
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560  
เก่ียวกับร่างพระราชบญัญัติภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. ... 
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สารบญั 
 

หน้า 
บทที่ 1 บทนาํ 
 ๑.๑ ความเป็นมา ๓ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๕ 
 ๑.๓ การดําเนินการ ๕ 
 
บทที่ ๒ สรปุผลการรับฟงัการดาํเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนญู 
          แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

๒.๑ การดําเนินการของกระทรวงการคลัง ๖ 
      ๒.๑.๑ การเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 6 
๒.๑.๒ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามร่างพระราช ๑๐ 
บัญญัติฯ และการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนทุกภาคส่วนใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร 
๒.๒ การจัดเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นต่อ ๑๗ 
      ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการ 
      วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

บทที่ ๓ การวิเคราะหผ์ลกระทบ ๓๐ 
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บทนํา 

 
1.๑ ความเปน็มา 

กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . . .. .               
(ร่างพระราชบัญญัติฯ) เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2๔๗5 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และนําร่างพระราชบัญญัติ
ฯมาใช้บังคับแทนเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศ เน่ืองจากพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมานานแล้ว                  
ทําให้การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

ทั้งน้ี ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจัดเก็บจากค่ารายปีหรือค่าเช่าของโรงเรือนและที่ดิน                  
มีความซ้ําซ้อนกับภาษีเงินได้ซึ่งเก็บจากค่าเช่าดังกล่าวเหมือนกัน ทั้งยังมีอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ ๑๒.๕              
และมีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินภาษีในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่า ส่วนการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ซึ่งเก็บจาก
ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๒๔ ทําให้ฐานภาษีตํ่า และอัตราภาษี                
ที่จัดเก็บยังมีลักษณะถดถอยทําให้ท่ีดินที่มีราคาสูงเสียภาษีในอัตราเฉลี่ยตํ่ากว่าที่ดินที่มีราคาตํ่า รวมทั้ง            
มีการลดหรือยกเว้นภาษีจํานวนมาก ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้จากการเก็บภาษี
ดังกล่าวน้อยก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยที่ดินไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ทําประโยชน์ และการกักตุนที่ดินเพ่ือเก็งกําไร 
  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปโดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ (คณะกรรมาธิการฯ) ขึ้นมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (รัฐธรรมนูญฯ)  
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ และมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ กําหนดว่า ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ต่อ
ประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ประสานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวก่อน 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) และเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(www.lawamendment.go.th) ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนด ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๐ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน และรวบรวมผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๖๐และได้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาต่อไป เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๐  
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  ทั้งน้ี ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า                  
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ อปท. ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บภาษีและ
เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ              
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ จึงมอบหมายให้ 
  ๑. กรมธนารักษ์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามร่างพระราชบัญญัติฯ  
การใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด การจัดทําแผนที่ภาษี           
และการสํารวจประเภทของทรัพย์สินเพ่ือการจัดทําฐานภาษีการคํานวณภาษีในพ้ืนที่ อปท. นําร่อง โดยมี
วิทยากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท. โดยกําหนดพ้ืนที่นําร่อง           
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้ดําเนินการคัดเลือก อปท.      
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนใน 4 ภาค จํานวน 12 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี อุดรธานี 
สุราษฎร์ธานี และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.  สศค. ดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคเอกชนทุกภาคส่วน             
ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้มีการปรับปรุงสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสมและลดผลกระทบในการจัดเก็บภาษี ดังน้ี 

๑. อัตราภาษี ได้ปรับลดเพดานอัตราภาษีลงประมาณร้อยละ 40รวมทั้งกําหนดให้มีอัตราภาษี
เพ่ือจัดเก็บภาษีใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามร่างกฎหมายที่เสนอ โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง 

๒. การลดหย่อนภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตร              
และที่อยู่อาศัย โดยกําหนดให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษีทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการคํานวณภาษีในเขต อปท. เดียวกันไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท                 
และลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหลังหลัก (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย           
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคม ของปีภาษีน้ัน) โดยให้เจ้าของบ้านและท่ีดินได้รับยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
และกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะที่ดินให้ได้รับยกเว้นไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

 ๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่มีภาระภาษีเพิ่มขึ้น          
ใน ๓ ปีแรก 
  ผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจํานวนที่สูงกว่าจํานวนภาษีเดิม (ภาษีบํารุงท้องที่
หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ให้มีการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้เสียภาษี โดยให้ชําระภาษีตามจํานวนที่ต้องเสีย
หรือพึงชําระในปีก่อน รวมกับจํานวนภาษีที่เหลือ (ภาษีใหม่ – ภาษีเก่า) ดังน้ี 
  (๑) ปีที่ ๑ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๒๕ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
  (๒) ปีที่ ๒ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
  (๓) ปีที่ ๓ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๗๕ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
 ๔. เพิ่มเติมกระบวนการออกข้อบัญญัติของ อปท. ในกรณีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา โดย อปท. ต้องเสนอให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจําจังหวัดและสภาท้องถิ่นอนุมัติก่อน 
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 5. ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ  
                       มีการปรับลดโทษทางแพ่ง และปรับปรุงโทษอาญาโดยกําหนดให้มี โทษจําคุก              
เฉพาะในกรณีการกระทําผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี 
 ๖. กําหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 8 เพิ่มเติม ได้แก่ ที่ดินอันเป็น
พ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สืบเน่ืองจากการปรับปรุงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ จึงได้จัดเสวนา เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐             
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ          
ภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชยกรรมภาคการท่องเท่ียวและกีฬา ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการเสวนาซึ่งในการจัดเสวนา         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ และรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญฯ 
๒. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯและเตรียมความพร้อมแก่

เจ้าหน้าที่ของ อปท. ประชาชน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ 
 

๑.๓ การดาํเนนิการ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จาก

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญฯดังน้ี 
 ๑. การเปิดรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบจากประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 ๒. การจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง ต าม ร่ า งพระร าช บัญญั ติ ฯ  โ ดย ให้ ดํ า เ นิ นกา ร ใน  ๔  ภาค  คื อ  ภาค เหนื อ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภาคละ 1 จังหวัด และกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้เข้าร่วมการอบรมในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
  3. การจัดเสวนาเพ่ือรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ  
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและลด
ผลกระทบในการจัดเก็บภาษีก่อนการเสนอต่อที่ประชุม สนช.  



- 6 - 

 

บทที่ ๒ สรปุผลการรับฟงัความคดิเหน็ตามมาตรา 77 วรรคสองของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

 
๒.๑ การดาํเนินการของกระทรวงการคลัง 

       ๒.๑.๑ การเปดิรบัฟงัความคดิเหน็ทางเว็บไซต ์
               ๑) หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ สศค.
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐                     
เรื่อง แนวทางการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ 
 ๒) สถานที่ดําเนินการ สศค. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว         
ผ่ าน เ ว็ บ ไซ ต์  สศค .  (www. fpo. go. th)  และ เ ว็ บ ไซ ต์ กระทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เศรษฐ กิ จและสั ง ค 
(www.lawamendment.go.th) ซึ่งผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถส่งความคิดเห็นไปที่
Fax : ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๘๘ หรือ E-mail :lbtaxstudy@gmail.com ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน  

 ๓) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๔) ผลการดําเนินการ มีประชาชน และภาคเอกชนร่วมแสดงความเห็น             
รวม ๑๐ ราย  
 ๕) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ประชาชน และภาคเอกชนได้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ รวม ๙ ประเด็น ซึ่ง สศค. ได้จัดทําคําช้ีแจง             
ใ นป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว  แล ะ ไ ด้ เ ผ ย แพร่ คํ า ช้ี แ จ ง ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า นท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www. fpo. go. th                     
และ www. lawamendment.go.th ต้ังแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังน้ี 
   (๑) ประเดน็ : การจัดประเภททีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
     (๑.๑) ความคิดเห็น: ที่ดินที่มีการให้เช่าเพ่ือทํานาจะถือว่าเป็นที่ดิน              
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือในการประกอบพาณิชยกรรม  
    คําช้ีแจง : ที่ดินที่มีการให้เช่าเพ่ือทํานาถือเป็นที่ ดินที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมาตรา ๓๔ วรรคสอง ของร่าง
พระราชบัญญัติฯ กําหนดว่า การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหน่ึง (๑) ต้องเป็นการทํานา 
ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์นํ้า และกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกําหนด ดังน้ัน ไม่ว่าที่ดินจะให้เช่าหรือไม่ได้มีการให้เช่า 
แต่ถ้ามีการทํานาในพ้ืนที่ดังกล่าวจริงก็จัดว่าที่ดินน้ันเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
    (๑.๒) ความคิดเห็น : ที่ดินเพ่ือโครงการนิคม/เขตประกอบการ/เขต
อุตสาหกรรม/Logistics Hub ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนารอการขาย ฯลฯ ไม่ควรถือว่าเป็นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า  
     คําช้ีแจง : ในหลักการแล้ว การกําหนดอัตราภาษีสําหรับที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าให้สูงกว่าที่ดินประเภทอ่ืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนําที่ดินของตนไปพัฒนา
หรือทําประโยชน์ 
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     (๑.๓) ความคิดเห็น : ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
มีหลักเกณฑ์อย่างไร 
    คําช้ีแจง : กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างดําเนินการยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบ
เกษตรกรรม ซึ่งอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น เช่น ที่ดินดังกล่าวจะต้องทําการเกษตรกรรม           
เต็มพ้ืนที่ และมีจํานวนต้นไม้ในที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
   (๑.๔) ความคิดเห็น : ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยมีหลักเกณฑ์
อย่างไร และมีการกําหนดสัดส่วนของมูลค่าที่ดินต่อมูลค่าบ้านไว้หรือไม่  
   คําช้ีแจง :กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่าง
ดําเนินการยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กําหนดที่ดินและปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
โดยในเบ้ืองต้น อาจกําหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องตามสภาพข้อเท็จจริงซึ่งการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
จะรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณต่อเน่ืองกันด้วย และไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องสัดส่วน
มูลค่าที่ดินต่อมูลค่าบ้าน 
  (๒) ประเดน็ : การสํารวจทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้งของ อปท. 
    (๒.๑) ความคิดเห็น : การแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน            
และสิ่งปลูกสร้างอาจมีการดําเนินการที่ยากลําบากและต้องใช้คนจากหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก              
ในการประเมิน ดังน้ัน จึงควรมีข้อยกเว้นในบางกรณี เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณในการสํารวจ                  
และยังสามารถลดเวลาในการสํารวจที่อาจใช้เวลานานหลายปี 
     คําช้ีแจง : การจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามสภาพการใช้จริงเป็นหลักการสําคัญประการหน่ึงของกฎหมาย เพราะต้องการให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังน้ัน จึงได้มีการกําหนดให้ อปท. ทําการสํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและคํานวณภาษี
ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์น้ัน ๆ 
   (๓) ประเดน็ : การกําหนดอัตราภาษ ี
   (๓.๑) ความคิดเห็น : ควรกําหนดเพดานอัตราภาษีสําหรับที่ดินที่ทิ้ง
ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้ตํ่าลงและควรมีการยกเว้นการจัดเก็บที่ดินประเภทดังกล่าว          
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทหรือ ๑๐๐ ล้านบาท เน่ืองจากควรคํานึงถึงคนที่มีรายได้น้อยแต่ได้รับที่ดิน
มรดกมาและต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลาน 
    คําช้ีแจง : การกําหนดเพดานอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ทิ ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพในร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้สูง เพื่อรองรับ           
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงจะกําหนดไว้           
ในพระราชกฤษฎีกาจะมีอัตราตํ่ากว่าอัตราเพดานดังกล่าว  ทั้งน้ี การกําหนดอัตราภาษีสําหรับที่ดินหรือ                
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพไว้สูงกว่าการใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืนๆ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนําที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนไปพัฒนาหรือ               
ทําประโยชน์ 
   (๓.๒) ความคิดเห็น : การกําหนดอัตราภาษีที่ดินในโครงการนิคม/
เขตประกอบการ/เขตอุตสาหกรรม/Logistics Hub ที่ดินควรกําหนดเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ไม่ควร
คํานวณแบบ Progressive Rate 
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    คําช้ีแจง : การกําหนดอัตราภาษีแบบก้าวหน้า (Progressive 
Rate) เป็นแนวทางหน่ึงที่จะนํามาใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยผู้ที่มี
ทรัพย์สินมากจะเสียภาษีมาก ผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยจะเสียภาษีน้อย อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึง
ความกังวลของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในประเทศ ที่อาจมีภาระ
เพ่ิมขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยขณะน้ี
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดแนวทางในการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว 
   (๓.๓) ความคิดเห็น : ร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ควรกําหนดอัตราภาษี
ไว้สูงมากเน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมภาระภาษีแก่ประชาชน 
    คําช้ีแจง : รัฐบาลได้มีเจตนารมณ์ว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและภาระภาษีที่เกิดขึ้นควรจะใกล้เคียงกับที่มีการเสียอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฯ จะ
กําหนดเฉพาะเพดานอัตราภาษีสูงสุดที่ อปท. มีอํานาจจัดเก็บได้ แต่สําหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงจะกําหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับกฎหมายภาษีใหม่ 
ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะมีอัตราภาษีที่จัดเก็บตํ่ากว่าอัตราเพดานในกฎหมาย 
   (๔) ประเดน็ : ฐานภาษ ี
                       (๔.๑) ความคิดเห็น : ฐานภาษีควรแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เห็นควรให้ใช้ค่ารายปีของ
อาคารและที่ดิน ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในประเภทอ่ืน ๆ เช่น ที่ดินเกษตรกรรมควรใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
   คําช้ีแจง : เพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดของภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีการเรียกเก็บค่ารายปี (ค่าเช่า) ซ้ําซ้อนกับการเสียภาษีจากการให้เช่า ดังน้ัน ร่าง
พระราชบัญญัติฯ จึงกําหนดให้จัดเก็บภาษีจากฐานมูลค่าของทรัพย์สินแทน 
   (๔.๒) ความคิ ด เห็ น  :  ที่ ดิ นหลายแปลงที่ เ จ้ า ของ เ ดี ยว กัน                     
และมีอาณาเขตติดกัน ควรคิดมูลค่าเป็นรายแปลง ไม่ควรนํามูลค่าที่ดินทุกแปลงมารวมกัน 
    คําช้ีแจง : การกําหนดเง่ือนไขว่า ในกรณีที่ดินหลายแปลง           
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คํานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษีเดียวกัน           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเลี่ยงภาษี โดยการแยกโฉนดที่ดินออกเป็นหลายแปลงเพ่ือให้มูลค่าของที่ดิน           
มีราคาตํ่าลง 
   (๕) ประเดน็ : การบรรเทาภาระภาษ ี
    (๕.๑) ความคิดเห็น : ขอให้ระบุเรื่องการบรรเทาภาระให้กับสถาบัน
การเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชําระหน้ี โดยให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.05 ของ
ฐานภาษี สําหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน และทรัพย์ที่ได้มา
จากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี เป็นระยะเวลา 5 ปี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ  
                                             คําช้ีแจง : การกําหนดหลักการบรรเทาภาระภาษีให้กับสถาบันการเงิน
ที่มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ ได้มาจากการชําระหน้ีเป็นหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ                     
ซึ่งการบรรเทาภาระดังกล่าวจะกระทําได้โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ จึงไม่จําเป็นต้อง
กําหนดไว้ในกฎหมายอีก 
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                       (๕.๒) ความคิดเห็น : ควรมีการยกเว้นภาษีในกรณีเจ้าของมอบที่ดิน
ให้กับรัฐเพ่ือใช้ทําประโยชน์แก่สาธารณะ 
   คํ า ช้ี แจง  :  ได้ มี การกํ าหนดหลั กการดั งกล่ าวไว้ ในร่ าง       
พระราชบัญญัติฯ แล้ว 
                        (๕.๓) ความคิดเห็น : ขอให้ลดภาษีสําหรับโครงการนิคม/เขต
ประกอบการ/เขตอุตสาหกรรม/Logistics Hub ใน ๒ กรณี โดยในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการถือกรรมสิทธ์ิ          
ในที่ดิน ขอให้ลดภาระภาษีลงร้อยละ ๙๐ และในกรณีที่ผู้ประกอบการนิคมถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ขอให้ลด
ภาระภาษีลงร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
                                           คําช้ีแจง : กฎหมายได้กําหนดเคร่ืองมือเพ่ือช่วยบรรเทาภาระ
ภาษีให้แก่กิจการที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถลดค่าภาษีลงได้ถึงร้อยละ ๙๐ อย่างไรก็ดี การบรรเทาภาระ
ภาษีดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทั้งระบบ 
   (๕.๔) ความคิดเห็น : ควรมีการยกเว้นภาษีให้กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมตามหลักการของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ยกเว้นภาษี 
ให้ที่ดินที่มีขนาด ๕๐ ตารางวา - ๕ ไร่  
                                            คําช้ีแจง : ตามหลักการภาษีที่เสนอคณะรัฐมนตรีจะมีการ
ยกเว้นภาษีให้แก่ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรม ทั้งน้ี โดยจะยกเว้นให้ตามมูลค่าของทรัพย์สิน              
ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
   (๖) ประเดน็ : บทลงโทษ 
                       (๖.๑) ความคิดเห็น : ควรกําหนดการลงโทษผู้ที่ ชําระภาษีเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดให้มากขึ้น  
   คําช้ีแจง : ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอ ได้มีการปรับปรุง
บทลงโทษให้มีความเป็นปัจจุบันแล้ว 
                       (๖.๒) ความคิดเห็น : บทลงโทษไมค่วรมีโทษจําคกุ  
   คําช้ีแจง : ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอได้กําหนดให้มี
บทลงโทษจําคุก เฉพาะในกรณีความผิดทางอาญา เช่น มาตรา 86 กําหนดให้ความผิดตามมาตรา ๗๙ 
(ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจ) มาตรา ๘๐ (ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงาน
สํารวจ) มาตรา ๘๑ (ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง) หรือมาตรา ๘๓                
(การไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี) เน่ืองจากเป็นความผิด
ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   (๗) ประเดน็ : การหา้มโอนกรรมสทิธิ์ในทีด่นิ กรณีมีการคา้งชําระภาษ ี
    ความคิดเห็น : กรณีไม่ชําระภาษีภายในเดือนมิถุนายน ให้ อปท. ส่ง
บัญชีรายการค้างชําระภาษีให้กรมที่ดินเพ่ือให้ที่ดินแปลงที่ค้างชําระภาษีห้ามโอนกรรมสิทธ์ิ แล้วที่ดินที่รัฐให้
ประชาชนทําประโยชน์อ่ืน ๆ จะมีการห้ามโอนสิทธิครอบครองอย่างไร 
    คํ า ช้ีแจง  :  กรณีที่ ดิ นที่ รั ฐ ใ ห้ประชาชนทํ าประโยชน์ อ่ืน  ๆ              
หากมีการค้างชําระภาษี อปท. จะต้องดําเนินการตามแนวทางภาษีค้างชําระที่กฎหมายกําหนด 
                      (๘) ประเดน็ : ปทีีเ่ริ่มจัดเกบ็ภาษ ี

  ความคิดเห็น : ไม่ควรเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 และควรขยายเวลาออกไปเพ่ือให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว  
                                    คํา ช้ีแจง :  การกําหนดให้ อปท .  จัดเก็บภาษีที่ ดินและ                  
สิ่งปลูกสร้างในปี พ .ศ . 2562 ก็เพ่ือให้ประชาชนและ อปท . มีระยะเวลาเพียงพอในการปรับตัว                    
ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว 
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งราย สุราษฎ

ประชาชน และ
รมตามโครงก
ละ 66)ทั้งน้ี 

คคลธรรมดา (
คล 56 คน (ร

และ
งรัฐ

นร่วมในการพิ

ละรัฐธรรมนู
กับกฎหมายฉ

หน่วยงานจัด
นหน่วยงานจัด
ออกมาเพ่ือใช้
ลูกสร้างเป็นร

ามร่างพระราช
  
งโดยกรมธนา
ะประเมินภา
การฯ) โดยมีผ
อบถามเพ่ือรับ
รแก่ผู้เข้ารับก

และจังหวัดที่ไ
ฎร์ธานี และ

ะผู้ประกอบก
ารฯ ดังกล่าว
้ ผู้ที่ตอบแบบ
(เกษตรกร แล
ร้อยละ ๑๓) 

จารณาใช้

นูญฯ ได้มี
ฉบับน้ีเป็น

ดเก็บภาษี 
ดเก็บภาษี  
ช้แทนภาษี
รายได้ของ 

ชบัญญัติฯ 

ารักษ์ได้จัด
ษีตามร่าง
ผู้แทนจาก 
ับฟังความ
การอบรม    

ได้รับการ
อุดรธานี)    

าร  
รวมทั้งสิ้น 
บสอบถาม
ละผู้รับจ้าง
 

             

               

 



 

 
 
โรงเรือน
สิ่งปลกู
 
 

ชลบ
เชีย
สุรา
อุดร
กรุง
รวม
ร้อย

 
 
ดังกล่า
เน่ืองจา
ต้องรบั
 
 
มีผู้เห็น
ในการค
และรา
แพงเพ
เน่ืองจา
ประเด็
คํานวณ
จึงควร

 

 
 
 

นและที่ดิน ผูท้ี
กสร้างมาใช้แท

จังหวัด 

บุรี 
งราย 
ษฎร์ธานี 
รธานี 
เทพมหานคร

ม 
ยละ 

าวร้อยละ ๘.
ากราคาของที่
บภาระภาษีมา

ด้วยร้อยละ ๙
คํานวณภาษีเ
ยได้ของผู้เสีย

พราะถือครอง
ากหากไม่มีคว
นความไม่ชัด

ณภาษีจะมีผลก
เก็บภาษีที่ดิน

๕) ป
(

ที่ตอบแบบสอ
ทนภาษีบํารุงท

ผู้รบัการ
(คน

 

10
 

 
๐๙ เห็นว่า 
ดินในปัจจุบัน
ก และอาจจะ

  (
๙๑.๕๕ และไม
เพียงอย่างเดีย
ยภาษีซึ่งไม่ได้
ที่ดินดังกล่าว
วามสามารถที
เจนของมาตร
กระทบกับกิจก
และสิ่งปลูกส

 

ประเดน็ที่มีก
(๑) การนําภ
บถามจํานวน
ท้องที่ และภา

อบรม 
น) 

ผูต้อ

100 
120 

80 
80 

300 
680 

00.00 

 โดยผู้ที่ไม
 ผู้เสียภาษีจะ
นได้ปรับเพ่ิมจ
ะไม่สามารถชํา

(๒)  การใช้มู
ม่เห็นด้วยร้อย
ยว นอกจากน้ี
้เพ่ิมขึ้นตามร
วมานานแล้ว
ที่จะหาเงินมา
รฐานการประ
การสาธารณะท
สร้างจากกิจกา
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ารแสดงความ
ภาษีที่ดินและสิ
  423 คน (ร
าษีโรงเรือนแล

อบแบบสอบถ
(คน) 

4
6
6
5

23
46

67.6

ม่เห็นด้วยกับก
ะได้รับผลกระ
ากราคาที่ซื้อม
าระภาษีได้ 

มูลค่าของที่ดิ
ยละ ๘.๓๕ โด
น้ียังมีความเห็น
ราคาที่ดินที่เพิ
หรือได้ที่ดินนั
ชําระภาษีก็จ
ะเมินราคาที่ดิ
ที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ
ารต่าง ๆ ในอั

มคดิเห็น 
สิ่งปลูกสร้างม
ร้อยละ 91.9
ละที่ดินที่จัดเก็

ถาม  การนํา
แท
เหน็

45 
68 
61 
54 
32 
60 
64 

ารเก็บภาษีที่ดิ
ะทบจากการ
มาในอดีตมาก

ินและสิ่งปลู
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้
นว่า การคําน

พ่ิมขึ้น ทําให้ป
น้ันมาจากการ
ะต้องขายที่ดิ
นและการใช้ม

ซึ่งที่ดินมีราคา
ัตราที่แตกต่าง

มาใช้แทนภาษ
96) เห็นด้วยกั
ก็บอยู่ในปัจจุบั

าภาษทีีด่นิแล
ทนภาษ ี๒ ปร
นด้วย (คน) 

41
66
52
52

213
423

91.96

ดินและสิ่งปลูกส
รจัดเก็บภาษี
กจึงไม่เป็นธรร

กสร้างเป็นฐ
ด้วยเห็นว่า คว
นวณภาษีควรค
ประชาชนที่เป็
รรับมรดกต้อ
ินดังกล่าวให้น
มูลค่าที่ดินแล
สูง เช่น โรงเรี
งกัน 

ษีบํารุงท้องที
กับการนําภาษี
บัน ดังน้ี 

ละสิ่งปลกูสรา้
ระเภทในปจัจุ

ไม่เหน็ด้ว
1 
6 
2 
2 
3 
3 
6 

สร้างแทนภาษี 
ที่ดินและสิ่งป
รมเพราะทําให้

านในการคํา
วรใช้มูลค่าที่ดิ
คํานึงถึงภาวะ
ปนเจ้าของที่ดิน
องได้รับความ
นายทุน นอก
ละสิ่งปลูกสร้า
ยน โรงพยาบา

 

ที่ และภาษี
ษีที่ดินและ

างมาใช้
บนั 
วย (คน) 

4 
2 
9 
2 

19 
37 

8.09 

 ๒ ประเภท
ปลูกสร้าง 
ห้ผู้เสียภาษี  

นวณภาษี     
ินเป็นฐาน
ะเศรษฐกิจ
นที่มีราคา
เดือดร้อน
จากน้ียังมี
างเป็นฐาน
าล เป็นต้น    

           

       



 

 
ร้อยละ
ยุติธรร
น้อยอยู
 

เกษตร
หรือทิ้ง
ควรเพ่ิ
อุตสาห
 

 

 
อัตราจั
ภาษีที่ดิ
ใช้ประ
ประโยช
 

ะ ๑๐.๗๖ โดย
รม และเสมอภ
ยู่แล้ว นอกจา

กรรม ที่อยู่อา
งไว้รกร้างว่าง
มประเภทการ
หกรรม กิจการ

จัดเก็บภาษีที่ดิ
ดินหรือสิ่งปลู
ะโยชน์อ่ืน ๆ ใ
ชน์ในอัตราสงู

 (
ยผู้ที่ไม่เห็นด้
ภาค เน่ืองจา
กน้ีการเก็บภา

 

(๔) กา
าศัย การใช้ป
เปล่ามีผู้เห็นด้
รใช้ประโยชน์
รสาธารณะ ก

(๕) กา
ดินหรือสิ่งปลู
กสร้างที่ใช้ปร
 ในอัตราสูง โ
งสุด ดังน้ี 

การกําหนด

(๓) การเก็บภ
้วยเห็นว่าควร
กภาษีอัตราเ
าษีในอัตราก้า

ารแบ่งประเภ
ระโยชน์อ่ืน ๆ
ด้วยร้อยละ ๙
น์ที่ดินให้มากก
ารท่องเที่ยวเชิ

ารกําหนดอัตร
กสร้างตามแน
ระโยชน์ในกา
โดยให้กําหน

ดอตัราภาษี

- 12 - 

ภาษีอัตราก้าว
รให้ทุกคนเสีย
ดียวก็มีผลให้
าวหน้าเป็นกา

ภทการใช้ประ
ๆ นอกจากเก
๙๒.๘๕ และไม
กว่าน้ี เช่น เพิ
ชิงอนุรักษ์ เป็

ราภาษี ผู้ที่ตอ
นวทางที่คณะ
รประกอบเกษ
ดอัตราภาษีที

วหน้า มีผู้เห็น
ยภาษีในอัตร
ห้ผู้มีทรัพย์สิน
รป่ันทอนกําลั

ะโยชน์ที่ดินหรื
ษตรกรรมแล
ม่เห็นด้วยร้อย
พ่ิมการใช้ประโ
ปนต้น 

อบแบบสอบถ
ะรัฐมนตรีได้มี
ษตรกรรมตํ่าก
ที่ดินหรือสิ่งป

นด้วยร้อยละ ๘
าเดียวกันเพ่ือ
มากเสียภาษี

ลงัใจคนขยันทํ

 
รือสิ่งปลูกสร้
ะที่อยู่อาศัย 
ยละ ๗.๑๕ โด
โยชน์ที่ดินหรื

 
ถามกว่าร้อยล
มีมติให้ความเห
กว่าที่ใช้ประโ
ปลูกสร้างที่ทิ้ง

๘๙.๒๔ และไ
อให้เกิดความ

ษมากกว่าผู้ที่มี
ทาํมาหากิน 

ร้างเป็น 4 ปร
 และการไม่ใช้
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้
รือสิ่งปลูกสร้า

 
ละ ๕๑ เห็นว่า
ห็นชอบ คือ 
โยชน์เป็นที่อยู
้งไว้ว่างเปล่า

ไม่เห็นด้วย
มเท่าเทียม
มีทรัพย์สิน

ระเภท คือ 
ช้ประโยชน์ 
ด้วยเห็นว่า 
างประเภท

า ควรกําหนด
กําหนดอัตรา
ยู่อาศัย และที่
หรือไม่ได้ทํา

 



 

 
ควรยก
ตามทีค่
และ ๔
 

 

 
 
ที่อยู่อา
และไม่
ไม่เกิน 
และ ๓
 

 

 
สามารถ
ร้อยละ
ในที่สา
ในการ
ในมาตร
และมีร
จํานวน
 

เว้นร้อยละ ๗
คณะรัฐมนตรไี
๔๐ ล้านบาท ต

าศัยหลัก (เจ้า
เห็นด้วยร้อย
 ๑๐ ล้านบาท
๐ ล้านบาท ต

ถตรวจสอบคว
ะ ๕.๘๑ โดย
าธารณะซึ่งอ
รปฏิบัติงานแ
รฐานเดียวกัน
ระยะเวลาในกา
นมาก 

66%34

การยกเว้นภ
เ

บุคคลธรรม

(๖) กา
๗๗.๘๓ และไม
ได้ให้ความเหน็

 ตามลําดับ 

(๗) กา
าของต้องมีช่ือ
ละ ๓๔ โดยผู้
ทและรองลงม
 ตามลําดับ 

(๘) กา
วามถูกต้องของ
ผู้ที่ไม่เห็นด้ว
อาจจะส่งผล
แตกต่างกัน อ
นหรือมีความลั
ารสํารวจที่จํา

%%

าษีที่ดินและสิ
เจ้าของซ่ึงเป็
มดาใช้เปน็ที่อ

ารยกเว้นภาษี
ม่ควรยกเว้นร้อ
นชอบในหลัก

ารยกเว้นภาษี
อในโฉนดที่ดิน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มาเห็นว่าควรย

ารประกาศแ
งข้อมูล และจํา
วยเห็นว่า ข้อ
ลเสียต่อผู้ เสีย
อาจทําให้การ
ักลั่นในทางปฏิ
กัด อาจทําให้

สิ่งปลูกสรา้งที
น       
อยู่อาศัยหลัก

เห็นด้

ไม่เห็น
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ษีที่ดินที่ใช้ปร
อยละ ๒๒.๒๕
การไว้ และลํ

ษีที่ดินและสิ่งป
และทะเบียนบ
ยส่วนใหญ่เห็น
ยกเว้นภาษีที่

แจ้งบัญชีราย
านวนภาษีที่ต้อ
อมูลที่ประกา
ยภาษี นอกจ
รประกาศแจ้
ฏิบัติ ประกอบ
้การสํารวจไม่ค

ที่

้วย

นด้วย

ระโยชน์ในกา
๕ โดยส่วนใหญ
าดับรองลงมา

ปลูกสร้างที่เจ้
บ้าน) ไม่เกิน 5
นว่าควรยกเว้น
ดินและสิ่งปลู

ยการที่ดินแล
องเสีย มีผู้เห็น
ศเป็นข้อมูลส
จากน้ีการที่ 
จ้งบัญชีรายก
บกับ อปท. ส่ว
ครบถ้วนก่อให

ารประกอบเ
ญ่เห็นควรยกเว
าเห็นควรยกเว้

จ้าของซ่ึงเปน็
50 ล้านบาท 
นภาษีที่ดินแล
ลูกสร้างดังกล่า

ละสิ่งปลูกส
นด้วยร้อยละ ๙
ส่วนบุคคลไม
 อปท . แต่ละ
ารที่ดินและสิ
วนใหญ่มีเจ้าห
ห้เกิดปัญหาคว

 

กษตรกรรม 
ว้นไม่เกิน ๕๐
ว้นไม่เกิน ๑๐

นบุคคลธรรมด
 มีผู้เห็นด้วยร้
ละสิ่งปลูกสร้า
าวไม่เกิน ๒๐

ร้าง เพ่ือให้ผ
๙๔.๑๙ และไม
ม่ควรประกาศ
ะแห่งมีความ
สิ่งปลูกสร้าง
หน้าที่สํารวจจํ
วามขัดแย้งกับ

 มีผู้เห็นว่า    
๐ ล้านบาท
๐ ล้านบาท   

 

ดาใช้เป็น 
ร้อยละ ๖๖ 
างดังกล่าว
๐ ล้านบาท 

 

ผู้เสียภาษี
ม่เห็นด้วย 
ศเผยแพร ่   
มสามารถ    
ไม่เป็นไป    
ํานวนน้อย 
บผู้เสียภาษี

            

           
               
          



 

 
ร้อยละ
ค่าปรับ
 

 
๗๓.๗๓
อีกทั้งอั
ซึ่งอาจ

 
ร้อยละ
โอนกร
ทรัพย์สิ
ผู้รับโอ
จากธน
 

 
 

ะ ๑๔.๔๕ โดย
บไม่ควรมีโทษจ

๓ และไม่เห็นด
อัตราเบ้ียปรับ
มีผู้ค้างชําระภ

ะ 90.00 และ
รรมสิทธ์ิทรัพ
สินได้โดยมีเง่ื
นเสียภาษี หรื

นาคาร 

(๙) การ
ยผู้ที่ไม่เห็นด้ว
จําคุก และคว

(๑๐) ก
ด้วยร้อยละ ๒
ที่กําหนดไว้สู
ภาษีมากขึ้น แ

(๑๑) ก
ะไม่เห็นด้วยร้อ
ย์สินได้เพราะ
อนไขให้จ่ายภ
รือบวกค่าภาษี

รกําหนดโทษส
วยเห็นว่า โท
วรกําหนดควา

การเก็บเบี้ยปรั
๒๖.๒๗ โดยผู้ที
งเกินไป เป็นก

และอาจเป็นเห

การห้ามโอนกร
อยละ 10.00
ะทางการมีข้
ภาษีในวันโอน
ษีไว้ในการโอน
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สําหรับผู้กระท
ษที่กําหนดไว้
ามหนักเบาตา

 
 

รับหรือเงินเพิ่
ที่ไม่เห็นด้วยเห
การเพ่ิมภาระ
หตุจูงใจให้เกิด

 
รรมสิทธิ์หรือสิ
0 โดยผู้ที่ไม่เห็
อมูลที่ใช้ในก
น หรืออาจให้
นนอกจากน้ีก

ทําผิด มีผู้เหน็
ว้มีความรุนแร
มมูลค่าภาษีเป็

มในกรณีที่มีก
ห็นว่า ควรมีก
ะแก่ผู้ชําระภา
ดการทุจริตติด

สิทธิครอบครอ
ห็นด้วยเห็นว่า
การติดตามอยู
ห้มีการโอนก่อ
การจํากัดสิทธิ

นด้วยร้อยละ ๘
รงหรือหนักเกิ
ป็นหลักมากก

 

การค้างชําระภ
การขยายเวลา
าษี และทําให้ไ
ดสินบนเจ้าหน้

 

องในกรณีที่คา้
เป็นการจํากัด
ยู่แล้ว หรืออา
อนแล้วจึงค่อย
ดังกล่าวอาจก

๘๕.๕๕ และไม
กินไป ควรมีโ
กว่า 

ภาษี มีผู้เห็นด้
าในการเริ่มคิด
ไม่สามารถจ่า
น้าที่ 

างชําระภาษี มี
ดสิทธิเกินไป แ
าจกําหนดให้
ยมาบังคับให้
กระทบกับผู้ที่

 

ม่เห็นด้วย 
ทษเฉพาะ

ด้วยร้อยละ 
ดเบ้ียปรับ  
ยเบ้ียปรับ

มีผู้เห็นด้วย 
 และควรให้
้มีการโอน
ผู้โอนหรือ

ที่ขอสินเช่ือ
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สรปุความคดิเหน็ในทกุประเดน็ 
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 ๖) ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 (1) ให้จัดเก็บภาษีตามรายได้ ให้ยกเว้นสําหรับบ้านพักที่อยู่อาศัย 1 หลังและเก็บภาษี

ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพ่ิมมากขึ้น 
 (2) ควรยกเว้นกรณีบ้านหลังที่ 2 ที่ได้รับมาจากมรดกที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 (3) ควรกําหนดรายละเอียดการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน และสอดคล้อง

กับความเป็นจริง และการเก็บภาษี ไม่สร้างผลกระทบหรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
และผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 

 (4) ควรพิจารณาการจัดเก็บภาษีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทําประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ กรณีมีที่ดินดังกล่าวเป็นที่ไม่มีทางเข้าออกสาธารณะ 

 (5) การประเมินมูลค่าที่ดินและประเมินภาษีควรตรวจสอบโดยใช้เลขที่ดิน หรือ
เอกสารที่ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 (6) ควรปรับการคํานวณให้เหมาะสมกับกิจการที่แตกต่างกัน สําหรับกรณีอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นกิจการที่ช่วยสร้างรายได้นําเงินเข้าประเทศในหลายๆ ธุรกิจรัฐควรส่งเสริมและยกเว้นการจัดเก็บภาษี
หรือจัดเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่า 

 (7) ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และควรมีคู่มือที่ชัดเจนในการปฏิบัติการประเมิน 
ภาษีเพ่ือให้จัดเก็บภาษีเหมือนกันทั่วประเทศ 
   (8) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีทรัพย์สินของต่างประเทศว่าเกิด
ประโยชน์จริงหรือไม่ 
   (9) ควรมีมาตรการบรรเทาการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติฯ น้ี ให้กับ           
ทุกภาคส่วนทั้งชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกส่วน เพ่ือให้ปรับตัวได ้ 
   (๑๐) ควรพิจารณาอัตราการบรรเทาภาษีสําหรับโรงเรียนเอกชนจากร้อยละ ๙๐
เป็นร้อยละ ๙๕ เพ่ือไม่ใช้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน 
   (๑๑)  ควรพิจารณาลดภาระภาษีโรงพยาบาลเช่นเดียวกับโรงเรียน เพราะโรงพยาบาล
เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย ช่วยชีวิตคน 
   (๑๒) ให้มีการลดอัตราภาษีในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการพาณิชย์           
เพ่ือช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น ห้องเช่า หอพัก 
   (๑๓) อัตราเบ้ียปรับเงินเพ่ิมสูงเกินไปอาจทําให้คนค้างชําระมากขึ้น และไม่ควรมี
โทษจําคุก 
 ๗) ประเด็นปัญหา ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานลงพ้ืนที่สํารวจ โดยเฉพาะใน อปท. ที่มี
พ้ืนที่หรือสิ่งปลูกสร้างจํานวนมาก 
  (๒) อปท. หลายแห่งขาดอุปกรณ์ในการสํารวจพ้ืนที่ที่ทันสมัยส่งผลให้การทํางานล่าช้า 
  (๓) การจัดทําข้อมูลในการสํารวจประสบปัญหาขาดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน หรือข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบัน 
  (๔) ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทส่งผลให้
การคํานวณมูลค่าต้องใช้การเทียบเคียงในทางบัญชีซึ่งบางครั้งทําให้มูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่ได้สูงหรือตํ่าเกิน          
ความเป็นจริง 
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  (๕) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพ้ืนที่หรือสิ่งปลูกสร้างในการลงพื้นที่สํารวจ 
 
 ๒.๒ การจัดเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑) หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ดําเนินการจัดการเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น              
ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยได้จัดให้มีการแจกแบบสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนาที่มี
ต่อข้อเสนอในการปรับปรุงบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสม และลดผลกระทบ                   
ในการจัดเก็บภาษี  

  ๒) สถานทีด่ําเนนิการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  ๓) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค อปท. รัฐวิสาหกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการท่องเที่ยว
และกีฬา ภาคอสังหาริมทรัพย์ สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 
  ๔) ผลการดําเนินการ มีผู้เข้าร่วมการเสวนารวมท้ังสิ้น ๒๗๐ คน ในจํานวนน้ีมีผู้ตอบ 
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ ๒๐ คน พนักงานรัฐวิสากิจ ๓๕ คน รับจ้าง
ทั่วไป ๑๘ คน ผู้ประกอบการที่ เป็นบุคคลธรรมดา ๑๗ คน ผู้ประกอบการที่ เป็นนิติบุคคล ๑๒ คน 
ผู้ประกอบการที่ไม่ระบุว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ๑๔ คน เกษตรกร ๔ คน และกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น 
พนักงานบริษัท ประชาชน ข้าราชการบํานาญ จํานวน ๑๗ คนโดยหลังรับฟังการเสวนาแล้วผู้เข้าร่วม              
การเสวนาส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ิมขึ้น 
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 ๕) ประเดน็ที่มีการแสดงความคดิเห็น 
 (๑) การนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน
และที่ดิน มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๙๕ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๕ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า เห็นว่าทําให้เสียภาษี
มากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 

 
 

                                (๒) การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เป็นฐานในการคํานวณภาษี มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๗ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๑๓ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า 
ทําให้ฐานภาษีสูงขณะที่เจ้าของที่ดินอาจจะมีรายได้ตํ่าหรือต้องเสียภาษีจากเดิมที่ไม่เคยเสียภาษี และต้องการ
ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ 
 

 
 

   (๓) การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ามีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๐ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๐
โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่ามูลค่าของที่ดินจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อยู่แล้ว จึงไม่ควรกําหนดอัตราภาษี
ก้าวหน้า 
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  (๔) การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 ประเภท คือ 
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัย และการไม่ใช้ประโยชน์ 
หรือทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ร้อยละ ๗๔ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๖ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า  
ควรเพ่ิมควรเพ่ิมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับรัฐวิสาหกิจอีก ๑ ประเภท 
 

 
 

  (๕) การกําหนดอัตราภาษี ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ ๕๙ เห็นว่า            
ควรกําหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ คือ 
กําหนดอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตํ่ากว่าที่ใช้ประโยชน์           
เป็นที่อยู่อาศัย และที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในอัตราสูง โดยให้กําหนดอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้  
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ในอัตราสูงสุด ดังน้ี 
 

 
 

 (๖) การปรับลดเพดานอัตราภาษี มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๙๒ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๘ 
โดยผู้ที่ ไม่เห็นด้วยเห็นว่า อัตราเพดานภาษีสําหรับที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น                
การประกอบพาณิชย์กรรมยังสูงเกินไป และยังมีอัตราเพดานเริ่มต้นแตกต่างกับอัตราเพดานสูงสุดมาก 
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 (๗) การกําหนดให้มีอัตราภาษี เพ่ือจัดเก็บภาษีใน 2 ปีแรก และในปีที่ 3 เป็นต้นไป
ให้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๗ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๑๓ 
โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า ควรขยายระยะเวลาการบังคับใช้เป็น ๓ ปี หรือมากกว่า และควรกําหนด                
เป็นบทเฉพาะกาล  
 

 
 

 (๘) การปรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๗๗ และไม่เห็นด้วย            
ร้อยละ ๒๓ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า ควรปรับอัตราให้ตํ่าลง 

 
 

  (๙) การให้ อปท. สามารถออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่จัดเก็บจริง มีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ ๒๔ และไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ ๗๖ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่เช่ือในศักยภาพ 
ของ อปท. และไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี เห็นว่า ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการ
กระจายอํานาจให้ อปท. มากเกินไป ทั้งน้ี อาจมีการนําอํานาจดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้
เกิดการใช้ดุลยพินิจ และการเรียกผลประโยชน์ หรือการทุจริตอ่ืน ๆ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนด
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ 
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 (๑๐) การยกเว้นภาษีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มีผู้เห็นว่า 
ควรยกเว้นร้อยละ ๘๖ และไม่ควรยกเว้นร้อยละ ๑๔ โดยส่วนใหญ่เห็นควรยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท    
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้และลําดับรองลงมาเห็นควรยกเว้นไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  
และ ๒๐ ล้านบาท ตามลําดับ 
 

 
 

  (๑๑) การยกเว้นภาษีสําหรับที่ทําเกษตรกรรมเฉพาะในกรณีที่เจ้าของที่ดิน            
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๖๘ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๓๒ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
เห็นว่าควรให้สิทธิเท่ากัน แต่บางคนเห็นว่าควรให้สิทธิตามความเป็นจริง และบางคนเห็นว่าเป็นการตัดสิทธิ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจัดต้ังบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 
 

  (๑๒) การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา          
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีช่ือในทะเบียนบ้าน               
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรยกเว้นไม่เกิน 20 ล้านบาท รองลงมาเห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน 50 ล้านบาท และในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท รองลงมา 
เห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท และให้เก็บภาษีต้ังแต่บาทแรก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
และไม
ผู้ประก

  
โดยผู้ทีไ่

 
 

ม่เห็นด้วยร้อ
กอบการได้รับป

 
ไม่เห็นด้วยเห็น

(๑๓) ก
 ๐

อยละ ๒๙ โด
ประโยชน์ทั้งที

 ๐
นว่า พิพิธภัณฑ

การยกเว้นภา
๐ ที่ดินสาธ
ดยผู้ที่ ไม่เห็น
ที่นิคมอุตสาห

๐ พิพิธภัณฑ
ฑ์ไม่ใช่องค์กา
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าษีให้กับทรพั
ารณูปโภคใ

นด้วยเห็นว่า
หกรรมบางแหง่

ฑ์ มีผู้เห็นด้วย
รที่เป็นสาธาร

พย์สินต่าง ๆ ด
ในนิคมอุตสา
 นิคมอุตสาห
งสร้างปัญหาม

ยถึงร้อยละ ๙
ณประโยชน์ แ

ดังน้ี 
าหกรรม มีผู้
หกรรมมีราย
มลพิษ 

 

๙๔ และไม่เห็
และมีการเก็บร

 

 

ผู้ เห็นด้วยร้อ
ยได้ การยก

ห็นด้วยเพียง
รายได้จากการ

อยละ ๗๑    
เว้นทําให้

ร้อยละ ๖    
เข้าชม 

             

         



 

 
และไม่
 

 
มีผู้เหน็
 

 
ถนน ท
เห็นว่าเ

 
เห็นด้วยเพียง

 
นด้วยร้อยละ ๙

 
ทางยกระดับ อ
เป็นทรัพย์สิน

 ๐
งร้อยละ ๔ โด

 ๐
๙๐ และไม่เหน็

 ๐
 อุโมงค์รถไฟฟ้
ที่สร้างรายได้

๐ ที่ดินที่กฎ
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้

๐ สิ่งปลูกสร้
นด้วยเพียงร้อ

๐ สิ่งปลูกสร้
า มีผู้เห็นด้วย
้ 
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ฎหมายห้ามไ
้วยเห็นว่า คว

 
ร้างที่ไม่ใช่อา
ยละ ๑๐ 

 
 

ร้างเกี่ยวกับ
ยร้อยละ ๘๒ แ

 
 
 

ไม่ให้ทําประ
รลดภาระภาษี

 
าคาร เช่น ล

 
 
สาธารณูปโ

และไม่เห็นด้วย

 
 
 

ะโยชน์ มีผู้เห็
ษเีท่าน้ัน 

 

ลานคอนกรีต

ภคขั้นพื้นฐา
ยร้อยละ ๑๘ โ

ห็นด้วยถึงร้อ

ต รั้ว บ่อบําบ

 

านด้านคมน
โดยผู้ที่ไม่เหน็

 

อยละ ๙๖    

บัดน้ําเสีย    

าคม เช่น    
นด้วย 

             

            

         



 

 
 
และไม่
เจ้าของ

 
 
โดยผู้ที
จ่ายภา
 

 
และไม่
ราคาป
 

 
 
 

 
 

เห็นด้วยร้อยล
งปรับตัว และ

 
ที่ไม่เห็นด้วยเ
ษีได้ 

 
ม่เห็นด้วยร้อย
ระเมินยังตํ่าอ

(๑๔) ก
 ๐

ละ ๑๑ โดยผู้ท
ะบางคนเห็นว่า

 ๐
เห็นว่าโรงเรีย

 ๐
ยละ ๒๕ โดย
อยู่แล้ว 

การการลดภา
๐ บ้านอยู่อา
ที่ไม่เห็นด้วยเ
าควรเก็บตาม

๐ สถานศึกษ
ยนเอกชนเป็น

๐ ที่ดินที่มีกฎ
ผู้ที่ไม่เห็นด้ว
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าระภาษีให้กับ
าศัยหลักที่เจ้า
เห็นว่าควรกําห
มจริง 

ษาเอกชน มีผู้
นกิจการที่มีก

 
 

ฎหมายห้ามท
ยเห็นว่า ยังส

 
บทรัพย์สินต่า
าของได้รับมา
หนดระยะเวล

ผู้เห็นด้วยร้อย
การหาประโย

 
 
ทําประโยชน์
สามารถทําปร

าง ๆ ดังน้ี 
าทางมรดก มี
ลาในการบรรเ

 

ยละ ๘๐ และ
ยชน์ และมีร

 

น์บางอย่าง มี
ระโยชน์และส

 

มีผู้เห็นด้วยร้อ
เทาภาระไว้ เพื

ะไม่เห็นด้วยร้อ
ายรับที่สูง จึ

มีผู้เห็นด้วยร้อ
สร้างรายได้ น

อยละ ๘๙    
พ่ือให ้

อยละ ๒๐
งสามารถ    

อยละ ๗๕    
 นอกจากน้ี

           

         

        



 

 
ร้อยละ
 

         
ร้อยละ
 
 

 
 
 
 
ทั้งหมด

 

 
ะ ๑๓ โดยผู้ทีไ่

                 
ะ ๗๙ และไม่เ

 

 
ดเห็นด้วย 

 ๐
ไม่เห็นด้วยเหน็

                ๐
ห็นด้วยร้อยล

(๑๕) ก

 
 
 
 

๐ สถานที่เล่น
นว่า สถานที่เล

๐ ทรัพย์สินที่
ละ ๒๑ โดยผู้ที

การประกาศแ

กา
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นกีฬา และสัน
ล่นกีฬาและสั

 
ที่ได้รับอนุญาต
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

แจ้งบัญชีราย

100%
0%

รประกาศแจ้
ที่ดินและสิ่ง

นทนาการ มีผู้
สนัทนาการบา

ตใช้เป็นที่จอด
ห็นว่า หากมีก

ยการที่ดินแล

้งบัญชีรายกา
งปลูกสรา้ง

เห็

ผู้เห็นด้วยร้อย
างแห่งสามารถ

 

ดแล้วจร (Park
การเก็บเงินคว

 

ละสิ่งปลูกสร้า

 

าร

ห็นด้วย

ยละ ๘๗ และไ
ถหารายได้แส

k & Ride) มี
รชําระภาษี 

าง ผู้ตอบแบบ

ไม่เห็นด้วย
วงหากําไร 

มีผู้เห็นด้วย

บสอบถาม



 

สิ่งปลูก
ทรัพย์สิ
ที่เก่ียว
มีอํานา
 
 

 
 
 
เฉพาะใ
ร้อยละ
 

 

 
 
 
ร้อยละ
ให้ชําระ
 

 
 
 

กสร้างของผู้
สินอ่ืนของผู้เ
ข้องมีผู้เห็นด้

าจในการดําเนิ

             
ในกรณีการก
ะ ๗๘ และไม่เ

 
ะ ๖๕ และไม่
ะภาษใีห้ครบถ

 

(๑๖) ก
้เสียภาษีในก
สียภาษีที่มีมู
ด้วยร้อยละ ๘
นินการยึด อาย

        (๑๗) ก
ระทําผิดต่อพ
ห็นด้วยร้อยล

(๑๘) ก
เห็นด้วยร้อยล
ถ้วนภายใน 1

การห้ามมิให้
กรณีที่มีภาษีค
ลค่าเพียงพอ
๘๔ และไม่เห็
ยัด หรือขายท

การปรับปรุง
พนักงานเจ้าห
ละ ๒๒ โดยผู้ที

การเก็บเบี้ยป
ละ ๓๕ โดยผู้

1 ปี และควรมี
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ห้ผู้บริหารท้อ
ค้างชําระ แต
จะชําระภาษี
นด้วยร้อยละ

ทอดตลาดทรัพ

งกําหนดโทษ
น้าที่ และแจ้
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

ปรับหรือเงิน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มีการเตือนก่อ

องถ่ินยึด อา
ต่ให้ตรวจสอบ
ษีค้างชําระ เบี
ะ ๑๖ โดยผู้ที
พย์สิน แต่ควร

 

ษสําหรับผู้กร
้งความเท็จโด
ห็นว่าไม่ควรกํ

 

นเพิ่มในกรณี
ยเห็นว่า อัตรา
นหากไม่ปฏิบั

ายัด หรือขาย
บและยึด อายั
บ้ียปรับ และ
ที่ไม่เห็นด้วยเห
รให้เป็นอํานาจ

 

ระทําผิดโดย
ดยมีเจตนาหลี
กําหนดโทษจํา

 

ที่มีการค้างช
าเบ้ียปรับสูงเ
บัติตามจึงปรบั

 

ยทอดตลาด
ยัด หรือขายท
เงินเพ่ิม และ
ห็นว่า ไม่ควร
จของศาล 

กําหนดให้มีโ
ลีกเลี่ยงภาษีมี
คุก 

ชําระภาษี มี
เกินไป จึงควร
บ 

ที่ดินและ    
ทอดตลาด
ะค่าใช้จ่าย    
รให้ อปท.    

โทษจําคุก
ผู้เห็นด้วย

ผู้เห็นด้วย 
รผ่อนปรน    

         

            
          

        



 

 
ร้อยละ
ของปร
 

 
 
ภาษีเพิ
การดํา
 

 
 
 
 
 
 

 
ะ ๗๙ และไม่เ
ระชาชน 

 
พิ่มขึ้นใน 3 
เนินการดังกล

(๑๙) ก
ห็นด้วยร้อยล

(๒๐) ก
 ปีแรกมีผู้เห็น
ล่าวอาจกระท

 

การห้ามโอนกร
ละ ๒๑ โดยผู้ที

การเพิ่มเติมบ
นด้วยถึงร้อย
บกับการจัดเก็
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รรมสิทธิ์หรือสิ
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

บทเฉพาะกาล
ละ ๙๗ และ
ก็บรายได้ของ

 

สิทธิครอบครอ
ห็นว่า การดําเ

 

ลเพื่อบรรเทา
ไม่เห็นด้วยร้
 อปท. 

 

องในกรณีที่ค้า
เนินการดังกล่

าภาระภาษีให้
้อยละ ๓ โดย

 

างชําระภาษี มี
ลา่วเป็นการลดิ

ห้กับผู้เสียภาษี
ยผู้ที่ไม่เห็นด้

มีผู้เห็นด้วย
ดรอนสิทธิ 

ษีที่มีภาระ
้วยเห็นว่า                



 

 
สรปุค
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ความคดิเหน็ใในทกุประเดน็น 
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 ๖) ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  (๑) การกําหนดอัตราภาษีไม่ควรกระทบกับผู้เสียภาษีมาก 
  (๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินฯ ให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น และ
ควรมีการนําร่างพระราชบัญญัติฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ รวมท้ังควรเตรียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ให้มี
ความพร้อมก่อนการจัดเก็บภาษี 
  (๓) ควรจัดเก็บโดยใช้อัตราภาษีเดียว 
  (๔) ควรมีการกําหนดนิยามของ “สิ่งปลูกสร้าง” และ “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า”             
ให้ชัดเจน 
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ฉบับที่ปรับปรุงโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ๓.๑ การนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและทีด่นิ  
จะช่วยแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ปัจจุบันที่มีปัญหาและข้อจํากัดเก่ียวกับ
ฐานภาษี อัตราภาษี และเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดินฯ เพ่ือให้ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การกําหนดให้ใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคํานวณภาษี จะช่วย
แก้ปัญหาฐานภาษีที่ไม่เป็นปัจจุบันของภาษีบํารุงท้องที่ และช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อีกทั้งทําให้การกําหนดมูลค่าฐานภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๓ การปรับปรุงอัตราเพดานภาษีการกําหนดให้มีอัตราภาษีเพื่อจัดเก็บภาษีใน ๒ ปีแรก
และการยกเว้นและบรรเทาภาษี ส่งผลกระทบกับกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๓.๓.๑  กลุ่มเกษตรกรรม 
 ๑) เกษตรกรส่วนใหญ่มีภาระภาษีลดลงเมื่อเทียบกับภาระภาษีที่เสียในปัจจุบัน 
 ๒) นิติบุคคลที่ทําเกษตรกรรมขนาดใหญ่จะมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นกว่าที่เสียในปัจจุบัน 

 ๓.๓.๒  กลุ่มที่อยู่อาศัย 
  ๑) ผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่อยู่อาศัยเพียงหลังเดียวและมีมูลค่าไม่เกิน 

๕0 ล้านบาท จะไม่ต้องเสียภาษี 
  ๒) ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยหลายหลัง จะมีภาระภาษีเพ่ิมสูงขึ้น 

เน่ืองจากต้องเสียภาษีสําหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลัก 
  ๓) ผู้ที่เช่าอยู่อาศัยระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รับภาระภาษีทางอ้อมจากภาษี

โรงเรือนและที่ดินแทนเจ้าของอาจได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลง 
 ๓.๓.๓  กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
  ๑) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่จะมีภาระภาษีใกล้เคียงหรือลดลง           

จากภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสียอยู่ในปัจจุบัน 
  ๒) ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีสูงขึ้นจากอัตราภาษีก้าวหน้า 
  ๓) ธุรกิจที่เป็นลักษณะเป็นบริการสาธารณะ เช่น สถานศึกษาเอกชน สถานที่           

เล่นกีฬา เป็นต้น จะได้รับการบรรเทาภาระภาษี เพ่ือลดผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ 
 ๓.๓.๔ กลุ่มที่ดินรกร้าง จะมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นสูง เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนําที่ดินดังกล่าว

มาใช้ประโยชน์และมีภาระภาษีที่ตํ่าลงหรือได้รับยกเว้นภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งจะช่วยลดปัญหา
การกักตุนที่ดินเพ่ือเก็งกําไร และอาจทําให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินสามารถเข้าถึงที่ดินเพ่ือใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

 ทั้งน้ี การกําหนดอัตราเพดานภาษี บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ และการยกเว้นและบรรเทาภาษี 
อาจส่งผลกระทบให้ อปท. บางแห่งมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงบ้างเมื่อเทียบกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบํารุงท้องที่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เมื่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต อปท. ก็จะมีทรัพย์สินที่เข้ามาสู่ฐานภาษีเพ่ิมขึ้นและมีรายได้ภาษีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
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  ๓.4 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง
กว่าอัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา มาตรการน้ีจะช่วยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถจัดเก็บรายได้
เองได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือนํารายได้ดังกล่าวมาพัฒนาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองได้ ทั้งน้ี           
การจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งเป็นการกํากับดูแลการปรับอัตราภาษีของ อปท. เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนมากเกินไป 
  ๓.5 การกําหนดโทษ การปรับปรุงบทลงโทษ โดยกําหนดให้มีโทษจําคุกเฉพาะในกรณีการกระทําผิด
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และปรับลดค่าปรับลง น้ัน จะช่วยลด
ผลกระทบเชิงจิตวิทยาด้านลบต่อผู้เสียภาษี ทั้งน้ี โทษปรับที่ยังคงมีไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ยังคงมีผลทางบังคับ
ให้ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


