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ทามกลางความเครียด ความเศราใจในความโหดเหี้ยมที่สีลม การลดลงของความ
นาเชื่อถือประเทศไทยในสายตาชาวโลก ฯลฯ มีเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่ออกมาจากคณะรัฐมนตรีหลังจาก
การรอคอยที่ยาวนานมากวา 40 ป ของนักวิชาการและผูสนใจ นั่นก็คือการอนุมัติรางพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
รัฐบาลหลายสมัย นักวิชาการคลัง นักเศรษฐศาสตร นักรัฐศาสตร ฯลฯ
จํานวนมากพยายามผลักดันพระราชบัญญัติลักษณะนี้แตก็ไมประสบความสําเร็จ ทั้ง ๆ ที่รูกันดีวาเปน
สิ่งที่จะชวยลดความไมเปนธรรมในสังคมลง ทําใหเกิดการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
ประเทศของเราและเปนฐานรายไดของทองถิ่น
ปจจุบันในเรื่องเก็ บภาษีที่เ กี่ยวกับที่ ดิน สิ่งปลูกสรางนั้น มีการเก็บอย างนอยใน
3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ (1) เก็บจากมูลคาที่ดิน (2) เก็บจากคาเชาสิ่งปลูกสราง และ (3) เก็บ
จากมูลคาการขายที่ดิน
ในลักษณะแรกเก็บจากเจาของที่ดินโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตกฎหมายวา
ดวยภาษีบํารุงทองที่ ทุก ๆ 4 ป จะมีประกาศราคาประเมินที่ดิน โดยผูวาราชการจังหวัด ท องถิ่ น
จัดเก็บดวยอัตราที่แตกตางกันตามสภาพของการพัฒนาที่ดิน (เชน ถามีตนไมปลูกอัตราก็ต่ําลงไปอีก)
แตมีขอยกเวนมากมาย เชน สวนใหญในเมืองใครมีที่ดินต่ํากวา 70-100 ตารางวาก็ไดรับการยกเวนไม
เสียภาษี
ภาษีลักษณะแรกนี้เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด แตก็เก็บกันได
กระพรองกระแพง เนื่องจากขอยกเวนไมเก็บมีมาก เชน มีที่ดินต่ํากวา 5 ไร นอกเขตเทศบาลก็ไดรับ
การยกเวน ฯลฯ
ลักษณะที่สองเก็บจากคาเชาจากสิ่งปลูกสรางภายใตภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีนี้
ทองถิ่นเปนคนจัดเก็บและไดไปทั้งหมด เจาของหองเชา หอพัก โรงแรม โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สรางหรือสถานที่ทําการคาเสียหมดในอัตราเทากันคือรอยละ 12.5 แตละทองถิ่นก็ประเมินมูลคาเชากัน
แตกตางกันไป มีการอะลุมอลวยแบบไทย ๆ อยางแตกตางกันสุดขอบฟาระหวางทองถิ่น ที่สําคัญ
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ทั้งหมดไมวาจะเปนคฤหาสนมูลคา 100 ลานบาท หรือกระตอบก็ตาม
ทั้งสองภาษีรวมกันทั้ งประเทศทองถิ่นเก็ บได ประมาณ 20,000 ลานบาทต อปเ ทานั้ น
ซึ่ง ถื อได วาต่ํ ามาก ๆ เมื่อคํ านึ ง ถึ ง ฐานภาษี ซึ่ง ได แก ราคาที่ ดิ น และมูลค า เชาทางการค าทั้ ง หมดใน
ประเทศไทย
สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็คือประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การไมตองการจัดเก็บเพราะ
กลั ว เสี ย คะแนนนิ ย ม การรั่ ว ไหลสู ก ระเป า ส ว นตั ว เพราะการตี ค า มู ล ค า เช า อั ต ราภาษี
การยกเวน ฯลฯ ลวนอยูในวิจ ารณญาณของผูบริหารและเจาหนาที่องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
ประเด็นสําคัญก็คือมันไมชวยลดความเหลื่อมล้ํา ไมชวยลดความเปนธรรมในสังคม และไมชวยให
ที่ดินที่มีอยูจํากัดถูกใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ
คนมีฐานะที่มีบานหลังใหญซึ่งอยูอาศัยเองในที่ดินต่ํากวา 100 ตารางวาในเมืองใหญไม
ตองเสียภาษีบํารุงทองถิ่น (เพราะพื้นที่อยูในขนาดที่ไดรับการยกเวน) และไมตองเสียภาษีโรงเรือนเพราะ
อยูอาศัยเอง สรุปวาไดรับการคุมครองดูแลทรัพยสินจากรัฐและแถมไดอยูอาศัยสุขสบายในเมืองนั้น
โดยไมตองจายสองภาษีนี้เลย
ในทางตรงกันขาม คนจนที่อยูบานเชาเดือนละ 2,000-3,000 บาท สวนหนึ่งของคาเชา
นั้นก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เจาของบานผลักภาระมาใหผูเชารวมแบก หรือหากทําการคาโดยเชา
หองแถวหรือสถานที่การคาก็เขาอีกหรอบเดียวกัน ภาระของภาษีโรงเรือนและที่ดินสวนหนึ่งถูกผลักไป
ยังผูเชาและถูกผลักตอไปบางยังผูบริโภคที่มาซื้อสินคาอีกตอหนึ่ง
ที่ถูกต องคื อคนรวยต องถูก เก็บ ภาษีต ามความสามารถในการจาย (Ability To Pay)
และ/หรือ ตามผลประโยชนที่ตนเองไดรับ (Benefit) โดยตัดเรื่องวิจารณญาณในเรื่องพื้นที่ต่ําสุดสําหรับ
การเก็บภาษี การประเมินมูลคาเชา ราคาที่ดิน และอัตราออกไปใหมากที่สุด
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับนี้จะไปแทนที่ภาษีบํารุงทองที่ (2508)
และภาษีโรงเรือนและที่ดิน (2475) ที่ใชมาเกาแกเพื่อสรางความเปนธรรม ลดการใชวิจารณญาณ
เพิ่มรายไดใหทองถิ่นอยางเปนกอบเปนกํา (รัฐบาลกลางจะไดนําเงินที่ตองจัดสรรใหแตละปเปนแสน ๆ
ลา นบาทไปทํ า อย า งอื่น แทน) สรา งแรงกดดั น ให เ ศรษฐี ที่ ดิ น ใช ที่ ดิ น ที่ อ าจทิ้ ง ไว ว า งเปล า อย า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักการคือ (1) มีการยกเวนไมเก็บภาษีนี้ทั้งหมดในสิ่งกอสรางที่เปนของสวนรวมและ
เปนสมบัติสําคัญของชาติ เชน วัดทุกศาสนา ทรัพยสินของรัฐ สาธารณสมบัติ ฯลฯ (2) ฐาน
ภาษีในการจัดเก็บคือมูลคาทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวมทั้งมูลคาทรัพยสินอื่นติดกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางนั้น ดวย (3) มีคณะกรรมการกําหนดอัตราภาษีโดยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน
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มูลคาตามขอ 2) (ข) ลักษณะที่อยูอาศัยและที่ดินไมประกอบการคา อัตราภาษีไมเกินรอยละ 0.1
ของฐานภาษี (ค) สิ่งปลูกสรางและที่ดินใชในการประกอบเกษตรกรรม อัตราไมเกินรอยละ 0.05 ของ
ฐานภาษี
อัต ราทั้ ง หมดที่ ก ลาวนี้ เป น อัตรา “ไมเ กิ น ” ทั้ งสิ้น ซึ่ง หมายความวาอาจกําหนด
ต่ํากวานี้ก็ได หรือทองถิ่นอาจเก็บในอัตราสูงกวาที่คณะกรรมการฯ กําหนดก็ได แตตองไมเกินอัตรา
ขางบนนี้
ที่ จ ริ ง ร อยละ 0.5 ของฐานภาษี ซึ่ง เป น อัต ราสู ง สุ ด ก็ ไ มม ากนั ก หากค อย ๆ ปรั บ ขึ้ น
ทีละนอย หากฐานคือ 1 ลานบาทก็จายภาษี 5,000 บาทตอป และถาหากเก็บเพียงรอยละ 0.05 ของ
ฐานสําหรับ การเกษตรแลว ฐานภาษี 1 แสนบาทก็ จายเพียง 50 บาทต อป และหากอยู ในระดั บ
1 หมื่นบาท ก็จายภาษีเพียง 5 บาทตอปเทานั้น
ที่จะหนักก็เมื่อที่ดินถูกทิ้งไววางเปลาไมไดทําประโยชนสมควรแกสภาพที่ดิน ใน 3 ป
แรกใหเสียในอัตราไมต่ํากวาอัตราภาษีทั่วไปที่คณะกรรมการฯ กําหนดไวแตไมเกินรอยละ 0.5 ของฐาน
ภาษี และหากยังไมทําประโยชนอีกใหเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เทาในทุก 3 ป แตคํานวณแลวเปนอัตรา
ไมเกินรอยละ 2 ของฐานภาษี
ใครมีสมบั ติมากมายก็ยั ง ไมตองตกอกตกใจเพราะต องมีการปรับในรายละเอียดอีก
ตองผานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประชาพิจารณกอนออกเปนกฎหมาย และจะใหเวลาประชาชน
เตรียมตัวเตรียมใจโดยมีบทเฉพาะกาล ดังนั้นกวาจะออกใชไดก็ไมหนี 4 ป
ไมวาจะรอคอยนานแค ไหนก็ ถื อได วาเป น งานชิ้น โบวแดงของนายกฯ อภิสิท ธิ์ และ
รัฐมนตรีคลังกรณ จาติกวณิช ที่สามารถทํามาไดถึงขั้น ครม. รับหลักการ ถึงแม ครม. จะใหปรับแกไข
ยกเวนที่ดินที่เปนที่อยูอาศัยขนาดเล็กและยกเวนเกษตรกรที่ถือครองที่ดินและทํากินในที่ดินของตนเอง
ตลอดจนใหนําเงินที่ไดมาตั้งเปนกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อนําเงินมาจัดสรรที่ดินใหผูไมมีที่ดินทํากินก็ตาม
นึกวานายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีคลังนึกถึงแต “ราชประสงค ” เทานั้ น จนไมมีเวลา
ผลักดั นเรื่องที่ สําคัญ ๆ เชน กฎหมายนี้ที่ เขามีกัน หมดแลว แมแตป ระเทศใหญ ๆ ในอาเซีย นก็ ตาม
ลาสุดจีนก็กําลังจะมีภาษีนี้เชนกัน
เพื่อน ๆ ผมและตัวผมเองไดพยายามผลักดันภาษีนี้กันมานานนับสิบ ๆ ปจนตายไปหนึ่ง
คนแลวคื อ ดร.ไกรยุ ทธ ธีรตยาคี นั น ท ที่ เหลืออยู ก็ คื อ ดร.เมธี ครองแก ว ดร.สมชัย ฤชุพัน ธุ
ศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ ดร.จรัส สุวรรณมาลา ดร.ดาว มงคลสมัย ดร.นิพนธ พัวพงศกร ฯลฯ
ดังนั้นจึงขอไชโยสัก 3 ครั้งครับ
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