไปสูํภาครัฐบาล9
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นอกจากนี้ในตํารากฎหมายภาษีอากรของทํานอาจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
ยังแบํง
ความหมายของภาษีอากรออกเป็น 3 ความหมายที่แตกตํางกันในแตํละยุคสมัย โดยอาจารย์ทํานได๎
วิเคราะห์จากข๎อมูลทางประวัติศาสตร์ในสํวนที่เกี่ยวกับสถาบันการคลังของโลก กลําวคือ
1. ภาษีหมายถึงสํวยอากร กลําวโดยสรุปคือ เป็นรายได๎ที่มาจากการทําศึกสงคราม และเป็น
รายได๎ที่ผู๎ชนะสงครามจัดเก็บจากผู๎แพ๎สงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว๎ใช๎ทําศึกสงครามครั้งใหมํ
2. ภาษีหมายถึงการแลกเปลี่ยน กลําวโดยสรุป คือ เป็นคําตอบแทนผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ความยินยอมหรือความสมัครใจของผู๎เสียภาษีเพื่อเป็นการตอบแทนการให๎บริการของรัฐ ในกรณีนี้มีนัก
เศรษฐศาสตร์การคลังที่สําคัญๆ ให๎ความหมายกรณีนี้ไว๎หลายทําน อาทิเชํน Leroy-Beaulieu มีความเห็น
วําภาษีมีลักษณะเป็นคําตอบแทนการให๎บริการที่รัฐจัดทําหรือได๎จัดหาให๎แกํประชาชน เป็นต๎น
3. ภาษีหมายถึงหน๎าที่ทางสังคม กลําวโดยสรุป คือ ภาษีมีลักษณะบังคับ และเป็นรายได๎ที่
ปราศจากเงื่อนไข เพราะภาษีเป็นภาระสาธารณะที่กําหนดขึ้นโดยอาศัยหลักความสามารถในการเสียภาษี
ของประชาชนมิใชํหลักการคํานวนคําตอบแทนจากการให๎บริการของรัฐ
1.2 ลักษณะของภาษีอากร11
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของภาษีได๎แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย นับจากศตวรรษที่ 16-19
ตามแนวความคิดของนักการคลัง ลักษณะของภาษีมีสาระสําคัญอยูํที่การเป็นรายได๎ซึ่งจัดเก็บมาจาก
ประชาชน แตํเหตุผลหรือเงื่อนไขในการชําระภาษีของผู๎เสียภาษีอาจเป็นไปโดยความ สมัครใจหรือการ
ใช๎อํานาจบังคับ ดังนี้
ในระยะแรก ภาษีอากรมีลักษณะเป็นรูปสํวยอากร คือ คล๎ายเครื่องบรรณาการที่ประเทศ
เมืองขึ้นจําเป็นจะต๎องจํายให๎แกํประเทศเมืองแมํหรือประเทศผู๎ชนะสงคราม กลําวคือ ในระยะต๎นของ
จักรวรรดิโรมันมีการทําศึกสงครามเพื่อขยายดินแดนบํอยครั้ง ตํางฝ่ายตํางผลัดกันเป็นผู๎แพ๎และผู๎ชนะ ซึ่ง
9

ปัญจพร ทองเล็ก, การภาษีอากรธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท ออฟเซ็ท , 2552), หน๎า

1-2.
10

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล , คาอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2547), หน๎า 24-33.
11
อรัญ ธรรมโน, ความรู้ทั่วไปทางการคลัง (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทบพิธ จํากัด, 2518),
หน๎า 119-120.

ผู๎ชนะมักจะใช๎กําลังบังคับให๎อีกฝ่ายซึ่งเป็นผู๎แพ๎จัดสํงสํวยอากรเพื่อนํารายได๎ดังกลําวไปใช๎ในการจัด
เตรียมการทําสงครามครั้งใหมํ รวมทั้งนํามาเป็นทุนสําหรับใช๎ในการบริหารอาณาจักร ดังนั้น ต๎นกําเนิด
ของรายได๎ประเภทสํวยอากรจึงมาจากการทําศึกสงคราม และเป็นรายได๎ที่ผู๎ชนะสงครามจัดเก็บแกํผู๎แพ๎
สงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว๎ใช๎ในการทําศึกสงครามครั้งใหมํนั่นเอง
ในระยะตํอมา เมื่อการแสวงหาเมืองขึ้นทําได๎ยากขึ้น ประเทศตํางๆ จึงจําเป็นต๎องมีการ
จัดเก็บภาษีอากรจากประชาชนในประเทศของตนเอง แตํเนื่องจากรัฐบาลยังมีภาระหน๎าที่ไมํมากนัก
รูปแบบของภาษีก็มักจะเป็นในรูปการเกณฑ์แรงงาน และสิ่งของมาใช๎เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกิจการของ
รัฐ และผู๎ที่ถูกเกณฑ์ก็มักจะเป็นเฉพาะผู๎ที่ไมํเป็นไทแกํตัว
ในระยะปัจจุบัน เมื่อมีการเลิกทาสเป็นการสากลแล๎ว หน๎าที่ของรัฐก็ทวีเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา การเก็บภาษีอากรก็มีลักษณะเป็นการเก็บจากประชาชนที่เป็นเจ๎าของประเทศทุกคน แตํในเมื่อ
การเก็บภาษีอากรยํอมก็ให๎เกิดความเดือนร๎อนและมีผลกระทบกระเหมือนในด๎านตํางๆ แกํผู๎เสียภาษี
อากรจึงถือหลักการวํา ในการจัดเก็บภาษีอากรต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎แทนของปวงชนเสียกํอน
(Taxation with Representation) แตํในรัฐบาลเล็กๆ เชํน ในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อจะมี
การตัดสินใจจัดเก็บอากรใหมํ ฝ่ายบริหารก็จะนํามาเสนอให๎ประชาชนได๎ลงคะแนนเสียงโดยตรงวําเห็น
ด๎วยหรือไมํ
จากลักษณะของภาษีอากรดังกลําวมาข๎างต๎น ผู๎ทําวิจัยสรุปสาระสําคัญของลักษณะภาษีอากร
ได๎ 3 ประการ กลําวคือ
1. ภาษีมีลักษณะบังคับ
เนื่องจากภาษีเป็นสํวนแบํงภาระสาธารณะซึ่งมาจากการที่รัฐใช๎อํานาจบังคับจัดเก็บภาษี
จากประชาชน ด๎วยเหตุนี้จึงกลําวได๎วําสํวนแบํงนี้จึงไมํได๎มาจากความสมัครใจของประชาชน นอกจากนี้
ภาระสาธารณะดังกลําวยังเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให๎ต๎องมีการจัดเก็บภาษี และจํานวนภาษีที่จัดเก็บได๎จึง
เป็นรายได๎ที่มีไว๎เพื่อให๎ครอบคลุมรายจํายของประเทศ ดังนั้น ภาษีจึงสามารถแสดงออกให๎เห็นถึงการใช๎
อํานาจรัฐในการกําหนดให๎มีการแบํงสรรภาระสาธารณะตามหลักความสามารถ ซึ่งจําเป็นต๎องทําให๎เกิด
ความยุติธรรมและต๎องคํานึงถึงขอบเขตของกฎหมายวําด๎วยงบประมาณด๎วย
2. ภาษีมีลักษณะถาวร
ภาษีมีลักษณะถาวร หมายความวํา ผู๎เสียภาษีเมื่อได๎ชําระภาษีให๎แกํรัฐไปแล๎ว ผู๎เสียภาษี
ไมํสามารถเรียกภาษีดังกลําวคืนมา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีนั้นมุํงประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ของมหาชนหรือประชาชนสํวนใหญํเป็นสําคัญ มิใชํเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวของบุคคลผู๎เสีย
ภาษีเอง
3. ภาษีมีลักษณะเป็นรายได๎ที่ไมํเป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรง
ภาษีมีลักษณะเป็นรายได๎ที่ไมํเป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงนั้น หมายถึง ผู๎เสียภาษี
ไมํได๎รับผลประโยชชน์ตอบแทนโดยตรงหรือเป็นการพิเศษเฉพาะตัวเพราะภาษีที่ได๎จํายนั้นมิได๎พิจารณา

จากสัดสํวนประโยชน์ที่ผู๎เสียภาษีได๎รับจากรัฐเป็นการตอบแทน และในปัจจุบันภาษีมีลักษณะเป็น
เงินตรา กลําวคือการที่บุคคลหนึ่งเสียภาษีให๎แกํรัฐ ไมํใชํเพราะวํารัฐได๎นํารายได๎ประเภทภาษีไปใช๎ใน
การสร๎างถนนหรือใช๎ซํอมแซมถนนให๎แกํบุคคลนั้นซึ่งเป็นผลให๎บุคคลนั้นได๎รับประโยชน์ บุคคลนั้นก็
ยังมีหน๎าที่ต๎องชําระภาษี
อยํางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีของรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อนํารายได๎จากภาษีไปใช๎จํายในกิจการอัน
เป็นการสาธารณประโยชน์ จึงไมํอาจนําเงินภาษีดังกลําว ไปใช๎จํายในกิจการที่เกิดประโยชน์แกํเฉพาะ
บุคคลกลุํมหนึ่งกลุํมใดได๎ ทั้งนี้เพราะภาษีมีลักษณะเป็นสํวนแบํงสาธารณะระหวํางประชาชนนั่นเอง
1.3 ประเภทของภาษีอากร
การจําแนกประเภทของภาษีอากรออกเป็นประเภทตํางๆ มีประโยชน์ในการศึกษาถึงลักษณะ
ของภาษีอากรแตํละประเภท เพื่อความเข๎าใจในลักษณะของภาษีอากรประเภทนั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และ
ยังสามารถที่จะเปรียบเทียบได๎วําภาษีอากรประเภทตํางๆ ที่รัฐทําการจัดเก็บนั้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บเหมือนกันหรือตํางกันอยํางไร นอกจากนี้การจําแนกประเภทของภาษีอากร ยังสามารถทําให๎เรา
ทราบได๎วํา ภาษีอากรแตํละประเภทนั้นกํอให๎เกิดผลกระทบตํอเศรษฐกิจของประเทศหรือไมํ จึงสามารถ
แบํงประเภทของภาษีอากรออกได๎เป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ
1.3.1 ประเภทของภาษีอากรตามระดับรัฐบาลเป็นผู๎จัดเก็บ
การจําแนกประเภทของภาษีอากรตามระดับรัฐบาลเป็นผู๎จัดเก็บภาษีนี้ แบํงออกเป็น 2
ประเภท คือ12
1.3.1.1 ภาษีระดับประเทศ
ภาษีระดับประเทศเป็นภาษีที่รัฐบาลเป็นผู๎จัดเก็บเสียเอง ได๎แกํ ภาษีเงิน
ได๎บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
เป็นต๎น
1.3.1.2 ภาษีระดับท๎องถิ่น
ภาษีระดับท๎องถิ่นเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กร ปกครอง สํวนท๎องถิ่น ซึ่งเป็น
หนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งได๎แกํ เทศบาล องค์การบริหารสํวนจังหวัด องค์การบริหารสํวนตําบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ภาษีระดับท๎องถิ่นได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้าย และ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง13 เป็นต๎น
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อรวรรณ พจนานุรัตน์, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2539), หน๎า 15-16.

1.3.2 ประเภทภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี
การจําแนกประเภทของภาษีอากรวิธีการนี้ เป็นวิธีการที่นิยมและมีการนํามาใช๎มาก
ที่สุด สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ
1.3.2.1 ภาษีทางตรง (Direct Tax) คือ ภาษีที่เก็บจากบุคคล ซึ่งรับภาระภาษี (Burden of
Tax or Tax Incidence) โดยตรง ซึ่งผู๎เสียภาษีไมํอาจผลักภาระภาษีไปให๎ผู๎อื่นได๎ ผู๎เสียภาษีจําเป็นต๎อง
รับภาระภาษีไว๎เอง ภาษีทางตรงโดยทั่วไปเป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได๎หรือฐานทรัพย์สิน ภาษี
ทางตรงจะทําให๎รายได๎ของผู๎เสียภาษีลดลง แตํไมํทําให๎ราคาสินค๎าหรือการบริการที่ผู๎เสียภาษีเป็นผู๎ผลิตมี
ราคาเพิ่มขึ้นหรือถ๎ามีก็น๎อยมาก เนื่องจากการผลักภาระภาษีทางตรงไปให๎ผู๎อื่นกระทําไมํได๎ ด๎วยเหตุ
ดังกลําว ภาษีทางตรงจึงเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช๎เพื่อเป็นการกระจายรายได๎ เชํน ภาษีเงินได๎ ( Income
Tax) ภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax) เป็นต๎น ภาษีทางตรงจึงเป็นภาษีที่ถูกมองวําเป็นธรรมตํอผู๎เสีย
ภาษี เนื่องจากโดยปกติภาระภาษีจะมากขึ้นหรือน๎อยลง ขึ้นอยูํกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู๎เสียภาษี
1.3.2.2 ภาษีทางอ๎อม ( Indirect Tax) คือ ภาษีที่ผู๎เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให๎
ผู๎อื่นได๎โดยไมํจําเป็นต๎องรับภาระภาษีไว๎เอง การผลักภาระภาษีนี้ขึ้นอยูํกับวําผู๎เสียภาษีจะผลักภาระภาษี
ไปให๎ผู๎อื่นได๎มากน๎อยเพียงใด ภาษีทางอ๎อมโดยทั่วไปเป็นภาษีที่เก็บจากฐานการใช๎จํายหรือฐานการ
บริโภคสินค๎าและบริการ เนื่องจากภาษีทางอ๎อมเป็นภาษีที่ผลักภาระภาษีได๎งํายแม๎จะเก็บภาษีจากผู๎ผลิต
สินค๎าหรือผู๎ขายก็ตาม ภาระภาษีจะถูกผลักไปให๎ผู๎บริโภคโดยการเพิ่มราคาสินค๎าหรือบริการ ภาษี
ทางอ๎อม เชํน ภาษีมูลคําเพิ่ม ( Value Added Tax) ภาษีศุลกากร ( Customs Duties) ภาษีสรรพสามิต
(Excise Duties) เป็นต๎น
1.3.3 ประเภทภาษีอากรตามลักษณะของฐานภาษี
การจําแนกประเภทภาษีอากรตามลักษณะของฐานภาษี แบํงออกเป็น 3 ประเภท14 คือ
1.3.3.1 ภาษีที่จัดเก็บจากเงินได๎ ( Income Tax Base) หรือภาษีเงินได๎ เชํน ภาษีเงินได๎
บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีมูลคําเพิ่มของทรัพย์สินอันเกิดขึ้นเพราะ
ทรัพย์สินเปลี่ยนมือ เป็นต๎น
1.3.3.2 ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สิน ( Property Tax Base) หรือภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่
จัดเก็บจากทรัพย์สินมีอยูํ 2 ประการ คือ ประการแรก ภาษีที่จัดเก็บจากการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
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ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... . ซึ่งมีผลให๎ยกเลิกภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ปัจจุบันอยูํในขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์ กํอนการประกาศใช๎บังคับ.
14
ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร , กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศรีเมืองการ
พิมพ์, 2532), หน๎า 5-6.

ครอบครองทรัพย์สิน เชํน ภาษีรถยนต์ ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง15
1.3.3.3 ภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค ( Consumption Tax Base) หรือภาษีการบริโภค
เป็นการเก็บภาษีเมื่อมีการขายหรือเมื่อมีการใช๎สินค๎าหรือบริการ หรือภาษีที่เก็บจากเครื่องบริโภค เชํน
ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีศุลกากร อากรมหรสพ เป็นต๎น
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี
ในการบริหารประเทศ รัฐบาลจําเป็นต๎องใช๎จํายเงินเป็นจํานวนมาก เมื่อรัฐต๎องใช๎จํายเงิน
รัฐบาลก็ต๎องมีรายรับหรือรายได๎ ซึ่งรายได๎หรือรายรับที่สําคัญสํวนใหญํจะได๎มาจากการเก็บภาษีอากร
ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่สําคัญในการเก็บภาษีอากรก็คือ เพื่อหารายได๎มาใช๎จํายในกิจการของรัฐ อันเป็น
จุดมุํงหมายโดยตรงและเป็นวัตถุประสงค์หลัก 16 ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีที่สําคัญมี
5 ประการ คือ
1.4.1 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายได้
ในสมัยกํอนภาระหน๎าที่ของรัฐบาลอยูํในวงจํากัด กลําวคือ มีหน๎าที่เฉพาะการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยในประเทศและการป้องกันประเทศจากการรุกรานของศัตรูภายนอกประเทศเทํานั้น
แตํในปัจจุบันโลกได๎เปลี่ยนแปลงไปสูํยุคสมัยแหํงเทคโนโลยี จึงทําให๎รัฐบาลของทุกประเทศมี
ภาระหน๎าที่เพิ่มขึ้นอยํางมาก ทําให๎มีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎จํายเงินในการบริหารงานตามหน๎าที่ให๎
สําเร็จลุลํวงไป ซึ่งแหลํงที่มาของรายได๎ดังกลําวยํอมได๎แกํรายได๎จากภาษีอากร ซึ่งเป็นรายได๎ที่มี
ความสําคัญที่สุดของประเทศ โดยลักษณะภาษีอากรและจํานวนรายได๎ทางภาษีอากรนั้น เป็นเครื่อง
ชี้ให๎เห็นถึงความเจริญรุํงเรืองในทางเศรษฐกิจของแตํละประเทศหรือรัฐนั้นเป็นอยํางดี
ด๎วยเหตุผลตามที่กลําวมานี้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของการจัดเก็บภาษีอากรจึง
ได๎แกํการหารายได๎ ภาษีอากรที่จะทํารายได๎ดีจะต๎องมีความยืดหยุํนพอสมควร กลําวคือ สามารถปรับตัว
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รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... . มาตรา 5 บัญญัติวํา “ผู๎เสียภาษีภาษี
หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง หรือเป็นผู๎ครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให๎หมายความรวมถึงผู๎มีหน๎าที่สียภาษีแทนผู๎เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด๎วย”.
16
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , คาอธิบายกฎหมายภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พิมพ์อักษร ,
2541), หน๎า 9.

ให๎เข๎ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได๎ ไมํวําเศรษฐกิจจะอยูํในสภาวะอยํางไรก็สามารถทํารายได๎ให๎แกํรัฐ
ได๎อยํางสม่ําเสมอ17
1.4.2 เพื่อการชาระหนี้สินของรัฐ
นโยบายในทางการเงินและการคลังในปัจจุบัน รัฐจําเป็นต๎องอาศัยเงินกู๎จํานวนมากมา
ใช๎จํายลงทุนสร๎างปัจจัยในการพัฒนาประเทศ 18 หรือความจําเป็นที่จะต๎องกู๎เงินจากตํางประเทศมาลงทุน
สร๎างปัจจัยตํางๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ( infrastructure) ไว๎รองรับความเจริญอันเกิดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจนับวําเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า
ตํอไปได๎จําเป็นต๎องมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การลงทุนที่เกี่ยวกับการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ
การสร๎างถนน การสร๎างเขื่อนกักเก็บน้ํา ทําเรือคมนาคม และการพลังงานตํางๆ เป็นต๎น ด๎วยเหตุผล
ดังกลําวนี้ รัฐจึงจําเป็นต๎องเก็บภาษีจากผู๎ที่ได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม เพื่อชําระคืนเงินต๎นและดอกเบี้ยที่กู๎ยืมมาลงทุน19
1.4.3 เพื่อการกระจายรายได้และทรัพย์สิน
รายได๎และทรัพย์สินเป็นเครื่องมือวัดฐานะความมั่นคงทางสังคม เพราะรายได๎และ
ทรัพย์สินจะทําให๎ผู๎ซื้อมีอํานาจซื้อสูงขึ้น รัฐที่มั่นคงสมบูรณ์ประชาชนมักจะมีรายได๎สูงเป็นไปโดยทั่วถึง
กัน ซึ่งนั่นหมายความวํารัฐดังกลําวมีการกระจายรายได๎ อยํางทั่วถึงกัน การกระจายรายได๎และทรัพย์สิน
มิใชํจะมุํงพิจารณาแตํเฉพาะตัวบุคคลเทํานั้น ต๎องพิจารณาลักษณะอื่นๆ ประกอบด๎วย เชํน พิจารณา
ระหวํางกลุํมอาชีพ หรือระหวํางผู๎ที่อยูํในตัวเมืองกับชนบท เป็นต๎น การกระจายรายได๎และทรัพย์สินที่ไมํ
ทั่วถึงอาจทําให๎เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได๎
1.4.4 เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในด๎านเสถียรภาพทางด๎านการจ๎างแรงงานและใน
ด๎านราคา เป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินการเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายนี้
รัฐบาลสามารถใช๎ภาษีอากรเป็นเครื่องมือได๎ เชํน ในชํวงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศรุํงเรือง รัฐบาลอาจ
ใช๎ภาษีอากรเพื่อลดหรือกํากับทิศทางการบริโภคของภาคเอกชนให๎เป็นไปอยํางเหมาะสม เพื่อมิให๎เกิด
ภาวะปัญหาด๎านเงินเฝ้อเกิดขึ้น หรือหากมีภาวะดังกลําวนี้เกิดขึ้นอยูํแล๎ว รัฐบาลก็อาจใช๎ภาษีอากรเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการใช๎แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นอยูํแล๎ว รัฐบาล ก็อาจใช๎ภาษีอากรเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ หรือในยามเศรษฐกิจตกต่ํามีการวํางงานของประชาชนในประเทศสูง รัฐบาลก็
17

ปรีดา นาคเนาวทิม , เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร 1, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
แสงจันทร์การพิมพ์, 2531), หน๎า 7.
18
อเนก เธียรถาวร , ปรีดา นาคเนาวทิม และอัญชลี ค๎อคงคา , การภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517), หน๎า 2.
19
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 2.

อาจลดภาษีอากรเพื่อกระตุ๎นให๎มีการบริโภคและการลงทุนมากขึ้นซึ่งจะสํงผลให๎มีการผลิตและการจ๎าง
งานเพิ่มขึ้น เป็นต๎น
1.4.5 เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจวัดได๎จากผลผลิตโดยรวมของประเทศ การผลิต
สินค๎าและการบริการได๎ในปริมาณมาก สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง
และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยูํกับการสร๎างเทคโนโลยีการพัฒนาแรงงาน เป็นต๎น รัฐบาลอาจใช๎ภาษี
เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภค สินค๎า การผลิต หรือวิธีดําเนินธุรกิจบางชนิด เพื่อมิให๎เกิดผลเสีย
ตํอระบบเศรษฐกิจโดยรวม เชํน เมื่อสินค๎าชนิดใดเป็นสินค๎าฟุ่มเฟือยและไมํมีความจําเป็นมากนักสําหรับ
ประชาชนสํวนใหญํ รัฐบาลก็อาจจะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงเพื่อให๎สินค๎าดังกลําวนั้นมีราคาแพง ซึ่งจะมี
ผลเป็นการจํากัดจํานวนการใช๎สินค๎าได๎ทางหนึ่ง มีผลทําให๎ประชาชนได๎ใช๎สินค๎าดังกลําวเทําที่จําเป็น
หรือในทางตรงกันข๎ามหากวําสินค๎าใดประชาชนมีความต๎องการในการบริโภคปริมาณที่สูงหรือเป็น
สินค๎าที่มีประโยชน์หรือจําเป็นตํอประชาชนสํวนรวม รัฐบาลก็อาจจัดเก็บภาษีในอัตราต่ํา มีผลทําให๎
ประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นต๎น
1.5 หลักภาษีอากรที่ดี
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปวํา การจัดเก็บภาษีอากรมีผลกระทบตํอเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
หลายด๎าน ดังนั้นภาษีอากรที่ดีจึงต๎องมีความสอดคล๎องกับเป้าหมายดังกลําวนั้นด๎วย ความจริงเคยมีผู๎
คิดถึงลักษณะของภาษีอากรที่ดีไว๎นานแล๎ว เป็นต๎นวํา Josiah Tucker นักเศรษฐศาสตร์ผู๎หนึ่งในสํานัก
พาณิชย์นิยม (Mercantillism) ก็เคยกลําวไว๎วํา “ภาษีอากรที่ดีก็คือภาษีที่สามารถจะป้องกันการเกียจคร๎าน
ไมํทํางาน ป้องกันการใช๎จํายสุรุํยสุรํายและสํงเสริมอุตสาหกรรม ” หรือคํากลําวที่ได๎ยินกันบํอยๆ ที่สุดก็
คือวํา “การเก็บภาษีที่ดีคล๎ายกับการถอนขนหําน ต๎องพยายามถอนขนหํานให๎ได๎มากที่สุดโดยที่หํานร๎อง
น๎อยที่สุด”20 แตํ Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวสก๏อตแลนด์ได๎วางหลักการของความเป็นภาษีอากรที่
ดีไว๎อยํางชัดเจนที่สุด 4 ประการ ตามที่ปรากฏไว๎ในหนังสือ “The Wealth of Nations” ปี ค.ศ. 1776 ซึ่ง
เป็นหลักการที่ยอมรับกันในทุกประเทศ เมื่อปลายศตวรรษที่ 18
Adam Smith ได๎ประมวลวิธีที่
ประชาชาติตํางๆ คิดขึ้นและปฏิบัติอยูํโดยทั่วไปมาสรุปเป็นหลักการ 4 ประการ ได๎แกํ 1. หลักความเทํา
เทียมกันทางภาษีอากร ( Equity) 2. หลักความแนํนอนทางภาษีอากร ( Certainly) 3. หลักความสะดวก
(Convenience) 4. หลักความประหยัด ( Economy)21 หลักการทั้ง 4 ประการนี้เป็นได๎เป็นที่ยอมรับกัน
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พูนศรี สงวนชีพ , นโยบายและการบริหารภาษีอากร
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), หน๎า 58.
21
ป๋วย อึ๊งภากร , คาบรรยายวิชาการคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2498 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ประมวลมิตรการพิมพ์, 2498), หน๎า 232-246.

โดยทั่วไปทางด๎านวิชาการภาษีอากร แตํเมื่อสภาพการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการ
ม ืองของโลกได๎
วิวัฒนาการมาโดยลําดับ ซึ่งทําให๎ภาษีอากรมีบทบาทและมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ในแตํละประเทศจึง
ได๎มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอากรที่ดีเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยูํเดิม 22 รวมเป็นทั้งหมด 7 หลักการ
ดังตํอไปนี้
1.5.1 หลักความเท่าเทียมกันทางภาษีอากร (Equity)
ภาษีอากรที่มีลักษณะเป็นธรรมนั้น ได๎แกํ ภาษีอากรซึ่งจัดเก็บจากบุคคลซึ่งเทําเทียมกัน
เป็นจํานวนเทํากัน และเก็บจากบุคคลซึ่งแตกตํางกันตามความเหมาะสมกับความแตกตํางนั้นๆ หลักความ
เป็นธรรมทางภาษีนี้นับวําเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ถ๎าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็น
ธรรมแล๎ว ประชาชนผู๎เสียภาษีก็อาจเกิดความรู๎สึกตํอต๎านการเสียภาษีและไมํยอมเสียภาษีหรือหลบเลี่ยง
การเสียภาษี ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจเองก็คงจะเป็นไปไมํได๎ ปัญหาในการศึกษาเรื่องความเป็น
ธรรมจึงอยูํที่วําจะถือมาตรการอยํางใดเป็นเครื่องมือในการวัดความเทําเทียมกันหรือความแตกตํางกัน
และในกรณีที่มีความแตกตํางกันแล๎วการเก็บภาษีจะแตกตํางกันในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม23
นักเศรษฐศาสตร์ได๎แบํงหลักความเป็นธรรมทางภาษีอากรโดยพิจารณาจากการจัดเก็บ
ภาษี24 ออกเป็น 2 ประการ ได๎แกํ หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ ( Principle of Absolute Equity) และหลัก
ความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principle of Relative Equity)
1.5.1.1 หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of Absolute Equity)
ระบบภาษีอากรที่ดีที่ถือวํามีความเป็นธรรมตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์
ต๎องเป็นภาษีอากรที่ผู๎เสียภาษีอากรทุกคนต๎องเสียภาษีอากรเป็นเงินคนละเทําๆ กัน หลักการนี้มีลักษณะ
25
เป็นการวัดความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชนในรูปของตัวเงิน
ซึ่งความเป็นธรรมตาม
หลักการนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่วําภาระคําใช๎จํายของรัฐบาลนั้นควรจะกระจายไปยังประชาชน
หรือผู๎เสียภาษีทุกคนในจํานวนที่เทํากัน หากรัฐบาลของประเทศใดจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้ ก็จะพบวํา
จํานวนภาษีที่ผู๎เสียภาษีแตํละรายจะต๎องเสียจะมีคําเทํากับรายจํายทั้งหมดของรัฐบาลและหารด๎วยจํานวนผู๎
เสียภาษีอากร ซึ่งตัวอยํางของภาษีอากรที่จัดเก็บตามหลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์นี้ประเทสไทยได๎เคย
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ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล , เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1, หนํวยที่ 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 8
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), หน๎า 72.
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วิทย์ ตันตยกุล, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหํง
เนติบัณฑิตยสภา, 2528), หน๎า 24.
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เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , การคลังว่าด้วยการจัดสรรและกระจายราย (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน๎า 225-223.
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ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล , คาอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร , (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2547), หน๎า 62.

จัดเก็บมาแล๎วในอดีต นั่นคือ ภาษีรัชชูปการ (Poll Tax) ซึ่งเป็นภาษีเกําแกํที่ใช๎เรียกเก็บกันในสมัยโบราณ
ในตํางประเทศเป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากพลเมืองของประเทศเป็นรายหัว บางครั้งจึงเรียกวํา Head
Taxes หรือ Capitation Taxes ภาษีที่เรียกเก็บอาจจะกําหนดไว๎เป็นอัตราเดียวหรือแตกตํางกันตามฐานะ
สํวนใหญํมักจะเก็บจากบุคคลที่อยูํในวัยทํางานคืออายุระหวําง 20-60 ปี หรือเรียกเก็บภาษีจากบุคคลที่มี
สิทธิเลือกตั้ง สํวนของไทยเรา ภาษีรัชชูปการ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากข๎าแผํนดิน คือ เก็บจากราษฎรที่
อาศัยแผํนดินอยูํ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกวํา ไพรํ ตํอมาได๎ยกเลิกไปในสมัยสิ้นสุดของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความเป็นธรรมตามหลักการนี้อาจกลําวได๎วําสามารถนําไปใช๎ได๎ก็ตํอเมื่อผู๎เสีย
ภาษีอากรทุกคนในประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน
แตํเมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของสังคมพบวําประชาชนผู๎เสียภาษีมิได๎
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้จึงเป็นไปได๎ยากและกํอให๎เกิด
ข๎อบกพรํองหลายประการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเด็นที่วําการจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรม
สัมบูรณ์มิได๎คํานึงถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แตกตํางกัน การกําหนดให๎ผู๎เสียภาษีทุกคนต๎องเสีย
ภาษีอากรจํานวนเทํากันเชํนนี้ยํอมทําให๎เกิดภาระทางภาษีแกํผู๎เสียภาษีที่มีเงินได๎น๎อยสูงกวําภาระภาษีของ
ผู๎มีเงินได๎ที่มากกวํา นอกจากนี้ยังพบวําผู๎เสียภาษีบางรายที่มีรายได๎น๎อยไมํสามารถชําระภาษีได๎ครบ
จํานวนซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีตามมา จากข๎อบกพรํองดังที่กลําวมานี้การจัดเก็บภาษีตาม
หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์จึงเสื่อมความนิยมไปในที่สุด และได๎กํอให๎เกิดหลักการจัดเก็บภาษีตามหลัก
ความเป็นธรรมสัมพัทธ์ขึ้นมาแทน
1.5.1.2 หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Principle of Relative Equity)
ความเป็นธรรมทางภาษีอากรตามหลักการนี้มีความแตกตํางจากหลักการนี้มิได๎
พิจารณาวําจํานวนภาษีอากรที่ผู๎เสียภาษีแตํละรายจํายให๎กับรัฐนั้นเทํากันหรือไมํ หากแตํพิจารณาจาก
จํานวนภาษีที่ได๎เสียไปเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได๎รับจากรัฐหรือเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
เสียภาษีของผู๎เสียภาษีแตํละราย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์จึงสามารถแบํง
ออกได๎เป็น 2 หลักการยํอย คือ หลักผลประโยชน์ ( Benefit Principle) และหลักความสามารถในการเสีย
ภาษี (Ability-to-Pay Principle) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle)
การจัดเก็บภาษีตามหลักการนี้ มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่วําผู๎ที่ได๎รับ
ผลประโยชน์จากสินค๎าหรือบริการใดๆ ของรัฐมาก ก็จะต๎องเป็นผู๎เสียภาษีจํานวนมากเพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการผลิตสินค๎าหรือบริการเหลํานี้ตามสัดสํวนหรือขนาดของประโยชน์ที่ตนเองได๎รับนั้น และหากผู๎
ได๎รับประโยชน์น๎อยก็ควรเสียภาษีแตํน๎อยหรือหากไมํได๎รับประโยชน์จากการบริการนั้นเลย ก็ไมํควร
ต๎องเสียภาษีเพื่อการนั้นกลําวอีกนัยหนึ่ง คือ ในการจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์ รัฐบาลวางตน
เสมือนหนึ่งเป็นเอกชนที่ดําเนินกิจการตํางๆ ดังนั้นผู๎ใดได๎รับประโยชน์จากสินค๎าหรือบริการของรัฐมาก

ก็ต๎องสียภาษีให๎กับรัฐมากเชํนเดียวกันกับในกรณีที่ผู๎นันได๎รับประโยชน์จากสินค๎าหรือบริการของ
ภาคเอกชน
อยํางไรก็ตาม แม๎วําการจัดเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์จะมีข๎อดี ที่วํา
จํานวนภาษีที่จัดเก็บสอดคล๎องกับการใช๎จํายในการผลิตสินค๎าและบริการของรัฐก็ตามแตํมีข๎อยุํงยาก
ในทางปฏิบัติหลายประการ ที่สําคัญก็คือสินค๎าหรือบริการสาธารณะหลายอยํางที่รัฐจัดสรรให๎กับ
ประชาชนนั้นไมํสามารถกําหนดมูลคําของประโยชน์ที่แตํละคนได๎รับ เชํน การป้องกันประเทศ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต๎น นอกจากนี้แม๎สินค๎าหรือบริการสาธารณะบางอยํางอาจวัดมูลคําของ
ประโยชน์ที่แตํละคนได๎รับได๎ แตํก็มีปัญหาวําควรจะเก็บภาษีตามหลักผลประโยชน์หรือไมํ เพราะ
ประโยชน์ดังกลําวเป็นประโยชน์ทางสังคม เชํน การเก็บภาษีบํารุงการศึกษาที่รัฐจัดสรรให๎เต็มตาม
คําใช๎จํายของรัฐ อาจทําให๎คนยากจนไมํมีโอกาสได๎รับการศึกษาก็ได๎ ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลเสียในท๎ายที่สุด
กับสังคมนั้น
2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle)
การเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีจะใช๎ความสามารถในการ
เสียภาษีของบุคคลเป็นเกณฑ์ในการเก็บภาษี ซึ่งอาจวัดจากทรัพย์สินรายได๎หรือการใช๎จํายของแตํละ
บุคคลเป็นเกณฑ์กําหนดจํานวนภาษีที่ต๎องเสีย กลําวคือ ผู๎ ซึ่งมีความสามารถในการเสียภาษีมากก็ต๎องเสีย
ภาษีให๎กับรัฐมาก ในทางตรงข๎ามผู๎ที่มีความสามารถในการเสียภาษีน๎อยก็ควรเสียภาษีให๎กับรัฐน๎อยตาม
ขนาดความสามารถในการเสียภาษีของตน
หลักความเสมอภาคหรือหลักความเทําเทียมกันในกฎหมายภาษีอากร ได๎รับ
การยอมรับในแวดวงวิชาการกฎหมายภาษีอากรไทย ดังเห็นได๎จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 48/2545
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาในกรณีคูํสมรสที่ ได๎บัญญัติไว๎ในประมวลรัษฎากรมาตรา 57
ตรี อันมีผลให๎สามีภริยาเสียภาษีตํางจากบุคคลที่ยังไมํสมรสหรือคนโสด ซึ่งคดีนี้ศาลได๎วินิจฉัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายที่สําคัญ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนี้
“…ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี กําหนดให๎สามีและภริยา เสียภาษีตํางจาก
คนโสด เนื่องจากคนโสดกับสามีและภริยามีเงื่อนไขและสาระสําคัญในการดํารงชีวิตรวมทั้งมีพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ตํางกัน ประกอบกับเงินของสามีและภริยาที่ได๎มาระหวํางการสมรสโดยทั่วไปจะถือเป็น
สินสมรส และบุคคลในครอบครัวเป็นผู๎รับประโยชน์จากเงินได๎นั้นรวมกัน อีกทั้งในการคํานวนภาษีของ
สามีและภริยาประมวลรัษฎากรกําหนดให๎หักคําลดหยํอนและคําใช๎จํายจากเงินได๎พึงประเมินกํอนเหลือ
เทําใดจึงเป็นเงินได๎สุทธิที่ต๎องเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได๎สําหรับอัตราภาษีเงินได๎
ยํอมขึ้นอยูํกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม นดยบายการคลังและนโยบายภาษีอากรของประเทศ ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีภายใต๎การควบคุมของรัฐสภา ซึ่งปรากฎวําได๎มีการแก๎ไขประมวล
รัษฎากรเพิ่มคําใช๎จํายและคําลดหยํอนให๎แกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี เพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมและโดยที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ มี

ผลใช๎บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมดที่มีเงินได๎พึงประเมินเป็นการทั่วไปอยํางเทําเทียมกัน จึงถือไมํได๎วํา
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมํเป็นธรรมตํอบุคคลเพราะเหตุแหํงความแตกตํางในเรื่องถิ่นกําเนิด เพศ อายุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามที่บัญญัติไว๎ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี กําหนดให๎ถือเอาเงินได๎ถึงประเมินของภริยาเป็น
เงินได๎พึงประเมินของสามีและให๎สามีมีหน๎าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาแทนภริยา จะ
กระทบกระเทือนตํอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เป็นสามีอยูํบ๎างก็ตาม แตํก็เป็นไปเทําที่จําเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการเก็บภาษีของรัฐ และมิได๎กระทบตํอสาระสําคัญแหํงสิทธิและเสรีภาพทั้งสํวนบุคคล
ครอบครัว และทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 29...”
อยํางไรก็ตามจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลําวนี้ยังมีความเห็น
ในทางวิชาการเห็นวําในทางวิชาการเห็นวํา การกําหนดให๎คูํสมรสเป็นหนํวยภาษีซึ่งต๎องนําเงินได๎ของคูํ
สมรสมารวมกับแล๎วเสียภาษีตามอัตราภาษีก๎าวหน๎าเดียวกันกับบุคคลซึ่งไมํได๎สมรสนั้น กํอให๎เกิดการ
ลงโทษทางภาษีอากรโดยผลของการสมรส ( Marriage Penalty) ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการตัดสินใจใน
การสมรสของคูํสมรสและถือวําเป็นการปฏิบัติตํอชายหญิงที่ไมํเทําเทียมกันโดยเห็นวําการไมํให๎หน๎าที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีอากรตกแกํฝ่ายภริยาบ๎างอาจถูกมองวํา ไมํให๎สิทธิแกํ
ภริยาอยํางเทําเทียมกับสามีในการติดตํอกับกรมสรรพกร เพื่อเสียภาษีสําหรับเงินได๎ของตน26
หลักความเทําเทียมกันทางภาษีอากร ( Equity) จากการที่ได๎ศึกษาพบวํา ใน
ตําราวิชาการภาษีอากรบางเลํมยังแบํงออกได๎เป็น 2 ลักษณะ 27 กลําวคือ หลักความยุติธรรมตามแนวนอน
(Horizontal Equity) กับหลักความยุติธรรมตามแนวตั้ง (Vertical Equity) ซึ่งหลักการทั้งสองนี้มีลักษณะที่
เหมือนกับหลักความเทําเทียมกันทางภาษีอากรตามที่ Adam Smith ได๎กลําวไว๎ในหนังสือ “The Wealth of
Nations” เพียงแตํทําให๎มีความชัดเจนขึ้น
หลักความยุติธรรมตามแนวตั้ง ( Vertical Equity) มีหลักอยูํวําบุคคลซึ่งอยูํใน
ฐานะที่แตกตํางกันควรได๎รับการปฏิบัติที่แตกตํางกัน เชํน บุคคล 2 คน มีรายได๎ไมํเทํากัน คนที่มีรายได๎
มากกวําควรเสียภาษีจํานวนมากกวําคนที่มีรายได๎น๎อย เป็นต๎น ภาษีที่เป็นไปตามหลักความยุติธรรมตาม
แนวตั้งนั้นจะเห็นได๎จากอัตราภาษีที่ใช๎จะเป็นอัตราภาษีก๎าวหน๎า (Progressive Tax Rates) เชํน ภาษีเงินได๎
บุคคลธรรมดา เป็นต๎น
1.5.2 หลักความแน่นอนทางภาษีอากร (Certainty)
ความแนํนอนมีความเกี่ยวข๎องกับภาษีอากร โดยถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สําคัญประการ
หนึ่งของระบบภาษีอากรที่ดี ทั้งนี้เพราะวําประชาชนผู๎อยูํในขํายต๎องเสียภาษีต๎องการที่จะทราบเพื่อความ
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มั่นใจระดับหนึ่งวํา ภาษีที่จะต๎องเสียจะเป็นจํานวนเทําใดจะต๎องเสียภาษีเมื่อใด และจะต๎องเสียด๎วยวิธีการ
ใด กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาษีอากรที่เรียกเก็บนั้นควรจะต๎องมีความชัดแจ๎งในแงํของบุคคลผุ๎เสียภาษี ฐาน
ที่จะนํามาใช๎คิดคํานวนภาษี อัตราภาษีที่เกี่ยวข๎อง กําหนดเวลาที่จะต๎องเสียภาษี และวิธีการชําระภาษีหาก
ระบบภาษีอากรใดมีความแนํนอนและชัดแจ๎งดังกลําวแล๎ว ยํอมจะสร๎างความสมัครใจในการเสียภาษี
อากรได๎ดีขึ้น เพราะทางด๎านผู๎เสียภาษีเองก็จะได๎รับประโยชน์จากการตัดสินในและการวางแผนลํวงหน๎า
ได๎อยํางถูกต๎อง ความชัดแจ๎งในลักษณะนี้นอกจากจะชัดแจ๎งในตัวบทกฎหมายแล๎วยังจะต๎องชัดแจ๎งในวิธี
ปฏิบัติจัดเก็บอีกด๎วย ในบางประเทศหนํวยงานบริหารภาษีอากรทั้งหลายได๎พยายามที่จะสร๎างความ
แนํนอนและความชัดแจ๎งเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและวิธีปฏิบัติโดยการออกระเบียบ หรือคําสั่งอยําง
ละเอียด และในบางครั้งก็จะมีการตีความกฎหมายที่อาจเกิดปัญหาลํวงหน๎า ซึ่งจะเป็นการชํวยสร๎างความ
แนํนอนให๎เกิดขึ้นในทางปฏิบัติได๎มากขึ้น
ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความแนํนอน ยํอมจะเป็นชํองทางชักนําไปสูํการ
ทุจริตของเจ๎าหน๎าที่ และกํอให๎เกิดความไมํเป็นธรรมระหวํางผู๎เสียภาษีอากรได๎ เชํน ผู๎เสียภาษีรายที่มี
สภาพเหมือนกันอาจเสียภาษีไมํเทํากัน ทั้งนี้เพราะเจ๎าหน๎าที่บางรายอาศัยความกํากวมของกฎหมาย
ตีความชํวยเหลือผู๎เสียภาษี โดยเรียกร๎องเอาผลประโยชน์สํวนตัว หรืออาจเป็นเพราะวําแม๎ไมํมีการทุจริต
เกิดขึ้น แตํเจ๎าหน๎าที่ใช๎วิจารณญานที่แตกตํางกันตีความกฎหมายดังกลําวแตกตํางกัน เป็นต๎น ปัญหาที่มัก
พบอยูํเสมอ คือ การพิพาทกันระหวํางผู๎เสียภาษีกับพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องการกําหนดจํานวนคํารายปี
เพราะการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํที่คํารายปีนั่นเอง 28 โดยผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี
มักจะเห็นวําโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างของตน ถ๎าหากนําไปให๎เชําควรจะได๎รับคําเชําตํอปีเทํานี้ สํวน
พนักงานเจ๎าหน๎าที่กลับเห็นวําควรได๎เชํามากกวําที่เจ๎าของโรงเรืองนั้นคิด คํานวนหรือตั้งสมมุติฐานไว๎
โปรดดูคําพิพากษาฎีกา 2 เรื่องตํอไปนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2592/2529 ซึ่งวินิจฉัยวํา โรงเรือนของโจทก์เป็นประเภท
โรงงาน โรงเรือนของบริษัท ท.เป็นโรงเรือนธรรมดา สภาพของโรงเรือนไมํเหมือนกัน พนักงานของ
จําเลยที่ 1 นําอัตราคําเชําโรงเรือนของบริษัท ท. ซึ่งให๎บริษัท ข. เชํามาเป็นเกณฑ์คํานวณคํารายปีของ
บริษัทโจทก์ด๎วย จึงไมํถูกต๎องตามความเป็นจริง และที่โรงเรือนของบริษัท ท.ให๎เชําได๎เดือนละ 100,000
บาท ก็เป็นเรื่องเฉพาะรายไมํใชํอัตราคําเชําทั่วๆ ไป ทั้งที่ดินและโรงเรือนดังกลําวอยูํคนละถนนกัน การที่
พนักงานของจําเลยที่ 1 แก๎ไขคํารายปีของโจทก์เป็นเหตุให๎โจทก์ต๎องเสียภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้นมากมาย
และอัตราสํวนที่เพิ่มก็ไมํแนํนอน ดังนี้ เป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย สมควรให๎
ประเมินเพิ่มขึ้นปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ตามสภาวะคําครองชีพที่เพิ่มขึ้น โรงพํนสีของโจทก์ให๎เป็นที่พํนสี
กระเบื้องลอนคูํมุงหลังคาบ๎าน ภายในโรงงานมีแทํนสายพาน 3 แทํน ยาวตลอดโรงงานติดตั้งถาวรกับเสา
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เหล็กมีกลํองเหล็กสําหรับอบความร๎อนและพํนสีหุ๎นสายพาน มีเครื่องพํนสีติดตั้งอยูํเหนือแทํนสายพาน มี
เครื่องปั๊มลมอยูํด๎านหลังใกล๎ๆ เครื่องปั๊มลมมีเครื่องทําความร๎อน 2 เครื่อง และมีทํอระบายความร๎อนผําน
เหนือแทํนสายพาน โรงพํนสีของโจทก์จึงเป็นโรงเรือนที่ติดตั้งสํวนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักร
กลไก เพื่อให๎ดําเนินอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องของโจทก์ ยํอมได๎รับลดหยํอนคํารายปีลงเหลือหนึ่งใน
สามตาม มาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 หาจําต๎องเป็น
เครื่องจักรกลไกที่มีลักษณะเป็นเครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค๎าด๎วยไมํ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2510 วินิจฉัยวํา พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 มาตรา 8 วรรค 2 บัญญัติเพียงให๎เอาคําเชําเป็นหลักคํานวณคํารายปีเทํานั้น มิใชํจะต๎องคํานวณ
คํารายปีจากคําเชําที่ผู๎ให๎เชําได๎รับตามสัญญาที่ได๎ทําไว๎ตํอกันเสมอไปไมํ ถ๎าเป็นกรณีที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่
เห็นวําคําเชํานั้นมิใชํจํานวนเงินอันสมควรจะให๎เชําได๎ในปีหนึ่งๆ พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจแก๎หรือ
คํานวณใหมํได๎
ระดับความแนํนอนของภาษีอากรแตํละประเภทจะแตกตํางกันไป ตัวอยํางเชํน
ภาษีเงินได๎ (Income Tax) ไมํวําบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม จะมีความแนํนอนในด๎านภาระภาษีวํา
ต๎องตกอยูํกับผู๎ใดมากกวําภาษีทางด๎านการค๎า เชํน ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีการ
ผลักภาระภาษีได๎ แตํในขณะเดียวกันเนื่องจากภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดามีบทบัญญัติที่ยุํงยากและเป็น
ปัญหาในการตีความอยูํมากมายหลายประการเมื่อเทียบกับภาษีการค๎า ดังนั้น จึงอาจถือได๎วําภาษีเงินได๎
บุคคลธรรมดามีความแนํนอนในแงํของจํานวนหนี้ภาษีน๎อยกวําภาษีน๎อยกวําภาษีทางด๎านการค๎า เป็นต๎น
1.5.3 หลักความสะดวก (Convenience)
หลักการนี้ Adam Smith มีความเห็นวํา ภาษีอากรทุกประเภทควรเรียกเก็บตาม
ระยะเวลาและตามวิธีที่สะดวกที่สุดแกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี การเลือกระยะเวลาและวิธีเก็บที่อํานวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎เสียภาษีทําให๎สามารถเก็บเงินคําภาษีได๎มากแล๎วยังทุํนเวลาและคําใช๎จํายในการจัดเก็บภาษี
นั้นๆ อีกด๎วย หลักความสะดวกนี้มีจุดมุํงหมายวําเมื่อประชาชนมีภาระหน๎าที่ต๎องเสียภาษีอากรให๎แกํรัฐ
รัฐก็ควรที่จะเป็นฝ่ายอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เสียภาษีในการติดตํอเพื่อชําระภาษี
1.5.4 หลักความประหยัด (Economy)
ภาษีอากรที่ดีนั้นในเรื่องการจัดเก็บภาษีจะต๎องเป็นภาระแกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีให๎
น๎อยที่สุดและเสียคําใช๎จํายในการจัดเก็บต่ําที่สุดด๎วยในขณะเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากข๎อยุํงยากในการเสีย
ภาษีและคําใช๎จํายในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้นมิได๎กํอให๎เกิดผลผลิต มวลรวม ประชาชาติ 29 (Gross
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ผลผลิตประชาชาติ หมายถึง มูลคําสินค๎าและบริการขั้นสุดท๎ายที่ผลิตขึ้นด๎วยทรัพยากรของ
ประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีข๎อสังเกตวํา สินค๎าที่ผลิตขึ้นด๎วยทรัพยากรของประเทศไมํจําเป็นต๎องมี
มูลคําเทํากับสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศเสมอไป อาจแตกตํางกันได๎ถ๎าหากมีการนําทรัพยากรออกไปผลิต
ในประเทศอื่น และ/หรือประเทศอื่นนําทรัพยากรเข๎ามาผลิตในประเทศไทย ดังนั้น GNP (Gross National

National Product) กลําวคือ ไมํกํอให๎เกิด มูลคําสินค๎าและบริการขั้นสุดท๎ายที่ผลิตขึ้นด๎วยทรัพยากรของ
ประเทศในระยะเวลาหนึ่ง หากแตํเป็นการใช๎ทรัพยากรของสังคมไปในทางที่สูญเปลํา ซึ่งโดยหลักการ
แล๎วรัฐบาลควรจัดเก็บโดยทําให๎รายได๎จากภาษีที่ได๎รับใกล๎เคียงกับจํานวนภาระภาษีที่ประชาชนต๎องจําย
ให๎รัฐมากที่สุด 30 รายได๎ภาษี ( Tax Income) คือ รายได๎สุทธิที่รัฐบาลได๎รับจากการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่ง
เทํากับภาษีที่ประชาชนเสียภาษีให๎แกํรัฐบาลหักด๎วยคําใช๎จํายในการจัดเก็บภาษี ดังนั้น ถ๎ารัฐบาลเสีย
คําใช๎จํายในการจัดเก็บมากก็หมายความวํารายได๎ที่รัฐบาลจะนําไปใช๎ยํอมจะมีน๎อยลง ภาระภาษี ( Tax
Burden) คือ ภาระที่ผู๎เสียภาษีจะต๎องแบกรับ เนื่องจากถูกรัฐบาลเก็บภาษี ได๎แกํ เงินคําภาษีที่เสียไปรวมถึง
ภาระข๎อยุํงยากตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากการต๎องเสียภาษี เชํน การเสียเวลา คําใช๎จําย และข๎อยุํงยากตํางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการต๎องเสียภาษี เชํน การเสียเวลา คําใช๎จําย และข๎อยุํงยากตํางๆ ในการเสียภาษีและอาจรวม
ตลอดจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเก็บภาษีนั้น ที่ให๎ผู๎เสียภาษีต๎องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การประกอบพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของตนและเป็นเหตุให๎ผู๎เสียภาษีนั้นได๎รับความพอใจน๎อยลงหรือมี
สวัสดิการที่น๎อยลงซึ่งเราเรียกวํา “ภาระสํวนเกิน”
อยํางไรก็ตาม Adam Smith อธิบายวํา ภาษีอากรที่ผิดตํอหลักความประหยัด จะมี
ลักษณะดังนี้ คือ ภาษีที่การจัดเก็บต๎องใช๎เจ๎าหน๎าที่จํานวนมากและต๎องเสียเงินเดือนเจ๎าหน๎าที่มาก ภาษีที่
จะทําให๎ประชาชนไมํอยากจะทําการลงทุน ภาษีที่ต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่ไปตรวจสอบตลอดเวลา ทําให๎ผู๎เสีย
ภาษีต๎องลําบาก ถูกรบกวน หรือถูกขํมขูํ31
1.5.5 หลักความเป็นกลางทางภาษีอากร (Neutrality)
ภาษีอากรที่ดีตามหลักความเป็นกลางทางภาษีอากร หมายถึง ระบบภาษีอากรที่มี
โครงสร๎างมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจมากที่สุด กลําวคือ ภาษีอากรจะต๎องไมํเปลี่ยนแปลงหรือ
กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคหรือการออม การแขํงขันในการผลิตสินค๎าและการบริการของผู๎ผลิต
ตลอดจนการทํางานของกลไกตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางทางภาษีนี้มีรากฐานมาจาก
แนวความคิดที่วํา ภาษีนั้นควรเป็นแหลํงรายได๎ของรัฐเพียงอยํางเดียว รัฐไมํควรดําเนินการใดๆ ที่จะมี
ผลกระทบกระเทือนตํอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ซึ่งแนวความคิดดังกลําวนี้สอดคล๎อง
กับแนวความคิดของ Adam Smith ซึ่งกลําววํา รัฐควรมีบทบาทจํากัดอยูํเพียงการรักษาความปลอดภัยใน
ประเทศและภายนอกประเทศ การศาล และการตํางประเทศเทํานั้น สํวนกิจการอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่
Product) จะเทํากับ GDP (Gross Domestic Product) หรือผลผลิตภายในประเทศเบื้องต๎นเฉพาะเมื่อไมํมี
การเคลื่อนย๎ายทรัพยากรระหวํางประเทศ แตํถ๎ามีการเคลื่อนย๎ายทรัพยากรระหวํางประเทศ GNP จะตําง
กับ GDP เทํากับรายได๎สุทธิจากตํางประเทศ.
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กลําวมาควรให๎เอกชนเป็นผู๎ดําเนินการ เพราะการริเริ่มของภาคเอกชนอยูํเหนือรัฐ ดังนั้นการดําเนิน
กิจการของรัฐจะต๎องมีผลกระทบกระเทือนตํอการดําเนินการทางการเงินของเอกชนน๎อยที่สุดเทําที่จะ
เป็นไปได๎
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศได๎ใช๎ภาษีอากรเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจในด๎านตํางๆ มากขึ้น ซึ่งปรากฏวําในบาง
กรณี รัฐได๎ใช๎ภาษีอากรเป็นเครื่องมือดําเนินการที่มีลักษณะไมํมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ ความไมํ
เป็นกลางทางเศรษฐกิจในกรณีดังกลําวนี้อาจพิจารณาได๎จากผลกระทบกระเทือนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในด๎านตํางๆ เชํน ในด๎านการบริโภคหรือด๎านการผลิต เป็นต๎น โดยสามารถอธิบายได๎ดังนี้
ในด๎านการบริโภค ภาษีอากรที่จัดเก็บจากสินค๎าและการบริการชนิดตํางๆ ที่จะมี
ความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ ภาษีขายทั่วไป เชํน ภาษีมูลคําเพิ่มที่ผู๎ประกอบการจด
ทะเบียนได๎เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู๎ซื้อสินค๎าหรือผู๎รับบริการเมื่อมีการขายสินค๎าหรือบริการ 32 โดย
เก็บจากการขายสินค๎าหรือการให๎บริการตํางๆ ในอัตราที่มีความเทํากัน แตํก็มีอยูํหลายกรณีที่รัฐบาลได๎ใช๎
ความไมํเป็นกลางทางเศรษฐกิจของภาษีอากร เพื่อบิดเบือนรูปแบบการบริโภคของประชาชนให๎อยูํใน
ลักษณะที่ประชาชนเห็นวํามีความเหมาะสมมากขึ้น เชํน การเก็บภาษีจากสุรา หรือบุหรี่ หรือสินค๎า
จําพวกฟุ่มเฟือยตํางๆ ในอัตราที่สูงกวําสินค๎าชนิดอื่นๆ เพื่อลดจํานวนการบริโภคสินค๎าเหลํานั้นให๎
น๎อยลง เป็นต๎น
ในด๎านการผลิต รัฐอาจใช๎ความไมํเป็นกลางทางภาษีอากรเปลี่ยนรูปแบบของการ
ผลิตได๎ เชํน ถ๎าระบบภาษีอากรใดให๎สิทธิประโยชน์แกํการผลิตที่ใช๎เครื่องจักรมากกวําการใช๎แรงงานคน
ก็จะทําให๎มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตมาใช๎เครื่องจักรมากขึ้น หรือถ๎าระบบภาษีอากรใดจัดเก็บภาษีจาก
วัตถุดิบที่มีการนําเข๎าจากตํางประเทศในอัตราที่สูงกวําวัตถุดิบที่ผลิตได๎ในประเทศ ก็จะทําให๎มีการใช๎
วัตถุดิบภายในประเทศผลิตสินค๎ากันมากขึ้น
1.5.6 หลักความเรียบง่ายทางภาษีอากร (Simplicity)
หลักการนี้มาจากความเห็นของ Seligman ซึ่งมีความเห็นวํา ภาษีอากรที่ดีควรมี
ความเรียบงําย กลําวคือ กํอให๎เกิดต๎นทุนหรือคําใช๎จํายในการบริหารการจัดเก็บภาษี (administrative) และ
ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ( compliance cost) ต่ํา ต๎นทุนหรือคําใช๎จํายใน
การบริหารการจัดเก็บภาษี คือ คําใช๎จํายที่ฝ่ายรัฐต๎องเสียไปเพื่อให๎ได๎รับภาษีมาจากประชาชน เชํน คําจ๎าง
บุคลากรในการตรวจแบบแสดงรายการเสียภาษี ตรวจสอบภาษี รวมทั้งคําใช๎จํายตํางๆ ซึ่งอาจรวมถึงเวลา
ที่ผู๎เสียภาษีอากรต๎องสูญเสียไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร เชํน เวลาและคําใช๎จํายตํางๆ ที่เสียไป
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ไพจิตร โรจนวานิช , คาอธิบายประมวลรัษฎากร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สามเจริญ
พาณิชย์ (กรุงเทพ), 2546), หน๎า 4-001.

ในการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี คําใช๎จํายในการปรึกษานักบัญชีหรือนักกฎหมายภาษีอากร
ตลอดจนคําใช๎จํายในการดําเนินคดีในศาลหากมีข๎อพิพาทขึ้นสูํการพิจารณาของศาล เป็นต๎น
ดังนั้น กฎหมายภาษีอากรที่ดีตามหลักความเรียบงํายทางภาษีอากร ควรจะต๎อง
เป็นกฎหมายภาษีอากรที่ใช๎ภาษาอยํางธรรมดา ( Plain language) ที่เข๎าใจได๎งําย ไมํใช๎ภาษากฎหมายและ
ไมํควรมีความซับซ๎อนมากนัก 33 แตํอยํางไรก็ตาม มีข๎อสังเกตวํา หลักความเรียบงํายทางภาษีอากรตาม
ความเห็นของ Seligman นี้มีลักษณะที่คล๎ายกับหลักความประหยัดทางภาษีอากร ( Economy) ตามที่
Adam Smith ได๎กลําวไว๎
ในประเด็นดังกลําวนี้ ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา หลักความเรียบงํายทางภาษีอากร หาก
พิจารณาถึงจุดประสงค์ของหลักการจะพบวํา มีเจตนารมณ์เพื่อต๎องการให๎ระบบภาษีอากรมีความเรียบงําย
ไมํวําจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บภาษี การชําระภาษี ซึ่งเมื่อระบบภาษีอากรมีความเรียบงํายนี้เองจะมีผล
ทําให๎คําใช๎จํายตํางๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษี และภาระทางภาษีของผู๎เสียภาษีอากรลดน๎อยลงตาม
ไปด๎วย ซึ่งจะสอดคล๎องกับจุดประสงค์ของหลักความประหยัดทางภาษีอากรนั่นเอง
1.5.7 หลักความยืดหยุ่น (Flexibility)
ภาษีอากรที่ดีตามหลักการนี้ควรจะต๎องมีโครงสร๎างและอัตราภาษีที่งํายตํอการ
ปรับเปลี่ยนให๎มีความเหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ในแตํละกรณีๆ และการปรับเปลี่ยนก็ควรสํงผล
อยํางรวดเร็วหรือในทันทีทันใดตํอรายได๎ของรัฐหรือพฤติกรรมของผู๎บริโภค ดังเชํน ภาษีมูลคําเพิ่มเป็น
ภาษีที่มีความยืดหยุํน ทั้งนี้เนื่องจากภาษีมูลคําเพิ่มสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีได๎โดยงําย และการ
ปรับเปลี่ยนจะสํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภคในทันที เนื่องจากเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี จะ
สํงผลให๎ราคาสินค๎าหรือการบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทันที ซึ่งในกรณีปรับอัตราภาษีสูงขึ้นผู๎บริโภคก็
จะต๎องใช๎จํายรัดกุมขึ้น หรือใช๎จํายเทําที่มีความจําเป็นจริงๆ สํวนภาษีมรดกและภาษีสํวนเกินมูลคํา
ทรัพย์สินจะมีความยืดหยุํนน๎อยกวํา เนื่องจากแม๎วําจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีแล๎ว ต๎องรออีกนานกวํา
ความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้น
หลักภาษีอากรที่ดีตามที่ผู๎วิจัยได๎กลําวมาทั้งหมดนี้ มีหลักการที่สําคัญมากที่สุดที่ใช๎ใน
การประเมินระบบภาษีอากรหรือใช๎เป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายภาษีอากรสมัยใหมํอยูํเพียง 3
หลักการเทํานั้น คือ หลักความเป็นธรรมทางภาษีอากร ( Equity) หลักความเป็นกลางทางภาษีอากร
(Neutrality) หลักความเรีบยงํายทางภาษีอากร (Simplicity)
1.6 โครงสร้างทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
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กฎหมายภาษีอากรในบางประเทศจะขัดตํอหลักความเรียบงํายทางภาษีอากร เชํน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) หรือออสเตรเลีย เนื่องจากกฎหมายภาษีอากรของประเทศ
เหลํานี้มีจํานวนมาตรามากมายและมีความสลับซับซ๎อน.

การที่เราจะศึกษากฎหมายภาษีอากรให๎เข๎าใจและสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎นั้น จําเป็น
จะต๎องศึกษาโครงสร๎างของกฎหมายภาษีอากรให๎เข๎าใจ กฎหมายภาษีอากรทุกประเภทจะมีโครงสร๎างอยูํ
6 สํวนด๎วยกัน คือ34
- สํวนที่วําด๎วยผู๎เสียภาษี (Tax Payer)
- สํวนที่วําด๎วยฐานภาษี (Tax Base)
- สํวนที่วําด๎วยอัตราภาษี (Tax Rate)
- สํวนที่วําด๎วยวิธีเสียภาษี (Tax Payment)
- สํวนที่วําด๎วยวิธีหาข๎อยุติในปัญหาภาษีที่ดิน (Tax Settlement)
- สํวนที่วําด๎วยการบังคับให๎เป็นไปตามบทบัญัติของกฎหมายภาษีอากร (Tax Sanction)
กฎหมายภาษีอากรทุกประเภทจะมีโครงสร๎าง 6 สํวนนี้ ฉะนั้น ไมํวําเราจะศึกษา กฎหมาย
ภาษีอากรประเภทใดก็ตาม ถ๎าเรายึดโครงสร๎าง 6 สํวนนี้แล๎วก็จะทําให๎เราศึกษาและเข๎าใจกฎหมายภาษี
อากรประเภทนั้นได๎งํายขึ้น
2. การตีความกฎหมายภาษีอากร
กฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยที่ใช๎บังคับในปัจจุบันนั้นแม๎มีจํานวนมาตราหรือระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งของทางราชการจํานวนมาก แตํก็ไมํสามารถที่จะใช๎บังคับกับปัญหาที่เกิดขึ้นอัน
เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีได๎ในทุกกรณี ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู๎บังคับใช๎กฎหมายภาษีอากรจะต๎อง
อาศัยการตีความเพื่อให๎สามารถบังคับใช๎กับข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแตํละกรณีได๎ กฎหมายภาษีอากร
ดังกลําวนี้ จึงอาจถูกตีความได๎โดยบุคคลหรือองค์กรหลายหนํวยงาน
แตํอยํางไรก็ตาม ในท๎ายที่สุดองค์กรสุดท๎ายที่ต๎องตีความและมีผลผูกพันตามกฎหมายนั่นคือ
องค์กรศาล ซึ่งมีอํานาจหน๎าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข๎องกับภาษีอากรนี้เองในแตํ
ละประเทศ ศาลจะใช๎หลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายภาษีอากรแตกตํางกันไปตามระบบกฎหมายและ
ลักษณะเฉพาะของแตํละประเทศซึ่งไมํเหมือนกัน อาจกลําวโดยสรุปได๎วํา แนวทางการตีความกฎหมาย
ภาษีอากรของศาล สามารถแยกออกได๎เป็น 2 แนวทาง คือ35

34

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม , คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร , พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก๎ไขเพิ่มเติม) ,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหํงเนติบัณฑิตยสภา, 2549), หน๎า 3.
35

สรายุทธ์ วุฒยากรณ์, “การตีความกฎหมายภาษีอากร ”, สรรพากรสาสน์ 52, 8 (สิงหาคม 2548) :

หน๎า 93.

2.1 กฎหมายภาษีอากรต้องตีความโดยเคร่งครัด (Strict interpretation)
การเก็บภาษีแม๎จะทําให๎รัฐบาลมีรายได๎ในการบริหารประเทศ แตํก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือน
ตํอผลประโยชน์สํวนได๎เสียของประชาชน ฉะนั้น การที่จะเก็บภาษีจากบุคคลใด ในพฤติการณ์ใดต๎อง
ปรากฏวํามีกฎหมายบัญญัติไว๎โดยชัดแจ๎งให๎เก็บ หากตัวบทกฎหมายที่ใช๎เก็บภาษีอากรไมํชัดแจ๎ง กํากวม
หรือตีความได๎หลายนัย ก็ต๎องตีความไปในทางที่เป็นคุณหรือประโยชน์แกํผู๎เสียภาษี จะตีความให๎เป็น
ผลร๎ายไมํได๎ กลําวโดยสรุปก็คือ “กฎหมายภาษีอากรต๎องตีความโดยเครํงครัด” ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการ
ตีความกฎหมายที่ทํานอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ ได๎เคยกลําวไว๎36
ในกรณีนี้ศาลอังกฤษก็ถือหลักการตีความดังกลําวตลอดมา คดีตัวอยํางซึ่งใช๎เป็นหลักอธิบาย
วิธีการตีความอยํางเครํงครัดก็คือ คดี Cape Brady Syndicate V.I.R Comers (1921) ซึ่งในคดีนี้ ทํานผู๎
พิพากษา Rowlatte ได๎กลําววํา “ในการตีความพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภาษี ผู๎ตีความต๎องพิจารณาเฉพาะ
ข๎อความตามที่กลําวไว๎อยํางชัดเจนเทํานั้น จะตีความเป็นอยํางอื่นซึ่งมิได๎กลําวไว๎ไมํได๎ จะอํานตัวบท
เพิ่มเติมเข๎ามาไมํได๎ และจะตีความโดยปริยายก็ไมํได๎ ผู๎ตีความยํอมตีความได๎ด๎วยการพิจารณาภาษาที่ใช๎
ในพระราชบัญญัติเทํานั้น”
จากหลักการตีความอยํางเครํงครัดดังกลําว ถ๎าในการตีความปรากฏวําถ๎อยคําหรือข๎อความที่
ใช๎ในตัวพระราชบัญญัติหรือตัวบทกฎหมายใดไมํมีความชัดเจนหรืออาจตีความได๎หลายนัย ศาลอังกฤษ
จะตีความยกประโยชน์แหํงข๎อสงสัยนั้นให๎เป็นคุณแกํผู๎จะต๎องเสียภาษี แตํถ๎าถ๎อยคําหรือข๎อความดังกลําว
ชัดเจนอยูํแล๎ว ศาลอังกฤษจะตีความถ๎อยคําหรือข๎อความนั้นในความหมายธรรมดาหรือธรรมชาติ
(Natural Meaning)
อีกทั้งในการตีความข๎อยกเว๎นที่ปรากฏอยูํในตัวบทกฎหมาย ศาลก็จะตีความข๎อยกเว๎นเชํนวํา
นั้นอยํางเครํงครัดเชํนเดียวกัน ถ๎าในข๎อยกเว๎นนั้นมีถ๎อยคําหรือข๎อความไมํชัดเจน ศาลจะตีความข๎อยกเว๎น
นั้นให๎เป็นผลร๎ายแกํผู๎จะต๎องเสียภาษีไมํได๎37
ผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตวํา การตีความในลักษณะขยายความนี้ยังไมํเป็นการต๎องห๎ามที่จะนํามาใช๎
กับการตีความกฎหมายอาญา แตํการนํามาใช๎จะขยายความจนถึงกับขัดแย๎งกับตัวอักษรแหํงบทบัญญัติ
กฎหมายอาญาในเรื่องนั้นๆ อยํางชัดแจ๎งไมํได๎ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการอาศัยเทียบบทกฎหมายใกล๎เคียง
อยํางยิ่งลงโทษจําเลย38 ซึ่งทําไมํได๎ ซึ่งในกรณีนี้ ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ได๎กลําววํา การขีดเส๎น
36

ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ , การตีความกฎหมาย , พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548), หน๎า 438.
37
สม อินทร์พยุง “ข้อสังเกตในการตีความกฎหมายภาษีอากร ” วารสารทนายความปีที่ 21 ฉบับที่
4 หน๎า 63.
38
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 , พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), หน๎า 30.

ระหวํางการเทียบบทกฎหมายที่ใกล๎เคียงอยํางยิ่งและการตีความในกฎหมายไมํใชํสิ่งที่งํายนัก และกรณี
อยํางเดียวกันศาลแหํงประเทศตํางๆ ก็วินิจฉัยคดีผิดเพี้ยนกัน โดยบางศาลเห็นวําเป็นการตีความ บางศาล
เห็นวําเป็นการเทียบบทใกล๎เคียงอยํางยิ่ง
สําหรับศาลไทยถือหลักการตีความอยํางไรนั้น มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่นําจะหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาดังตัวอยํางตํอไปนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ 2317/2519 ซึ่งวินิจฉัยวํา บัญชีอัตราภาษีป้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 กําหนดวิธีคํานวนเนื้อที่ป้ายไว๎สองแบบคือ แบบ ก. เป็นป้ายมีขอบเขตกําหนดไว๎ ให๎เอาสํวนกว๎าง
ที่สุดคูณด๎วยสํวนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย และแบบ ข. เป็นป้ายไมํมีขอบเขตกําหนดไว๎ ให๎ถือเอา
ตัวอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่อยูํริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกําหนดสํวนกว๎างที่สุด แล๎วคํานวนตามแบบ
ก. พระราชบัญญัติภาษีป้ายเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เมื่อกฎหมายไมํแจ๎งชัดก็จะต๎องตีความโดย
เครํงครัดในทางที่ไมํเป็นโทษแกํผู๎ต๎องเสียภาษี ซึ่งพออนุมานได๎วําเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้จะต๎อง
ประเมินภาษีป้ายโดยเลือกคํานวนเนื้อที่เฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง ไมํใชํรวมคํานวนทั้งสองแบบ
2.2 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคานึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ( Purposive
Interpretation)
การตีความตามแนวนี้ยึดถือเจตนารมณ์แหํงกฎหมายเป็นสําคัญ ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมี
ถ๎อยคําไมํชัดแจ๎งหรือคลุมเครือ ศาลจะต๎องค๎นหาเจตนารมณ์แหํงกฎหมายแล๎วตีความตามเจตนารมณ์นั้น
โดยศาลของประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ให๎ความสําคัญกับข๎อเท็จจริงในคดี
และการตีความหรือการใช๎เหตุผลในทางกฎหมายคํอนข๎างยืดหยุํน โดยตีความตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย สํวนศาลในประเทศระบบ กฎหมายลายลักษณ์อัษร (Civil Law) ยืดถือถ๎อยคําตามตัวบท
กฎหมายและมีแนวโน๎มในการตีความตามตัวอักษร
เหตุที่การตีความกฎหมายภาษีอากรต๎องคํานึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในการ
บัญญัติกฎหมาย เพราะในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการแบํงแยกการใช๎อํานาจ การเก็บ
ภาษีจะกระทําได๎ตํอเมื่อได๎รับการตกลงยินยอมโดยตรงจากประชาชนหรือได๎รับการตกลงยินยอมโดย
อ๎อมผํานทางผู๎แทนของประชาชน อํานาจการจัดเก็บภาษีจึงไมํใชํการใช๎อํานาจตามอําเภอใจ แตํเป็น
อํานาจที่มาจากการอนุมัติของประชาชนหรือปวงชน ตามหลักความยินยอมทางภาษี (
Consentement
Fiscal) เมื่อการเก็บภาษีมาจากการตกลงยินยอมของประชาชน การตีความกฎหมายภาษีอากร จึงต๎อง
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู๎แทนของประชาชนในการตรากฎหมายภาษีอากรด๎วย
2.3 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคานึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร
(Autonomie du droit fiscal)

นอกจากกฎหมายภาษีอากรจะต๎องตีความโดยเครํงครัดโดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติ
บัญญัติในการบัญญัติกฎหมายแล๎ว ยังต๎องคํานึงถึงหลักความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร
(Autonomie du droit fiscal) ด๎วย หลักความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร คือหลักที่วํา ผู๎บัญญัติ
กฎหมายมีอํานาจรํางบทบัญญัติกฎหมายภาษีอากรให๎มีเนื้อหาสาระที่แตกตํางจากแนวคิดพื้นฐานทาง
กฎหมายในสาขาอื่นได๎ รวมทั้งไมํจําเป็นต๎องกําหนดเนื้อหาสาระของกฎหมายภาษีอากรในลักษณะ
เดียวกันกับที่ปรากฏในกฎหมายแพํงและพาณิชย์39
2.4 การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องคานึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา
หลักความศักดิ์สิทธิ์แหํงการแสดงเจตนานั้นเป็นหลักกฎหมายเอกชนที่ให๎เสรีภาพหรืออิสระ
แกํคูํสัญญาในการที่จะทําสัญญาอยํางไรก็ได๎ ถ๎าสัญญานั้นไมํมีวัตถุประสงค์เป็นการต๎องห๎ามชัดแจ๎งโดย
กฎหมาย เป็นการพ๎นวิสัยหรือขัดตํอความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังที่ปรากฏใน
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 150 มาตรา 152 และมาตรา 368 เป็นต๎น หลักความศักดิ์สิทธิ์
ของการแสดงเจตนาดังกลําวเดิมรัฐหรือสังคมเข๎ามาควบคุมน๎อยมาก แตํในปัจจุบันรัฐหรือสังคมเข๎ามา
ควบคุมมากขึ้นเพื่อมิให๎คูํสัญญาทําสัญญาที่มีผลกระทบตํอรัฐหรือสังคม เชํน การห๎ามมิให๎ทําสัญญาที่มี
ข๎อสัญญาอันไมํเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติวําด๎วยข๎อสัญญาที่ไมํเป็นธรรม พ.ศ. 2540 ดังนั้นใน
ปัจจุบันหลักความศักดิ์สิทธิ์แหํงการแสดงเจตนาจึงเริ่มเสื่อม40
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา หากผู๎ใช๎กฎหมายหรือศาลยอมรับหลักการดังกลําวนี้ก็เทํากับเป็นการเปิด
โอกาสให๎คูํสัญญาทําสัญญาอยํางไรก็ได๎ที่จะทําให๎รัฐเก็บภาษีได๎น๎อยลง หรืออาจจะเก็บภาษีไมํได๎เลย
เทํากับการจะเสียภาษีภาษีหรือไมํเสียภาษี หรือเสียภาษีมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับความตกลงตามอําเภอใจ
ของคูํสัญญาไมํได๎ขึ้นอยูํกับกฎหมาย จึงมีผลกระทบกระเทือนตํอสังคม ศาลจึงไมํควรยอมรับหลักการนี้
แตํหากศาลจะยอมรับเอาหลักการนี้มาวินิฉัยปัญหาในทางคดี ก็นําจะนํามาใช๎ในทางที่ไมํ
กระทบกระเทือนตํอรัฐหรือสังคมเทํานั้น ซึ่งต๎องอาศัยการตีความเป็นเรื่องๆ ไป
2.5 การตีความถ้อยคาที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ

39

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล , คาอธิบายกฎหมายมหาชนว่าด้วยการคลังและภาษีอากร , พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2544), หน๎า 103-104.
40
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กรณีที่ถ๎อยคําใดกฎหมายไมํได๎บัญญัติความหมายไว๎เป็นพิเศษ ก็ต๎องถือวําคํานั้นมีความหมาย
ตามธรรมดาตามที่เข๎าใจกันอยูํทั่วไปหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข๎องได๎บัญญัติไว๎ จะตีความคํานั้นให๎มี
ความหมายเป็นอยํางอื่นไมํได๎41
3. การมีผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร
กรณีที่กฎหมายไมํได๎กําหนดวันใช๎บังคับดังกลําวก็ต๎องเป็นไปตามหลักที่วํา “กฎหมายไมํมีผล
ย๎อนหลัง” กลําวคือ กฎหมายจะใช๎บังคับแกํกรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตตั้งแตํวันประกาศใช๎บังคับกฎหมาย
เป็นต๎นไป และกฎหมายจะไมํใช๎บังคับแกํการกระทําหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกํอนหน๎าวันบังคับใช๎
กฎหมาย นั้น การที่กฎหมายจะมีผลย๎อนหลังนั้นเป็นข๎อยกเว๎น และจะยกเว๎นได๎ภายใต๎เงื่อนไข 2 ประการ
กลําวคือ ประการแรกจะต๎องระบุไว๎ให๎ชัดเจนในกฎหมายนั้นเองวําให๎กฎหมายมีผลย๎อนหลังได๎ ประการ
ตํอมาการบัญญัติให๎กฎหมายมีผลย๎อนหลังนั้นต๎องไมํขัดหรือแย๎งตํอรัฐธรรมนูญด๎วย 42 ตามรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 มาตรา 6 และมาตรา 211 ซึ่งให๎อํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
วินิจฉัยวําบทบัญญัติกฎหมายใดขัดหรือแย๎งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไมํ
ดังนั้น หากเป็นกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาแล๎วยํอมไมํมีผล
ย๎อนหลังในทางที่เป็นโทษแกํผู๎กระทําความผิด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่วํา “ไมํมีความผิดและไมํมีโทษโดย
ไมํมีกฎหมาย” ตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 มาตรา 39 ที่วํา
“บุคคลไมํต๎องรับโทษอาญา เว๎นแตํ ได๎กระทําการอันกฎหมายที่ใช๎อยูํในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและกําหนดโทษไว๎ และโทษที่จะลงแกํบุคคลนั้นจะหนักกวําโทษที่กําหนดไว๎ในกฎหมายที่ใช๎
อยูํในเวลาที่กระทําความผิดมิได๎” แตํถ๎าเป็นการย๎อนหลังไปในทางที่เป็นคุณแล๎วย๎อมมีผลย๎อนหลังได๎
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสองที่วํา “ถ๎าตามบทบัติบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติใน
ภายหลัง การกระทําเชํนนั้นไมํเป็นความผิดตํอไป ให๎ผู๎ที่ได๎กระทําการนั้นพ๎นจากการเป็นผู๎กระทํา
ความผิด และถ๎าได๎มีคําพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษแล๎วให๎ถือวําผู๎นั้นไมํเคยต๎องคําพิพากษาวําได๎กระทํา
ความผิดนั้น ถ๎ารับโทษอยูํก็ให๎การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง”
เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้แล๎วเห็นได๎วํา การบัญญัติให๎กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บอากรมีผล
ย๎อนหลังไปใช๎จัดเก็บการกระทําที่เกิดขึ้นกํอนวันประกาศใช๎กฎหมายนั้นหรือกลําวอีกนัยหนึ่งให๎มีผล
ย๎อนหลังในทางที่เป็นโทษแกํผู๎เสียภาษีนั้นกระทํามิได๎ และแม๎จะมิได๎บัญญัติให๎มีผลย๎อนหลังก็ไมํมีผล

41
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ย๎อนหลัง หากย๎อนหลังแล๎วเป็นโทษแกํผู๎เสียภาษี 43 แตํถ๎าเป็นการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ให๎มีผลย๎อนหลังในทางที่เป็นคุณแกํผู๎เสียภาษีแล๎วยํอมกระทําได๎
แตํอยํางไรก็ตาม การมีผลย๎อนหลังในทางที่เป็นคุณนั้นจะต๎องมีการระบุไว๎โดยชัดแจ๎งใน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรนั้น มิฉะนั้น แม๎กฎหมายใหมํจะเป็นคุณก็ไมํมีผลย๎อนหลังแตํอยําง
ใด44
4. ความเป็นมาของภาษีท้องถิ่น
ภาษีท๎องถิ่น คือ ภาษีที่กฎหมายกําหนดให๎ท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดเก็บเองเพื่อนํามาเป็นรายได๎และใช๎จําย
ซึ่งรายได๎นั้นเพื่อการบริหารกิจการสาธารณะตํางๆ ตามความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งได๎แกํ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง45 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ และภาษีป้าย เป็นต๎น
4.1 ความเป็นมาของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างถูกบัญญัติขึ้นโดยมีที่มาจากการที่รัฐบาลต๎องการแก๎ไข
ปัญหาอันเกิดจากข๎อบกพรํองของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท๎องที่ซึ่งบัญญัติใช๎
บังคับมาเป็นเวลานานแล๎ว ทําให๎มีบทบัญญัติที่ไมํมีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎ผํานขั้นตอนการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล๎วแตํยังอยูํในชํวงของการแก๎ไขปรับปรุงบทบัญญัติในบางประเด็นที่เห็นวํายังไมํมีความ
เหมาะสมตํอการบังคับใช๎ พิจารณาดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีข๎อบกพรํองอยูํหลายประการ กลําวคือ ประการแรก ในแงํของฐาน
ภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใช๎ฐานภาษีจากคํารายปีหรือคําเชําตํอปี ( Rental Value) ในการประเมินภาษี
จึงมีความซ้ําซ๎อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาจากการให๎เชําทรัพย์สิน อีกทั้งการประเมินคํา
รายปี ขึ้นกับดุลพินิจของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการกําหนดคําเชําที่สมควรให๎เชําได๎ในปีหนึ่ง ประการที่
สอง ในแงํของอัตราภาษีก็กําหนดไว๎สูงมาก กลําวคือ กําหนดร๎อยละ 12.5 ของคํารายปี หรือเทียบเทํากับ
คําเชําเดือนครึ่ง ซึ่งโดยปกติผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์จะผลักภาระไปยังผู๎เชํา หรือถ๎าเป็นผู๎ประกอบการก็ผลัก
ไปในราคาสินค๎าและบริการ เป็นต๎น
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แนวคําพิพากษาฎีกาที่ 1889/2524.
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2074-2075/2548.
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ในปัจจุบันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างยังไมํมีการประกาศใช๎บังคับ ซึ่ง เมื่อกฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างมีผลใช๎บังคับแล๎ว จะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุง
ท๎องที่โดยให๎ใช๎กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างฉบับใหมํแทน.

ภาษีบํารุงท๎องที่มีข๎อบกพรํอง ประการแรก ปัญหาในแงํของฐานภาษี คือ ราคาปานกลางของ
ที่ดินซึ่งปกติต๎องมีการกําหนดทุกรอบ 4 ปี แตํปัจจุบันยังคงใช๎ราคาปานกลางที่ดินที่ใช๎ในการประเมิน
ภาษี ปี 2521 - 2524 และมีการลดหยํอนเนื้อที่ดินที่เจ๎าของใช๎อยูํอาศัยและทําการเกษตรที่ไมํต๎องนํามา
คํานวณภาษี ตั้งแตํ 50 ตารางวาถึง 5 ไรํ แล๎วแตํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นจะกําหนด ถ๎าเป็นเขต
เทศบาลเมืองลดหยํอนเนื้อที่ดินได๎ 50 - 100 ตารางวา เขตเทศบาลตําบล ลดหยํอนได๎ตั้งแตํ 200 ตารางวา
ถึง 1 ไรํ หรือเขตองค์การบริหารสํวนตําบล ลดหยํอนได๎ 3 - 5 ไรํ การลดหยํอนโดยเนื้อที่เชํนนี้ ทําให๎
เจ๎าของอสังหาริมทรัพย์หลายรายหลุดออกไปจากระบบภาษีเพราะมีเนื้อที่ดินต่ํากวําเกณฑ์ลดหยํอนที่
ท๎องถิ่นกําหนด
ปัญหาประการที่สอง ปัญหาในแงํ อัตราภาษี ภาษีบํารุงท๎องที่มีโครงสร๎างอัตราภาษีที่กําหนด
ตามชั้นของราคาปานกลางที่ดิน ถึง 34 ชั้นและมีลักษณะถดถอย โดยชั้นราคาปานกลางที่ดินต่ํากวําไรํละ
30,000 บาท อัตราภาษีถัวเฉลี่ยร๎อยละ 0.50 สํวนราคาปานกลางที่เกินกวําไรํละ 30,000 บาท อัตราภาษีถัว
เฉลี่ยร๎อยละ 0.25 ของราคาปานกลาง ที่ดินที่ใช๎ประกอบการกสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุกเสียภาษีกึ่งอัตรา
แตํถ๎าเจ๎าของประกอบการกสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุกนั้นด๎วยตนเองเสียภาษีอยํางสูงไมํเกินไรํละ 5 บาท
ซึ่งกฎหมายมีเจตนารมณ์ต๎องการชํวยเหลือชาวนา แตํกลายเป็นชํองโหวํของกฏหมายในการเลี่ยงภาษีโดย
การปลูกพืชล๎มลุกซึ่งมีอายุไมํเกิน 3 ปี
นอกจากนี้ กรณีทิ้งที่ดินไว๎วํางเปลําไมํทําประโยชน์ตามควรแกํสภาพที่ดินกฎหมาย
กําหนดให๎เสียภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเทํา แตํโดยข๎อเท็จจริงในเรื่องของฐานภาษีที่ไมํเป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
อัตราภาษีที่ต่ํามาก จึงยังคงมีการทิ้งที่ดินไว๎รกร๎างวํางเปลําอยูํเป็นจํานวนมาก และท๎องถิ่นก็เก็บภาษีไมํได๎
เพราะเจ๎าของที่ดินสํวนใหญํเป็นคนที่อาศัยอยูํนอกพื้นที่ แตํซื้อที่ดินทิ้งไว๎รอขายเก็งกําไรในอนาคต
4.2 ความเป็นมาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีวิวัฒนาการมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจากการจัดเก็บอากร
ตลาด หรือภาษีเรือ แพ โรงร๎าน โดยในสมัยอยุธยามีการจัดเก็บเฉพาะจากอากรตลาด จากผู๎ที่มาขายของใน
ตลาด โดยปรากฏหลักฐานวําในสมัยรัชการที่ 3 อัตราที่เก็บ 100 เบี้ยตํอวันจากผู๎ที่ได๎ออกร๎านขายของ
ตํอมาในรัชสมัยรัชการที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว) จึงได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎มี
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บโดยเพิ่มการเก็บภาษีเรือ แพ โรงร๎าน ขึ้นในพุทธศักราช 2401 46 ในระยะตํอมา
เมื่อมีการเพิ่มภาษีเรือ แพ โรงร๎าน แล๎ว อากรตลาด ยังคงมีการเก็บในอัตรา 12 ชัก 1 กึ่ง จากคําเชําที่เจ๎าของ
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แนว

ตลาดได๎รับมา อัตรานี้เหมือนกันทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองตํางๆ สํวนภาษีเรือ แพ โรงร๎าน การจัดเก็บมี
การแบํงประเภทและมีพิกัดอัตราแนํนอนและแบํงประเภทได๎ดังนี้47
ประเภทที่หนึ่ง เก็บภาษีจากเรือ กําหนดพิกัดอัตราไว๎วํา เรือที่รับบรรทุกสินค๎าน้ําตาล พริกไทย
ไม๎แดง เก็บในอัตรา 12 เที่ยวชัก 1 เรือที่บรรทุกสินค๎าอื่นนอกจากที่กลําวมาเก็บศอกละ 1 สลึง แตํเรือที่มี
สินค๎าขายในเรือถ๎าไมํถึงตําลึงไมํเสียภาษี
ประเภทที่สอง เก็บจากโรงร๎าน ซึ่งกําหนดพิกัดอัตราไว๎วํา โรงร๎านที่มีสินค๎าสิ่งของขายได๎
มากกวํา 1 ตําลึงขึ้นไป เสียพิกัดอัตราภาษีห๎องละ 2 สลึง โรงร๎านที่มีสินค๎าขาย 2-3 ชนิด เสียห๎องละ 1 บาท
โรงร๎านที่มีสินค๎าขาย 4-5 ชนิด เสียห๎องละ 2 บาท สําหรับตึกให๎เชําก็ต๎องพิกัดภาษีโรงเรือนโดยให๎เรียก
ตามภาษีที่ให๎เชํา 12 ชัก 1 หรือเชําที่ดินแล๎วปลูกตั้งโรงบํอนขายสินค๎า ให๎เรียก 12 ชัก 1 จากเจ๎าของบํอน
โรงเลี้ยงสัตว์ ก็ต๎องพิกัดอัตราภาษีเชํนกัน คือ เลี้ยงสุกร 10 ตัวขึ้นไปเสีย 1 บาท หรือเลี้ยงเป็ดไกํขาย 50 ตัว
ขึ้นไปเสีย 1 บาท เป็นต๎น
ประเภทที่สาม คือ แพ ซึ่งมีทั้งแพที่ไว๎สินค๎าและแพที่ให๎คนอื่นเชําไปทําบํอนการพนันหรือเก็บ
สิ่งของมีคํา ต๎องพิกัดอัตราภาษีดังนี้คือ 3 ห๎องเสีย 8 บาท 2 ห๎องเสีย 6 บาท 1 ห๎องเสีย 3 บาท พิกัดอัตราภาษี
ดังกลําวข๎างต๎นนั้นใช๎บังคับเรื่อยมาจนถึงในสมัยรัชการที่ 5 กํอนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 พิกัด
อัตราภาษีที่เก็บมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อย อากรตลาดยังคงเก็บพิกัดเดิม สํวนภาษีเรือมีการเปลี่ยนแปลง คือ
เรือที่บรรทุกเครื่องกระชายเดิมขายทั้งกรุงเทพและหัวเมืองใดๆก็ดี ตั้งแตํ 2 เดือนขึ้นไปเก็บภาษีเรือศอกละ
12 สตางค์ วาละ 2 สลึง ถ๎าขายทั้งปีขึ้นไปเก็บภาษีศอกละ 1 สลึง วาละ 1 บาท ถ๎าต่ํากวํา 2 เดือนไมํให๎เก็บ
ภาษีถือเป็นเรือจร สําหรับโรงเรือน ร๎าน แพ ในกรุงเทพที่ให๎เชําไว๎สินค๎า ตั้งบํอนเบี้ยเขียนหวย คนเชําอยูํก็ดี
หรือไมํได๎ให๎เชํา เป็นแตํเอาไว๎สินค๎าของตัวเองก็ดี และโรงเรือนตึกแพของพวกหญิงโสเภณีให๎เก็บภาษีจาก
คําเชําในอัตรา 12 ชัก 1 กึ่ง สําหรับที่อยูํในท๎องที่ใกล๎สถานีตํารวจ และอัตรา 12 ชัก 1 สําหรับท๎องที่ที่ไกล
ออกไป สําหรับโรงเรือน ร๎าน ตึก แพหัวเมืองที่ให๎เชําคิดภาษีอัตรา 12 ชัก 1 สํวนแพในกรุงเทพที่มีสินค๎า
น๎อย 1-3 สิ่งเก็บภาษีห๎องละ 1 บาท 2 สลึง ถ๎าแพมีสินค๎าน๎อยแตํมี 4-6 สิ่งเก็บห๎องละ 2 บาท ถ๎ามีสินค๎า
จํานวนมากแตํเป็นสิ่งเดียวเก็บห๎องละ 3 บาท บรรดาแพที่อยูํตามห๎องเดียวทั้งปวงมีสินค๎าน๎อยเก็บ 1 บาท 2
สลึง ถ๎าให๎เชําตั้งบํอนเบี้ยหรือมีสินค๎ามากเก็บห๎องละ 2 บาท ถ๎าโรงร๎านหรือร๎านขายสํงเก็บห๎องละ 2 สลึง
ถ๎ามีสินค๎าน๎อยแตํมีหลายสิ่งเรียกเก็บ 1 บาท ถ๎ามีสินค๎ามากเก็บห๎องละ 1-2 สลึง ถ๎าเป็นสินค๎าในไรํ ในสวน
ของตนทั้งในกรุงเทพและ หัวเมืองห๎ามเก็บ โรงเลื่อย ไม๎ โรงสีข๎าว โรงทําน้ํามัน เก็บห๎องละ 1 บาท ถ๎าต่ํา
กวําพิกัดนี้ไมํให๎เก็บ นอกจากนี้ เพิงหรือเฉลียงที่ไว๎สินค๎าอยํางเดียว 1 สลึง ถ๎าไว๎สินค๎าทั้งในเรือนและที่
เฉลียงให๎เก็บภาษีรวมกันทั้งหลังๆ ละ 3 บาท อัตรานี้ใช๎บังคับทั้งกรุงเทพและในหัวเมืองตํางๆ
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รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย คลังข้อมูลและบทสารวจ
สถานะทางวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน๎า 165-167.

ดังที่กลําวมาแล๎ววํา ในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ได๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนอากรตลาดโดยเพิ่มเติมภาษี
เรือ แพ โรงร๎าน การเก็บภาษีนี้อยูํในอํานาจหน๎าที่ของกรมเมือง ตํอมากํอนมีการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ พ.ศ.
2416 ภาษีเรือ แพ โรงร๎าน ย๎ายมาอยูํในอํานาจของกรมมหาดไทย ซึ่งหลังจากมีการตราพระราชบัญญัติพระ
ธรรมนูญหน๎าที่ราชการของกระทรวงพระคลัง ร.ศ. 109 การเก็บภาษีเรือ แพ โรงร๎าน โอนมาอยูํในอํานาจ
หน๎าที่ของกรมสรรพากร ดังนั้นนับตั้งแตํ พ.ศ. 2433 เป็นต๎นไป ภาษีเรือ แพ โรงร๎าน อยูํในหน๎าที่จัดเก็บ
ของกรมสรรพากรมาตลอด จากนั้น ในปีพุทธศักราช 2475 ได๎มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผํนดินจาก
ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช ย์ มาสูํการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได๎มีการผลักดันให๎ปรับปรุง
โครงสร๎างอัตราภาษีประเภทตํางๆ ที่ไมํมีความเป็นธรรมให๎มีความเป็นธรรมและเหมาะสมตํอสภาพ
บ๎านเมืองมากยิ่งขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได๎เสนอแก๎ไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายถึงที่ดินด๎วย เรียกวํา
“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475” ให๎มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 247548
อนึ่ง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุ ทธศักราช 2475 มีการแก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลําวรวม 4 ครั้ง กลําวคือ
ครั้งแรก พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ประกาศ ณ วันที่ 11
สิงหาคม พุทธศักราช 2475 49 โดยกําหนดยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดินสําหรับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร๎าง
อยํางอื่นๆที่เจ๎าของอยูํเอง50 และยกเลิกการจัดเก็บภาษีที่ดินซึ่งมิได๎ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
อยํางอื่นๆ51 และลดอัตราภาษีจากร๎อยละ 15 ของคํารายปีเป็นร๎อยละ 12.5 ของคํารายปี52
53
ครั้งที่สอง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485
แก๎ไข
ระยะเวลาการประกาศให๎เจ๎าของทรัพย์สินมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระภาษีจากเดิมภายใน 2
เดือนนับตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นภายใน 1 เดือน นับตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆปี เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการกําหนดให๎วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหมํ และนับเป็นวันแรกของการเก็บภาษี

48

“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ,” ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 49 (20
เมษายน 2475): 51.
49
“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ,” ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 49
(14สิงหาคม พ.ศ. 2475): 259-261.
50
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 10.
51
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 16 และมาตรา 17.
52
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 8.
53
“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ,” ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 59 (28
เมษายน 2475): 29.

ครั้งที่สาม พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2534 54 ปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บภาษีและการชําระภาษีของรัฐวิสาหกิจและประชาชน ให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น55เปลี่ยนแปลง
แก๎ไขวิธีดําเนินการประเมิน การชําระภาษี และการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีผู๎ค๎างชําระภาษี 56
ตลอดจนให๎อํานาจผู๎บริหารไมํวําจะเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
คํารายปี หรือรัฐมนตรีมีอํานาจลดหยํอนคํารายปีให๎แกํรัฐวิสาหกิจ 57 รวมทั้งให๎อํานาจพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ประเมินและแจ๎งการประเมินย๎อนหลังและมีการยกเว๎นโทษทางอาญาและไมํต๎องเสียคําปรับและเงินเพิ่ม
ในกรณีผู๎ค๎างภาษีนําภาษีมาชําระภายในเวลาที่กําหนด
58
ครั้งที่สี่ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2543
เพื่อให๎
สอดคล๎องกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีขึ้นใหมํตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
สํวนตําบล พ.ศ. 2537 จึงมีการแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใน
เขตองค์กรบริหารสํวนตําบล และให๎อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นในการจัดเก็บภาษี 59 รวมทั้งได๎กําหนดเวลา
ชําระภาษีเร็วขึ้นจากเดิม 90 วัน เป็น 30 วัน60
4.3 ความเป็นมาของภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบํารุงท๎องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินซึ่งประเทศไทยมีการจัดเก็บมาตั้งแตํสมัยโบราณแล๎ว
สําหรับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดเก็บโดยแยกประเภทกันอยูํตามประเภทการใช๎ที่ดินที่กํอให๎เกิด
รายได๎รวมทั้งลักษณะของสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปของใบเหยียบย่ํา ตราจองและตราแดง อันเป็น
หนังสือสําคัญที่แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการจับจองที่ดินเพื่อทําประโยชน์และนํามาใช๎เป็นหลักในการคิด
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“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ,” ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 108 ตอน
196 ฉบับพิเศษ (11 พฤศจิกายน 2534): 1.
55
แก๎ไขบทนิยามคําวํา “พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ” กับ “พนักงานเก็บภาษี ” และเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ “รัฐวิสาหกิจ” อาทิเชํน มาตรา 6 ทวิ รวมถึงได๎เพิ่มเติมทรัพย์สินที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีโรงเรือน
และที่ดิน.
56
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 44.
57
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 31.
58
“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ,” ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 117 ตอน
16 ก (7 มีนาคม 2543): 38.
59
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 44.
60
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 38.

คํานวนภาษี เพราะการจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นการจัดเก็บจากทรัพย์สินที่อยูํในความครอง การจับจองที่ดินมี 3
ลักษณะคือ61
1. ใบเหยียบย่ํา หมายถึง หนังสือสําคัญที่แสดงวําผู๎มีชื่อในหนังสือได๎รับอนุญาตให๎เข๎าไป
กํอสร๎างหักร๎างถางพงทําที่ดินให๎เป็นประโยชน์ภายในกําหนดเวลา เป็นการจับจองที่ดินเป็นการชั่วคราว ผู๎
จับจองที่ได๎รับใบเหยียบย่ําจะต๎องทําประโยชน์ให๎แล๎วเสร็จภายใน 2 ปี62 นับแตํได๎รับใบเหยียบย่ํา และผู๎จับ
จองต๎องชําระภาษีตามสัดสํวนเนื้อที่ที่ทําการเพาะปลูกหรือทําประโยชน์ในที่ดินดังกลําวนั้น
2. ตราจอง หมายถึง หนังสือสําคัญที่เจ๎าพนักงานออกให๎แกํผู๎กํอสร๎างที่ดินรกร๎างวํางเปลํา เป็น
การจับจองที่ดินในลักษณะกึ่งถาวร ผู๎จับจองที่ได๎รับใบเหยียบย่ําจะต๎องทําประโยชน์ให๎แล๎วเสร็จภายใน 3
ปี นับแตํวันได๎รับตราจอง หากครบ 3 ปี แล๎วทําประโยชน์ได๎เทําใดก็มีสิทธิเทํานั้น ที่ดินสํวนที่ไมํได๎ทํา
ประโยชน์ให๎ตกเป็นของรัฐไป 63 การจับจองที่ดินในลักษณะนี้ทําให๎เห็นเจตนาของผู๎จับจองวําประสงค์จะ
ครอบครองที่ดินเพื่อทําประโยชน์ อันมีลักษณะเป็นการถาวรมากกวําในกรณีของใบเหยียบย่ํา และผู๎จับจอง
ต๎องชําระภาษีตาม สัดสํวนเนื้อที่ที่ทําการเพาะปลูกหรือทําประโยชน์จริง
3. ตราแดง หมายถึง การจับจองที่ดินอยํางถาวร ผู๎จับจองต๎องพิสูจน์ให๎ทางการเห็นวําได๎ทํา
ประโยชน์บนที่ดินที่จับจองตลอดระยะเวลาเกินกวํา 9 ปี ผู๎ได๎กรรมสิทธิ์ตราจองต๎องเสียภาษีตามจํานวน
เนื้อที่ที่ระบุไว๎ในตราแดง แม๎วําจะได๎ใช๎ประโยชน์ไมํเต็มจํานวนเนื้อที่ก็ตามซึ่งแตกตํางจากในกรณีของใบ
เหยียบย่ําหรือตราจอง
ในสมัยโบราณได๎จัดเก็บภาษีจากที่ดินหลายประเภทได๎แกํ อากรสวน อากรสมพัตสร คําที่ไรํ
อ๎อย อากรนาเกลือ และอากรคํานา
อากรสวน
ราษฎรผู๎ทําการจับจองที่ดินเพื่อทําประโยชน์ในเขต 11 เมือง ได๎แกํ กรุงเทพ มหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี ราชบุรี นครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครไชยศรี เพชรบุรี และ
ฉะเชิงเทรา จะต๎องเสียคําที่ให๎กับแผํนดินเรียกวํา “เดิมจอง ” ตามเนื้อที่ซึ่งได๎ระบุไว๎ในโฉนดตราสารใน
อัตราปีละ 600 เบี้ย แตํหากราษฎรทําประโยชน์โดยปลูกต๎นไม๎ 8 ชนิด อันได๎แกํ ทุเรียน มะปราง ลางสาด
หมาก พลูค๎าง ทองคํา มะพร๎าวห๎าว มังคุด มะมํวง ราษฎรจะต๎องเสียอากรสวน หรืออากรสวนใหญํ โดยมี
พิกัดตามชนิดของผลไม๎ ในกรณีที่มีการปลูกผลไม๎ 8 ชนิดแตํอากรสวนที่จะต๎องชําระไมํถึง 600 เบี้ย ให๎เสีย
แตํคําเดิมจอง ถ๎าอากรสวนมากกวํา 600 เบี้ย ให๎เสียเพียงอากรสวน ซึ่งตํอมาภายหลังมีการออกประกาศ
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ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล , คาอธิบายกฎหมายมหาชนการคลังและภาษีอากร ภาษีบารุงท้องที่
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2545), หน๎า 39.
62
พระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127.
63
พระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 6 มาตรา 8 และมาตรา 9.

พิกัดอัตราอากรสวนใหญํในมณฑลกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2454 เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีโดยวัดจากความสูง
ของต๎นไม๎และขนาดวัดรอบของต๎นไม๎64
หนํวยงานที่ทําหน๎าที่จัดเก็บอากรสวนใหญํ คือ พระคลังสวน โดยมีการแตํงตั้งเจ๎าพนักงานออก
รังวัดพื้นที่หรือพืชผลเพื่อตรวจนับต๎นไม๎ในกรุงเทพและหัวเมืองกํอนที่จะสํงเจ๎าพนักงานมาจัดเก็บภาษีอีก
ครั้งหนึ่ง ในสมัยรัชการที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎เป็นอากรผูกขาดขึ้นตรงตํอพระคลังมหาสมบัติ
ในสมัยรัชการที่ 5 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองปี พ.ศ. 2435 กระทรวงนครบาลมีหน๎าที่จัดเก็บอากรสวน
ใหญํ ตํอมาในปี พ.ศ. 2441 อากรสวนใหญํอยูํในบังคับบัญชาของกรมสรรพากร ในสังกัดกระทรวงนคร
บาลจนกระทั่งปี พ.ศ. 2481 รัฐบาลในเวลานั้นได๎ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติอากรสวนใหญํ
อากรสมพัตสร
อากรสมพัตสรจัดเก็บจากพืชสวนไม๎ล๎มลุก เริ่มมีการจัดเก็บตั้งแตํสมัยอยุธยาเป็นต๎นมา อากร
สมพัตสรมีความแตกตํางจากอากรสวน กลําวคือ อากรสมพัตสรจะเก็บเฉพาะที่ดินที่ทําการเพาะปลูกจริงๆ
ในขณะที่อากรสวนใหญํเก็บคําอากรเทํากันทุกปี ดังนั้น อากรสมพัตสรจึงเป็นการจัดเก็บอากรจาก
ผลประโยชน์ที่ราษฎรได๎รับจากการทํามาหากิน สมัยสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเก็บอากรสมพัตสรใน
อัตราไรํละ 1 บาท ตํอมาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงกําหนดพิกัดอากรสมพัตสรแตกตําง
ออกไปตามชนิดของพืชสวน
หนํวยงานที่ทําหน๎าที่จัดเก็บอากรสมพัตสร คือ พระคลังมหาสมบัติ โดยมีกรมพระคลังสวน
เป็นผู๎ประเมินอากรสมพัตสรและอนุญาตให๎เอกชนมาประมูลผูกขาดการเก็บอากรสมพัตสร ตํอมา พ.ศ.
2441 มีการยกเลิกการผูกขาดเปลี่ยนเป็นเจ๎าพนักงานมีหน๎าที่จัดเก็บโดยอยูํในอํานาจของกรมสรรพากร
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 ได๎มีพระราชบัญญัติยกเลิกอากรสมพัตสร
ภาษีคําไรํอ๎อย
พระราชบัญญัติลักษณะเก็บภาษีไรํอ๎อย พุทธคักราช 2464 ประกาศใช๎ในสมัยรัชกาลที่ 6 65 กํอน
ประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ วิธีการเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อยได๎กระจัดกระจายอยูํในที่ตํางๆ เชํน ประกาศ
เก็บภาษีไรํอ๎อยในหัวเมืองมณฑลอยุธยา ร.ศ. 119 ประกาศแก๎ไขการเก็บภาษีไรํอ๎อยในมณฑลจันทบุรี ร.ศ.
125 และพระราชบัญญัติภาษีภายใน ร.ศ.111 พระราชบัญญัติลักษณะเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อย พุทธศักราช 2464
ได๎ยกเลิกวิธีการเก็บคําที่ไรํอ๎อยที่ใช๎กันอยูํกํอนเสียทั้งหมดและกําหนดวิธีขึ้นใหมํ คือ ภาษีคําที่ไรํอ๎อยซึ่ง
เป็นภาษีที่เก็บจากที่ดินที่ใช๎ปลูกอ๎อยทุกชนิด โดยเจ๎าของที่ดินที่ปลูกอ๎อยเป็นผู๎รับผิดชอบเสียภาษี อัตรา
ภาษีคําที่ไรํอ๎อยกําหนดตามมณฑลที่ตั้งของที่ดิน
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รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ , ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
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กลํอม อิศรพันธ์ , ภาษีที่ดินและโรงเรือน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2497), หน๎า 25.

เดิมรัฐบาลให๎อํานาจเอกชนผูกขาดการจัดเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อยแล๎วนําสํงรัฐ ตํอมาในปี พ.ศ.
2474 หนํวยงานที่ทําหน๎าที่จัดเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อย คือ กรมสรรพากรและในที่สุดภายหลังการปรับปรุง
ระบบภาษีอากร พ.ศ. 2482 รัฐบาลประกาศให๎ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเก็บภาษีคําที่ไรํอ๎อย66
อากรนาเกลือ
อากรนาเกลือเริ่มมีการจัดเก็บในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอากรที่รัฐชักสํวนเกินจากผลผลิตที่ราษฎร
ทํามาหากินได๎บนที่ดินของรัฐ การเก็บอากรนาเกลือจะเก็บตามพิกัดที่รัฐกําหนดไว๎ คือ เกวียนละ 6 บาท
หนํวยงานที่มีหน๎าที่จัดเก็บอากรนาเกลือ คือ กรมทําซ๎าย โดยมีเอกชนมาประมูลขอรับผูกขาด
การเก็บอากรนาเกลือ ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดเก็บอากรเกลืออยูํในอํานาจของกรมสรรพากร พ.ศ.
2475 มีพระราชบัญญัติยกเลิกอากรนาเกลือ และมีการจัดเก็บอากรเกลืออีกครั้งตามพระราชบัญญัติเกลือ
พ.ศ. 2481 แตํในที่สุดปี พ.ศ. 2489 มีการยกเลิกการจัดเก็บอากรเกลือ
อากรคํานา
อากรคํานาถือเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรผู๎ได๎รับประโยชน์จากที่ดินของรัฐลักษณะการ
จัดเก็บพิจารณาจากความแตกตํางกันในความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินเป็นสําคัญ การเก็บอากรคํานาตั้งแตํ
แผํนดินพระนารายณ์มหาราชเป็นต๎นไป แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ67
1. นาที่เจ๎าของต๎องเสียอากรเต็มเนื้อที่ที่หวงห๎าม ไมํวําจะทําประโยชน์มากน๎อยเพียงใด ในสมัย
รัตนโกสินทร์เรียกนาชนิดนี้วํา นาคูํโค ซึ่งหมายถึง นาที่ได๎รับประโยชน์ในการทํานาจากน้ําที่ทํวมทุกปีและ
มีน้ําฝนประจําปี บริเวณที่จัดเก็บนาคูํโค ได๎แกํ นาในเขตกรุงเกํา อํางทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี68
2. นาที่เจ๎าของต๎องเสียอากรเฉพาะเนื้อที่ที่ทําประโยชน์ ในสมัยรัตนโกสินทร์เรียกวํานาฟาง
ลอย ซึ่งหมายถึง นาในที่ดินดอนอาศัยแตํน้ําฝนเป็นสําคัญหรือนาที่ไกลออกไปจากแมํน้ํา ทั้งนาคูํโคและนา
ฟางลอยเก็บคํานาไรํละสลึงเฟื้องเหมือนกัน แตํนาคูํโคเก็บตามเนื้อที่ใน “ตราแดง” ทุกๆ ปีโดยไมํคํานึงวํา
จะทํานาได๎หรือไมํและข๎าวจะดีหรือเสียหาย สํวนนาฟางลอยเก็บตามเนื้อที่ทํานาเทํานั้น โดยรัฐบาลจะสํง
เจ๎าหน๎าที่ เรียกวํา “คําหลวงเสนา” ทําการประเมินจากหลักฐานที่ทํานา คือ “ตอซัง ” ทุกๆ ปี ถ๎าปีใดฝนแล๎ง
ไมํได๎ทํานาก็ไมํต๎องเสียคํานา
การเก็บอากรคํานา สมัยโบราณเก็บเป็นข๎าวเปลือก เรียกวํา “หางข๎าว” ราษฎรจะต๎องนําหางข๎าว
มาสํงยังฉางหลวงในอัตราไรํละ 2 ถัง สํวนผู๎เสียภาษีที่อยูํหัวเมืองไกลการคมนาคมไมํสะดวกสามารถชําระ
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ด๎วยตัวเงินในอัตราไรํละสลึงเฟื้อง ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให๎เลิกเก็บหางข๎าวและเปลี่ยนเก็บเป็นเงิน
แทน การเก็บอากรคํานาอยูํในความรับผิดชอบของกรมนา โดยเสนาบดีกรมนาจะแตํงตั้งข๎าหลวงนาออก
ประเมินในท๎องที่พร๎อมด๎วยเจ๎าเมือง กรมอําเภอกํานันออกรังวัดและประเมินนาปีละครั้ง ในสมัยรัชการที่ 5
มีการปกครองแบบเทศาภิบาลประกอบกับรัฐบาลออกพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคํานา ร.ศ. 119 เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการเก็บอากรคํานา โดยเปลี่ยนการเก็บคํานามาอยูํในความรับผิดชอบของกํานันซึ่งจะเป็นผู๎เดิน
สํารวจออกใบนําให๎ราษฎรเจ๎าของนา แล๎วให๎ราษฎรมาเสียเงินคํานาที่อําเภอเอง 69 หลักเกณฑ์การเก็บเงินคํา
นาดังกลําวใช๎ตลอดมาจนกระทั่งเลิกเก็บอากรคํานาในปี พ.ศ. 2482 และหนํวยงานที่ทําหน๎าที่จัดเก็บเงินคํา
นาตามพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคํานา ร.ศ. 119 คือกรมสรรพากร กรมนี้แบํงเป็นกรมสรรพากรนอก
ทําหน๎าที่เก็บภาษีอากรหัวเมือง สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกรมสรรากรใน ทําหน๎าที่เก็บภาษี
อากรในกรุงเทพ สังกัดกระทรวงนครบาล ตํอมาในปี 2448 รัฐบาลได๎ออกประกาศแก๎วิธีพิกัดและเก็บเงิน
คํานา พ.ศ. 2448 โดยแบํงลักษณะนาเป็น 3 ลักษณะ คือ นาคูํโค นาฟางลอย และนาหวงห๎าม นอกจากนี้ได๎
กําหนดชั้นที่นา และกําหนดอัตราคํานาใหมํ การแบํงชั้นที่นาได๎กําหนดเป็น 5 ชั้น ตามทําเลที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากน๎อยคือ นาชั้นเอก นาชั้นโท นาชั้นตรี นาชั้นจัตวา และนาชั้นเบญจ สํวนการกําหนดอัตราคํา
นานั้นได๎กําหนดเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เทํา
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 รัฐบาลภายใต๎การนําของคณะราษฎร
ประกาศใช๎พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ลักษณะเก็บเงินคํานา ร.ศ. 119 ทําให๎ระบบการเก็บอากรคํานาสิ้นสุดในปี พ.ศ.2482 และนาทั้งหลายให๎เสีย
เงินแกํรัฐในรูปเงินชํวยบํารุงท๎องที่ โดยมีหลักการเก็บจากที่ดินโดยมิคํานึงวําที่ดินนั้นจะใช๎ประโยชน์อยําง
ใดหรือไมํเว๎นแตํจะมีข๎อยกเว๎นเป็นอยํางอื่น แตํไมํถือวําเป็นภาษีเพราะมิได๎เก็บเข๎าเป็นเงินผลประโยชน์
ของแผํนดินและมิได๎เข๎ารวมอยูํในงบประมาณรายรับของแผํนดิน เมื่ออําเภอจัดเก็บเงินได๎แล๎วก็เพียงแตํ
ฝากคลังไว๎เพื่อถอนคืนเทํานั้น รัฐบาลจะนําเงินชํวยบํารุงท๎องที่นี้ไปใช๎อยํางเดียวกับเงินภาษีอื่นๆ ไมํได๎
เพราะกฏหมายกําหนดให๎นําเงินที่เก็บได๎นี้ไปใช๎จํายบํารุงท๎องที่โดยเฉพาะ และได๎กําหนดกฎเกณฑ์การใช๎
จํายเงินบํารุงท๎องที่ภายในท๎องที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด และเทศบาลไว๎โดยชัดแจ๎ง ซึ่งรัฐบาลจะใช๎จํายเงินได๎
ภายในเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเทํานั้น70 แตํเนื่องจากอัตราเงินชํวยบํารุงท๎องที่ที่เรียกเก็บต่ํามาก เงินที่เก็บ
ได๎จึงไมํสามารถนําไปใช๎บํารุงท๎องที่ให๎เกิดประโยชน์ได๎เทําที่ควร และตํอมาในปี พ.ศ.2495 ได๎มี
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2495 ยกเลิกเงินชํวยบํารุงท๎องที่และจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท๎องที่แทน ซึ่งมีหลักการและวิธีการจัดเก็บทํานองเดียวกับเงินชํวยบํารุงท๎องที่ แตํแตกกันในข๎อ
ที่วําเงินที่จัดเก็บได๎นั้นถือเป็นภาษีและรวมเข๎าอยูํในงบประมาณรายรับของแผํนดิน โดยให๎อํานาจแกํรัฐที่
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วรภักดิ์ พิบูลย์, “การเก็บเงินคํานา,” วารสารสังคมศาสตร์ (มกราคม 2508) หน๎า 46.
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อรําม เอี่ยมอรุณ, “การจัดเก็บและการใช๎จํายเงินชํวยบํารุงท๎องที่, ” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2504), หน๎า 18.

จะจัดสรรรายได๎ดังกลําวให๎แกํท๎องถิ่นตามสมควรและจําเป็นตํอมาในปี พ.ศ. 2508 มีการประกาศใช๎
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 แยกออกจากประมวลรัษฎากรและมอบหมายให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดเก็บและถือเป็นรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มีการแก๎ไขหลายครั้งจนถึงปัจจุบันได๎แกํ ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 พ.ศ. 2515 71 ยกเว๎นการเสียภาษีบํารุงท๎องที่สําหรับที่ดินที่ใช๎เป็นสนามบินของรัฐ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 72 เนื่องจากมีการกําหนดรูปแบบการบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกตํางจากจังหวัดอื่นๆ เรียกวํา กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ไมํให๎เกิดข๎อขัดข๎องในการบังคับใช๎พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ.2508 ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทํานั้นจึงกําหนดให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจเชํนเดียวกับผู๎วําราชการจังหวัด และภาษีบํารุง
ท๎องที่ที่เก็บได๎จากที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครให๎เป็นรายได๎ของกรุงเทพมหานคร 73 พระราชกําหนดแก๎ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 ปรับปรุงอัตราภาษีบํารุงท๎องที่จากเดิม
กําหนดไว๎ 43 ชั้น เหลือเพียง 34 ชั้น และหลักเกณฑ์การลดหยํอนภาษีบํารุงท๎องที่
ในปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไว๎สําหรับการ
ประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 74 กําหนดให๎ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 ได๎กําหนดไว๎
สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 และให๎นําราคาปานกลางของที่ดินที่
ใช๎อยูํในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่
ประจําปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 โดยให๎เหตุผลวําวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด
ยังไมํเหมาะสม และเป็นธรรมตามสภาพและทําเลของที่ดินในแตํละแหํง เมื่อได๎คํานึงถึงภาระภาษีที่
ประชาชนต๎องได๎รับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไมํคลี่คลาย ตํอมาในปี พ.ศ. 2529 มี
พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 75 กําหนดให๎
นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช๎ใน
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การประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ประจําปี พ.ศ. 2529 โดยให๎เหตุผลเชํนเดียวกับพระราชกําหนดฉบับกํอน
หลังจากนั้นได๎มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎นําราคาปานกลางที่ดินที่ใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่
ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่สําหรับปีตํอๆ ไปจนถึงปัจจุบัน
ตํอมาเมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. 2537 จึงมี
การตราพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 76 เพื่อปรับปรุงถ๎อยคําและหลักการใน
บทบัญญัติแหํงกฏหมายให๎สอดคล๎องกับกฏหมายดังกลําว
4.4 ความเป็นมาของภาษีป้าย
ภาษีป้ายในสมัยกํอนได๎รวมอยูํกับภาษีโรงค๎าและได๎ถูกยกเลิกไปพร๎อมกับการยกเลิกภาษีโรง
ค๎า หลังจากนั้นได๎มีการนําภาษีป้ายมาบัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2496 การจัดเก็บภาษีป้ายตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ได๎ให๎กรมสรรพากรเป็นผู๎จัดเก็บเรื่อยมา
จนถึง พ.ศ. 2510 จึงได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แยกออกจากประมวลรัษฎากร
และมอบอํานาจให๎กับราชการบริหารสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจหน๎าที่ในการจัดเก็บและเป็นรายได๎ของท๎องถิ่น
โดยตรง
ภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 มาตรา 6 กําหนดให๎
ภาษีป้ายเสียจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎ในการประกอบการค๎าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได๎ หรือโฆษณาการค๎าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได๎ โดยคํานวณจากพื้นที่ภาษีป้ายตามอัตราภาษี
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเจ๎าของป้ายมีหน๎าที่เสียภาษีตามกฎหมาย โดยเสียเป็นรายปี ยกเว๎น ป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกให๎เสียภาษีป้ายตั้งแตํวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให๎คิดภาษีป้ายเป็นราย
งวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายจนถึงงวดสุดท๎ายของปี77
สํวนป้ายที่ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษี ได๎แกํ ป้ายที่แสดงไว๎ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของ
โรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ ป้ายที่แสดงไว๎ที่สินค๎าหรือที่สิ่งหํอหุ๎มหรือบรรจุสินค๎า ป้ายที่แสดงไว๎
ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ป้ายที่แสดงไว๎ที่คน หรือสัตว์ ป้ายที่แสดงไว๎ภายในอาคารที่ใช๎
ประกอบการค๎า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐานเพื่อหารายได๎และแตํละป้ายมี
พื้นที่ไมํเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง แตํไมํรวมถึงป้ายตามกฎหมายวําด๎วยทะเบียนพาณิชย์ ป้ายของ
ราชการ องค์กรของรัฐ ธนาคาร โรงเรียน ผู๎ประกอบการเกษตร วัด และสมาคม หรือมูลนิธิ78
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บทที่ 3
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววําการบังคับใช๎พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับปัจจุบัน เกิด
ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอยูํหลายประการ เนื่องจากกฎหมายดังกลําวประกาศใช๎บังคับมาเป็นระยะ
เวลานานมากแล๎ว ดังนั้นการประกาศใช๎บังคับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างจึงเป็นทางออก
ในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว ดังนั้นในการทําวิจัยบทที่ 3 นี้ผู๎วิจัยจะได๎ศึกษาวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างวํามีหลักการจัดเก็บภาษีอยํางไร รวมถึงแนวคําพิพากษา
ฎีกาที่มีความเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในหลักการจัดเก็บภาษีมากที่สุด ดังตํอไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติภาษีอากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างโดยทั่วไปก็
ยํอมต๎องพิจารณาจากประเภทของภาษีที่มีการกําหนดบทบัญญัติไว๎เป็นการเฉพาะ แตํเนื่องจากในปัจจุบัน
ยังไมํมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเฉพาะ มีแตํเพียงรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... . ซึ่งปัจจุบันยังไมํมีการประกาศใช๎บังคับ แตํพอที่จะนํามาพิจารณาและศึกษา
วิเคราะห์ได๎ โดยในรํางพระราชบัญญัติดังกลําวนี้ได๎กําหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษี สิทธิหน๎าที่ของบุคคล
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี กับทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานผู๎มีหน๎าที่จัดเก็บภาษีเอาไว๎
แตํอยํางไรก็ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมิได๎มีแตํเฉพาะที่
ได๎บัญญัติไว๎ในรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเทํานั้น หากแตํยังมีปรากฏอยูํใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 4 วําด๎วย หน๎าที่ของชนชาวไทย ซึ่งมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ดังตํอไปนี้
1.1 บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี
ปรากฏในมาตรา 71 และมาตรา 73 ดังนี้
มาตรา 71 บัญญัติวํา “บุคคลมีหน๎าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย”

มาตรา 73 บัญญัติวํา “บุคคลมีหน๎าที่รับราชการทหาร ชํวยเหลือ ชํวยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร...ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
เห็นได๎วําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 71 และมาตรา 73 นี้ได๎บัญญัติให๎บุคคลมีหน๎าที่เสีย
ภาษี อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเป็นหน๎าที่ที่กฎหมายบังคับให๎ต๎องปฏิบัติ ดังนั้นการพิจารณาวํา
บุคคลใดจะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างหรือไมํนั้นจึงต๎องพิจารณาตามที่รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างประกอบด๎วย
1.2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานภาษีอากร นอกจากจะมีกําหนดไว๎ในรํางพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... .แล๎ว ยังมีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ซึ่งได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 71 และมาตรา 74 ดังนี้
มาตรา 67 บัญญัติวํา “บุคคลมีหน๎าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย”
มาตรา 74 บัญญัติวํา “บุคคลผู๎เป็นข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎างของหนํวยราชการ หนํวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ๎าหน๎าที่อื่นของรัฐ มีหน๎าที่ดําเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์สํวนรวม อํานวยความสะดวก และให๎บริการแกํประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหน๎าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข๎องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต๎องวางตนเป็นกลางทางกลางเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมํปฏิบัติให๎เป็นไปตามหน๎าที่ตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง บุคคลผู๎มีสํวนได๎เสียยํอมมีสิทธิขอให๎บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู๎บังคับบัญชาของบุคคล
ดังกลําว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให๎ดําเนินการให๎เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ได๎”
มาตรา 84(3) บัญญัติวํา “รัฐต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายด๎านเศรษฐกิจ ดังตํอไปนี้
(3) ควบคุมให๎มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให๎มีความเป็นธรรมและสอดคล๎อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
2. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
เจตนารมณ์ของรัฐในการรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ก็เพื่อเป็นการแก๎ไข
ปัญหา และปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีที่ล๎าสมัยไมํเหมาะสมในการกําหนดฐานภาษีที่มีความแตกตํางกัน
รวมถึงปัญหาอีกหลายๆ ประการที่ปรากฏอยูํในภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท๎องที่ ดังนั้น จึง

สมควรที่จะต๎องทําการศึกษารํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง รวมถึงคําพิพากษาฎีกาและ
แนวคําวินิจฉัยของหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดเก็บภาษีดังกลําว
ซึ่งได๎แกํ
2.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างบัญญัติขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกเลิก
กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายภาษีบํารุงท๎องที่ ซึ่งใช๎บังคับมาเป็นเวลานานแล๎ว การจัดเก็บ
ภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมํเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับการประเมินภาษีตาม
กฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดคํานวนจากคํารายปีของโรงเรือน สํวนภาษีบํารุงท๎องที่ตาม
กฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่คิดคํานวนจากราคาปานกลางของที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการกําหนด
ราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการและ
ปฏิบัติการในเรื่องตํางๆ ยังมีความแตกตํางกัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวและให๎ใช๎
กฎหมายวําด๎วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างแทน โดยประเมินฐานภาษีจากมูลคําทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร๎างและจัดเก็บโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสมควรกําหนดให๎การดําเนินการตํางๆ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสอดคล๎องกับหลักการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วย 79
ดังนั้น เมื่อกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมีการประกาศใช๎บังคับแล๎ว จะสํงผลเป็นการเพิ่มรายได๎
ให๎กับรัฐและยังเป็นการกระจายอํานาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลําวคือ
ประการแรก วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได๎ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได๎ยกเลิกการยกเว๎นการ
จัดเก็บภาษีให๎กับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย หรืออีกนัยหนึ่ง แม๎ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างใด
ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย ก็ยังต๎องเสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้ จึงเป็นการขยายฐานภาษีออกไปให๎กว๎างขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมผู๎เสียภาษีทั้งหมด รวมทั้งได๎บัญญัติใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ของคณะอนุกรรมการประจํา
จังหวัดที่กําหนดโดยความเห็นชอบที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์80 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกวํา
ราคาปานกลางที่ใช๎ในการคํานวนภาษีบํารุงท๎องที่ ดังนี้ คาดวํารัฐจะมีรายได๎เพิ่มขึ้นประมาณแปดพันล๎าน
บาท81
ประการที่สอง การกระจายอํานาจสูํสํวนท๎องถิ่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง บัญญัติ
ให๎อํานาจท๎องถิ่นในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์82 และให๎อํานาจแกํคณะกรรมการซึ่งประกอบด๎วย
79

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ....
80
รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 22 วรรคแรก.
81
การประชุมกรรมการรํางกฎหมาย คณะที่ 7 ครั้งที่ 10 (60/2541) 35/2541 วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น.
82
รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 21 และมาตรา 22.

ผู๎บริหารท๎องถิ่นนั้นกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างประจําจังหวัด 83 ตลอดจนมีอํานาจเลือก
โครงสร๎างอัตราภาษีเอง แตํทั้งนี้จะต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง84
จากวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงหลักการ
กระจายอํานาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อันเป็นบทบัญญัติที่มีความสอดคล๎องกับหลักการใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ที่วํา “รัฐต๎องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด๎านการบริหารราชการแผํนดิน ดังตํอไปนี้ ...(3) กระจายอํานาจให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท๎องถิ่นได๎เอง สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวน
รํวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท๎องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร๎างพื้นฐานสารสนเทศในท๎องถิ่น ให๎ทั่วถึงกันและเทํา
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร๎อมให๎เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํ
โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” โดยมีผลใช๎บังคับในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดให๎รัฐ
ต๎องปฏิบัติตาม ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
2.2 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเป็นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินเฉพาะอยําง ( Selective Property Tax)
ตามหลักการเดิมในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงท๎องที่ ดังนั้น
ทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างจึงได๎แกํ ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง85
คําวํา “ที่ดิน” หมายความวํา พื้นดิน และหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือมีน้ําด๎วย
คําวํา “สิ่งปลูกสร๎าง” หมายความวํา โรงเรือน อาคาร ตึก รวมทั้งคลังสินค๎าและแพที่บุคคล
อาจเข๎าอยูํหรือใช๎สอยได๎ และให๎หมายความรวมถึงสิ่งที่สร๎างขึ้นอยํางอื่นที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎
เป็นสิ่งปลูกสร๎างตามพระราชบัญญัตินี้ด๎วย86
2.3 การกาหนดฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อการศึกษาถึงลักษณะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง แล๎วพบวํา ฐานที่ใช๎ในการคิด
คํานวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง บัญญัติไว๎ในรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ..
83

รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 25.
84
รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 26.
85
รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 8 บัญญัติวํา “ให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น....”
และมาตรา 9 ที่วํา “ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่เสียภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ตนถือครอง...”
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รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 6.

มาตรา 21 วรรคแรก ที่วํา “ฐานภาษีในการคํานวนภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได๎แกํ มูลคําทั้งหมดของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์รวมกับมูลคําของทรัพย์สินอื่นอันติดกับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร๎างนั้น ที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง ” ดังนั้นจะเห็นได๎
วําฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง จึงแบํงแยกพิจารณาออกได๎ 3 ประการ กลําวคือ
ประการแรก ที่ดินที่ไมํมีสิ่งปลูกสร๎าง
ฐานภาษีคือ มูลคําทั้งหมดของที่ดินที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์รวมกับมูลคําของ
ทรัพย์สินอื่นอันติดกับที่ดินนั้น ที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
ประการที่สอง ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร๎างรวมอยูํด๎วย
ฐานภาษีคือ มูลคําทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ รวม
กับมูลคําของทรัพย์สินอื่นอันติดกับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างนั้น ที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น
ประการที่สาม กรณีห๎องชุด
ฐานภาษีคือ ราคาประเมินห๎องชุด
ดังนั้นการกําหนดจํานวนมูลคําของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เพื่อใช๎ในการกําหนดฐานภาษี จึง
ต๎องใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด87
2.4 อัตราภาษี
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎กําหนดไว๎
ในมาตรา 24 กลําวโดยสรุป คือ
กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจากกรณีตาม (2) และ (3) ของมาตรา 24 ให๎คิดในอัตราไมํเกินร๎อยละ
0.5 ของฐานภาษี ตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 24 (1) ดังนั้น ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎ในการประกอบเชิง
พาณิชย์มีการค๎าหากําไร หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของตนเองแตํมีการนําเอา
ทรัพย์สินดังกลําวใช๎ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ด๎วย หรือที่ดินอื่นๆ ที่ไมํได๎ใช๎ในการประกอบเกษตรกรรม
ต๎องเสียภาษีในอัตราร๎อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างนั้น
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ซึ่งได๎ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของตนเองและไมํได๎ใช๎ประกอบเชิง
พาณิชย์ ให๎คิดอัตราภาษีไมํเกินร๎อยละ 0.1 ของฐานภาษี หมายความวํา ในกรณีที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร๎างนั้น
ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย เชํน โรงเรือน และไมํได๎ใช๎โรงเรือนนั้นในการประกอบธุรกิจในเชิงของพาณิชย์ทํา
การค๎าขาย ให๎เสียภาษีในอัตราร๎อยละ 0.1 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างนั้นๆ
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กรณีที่ดินที่ใช๎ในการประกอบเกษตรกรรม ให๎คิดอัตราภาษีไมํเกินร๎อยละ 0.05 ของฐานภาษี
กลําวคือ ที่ดินที่ใช๎ในการเพาะปลูกทําการเกษตร ทําไรํ ทําสวน ให๎คิดอัตราร๎อยละ 0.05 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินนั้น
แตํอยํางไรก็ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎บัญญัติให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นสามารถลดอัตราภาษีดังกลําวลงได๎สําหรับทรัพย์สินบางประเภท โดยต๎องกําหนดไว๎ในพระราช
กฤษฎีกา88
2.5 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู๎ที่มีหน๎าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง รํางพระราชบัยญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
พ.ศ. ...กําหนดไว๎ในมาตรา 6 ที่วํา “ในพระราชบัญญัตินี้ “ผู๎เสียภาษี ” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง หรือเป็นผู๎ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร๎างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎หมายความ
รวมถึงผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีแทนผู๎เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด๎วย”
ดังนั้น จากบทบัญญัติดังกลําว สามารถจําแนกตัวบุคคลผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีได๎ดังนี้
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู๎ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร๎างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี
3. ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีแทนตัวผู๎เสียภาษี
สําหรับในกรณีที่เจ๎าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นเจ๎าของตํางรายกัน ตํางคนก็ต๎องรับผิด
ชําระคําภาษีอากรตามสํวนที่ตนเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์เทํานั้น แตํในกรณีที่เจ๎าของทั้งสองรายมีหนี้ภาษี
อากรค๎างชําระ กฎหมายได๎บัญญัติให๎เจ๎าของที่ดินและเจ๎าของสิ่งปลูกสร๎างทั้งสองรายนั้นมีความรับผิด
อยํางลูกหนี้รํวมกัน89 มิใชํมีความรับผิดเฉพาะสํวนของตน
อยํางไรก็ตาม ในกรณีที่เจ๎าของได๎โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างบนที่ดินไปยัง
บุคคลอื่น เพื่อมิให๎เกิดการหลบเลี่ยงภาษี กฎหมายจึงได๎กําหนดเอาไว๎วําให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมดังกลําวรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได๎ก็ตํอเมื่อมีการชําระคําภาษีครบถ๎วนแล๎ว90
2.6 ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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เมื่อพิจารณารํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พบวําทรัพย์สินที่ไมํอยูํในบังคับ
ต๎องสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมีบัญญัติไว๎ในมาตรา 5 ดังตํอไปนี้
(1) ทรัพย์สินสํวนสาธารณสมบัติของแผํนดินตามกฎหมายวําด๎วยการจัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
(2) ทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายวําด๎วยวําด๎วยการจัดระเบียบทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ ที่มิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
(3) ทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยไมํได๎ใช๎หาผลประโยชน์
(4) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ ขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหวํางประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข๎อผูกพันที่ต๎องยกเว๎นภาษีให๎ตาม
อนุสัญญาหรือความตกลงอื่นใด
(5) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการสถานฑูตหรือสถานกงสุลของตํางประเทศ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตาม
หลักถ๎อยถือปฏิบัติกัน
(6) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(7) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไมํวําของศาสนาใดที่ใช๎ในการประกอบศาสนกิจหรือกิจ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยูํของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวงไมํวําในศาสนาใดหรือ
ทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ๎า ทั้งนี้ที่มิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
(8) ทรัพย์สินที่ใช๎เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได๎รับประโยชน์
ตอบแทน
(9) ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือ
ประชาชนใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
(10) ทรัพย์สินตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
อยํางไรก็ตามนอกจากนี้ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างยังมีบทบัญญัติที่ให๎ยกเว๎น
ภาษีหรือลดหยํอนภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในกรณีดังตํอไปนี้ด๎วย กลําวคือ
ประการแรก กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให๎
เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป กฎหมายให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจประกาศลด
หรือยกเว๎นภาษีภายในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุในชํวงระยะเวลาใดชํวงระยะเวลาหนึ่งได๎ โดยต๎องเป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด91
ประการที่สอง กรณีมีเหตุที่ทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอน
หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญ ให๎ผู๎เสียภาษีสําหรับที่ดิน
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และสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวมีสิทธิยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีที่จะต๎องเสียตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด92
ประการที่สาม กรณีผู๎เสียภาษีมีที่ดิน สิ่งปลูกสร๎างที่ถือครองอยูํทั้งหมดในเขตองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเพียงเพื่อใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของตนและทรัพย์สินดังกลําวมีมูลคําไมํเกินมูลคําตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให๎ผู๎เสียภาษีนั้นได๎รับการยกเว๎นภาษีสําหรับที่ดิน สิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎เป็นที่
อาศัยดังกลําว93
2.7 การจัดเก็บภาษี
ผู๎เสียภาษีจะต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร๎อมกับชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี94 และในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเป็นของตํางเจ๎าของกัน ให๎เจ๎าของที่ดินมีหน๎าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีพร๎อมชําระภาษี โดยให๎เจ๎าของที่ดินและเจ๎าของสิ่งปลูกสร๎างเหลํานั้นมีหน๎าที่รับผิดชอบ
รํวมกันสําหรับภาษีที่ต๎องชําระดังกลําว 95 การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวนี้เป็นการเสียภาษี
โดยวิธีการประเมินตนเองซึ่งตํางกับกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงท๎องที่ที่
เป็นการเสียภาษีโดยวิธีการประเมินโดยเจ๎าพนักงานประเมิน 96 การชําระภาษีด๎วยวิธีการประเมินตนเองนี้
ทําให๎ผู๎เสียภาษีรู๎จํานวนภาษีที่แนํนอนที่ตนต๎องชําระ ขณะเดียวกันรัฐก็สามารถคาดคะเนประมาณการ
รายรับในสํวนนี้ได๎แนํนอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการจัดทํางบประมาณของรัฐ เชํนนี้แสดงให๎เห็นวําเป็น
การสอดคล๎องกับหลักความแนํนอนทางภาษีอากร
อีกทั้งเพื่อให๎เกิดความสะดวกกับผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีกฎหมายยังกําหนดให๎ผู๎เสียภาษีสามารถ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชําระผํานทาง
ธนาคารก็ได๎97 และผู๎เสียภาษียังสามารถผํอนชําระเป็นงวด งวดละเทําๆ กันได๎98
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การประเมินโดยเจ๎าพนักงาน ( Authoritative Assessment) หมายถึง ผู๎เสียภาษีอากรมีหน๎าที่
ชําระภาษีอากรตํอเมื่อได๎รับการประเมินจากเจ๎าพนักงานแล๎ววําตนเองมีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีอากรเป็น
จํานวนเทําใด การประเมินด๎วยตนเอง ( Self-assessment) หมายถึง ผู๎เสียภาษีอากรมีหน๎าที่ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อแสดงข๎อความตํางๆ อันจําเป็นเพื่อให๎ทราบวําตนเองมีหน๎าที่ต๎องชําระภาษีอากรตามกฎหมาย
เป็นจํานวนเทําใด และจะต๎องชําระภาษีอากรพร๎อมกับการยื่นแบบแสดงรายการดังกลําวนั้น.
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2.8 การอุทธรณ์ภาษี
ผู๎เสียภาษีผู๎ใดได๎รับแจ๎งการประเมินจากพนักงานประเมินตาม รํางมาตรา 30 หรือการ
เรียกเก็บภาษีตามรํา.มาตรา 46 หรือรํางมาตรา 48 แล๎วเห็นวําการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไมํ
ถูกต๎อง ให๎มีสิทธิคัดค๎านและขอให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี
ได๎ โดยให๎ยื่นคําร๎องตํอพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษี แล๎วแตํกรณี ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะต๎องพิจารณาคําร๎องของผู๎เสียภาษีให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตํวันที่ได๎รับคําร๎องดังกลําวและต๎องแจ๎งคําสั่งพร๎อมด๎วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู๎เสียภาษีโดยไมํ
ชักช๎า
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคําร๎องของผู๎เสียภาษี ให๎แจ๎งจํานวนภาษี
ที่จะต๎องเสียเป็นหนังสือไปยังผู๎เสียภาษี และให๎ผู๎เสียภาษีชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับ
หนังสือแจ๎งดังกลําว
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาไมํเห็นชอบกับคําร๎องของผู๎เสียภาษี ให๎ผู๎เสียภาษีนั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครแล๎วแตํกรณี โดยยื่นอุทธรณ์ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นภายใน 30 วัน
นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งหนังสือ ผู๎อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การ
ประเมินประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครแล๎วแตํกรณี
โดยฟ้องเป็นคดีตํอศาลภายใน 30 วันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยอุทธรณ์99
3. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความสําคัญตํอหนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีหน๎าที่โดยตรงใน
การจัดเก็บภาษีเป็นรายได๎และนําไปใช๎จํายในการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎บริการแกํประชาชนในด๎านตํางๆ
ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงลักษณะที่สําคัญของพระราชบัญญัติดังกลําวดังตํอไปนี้ คือ
3.1 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุ
ทธศักราช 2475
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิ นพุทธศักราช 2475 ได๎ตราขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎เป็นแหลํงรายได๎อีกทางหนึ่งของรัฐและต๎องการให๎สนับสนุนให๎ประชาชนโดยทั่วไป ได๎ถือครอง
และใช๎เป็นประโยชน์ในโรงเรือนและที่ดิน เพื่อการปลูกสร๎างใช๎เป็นที่พักอาศัยแตํไมํสนับสนุนให๎
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ประชาชนมีการถือครองและใช๎ประโยชน์เพื่อการดําเนินงานทางการค๎า ซึ่งจะมีผลให๎ต๎องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน100
3.2 การกาหนดฐานภาษี
จากการศึกษาถึงลักษณะของภาษีโรงเรือนและที่ดินแล๎วพบวํา สิ่งที่เป็นมูลเหตุให๎มีการเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได๎แกํ ทรัพย์สินที่อยูํในความครอบครองของผู๎เสียภาษีเอง ซึ่งกฎหมายได๎กําหนด
ลักษณะของผู๎ครอบครองทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตํในขณะเดียวกันกฎหมายก็ได๎
กําหนดลักษณะของผู๎ครอบครองทรัพย์สินที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดินเอาไว๎ด๎วยวํา หาก
เป็นทรัพย์สินที่อยูํในครอบครองของรัฐบาลหรือหนํวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจของรัฐบางประเภทที่
ใช๎ในกิจการรัฐบาลหรือสาธารณะ หรือแม๎แตํทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาที่เจ๎าของปิดโรงเรือนไว๎ตลอด
365 วัน ซึ่งการกําหนดบทบัญญัติดังกลําวนั้นจําต๎องใช๎ความรอบคอบและต๎องกําหนดให๎มีความ
สอดคล๎องกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากรซึ่งประกอบด๎วยหลักความชอบด๎วยกฎหมายภาษี
หลักความเสมอภาคทางภาษี และหลักการบังคับใช๎เป็นการทั่วไปของกฎหมายภาษีตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว
3.3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
มาตรา 40 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 กําหนดให๎เจ๎าของ
ทรัพย์สินเป็นผู๎เสียคําภาษีแตํหากปรากฏวําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ เป็นคนละเจ๎าของกันก็ให๎
เจ๎าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆเป็นผู๎เสียภาษีทั้งสิ้น และบทบัญญัติมาตรา 5 ใช๎คําวํา “ผู๎รับ
ประเมิน” ต๎องยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ๎งรายการทรัพย์สินตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในท๎องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยูํ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เว๎นแตํมีเหตุจําเป็นที่เกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุพ๎นวิสัยให๎ผู๎วําราชการ
จังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาออกไปได๎ตามสมควร
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลําวนั้น บุคคลผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ
เจ๎าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างและที่ดิน อันมีลักษณะเป็นผู๎รับภาระภาษีโดยตรง101
3.4 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีทรัพย์สินอยํางหนึ่ง การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินจึงเป็น
การจัดเก็บจากทรัพย์สินที่อยูํในความครอบครองของผู๎เสียภาษี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 ได๎กําหนดลักษณะของทรัพย์สินที่อยูํในขํายต๎องเสียภาษีไว๎ตามที่ได๎บัญญัติไว๎ใน
100

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, คาอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญู
ชน,2547),หน๎า 173.
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แนวบรรทัดฐานคําพิพากษาฎีกาที่ 1727/2517.

มาตรา 6 ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะของทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินออกเป็น 2 ประเภท
ได๎แกํ
ประเภทแรก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น (มาตรา 6 (1))
คําวําโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 มาตรา 5 ได๎บัญญัติให๎มีความหมายรวมถึงแพด๎วย โดยไมํปรากฏวําในมาตรา 5
ดังกลําวได๎ให๎ คําจํากัดความไว๎เป็นพิเศษแตํอยํางใด ดังนั้น ความหมายของคําวํา “โรงเรือนหรือสิ่ง ปลูก
สร๎างอยํางอื่นๆ” นั้นจึงมีความหมายตามธรรมดา ได๎แกํ บ๎าน ตึกแถว อาคาร สํานักงาน บริษัท แฟลตหรือ
อพาร์ทเมนต์ หอพัก
สําหรับคําวําสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น หมายถึง สิ่งปลูกสร๎างใดๆ ก็ตามที่ไมํใชํโรงเรือนมี
ตัวอยํางเชํน ทําเรือ สะพาน อํางเก็บน้ํา ถังเก็บน้ํามัน อันมีลักษณะการกํอสร๎างติดที่ดินเป็นการถาวร
นอกจากนี้ยังได๎มีแนวคําพิพากษาฎีกาวํา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นที่อยูํในขํายต๎อง
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต๎องประกอบด๎วยการเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างที่มีลักษณะเข๎าอยูํอาศัยได๎
หรือใช๎เป็นที่ไว๎สินค๎าได๎ หรือใช๎ประกอบการอุตสาหกรรมได๎ แม๎วําข๎อเท็จจริงจะไมํกํอให๎เกิดประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นรายได๎แกํผู๎เป็นเจ๎าของและสัญญาเชํามิใชํสาระสําคัญของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน102
สําหรับแพ ซึ่งถือเป็นโรงเรือนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินมาตรา 5 นั้นต๎อง
เป็นแพซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนแพ ( Floating House) ซึ่งคนอยูํอาศัยกินอยูํหลับนอนได๎อันมีลักษณะที่
เทียบเทําได๎กับโรงเรือน ไมํรวมถึงแพทั่ว ๆ ไปที่ใช๎เป็นพาหนะในการสัญจรทางน้ํา
ประการที่สอง ที่ดินที่ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นๆ (มาตรา 6 (1))
ที่ดินที่ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ มาตรา 6 วรรค 2 แหํง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุ ทธศักราช 2475 ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา หมายถึงที่ดินที่มี
ลักษณะดังตํอไปนี้ คือ
1) ที่ดินซึ่งปลูกสร๎างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น
ทรัพย์สินที่จะต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนอกจากจะได๎แกํ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร๎าง
อยํางอื่นแล๎ว ยังได๎แกํที่ดินซึ่งปลูกสร๎างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นปลูกอยูํด๎วย ฉะนั้น การ
เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจึงเก็บรวมกันไปทั้งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นกับที่ดินที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นปลูกอยูํ โดยเจ๎าของทรัพย์สินดังกลําวนี้เป็นผู๎เสีย เชํน แดงปลูกบ๎านขึ้นหลัง
หนึ่งบนที่ดินของแดง ทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีก็คือบ๎านและที่ดินที่ใช๎ปลูกบ๎าน
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แตํถ๎าปรากฏวําที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นเป็นของคนละเจ๎าของกัน
เจ๎าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นต๎องเป็นผู๎เสียคําภาษีทั้งสิ้น เชํน แดงเป็นเจ๎าของที่ดินแตํให๎ดํา
เชําปลูกอาคารเพื่อทําการค๎า ดังนี้ ดําต๎องเป็นผู๎เสียภาษีทั้งโรงเรือนและที่ดิน103
2) ที่ดินที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกันซึ่งตามปกติใช๎ไปด๎วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นๆ
มาตรา 6 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุ ทธศักราช 2475 กําหนดให๎มีการ
จัดเก็บภาษีบนที่ดินที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูํกับการ
พิจารณาหรือดุลพินิจของเจ๎าพนักงานผู๎จัดเก็บภาษี ดังนั้น โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นและที่ดินซึ่ง
ปลูกโรงเรือนและสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งรวมถึงบริเวณตํอเนื่องจาก
ทรัพย์สินดังกลําวก็ต๎องเสียภาษีด๎วย เชํน แดงปลูกสร๎างบ๎านขึ้นบนที่ดินของแดง เนื้อที่ 300 ตารางวา และ
ได๎ให๎บุคคลอื่นเชําเฉพาะที่ดินที่บ๎านนั้นปลูกอยูํเนื้อที่ 100 ตารางวา สํวนที่เหลืออีก 200 ตารางวา เป็น
บริเวณบ๎านซึ่งประกอบด๎วยสนามหญ๎า สวนหยํอม ทางเดิน และสระวํายน้ํา ดังนี้ ที่ดินสํวนที่เหลือ
จํานวน 200 ตารางวา ต๎องเสียภาษีด๎วย เพราะเป็นบริเวณตํอเนื่องกับที่ดิน ซึ่งปลูกบ๎าน ที่ดินบริเวณ
ตํอเนื่องที่จะต๎องเสียภาษีนั้นจะต๎องเป็นบริเวณซึ่งตามปกติ ใช๎ไปด๎วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
อยํางอื่นนั้น ดังเชํนตามตัวอยํางข๎างต๎น ที่ดินสํวนที่เหลืออีก 200 ตารางวา เป็นบริเวณบ๎านซึ่ง
ประกอบด๎วยสนามหญ๎า สวนหยํอม ทางเดินและสระวํายน้ํา จึงเป็นที่ดินที่ใช๎ประโยชน์ไปด๎วยกันกับ
ที่ดินที่ปลูกบ๎านอยูํ บริเวณบ๎านจึงต๎องเสียภาษีด๎วย104
ประการที่สาม ที่ดินซึ่งมิได๎ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น (มาตรา 6 (2))
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 มาตรา 6 (2) ได๎บัญญัติให๎ความหมาย
ของ “ที่ดินที่ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ ” วําหมายถึงที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ และบริเวณตํอเนื่องกันซึ่งตามปกติใช๎ไปด๎วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
นั้นๆ ดังนั้นเมื่อแปลความกลับกัน ที่ดินซึ่งมิได๎ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น จึง
หมายถึง ที่ดินซึ่งมิได๎ปลูกสร๎างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นและมิใชํที่ดินที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกัน
ซึ่งตามปกติใช๎ไปด๎วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นๆ ที่ดินที่มีลักษณะดังกลําวนี้จึงต๎องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
3.5 ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ได๎กําหนดลักษณะของทรัพย์สินที่
ไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไว๎ ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ประการ คือ
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,

ประการแรก ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
ทรัพย์สินที่ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได๎แกํ ทรัพย์สินที่ได๎รับการ
ยกเว๎นภาษีตามมาตรา 9 และมาตรา 6 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
กลําวคือ
1) พระราชวังเป็นสํวนของแผํนดิน แตํถ๎าเป็นทรัพย์สินของสํวนพระองค์แล๎วไมํได๎รับการ
ยกเว๎นภาษี (มาตรา 9 (1))
2) ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ (มาตรา9 (2)) ซึ่งแยก
พิจารณาได๎เป็น 2 ประเภท คือ
(1) ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐบาล เชํน อาคารที่ทําการของกระทรวง
ทบวง กรมตํางๆ เป็นต๎น
(2) ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช๎ในกิจการสาธารณะ เชํน สะพานสาธารณะ ทําเรือ
สาธารณะ ศาลาทําน้ําสาธารณะ เป็นต๎น
3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งประกอบการอันมิใชํเพื่อผล
กําไรสํวนบุคคล และใช๎เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา (มาตรา 9 (3))
4) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติ อันใช๎เฉพาะในศาสนกิจอยํางเดียว หรือเป็นที่อยูํของสงฆ์
(มาตรา 9 (4)) เชํน วัด โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาสวด พระอภิธรรม กุฏิพระ สุเหรํา โบสถ์คริสต์
เป็นต๎น
5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอื่นๆ ซึ่งปิดไว๎ตลอดปี และเจ๎าของมิได๎อยูํเองหรือให๎ผู๎อื่นเชําอยูํ
นอกจากคนเฝ้า ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆหรือ ในที่ดินซึ่งใช๎ตํอเนื่องกัน (มาตรา9 (5))
6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างของการเคหะแหํงชาติ ที่ผู๎เชําซื้ออาศัยอยูํเองโดยมิได๎ใช๎เป็นที่
เก็บสินค๎าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได๎ (มาตรา9 (6))
7) พื้นที่ที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นที่ใช๎ประโยชน์โดยตรง
ของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 6 ทวิ)
การยกเว๎นภาษีกรณีพื้นที่ที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นที่ใช๎
ประโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 ทวิ
ดังนั้น ทรัพย์สินใดจะได๎รับยกเว๎นภาษีในกรณีนี้หรือไมํนั้น ต๎องพิจารณาข๎อเท็จจริงให๎ครบ
องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังตํอไปนี้
(1) เป็นวิสาหกิจที่กฎหมายกําหนดให๎เป็นรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็นเจ๎าของทรัพย์สิน
(3) เป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น
(4) เป็นพื้นที่ที่ใช๎ประโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจ

ประการที่สอง ทรัพย์สินที่ได้รับการงดเว้นภาษี
มาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 บัญญัติวํา “โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ ซึ่งเจ๎าของอยูํเองหรือให๎ผู๎แทนอยูํเฝ้ารักษา และมิได๎ใช๎เป็นที่ไว๎สินค๎าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม ทํานให๎งดเว๎นจากบทบัญญัติแหํงภาคนี้ตั้งแตํ พ.ศ. 2475 เป็นต๎นไป ” ดังนั้น
ทรัพย์สินที่ได๎รับการงดเว๎นไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงต๎องเป็นการงดเว๎นตามที่ได๎บัญญัติไว๎ใน
มาตรา 10 นี้ เทํานั้น ซึ่งการได๎รับงดเว๎นภาษีมีผลทําให๎ผู๎เป็นเจ๎าของทรัพย์สินไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินเชํนเดียวกับการได๎รับยกเว๎นภาษี ตัวอยํางเชํน แดงมีบ๎านอยูํ 2 หลัง หลังหนึ่งใช๎เป็นที่อยูํอาศัย
สํวนอีกหลังปิดไว๎ตลอดทั้งปีหรือจ๎างคนเฝ้าไว๎ บ๎านหลังที่แดงใช๎เป็นที่อยูํอาศัยเองยํอมได๎รับการงดเว๎น
ไมํต๎องเสียภาษีตามบทบัญญัติมาตรานี้ แตํถ๎าหากปรากฏวํา แดงใช๎บ๎านหลังแรกหรือหลังที่สองเป็นร๎าน
ขายของหรือที่ไว๎สินค๎าหรือให๎ผู๎อื่นเชํา หรือทําเป็นหอพัก โรงแรม สํานักงานธุรกิจ โรงงาน บ๎านของแดง
ดังกลําวยํอมไมํได๎รับการงดเว๎นภาษีเพราะถือเป็นการใช๎บ๎านเป็นที่ไว๎สินค๎าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรม
3.6 อัตราภาษี
อัตราภาษี หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บจากฐานภาษีเพื่อนําไปคํานวณผลลัพธ์ภาษีที่ต๎องชําระ 105
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินกฎหมายกําหนดไว๎จํานวนร๎อยละสิบสองครึ่งของคํารายปี 106 คํารายปี คือ
จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให๎เชําได๎ในปีหนึ่งๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนําออกให๎เชําถือวําคําเชํานั้น
คือคํารายปี107 อัตราคํารายปีจึงมีทั้งอัตราคํารายปีปกติและอัตราคํารายปีสมมติ
อัตราคํารายปีปกติ คือ กรณีที่ทรัพย์สินนั้นนําออกให๎เชําให๎ถือวําคําเชําซึ่งได๎รับจากผู๎เชําคือ
คํารายปีหมายความวํา ผู๎เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น มีรายได๎จากการให๎เชําทรัพย์สินนั้นในปีหนึ่งเป็น
เงินจํานวนเทําไรก็นําเงินจํานวนนั้นมาเป็นฐานในการคํานวณภาษี เชํนนําบ๎านออกให๎บุคคลอื่นเชําใน
อัตราคําเชํารวมทั้งปีแล๎วเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร๎อยละ 12.5
เป็นเงินคําภาษีโรงเรือนและที่ดินจํานวน 1,250 บาท แตํในกรณีที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่เห็นวําคําเชํานั้นมิใชํ
จํานวนเงินอันสมควรที่จะให๎เชําได๎ในปีหนึ่งๆ พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจที่จะแก๎ไขหรือคํานวณ คําราย
ปีเสียใหมํได๎108
105

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน๎า 112.
106
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
มาตรา 8.
107
เรื่องเดียวกัน.
108
คําพิพากษาฎีกาที่ 4282/2543.

อัตราคํารายปีสมมติ หมายความวําในกรณีที่เจ๎าของไมํได๎นําทรัพย์สินออกให๎บุคคลอื่นเชํา
แตํใช๎ประกอบธุรกิจการค๎า หรือประกอบการอุตสาหกรรมเอง เชํนนี้ต๎องใช๎คํารายปีสมมติ กลําวคือต๎อง
สมมติวําถ๎าหากนําโรงเรือนและที่ดินนั้นออกให๎เชําจะได๎ คําเชําปีละเทําใด สมมติวําได๎คําเชําปีละ
10,000 บาท ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจํานวน 1,250 บาท จากคําเชําที่สมมติขึ้นมาดังนั้น “คํารายปี ”
จึงเป็นเพียงถ๎อยคําที่กฎหมายสมมติขึ้นเทํานั้น โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง
และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได๎รับประโยชน์ ท๎งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา อยํางไรก็ตามในการประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินต๎องคํานวณตามคํารายปีที่เจ๎าของให๎เชําหรือไมํได๎ให๎เชํา ซึ่งอาจแก๎ไขเปลี่ยนแปลงได๎ในแตํละปี
การเพิ่มคํารายปียํอมขึ้นอยูํกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งนําจะประมาณภาวะเศรษฐกิจจากดรรชนีราคาผู๎บริโภค
ของทางราชการ มิใชํอยูํในดุลพินิจของพนักงานเจ๎าหน๎าที่แตํฝ่ายเดียวที่จะกําหนดคํารายปีเพิ่มขึ้นเทําไรก็
ได๎ ทั้งนี้ ต๎องถือวําคํารายปีของปีที่ลํวงมาแล๎วเป็นหลัก ในการคํานวณภาษี ซึ่งจะต๎องเสียในปีตํอมา แตํ
มิใชํให๎ถือเอาภาษีที่ลํวงมาแล๎วเป็นภาษีของปีตํอมา109
3.7 การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุมให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมาย นั้น มาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พุทธศักราช 2475 ได๎กําหนดความหมายของ “พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ” วํา หมายถึง ผู๎ซึ่งได๎รับการ
แตํงตั้งให๎มีหน๎าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งสามารถจําแนกได๎เป็น 2 ขั้นตอน คือ
3.7.1 ขั้นตอนการดาเนินการประเมิน
มาตรา 21 ถึงมาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ได๎
กําหนดอํานาจหน๎าที่ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการตรวจตราแบบใบแจ๎งรายการ โดยในประการแรกให๎
อํานาจสั่งให๎ผู๎ประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมรายละเอียด และเรียกให๎นําพยานหลักฐานมาสนับสนุน
ข๎อความในรายการก็ได๎ ทั้งนี้ ผู๎ประเมินภาษีต๎องดําเนินการให๎คําตอบภายใน 10 วัน ในกรณีนี้ หากผู๎
ประเมินเห็นวําคําตอบที่ให๎มานั้นไมํพอเพียงหรือไมํได๎รับคําตอบภายในที่กฎหมายกําหนด กฎหมายได๎
ไห๎อํานาจพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการออกหมายเรียกผู๎รับประเมินมาชี้แจง พร๎อมทั้งสามารถกําหนดให๎นํา
พยานหลักฐานเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาแสดง รวมถึงสามารถซักถามผู๎ประเมินเกี่ยวกับข๎อมูลในใบแจ๎ง
รายการนี้
ประการที่สอง เพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการประเมินนั้น กฎหมายได๎ให๎อํานาจในการเข๎า
ตรวจทรัพย์สินของผู๎ประเมินได๎ด๎วยตนเอง แตํการใช๎อํานาจต๎องแจ๎งความเป็นลายลักษณ์อักษรตํอผู๎
ประเมินหรือผู๎ครอบครองทรัพย์สินได๎รับคําร๎องแล๎วต๎องให๎ความสะดวกตามควรในการตรวจนับ และ
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ต๎องกระทําการตรวจทรัพย์สินตํอหน๎าผู๎รับประเมินหรือผู๎เชําหรือผู๎แทนแล๎วแตํกรณี รวมทั้งต๎องกระทํา
การดังกลําวในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
3.7.2 ขั้นตอนหลังจากไต่สวนตรวจตรา
เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎ไตํสวนตรวจตราแล๎ว กฎหมายกําหนดให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่
ต๎องระบุประเภทของทรัพย์สินตามมาตรา 6 คํารายปีและคําภาษีที่ต๎องเสียแล๎วแจ๎งรายการไปยังพนักงาน
เก็บภาษี หลังจากนั้นพนักงานเก็บภาษีก็จะแจ๎งรายการประเมินภาษีไปให๎ผู๎รับประเมินในท๎องที่ของตน
ทราบโดยไมํชักช๎า110
นอกจากนี้แล๎วมาตรา 24 ทวิ แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช
2475 ได๎กําหนดอํานาจของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการแจ๎งการประเมินย๎อนหลังได๎ 2 กรณี ได๎แกํ กรณีไมํ
ยื่นแบบพิมพ์และกรณียื่นแบบพิมพ์ไมํถูกต๎องตามความจริงหรือไมํบริบูรณ์
กรณีไมํยื่นแบบพิมพ์ ได๎แกํการไมํยื่นแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการเสียภาษี ตามมาตรา 19
กฎหมายกําหนดให๎อํานาจพนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจดําเนินการกําหนดประเภทของทรัพย์สิน คํารายปี
แหํงทรัพย์สินและคําภาษีที่ต๎องเสียย๎อนหลังได๎ไมํเกิน 10 ปี นับแตํวันสุดท๎ายแหํงเวลาที่กําหนดให๎ยื่น
แบบพิมพ์ตามมาตรา 19
กรณียื่นแบบพิมพ์ไมํถูกต๎องตามความเป็นจริงหรือยื่นไมํสมบูรณ์ ได๎แกํ การที่ผู๎รับ
ประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการเสียภาษีตามมาตรา 19 ไมํถูกต๎องตามความเป็นจริงหรือไมํ
สมบูรณ์ กฎหมายให๎อํานาจพนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ย๎อนหลังได๎ไมํเกิน 5 ปี
นับแตํวันสุดท๎ายแหํงระยะเวลาที่กําหนดให๎ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา 19
3.8 การจัดเก็บภาษี
ในสํวนของการจัดเก็บภาษีนั้น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
หมวดที่ 2 ได๎กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีไว๎ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได๎ดังนี้ คือ
3.8.1 หลักเกณฑ์การชาระภาษี
เจ๎าของทรัพย์สิน เจ๎าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นในกรณีที่ดินและโรงเรือน
เป็นคนละเจ๎าของ เป็นผู๎มีหน๎าที่นําคําภาษีไปชําระตํอพนักงานเก็บภาษี ณ สถานที่ที่กฎหมายกําหนดไว๎
ในมาตรา 38 กลําวคือ
กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร ให๎ชําระ ณ สํานักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง
อยํางอื่นตั้งอยูํ ศาลาวําการกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
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กรณีในเขตเทศบาล เมืองพัทยา เทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารสํวนจังหวัด ให๎ชําระ
ณ สํานักงานท๎องถิ่น เชํน สํานักงานเทศบาล ศาลาวําการเมืองพัทยา สํานักงานเทศบาลตําบล ที่วําการ
อําเภอ ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นตั้งอยูํ หรือสถานที่อื่นที่นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา
นายอําเภอ แล๎วแตํกรณีเป็นผู๎กําหนด
3.8.2 ระยะเวลาการชาระภาษี
กฎหมายกําหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่ชําระภาษีนําคําภาษีไปชําระแกํพนักงานเก็บภาษีภายใน 30
วัน นับแตํวันถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน ตามมาตรา 38
3.8.3 วิธีการชาระภาษี
กฎหมายได๎กําหนดวิธีการชําระภาษีไว๎สองวิธี ได๎แกํ การนําคําภาษีไปชําระภาษีด๎วย
ตนเอง ณ ที่ตั้งทําการของหนํวยงานท๎องถิ่นที่กฎหมายกําหนด กับการชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ ได๎แกํ
การสํงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แตํต๎องสั่งจําย
ให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นตั้งอยูํ และวิธีการอื่นตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
อยํางไรก็ตาม การที่กฎหมายกําหนดผลแหํงการชําระภาษีไว๎ดังนี้ การชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินให๎ถือวําได๎มีการชําระภาษีแล๎วในวันที่พนักงานเก็บภาษีได๎ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินแตํ
หากเป็นการชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์หรือการชําระผํานทางธนาคาร ให๎ถือวําวันสํงทางไปรษณีย์หรือ
วันที่ชําระผํานทางธนาคารเป็นวันชําระภาษี111
3.9 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
การพิจารณาวําหนํวยงานใดมีหน๎าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น ขึ้นอยูํกับวํา โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นตั้งอยูํในความรับผิดชอบของหนํวยงานท๎องถิ่นใดดังที่กําหนดไว๎ในมาตรา
38 ซึ่งสามารถแบํงออกได๎ดังนี้ คือ
กรณีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นตั้งอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร หนํวยงานที่มี
หน๎าที่จัดเก็บภาษี คือ ศาลาวําการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น
ตั้งอยูํ หรือสถานที่อื่นที่ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
กรณีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้นตั้งอยูํในเทศบาล เมืองพัทยา เทศบาลตําบล หรือ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด หนํวยงานที่มีหน๎าที่จัดเก็บภาษี คือ สํานักงานเทศบาล ศาลาวําการเมืองพัทยา
สํานักงานเทศบาลตําบล ที่วําการอําเภอ ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นตั้งอยูํ หรือสถานที่อื่นที่
นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา นายอําเภอ แล๎วแตํกรณีเป็นผู๎กําหนด
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3.10 การอุทธรณ์ภาษี
หากผู๎เสียภาษีไมํพอใจการประเมินของเจ๎าพนักงาน เชํน สูงเกินกวําความเป็นจริงผู๎เสียภาษี
สามารถขอให๎พิจารณาการประเมินใหมํได๎โดยต๎องดําเนินการภายใน 15 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการ
ประเมิน โดยยื่นคําร๎องตามแบบพิมพ์ที่กฎหมายกําหนดไปยังอําเภอท๎องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูํเพื่อให๎สํง
ตํอไปยังผู๎มีอํานาจรับผิดชอบตํอไปตามมาตรา 25 ดังนี้ หากเป็นกรณีที่อยูํในอํานาจของเทศบาลก็ให๎เป็น
อํานาจของคณะเทศมนตรี112
แตํหากปรากฏวําผู๎เสียภาษีไมํได๎อุทธรณ์หรือขอให๎พิจารณาการประเมินใหมํเอาไว๎เลย
ตํอมาหากถูกฟ้องบังคับให๎ชําระคําภาษีอากรผู๎เสียภาษีนั้นก็ไมํสามารถตํอสู๎คดีได๎วําการประเมินนั้นไมํ
ชอบ113
ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีไมํพอใจคําชี้ขาดเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินใหมํ ก็สามารถนําคดีไปสูํ
ศาลเพื่อแสดงให๎ศาลเห็นวําการประเมินนั้นไมํชอบก็ได๎ แตํทั้งนี้ต๎องทําภายใน 30 วันนับตั้งแตํวันรับแจ๎ง
ความให๎ทราบคําชี้ขาด 114 โดยผู๎นําคดีมาฟ้องตํอศาลภาษีอากรจะต๎องเสียคําขึ้นศาลในอัตราเดียวกับคดี
แพํง ตามที่บัญญัติไว๎ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ซึ่งศาลฎีกาได๎วางหลักไว๎ โดยสรุปวํา
หากในคําฟ้องสามารถแยกข๎อหาออกจากกันได๎ การเรียกคําขึ้นศาลจะต๎องดูวําคําฟ้องที่เสนอตํอศาลมีกี่
ข๎อหาแตํละข๎อหาแยกจากกันได๎หรือไมํ หากแยกจากกันได๎ก็ต๎องเสียคําขึ้นศาลเป็นรายข๎อหาไป115
แตํทั้งนี้ผู๎เสียภาษีต๎องชําระคําภาษีตามคําชี้ขาดตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บภาษีกํอน
มิฉะนั้นศาลจะไมํประทับฟ้อง 116 เพื่อป้องกันมิให๎ผู๎รับประเมินใช๎การฟ้องคดีตํอศาลเพื่อประวิงการชําระ
คําภาษี ซึ่งในประเด็นนี้ศาลฎีกาได๎เคยวินิจฉัยเป็นแนวบรรทัดฐานมาแล๎ว ได๎แกํ
คําพิพากษาฎีกาที่ 1963/2548 วินิจฉัยวํา พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช
2475 มาตรา 39 มุํงประสงค์ให๎ผู๎รับประเมินได๎ชําระหนี้คําภาษีจนหนี้คําภาษีที่พนักงานเก็บภาษีได๎แจ๎ง
การประเมินระงับไปเสียกํอน หากเมื่อศาลตัดสินให๎ลดคําภาษี ผู๎รับประเมินจึงจะมีสิทธิมาขอรับคืนเงิน
สํวนที่ลดลงมาได๎เพื่อป้องกันมิให๎ผู๎รับประเมินใช๎การฟ้องคดีตํอศาลเพื่อประวิงการชําระหนี้คําภาษี
คําพิพากษาฎีกาที่ 4774/2533 วินิจฉัยวํา โจทก์มิได๎ชําระคําภาษีโรงเรือนและที่ดินกํอนยื่น
ฟ้องโต๎แย๎งการประเมินของจําเลย แม๎กําหนดระยะเวลาชําระคําภาษียังไมํสิ้นสุดในขณะยื่นฟ้องก็ตาม แตํ
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ก็เป็นกรณีที่ถึงกําหนดชําระในระหวํางที่คดียังอยูํในศาล โจทก์จึงต๎องชําระคําภาษีกํอนยื่นฟ้อง เมื่อโจทก์
เพิ่งชําระภายหลังจากยื่นฟ้องแล๎วโจทก์จึงไมํมีอํานาจฟ้อง
คําพิพากษาฎีกาที่ 4051/2524 วินิจฉัยวํา ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู๎รับ
ประเมินจะนําคดีมาฟ้องวําการประเมินไมํถูกต๎องตาม มาตรา 31 ต๎องอยูํภายในบทบัญญัติมาตรา 39 โดย
ผู๎รับประเมินต๎องชําระคําภาษีไปกํอน ศาลจึงจะรับฟ้องไว๎พิจารณา
คําพิพากษาฎีกาที่ 696/2510 วินิจฉัยวํา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 39 เป็นข๎อกฎหมายเกี่ยวด๎วยความสงบเรียบร๎อยของประชาชน ศาลจึงยกขึ้นปรับ
คดีได๎เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง มาตรา 142(5)
อยํางไรก็ตาม เงินคําภาษีที่ได๎ชําระไปนี้หากภายหลังปรากฏวําศาลตัดสินให๎ฝ่ายผู๎ชําระคํา
ภาษีเป็นฝ่ายชนะคดี ไมํวําชนะทั้งคดี กลําวคือ ศาลยกฟ้องโจทก์ หรือชนะคดีแตํเพียงบางสํวน เชํน ศาล
ตัดสินลดคําภาษีให๎ ก็ตาม ผู๎ชําระคําภาษีก็มีสิทธิขอคืนได๎โดยทางราชการจะคืนให๎ภายใน 3 เดือนนับแตํ
วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แตํทางราชการก็คืนให๎เฉพาะเงินคําภาษีเทํานั้นไมํได๎คิดดอกเบี้ยรวมให๎ด๎วย117
4. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ภาษีบํารุงท๎องที่มีความสําคัญตํอหนํวยงานปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีหน๎าที่โดยตรงในการ
จัดเก็บภาษีเป็นรายได๎และนําไปใช๎จํายในการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎บริการแกํประชาชนในด๎านตํางๆ ซึ่ง
ผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงลักษณะที่สําคัญของพระราชบัญญัติดังกลําวดังตํอไปนี้ คือ
4.1 การกาหนดฐานภาษี
ภาษีบํารุงท๎องที่นั้นกฎหมายกําหนดให๎ใช๎ราคาปานกลางของที่ดินเป็นฐานภาษีในการ
คํานวณหารายได๎ฐานภาษี ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน คํานวณถัวเฉลี่ยจาก
ราคาที่ดินในหนํวยที่จะทําการตีราคาซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท๎ายไมํน๎อยกวําสามรายในระยะเวลา
ไมํเกินหนึ่งปีกํอนวันตีราคา โดยมิได๎รวมคํานวณราคาโรงเรือนหรือสิ่งเพาะปลูก กรณีไมํมีการซื้อขายก็
คํานวณจากราคาที่ดินในหนํวยใกล๎เคียงที่มีสภาพและทําเลที่คล๎ายคลึงกันซึ่งจะเป็นราคาปานกลางของแตํ
ละตําบล หากราคาที่ดินแตกตํางกันมากก็จะแบํงเป็นหนํวยๆ ในแตํละตําบลนั้น 118 คณะกรรมการจะ
พิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุก 4 ปี 119 และจะยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินทุกๆหนํวย
ภายในเดือนตุลาคมของปีที่จะครบรอบระยะเวลา 4 ปี ซึ่งผู๎วําราชการจังหวัดจะประกาศราคาปานกลาง
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ของที่ดินนั้นไว๎ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วําการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และที่ตําบล
แหํงท๎องที่นั้นภายใน 30 วัน120
อยํางไรก็ตาม หากเจ๎าของที่ดินไมํเห็นด๎วยกับราคาปานกลางของที่ดิน มีสิทธิอุทธรณ์การตี
ราคาปานกลางของที่ดินตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 30 วัน นับแตํวันประกาศราคาปานกลางของ
ที่ดิน121 หรือหากมีข๎อเท็จจริงปรากฎวําราคาที่ดินแหํงใดเปลี่ยนแปลงไปมาก เจ๎าของที่ดินจะร๎องขอให๎มี
การพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินเสียใหมํ ทั้งสองกรณีผู๎วําราชการจังหวัดจะสั่งให๎คณะกรรมการทํา
การพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในแหํงนั้นใหมํ122
4.2 อัตราภาษี
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงท๎องที่กําหนดอัตราภาษีไว๎ในบัญชีอัตราภาษีบํารุงท๎องที่ท๎าย
พ.ร.บ. ซึ่งอัตราภาษีนี้จะมีคําไมํคงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามราคาปานกลางของที่ดิน มีด๎วยกัน 34 ลําดับชั้น
หรืออาจกลําวได๎วํามี 34 อัตรา เชํน ในลําดับชั้นที่ 1 ราคาปานกลางของที่ดินไมํเกินไรํละ 200 บาท เสีย
ภาษีในอัตราไรํละ 0.50 บาท ในลําดับชั้นที่ 2 ราคาปานกลางของที่ดินไมํเกินไรํละ 200 บาท เสียภาษีใน
อัตราไรํละ 1.00 บาท อัตรานี้จะเพิ่มขึ้นตามลําดับชั้นจนถึงชั้นที่ 34 ซึ่งราคาปานกลางของที่ดินเกินไรํละ
30,000 บาท เสียภาษีไรํละ 70 บาท สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท สํวนที่เกิน 30,000 บาท
ให๎เสียภาษี 25 บาท ในทุกๆ 10,000 บาท
แม๎วําอัตราภาษีบํารุงท๎องที่จะเพิ่มขึ้นในแตํละลําดับชั้น แตํเมื่อนํามาคํานวณหาอัตราเพิ่มของ
ภาษี แล๎วจะพบวําในชํวงลําดับชั้นแรกๆ อัตราเพิ่มจะมีลักษณะเพิ่มขึ้น กลําวคือ ในลําดับชั้นที่ 2 จะมี
อัตราเพิ่มร๎อยละ 0.3 และในลําดับชั้นที่ 3 จะมีอัตราเพิ่มร๎อยละ 0.5 และเพิ่มขึ้นจนถึงลําดับชั้นที่ 6 อัตรา
เพิ่มจะเป็นร๎อยละ 0.8 แตํเมื่อถึงลําดับชั้นที่ 7 อัตราเพิ่มจะลดลงเหลือร๎อยละ 0.5 และอัตราเพิ่มนี้จะคงที่
จนถึงลําดับชั้นที่ 29 ในลําดับชั้นที่ 30 อัตราเพิ่มจะลดลงอีกคงเหลือเพียงร๎อยละ 0.1 และคงที่จนถึงลําดับ
ชั้นที่ 33 123 ดังนี้จึงอาจกลําวได๎วําอัตราภาษีของภาษีบํารุงท๎องที่เป็นอัตราภาษีแบบถดถอย ( Regressive
Rate)
4.3 การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องที่ตามมาตรา 24 มาตรา 29 และมตรา 30 แหํงกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
บํารุงท๎องที่ กําหนดให๎เจ๎าของที่ดินซึ่งมีหน๎าที่เสียภาษีบํารุงท๎องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี
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บํารุงท๎องที่ตํอพนักงานประเมินไมํน๎อยกวํา 30 วัน ทั้งนี้เจ๎าของที่ดินจะต๎องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน หากเจ๎าของที่ดินเป็นบุคลธรรมดาตายหรือ
เป็นผู๎ไมํอยูํหรือเป็นคนไร๎ความสามารถ หรือเสมือนไร๎ความสามารถ ให๎ผู๎จัดการมรดกหรือทายาทผู๎รับ
มอบอํานาจ ผู๎ครอบครองทรัพย์สิน ผู๎อนุบาล ผู๎พิทักษ์หรือผ็จัดการทรัพย์สิน แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎ยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน124กรณีเจ๎าของที่ดินเป็นนิติบุคคลนั้น ผ็จัดการหรือผู๎แทนนิติบุคคลเป็นผู๎ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน 125 หรือกรณีเจ๎าของรํวม เจ๎าของรํวมทุกคนมีหน๎าที่รับผิดชอบรํวมกันในการยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน 126 เมื่อเจ๎าพนักงานประเมินคํานวณคําภาษีบํารุงท๎องที่เรียบร๎อยแล๎วจะแจ๎งการประเมินให๎
เจ๎าของที่ดินทราบภายในเดือนมีนาคมสําหรับปีแรกของระยะเวลา 4 ปี ของการตีราคาปานกลางหรือของ
ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินหนํวยที่มีเหตุแสดงวําราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปมาก 127
หลังจากนั้นผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีจะต๎องชําระภาษีบํารุงท๎องที่ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการ
ประเมินหรือภายในเดือนเมษายนของทุกปี แล๎วแตํกรณี ณ สํานักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
ที่ดินของผู๎เสียภาษีบํารุงท๎องที่ตั้งอยูํ หรือสถานที่อื่นที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นกําหนด128
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอาจชําระภาษีบํารุงท๎องที่โดยการสํงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือ
เช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสํานักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือสถานที่
อื่นที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นกําหนดนั้นก็ได๎ หรือชําระผํานธนาคารหรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย129
4.4 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี
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พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 25.
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 26.
126
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 27.
127
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 33 โดยปกติการประมินคําภาษีนั้นจะ
ประเมินสําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินแล๎วให๎ใช๎เป็นการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่
สําหรับในปีตํอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปี เว๎นแตํจะมีข๎อเท็จจริงปรากฏวําราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
มากและผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรหรือเจ๎าของที่ดินร๎องขอ ผู๎วําราชการจังหวัดจะสั่งให๎
คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหนํวยนั้นเสียใหมํก็ได๎.
128
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 34 ประกอบ มาตรา 35.
129
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 34 ทวิ.
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ให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีบํารุงท๎องที่นําเงินไปชําระตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ สํานักงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ที่ดินของผู๎เสียภาษีบํารุงท๎องที่ตั้งอยูํ หรือสถานที่อื่นที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นกําหนดโดย
ประกาศลํวงหน๎าไว๎ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นไมํน๎อยกวําสามสิบวัน130
4.5 การอุทธรณ์ภาษี
เจ๎าของที่ดินผู๎ใดได๎รับแจ๎งการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่แล๎วเห็นวําการประเมินนั้นไมํถูกต๎อง
มีสิทธิอุทธรณ์ตํอผู๎วําราชการจังหวัดได๎ 131 และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคําอุทธรณ์นั้นผู๎วําราชการ
จังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู๎อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ มาให๎ถ๎อยคําหรือให๎สํงเอกสารอันควรแกํเรื่องมา
แสดง ผู๎อุทธรณ์คนใดไมํปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรานี้
หรือไมํยอมให๎ถ๎อยคําโดยไมํมี
เหตุผลอันสมควร ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกอุทธรณ์นั้น132
เมื่อผู๎อุทธรณ์ได๎รับแจ๎งผลการพิจารณาและหากผู๎อุทธรณ์ไมํพอใจ ผู๎อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คํา
วินิจฉัยของผู๎วําราชการจังหวัดตํอศาลภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับแจ๎งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว๎นแตํใน
กรณีที่ผู๎วําราชการจังหวัดยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา 50 วรรคท๎าย133
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พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 34.
131
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 49.
132
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 50.
133
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 52.

บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ศึกษากรณี การตีความทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี
ดังที่กลําวมาแล๎ววํากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการแก๎ไข
ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท๎องที่ซึ่งมีอยูํเดิม โดยให๎รวมกฎหมายที่ใช๎บังคับ
ทั้งสองฉบับให๎รวมเข๎าด๎วยกัน เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์เชํนเดียวกันและเพื่อความสะดวกในการบังคับใช๎กฎหมาย ฐานภาษีที่ใช๎จัดเก็บ
เป็นฐานภาษีเดียวกันโดยใช๎ฐานมูลคําของทรัพย์สิน ( Capital value property tax) จะทําให๎รายได๎ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น เพราะเป็นฐานภาษีที่กว๎างแตํก็อาจมีผลกระทบกับประชาชนเป็น
จํานวนมาก อีกทั้งในสํวนการยกเว๎นการจัดเก็บภาษีก็จะมีผลกระทบโดยตรงตํอรายได๎จากการจัดเก็บภาษี
ที่ลดน๎อยลง ดังนั้นเพื่อให๎เข๎าใจถึงสาระสําคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวนี้ ผู๎วิจัยจะ
ได๎ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจบทบัญญัติของรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ในสํวนของการยกเว๎นการจัดเก็บภาษี 134 โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ฉบับปัจจุบัน ดังนี้
1. ปัญหาการตีความบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม
มาตรา 5 (9)

ร่างมาตรา 5(3) และ ร่าง

รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. ... . มาตรา 5 ได๎บัญญัติถึงลักษณะและ
ประเภทของทรัพย์สินที่ไมํอยูํในบังคับของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ซึ่งแบํงออกได๎เป็น
หลายกรณีด๎วยกัน จากการที่ผู๎วิจัยทําการศึกษาพบวํากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในสํวนนี้ไมํได๎
กําหนดความหมายหรือลักษณะของทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีไว๎อยํางชัดเจน จึงมีปัญหาที่จะต๎องศึกษา
และตีความบทบัญญัติดังกลําวนี้วํา ทรัพย์สินกรณีเชํนใดจึงจะเข๎าลักษณะของการได๎รับยกเว๎นภาษีตาม
มาตรา 5 ประเด็นนี้ ผู๎วิจัยขอแยกพิจารณาเพื่อทําความเข๎าใจออกเป็นประเด็นตํางๆ รวมถึงวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความทรัพย์สินในเรื่องนั้นๆ ดังตํอไปนี้
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รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 5, มาตรา 40 ถึงมาตรา 43.

1.1 ปัญหาการตีความลักษณะของทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได้
ใช้หาผลประโยชน์ ตามร่างมาตรา 5 (3)
รํางมาตรา 5 (3) บัญญัติวํา “พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่
เป็นทรัพย์สินดังตํอไปนี้... (3) ทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หา
ผลประโยชน์” บทบัญญัติตาม รํางมาตรา 5 (3) สามารถสรุปสาระสําคัญของทรัพย์สินที่ได๎รับการยกเว๎น
ภาษีออกเป็น 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ
1.1.1 ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(ร่างมาตรา 5(3))
กลําวคือ ทรัพย์สินที่ได๎รับการยกเว๎นภาษีในกรณีดังกลําวนี้นอกจากจะต๎องเป็น
ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของรัฐแล๎ว ยังต๎องมิได๎ใช๎ทรัพย์สินนั้นแสวงหาประโยชน์หรือผลกําไรอีก
ด๎วย135 ดังนั้น จึงมีประเด็นที่จะต๎องศึกษาดังตํอไปนี้
(1) ปัญหาการตีความถ้อยคา คาว่า “รัฐ” หมายความอย่างไร
ปัญหาดังกลําวพิจารณาดังนี้ คําวํา “รัฐ” อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได๎กลําวถึง
ความหมายของรัฐตามทัศนะของ เบนจามินและดูวาล ( Roger Benjamin and Raymond Duvall) ซึ่งได๎
เสนอวํา มีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐอยูํ 4 แนวทาง คือ (1) รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล ( The state as government)
ซึ่งหมายถึง กลุํมบุคคลที่ดํารงตําแหนํงซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจในสังคมการเมือง และ (2) รัฐในฐานะ
ที่เป็นระบบราชการ ( The state as public bureaucracy) หรือเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นปึกแผํนและ
เป็นระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน ทั้งสองความหมายนี้เป็นการมองรัฐตามแนวคิดของนัก
สังคมศาสตร์ที่มิใชํมาร์กซิสต์ (3) รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง ( The state as ruling class) เป็น
ความหมายในแนวคิดของมาร์กซิสต์ และ (4) รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร๎างทางอุดมการณ์ ( The state as
normative order) ซึ่งเป็นแนวคิดของนักมานุษยวิทยา
เนทเทิล (J.P. Nettle)136 ยังความเห็นวํา รัฐ หมายถึง
(ก) องค์กรที่รวมศูนย์การทําหน๎าที่และโครงสร๎างไว๎เพื่อที่จะปฏิบัติการได๎อยํางทั่วด๎าน
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมที่เน๎นเรื่องอํานาจอธิปไตยและรัฐอธิปไตย วํา รัฐมีฐานะสูงกวําองค์กร
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หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนมาก ที่ มท 0313.5/19231 เรื่องหารือกรณีหอพักนักศึกษา ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 วินิจฉัยสรุปความได๎วํา หอพักนักศึกษาเป็นการจัดการตามวัตุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน โดยเป็นสํวนหนึ่งของการให๎การศึกษาและเป็นการให๎บริการทางวิชาการ และ
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแกํน จึงเป็นทรัพย์สินของ
รัฐบาลที่ใช๎ในกิจการของรัฐบาล...
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บทความ “State as Conceptual Variable” และ “World Politics 1968”.

อื่นๆ ในสังคม อํานาจของรัฐเป็นอํานาจตามกฎหมาย แนวคิดนี้จึงเชื่อมโยงรัฐกับกฎหมาย กับระบบ
ราชการและกับรัฐบาล
(ข) รัฐในฐานะที่เป็นหนํวยงาน ในความสัมพันธ์ระหวํางประเทศหมายถึง การที่รัฐมี
อิสระในการดําเนินกิจการตําง ๆ กับรัฐอื่น ๆ แนวคิดนี้ก็อาจเป็นแนวคิดเดิมเรื่องรัฐธรรมนูญอีกเชํนกัน
หากรัฐมีอิสระในการดําเนินกิจการระหวํางประเทศ ก็จะมีความเป็นรัฐ ( Stateness) สูง แนวคิดนี้ใช๎
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะสองด๎านของรัฐคือ รัฐเป็นหนํวยอํานาจอธิปไตยในความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล๎อมภายในสังคม
(Intrasocial) ด๎านหนึ่งกับรัฐเป็นหนํวยหนึ่งในความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล๎อมภายนอกสังคม (Extrasocial) อีกอยํางหนึ่ง
(ค) รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นสํวนหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะ
เดํนเฉพาะตัว แนวคิดนี้ใช๎ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสํวนที่เป็นเรื่องของรัฐกับสํวนที่เป็นเรื่อง
ของเอกชน เชํน ระบบการศึกษาของรัฐ กับระบบการศึกษาภายใต๎การดูแลของเอกชน รัฐวิสาหกิจและ
ภาครัฐบาล กับอุตสาหกรรมของภาคเอกชน เป็นต๎น
(ง) รัฐในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมอยํางหนึ่ง แนวคิดนี้ใช๎ใน
การศึกษาวิวัฒนาการของรัฐ และความสัมพันธ์ระหวํางรัฐวําเป็นสิ่งเดียวกัน
อีกทั้งหากพิจารณาตามอนุสัญญามอนเตวิโอ วําด๎วยสิทธิและหน๎าที่ของรัฐ (
The
Montevio Convention on the Rights and Duties of State) ค.ศ. 1933 มาตรา 1 บัญญัติวํา “รัฐ” มี
องค์ประกอบคือ (1) ประชากรที่อยูํรวมกันอยํางถาวร (2) ดินแดนที่ถูกกําหนดไว๎อยํางชัดเจน (3) รัฐบาล
และ (4) ความสามารถที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กับตํางรัฐได๎” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันวํา หากขาดไปเสียซึ่ง
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งดังที่กลําวไปนี้ ยํอมไมํถือวําเป็นรัฐในระบบความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศหรือแม๎แตํในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่บัญญัติกําหนด
กฎเกณฑ์การปกครองของรัฐ รัฐจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นมากํอนมีรัฐธรรมนูญ ด๎วยเหตุดังนี้ จึงเป็นสิ่งที่
นําสนใจวําการที่ผู๎ปกครองในดินแดนซึ่งออกกฎหมายในลักษณะที่เป็นรัฐธรรมนูญ แตํสภาพของ
ดินแดนนั้นไมํครบองค์ประกอบที่จะเรียกเป็นรัฐ เชํน อยูํภายใต๎การปกครองของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยรัฐ
ตํางประเทศ เชํน อิรัก ในชํวงปี ค.ศ. 2004 ที่ปกครองโดยคณะผู๎บริหารซึ่งตั้งขึ้นโดยอํานาจของ
สหรัฐอเมริกา โดยนัยนี้ อิรักจึงมิอาจถือวําเป็นดินแดนรัฐเอกราช หรือเป็นรัฐ เป็นต๎น
จากการศึกษาผู๎วิจัยยังพบวํา การอธิบายความหมายคําวํา “รัฐ” นั้นสามารถนํามา
เทียบเคียงกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการใช๎คําวํา “รัฐบาล” ไว๎ตามหนังสือกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 131/2485 137 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ( กรรมการรํางกฎหมาย คณะที่ 4)
ได๎พิจารณาปัญหาดังกลําวแล๎วเห็นวํา คําวํา "Government หรือ รัฐบาล " นั้น มีความหมาย 2 อยําง
กลําวคือ
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กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. “หนังสือที่ นว 131/2485 ลงวันที่ 30 เมษายน 2485”.

(1) หมายถึงลักษณะการปกครองแหํงรัฐ (Form of Polity) เชํน รัฐบาลแบบรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นต๎น และ
(2) หมายถึงรัฐในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติ หรือคณะบุคคลหนึ่งซึ่งปกครอง
ประเทศโดยมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะดําเนินนโยบายของประเทศ เชํน คณะรัฐมนตรีใน
ฐานะที่บริหารกิจการในนามของรัฐ
นอกจากนั้น ศาลฎีกาก็ได๎กลําวถึงความหมายของคําวํา "รัฐบาล" ในคําพิพากษาฎีกา ที่
724/2490 วํา "รัฐบาลอาจมีความหมายถึงลักษณะการปกครองแหํงรัฐอันเป็นนามธรรม หรือหมายถึงรัฐ
อันเป็นหนํวยแหํงประเทศชาติ หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน๎าที่ดําเนินนโยบายปกครองรัฐ " ดังนั้น จะเห็นได๎
วําความหมายของคําวํา "รัฐบาล" ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามคําพิพากษาฎีกา ที่ 724/2490 เป็นไปใน
ทํานองเดียวกัน ดังนั้นในความเห็นของผู๎วิจัยคําวํา “รัฐ หรือรัฐบาล” นั้นนําจะมีความหมายอยํางเดียวกัน
โดยสังเกตจากคําพิพากษาฎีกาที่ 724/2490 ดังกลําวที่วํา รัฐบาลอาจมีความหมายถึงรัฐอันเป็นหนํวยแหํง
ประเทศชาติ... ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม กรณี (2) ที่วํารัฐบาลหมายถึงรัฐใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติหรือคณะบุคคลหนึ่งซึ่งปกครองประเทศ...
แตํอยํางไรก็ตาม มีข๎อสังเกตวํา ความหมายของคําวํารัฐตามที่กลําวมานั้น ศาลฎีกาและ
คณะกรรมการกฤษฎีกาให๎ความหมายคํอนข๎างหลากหลาย และไมํได๎ให๎ความหมายใดความหมายหนึ่ง
เป็นการเจาะจง ผู๎วิจัยมีความเห็นวําการตีความคําวํารัฐดังกลําวควรจะต๎องจํากัดไว๎เฉพาะหมายถึงรัฐใน
ฐานะตัวแทนของประเทศชาติหรือหมายถึงรัฐอันเป็นหนํวยแหํงประเทศชาติเทํานั้น เพราะนําจะ
กํอให๎เกิดความชัดเจนแนํนอนตามหลักความแนํนอนทางภาษีอากรและจะเป็นประโยชน์แกํตัวผู๎เสียภาษี
มากกวําความหมายอยํางอื่น อีกทั้งยังสอดคล๎องกับหลักการตีความถ๎อยคําในกฎหมายภาษีอากรซึ่งต๎อง
ตีความในทางที่เป็นประโยชน์แกํผู๎เสียภาษี138
ปัญหาพิจารณาประการที่สอง คือ คาว่า “รัฐ” มีความหมายรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย
หรือไม่ และทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจจะมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของ
สาธารณะหรือไม่
การพิจารณาปัญหาความหมายของคําวํารัฐวิสาหกิจในประการนี้นั้น กํอนอื่นต๎องเข๎าใจ
เบื้องต๎นกํอนวํารัฐวิสาหกิจไมํได๎มีอยูํแตํเฉพาะในประเทศไทยเราเทํานั้น หากแตํมีการจัดตั้งอยูํในหลาย
ประเทศ คําวํา “รัฐวิสาหกิจ” จึงมีความหมายแตกตํางกันออกไปในแตํละประเทศขึ้นอยูํกับสภาวะความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล๎วหมายถึงองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง สภาวะความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น เพื่อแก๎ปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความมั่นคง
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ธานินทร์ กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ , การตีความกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ชวนพิมพ์), 2548.

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของรัฐในด๎านสินค๎าและบริการตํางๆ ซึ่งหนํวยราชการและ
เอกชนไมํสามารถให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
กลําวโดยสรุป การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของ
สํวนรวม กิจการบางประเภทเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญตํอสํวนรวม ถ๎าเอกชนดําเนินการอาจทําให๎
ประชาชนไมํได๎รับการบริการที่ดีและเป็นธรรม เพื่อป้องกันการผูกขาด การให๎เอกชนดําเนินการโดยให๎มี
การแขํงขันเสรี ผู๎ผลิตรายยํอยอาจสู๎ผู๎ผลิตรายใหญํไมํได๎ทําให๎เกิดการผูกขาดทําให๎ประชาชนถูกเอา
เปรียบได๎ กิจการบางประเภทต๎องอาศัยการลงทุนที่สูงมาก เชํน การผลิตไฟฟ้าต๎องลงทุนสร๎างเขื่อน อําง
เก็บน้ําเครื่องมือเครื่องจักร และกําลังคนจํานวนมาก ซึ่งเอกชนไมํสามารถดําเนินการได๎ เพื่อหารายได๎เข๎า
รัฐ รัฐบาลจําเป็นต๎องหารายได๎เข๎ารัฐนอกจากการเก็บภาษีอากรเพื่อนําไปใช๎จํายในการทํานุบํารุง และ
พัฒนาประเทศชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในยามสงครามสินค๎าบางชนิดมีความจําเป็นตํอสํวนรวม
เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนในยามฉุกเฉิน รัฐจําเป็นต๎องเข๎ามาดําเนินการเอง ได๎แกํ กิจการเกี่ยวกับ
การผลิตเชื้อเพลิงยารักษาโรค เป็นต๎น
อนึ่ง คําวํา “รัฐวิสาหกิจ” นั้นมรกฎหมาย 6 ฉบับ ได๎บัญญัติความหมายไว๎ กลําวคือ
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ให้
ความหมาย คาว่า
“รัฐวิสาหกิจ” หมายถึง
(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหนํวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ๎าของ
(ข) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการมีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎า
สิบ
(ค) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/
หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ
(ง) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/
หรือ (ก) และ /หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ
(จ) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/
หรือ (ก) และ /หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ
ข๎อสังเกตรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมาตรา 6 กําหนดความหมาย
ของรัฐวิสาหกิจไว๎วํา “รัฐวิสาหกิจ หมายความวํา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณ”
ดังนั้น คําวํารัฐวิสาหกิจตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างต๎องถือตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ข๎างต๎นนี้
2. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ.
2518 มาตรา 4 ให้ความหมายคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายถึง

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือ กิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึง หนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็น เจ๎าของแตํไมํ
รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์ หรือสํงเสริมการใดๆ ที่มิใชํธุรกิจ
(๒) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวง การเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทํา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ หรือ
(๓) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่
มีฐานะเทียบเทํา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูํด๎วยถึงสองในสาม
3. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ให้ความหมายคา
ว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายถึง
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ๎าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสํวนราชการที่
เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูํด๎วย
เกินกวําร๎อยละห๎าสิบ หรือ
(๓) บริษัทจํากัดหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสํวนราชการที่
เรียกชื่ออยํางอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุน
รวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ
4. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคาว่า “รัฐวิสาหกิจ”
หมายถึง
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวํา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณที่ไมํใชํ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
5. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้ความหมาย คาว่า
“รัฐวิสาหกิจ” หมายถึง
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให๎หมายความรวมถึงหนํวยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ๎าของ
(๒) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทํา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ
6. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ให้ความหมายคาว่า
“รัฐวิสาหกิจ” หมายถึง
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวํา
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนํวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ๎าของ

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนํวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มี
ทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ
(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หนํวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (ก)
หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินร๎อยละห๎าสิบ โดยให๎คํานวณเฉพาะทุน
ตามสัดสํวนที่เป็นของหนํวยงานของรัฐเทํานั้น
กลําวโดยสรุป จากการที่ได๎พิจารณาจากกฎหมายทั้ง หกฉบับซึ่งได๎ให๎ความหมายของ
คําวํารัฐวิสาหกิจไว๎ เห็นได๎ชัดเจนวํามีการกําหนดความหมายไว๎คล๎ายกัน ดังนั้น อาจกลําวได๎วําหนํวยงาน
ใดไมํวําจะเป็นของภาครัฐแม๎ได๎ดําเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือของภาคเอกชนซึ่งดําเนินงานโดย
มุํงเน๎นเรื่องของกําไรเป็นหลักก็ตาม แตํหากปรากฏวําหนํวยงานนั้นๆ รัฐมีสํวนเข๎ามาถือหุ๎นรํวมอยูํด๎วย
เกินกวําร๎อยละห๎าสิบก็ยํอมถือวําหนํวยงานนั้นมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายแล๎วทั้งสิ้น
สําหรับปัญหาวํา ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจจะมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ใน
กิจการของรัฐหรือของสาธารณะหรือไมํ พิจารณาดังนี้
ในประเด็นนี้ เนื่องจากปัจจุบันรัฐวิสาหกิจถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นเจ๎าของ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น การพิจารณาวําทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจนั้นมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือไมํถือ
เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะหากพิจารณาแล๎วเห็นวําเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจนั้นก็จะได๎รับการ
ยกเว๎นภาษีตามมาตรา 5(3) แตํหากไมํใชํทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจนั้นก็อาจจะได๎รับการยกเว๎นภาษีตาม
มาตรา 5(9) จึงเป็นปัญหาในด๎านการตีความและการวิเคราะห์โดยอาศัยกฏเกณฑ์หรือหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องมาพิจารณาประกอบกัน
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาพบวํา กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือตอบข๎อหารือตาม
ความเห็นของกรมอัยการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสํานักงานอัยการสูงสุด) ในประเด็นเรื่องการพิจารณา
ยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดินสําหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทยอธิบายโดยสรุปวํา “รัฐวิสาหกิจนั้น
มีฐานะเป็นนิติบุคคลตํางหากจากรัฐบาล จึงมิได๎เป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจนั้น
มิใชํทรัพย์สินของรัฐบาลแตํเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่น
ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด...”
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นวํารัฐวิสาหกิจไมํใชํทรัพย์สินของรัฐจึงไมํได๎การยกเว๎นภาษีตามรําง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 5(3) เพราะการเกิดขึ้นหรือการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตํละ
รายกับการเกิดขึ้นของรัฐบาลหรือหนํวยงานของรัฐบาลแม๎วําจะเกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะที่ให๎อํานาจในการจัดตั้งก็เป็นกฎหมายคนละชนิดกันและมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกตํางกัน
ทั้งหากพิจารณาถึงลักษณะของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นหนํวยงานที่รัฐบาลมอบหมายให๎จัดทําและดําเนิน

กิจกรรมอันเป็นบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนแทนงานที่สํวนราชการทั้งหลายเคยรับผิดชอบมาใน
อดีต139 ทําให๎ชัดเจนวํารัฐวิสาหกิจไมํใชํรัฐบาลหรือหนํวยงานของรัฐบาล
1.1.2 ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หา
ผลประโยชน์ (ร่างมาตรา 5 (3))
ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์นั้นเกิดปัญหาใน
กรณีที่รัฐนําทรัพย์ดังลําวให๎เอกชนเชําทรัพย์สินนั้นหรือนําออกให๎บริการแกํประชาชนทั่วไปโดยที่รัฐ
ได๎รับประโยชน์เป็นคําเชําหรือคําบริการตอบแทน ทรัพย์สินของรัฐดังกลําวยังคงไมํต๎องเสียภาษีอยูํอีก
หรือไมํ
ปัญหานี้หากพิจารณาจากรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 5(3)
แล๎วพบวํากฎหมายยกเว๎นภาษีให๎กรณีทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐโดยตรง
หรือทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการสาธารณะ โดยทรัพย์สินทั้งสองประการต๎องมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
ปัญหาที่จะต๎องพิจารณาคือ หากปรากฏวําให๎เอกชนเชําทรัพย์สินนั้นหรือนําออกให๎บริการแกํประชาชน
ทั่วไปโดยที่รัฐได๎รับประโยชน์เป็นคําเชําหรือคําบริการตอบแทน ทรัพย์สินของรัฐดังกลําวยังคงไมํต๎อง
เสียภาษีอยูํอีกหรือไมํ
ประเด็นนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาแล๎วพบวํา ศาลฎีกามีคําพิพากษาและหนังสือตอบข๎อ
หารือของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องวินิจฉัยไว๎ในสํวนของกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินแตํสามารถใช๎เป็น
แนวบรรทัดฐานเพื่อพิจารณาเทียบเคียงได๎ ดังตํอไปนี้
(1) กรณีมีการนาทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการสาธารณะออกให้บริการแก่ประชาชน
โดยคิดค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น
คําพิพากษาฎีกาที่ 8167-8172/2548 สรุปได๎วํา สถานีบรรจุและแยกสินค๎ากลํองของการ
รถไฟแหํงประเทศไทยเชื่อมตํอกับทําเรือแหลมฉบัง ผู๎ดําเนินการของสถานีจะทําหน๎าที่ขนถํายและแยก
สินค๎าที่บรรจุมาในตู๎สินค๎าที่บรรทุกมาจากตํางประเทศโดยเรือที่มาที่ทําเรือพาณิชย์แหลมฉบังแล๎วขนขึ้น
รถไฟมาที่สถานีดังกลําวเพื่อนําสํงให๎แกํผู๎นําเข๎าหรือนําสินค๎าที่จะต๎องสํงไปตํางประเทศโดยทางเรือมา
บรรจุในตู๎สินค๎าเพื่อขนขึ้นรถไฟไปที่ทําเรือพาณิชย์แหลมฉบังโดยคิดคําบริการจากผู๎ที่ใช๎บริการ ศาลฎีกา
วินิจฉัยวํา การดําเนินกิจการของสถานีบรรจุและแยกสินค๎ากลํองนี้จึงเป็นการดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการ
ขนสํงของการรถไฟแหํงประเทศไทย คือการรับขนสํงสินค๎าตามมาตรา 6(2) และมาตรา 9(7) แหํง
พระราชบัญญัติการรถไฟแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2494 ดังนั้น สถานีบรรจุและแยกสินค๎ากลํองตามฟ้องจึง
เป็นทรัพย์สินของการรถไฟแหํงประเทศไทยที่ใช๎ในกิจการของรถไฟโดยตรง ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสีย
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สุรพล นิติไกรพจน์ , “ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย ,” วารสารนิติศาสตร์
29, 2 (มิถุนายน 2542): 170.

ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 9(2) แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 (มี
คําพิพากษาฎีกาที่ 8174-8178/2548 วินิจฉัยแนวเดียวกัน)
ประเด็นคําพิพากษาฎีกาเรื่องนี้เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง ตามรํางมาตรา 5(3) ซึ่งวําด๎วยการยกเว๎นภาษีแล๎วจะเห็นได๎วํามีบทบัญญัติที่มีลักษณะคล๎ายกันกับ
กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินมาตรา 9(2) ผู๎วิจัยมีความเห็นวําอยํางไรจะถือวําเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์หรือไมํนั้น นําจะต๎องนําประเด็นเรื่องอัตราคําตอบแทนการให๎บริการของการรถไฟแหํง
ประเทศไทยมาพิจารณาประกอบด๎วยวํามีจํานวนมากน๎อยเพียงใด และมีจํานวนที่สูงเกินสมควรหรือไมํ
โดยนําจะเทียบเคียงกับอัตราคําบริการของธุรกิจภาคเอกชนที่ประกอบการบรรจุและแยกสินค๎าที่คล๎ายกัน
หากอัตราคําบริการของการรถไฟแหํงประเทศไทยใกล๎เคียงกันหรือสูงกวําอัตราคําบริการของภาคเอกชน
นั้น นําจะถือได๎วําเป็นการแสวงหาผลประโยชน์แล๎ว และไมํได๎รับการยกเว๎นภาษี
(2) กรณีมีการนาทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการสาธารณะออกให้ประชาชนเช่าโดยคิด
ค่าเช่าเป็นการตอบแทน ตัวอย่างเช่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.5/19231 เรื่องการตอบข๎อหารือในกรณี
กรุงเทพมหานครขอหารือเรื่องการให๎เชําศาลาที่พักผู๎โดยสารประจําทางเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา โดยผู๎เชํา
ได๎สิทธิจัดเก็บในด๎านการโฆษณาข๎อความและรูปภาพแกํสาธารณชน ณ จุดที่กรุงเทพมหานครกําหนดให๎
เป็นจุดติดตั้งป้ายโฆษณา สรุปได๎ความวําศาลาที่พักผู๎โดยสารประจําทางถือวําเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล
(อยูํในความครอบครองของกรุงเทพมหานคร) และใช๎ในกิจการสาธารณะ ถึงแม๎จะมีการให๎เชําสํวนใด
สํวนหนึ่งเพื่อหาประโยชน์ในการติดตั้งป้ายโฆษณาก็ไมํมีผลทําให๎เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมโดย
ยังคงใช๎ประโยชน์เพื่อกิจการสาธารณะอยูํจึงได๎รับการยกเว๎นภาษี140
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การนําทรัพย์สินของรัฐออกให๎เชําในกรณีใดจะถือวําได๎ใช๎
ทรัพย์สินของรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไมํนั้น นําจะต๎องพิจารณาจากอัตราคําเชําหรือคําตอบแทน
จากการให๎เชําประกอบด๎วย โดยนําจะเทียบเคียงกับอัตราคําเชําของธุรกิจภาคเอกชนที่ประกอบการให๎เชํา
ทรัพย์สินที่คล๎ายกัน หากอัตราคําบริการของกรุงเทพมหานครใกล๎เคียงกันหรือสูงกวําอัตราคําบริการของ
ภาคเอกชนนั้น นําจะถือได๎วําเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกลําวแล๎ว และไมํได๎รับการ
ยกเว๎นภาษี
1.1.3 ปัญหาว่ากรณีใดบ้างที่ไม่อยู่ในความหมายของคาว่า
“กิจการของรัฐ ” และ
“กิจการของสาธารณะ”
จากการที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาพบวํา กิจการที่ไมํเข๎าขําย “กิจการของรัฐบาล” กับกรณี
กิจการที่ไมํเข๎าขําย “กิจการของสาธารณะ” มีปรากฏตามคําวินิจฉัยของกรมการปกครอง
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กระทรวงมหาดไทย , “หนังสือที่ มท 0313.5/19231 เรื่องหารือการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศาลาที่พักผู๎โดยสารรถประจําทาง,” 5 กรกฎาคม 2539.

กระทรวงมหาดไทย ในการตอบข๎อหารือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 ดังตํอไปนี้
กรณีการตีความของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได๎แกํ
1) กรณีสถานีวิทยุและสถานีถํายทอดสัญญานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกชํอง 5
ตั้งอยูํเทือกเขาบือยก หมูํที่ 4 ตําบลผังสาเรง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ถูกนํามาใช๎ประกอบกิจการใน
ลักษณะเชิงธุรกิจ มีรายได๎จากการให๎เชําเวลาในการออกอากาศของสถานี ไมํถือวําเป็นการใช๎ทรัพย์สิน
ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะจึงไมํเข๎าข๎อยกเว๎นตามมาตรา 9(2)141
ผู๎วิจัยเห็นวําตามคําวินิจฉัยดังกลําวนี้แม๎จะเป็นการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 แตํสามารถนํามาใช๎พิจารณากับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ในกรณีนี้ได๎เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่ได๎รับยกเว๎นภาษี
ที่คล๎ายกัน 142 ซึ่งเมื่อนํามาประกอบกิจการในลักษณะที่หารายได๎จากการให๎บริการเชําทรัพย์สินอันเป็น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ จึงไมํได๎รับยกเว๎นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตาม
ความในรํางมาตรา 5(3)
2) กรณีอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการทํองเที่ยวของวิทยาลัยรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
อาคารถูกนํามาบริการให๎เชําที่พักและให๎เอกชนมาประมูลขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งคิดคําบริการ
ในการใช๎สนามกอลฟ์แกํบุคคลทั่วไป อันมิใชํใช๎ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ ซึ่งไมํมีกฎหมายอื่น
ยกเว๎นเป็นพิเศษให๎ไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 9(2) แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พุทธศักราช 2475143
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา คําวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยในกรณีดังกลําวนี้เป็นคําวินิจฉัย
โดยอาศัยเทียบเคียงข๎อเท็จจริงเดียวกันกับกรณีกรมประชาสงเคราะห์ที่นําอาคารของกรม
ประชาสงเคราะห์ให๎ประชาชนเชําซื้อและนําบ๎านที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดปลูกสร๎างให๎ประชาชนเชํา
หรือเชําซื้อ ไมํเข๎าขํายได๎รับยกเว๎นตามมาตรา 9(2) แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
141

กระทรวงมหาดไทย, “หนังสือที่ มท 0313.5/15325 เรื่องหารือปัญหาการเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน,” 26 กันยายน 2538.
142
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 9 บัญญัติวํา “ทรัพย์สิน
ดังตํอไปนี้ทํานให๎ยกเว๎นจากบทบัญญัติแหํงภาคนี้... (2) ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของรัฐบาล หรือ
สาธารณะ...” สํวนรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. มาตรา 5 บัญญัติวํา
“พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นทรัพย์สินดังตํอไปนี้...(3) ทรัพย์สิน
ของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะโดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์”
143
กระทรวงมหาดไทย, “หนังสือที่ มท 0307/56316 เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,” 8
ธันวาคม 2536.

พุทธศักราช 2475 ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําสามารถนํามาใช๎เทียบเคียงกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
มาตรา 5(3) เพราะบัญญัติใช๎ถ๎อยคําทํานองเดียวกัน
1.2 ปัญหาการตีความลักษณะทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้
ทางราชการหรือประชาชนใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้หรือหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ตามร่างมาตรา 5(9) เป็นอย่างไร
ปัญหาในประการนี้ผู๎วิจัยขอแยกพิจารณาออกเป็นสองประเด็นดังตํอไปนี้
1.2.1 ประการแรก ปัญหาการตีความลักษณะทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎
ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ตามรํางมาตรา 5(9) ประกอบด๎วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
1) ต๎องเป็นทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชน
ใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ และ
2) เจ๎าของทรัพย์สินต๎องมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
ทรัพย์สินของเอกชนที่จะได๎รับการยกเว๎นภาษีตามมาตรา 5(9) กรณีนี้นั้นมีข๎อสังเกตวํา
จะได๎รับยกเว๎นภาษีเฉพาะในสํวนที่ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์และ
เจ๎าของทรัพย์สินนั้นต๎องมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินดังกลําวด๎วย มิใชํวําทรัพย์สินนั้นจะ
ได๎รับการยกเว๎นภาษีทั้งหมด
ตัวอยํางเชํน นายแดงมีที่ดินเปลํา นายแดงนําที่ดินนั้นให๎ประชาชนทั่วไปใช๎เป็นพื้นที่
จอดรถโดยนายแดงมิได๎จัดเก็บคําตอบแทนหรือคําบริการ ดังนี้นายแดงยํอมได๎รับการยกเว๎นภาษีในสํวน
เฉพาะบริเวณพื้นที่จอดรถเทํานั้น ดังนั้นหากนายแดงมีบ๎านปลูกสร๎างอยูํในบริเวณนั้นด๎วยบ๎านของนาย
แดงจะไมํได๎รับการยกเว๎นภาษี เป็นต๎น
ปัญหาในกรณีของโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ดําเนินการเปิดการเรียนการสอน
หรือรักษาพยาบาลแกํประชาชนทั่วไปซึ่งใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ (โรงเรียนหรือโรงพยาบาล
สาธารณะ) ถ๎าเจ๎าของโรงเรียนหรือโรงพยาบาลนั้นมิได๎ใช๎หรือหาประโยชน์จากการประกอบการนั้น
โรงเรียนหรือโรงพยาบาลดังกลําวยํอมได๎รับการยกเว๎นภาษีตามมาตรา 5(9) ดังกลําวนี้เชํนกัน ซึ่งผู๎วิจัยขอ
ขยายความให๎เข๎าใจ ดังนี้
โรงเรียนสาธารณะ หมายถึง โรงเรียนที่ทําการสอนหนังสือให๎แกํประชาชนเป็นการ
ทั่วไป กลําวคือ ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะได๎รับการบริการทางการศึกษาจากโรงเรียนนี้ได๎
โรงพยาบาลสาธารณะ หมายถึง โรงพยาบาลที่ทําการรักษาพยาบาลแกํประชาชนเป็น
การทั่วไป กลําวคือ ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะได๎รับการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแหํงนี้
ได๎
ข๎อสังเกต โรงพยาบาลหรือโรงเรียนดังกลําวนี้ต๎องเป็นของเอกชนเทํานั้นจึงจะอยูํใน
หลักเกณฑ์การได๎รับยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 5(9) ดังนั้น หากเป็นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนของรัฐบาล

การได๎รับยกเว๎นภาษีหรือไมํนั้น ควรต๎องไปพิจารณาตามรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
พ.ศ. ... . มาตรา 5(3) ซึ่งบัญญัติวํา “พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็น
ทรัพย์สินดังตํอไปนี้...(3) ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได๎ใช๎หา
ผลประโยชน์” กลําวคือ โรงพยาบาลหรือโรงเรียนของรัฐบาลยํอมเป็นทรัพย์สินของรัฐตามความของ
มาตรา 5(3) ซึ่งถ๎าเข๎าหลักเกณฑ์ในข๎อที่วําได๎ใช๎กิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
ประกอบด๎วยยํอมได๎รับยกเว๎นภาษีตามมาตรา 5(3) นี้ ไมํต๎องมาพิจารณาตามมาตรา 5(9) แตํอยํางใด
ทํานอาจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ได๎ให๎คําอธิบายในประเด็นนี้ตามกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินมาตรา 9(2) และ(3) ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําสามารถนํามาใช๎พิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามมาตรา 5(3) และ(9) ได๎ เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับในเรื่องการยกเว๎น
ภาษีกรณีนี้มีบทบัญญัติที่คล๎ายกัน 144 อาจารย์ทํานอธิบายวํา “โรงเรียนสาธารณะในที่นี้มิใชํโรงเรียน
รัฐบาล เพราะถ๎าเป็นโรงเรียนรัฐบาลถือวําเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช๎ในกิจการของรัฐบาลหรือ
สาธารณะ ได๎รับการยกเว๎นภาษีตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินมาตรา 9(2) อยูํแล๎ว เมื่อโรงเรียน
สาธารณะตามมาตรา 9(3) มิใชํโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนก็อาจเป็นโรงเรียนสาธารณะได๎หาก
กระทํากิจการโดยมิได๎มิได๎แสวงหาผลกําไรสํวนบุคคล” ดังนั้นถ๎าพิจารณาตามความเห็นของทํานอาจารย์
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม แล๎วพบวํากฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินเรื่องการยกเว๎นภาษีกรณีโรงพยาบาลหรือ
โรงเรียนสาธารณะจะมีปัญหาการตีความวําจะเข๎าข๎อยกเว๎นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 9 (2) หรือ (3) ซึ่งทํานอาจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ได๎ให๎แนวทางที่ใช๎ใน
การพิจารณาแยกความแตกตํางดังกลําวข๎างต๎น
สําหรับปัญหาดังกลําวนี้ เมื่อกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างใช๎บังคับแล๎ว ปัญหา
เรื่องการตีความการยกเว๎นภาษีกรณีโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่ใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์วําจะเข๎ากรณี
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รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... มาตรา 5 บัญญัติวํา “พระราชบัญญัตินี้
มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นทรัพย์สินดังตํอไปนี้...(3) ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ใน
กิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์...(9) ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
เฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สิน
นั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
มาตรา 9 บัญญัติวํา “ทรัพย์สินดังตํอไปนี้ ทํานให๎ยกเว๎นภาษีจากบทบัญญัติแหํงภาคนี้... (2) ทรัพย์สินของ
รัฐบาลที่ใช๎ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแหํงประเทศไทยที่ใช๎ใน
กิจการรถไฟโดยตรงและ(3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํา
กิจการอันมิใชํเพื่อเป็นผลกําไรสํวนบุคคล และใช๎เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา”

เป็นทรัพย์สินของรัฐหรือไมํนั้น คงจะไมํมีอีกตํอไปเพราะกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตามรําง
มาตรา 5(9) บัญญัติวําต๎องเป็นของเอกชนเทํานั้น หากเป็นของรัฐยํอมไมํอยูํในข๎อยกเว๎นภาษีตาม
รําง
มาตรา (9) กลําวโดยสรุปได๎วํา ถ๎าโรงพยาบาลหรือโรงเรียนนั้นเป็นของรัฐบาลต๎องไปพิจารณาการยกเว๎น
ภาษีตามรํางมาตรา 5(3) แตํหากเป็นของเอกชนต๎องมาพิจารณาการยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 5(9) นั่นเอง
ปัญหาสําคัญที่ต๎องพิจารณามีวํา กรณีใดจะถือวําเจ๎าของโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
เอกชนสาธารณะมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําในปัจจุบันโรงพยาบาลหรือ
โรงเรียนเอกชนสํวนมากล๎วนแตํจะให๎บริการแกํประชาชนโดยมุํงแสวงหาผลกําไรเป็นหลักอยูํแล๎ว ดังนั้น
ถ๎าถือตีความเครํงครัดตามรํางมาตรา 5(9) แล๎ว โรงพยาบาลหรือโรงเรียนเอกชนสํวนมากจะไมํได๎รับการ
ยกเว๎นภาษี ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห นวําไมํนําจะเป็นเชํนนั้น เพราะการตีความมาตรา 5 (9) คําวํา “...เจ๎าของ
ทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น” นําจะหมายความวํา เจ๎าของทรัพย์สินมิได๎
แสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยตรงเทํานั้น
ดังนั้น กรณีที่โรงเรียนเอกชนดําเนินกิจการ เชํน มีการเรียกเก็บคําเรียนคอมพิวเตอร์ คํา
ใช๎บริการสระวํายน้ํา เป็นรายเทอมการศึกษา จึงเกิดปัญหาวําเป็นการดําเนินกิจการโดยใช๎ทรัพย์สินหา
ผลประโยชน์ตามรํางมาตรา 5(9) หรือไมํ กรณีดังกลําวนี้มีคําพิพากษาฎีกาที่ 4003/2546 คําพิพากษาฎีกาที่
8115/2547 และคําพิพากษาฎีกาที่ 5576/2548 วินิจฉัยเป็นแนวบรรทัดฐานในประเด็นนี้ คือ
คําพิพากษาฎีกาที่ 4003/2546 วินิจฉัยสรุปได๎ความวํา โรงเรียนที่จะได๎รับการยกเว๎น
ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 9(3) ต๎องมีลักษณะ
เป็นโรงเรียนสาธารณะ โรงเรียนของโจทก์เป็นโรงเรียนเอกชนเก็บคําธรรมเนียมการเรียนเป็นอัตรา
แนํนอนและได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งมีรายได๎แตํละปีเป็นจํานวนมาก และโจทก์ยังใช๎สถานที่ของ
โรงเรียนหารายได๎นอกเหนือจากการศึกษา โดยนําไปให๎บุคคลภายนอกใช๎และเรียกเก็บคําใช๎จํายจึงมิใชํ
เป็นการกระทํากิจการอันมิใชํเพื่อเป็นผลกําไรสํวนบุคคลและมิใชํเพื่อการศึกษาเทํานั้น เมื่อโรงเรียนของ
โจทก์มิใชํลักษณะของโรงเรียนตามมาตรา 9(3) โจทก์จึงต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คําพิพากษาฎีกาที่ 8115/2547 วินิจฉัยสรุปความได๎วํา ทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได๎รับ
ยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต๎องเป็นโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใชํเพื่อเป็นผลกําไร
สํวนบุคคลและต๎องใช๎เฉพาะในการศึกษาเทํานั้น หากโรงเรียนโจทก์ซึ่งได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐมิได๎
กระทํากิจการเพื่อเป็นผลกําไรสํวนบุคคลแล๎ว ก็ไมํนําจะเรียกเก็บคําธรรมเนียมการเรียนและ
คําธรรมเนียมตํางๆ จากนักเรียนหรือหากจะเก็บ ก็ควรให๎เป็นเรื่องของความสมัครใจบริจาคอันแสดงให๎
เห็นวําทางโจทก์มิได๎หวังเป็นผลกําไรสํวนบุคคลหรือเสียเพียงเล็กน๎อยเพื่อเป็นสาธารณะกุศล แสดงให๎
เห็นอยํางชัดเจนวําโรงเรียนของโจทก์เป็นโรงเรียนเอกชนที่กระทํากิจการเพื่อเป็นผลกําไรสํวนบุคคล
โรงเรือนและที่ดินดังกลําวจึงไมํใชํทรัพย์สินที่ได๎รับยกเว๎นภาษีตามมาตรา 9 แหํงพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

คําพิพากษาฎีกาที่ 5576/2548 วินิจฉัยสรุปความได๎วํา มหาวิทยาลัยโจทก์ (โรงเรียน
เอกชน) มีการเรียกเก็บคําหนํวยกิต คําเลําเรียน และคําใช๎จํายอื่นๆ จากนักศึกษา มีการนําอาคารเรียนให๎
บุคคลภายนอกเชําทําเป็นศูนย์การค๎า มีร๎านอาหาร ร๎านเสริมสวย ร๎านแวํนตา ร๎านเสริมสวย ธนาคาร ที่ทํา
การไปรษณีย์ และมีกําไรจากการดําเนินกิจการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในปี 2545 โจทก์มีรายได๎สูงกวํารายจํายกวํา
700 ล๎านบาท ซึ่งสูงกวําปีที่ผํานมา 300 ล๎านบาท แสดงให๎เห็นวําเป็นกิจการเพื่อแสวงหาผลกําไรสํวน
บุคคลมากกวําจะเป็นกิจการสาธารณะ ไมํได๎รับยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดังนี้ เมื่อพิจารณาตามคําพิพากษาดังกลําวทั้ง 3 เรื่องนี้ เห็นได๎วําเป็นการพิพากษาตาม
กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตํสามารถนํามาใช๎พิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างตามรํางมาตรา 5(9) ได๎ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาวําโรงเรียนเอกชนดําเนินกิจการโดยมุํงแสวงหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือไมํนั้น ศาลฎีกาพิจารณาจากข๎อเท็จจริงหลายประการประกอบกัน กลําวคือ
1. พิจารณาจากการได๎รับเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐ
2. พิจารณาจากผลประกอบการในสํวนของกําไรที่ได๎รับแตํละปีวํามีจํานวนมากน๎อย
เพียงใด
3. พิจารณาจากการเรียกเก็บคําใช๎จํายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนวําเรียกเก็บจํานวน
เทําใด เป็นการบังคับเรียกเก็บหรือไมํ
4. มีการนําทรัพย์สินหรือพื้นที่ของโรงเรียนในการแสวงหารายได๎อื่นๆ อีกหรือไมํ
อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัยมีความเห็นเรื่องนี้วํา ประเด็นที่ศาลฎีกาใช๎ในการพิจารณาเรื่องการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือกําไรในทรัพย์สินดังกลําวข๎างต๎นนั้น นําจะเป็นข๎อสันนิษฐานวําโรงเรียน
เอกชนนั้นๆ กระทํากิจการโดยใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามมาตรา 5(9) ได๎ แตํข๎อสันนิษฐาน
นี้ก็อาจมีข๎อเท็จจริงอยํางอื่นที่นํามาหักล๎างได๎วํามิได๎กระทํากิจการโดยใช๎ทรัพย์สินหาผลประโยชน์
เพราะการดําเนินกิจการประเภทโรงเรียนเอกชนซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตํางๆ ในปัจจุบันมี
การแขํงขันกันสูง และตามสภาพความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจเอกชนให๎การศึกษาต๎องอาศัย
ทรัพยากรหลายด๎าน อาทิเชํน ด๎านการเงิน ด๎านบุคลากร ด๎านอาคารสถานที่ และจํานวนผู๎เข๎าเรียน ซึ่งล๎วน
แตํมีความจําเป็นต๎องใช๎เงินทุนทั้งสิ้น การที่โรงเรียนเอกชนได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐอยํางเดียวคงไมํ
เพียงพอตํอรายจํายที่ต๎องเสียไปแตํละปี ไมํวําจะเป็นคําน้ํา คําไฟ คําจ๎างบุคลากร คําอุปกรณ์การเรียนการ
สอน คํากํอสร๎างอาคารสถานที่ เป็นต๎น ดังนั้นการที่โรงเรียนเอกชนมีการนําทรัพย์สินหาผลประโยชน์
เชํน ให๎บุคคลภายนอกเชําพื้นที่บางสํวนเพื่อค๎าขายในสถาบันศึกษา จึงเป็นการเพิ่มรายได๎อีกทางหนึ่ง
ให๎กับโรงเรียนเอกชนนั้นๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นใหมํยํอมมีความจําเป็นอยํางยิ่งต๎อง
หารายได๎ให๎เพียงพอตํอการดําเนินกิจการ ทั้งที่การดําเนินกิจการประเภทโรงเรียนเอกชนนั้นเป็นการชํวย
แบํงเบาภาระของรัฐในการจัดทําการบริการสาธารณะ จึงไมํนําจะเป็นธรรมตํอผู๎เสียภาษีประเภทโรงเรียน
เอกชนดังกลําวนี้

ข๎อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ตามคําพิพากษาทั้ง 3 ฉบับดังกลําวนั้นมีปัญหาวํา
โรงเรียนเอกชนไมํได๎รับยกเว๎นภาษีทั้งหมดหรือไมํได๎รับยกเว๎นภาษีเฉพาะสํวนพื้นที่ที่ใช๎หาผลประโยชน์
หรือกําไรเทํานั้น ซึ่งศาลฎีกาไมํได๎กลําวไว๎ ดังนั้นคงต๎องแปลความหมายวําไมํได๎รับการยกเว๎นภาษี
ทั้งหมด
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การพิจารณาวําโรงเรียนเอกชนรายใดใช๎ทรัพย์สินหาผลประโยชน์
โดยตรงหรือไมํนั้นเป็นการยากพอสมควรที่จะสรุป แตํแนวทาง 4 ประการที่ศาลฎีกาใช๎เป็นหลักในการ
วินิจฉัยประกอบกับข๎อเท็จจริงอื่นๆ และกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข๎อง 145 นําจะสามารถ
นํามาใช๎ค๎นหาคําตอบในเรื่องนี้ได๎ และการพิจารณายกเว๎นภาษีให๎แกํโรงเรียนสาธารณะของเอกชนกรณี
นี้ โดยไมํได๎มีการจําแนกหรือแบํงประเภทของโรงเรียนเอกชนนั้นจะมีความไมํเหมาะสม เนื่องจาก
โรงเรียนเอกชนอาจแบํงแยกได๎ 2 ลักษณะกลําวคือ
ลักษณะแรก โรงเรียนเอกชนที่ดําเนินกิจการโดยได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
ลักษณะที่สอง โรงเรียนเอกชนที่ดําเนินกิจการโดยไมํรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
โรงเรียนเอกชนที่ได๎รับการชํวยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐนั้น ภาระคําใช๎จํายที่
โรงเรียนจะต๎องรับผิดชอบจึงมีไมํมากเทํากับโรงเรียนเอกชนที่ไมํได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ประกอบกับ
โรงเรียนเอกชนที่ได๎รับเงินอุดหนุนนั้นมีรายได๎จากการเก็บคําเลําเรียนเป็นปกติจากประชาชนอยูํแล๎ว อีก
ทั้งยังไมํต๎องเสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลหรือภาษีมูลคําเพิ่มสําหรับอุปกรณ์การเรียนตํางๆ โรงเรียนเอกชน
ประเภทนี้จึงมีความสามารถที่จะชําระคําภาษีให๎แกํรัฐได๎โดยไมํมีผลกระทบกับการประกอบกิจการ การ
พิจารณายกเว๎นภาษีให๎อีกจึงไมํนําจะเหมาะสมนัก ดังนั้นประเด็นเรื่องการได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
หรือไมํจึงเป็นสํวนสําคัญที่ศาลฎีกานํามาใช๎ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีนั่นเอง
แตํสําหรับกรณีโรงเรียนเอกชนที่ดําเนินกิจการโดยไมํมีเงินอุดหนุนจากรัฐนั้น
โรงเรียนเอกชนลักษณะนี้มีภาระคําใช๎จํายจํานวนไมํได๎แตกตํางไปกวําโรงเรียนเอกชนในลักษณะแรก แตํ
เมื่อไมํได๎รับเงินชํวยเหลืออุดหนุนจากรัฐจึงถือเป็นภาระคําใช๎จํายอยํางมาก ซึ่งอาจสํงผลสภาวะการ
ขาดทุนและอาจทําให๎ไมํสามารถประกอบกิจการตํอไปได๎ จึงนําจะพิจารณายกเว๎นภาษีให๎สําหรับ
โรงเรียนลักษณะนี้ แตํกระทรวงมหาดไทยได๎หนังสือที่ มท 0313.5/ว.1000 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถาบันศึกษาเอกชน ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 ระบุวําการยกเว๎นภาษี
โรงเรือนและที่ดินให๎กับสถานศึกษาเอกชนไมํอาจกระทําได๎ โดยไมํได๎แบํงแยกลักษณะของโรงเรียน
เอกชน จึงไมํนําจะเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนัก ซึ่งคงต๎องรอแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาฎีกาที่
ตัดสินตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตํอไป
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กระทรวงมหาดไทย , “หนังสือที่ มท 0313.5/ว.1000 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของสถาบันศึกษาเอกชน,” 11 เมษายน 2545.

สําหรับกรณีของโรงพยาบาลเอกชนที่มีการนําพื้นที่บางสํวนของโรงพยาบาลให๎
เอกชนรายอื่นเชําเพื่อจําหนํายสินค๎า ก็มีประเด็นเรื่องการยกเว๎นภาษีตามมาตรา 5(9) นี้เชํนเดียวกัน ซึ่งมี
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินสรุปความได๎วํา เมื่อ
โรงพยาบาลไมํได๎ใช๎ในการรักษาพยาบาลแตํให๎เอกชนใช๎เป็นที่ทําการขายสินค๎า ทรัพย์สินดังกลําวจึง
ไมํได๎รับยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 9(3) แหํงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 ซึ่งมีข๎อสังเกตวําโรงพยาบาลดังกลําวไมํได๎รับยกเว๎นภาษีทั้งหมดหรือไมํได๎รับการ
ยกเว๎นภาษีบางสํวนนั้น ผู๎วิจัยเห็นวําคงต๎องแปลความหมายวําไมํได๎รับการยกเว๎นภาษีทั้งหมด
เชํนเดียวกันกับกรณีโรงเรียนเอกชนดังกลําวข๎างต๎น
อยํางไรก็ตามก็ดี ถ๎าพิจารณาประเด็นดังกลําวเทียบกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างแล๎วจะพบวํา รํางบทบัญญัติมาตรา 5(9) ซึ่งให๎ยกเว๎นภาษีเฉพาะสํวนที่ยินยอมให๎ทางราชการใช๎
ประโยชน์หรือให๎ประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะ...แปลความได๎วํา ตาม รํางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง มาตรา 5(9) นั้น การพิจารณายกเว๎นภาษีสามารถพิจารณาแบํงแยกออกเป็นสํวนๆ ได๎ ตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํานําจะมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแกํผู๎มีหน๎าที่เสียภาษี ดังนั้นหาก
พิจารณากรณีโรงเรียนเอกชนตามคําพิพากษาทั้ง 3 เรื่องข๎างต๎น กับกรณีของโรงพยาบาลเอกชนตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาตาม รํางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 5(9) แล๎ว การ
ไมํได๎รับยกเว๎นภาษี จึงนําจะหมายความวําไมํได๎รับยกเว๎นภาษีเฉพาะสํวนที่ดําเนินกิจการโดยหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินเทํานั้น
ปัญหาในกรณีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือ
ประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้น ตาม รํางมาตรา 5(9) ซึ่งคําวํา “รัฐวิสาหกิจ ” มีความหมายตามที่ผู๎วิจัยได๎อธิบายไว๎ในตอนต๎นแล๎ว
ผู๎วิจัยขอยกตัวอยํางในกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบ
กิจการสาธารณูปโภค ผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตวํา การยกเว๎นทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจดังกลําวตาม รํางมาตรา 5
(9) นี้ จําเป็นหรือไมํจะต๎องเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นหนํวยงานภาคเอกชน เพราะหากเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่มีฐานะเป็นหนํวยงานของรัฐยํอมสามารถได๎รับการยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 5(3) 146 ได๎อยูํแล๎ว ดังนั้น
เมื่อมีความไมํชัดเจน คงต๎องตีความหมายวําเป็นหนํวยงานเอกชนหรือของรัฐก็ได๎เชํนเดียวกันเทํานั้น
กรณีรัฐวิสาหกิจที่มีฐานเป็นหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย
(กฟผ.) ซึ่งการดําเนินกิจการของการไฟฟ้าฯ โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนกักเก็บน้ํานั้น เห็น
ได๎วําต๎องใช๎พื้นที่ในการกักเก็บน้ํามากมายมหาศาล ซึ่งพื้นที่เขื่อนกักเก็บน้ํา คงแยกออกได๎ 2 สํวน คือ ตัว
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รํางมาตรา 5(9) บัญญัติวํา “พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็น
ทรัพย์สินดังตํอไปนี้ …(3) ทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หา
ผลประโยชน์”

ที่ตั้งที่ทําการเขื่อน กับพื้นที่ตัวเขื่อนเก็บน้ําอีกสํวนหนึ่ง ในกรณีตัวพื้นที่ของเขื่อนเก็บน้ํานั้นเห็นได๎อยําง
ชัดเจนวํามีขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชน กลําวคือ ใช๎เพื่อสาธารณูปโภคของประชาชน
ในชํวงฤดูน้ําแล๎ง และการไฟฟ้าฯ ก็มิได๎แสวงหาประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากตัวเขื่อนเก็บน้ํา ดังนั้นพื้นที่
ทั้งหมดของตัวเขื่อนจึงได๎รับการยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 5(9) นี้ เชํนเดียวกันกับที่ตั้งที่ทําการเขื่อนซึ่ง
ใช๎ในการดําเนินงานของเจ๎าหน๎าที่หรือของราชการ ยํอมได๎รับการยกเว๎นภาษีเชํนเดียวกัน ซึ่งการยกเว๎น
ภาษีกรณีเขื่อนกักเก็บน้ํานั้นสอดคล๎องกับการยกเว๎นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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อยํางไรผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การพิจารณายกเว๎นภาษีของรัฐวิสาหกิจที่ประกอบการเกี่ยวข๎อง
กับการใช๎พื้นที่จํานวนมากมายเชํนนี้นั้น มีผลกระทบตํอรายได๎ของท๎องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนกักเก็บ
น้ํานั้นๆ ทําให๎ขาดรายได๎จากการเก็บภาษีจํานวนมากไป ดังนั้น ผู๎วิจัยมีความเห็นวํากฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างนําจะมีหลักเกณฑ์การยกเว๎นภาษีในกรณีดังกลําวนี้เป็นเพิ่มเติม เป็นต๎นวํา ยกเว๎นให๎
บางสํวน หรือยกเว๎นให๎ในเฉพาะรัฐวิสาหกิจรายที่มีผลกําไรจากการประกอบการไมํมากนัก เป็นต๎น
กรณีรัฐวิสาหกิจที่มี การบริหารจัดการคล๎าย หนํวยงานภาคเอกชน ได๎แกํ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัทมหาชน จํากัด เพื่อรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแหํง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544
แปลงสภาพจากการปิโตเลียมแหํงประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ หนี้ และความรับผิด สินทรัพย์ และ
พนักงานทั้งหมด โดยให๎ภาครัฐคงสัดสํวนการถือครองหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ภายใต๎พระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กิจการของการปิโตเลียมออกแบํงออกเป็น 4 ด๎านที่สําคัญ ได๎แกํ ธุรกิจก๏าซ
ธรรมชาติ ธุรกิจค๎าน้ํามัน ธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ธุรกิจก๏าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต๎องอาศัยพื้นที่ในการวางระบบทํอก๏าซธรรมชาติ
(Transmission
Network) ใต๎พื้นดินหรือบนพื้นดินทางบกและในทะเล อีกทั้งพื้นที่ในการตั้งโรงแยกก๏าซธรรมชาติ ซึ่ง
ล๎วนแตํมีความจําเป็นต๎องใช๎พื้นที่จํานวนมากไมํวําทางบกหรือทางทะเล ดังนั้น หรือธุรกิจขุดหาน้ํามัน มี
ปัญหาวําพื้นที่ตั้งดังกลําวสามารถได๎รับการยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 5(9) หรือไมํนั้น ผู๎วิจัยมีความเห็น
วํา ต๎องอาศัยการพิจารณาตีความวําพื้นที่ดังกลําวของปตท. นั้น ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชน
ใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือไมํ และรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในพื้นที่นั้นหรือไมํ
กลําวคือ หากพิจารณาวําพื้นที่วางทํอก๏าซ หรือพื้นที่ตั้งโรงกลั่นแยกก๏าซ หรือพื้นที่ขุดเจาะน้ํามัน เป็น
พื้นที่สํวนที่ยอมให๎ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์และเจ๎าของได๎ใช๎หรือหา
ประโยชน์ พื้นที่ตั้งนั้นๆ ยํอมได๎รับการยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 5(9) นี้
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พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 6 ทวิ บัญญัติวํา “ให๎รัฐมนตรี
มีอํานาจยกเว๎นโรงเรือนและที่ดินให๎แกํรัฐวิสาหกิจ สําหรับพื้นที่ที่เป็นบริเวณตํอเนื่องกับโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นที่ใช๎ประโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได๎”

อยํางไรก็ตามปัญหานี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 มาตรา 6 ทวิ แล๎ว ผู๎วิจัยเห็นวําพื้นที่ดังที่กลําวมาข๎างต๎น นําจะถือวําเป็นพื้นที่ที่เป็น
บริเวณตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ ที่ใช๎ประโยชน์โตยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นแล๎ว
2. ปัญหาเรื่องประกาศยกเว้นการจัดเก็บภาษีในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันเป็นพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้
โดยทั่วไป ตามร่างมาตรา 40 กับกรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทาให้สิ่งปลูกสร้างถูก
รื้อถอนหรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทาการซ่อมแซมในส่วนสาคัญ ตามร่างมาตรา 41
ประเด็นปัญหาประการที่สองนี้ผู๎วิจัยขอแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประการดังนี้
2.1 กรณีปัญหาการตีความในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันเป็นพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป
ตามร่างมาตรา 40
การพิจารณาปัญหาในประเด็นนี้คงต๎องทําความเข๎าใจเบื้องต๎นเสียกํอนวํา รํางมาตรา 40 นี้
เป็นเรื่องเป็นการประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีโดยดุลพินิจของเจ๎าพนักงาน ซึ่งมิได๎เกิดจากผู๎มีหน๎าที่เสีย
ภาษีเป็นผู๎ร๎องขอ อีกทั้งการลดหรือยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 40 นี้ เป็นการลดหรือยกเว๎นภาษีให๎ในเขต
พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นระหวํางชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มิได๎ลดหรือยกเว๎นภาษีให๎เฉพาะประชาชนรายหนึ่งราย
ใดเป็นการเจาะจง ดังนั้นการใช๎ดุลพินิจของเจ๎าพนักงานตาม รํางมาตรา 40 จึงถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะทํา
ให๎ท๎องถิ่นต๎องขาดรายได๎จํานวนมาก ดังนั้นการที่เจ๎าพนักงานจะพิจารณาใช๎ดุลพินิจโดยอาศัยหลัก
กฎหมาย ของรําง มาตรา 40 ที่บัญญัติไว๎แล๎วคงไมํเพียงพอ ยังต๎องใช๎หลักกฎหมายมหาชนในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับการใช๎ดุลพินิจของฝ่ายปกครองมาพิจารณาประกอบด๎วย
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับความเสียหายมาก
หรือถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป ตาม รํางมาตรา 40 นั้น ผู๎วิจัยมี
ความเห็นวําสามารถแบํงแยกออกได๎ 2 ประการคือ
ประการแรก กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในเขตท๎องถิ่นได๎รับความเสียหายมากด๎วยเหตุอัน
พ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป
การได๎รับยกเว๎นภาษีกรณีนี้นั้นทรัพย์สินต๎องได๎รับความเสียหายอยํางมากด๎วยเหตุอันพ๎น
วิสัย ซึ่งประกอบด๎วยสาระสําคัญ 3 ลักษณะกลําวคือ
1. ทรัพย์สินในเขตท๎องที่นั้นต๎องได๎รับความเสียหายอยํางมาก
2. ความเสียหายนั้นต๎องเกิดจากเหตุพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป
3. ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
กรณีอยํางใดจะถือวําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในท๎องที่ใดได๎รับความเสียหายอยํางมากนั้น
ต๎องอาศัยการพิจารณาจากข๎อเท็จจริงเป็นรายกรณีๆ ไปซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ผู๎วิจัยมีความเห็น

วําการพิจารณาเรื่องความเสียหายอยํางมากนั้นนําจะต๎องแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี กลําวคือ กรณีที่ดิน
ไมํมีสิ่งปลูกสร๎างกับกรณีที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร๎าง
กรณีที่ดินไมํมีสิ่งปลูกสร๎าง การพิจารณาเรื่องความเสียหายอยํางมากคงต๎องดูสภาพความ
เป็นอยูํของพื้นที่ดินเป็นหลักวําที่ดินนั้นยังคงมีสภาพที่สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยูํหรือไมํ หากที่ดินนั้น
ไมํสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ตามปกติหรือมีสภาพที่เสื่อมโทรม คงต๎องถือวําได๎รับความเสียหายอยํางมาก
แล๎ว ตัวอยํางเชํนที่ดินเปลําๆ ตํอมาได๎ถูกอุทกภัยจนทําให๎ไมํสามารถใช๎ประโยชน์เนื่องจากน้ําทํวมขังเป็น
เวลานานที่ดินเสื่อมสภาพอยํางนี้นําจะถือวําที่ดินได๎รับความเสียหายอยํางมากแล๎ว หรือในกรณีที่ที่ดินถูก
น้ํากัดเซาะจนตลิ่งพังทลายหรือพื้นดินพังทลายเป็นบริเวณกว๎างก็นําจะถือวําได๎รับความเสียหายมาก
เชํนเดียวกัน
กรณีที่ดินที่มีโรงเรือนปลูกสร๎างอยูํด๎วยต๎องพิจารณาวําความเสียหายนั้นกระทบถึงสํวน
โครงสร๎างสําคัญหรือไมํ กลําวคือ โครงสร๎างสํวนสําคัญได๎รับความเสียหายจนอาจเกิดอันตรายตํอผู๎อยูํ
อาศัยในโรงเรือนนั้น ประเด็นนี้ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ผู๎บริหารท๎องถิ่นคงต๎องพิจารณาความเห็นหรือ
รายงานผู๎เชี่ยวชาญจากวิศวกร สถาปนิก หรือชํางผู๎ชํานาญมาประกอบการพิจารณายกเว๎นภาษี
ตัวอยํางเชํน บ๎านถูกอุทกภัยน้ําทํวมได๎ทําลายเสาโครงสร๎างหลักของบ๎านทําให๎บ๎านทรุด หรือพื้นเพดาน
บ๎านเกิดการแตกร๎าวจํานวนหลายหลัง จนนําจะกํอให๎เกิดอันตรายแกํผู๎อยูํอาศัย ดังนี้ นําจะถือเป็นเหตุใน
การยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 40 นี้แล๎ว
1. ความเสียหายนั้นต๎องเกิดจากเหตุพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป กลําวคือ ความ
เสียหายนั้นต๎องเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา 8 ดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว
ข๎างต๎น
ประเด็นนี้คงต๎องพิจารณาความหมายคําวํา “พ๎นวิสัยอันจะป้องกันได๎โดยทั่วไป” เสียกํอน
เนื่องจากการที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะพิจารณายกเว๎นการเก็บภาษีกรณีนี้ทรัพย์สินต๎องเสียหายหรือถูกทําลาย
โดยเหตุพ๎นวิสัยเทํานั้น หากเป็นความเสียหายในกรณีอื่นๆ ที่มิใชํการพ๎นวิสัยยํอมไมํเข๎าเหตุการยกเว๎น
ภาษีดังกลําวนี้ จากการที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาความหมายคําวํา พ๎นวิสัย ( Be impossible) พบวํา กฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างไมํได๎กําหนดคํานิยามความหมายไว๎เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต๎องอาศัยความหมาย
จากพจนานุกรมหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องนํามาปรับใช๎
อนึ่ง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให๎ความหมายคําวํา “พ๎นวิสัย” วํา
หมายถึงเกินความสามารถ ที่ไมํอาจเป็นไปได๎ หรือไมํสามารถจะกระทําได๎
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ ไมํได๎ให๎คํานิยามความหมายคําวําพ๎นวิสัยไว๎ แตํมีการใช๎
คําวําพ๎นวิสัยปรากฏอยูํในบทบัญญัติที่สําคัญ 2 ลักษณะ กลําวคือ
ประการแรก บทบัญญัติในเรื่องการชําระหนี้เป็นพ๎นวิสัยตาม มาตรา 218, 219, 389 เป็นต๎น

การชําระหนี้เป็นพ๎นวิสัยนั้น ต๎องเป็นกรณีพ๎นวิสัยภายหลังจากเกิดสัญญาแล๎ว และต๎องเป็น
กรณีที่ไมํสามารถชําระหนี้ได๎อยํางเด็ดขาดและเป็นการถาวร148 มิใชํเป็นเพียงชั่วคราวเทํานั้น
ประการที่สอง บทบัญญัติเรื่องการแสดงเจตนาที่มีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเป็นอันพ๎น
วิสัย ตามมาตรา 150
วัตถุประสงค์ของนิติกรรมเป็นพ๎นวิสัยอันจะตกเป็นโมฆะนั้น ต๎องเป็นกรณีพ๎นวิสัยกํอนทํา
นิติกรรมขึ้นหรืออยํางน๎อยในขณะทํานิติกรรมขึ้น และวัตุประสงค์ของนิติกรรมนั้นต๎องไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎เลย149
ดังนั้น เมื่อนําความหมายของคําวํา “เหตุสุดวิสัย” ตามพจนานุกรมและประมวลกฎหมาย
แพํงและพาณิชย์ดังกลําวมาพิจารณาแล๎วพบวํา นําจะไมํสอดคล๎องกับบทบัญญัติของกฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างมาตรา 40 ซึ่งผู๎วิจัยมีความเห็นวํา กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมาตรา 40 นําจะ
ใช๎คําวําพ๎นวิสัยในลักษณะของคําวํา “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 8 ให๎คํา
นิยามความหมายไว๎วํา “เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให๎ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไมํอาจป้องกันได๎แม๎ทั้ง
บุคคลผู๎ต๎องประสบหรือไกล๎จะต๎องประสบเหตุนั้น จะได๎จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย
ได๎จากบุคคลในฐานะและภาวะเชํนนั้น”
คําวํา “เหตุสุดวิสัย”150 นั้นมีนักกฎหมายให๎ความหมายและอธิบายเพิ่มเติมไว๎ ดังนี้
เหตุสุดวิสัย ตรงกับคําวําภัยนอกอํานาจหรือภัยสี่ประการตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บท
ที่ 74 คือ ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงภัยอื่นๆ อันบุคคลไมํสามารถป้องกัน
ได๎เกิดขึ้น เชํน พายุ
การจะเป็นเหตุสุดวิสัยได๎ต๎องประกอบด๎วยเหตุ 2 ประการ คือ
1) เหตุเกิดขึ้นโดยมิใชํเป็นความผิดของบุคคลนั้นหรือเป็นความผิดซึ่งบุคคลผู๎นั้นจะต๎อง
รับผิดชอบ อาทิ น้ําทํวม แผํนดินไหว ไฟไหม๎ แตํถ๎าไฟนั้นเป็นเพราะลูกหนี้ได๎จุดเองแล๎ว ไมํเป็นถือเหตุ
สุดวิสัย
2) ต๎องเป็นเหตุที่ไมํสามารถจะป้องกันได๎ เมื่อใช๎ความระมัดระวังตามสมควร ดังนั้นถ๎าอาจ
ป้องกันได๎แตํไมํป้องกันเสียจะอ๎างเป็นเหตุสุดวิสัยไมํได๎ เชํน นายแดงจอดเรืออยูํกลางแมํน้ําโดยเอาสมอ
ลงหนึ่งตัวซึ่งเป็นการเพียงพอตามธรรมดา ครั้นเห็นพายุจัดพัดมา นายแดงก็จัดการป้องกันเอาสมอลงอีก
หนึ่งตัวแตํก็ไมํสามารถต๎านทานพายุนั้นได๎ เรือจึงหลุดลอยมาโดนบ๎านริมแมํน้ําเสียหาย ดังนี้ เรียกได๎วํา
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นายแดงได๎ใช๎ความระมัดระวังตามสมควรแล๎ว 151 หรือนายมํวงยืมของมาจากนายฟ้าปรากฏวําเกิดเหตุ
เพลิงไหม๎ในตําบลบ๎านของนายมํวง ซึ่งนายมํวงอาจขนของนั้นหนีเพลิงได๎ แตํนายมํวงไมํขนเพลิงจึงไหม๎
ของเสียหาย ดังนี้ นายมํวงจะอ๎างวําของเสียหายเพราะเหตุสุดวิสัยมิได๎
เหตุการณ์ที่ถือวําเป็นเหตุสุดวิสัย ได๎แกํ เชํน แผํนดินไหว ฟ้าผํา น้ําทํวม ฝนตกหนัก แตํ
อยํางไรก็ตามมีข๎อสังเกตวํา เหตุการณ์ธรรมชาติดังกลําวต๎องมิได๎เกิดขึ้นเป็นไปตามฤดูกาล ซึ่งแม๎จะ
ผิดปกติไปบ๎างแตํเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามฤดูการณ์ยํอมไมํถือวําเป็นเหตุสุดวิสัยเชํน
เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างแล๎วพบวํา คําวํา “พ๎นวิสัย
ไมํอาจป้องกันได๎โดยทั่วไป” ตาม รํางมาตรา 40 กับคําวํา “เหตุสุดวิสัย” ตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์มาตรา 8 ใช๎ถ๎อยคําลักษณะไกล๎เคียงกัน ผู๎วิจัยจึงเห็นวําผู๎รํางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
มาตรา 40 นําจะใช๎ถ๎อยคําคลาดเคลื่อนไป ที่ถูกต๎องนําจะใช๎ถ๎อยคําวํา “...ด๎วยเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกัน
ได๎โดยทั่วไป....”
ประการที่สอง กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะ
ป้องกันได๎โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด๎วยสาระสําคัญ 2 ลักษณะกลําวคือ
1. ทรัพย์นั้นต๎องถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพ
2. การถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพนั้นต๎องเกิดจากเหตุพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป
3. ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
1. ทรัพย์นั้นต๎องถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพ หมายความวํา ทรัพย์นั้นไมํเพียงได๎รับความ
เสียหายเทํานั้นหากแตํต๎องถึงขนาดถูกทําลาย ซึ่งมีความรุนแรงมากกวําการทําให๎เสียหาย คือ ทําให๎ทรัพย์
นั้นสิ้นสภาพไปเลยทีเดียว ตัวอยํางเชํน ทุบแก๎วน้ําจนแตก ถือวําแก๎วน้ําถูกทําลาย ไมํใชํเพียงเสียหาย
เทํานั้นหรือ น้ําทํวมบ๎านหลุดลอยหายไปทั้งหลังเหลือแตํเสาบ๎าน ถือวําบ๎านถูกทําลาย หรือไฟไหม๎บ๎าน
หมดทั้งหลังเหลือแตํกองซากเพลิงไหม๎ ถือวําบ๎านถูกทําลาย
2. การถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพนั้นต๎องเกิดจากเหตุพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป
กลําวคือ การถูกทําลายนั้นต๎องเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา 8 ดังที่
ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น
อยํางไรก็ตาม การประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 40 นี้ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดภายหลังจากรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างประกาศใช๎บังคับ
แล๎ว
2.2 กรณีปัญหาการยื่นขอลดหรือยกเว้นภาษี กรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือ
ทาให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทาการซ่อมแซมในส่วน
สาคัญ ตามร่างมาตรา 41
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การพิจารณาปัญหาในประการนี้ต๎องทําความเข๎าใจเบื้องต๎นเสียกํอนวําการลดหรือยกเว๎นภาษี
ตามรํางมาตรา 41 นี้เกิดจากการที่ผู๎เสียภาษีเป็นฝ่ายยื่นคําขอ หากเห็นวําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตนเอง
ได๎รับความเสียหายซึ่งแตกตํางกับกรณีตาม รํางมาตรา 40 ซึ่งเป็นกรณีผู๎บริหารท๎องถิ่นใช๎ดุลพินิจออก
ประกาศเองโดยผู๎เสียภาษีมิได๎ยื่นคําขอ ความแตกตํางอีกประการหนึ่งคือ การพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษี
ตามรํางมาตรา 41 เป็นการพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีแกํผู๎เสียภาษีเป็นการเฉพาะราย แตํกรณีตาม รําง
มาตรา 40 เป็นการพิจารณาประการลดหรือยกเว๎นภาษีภายในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุตามที่กฎหมายระบุไว๎ ซึ่ง
มิใชํเป็นการประกาศเฉพาะราย
นอกจากนี้กรณีตาม รํางมาตรา 41 นี้ยังมีความแตกตํางกับ รํางมาตรา 40 กลําวคือ การลดหรือ
ยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 40 ต๎องเป็นเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎รับความเสียหายมากหรือถูกทําลาย
ให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู๎เสียภาษีไมํได๎เป็นฝ่ายผิดหรือ
มีสํวนต๎องรับผิดชอบ กฎหมายจึงให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารท๎องถิ่นออกประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีให๎
เพื่อเป็นการเยียวยาชํวยเหลือประชาชนผู๎เสียภาษี แตํกรณีการลดหรือยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 41 ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างต๎องถูกรื้อถอนหรือถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายต๎องซํอมแซมในสํวนที่สําคัญ มิใชํเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือพ๎นวิสัยตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 8 โดยผู๎วิจัย
มีความเห็นวํา ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นนําจะต๎องไมํได๎เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลํอของผู๎
เสียภาษีเองที่ไมํป้องกันภยันตรายอันเกิดแกํที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างของตนหรืออาจจะเกิดจากเหตุอันพ๎น
วิสัยหรือสุดวิสัยซึ่งผู๎เสียภาษีไมํมีสํวนผิดก็ได๎เชํนกัน เพราะหากความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู๎
เสียภาษีเองแล๎ว การยื่นขอลดหรือยกเว๎นภาษีจึงถือเป็นการใช๎สิทธิตามกฎหมายไมํสุจริต และไมํ
สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของ รํางมาตรา 41 ซึ่งต๎องการแบํงเบาภาระภาษีให๎แกํประชาชนที่เดือดร๎อนอัน
สืบเนื่องมาจากทรัพย์สินชํารุดเสียหายจนต๎องซํอมแซมในสํวนสําคัญ
กฎหมายจึงให๎ผู๎เสียภาษีต๎องยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีเสียเอง แตํทั้งนี้การยื่นคําขอนั้นต๎อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดภายหลังเมื่อรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างประกาศใช๎บังคับแล๎ว
การพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีตามรํางมาตรา 41 แบํงออกเป็น 2 ประการ คือ
1. กรณีมีเหตุทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหาย
2. กรณีมีเหตุทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎อง
ทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญ
อยํางไรก็ตาม การประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 41 นี้ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดภายหลังจากรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างประกาศใช๎บังคับ
แล๎ว

การพิจารณาวําสิ่งปลูกสร๎างต๎องซํอมแซมในสํวนสําคัญนั้นต๎องพิจารณาวําสํวนของสิ่งปลูก
สร๎างที่เสียหายนั้นเป็นสํวนควบของสิ่งปลูกสร๎างนั้นๆ หรือไมํ หากสํวนที่เสียหายเป็นสํวนควบ 152 ของ
สิ่งปลูกสร๎างยํอมถือวําต๎องซํอมแซมในสํวนสําคัญ
3. ปํญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษี ตาม ร่างมาตรา
40 และร่างมาตรา 41 มีขอบเขตหรือไม่ เพียงใด
กรณีการออกประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎รับความเสียหายมากหรือ
ถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป ตาม รํางมาตรา 40 กับกรณีการใช๎
ดุลพินิจกรณีมีการยื่นคําขอกรณีที่มีเหตุอันทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อ
ถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญ ตาม รํางมาตรา 42
ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากกรณี รํางมาตรา 41 ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น รํางมาตรา 40 และ รํางมาตรา 42 มี
ปัญหาวํา การใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นในการพิจารณาลดภาษีหรือยกเว๎นภาษีจะมีขอบเขตแคํไหน
เพียงใด
ผู๎วิจัยเห็นวํา การใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือฝ่ายปกครองในการออกประกาศหรือคําสั่ง
ตามรํางมาตรา 40 และ รํางมาตรา 42 ควรต๎องมีการกําหนดขอบเขตการใช๎อํานาจภายใต๎อํานาจแหํง
บทบัญญัติกฎหมายเทํานั้น กลําวคือต๎องยึดในหลักกฎหมายโดยใช๎ดุลพินิจภายในขอบเขตที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นเราคงไมํสามารถปฏิเสธการมีอยูํของอํานาจดุลพินิจของฝ่าย
ปกครองในระบบกฎหมายมหาชนได๎ และในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวําฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ
บัญญัติกฎหมายให๎มีความยืดหยุํนเพื่อให๎ฝ่ายปกครองสามารถใช๎ความรู๎ความสามารถ สติปัญญาและ
เหตุผลของฝ่ายปกครองในการปรับใช๎กฎหมายกับข๎อเท็จจริงเฉพาะรายที่ปรากฏเฉพาะหน๎าเพื่อออก
คําสั่งทางปกครองที่เป็นธรรมกับประชาชนแตํละรายได๎ การบัญญัติกฎหมายอยํางยืดหยุํนของฝ่ายนิติ
บัญญัติตามที่กลําวมาก็คือ การบัญญัติให๎ฝ่ายปกครองมีอํานาจใช๎ดุลพินิจนั่นเอง
ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ในทางทฤษฎีสามารถแบํงประเภทของอํานาจที่กฎหมายให๎แกํฝ่าย
ปกครองออกเป็น 2 ประเภท คือ อํานาจผูกพัน ( Mandatory Power) และอํานาจดุลพินิจ ( Discretion
Power)
อํานาจผูกพัน หมายถึง อํานาจที่กฎหมายมอบลงมาแล๎วฝ่ายปกครองถูกผูกพันจะต๎องปฏิบัติ
ตามนั้นโดยเครํงครัดเด็ดขาด ไมํมีโอกาส ไมํมีสิทธิ ไมํมีอํานาจที่จะไปเลือกทําอยํางอื่นได๎ ต๎องทําตามที่
152

ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา 144 บัญญัติวํา “สํวนควบของทรัพย์ หมายความวํา
สํวนซึ่งโดยสภาพแหํงทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแหํงท๎องถิ่นเป็นสาระสําคัญในความเป็นอยูํของ
ทรัพย์นั้น และไมํอาจแยกจากกันได๎นอกจากจะทําลาย ทําให๎บุบสลาย หรือทําให๎ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลง
รูปทรงหรือสภาพไป”

กฎหมายบัญญัติไว๎เทํานั้น หากฝ่ายปกครองฝ่าฝืนยํอมเป็นการกระทําที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย เชํน ตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 วรรคสองบัญญัติวํา "ถ๎าผู๎แจ๎งได๎ดําเนินการ
ตามที่ระบุไว๎ในวรรคหนึ่งโดยถูกต๎องแล๎ว ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นออกใบรับแจ๎งตามแบบที่เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ๎งให๎แกํผู๎นั้นภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎ง
และให๎ผู๎แจ๎ง
เริ่มต๎นทําการขุดดินตามที่แจ๎งได๎ตั้งแตํวันที่รับใบแจ๎ง" ตามบทบัญญัตินี้จะเห็นได๎วําถ๎าเอกชนดําเนินการ
ถูกต๎องตามวรรคหนึ่ง คือยื่นเอกสารครบถ๎วนตามที่กฎหมายกําหนดแล๎ว ฝ่ายปกครองต๎องออกใบรับแจ๎ง
ให๎แกํเอกชนเทํานั้นไมํอาจสั่งการอยํางอื่นได๎
ไมํเชํนนั้นยํอมเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไมํชอบด๎วย
กฎหมาย เป็นต๎น จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําอํานาจผูกพันนั้นก็คือ หน๎าที่ นั่นเอง
อํานาจดุลพินิจ หมายถึง อํานาจที่กฎหมายมอบให๎กับฝ่ายปกครองเลือกที่จะดําเนินการได๎ อาจจะ
เลือกดําเนินการหรือไมํดําเนินการหรือเลือกดําเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดในหลายๆ อยํางที่กฎหมายระบุก็
ได๎ ทํานองเดียวกับกฎหมายอาญามีระวางโทษขั้นสูงขั้นต่ํา ทั้งนี้เพราะกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองทําจะเข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับข๎อเท็จจริงมากมายที่จะต๎องนํามาปรับเข๎ากับกฎหมายแล๎วสั่งการออกไปจากข๎อเท็จจริง
มากมายทําให๎ไมํสามารถที่จะสั่งการอยํางใดอยํางหนึ่งให๎เหมือนกันทั้งหมดได๎ ต๎องให๎โอกาสฝ่าย
ปกครองตัดสินใจที่จะปรับข๎อกฎหมายตํางๆ ให๎เหมาะกับข๎อเท็จจริงให๎มีความยื่นหยุํนเกิดขึ้น วิธีการ
เขียนกฎหมายที่ให๎เป็นอํานาจดุลพินิจจะมีข๎อความที่เห็นได๎วําเลือกปฏิบัติได๎ เชํน พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 21 บัญญัติวําผู๎รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติก็ดี ดําเนินกิจการสถาน
บริการขัดตํอความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดีก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมํปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอํานาจไมํตํอ
ใบอนุญาตหรือสั่งพักใบอนุญาตหรือสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตได๎ คือมอบอํานาจให๎เลือกตัดสินใจได๎ 3
อยํางจะเอาอยํางไรก็ได๎
คํานิยามความหมายของอํานาจดุลพินิจตามตํารากฎหมายของหลายๆ ประเทศ มีดังนี้
ประเทศอังกฤษ
ดุลพินิจหมายถึงอํานาจที่เลือกกระทําการอยํางใดอยํางหนึ่งในกรณีที่มีทางเลือกหลายทาง ถ๎ามี
ทางเลือกที่ชอบด๎วยกฎหมายเพียงทางเดียวยํอมไมํใชํดุลพินิจ แตํเป็นการปฏิบัติตามหน๎าที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให๎คําอธิบายเพิ่มวํา เจ๎าพนักงานของรัฐมีดุลพินิจได๎ในกรณีที่กฎหมายให๎อํานาจเลือกโดยอิสระ
ในระหวํางทางเลือกกระทําการที่เป็นไปได๎หลายทาง หรือเลือกที่จะไมํกระทําการ คือเพิ่มเติมขึ้นมาวํา
เลือกไมํกระทําก็ได๎ ถือวําเป็นดุลพินิจเหมือนกัน
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ให๎ความหมายขยายความเพิ่มเติมขึ้นอีก กลําวคือ อํานาจดุลพินิจคือความสามารถในอันที่จะ
ตัดสินใจออกคําสั่งอยํางใดอยํางหนึ่งในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยําง ซึ่งกฎหมายเปิดชํองให๎ออกได๎เพื่อ
ดําเนินการให๎บรรลุตามเจตนารมณ์ หรือความมุํงหมายของกฎหมาย

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ให๎ความหมายวํา ดุลพินิจของฝ่ายปกครองยํอมหมายถึงการที่ฝ่ายปกครองสามารถกระทําการ
ด๎วยการตัดสินใจตามความเห็นของตนในคดีเฉพาะราย ดุลพินิจนี้ผูกพันกับแนวปฏิบัติหรือหลักการใน
การวินิจฉัยการใช๎ดุลพินิจอันเป็นกฏเกณฑ์ภายในซึ่งฝ่ายปกครองกําหนดขึ้นเองภายในขอบวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย แสดงวําตําราของกฎหมายเยอรมันนอกจากรับรองเรื่องขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เจตนารมณ์หรือความมุํงหมายกฎหมายแล๎ว ยังเพิ่มเติมหลักขึ้นมาอีกอันหนึ่งวํา ดุลพินิจนั้นต๎องผูกพันอยูํ
กับบรรทัดฐานที่องค์กรนั้นได๎วางไว๎ด๎วย
ดังนั้นสรุปได๎วํา ฝ่ายปกครองมีอํานาจใช๎ดุลพินิจเมื่อกฎหมายให๎อํานาจตัดสินใจอยํางอิสระที่จะ
กระทําการอยํางใดอยํางหนึ่งหรือไมํกระทําการอยํางใดอยํางหนึ่งในบรรดาทางเลือกที่ล๎วนชอบด๎วย
กฎหมาย หากมีทางเลือกบางประการที่ไมํชอบด๎วยกฎหมายตรงนั้นไมํใชํเป็นดุลพินิจ
จากการที่ได๎พิจารณาความหมายของดุลพินิจของฝ่ายปกครองข๎างตนแล๎ว ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา
ตามรํางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมาตรา 42 ที่ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือฝ่ายปกครองสามารถออก
คําสั่ง ลดภาษีหรือยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎สียภาษีนั้น นําจะถือวําเป็นกรณีที่กฎหมายให๎อํานาจดุลพินิจ
(Discretion Power) ไมํใชํเรื่องของอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) เนื่องจากหากพิจารณา รําง
บทบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมาตรา 40 ซึ่งบัญญัติวํา “...ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจลดหรือ
ยกเว๎นภาษีภายในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในชํวงระยะเวลาหนึ่งได๎...” และมาตรา 42 ซึ่งบัญญัติวํา “เมื่อมี
การยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีตามมาตรา 41 ให๎เจ๎าหน๎าที่ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบทําการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริง หากปรากฏข๎อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได๎วํามีเหตุอันสมควรลดหรือยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎ยื่นคําขอ ให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งลดหรือยกเว๎นภาษีได๎” หมายความวํา เมื่อมีเหตุตามที่มาตรา 40 หรือ
มาตรา 41 กําหนดไว๎ ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจที่จะออกคําสั่งอยํางหนึ่งอยํางใดในสองประการ คือ ออก
คําสั่งลดภาษีที่จัดเก็บให๎น๎อยลงหรือ ออกคําสั่งยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎เสียภาษีซึ่งมีผลทําให๎ไมํต๎องเสียภาษี
การออกคําสั่งทั้งสองประการดังกลําวนี้เป็นการใช๎อํานาจดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่น ไมํใชํการบังคับวํา
จะต๎องออกคําสั่งลดภาษีหรือยกเว๎นภาษีแตํเพียงอยํางเดียวอันเป็นเรื่องของอํานาจผูกพัน
มีข๎อสังเกตที่จะต๎องพิจารณาคือ การออกคําสั่งลดหรือยกเว๎นภาษีอันเป็นการใช๎อํานาจดุลพินิจ
นั้น ต๎องอยูํภายใต๎ขอบเขตความมุํงหมายหรือเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง ในหมวดที่ 5 วําด๎วยการลดหรือยกเว๎นภาษี รํางมาตรา 40 และมาตรา 41 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎เสียภาษีในกรณีมีเหตุอันทําให๎ทรัพย์สินได๎รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพ
ด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยหรือทรัพย์สินได๎รับความเสียหายต๎องซํอมแซมในสํวนสําคัญ 153 ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะ
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มาตรา 40 และมาตรา 41.

ออกคําสั่งลดหรือยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎เสียภาษีในเหตุกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว๎ไมํได๎ 154
มิฉะนั้นจะเป็นการใช๎อํานาจที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย155
อยํางไรก็ตาม รํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง มาตรา 42 วรรค 2 กําหนดให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นต๎องคํานึงสัดสํวนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไมํได๎รับประโยชน์จากที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร๎างนั้นเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาออกคําสั่งลดหรือยกเว๎นภาษีดังกลําว
ในประเด็นดังกลําวนี้หากนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 มาตรา 11 ซึ่งเป็นบทบัญญัติวําด๎วยการใช๎อํานาจของเจ๎าพนักงานในการลดยอดคําราย
ปีของทรัพย์สิน ซึ่งบัญญัติวํา “ถ๎าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการ
อื่น ทํานให๎ลดยอดคํารายปีของทรัพย์สินนั้นตามสํวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมํได๎ทําขึ้น แตํในเวลา
นั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ นั้น ต๎องเป็นที่ซึ่งยังใช๎ไมํได๎” มาตราดังกลําวนี้เป็นเพียงให๎
อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาลดคํารายปีของทรัพย์สินเทํานั้น หาใชํให๎อํานาจเจ๎าพนักงานในการ
พิจารณาลดภาษีหรือยกเว๎นการจัดเก็บภาษี และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราอื่นๆ ของพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินแล๎วก็ไมํพบวํามีบทบัญญัติเรื่องการให๎อํานาจเจ๎าพนักงานใช๎ดุลพินิจพิจารณาลด
หรือยกเว๎นภาษีแกํผู๎เสียภาษีได๎ กรณีจึงถือได๎วํากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ให๎อํานาจแกํ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีจึงเป็นสิ่งใหมํที่ไมํเคยมีอยูํเดิม
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา บทบัญญัติเรื่องการให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจใช๎ดุลพินิจลดหรือยกเว๎นภาษี
ได๎นั้น เป็นประโยชน์แกํผู๎ที่ต๎องเสียภาษีและนําจะกํอให๎เกิดความเป็นธรรม และสอดคล๎องกับหลักภาษี
อากรที่ดีในสํวนของ หลักความสามารถในการเสียภาษี ( Ability to Pay Principle) ซึ่งการเก็บภาษีตาม
หลักความสามารถในการเสียภาษีจะใช๎ความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลเป็นเกณฑ์ในการเก็บภาษี
ซึ่งอาจวัดจากทรัพย์สินรายได๎หรือการใช๎จํายของแตํละบุคคลเป็นเกณฑ์กําหนดจํานวนภาษีที่ต๎องเสีย
ดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นได๎รับผลกระทบตํอความเสียหายของทรัพย์สิน ความสามารถในการเสียภาษียํอมลด
น๎อยลงตามไปด๎วยไมํมากก็น๎อย เป็นต๎น และผู๎วิจัยยังมีความเห็นเพิ่มเติมวํารํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... ควรมีข๎อยกเว๎นให๎แกํที่ดินที่ใช๎ในการเกษตรเพื่อชํวยเหลือแบํงเบาภาระของ
เกษตรกร ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ก็มีบทบัญญัติลดหยํอนภาษีให๎แกํที่ดินสําหรับ
เกษตรกร แตํตามรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างไมํมีข๎อยกเว๎นหรือลดหยํอนภาษีให๎

154

บทบัญญญัติกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างวําด๎วยการลดหรือยกเว๎นภาษีมีปรากฏใน รําง
มาตรา 40, 41, 43.
155
จิรนิติ หะวานนท์ , คาอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
, พิมพ์ครั้งที่ 3
(กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหํงเนติบัณฑิตยสภา, 2550), หน๎า 93.

ดังนั้นจึงควรให๎อํานาจแกํผู๎บริหารท๎องถิ่นในการออกประกาศหรือคําสั่งลดภาษีให๎แกํเกษตรกรดังกลําว
โดยให๎พิจารณาตามความจําเป็น

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการที่ผู๎วิจัยดําเนินการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎าง โดยมุํงศึกษาเฉพาะกรณีการตีความลักษณะของทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีแล๎ว สามารถ
สรุปสาระสําคัญได๎ดังนี้
1. บทสรุป
ภาษีท๎องถิ่นเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเป็นภาษีที่หนํวยราชการท๎องถิ่น
ดําเนินการจัดเก็บ โดยผู๎บริหารราชการสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํงเป็นผู๎มีหน๎าที่จัดเก็บภาษีเข๎าเป็นรายได๎ของ
ท๎องถิ่น ไมํวําจะเป็นกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนตําบล
องค์การบริหารสํวนจังหวัด เมืองพัทยา เป็นต๎น ภาษีท๎องถิ่นที่ดําเนินการจัดเก็บก็มีหลายประเภท ซึ่ง
ได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้าย เป็นต๎น ซึ่งล๎วนแตํเป็นภาษีที่มีสํวนสําคัญในการ
รายได๎ให๎แกํสํวนท๎องถิ่น สามารถนํารายได๎เหลํานั้นมาใช๎ในการบริหารราชการท๎องถิ่นเพื่อความเจริญ
และทําให๎ประชาชนภายในเขตการปกครองมีความเป็นอยูํที่ดี แตํจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ ภาษีท๎องถิ่นที่เคยใช๎บังคับกันมาแตํเดิมเริ่มมีความล๎าสมัยและกํอให๎เกิดปัญหาการบังคับใช๎
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นเสียใหมํ โดยการยกเลิกกฎหมายที่ให๎
อํานาจเจ๎าพนักงานในการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นเดิมและประกาศใช๎บังคับกฎหมายท๎องถิ่นฉบับใหมํแทน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกฎหมายท๎องถิ่นที่สําคัญสองฉบับ คือ กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม กับพระราชบัญญัติภาษี
บํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งมีความล๎าสมัยไมํสอดคล๎องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ปัญหาการบังคับใช๎กฎหมายหลายประการ จึงมีความคิดที่จะยกเลิกการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสอง
ฉบับดังกลําว แตํให๎ออกกฎหมายภาษีท๎องถิ่นฉบับใหมํมาใช๎บังคับโดยรวมกฎหมายทั้งสองฉบับเข๎า
ด๎วยกัน เพราะเป็นกฎหมายการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีประเภทอสังหาริมทรัพย์เชํนเดียวกัน ฐานภาษีที่
ใช๎จัดเก็บก็เป็นฐานภาษีเดียวกันโดยใช๎ฐานมูลคําของทรัพย์สิน นั่นคือ แนวคิดในการประกาศใช๎บังคับ
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง (Capital value property tax)
อยํางไรก็ตาม แนวคิดในการประกาศใช๎กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวยังคงไมํเป็น
รูปธรรมนัก เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างยังเป็นเพียงรํางกฎหมายซึ่งอยูํระหวําง

ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงบทบัญญัติโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเทํานั้น อีกทั้งเนื่องจาก
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างมีฐานภาษีที่กว๎างแม๎ทําให๎รายได๎ท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แตํก็จะทําให๎กระทบกับ
ประชาชนเป็นจํานวนมาก ดังนั้นผู๎วิจัยจึงดําเนินการศึกษารํางกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างดังกลําว
นี้ โดยเฉพาะในบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับประเภทของทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีและการใช๎ดุลพินิจของ
เจ๎าพนักงานในการลดหรือยกเว๎นภาษีแกํผู๎เสียภาษี เนื่องจากผู๎วิจัยเห็นวํามีความสําคัญ เนื่องจากกระทบ
ตํอรายได๎ในการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่นหากกฎหมายนี้มีการประกาศใช๎บังคับ ซึ่งเมื่อศึกษาแล๎วพบวํา
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โดยเฉพาะบทบัญญัติที่วําด๎วยทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษี มีความไมํ
ชัดเจนในตัวบทบัญญัติกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไมํได๎กําหนดคํานิยามถ๎อยคําของกฎหมายไว๎ชัดแจ๎ง
จึงต๎องอาศัยการตีความกฎหมาย อีกทั้งบทบัญญัติในสํวนการใช๎อํานาจของเจ๎าพนักงานก็ไมํความไมํ
ชัดเจนวําการใช๎อํานาจลดหรือยกเว๎นภาษีนั้นมีขอบเขตเพียงใด
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงขอสรุปสาระสําคัญของรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่เกี่ยวข๎องบทบัญญัติที่วําด๎วยทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีและการใช๎ดุลพินิจของเจ๎า
พนักงานการการลดหรือยกเว๎นภาษี ดังตํอไปนี้
ประการแรก ปัญหาการตีความบทบัญญัติวําด๎วยทรัพย์สินที่ไมํต๎องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง ตามที่บัญญัติไว๎ในรํางมาตรา 5(3) และ (9) มีปัญหาในการตีความถ๎อยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย
กลําวคือ
กรณีตามรํางมาตรา 5(3) มีปัญหาเรื่องการตีความลักษณะของทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของ
รัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์ ซึ่งสามารถแบํงปัญหาดังกลําวออกเป็น 4 กรณี คือ
(1) ปัญหาการตีความถ๎อยคํา คําวํา “รัฐ” หมายความอยํางไร
(2) ปัญหาที่ต๎องพิจารณาประการที่สอง คือ คําวํา “รัฐ” จะหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือไมํ
และทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจจะมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือของสาธารณะ
หรือไมํ
(3) ปัญหาวําทรัพย์นั้นต๎องเป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะ
โดยมิได๎ใช๎หา
ผลประโยชน์
ตามรํางมาตรา 5(3) นั้น กรณีทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการสาธารณะแตํปรากฏวําให๎เอกชนเชํา
ทรัพย์สินนั้นหรือนําออกให๎บริการแกํประชาชนทั่วไปโดยที่รัฐได๎รับประโยชน์เป็นคําเชํา หรือคําบริการ
ตอบแทน ทรัพย์สินของรัฐดังกลําวยังคงไมํต๎องเสียภาษีอยูํอีกหรือไมํ
(4) ปัญหาวํากรณีใดบ๎างที่ไมํอยูํในความหมายของคําวํา “กิจการของรัฐ” และ “กิจการของ
สาธารณะ”
จากปัญหาตาม รํางมาตรา 5(3) ดังกลําวข๎างต๎นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการจัดตั้งหนํวยงานที่
เป็นรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้นจากอดีต อันเนื่องมากจากความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้นการพิจารณาวํารัฐวิสาหกิจมีความหมายอยํางไร และหนํวยงานรัฐวิสาหกิจกับหนํวยงานของรัฐคือ

หนํวยงานเดียวกันหรือไมํ จึงเป็นประเด็นที่นําศึกษา อีกทั้งยังพบวําปัจจุบันหนํวยงานของรัฐ เชํน
กระทรวง กรม มีการนําเอาทรัพย์สินที่เป็นของรัฐในการจัดบริการสาธารณะออกให๎ประชาชนเชํา โดย
หนํวยงานของรัฐนั้นได๎คําเชําเป็นการตอบแทน ถือได๎หรือไมํวําหนํวยงานของรัฐนั้นดําเนินการโดยมุํง
แสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น การพิจารณาเพื่อหาคําตอบของปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยดําเนินการศึกษา
ค๎นคว๎าจากตัวอยํางแนวบรรทัดฐาน คําพิพากษาศาลฎีกา และคําวินิจฉัยของหนํวยงานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง อาทิเชํน คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําวินิจฉัยตอบข๎อหารือของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น
กรณีตามรํางมาตรา 5(9) ปัญหาการตีความลักษณะทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะ
สํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎
หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เป็นอยํางไร โดยผู๎วิจัยมุํงศึกษาในกรณีของโรงเรียนเอกชนหรือ
โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากในปัจจุบันพบวํามีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งความหมายของคําวําโรงเรียนนั้นยังรวมถึงมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตํางๆ ด๎วย พบวําโรงเรียน
เอกชนโดยเฉพาะอยํางยิ่งมหาวิทยาลัยหลายแหํงมีการจัดเก็บคําใช๎จํายในการให๎บริการด๎านการศึกษา
อัตราที่สูง หรือมีการเก็บคําตอบแทนอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งปรากฏวํามหาวิทยาลัยนั้นมีผลกําไรจากการ
ประกอบการจํานวนมาก จึงมีปัญหาที่นําพิจารณาวําถือได๎หรือไมํวําเป็นการดําเนินกิจการโดยมุํงหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งๆ ที่การให๎บริการทางการศึกษาเป็นการชํวยแบํงเบาภาระของรัฐในการ
จัดทําการบริการสาธารณะ หรือหากพิจารณาอีกด๎านหนึ่งโรงเรียนซึ่งเป็นธุรกิจภาคเอกชนยํอมต๎อง
ดําเนินกิจการในลักษณะมุํงแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นปกติ จึงนําจะถือวําไมํได๎รับการยกเว๎น
ภาษีในทุกกรณี จึงเห็นได๎วําการตีความถ๎อยคําของกฎหมายที่วํา “โดยมิได๎ใช๎หรือหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้น” เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะทางฝ่ายโรงเรียนเอกชนยํอมต๎องมีความเห็นวําตนเองจัดทําการ
บริการสาธารณะ และตนเองมีคําใช๎จํายที่จําเป็นหลายอยําง จึงไมํนําที่จะถือวําตนเองหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของตนตามความหมายของ รํางมาตรา 5(9) แตํทางฝ่ายเจ๎าพนักงานผู๎จัดเก็บภาษีอาจไมํได๎มี
ความเห็นเชํนนั้น กลําวคือ เจ๎าพนักงานอาจมองประเด็นเรื่องผลกําไร หรือมองเรื่องการเก็บคําบริการ
ศึกษาเป็นหลัก ก็ยํอมเห็นวําควรจัดเก็บภาษีกับโรงเรียนเชํนนั้น ซึ่งเป็นผลทําให๎มีคดีข๎อพิพาทขึ้นสูํการ
พิจารณาของศาลจํานวนมาก จากปัญหาตาม รํางมาตรา 5(9) ดังกลําวนั้น การพิจารณาเพื่อหาคําตอบของ
ปัญหา ผู๎วิจัยดําเนินการศึกษา ค๎นคว๎าจากตัวอยํางแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกา และคําวินิจฉัยของ
หนํวยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง อาทิเชํน คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําวินิจฉัย
ตอบข๎อหารือของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น
สําหรับปัญหาในกรณีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรือ
ประชาชนใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้น ผู๎วิจัยศึกษาในรายของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในสํวนของพื้นที่ตั้งของทํอสํงก๏าซธรรมชาติ โรง

แยกก๏าซธรรมชาติ รวมถึงพื้นที่ตั้งของเขื่อนกักเก็บน้ํากรณีรายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย โดย
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประการที่สอง ปัญหาเรื่องประกาศยกเว๎นการจัดเก็บภาษีในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันเป็นพ๎นวิสัย
ที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป ตามรํางมาตรา 40 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให๎อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศลดหรือ
ยกเว๎นภาษีให๎ในเขตท๎องที่ที่เกิดเหตุนั้นๆ กับกรณีที่มีเหตุอันทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่ง
ปลูกสร๎างถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญ ตาม
รํางมาตรา 41 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให๎อํานาจผู๎บริหารท๎องถิ่นออกประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎ยื่นคํา
ขอเป็นการเฉพาะราย มีปัญหาในด๎านการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย กลําวคือ กรณีตาม รํางมาตรา 40
มีปัญหาตีความคําวํา “พ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป” นั้นมีความเหมือนหรือแตกตํางกับคําวํา “เหตุ
สุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 8 หรือไมํ อยํางไร อีกทั้งกรณีที่มีเหตุอันทําให๎ที่ดิน
ได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทํา
การซํอมแซมในสํวนสําคัญ ตาม รํางมาตรา 41 มีความแตกตํางกับ รํางมาตรา 40 อยํางไร ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา
เป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากการตีความดังกลําวสํงผลตํอการใช๎ดุลพินิจของเจ๎าพนักงานในการออกคําสั่งลด
หรือยกเว๎นภาษีในเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมีผลทําให๎ผู๎เสียภาษีได๎รับประโยชน์โดยเสียภาษีลดน๎อยลงหรือไมํ
ต๎องเสียภาษีเลย การพิจารณาหาคําตอบตาม รํางมาตรา 40 และ รํางมาตรา 41 ดังกลําวนี้ ผู๎วิจัยดําเนินการ
ศึกษาค๎นคว๎าจากตัวอยํางแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกา และคําวินิจฉัยของหนํวยงานทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง อาทิ คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําวินิจฉัยตอบข๎อหารือของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น
ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นในการพิจารณาลด
หรือยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 42 ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากมีผลกระทบตํอรายได๎จากการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งการพิจารณาหาคําตอบของปัญหาดังกลําวนี้นั้น ผู๎วิจัยดําเนินการศึกษาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ในประเด็นเรื่องการใช๎อํานาจของเจ๎าพนักงาน โดยพิจารณาจากตําราเอกสาร
ทางกฎหมายมหาชนเปรียบเทียบกับของประเทศตํางๆ เชํน ประเทศเยอรมัน หรือฝรั่งเศส เป็นต๎น
2. ข้อเสนอแนะ
จากปัญหาของรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไมํต๎อง
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามมาตรา 5(3) และ (9) กับปัญหาเรื่องประกาศยกเว๎นการจัดเก็บภาษีใน
กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให๎
เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันเป็นพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไปตาม รํางมาตรา 40 กับกรณีที่มีเหตุอันทําให๎
ที่ดินได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎
ต๎องทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญตาม รํางมาตรา 41 และปัญหาเกี่ยวกับการใช๎ดุลพินิจของผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นในการพิจารณาลดหรือยกเว๎นภาษีตาม รํางมาตรา 42 เห็นได๎วําสํวนใหญํแล๎วเป็นปัญหาที่เกิดจาก
การตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความไมํชัดเจน และจะสํงผลตํอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของท๎องถิ่นโดยตรง ทําให๎ท๎องถิ่นต๎องขาดรายได๎ หากรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ประกาศใช๎บังคับแล๎ว ดังนั้นจึงสมควรที่จะต๎องดําเนินการพิจารณาศึกษา ทบทวน และพิจารณาผลดีและ
ผลเสียจากการประกาศใช๎บังคับ ซึ่งผู๎วิจัยขอเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหาของรํางพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ. .... ดังตํอไปนี้
2.1 ควรพิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติคํานิยามของรํางมาตรา 6 โดยเพิ่มความหมายของรัฐ เป็นดังนี้
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐ” หมายความวํา รัฐในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติ หรือคณะบุคคลหนึ่งซึ่งปกครอง
ประเทศโดยมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะดําเนินนโยบายของประเทศ
2.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติคํานิยาม ของรําง มาตรา 6 โดยเพิ่มเติมความหมายของ
รัฐวิสาหกิจ อยํางใดอยํางหนึ่ง ดังนี้
ความเดิมมาตรา 6 ในรํางพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ ” หมายความวํา (ก) องค์การของรัฐบาลหรือหนํวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ๎าของ
(ข) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการมีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ (ค) บริษัทหรือ
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ /หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกิน
กวําร๎อยละห๎าสิบ (ง) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/
หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวําร๎อยละห๎าสิบ (จ) บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่สํวน
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูํด๎วยเกินกวํา
ร๎อยละห๎าสิบ
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวํา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณเนื่องจากเพื่อให๎
เกิดความชัดเจนและลดปัญหาการตีความ เพราะเมื่อกรณีมีความจําเป็นต๎องพิจารณาประเด็นเรื่อง
รัฐวิสาหกิจ จะสามารถทราบความหมายได๎ทันทีโดยการดูจากคํานิยามความหมายตามมาตรา 6 ดังกลําว
นี้
2.2 ควรพิจารณาแก๎ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติของ รํางมาตรา 5 (3) จาก “ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ใน
กิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์” เป็นคําวํา
“ทรัพย์สินของรัฐที่ใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้นโดยตรง” เพื่อเป็นการลดชํองวํางการตีความถ๎อยคําของกฎหมายกรณีมีการนําทรัพย์สินของรัฐไปใช๎
ในการหาประโยชน์อยํางอื่น เชํน การนําออกให๎ประชาชนเชําเพื่อประกอบธุรกิจ เป็นต๎น
2.3 ควรพิจารณาแก๎ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติของ รํางมาตรา 5(9) โดยเพิ่มคําวํา “ไมํวําของรัฐหรือ
ของเอกชน” ตํอท๎ายคําวํา รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

“มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นทรัพย์สิน
ดังตํอไปนี้
ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจไมํวําของรัฐหรือเอกชนเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทาง
ราชการหรือประชาชนใช๎เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินนั้น”
2.4 ควรพิจารณาแก๎ไขบทบัญญัติ รํางมาตรา 40 โดยแก๎ไขคําวํา “เหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎
โดยทั่วไป” เป็นคําวํา “เหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไป ” เนื่องจากเพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดจาก
การตีความถ๎อยคําระหวํางเหตุสุดวิสัยกับเหตุพ๎นวิสัย ซึ่งมีความหมายแตกตํางกันอยํางมาก และให๎เพิ่ม
บทนิยามความหมายของรํางมาตรา 6 โดยเพิ่มความหมายของคําวํา “เหตุสุดวิสัย” ดังนี้
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“เหตุสุดวิสัย” หมายความวํา เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให๎ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไมํอาจป้องกัน
ได๎แม๎ทั้งบุคคลผู๎ต๎องประสบหรือใกล๎จะต๎องประสบเหตุนั้น จะได๎จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได๎จากบุคคลในฐานะและภาวะเชํนนั้นอีกทั้งให๎เพิ่มมาตรา 40 โดยเพิ่มวรรคสอง ดังนี้
“การยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีตามวรรคหนึ่งต๎องมิได๎เกิดจากความผิดหรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลํอของผู๎เสียภาษี”
2.5 ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ ของรําง มาตรา 42วรรคสอง โดยเพิ่มคําวํา “ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ” ตํอท๎ายคําวํา หรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น...เพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตการใช๎
ดุลพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎อยูํภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการ
ใช๎ดุลพินิจที่ไมํเหมาะสมและเป็นธรรมแกํผู๎เสียภาษี
สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยมีความเชื่อมั่นวํา ข๎อเสนอแนะที่ได๎กลําวมาแล๎วนั้นนําจะพอเป็นแนวทางเบื้องต๎น
ที่จะนํามาใช๎ในการพิจารณาบังคับใช๎กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ในสํวนของทรัพย์สินที่ไมํต๎อง
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎ไมํมากก็น๎อย เพื่อให๎วัตถุประสงค์ในการบังคับใช๎กฎหมายเกิดความ
สัมฤทธิ์ผล และเพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํผู๎เสียภาษี อีกทั้งยังเป็นการลดชํองวํางอันสืบเนื่องจากปัญหา
การตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังไมํชัดเจนเพียงพอ เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีภายหลังการประกาศใช๎
บังคับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป

ภาคผนวก

ร่างฯ กระทรวงการคลังขอแก้ไข
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรํางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
พ.ศ. ....

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่ได๎ใช๎บังคับเป็น
เวลานานแล๎ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมํเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบ
กับการประเมินภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมํสอดคล๎องกัน เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
กฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดคํานวณจากคํารายปีของโรงเรือนสํวนภาษีบํารุงท๎องที่ตาม
กฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่คิดคํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการกําหนด
ราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่
ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการและ
ปฏิบัติการในเรื่องตําง ๆ ยังแตกตํางกัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวและให๎ใช๎กฎหมายวํา
ด๎วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างแทน โดยประเมินฐานภาษีจากมูลคําทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
และจัดเก็บโดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสมควรกําหนดให๎การดําเนินการตําง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีสอดคล๎องกับหลักการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วย จึงจําเป็นต๎องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ….

---------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………………………………………………………
………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวําด๎วยภาษี
บํารุงท๎องที่
…………………………………………………………………………………………................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………….
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวํา “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างพ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต๎นไป เว๎นแตํการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับ
ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. .... เป็นต๎นไป
มาตรา ๓ ให๎ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก๎ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกําหนดแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ.
๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข๎อบังคับใดที่ใช๎บังคับอยูํกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎
บังคับ ที่กลําวถึงหรืออ๎างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี
บํารุงท๎องที่ตามกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่ ไมํให๎มีความหมายเป็นการกลําวถึงหรืออ๎างถึงภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช๎บังคับอยูํกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ ซึ่งได๎บัญญัติให๎ทรัพย์สินของ
บุคคลใดได๎รับยกเว๎นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได๎ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือได๎รับการยกเว๎นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุง
ท๎องที่ตามกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่ ไมํให๎มีความหมายเป็นการยกเว๎นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคสองมิให๎ใช๎บังคับกับการยกเว๎นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข๎ผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยูํตํอองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวํางประเทศหรือตามความตกลง
ระหวํางประเทศ หรือตามหลักถ๎อยทีถ๎อยปฏิบัติตํอกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นทรัพย์สิน
ดังตํอไปนี้
(๑) ทรัพย์สินสํวนสาธารณสมบัติของแผํนดินตามกฎหมายวําด๎วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์
(๒) ทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์ ที่มิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
(๓) ทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช๎ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได๎ใช๎หาผลประโยชน์
(๔) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหวํางประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข๎อผูกพันที่ต๎องยกเว๎นภาษีให๎ตาม
อนุสัญญาหรือความตกลงอื่นใด

(๕) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของตํางประเทศ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามหลัก
ถ๎อยทีถ๎อยปฏิบัติตํอกัน
(๖) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๗) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไมํวําของศาสนาใดที่ใช๎เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยูํของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวงไมํวําในศาสนาใด
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ๎า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได๎ใช๎หาผลประโยชน์ (๘) ทรัพย์สินที่ใช๎เป็นสุสานสาธารณะ
หรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได๎รับประโยชน์ตอบแทน
(๙) ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะสํวนที่ได๎ยินยอมให๎ทางราชการหรื อประชาชน
ใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์โดยเจ๎าของทรัพย์สินนั้นมิได๎ใช๎หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
(๑๐) ทรัพย์สินตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความวํา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
“ผู๎เสียภาษี ” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
หรือเป็นผู๎ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู๎มี
หน๎าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
และให๎หมายความรวมถึงผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีแทนผู๎เสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ด๎วย
“ที่ดิน” หมายความวํา พื้นดิน และให๎หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด๎วย
“สิ่งปลูกสร๎าง” หมายความวํา โรงเรือน อาคาร ตึก รวมทั้งคลังสินค๎าและแพที่บุคคลอาจ
เข๎าอยูํหรือใช๎สอยได๎ และให๎หมายความรวมถึงสิ่งที่สร๎างขึ้นอยํางอื่นที่มีพระราชกฤษฎีก ากําหนดให๎เป็น
สิ่งปลูกสร๎างตามพระราชบัญญัตินี้ด๎วย
“ทรัพย์สินของรัฐ” หมายความวํา ทรัพย์สินของรัฐบาลและทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น แตํไมํรวมถึงทรัพย์สินของเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
“องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ” หมายความวํา เทศบาล องค์การบริหารสํวนตําบ ล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น” หมายความวํา
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารสํวนตําบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
“ผู๎บริหารท๎องถิ่น” หมายความรวมถึง
(๑) นายกเทศมนตรี

(๒) นายกองค์การบริหารสํวนตําบล
(๓) ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือหัวหน๎าคณะผู๎บริหารท๎องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
“ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น” หมายความรวมถึง
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตําบล
(๓) ข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข๎อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข๎อบัญญัติขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
“คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ” หมายความวํา คณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ” หมายความวํา คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“พนักงานสํารวจ” หมายความวํา ผู๎ซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎มีหน๎าที่สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ที่ผู๎เสียภาษีถือครองอยูํ
“พนักงานประเมิน” หมายความวํา ผู๎ซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ประเมินภาษี
“พนักงานเก็บภาษี ” หมายความวํา ผู๎ซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎มีหน๎าที่รับแบบแสดงรายการภาษี รับ
ชําระภาษี จัดเก็บภาษี และเรํงรัดให๎มีการชําระภาษี
“ปี” หมายความวํา ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวํา รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎มีอํานาจออกกฎกระทรวงรํวมกันเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว ให๎ใช๎บังคับได๎
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๘ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํใน
เขตองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

ภาษีที่จัดเก็บได๎ในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดให๎เป็นรายได๎ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นนั้น
มาตรา ๘/๑ กรณีที่มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจ
จัดเก็บเงินบํารุงกองทุนธนาคารที่ดินโดยคํานวณเป็นร๎อยละของจํานวนภาษีที่บุคคลต๎องชําระตาม
พระราชบัญญัตินี้ และนําสํงเข๎ากองทุนดังกลําว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายจัดตั้งกองทุนนั้น
กําหนด
มาตรา ๙ ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ตนถือครองอยูํในวันที่ ๑
มกราคมของแตํละปี ตามฐานภาษีและอัตราภาษีที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้การเสียภาษีของผู๎เสียภาษี
หรือของบุคคลอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมํเป็นเหตุให๎เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
ที่อยูํในขํายต๎องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แจ๎งการโอนดังกลําวตํอพนักงานประเมินในเขตองค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นที่
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างตั้งอยูํตามแบบที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยกําหนดภายในสามสิบวันนับ
แตํวันที่มีการโอน
มาตรา ๑๑ ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจแตํงตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมินแล ะพนักงาน
เก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎พนักงานตามวรรคหนึ่งเป็นเจ๎าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑/๑ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี กระทรวงการคลังอาจจัดตั้งศูนย์ข๎อมูล
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เพื่อเป็นหนํวยงานกลางทําหน๎าที่รับผิดชอบในการประมวลผล
ข๎อมูลการจัดเก็บภาษีและออกใบเรียกเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก็ได๎ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมอบหมายให๎สํวนราชการรับชําระภาษีแทน
สํวนราชการนั้นอาจได๎รับสํวนลดหรือคําใช๎จํายตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ต๎องไมํเกินร๎อย
ละห๎าของภาษีที่รับชําระ
มาตรา ๑๓ การสํงคําสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ๎งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให๎เจ๎าหน๎าที่สํง
ให๎แกํผู๎รับโดยตรง หรือสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให๎สํง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูํหรือ
สถานที่ทําการของบุคคลนั้นในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของ
บุคคลนั้น ถ๎าไมํพบผู๎รับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูํหรือสถานที่ทําการของผู๎รับ จะสํงให๎แกํบุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล๎ว และอยูํ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูํหรือสถานที่ทําการที่ปรากฏวําเป็นของผู๎รับนั้นก็ได๎
ถ๎าไมํสามารถสํงหนังสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได๎ จะกระทําโดยวิธีปิดหนังสือในที่ที่เห็นได๎งําย ณ
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูํหรือสถานที่ทําการของผู๎รับนั้นหรือลงประกาศแจ๎งความในหนังสือพิมพ์ก็ได๎

เมื่อได๎ดําเนินการตามวรรคสองและเวลาได๎ลํวงพ๎นไปไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎
ดําเนินการดังกลําว ให๎ถือวําผู๎นั้นได๎รับหนังสือนั้นแล๎ว
หมวด ๒
การสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจัดให๎มีการสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํภายในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อให๎ทราบถึงประเภทจํานวน และ
ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว๎ในหมวดนี้
มาตรา ๑๕ กํอนที่จะดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศ
กําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง และแตํงตั้งพนักงานสํารวจเพื่อปฏิบัติการ
ดังกลําว โดยปิดประกาศไว๎ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือสถานที่อื่น
ตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น
มาตรา ๑๖ ให๎พนักงานสํารวจซึ่งผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งมีอํานาจทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างภายในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในสํวนที่เกี่ยวกับประเภท จํานวน และขนาดของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎าง ตลอดจนรายละเอียดตําง ๆ ที่จําเป็นแกํการประเมินภาษี
มาตรา ๑๗ ในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ให๎พนักงานสํารวจมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างจากผู๎เสียภาษี และมีอํานาจเข๎าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร๎างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข๎องในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการได๎
ทั้งนี้ ให๎ผู๎เสียภาษีหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องอํานวยความสะดวกตามสมควรในการนี้ พนักงานสํารวจอาจขอให๎ผู๎
เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให๎รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างได๎
มาตรา ๑๘ เมื่อได๎ดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในเขตองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นใดแล๎ว ให๎พนักงานสํารวจจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างโดยต๎องแสดงประเภท
จํานวน และขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ตลอดจนรายละเอียดตําง ๆ ที่จําเป็นแกํการประเมินภาษี
และต๎องตรวจสอบข๎อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องให๎ถูกต๎องอยูํเสมอ และให๎ประกาศณ สํานักงานหรือ
ที่ทําการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือสถานที่อื่นด๎วยตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นนั้น เป็นเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พนักงานสํารวจพบวําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ได๎จัดทําขึ้นไมํ
ถูกต๎องตามความเป็นจริง ให๎เสนอเรื่องตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพื่อมีคําสั่งอนุมัติให๎มีการแก๎ไ ขเพิ่มเติมบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีเห็นวําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ได๎จัดทําขึ้นไมํถูกต๎อง
ตามความเป็นจริง ให๎ผู๎เสียภาษีมีคําร๎องแจ๎งไปยังผู๎บริหารท๎องถิ่นเพื่อขอแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎เมื่อได๎รับคํา
ร๎องตามวรรคหนึ่ง ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีคําสั่งให๎พนักงานสํารวจดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริงอีกครั้ง
หนึ่งโดยเร็ว เมื่อได๎ดําเนินการแล๎ว ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแจ๎งผลการตรวจสอบให๎ผู๎เสียภาษีทราบ ในกรณี
ต๎องแก๎ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นดําเนินการแก๎ไขบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎างให๎ถูกต๎อง
หมวด ๓
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคํานวณภาษี

มาตรา ๒๑ ฐานภาษีในการคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได๎แกํ มูลคําทั้งหมดของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎างที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์รวมกับมูลคําของทรัพย์สินอื่นอันติดกับที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร๎างนั้น ที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง
การคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตํอไปนี้
(๑) ที่ดินที่ไมมี่สิ่งปลูกสร๎าง ให๎ใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐานภาษี
(๒) ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร๎างให๎ใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรวมกับราคาประเมินทุนทรัพย์
สิ่งปลูกสร๎างเป็นฐานภาษี
(๓) ห๎องชุด ให๎ใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ห๎องชุดเป็นฐานภาษี
การกําหนดมูลคําทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
ทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ ให๎เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์
ในกรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ระหวํางปี ให๎ใช๎ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นฐานในการคํานวณภาษีสําหรับปีถัดจากปีที่ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา
ประเมินทุนทรัพย์นั้น
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ให๎กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
แล๎วแตํกรณี สํงหรือจัดให๎มีการสํงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ ให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในสามสิบวันนับแตํวันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใช๎ราคา

ประเมินทุนทรัพย์ และสํงราคาทรัพย์สินอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในแตํละจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎ประกาศราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ อัตราภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ให๎มีอัตราภาษี ดังนี้
(๑) อัตราภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างนอกจาก (๒) และ (๓) ไมํเกินร๎อยละศูนย์จุดห๎าของ
ฐานภาษี
(๒) อัตราภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยโดยไมํประกอบเชิงพาณิชย์ไมํ
เกินร๎อยละศูนย์จุดหนึ่งของฐานภาษี
(๓) อัตราภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ใช๎ในการประกอบเกษตรกรรมไมํเกินร๎อยละศูนย์
จุดศูนย์ห๎าของฐานภาษี
ทั้งนี้ การลดอัตราภาษีสําหรับทรัพย์สินบางประเภทเป็นอยํางอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรค
หนึ่งให๎กระทําได๎โดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ ให๎มีคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างประกอบด๎วยปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู๎อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผู๎อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
โดยตําแหนํงดังกลําวแตํงตั้งไมํเกินจํานวนสามคน ผู๎แทนนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารสํวน
ตําบลในคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นกรรมการ
ให๎ผู๎ที่ผู๎อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการและ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ให๎คณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและและสิ่งปลูกสร๎างตามมาตรา ๒๕ มี
อํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
(๑) กําหนดอัตราภาษีตามมาตรา ๒๔ ในทุกรอบระยะเวลาสี่ปีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) พิจารณากําหนดเกี่ยวกับประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเพื่อจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๔ที่
คณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีเสนอ
(๓) เสนอแนะการลดอัตราภาษีสําหรับทรัพย์สินบางประเภทตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
(๔) ติดตามการบังคับใช๎กฎหมาย สภาพปัญหาและอุปสรรค เสนอแนวทางแก๎ไขกฎหมาย
รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างให๎มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างต๎องมีกรรมการมา
ประชุมไมํต่ํากวํากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให๎ถือเสียงข๎างมาก

กรรมการคนหนึ่ง ให๎มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ๎าคะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๗/๑ ให๎คณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างกําหนดอัตราภาษีภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปีที่สองของการใช๎ฐานราคาประเมินทุนทรัพย์ใหมํเพื่อใช๎สําหรับจัดเก็บภาษีในปี
ถัดไปจนถึงปีที่สองของราคาประเมินทุนทรัพย์ในรอบสี่ปีถัดไป และให๎คณะกรรมการกําหนดอัตราภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างแจ๎งผลการพิจารณากําหนดอัตราภาษีให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและ
กรุงเทพมหานครทราบภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายนเพื่อดําเนินการตํอไป
เพื่อประโยชน์ในการกําหนดอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคมของปีที่สองของการ
ใช๎ราคาประเมินทุนทรัพย์ใหมํให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีหน๎าที่จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
สํงข๎อมูลการจัดเก็บภาษีให๎แกํคณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจําจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจํากรุงเทพมหานคร แล๎วแตํกรณี เกี่ยวกับภาษีที่รับชําระ
มูลคําที่ดิน สิ่งปลูกสร๎างหรือห๎องชุดของผู๎เสียภาษีทุกรายของปีนั้น เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
พิจารณากําหนดอัตราภาษี
มาตรา ๒๗/๒ ให๎มีคณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจําจังหวัดประกอบด๎วยผู๎วํา
ราชการจังหวัดเป็นประธาน สรรพากรพื้นที่หรือผู๎แทน ธนารักษ์พื้นที่หรือผู๎แทน เจ๎าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือผู๎แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือผู๎แทน ผู๎แทนนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน ผู๎แทน
นายกองค์การบริหารสํวนตําบลจํานวนห๎าคน เป็นกรรมการ และท๎องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
สําหรับกรุงเทพมหานครให๎มีคณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจํา
กรุงเทพมหานครประกอบด๎วยผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ผู๎แทนกรมสรรพากรผู๎แทน
กรมธนารักษ์ ผู๎แทนกรมที่ดิน ผู๎แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ และให๎ผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานครแตํงตั้งข๎าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๒๗/๓ ให๎คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗/๒ มีอํานาจหน๎าที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมข๎อมูลภาษีที่รับชําระ มูลคําที่ดินสิ่งปลูกสร๎างหรือห๎องชุดของผู๎เสียภาษีทุกราย
(๒) ประมวลผล ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลตาม (๑)
(๓) เสนอแนะจัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
(๔) จัดสํงข๎อมูล ให๎แกํคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในเดือน
สิงหาคมของปีที่จะกําหนดอัตราภาษีเพื่อให๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษีตํอไป
มาตรา ๒๗/๔ ในกรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีเหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนา
ท๎องถิ่นของตน ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่นกําหนดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น
จากอัตราภาษีที่คณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างกําหนดตามมาตรา ๒๖(๑) แตํทั้งนี้
ต๎องไมํเกินอัตราตามมาตรา ๒๔

มาตรา ๒๘ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหลักเกณฑ์
การประเมินทุนทรัพย์สําหรับสิ่งปลูกสร๎าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บ
ภาษีในแตํละปี ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กํอนวันที่ ๑ มกราคมของปี
นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ดินที่ต๎องเสียภาษีเป็นที่ดินที่ทิ้งไว๎วํางเปลําหรือไมํได๎ทําประโยชน์ตามควร
แกํสภาพที่ดิน ในสามปีแรก ให๎เสียภาษีในอัตราไมํต่ํากวําอัตราที่กําหนดตามมาตรา 24 (1) ทั้งนี้ตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และหากยังมิได๎ทําประโยชน์อีกให๎เสียภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเทําในทุกสามปีแตํไมํ
เกินร๎อยละสองของฐานภาษี
การพิจารณาวํามีการทําประโยชน์ตามควรแกํสภาพที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การยื่นแบบ การชําระภาษี และการคืนภาษี

มาตรา ๓๐ กํอนเริ่มปีภาษี ให๎พนักงานประเมินแจ๎งการประเมินภาษีและสํงแบบแสดงรายการ
เสียภาษีให๎แกํผู๎เสียภาษีลํวงหน๎ากํอนวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น ในการนี้ ต๎องระบุรายการและราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง อัตราภาษี จํานวนภาษีที่ต๎องเสียแล ะรายละเอียดอื่นที่ใช๎ใน
การประเมินภาษีให๎แกํผู๎เสียภาษีทราบด๎วย
การแจ๎งการประเมินภาษีและการสํงแบบแสดงรายการภาษี ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบบแสดงรายการภาษี ให๎เป็นไปตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๓๐ ให๎พนักงานประเมินมี
อํานาจเรียกผู๎เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข๎องมาให๎ถ๎อยคํา หรือสํงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะต๎องมีหนังสือแจ๎งให๎บุคคลดังกลําวทราบลํวงหน๎าไมํน๎อย
กวําเจ็ดวัน
มาตรา ๓๒ ให๎ผู๎เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีพร๎อมกับชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลายื่นแบ บแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่งออกไปได๎
ถ๎าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผู๎เสียภาษีไมํสามารถระบุประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างได๎
ไมํวําโดยเหตุใด ๆ ให๎พนักงานประเมินทําการประเมินภาษีเพื่อให๎ผู๎เสียภาษีดําเนินการชําระภาษีตํอไป

มาตรา ๓๓ ให๎บุคคลดังตํอไปนี้มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีแทนผู๎เสียภาษี
(๑) ผู๎จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีถึงแกํความตาย
(๒) ผู๎จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีเป็นผู๎ไมํอยูํตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์วํา
ด๎วยเรื่องสาบสูญ
(๓) ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎อนุบาลหรือผู๎พิทักษ์ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีเป็นผู๎เยาว์หรือคนไร๎
ความสามารถหรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ แล๎วแตํกรณี
(๔) ผู๎แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู๎ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี
(๖) เจ๎าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเป็นของตํางเจ๎าของกัน ให๎เจ๎าของที่ดินมีหน๎าที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีพร๎อมชําระภาษี โดยให๎เจ๎าของที่ดินและเจ๎าของสิ่งปลูกสร๎างเหลํานั้นมีหน๎าที่
รับผิดชอบรํวมกันสําหรับภาษีที่ต๎องชําระดังกลําว
มาตรา ๓๕ ผู๎เสียภาษีหรือบุคคลตามมาตรา ๓๓ อาจมอบหมายให๎บุคคลอื่นยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีแทนตนเองก็ได๎ โดยไมํจําต๎องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจ
มาตรา ๓๖ ให๎ผู๎เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตํอพนักงานเก็บภาษี ณ สถานที่
ดังตํอไปนี้
(๑) สํานักงานเทศบาล สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทําการองค์การบริหารสํวนตําบล สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขตองค์การบริหาร
สํวนตําบล
(๓) สํานักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นตั้งอยูํ สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขต
กรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาวําการเมืองพัทยา สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขตเมืองพัทยา (๕) ที่ทําการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํในเขต
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น
ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจกําหนดให๎ใช๎สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สําหรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่งได๎ตามที่
เห็นสมควร
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําวันที่พนักงานเก็บภาษีลง
ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี
มาตรา ๓๗ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกสําหรับการเสียภาษี ผู๎เสียภาษีอาจยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชําระผํานธนาคารหรือโดย
วิธีการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดได๎

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง
กรณียื่นและชําระทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให๎ผู๎เสียภาษีสํงแบบแสดงรายการภาษีพร๎อมกับธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคารหรือ
เช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจํายให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างตั้งอยูํในเขต หรือ
กรณียื่นและชําระผํานธนาคารให๎ผู๎เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีพร๎อมชําระภาษีผํานธนาคาร และให๎
ถือวําวันที่หนํวยงานให๎บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนหรือวันที่ธนาคารได๎รับแบบแสดงรายการ
ภาษีพร๎อมรับชําระคําภาษีเป็นวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
มาตรา ๓๘ ในการชําระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู๎เสียภาษีอาจขอผํอนชําระเป็นงวด งวดละเทํา
ๆ กันก็ได๎ จํานวนเงินภาษีที่จะมีสิทธิผํอนชําระ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผํอนชําระให๎เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีไมํชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนดในการผํอนชําระ ให๎ผู๎เสียภาษีหมดสิทธิ
ที่จะผํอนชําระ และต๎องเสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละหนึ่งตํอเดือนของจํานวนภาษีที่ค๎างชําระเศษของเดือนให๎
นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา ๓๙ ผู๎ใดเสียภาษีโดยไมํมีหน๎าที่ต๎องเสีย หรือเสียภาษีเกินกวําจํานวนที่ต๎องเสียไมํวําโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินของพนักงานประเมิน ผู๎นั้นมีสิทธิได๎รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให๎ยื่นคําร๎องตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือผู๎ซึ่งผู๎บริหารท๎องถิ่น
มอบหมายตามแบบที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่เสียภาษี
ในการนี้ให๎ผู๎ยื่นคําร๎องสํงเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร๎องด๎วยให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นพิจารณาคําร๎องให๎เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับคําร๎องและให๎แจ๎งผลการพิจารณาคํา
ร๎องให๎ผู๎ยื่นคําร๎องทราบภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่พิจารณาเสร็จ
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเห็นวําผู๎ยื่นคําร๎องมีสิทธิได๎รับเงินคืน ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีคําสั่งคืน
เงินให๎แกํผู๎ยื่นคําร๎องโดยต๎องแจ๎งคําสั่งและกําหนดระยะเวลาในการมารับเงินคืนให๎ผู๎ยื่นคําร๎องทราบ
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎มีคําสั่ง
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเห็นวํามีการประเมินผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากเจ๎าพนักงานประเมิน
ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นสั่งให๎ดอกเบี้ยแกํผู๎ได๎รับเงินคืนในอัตราร๎อยละหนึ่งตํอเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินที่ได๎รับคืนโดยไมํคิดทบต๎นนับแตํวันที่ยื่นคําร๎องขอรับคืนเงิน แตํต๎องไมํเกินจํานวนเงินที่ได๎รับคืน
ถ๎าผู๎ยื่นคําร๎องไมํมารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎ง ให๎เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

หมวด ๕
การลดและการยกเว๎นภาษี

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดได๎รับความ
เสียหายมากหรือถูกทําลายให๎เสื่อมสภาพด๎วยเหตุอันพ๎นวิสัยที่จะป้องกันได๎โดยทั่วไปให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
มีอํานาจประกาศลดหรือยกเว๎นภาษีภายในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในชํวงระยะเวลาใดชํวงระยะเวลาหนึ่ง
ได๎ โดยต๎องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีเหตุอันทําให๎ที่ดินได๎รับความเสียหายหรือทําให๎สิ่งปลูกสร๎างถูกรื้อถอน
หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให๎ต๎องทําการซํอมแซมในสํวนสําคัญ ให๎ผู๎เสียภาษีสําหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวมีสิทธิยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีที่จะต๎องเสียตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๒ เมื่อมีการยื่นคําขอลดหรือยกเว๎นภาษีตามมาตรา ๔๑ ให๎เจ๎าหน๎าที่ซึ่งมีหน๎าที่
รับผิดชอบทําการตรวจสอบข๎อเท็จจริง หากปรากฏข๎อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได๎วํามีเหตุอันสมควรล ดหรือ
ยกเว๎นภาษีให๎แกํผู๎ยื่นคําขอ ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งลดหรือยกเว๎นภาษีได๎ในการออกคําสั่ง
ลดหรือยกเว๎นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นคํานึงถึงสัดสํวนความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
ระยะเวลาที่ไมํได๎รับประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น
มาตรา ๔๓ ให๎ยกเว๎นภาษีสําหรับห๎องชุดซึ่งใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของตนหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
ซึ่งใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของตนหรือใช๎ประกอบเกษตรกรรมของตนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
หมวด ๖
ภาษีค๎างชําระ

มาตรา ๔๔ ภาษีที่มิได๎ชําระภายในเวลาที่กําหนดหรือชําระไมํครบถ๎วน ให๎ถือเป็นภาษีค๎างชําระ
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีภาษีค๎างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างที่เป็นของตํางเจ๎าของกัน ให๎
เจ๎าของที่ดินและเจ๎าของสิ่งปลูกสร๎างดังกลําวมีความรับผิดอยํางลูกหนี้รํวมกันในการชําระภาษีค๎างชําระ
มาตรา ๔๕/๑ ในกรณีที่มีการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างหรือห๎องชุด ให๎ผู๎ขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมนําหนังสือรับรองหนี้ภาษีค๎างชําระอันเกิดจากคําภาษีตามมาตรา 32 จากองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมาแสดงตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด๎วย

และให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลําวรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได๎
ตํอเมื่อมีการชําระคําภาษีครบถ๎วนแล๎ว
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการเรํงรัดภาษีค๎างชําระ เมื่อปรากฏวําผู๎เสียภาษีผู๎ใดไมํยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๓๒ ให๎พนักงานประเมินมีอํานาจเรียก
เก็บภาษีที่ผู๎นั้นมีหน๎าที่ต๎องชําระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กําหนดในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
และมาตรา ๕๗ โดยมีหนังสือแจ๎งให๎ผู๎นั้นยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร๎อมกับชําระภาษีภายในสิบห๎าวัน
นับแตํวันที่ได๎รับหนังสือ
การเรียกเก็บภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎กระทําได๎ภายในห๎าปีนับแตํวันที่ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่ต๎องชําระ
ภาษี
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีไว๎ไมํครบถ๎วนให๎
พนักงานประเมินมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที่ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่ต๎องชําระเพิ่มรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามที่กําหนดในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ได๎
การเรียกเก็บภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎กระทําได๎ภายในห๎าปีนับแตํวันที่ผู๎เสียภาษีมีหน๎าที่ต๎องชําระ
ภาษี
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๔๗ ให๎พนักงานประเมินมีหนังสือแจ๎งผู๎เสีย
ภาษีให๎ชําระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่พนักงานประเมินได๎ประเมินภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่
ได๎รับหนังสือแจ๎ง
มาตรา ๔๙ ถ๎าผู๎เสียภาษีมิได๎ชําระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๖ หรือ
มาตรา ๔๘ ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู๎เสียภาษีเพื่อนําเงินมาชําระภาษีค๎างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม คําธรรมเนียมและคําใช๎จํายได๎วิธีการยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู๎เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให๎นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพํงมาใช๎บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙/๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่
ซึ่งได๎รับมอบหมายจากผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจ
(๑) ออกหมายเรียกผู๎ต๎องรับผิดชําระภาษีและบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุสมควรเชื่อวําจะเป็นประโยชน์
แกํการจัดเก็บภาษีค๎างชําระมาให๎ถ๎อยคํา
(๒) สั่งบุคคลดังกลําวใน (๑) ให๎นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเป็นแกํการจัดเก็บภาษี
ค๎างชําระมาตรวจสอบ
(๓) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให๎เจ๎าหน๎าที่ทําการตรวจสอบค๎นหรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นของบุคคลดังกลําวใน (๑)

การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต๎องให๎เวลาลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎รับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง การออกคําสั่งและทําการตาม (๓) ต๎องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรา ๔๙ ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่
ซึ่งได๎รับมอบหมายจากผู๎บริหารท๎องถิ่น มีอํานาจเข๎าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างหรือสถานที่อื่นที่
เกี่ยวข๎องในระหวํางเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อสอบถาม
บุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ค๎น ยึด หรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข๎องได๎
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู๎เสียภาษีไว๎แล๎ว ถ๎าผู๎เสียภาษีได๎นําเงินมา
ชําระคําภาษีค๎างชําระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มโดยครบถ๎วนกํอนการขายทอดตลาด ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นมี
คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดนั้น โดยไมํคิดคําธรรมเนียมในการเพิกถอนการยึดหรืออายัด
มาตรา ๕๒ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู๎เสียภาษีตามมาตรา ๔๙ จะกระทํามิได๎ใ นระหวําง
ระยะเวลาที่ใหคั้ดค๎านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ หรือให๎ฟ้องเป็นคดีตํอศาลตามมาตรา ๖๙และ
ตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค๎านหรืออุทธรณ์ดังกลําวยังไมํถึงที่สุด
มาตรา ๕๓ เงินที่ได๎จากการขายทอดตลาด ตามมาตรา ๔๙ ให๎หักไว๎เป็นคําภาษีค๎างชําระเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม คําธรรมเนียมและคําใช๎จํายเหลือเทําใดให๎คืนแกํผู๎เสียภาษี
หมวด ๗
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๒ ให๎เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทําของจํานวนภาษีค๎างชําระ เว๎นแตํผู๎เสียภาษีได๎ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีกํอนจะได๎รับหนังสือแจ๎งตามมาตรา ๔๖ ให๎เสียเบี้ยปรับ
ร๎อยละยี่สิบห๎าของจํานวนภาษีค๎างชําระ
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษีมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๒ แตํตํอมาได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับ
หนังสือแจ๎งตามมาตรา ๔๖ ให๎เสียเบี้ยปรับร๎อยละห๎าสิบของจํานวนภาษีค๎างชําระ
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู๎เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีไว๎ไมํถูกต๎องทําให๎จํานวน
ภาษีที่ต๎องเสียขาดไป ให๎เสียเบี้ยปรับอีกร๎อยละห๎าสิบของจํานวนภาษีที่ขาดไป เว๎นแตํผู๎เสียภาษีได๎มาขอ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีเพิ่มให๎ถูกต๎องกํอนวันที่จะได๎รับหนังสือแจ๎งให๎ชําระภาษีตาม
มาตรา ๔๘ หรือได๎มาขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีเพิ่มภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับ
หนังสือแจ๎งให๎ชําระภาษีดังกลําว ให๎เสียเบี้ยปรับร๎อยละยี่สิบห๎าของจํานวนภาษีที่ขาดไป

มาตรา ๕๗ ผู๎เสียภาษีผู๎ใดมิได๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๓๒ หรือชําระไมํครบถ๎วนตามจํานวนภาษีที่ต๎องเสีย ให๎เสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละหนึ่งตํอเดือนของ
จํานวนภาษีค๎างชําระ เศษของเดือนให๎นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให๎นําเบี้ยปรับมารวมคํานวณเพื่อเสียเงิน
เพิ่มด๎วยเงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิให๎เกินกวําจํานวนภาษีที่ต๎องชําระโดยไมํรวมเบี้ยปรับและมิให๎คิดทบต๎น
มาตรา ๕๘ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาจงดหรือลดลงได๎ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให๎ถือเป็นภาษี

หมวด ๘
การคัดค๎านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี

มาตรา ๖๐ ผู๎เสียภาษีผู๎ใดได๎รับแจ๎งการประเมินภาษีตามมาตรา ๓๐ หรือการเรียกเก็บภาษีตาม
มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๘ แล๎วเห็นวําการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไมํถูกต๎องให๎มีสิทธิ
คัดค๎านและขอให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได๎ โดยให๎ยื่นคํา
ร๎องตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นผํานพนักงานประเมินตามแบบที่รัฐมนตรีวํากา รกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวั่นที่ได๎รับแจ๎งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล๎วแตํกรณี
ผู๎บริหารท๎องถิ่นต๎องพิจารณาคําร๎องของผู๎เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให๎แล๎วเสร็จภายใสามสิบวันนับ
แตํวันที่ได๎รับคําร๎องดังกลําว และแจ๎งคําสั่งพร๎อมด๎วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู๎เสียภาษีโดยไมํชักช๎าใน
กรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคําร๎องของผู๎เสียภาษี ให๎แจ๎งจํานวนภาษีที่จะต๎องเสียเป็น
หนังสือไปยังผู๎เสียภาษี และให๎ผู๎เสียภาษีชําระภาษีภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งดังกลําว
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาไมํเห็นชอบกับคําร๎องของผู๎เสียภาษี ให๎ผู๎เสียภาษีนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู๎บริหารท๎องถิ่น โดยยื่นฟ้องเป็นคดีตํอศาลภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับคํา
วินิจฉัยจากผู๎บริหารท๎องถิ่น
การคัดค๎านและการอุทธรณ์ไมํเป็นการทุเลาการชําระภาษี เว๎นแตํผู๎เสียภาษีจะได๎ยื่นคําร๎องตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นขอให๎ทุเลาการชําระภาษีไว๎กํอนและผู๎บริหารท๎องถิ่นมีคําสั่งให๎ทุเลาการชําระภาษีไว๎
กํอน ในกรณีเชํนวํานี้ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจจะสั่งให๎ทุเลาการชําระภาษีไว๎กํอนทั้งหมดหรือบางสํวนและ
จะสั่งให๎หาหลักประกันตามที่เห็นสมควรก็ได๎
ในกรณีที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎สั่งให๎ทุเลาการชําระภาษีตามวรรคห๎าไว๎แล๎ว ถ๎าตํอมาปรากฏวํา ผู๎
เสียภาษีได๎กระทําการใด ๆ เพื่อประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน ขาย จําหนํายหรือยักย๎าย
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางสํวนเพื่อให๎พ๎นอํานาจการยึดหรืออายัด ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง
ให๎ทุเลาการชําระภาษีนั้นได๎

หมวด ๙
บทลงโทษ

มาตรา ๖๑ ผู๎ใดขัดขวางการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๑๖หรือมาตรา ๑๗ หรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่ซึ่งผู๎บริหารท๎องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๕๐ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน
หนึ่งปี หรือปรับไมํเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู๎ใดไมํปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานประเมินตามมาตรา ๓๑ หรือของ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๗ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมํเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับความในวรรคหนึ่งมิให๎ใช๎บังคับกับผู๎อุทธรณ์
มาตรา ๖๓ ผู๎เสียภาษีผู๎ใดไมํยื่นแบบรายการภาษีภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒ ต๎องระวาง
โทษปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู๎ใดขัดขวางหรือไมํปฏิบัติตามคําสั่งของผู๎บริหารท๎องถิ่นตามมาตรา ๔๙ หรือทําลาย
ย๎ายไปเสีย ซํอนเร๎น หรือโอนไปให๎แกํบุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีคําสั่งให๎ยึดหรืออายัด
ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินสองปี หรือปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔/๑ ผู๎ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙/๑ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินสองปี และปรับไมํเกินสี่หมื่น
บาท
ในกรณีผู๎กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการผู๎จัดการ ผู๎จัดการหรื อผู๎แทนของ
นิติบุคคลนั้นต๎องรับโทษตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่งด๎วย เว๎นแตํจะพิสูจน์ได๎วําตนมิได๎มีสํวนในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๖๕ ผู๎ใดแจ๎งข๎อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู๎กระทําผิดซึ่งต๎องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลให๎กรรมการ
ผู๎จัดการ หุ๎นสํวนผู๎จัดการ หรือผู๎แทนของนิติบุคคลนั้น ต๎องรับโทษตามที่บัญญัติไว๎สําหรับความผิดนั้น ๆ
ด๎วย เว๎นแตํจะพิสูจน์ให๎เห็นวําการกระทํานั้นกระทําโดยตนมิได๎รู๎เห็นหรือยินยอมหรือตนได๎จัดการตาม
สมควรเพื่อป้องกันมิให๎เกิดความผิดนั้นแล๎ว
มาตรา ๖๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษปรับหรือจําคุกไมํเกินหนึ่งปี ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือผู๎ซึ่งผู๎บริหารท๎องถิ่นมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบได๎

เมื่อผู๎กระทําผิดได๎ชําระเงินคําปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันให๎ถือวําคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ๎าผู๎กระทําผิดไมํยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล๎วไมํชําระเงินคําปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให๎ดําเนินคดีตํอไป
มาตรา ๖๘ เงินคําปรับตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดให๎ตก
เป็นรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๙ บทบัญญัติแหํงกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุง
ท๎องที่ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให๎ยังคงใช๎บังคับตํอไปสําหรับการจัดเก็บภาษีที่ค๎างอยูํหรือที่พึง
ชําระหรือที่ต๎องคืนกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับจัดเก็บภาษี
มาตรา ๗๐ ในกรณีผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีตามกฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายวํา
ด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังไมํได๎ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ๎งรายการทรัพย์สิน
หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน หรือยื่นไว๎ไมํครบถ๎วน หรือค๎างชําระภาษี ถ๎าได๎ยื่นคําขอเสียภาษีตามแบบ
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ภายในหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ และได๎ชําระภาษีตามจํานวนที่พนักงานประเมินได๎ประเมินภายในสามสิบวัน
นับแตํวันที่ได๎แจ๎งการประเมิน หรือได๎ชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎ยื่นคําขอเสียภาษีในกรณี
ที่เป็นการค๎างชําระภาษี ให๎ผู๎นั้นได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียเงินเพิ่ม และยกเว๎นความรับผิดทางอาญา รวมทั้งมี
สิทธิผํอนชําระภาษีตามที่กฎหมายวําด๎วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายวําด๎วยภาษีบํารุงท๎องที่
กําหนดไว๎ แล๎วแตํกรณี
มาตรา ๗๑ เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช๎บังคับแล๎ว ให๎มีการบรรเทาภาระภาษีเฉพาะภาษีสํวนที่
เพิ่มขึ้นจากภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุงท๎องที่ รวมทั้งผู๎ที่ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบํารุงท๎องมากํอน ให๎ชําระภาษีในปีที่หนึ่งถึงปีที่สามตามหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้
(๑) สําหรับผู๎ที่ต๎องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ปีที่หนึ่ง ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเทํากับภาระภาษีเดิมที่พึงเสียในปีที่ลํวงมาแล๎วรวมกับ
ร๎อยละยี่สิบห๎าของภาษีที่เพิ่มขึ้น
ปีที่สอง ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเทํากับภาระภาษีเดิมที่พึงเสียในปีที่ลํวงมาแล๎วรวมกับ
ร๎อยละห๎าสิบของภาษีที่เพิ่มขึ้น
ปีที่สาม ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างเทํากับภาระภาษีเดิมที่พึงเสียในปีที่ลํวงมาแล๎วรวมกับ
ร๎อยละเจ็ดสิบห๎าของภาษีที่เพิ่มขึ้น

(๒) สําหรับผู๎ที่ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุงท๎องที่มากํอนให๎เสีย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ดังนี้
ปีที่หนึ่ง ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละยี่สิบห๎าของภาษีที่ต๎องเสีย
ปีที่สอง ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละห๎าสิบห๎าของภาษีที่ต๎องเสีย
ปีที่สาม ให๎เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละเจ็ดสิบห๎าของภาษีที่ต๎องเสีย
มาตรา ๗๒ เมื่อรํางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช๎ ให๎มีการเตรียมความพร๎อมกํอนการ
จัดเก็บภาษี ดังตํอไปนี้
(๑) ให๎กรมที่ดินจัดทําแผนที่ระวางที่ดินดิจิทัลเชื่อมโยงกับข๎อมูลทะเบียนที่ดินทุกแปลงให๎
ครบถ๎วนทั่วประเทศภายในสองปี นับแตํวันที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ เว๎นแตํมีเหตุอันจําเป็นให๎
ขยายเวลาได๎อีกไมํเกินหนึ่งปี และให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่ แล๎วแตํกรณี ไปติดตํอขอรับข๎อมูลจากสํานักงานที่ดินในเขตพื้นที่ เพื่อใช๎ในการจัดเก็บภาษีและการ
ประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ
(๒) ให๎กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล๎วแตํกรณี สํงหรือจัดให๎มีการสํงบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๒๓ ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในเดือนกุมภาพันธ์
และประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ของทรัพย์สินอื่นตามมาตรา ๒๑ วรรค ๓ ภายในเดือนเมษายน
(๓) ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาสิ่งที่สร๎างขึ้นอยํางอื่นที่ใช๎ในการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๖
และกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของทรัพย์สินอี่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดย
กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๑ ภายในเดือนพฤษภาคม
(๔) ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ:
(๔.๑) สํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎าง และแก๎ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างของผู๎เสียภาษีให๎ถูกต๎องตามมาตรา๑๖ -๒๐
ภายในระยะเวลาไมํเกินเดือนพฤษภาคม
(๔.๒) ประเมินมูลคําที่ดิน สิ่งปลูกสร๎างหรือห๎องชุดของผู๎เสียภาษีภายในเขตองค์ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นของตนทุกรายให๎ครบถ๎วนตามมาตรา ๒๑ ภายในเดือนกรกฎาคม
(๔.๓) สํงข๎อมูลการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุงท๎องที่และมูลคําของที่ดิน สิ่ง
ปลูกสร๎าง หรือห๎องชุดที่ต๎องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่ขอหารือ
ให๎แกํคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗/๒ ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการ
ประกอบการพิจารณาการกําหนดอัตราภาษีของคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
(๔.๔) ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ หลักเกณฑ์การ
ประเมินทุนทรัพย์สําหรับสิ่งปลูกสร๎าง และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษี ณ สํานักงานหรือที่
ทําการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามมาตรา ๒๘ กํอนวันที่ ๑ มกราคม

(๔.๕) แจ๎งการประเมินภาษีและสํงแบบแสดงรายการเสียภาษีไปยังผู๎เสียภาษีตามาตรา ๓๐
กํอนวันที่ ๑ มกราคม
(๔.๕) คณะอนุกรรมการจัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ
จัดทําข๎อมูลการจัดเก็บภาษีประจํากรุงเทพมหานคร
แล๎วแตํกรณี รวบรวมข๎อมูลตามข๎อ (๔.๓)
ประมวลผลข๎อมูล พิจารณาประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างตามที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอหารือ
แล๎วสํงให๎คณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างภายในเดือนสิงหาคมเพื่อใช๎เป็นข๎อมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษี
(๔.๖) คณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างกําหนดอัตราภาษี
ภายในเดือนตุลาคม พิจารณากําหนดเกี่ยวกับประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง เสนอแนะการลดอัตราภาษี
สําหรับทรัพย์สินบางประเภท และแจ๎งผลการพิจารณากําหนดอัตราภาษีให๎กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นและกรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายนเพื่อดําเนินการตํอไป

ผู๎รับสนองพระราชโองการ

..........................................
นายกรัฐมนตรี
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