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บทคัดยอ
หลักการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้นโดยทั่วไปจะมีการคํานึงถึงปจจัยตางๆในทางเศรษฐกิจและสังคม
ปจจัยประการหนึ่งที่สําคัญคือบุคคลผูที่มีความมั่งคั่งมากกวาควรที่จะมีภาระทางภาษีมากกวาผูมีรายไดนอยซึ่งเปน
หลั กการที่ เ ป น ยอมรั บ กั น ในทุ ก ประเทศทั่ ว โลกในการจั ดเก็บ ภาษีที่ เกี่ย วกับ อสั งหาริ มทรัพ ยในประเทศไทย
กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันยังคงมีความลาหลังและบกพรอง ไมสอดคลองกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ดังนั้นทางภาครัฐจึงไดมีความพยายามจะแกไขปญหาของกรณีดังกลาว โดยตองการจะออกกฎหมายฉบับใหมเพื่อ
ใชแทนที่ ไดแก “รางพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลู กสราง” เนื้อหาของรางพระราชบัญญั ติดั งกล าวไดมี การ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญในหลายประการ เชน ผูมีหนาที่เสียภาษี ทรัพยสินที่จะตองเสียภาษี การยกเวนและ
บรรเทาภาระภาษีและอัตราภาษี เปนตน โดยมีจุดประสงคสําคัญในการแกไขปญหาของกฎหมายปจจุบัน แต
อยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติที่เกิดขึ้นนั้นยังคงมีชองวางและจุดบกพรองอยูในบางประการหากจะนํามาบังคับ
ใช ประกอบกับยังคงมีปจจัยเสี่ยงทางดานตางๆตอการมีผลใชบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
คําหลัก: รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง, พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475,
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508

ABSTRACT
The principle of efficient taxation is, in general, based on various social and
economic factors. One of the most important factors is that wealthy people should be taxed
more heavily than those with less income. Evidently, this taxation principle is accepted by
all countries around the world. Meanwhile, the taxation of real estates in Thailand have been
obsolete, and hence, led to the defective taxation under current circumstances. The current
ineffectual taxation is not corresponding to the current social and economic situations in
Thailand. As a consequence, an effort of the government to resolve such problem is to
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introduce the "Land and Buildings Tax Bill". Some key parts of the bill are different from those
in the previous laws, such as Taxpayers, Taxable property, Exempting and alleviating of tax,
Tax rates, etc. With these amendments, the new bill possesses a great potential to encounter
some enforcing legal issues. In the present of some legal gaps and defects, the enactment
of this bill may however lead to some risks, deficiency and various risk factors for the entry
into force of this Bill.
Keywords: Land and Buildings Tax Bill, Household and Land Tax Act B.E. 2475 and
Community Development Tax Act B.E. 2508

บทนํา
จากเดิมที่ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยจะถูกจัดเก็บจากฐานรายได (Income-based taxation)
เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และจากฐานการบริโภค (Consumption -based taxation)
เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม นับวาเปนเรื่องที่นาสนใจตอสังคมไทยในเรื่องของการจัดเก็บภาษีในรูปแบบ ฐานทรัพยสิน
(Property-based taxation) ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดเก็บภาษีในฐานทรัพยสินที่เปนระบบที่ดี ซึ่งในกลุมผูมีฐานะ
ซึ่งเปนกลุมที่ถือครองทรัพยสินทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยสวนใหญ กลับไมมีภาระภาษีหรืออาจจะมี
ภาระทางภาษีนอยกวาที่ควรจะเปน แตในทางกลับกันภาระทางภาษีสวนใหญกลับตกอยูกับกลุมชนชั้นกลางหรือ
กลุมชนชั้นลาง 1
ลักษณะของรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกฉบับใหมมีวัตถุประสงคในดานตางๆ ดังนี้
1

(1) ดานการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(2) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น
(3) ดานการกระตุนใหมีการใชประโยชนจากที่ดิน และ
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