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	 เป็็นท่ี่�ยอมรัับกัันโดยทัี่�วไป็ว่าภาษี่ท่ี่�ดินและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางเป็็นรัายได้หลักัของรััฐบาลท้ี่องถิิ่�นที่�่นำาไป็

ใช้้เป็็นงบป็รัะมาณเพ่ื่�อกัารัพัื่ฒนากัารักัารัให้บริักัารั

ชุ้มช้นในท้ี่องถิ่�ินนั�น	ๆ 	เช่้น	ดา้นกัารัศึึกัษีา	สิ่าธารัณสุิ่ข	

และสิ่วัสิ่ดิกัารัสัิ่งคม	รัวมทัี่�งสิ่าธารัณูป็โภค	สิ่าธารัณู

ป็รัะกัารั	รัายได้จากัภาษ่ีป็รัะเภที่น่�ิคิดเป็็นร้ัอยละ	40	

และ	 30	 ของรัายได้รััฐบาลท้ี่องถิ่�ินทัี่�งหมดในกัลุ่ม

ป็รัะเที่ศึท่ี่�พัื่ฒนาแล้วและกัลุ่มป็รัะเที่ศึกัำาลังพัื่ฒนา

ตามลำาดับ	และร้ัอยละสิิ่บในกัลุม่ป็รัะเที่ศึท่ี่�เกิัดข�ึนใหม่

ซึึ่�งส่ิ่วนใหญ่แ่ยกัตัวมาจากัสิ่หภาพื่โซึ่เว่ยต		

 It is generally recognized that the land 

and building tax is the main source of income and 

budget for local governments for the development 

of the local community service system, such as 

education, public health and social welfare. The  

land	and	building	tax	is	approximately	40%	and	

30%	 of	 the	 total	 local	 government	 revenue	 in	

developed and developing countries respectively. 

It	generates	around	10%	of	all	local	income	in	the	

emerging nations isolated from the Soviet Union.
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  Table 1 shows the land and building tax 

coparing with all local revenue. It can be seen 

that the percentage of local revenue from land 

and building tax in developed countries is greater 

than in developing and emerging countries. 

However, the revenue from the land and building 

tax will be more or less also dependent on 

other relevant factors including budget spending 

goals and policy, other revenue sources, local 

government autonomy, tax bases, and the 

ability to drive and enforce taxes effectively.

Concept of Land and Building Tax     

 Regarding the well-known concepts of land 

and building tax, Henry George (1979), one of the 

world’s most famous economists, described that 

the increase of land value is not caused by any 

	 ตารัางท่ี่�	 1	 แสิ่ดงกัารัเป็ร่ัยบเท่ี่ยบรัายได้จากั

ภาษี่ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางกัับรัายได้รัวมของรััฐบาล

ท้ี่องถิิ่�น	 จะเห็นได้ว่าอัตรัารัายได้ท้ี่องถิิ่�นจากัภาษี่

ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางในกัลุ่มป็รัะเที่ศึพัื่ฒนาแล้วม่

มากักัว่ากัลุ่มป็รัะเที่ศึท่ี่�กัำาลังพัื่ฒนาและป็รัะเที่ศึท่ี่�

เกิัดขึ�นใหม่	 อย่างไรัก็ัตามรัายได้จากัภาษ่ีท่ี่�ดินและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางดังกัล่าวจะมากัหร่ัอน้อย	 ขึ�นอยู่กัับ

ปั็จจัยอ่�น	 ๆ	 ท่ี่�เกั�่ยวข้อง	 ซึึ่�งจะแตกัต่างกัันไป็ในแตล่ะ

พ่ื่�นท่ี่�	 เช้่น	 เป้็าหมายและความจำาเป็็นในกัารัใช้จ่้าย

งบป็รัะมาณ,	 รัายได้จากัแหล่งอ่�น,	 ความเป็็นอิสิ่รัะ

ของรััฐบาลท้ี่องถิิ่�น,	ฐานภาษี,่	และความสิ่ามารัถิ่ใน

กัารัขับเคล่�อนและบังคับใช้้ภาษีอ่ย่างม่ป็รัะสิิ่ที่ธภิาพื่																																																													 

แนวความคิดภาษีีทีี่�ดินและสิิ่�งปลูกสิ่ร้้าง 
	 ในส่ิ่วนของแนวความคิดท่ี่�สิ่ำาคัญ่ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับ

ภาษ่ีที่�่ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่รัา้งนั�น		Henry	George	(1979)	

นักัเศึรัษีฐศึาสิ่ตร์ัท่ี่�ม่ช้�่อเส่ิ่ยงคนหนึ�งของโลกัได้อธิบาย
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Table 1: Land and Building Tax Comparing with Overall Local Government Revenue

CountryCountry % of Total Local % of Total Local 

Government RevenueGovernment Revenue
AustraliaAustralia 37.737.7

JapanJapan 25.525.5

GermanyGermany 15.515.5

CanadaCanada 53.353.3

ArgentianArgentian 35.035.0

Chile Chile 35.135.1

MexicoMexico 58.758.7

IndonesiaIndonesia 10.710.7

GuineaGuinea 32.032.0

LatviaLatvia 18.218.2

Ukraine Ukraine 9.39.3
Source: Bird and Slack Resources (2004)



ไว้ว่า	 มูลค่าท่ี่�ดินท่ี่�สูิ่งขึ�นมิได้เกิัดจากักัารักัรัะที่ำาใด	 ๆ	

ของเจา้ของท่ี่�ดิน	แต่เป็็นผลท่ี่�ได้รัับจากัสิ่ภาพื่แวดล้อม

และกัารัพัื่ฒนาสิ่าธารัณูป็โภคและกัารับริักัารั

สิ่าธารัณะในบริัเวณดังกัล่าว	ท่ี่�รััฐบริักัารัจัดหาให้	เช้น่

ถิ่นนไฟฟา้	นำ�าป็รัะป็า	ดังนั�น	เม่�อท่ี่�ดินได้รัับป็รัะโยช้น์

จากัสิิ่�งเหล่าน่�จนที่ำาให้มูลค่าท่ี่�ดินสูิ่งขึ�น	 เจ้าของท่ี่�ดิน

ควรัช้ว่ยตอบแที่นรััฐด้วยภาษ่ีท่ี่�เก่ั�ยวเน่�องกััน	 ที่�่ดิน

และสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางท่ี่�เส่ิ่ยภาษ่ีแบ่งตามลักัษีณะกัารัใช้้

ป็รัะโยช้นท่์ี่�ดินได้เป็็นกัลุ่มหลักั	 ๆ	 ได้แก่ั	 ท่ี่�อยู่อาศัึย

พื่าณิช้ยกัรัรัม	อุตสิ่าหกัรัรัม	และเกัษีตรักัรัรัม	โดยม่

ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางบางป็รัะเภที่ท่ี่�ได้รัับกัารัยกัเว้น

เช่้น	 สิ่ถิ่านท่ี่�รัาช้กัารั	 และเพ่ื่�อกิัจกัรัรัมที่างศึาสิ่นา		

	 โดยทัี่�วไป็	 กัารัป็รัะเ มินภาษี่ ท่ี่�ดินและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางจำาแนกัได้	 2	 ป็รัะเภที่:	 มูลค่าที่�่ดิน

เป็ล่าและมูลค่าท่ี่�ดินรัวมสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 	 บางป็รัะเที่ศึ

เก็ับภาษ่ีเฉพื่าะท่ี่�ดินอย่างเด่ยว	 เช่้น	 เคนยาและ

บางพ่ื่�นท่ี่�ในป็รัะเที่ศึออสิ่เตรัเล่ยและอเมริักัาใตแ้ตก็่ัม่

ป็รัะเที่ศึท่ี่�เก็ับภาษ่ีเฉพื่าะสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	เช่้นแที่นซึ่าเนย่

ในขณะท่ี่�ป็รัะเที่ศึส่ิ่วนใหญ่่เก็ับภาษ่ีทัี่�งท่ี่�ดินและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 รััฐบาลส่ิ่วนกัลางและท้ี่องถิิ่�นสิ่ามารัถิ่

ใช้้รัะบบภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางดังกัล่าวมาใช้้

เป็็นกัลไกัสิ่ำาคัญ่อย่างหนึ�งในกัารัสิ่นับสิ่นุนนโยบาย

กัารัพัื่ฒนาเศึรัษีฐกิัจและสัิ่งคม	 รัวมทัี่�งกัารัผังเม่อง

และพัื่ฒนาชุ้มช้น	 เพ่ื่�อให้เป็็นไป็ตามแผนกัารัพัื่ฒนา

ท่ี่�กัำาหนดไว้	 เช้น่ภาษ่ีเฉพื่าะท่ี่�ดินอาจถูิ่กันำามาใช้เ้พ่ื่�อ

จูงใจให้เกิัดกัารัพัื่ฒนาหรัอ่ลงทุี่นเพิื่�มขึ�นตามนโยบาย

สิ่นับสิ่นุนกัารัใช้ท่้ี่�ดินที่�่ม่อยู่จำากััดให้ม่ป็รัะโยช้น์สูิ่งสุิ่ด

เน่�องจากัป็รัะช้าช้นไม่จำาเป็็นต้องแบกัรัับภารัะภาษี่

เก่ั�ยวกัับสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 ที่ำาให้กัารัพัื่ฒนาท่ี่�ดินสิ่ามารัถิ่

ที่ำาได้อย่างเต็มท่ี่� 	 โดยกัารัก่ัอสิ่ร้ัางสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง

และอาคารัต่างๆ	 ให้สิ่อดคล้องกัับกัารัใช้้ป็รัะโยช้น์

สูิ่งสุิ่ด	 นอกัจากัน่�ยังสิ่ามารัถิ่นำาไป็ใช้้ส่ิ่งเสิ่ริัมให้เกิัด

กัารัพัื่ฒนาท่ี่�ดินในเขตช้านเม่องเพ่ื่�อรัองรัับกัารัขยาย

ตัวของป็รัะช้ากัรัในเขตเมอ่ง	 เพ่ื่�อจูงใจและกัรัะตุน้

ให้ม่กัารัย้ายกัารัลงทุี่นด้านต่าง	 ๆ	 เช่้นท่ี่�อยู่อาศัึย

landowners’ actions. Rather, it is a consequence 

of the environment and the development of 

public utilities and services in those areas. The 

state provides services, such as roads, electricity, 

and water. As the result, the land value rises 

up. Therefore the landowners should reward the 

state with related taxes. Taxable properties can 

be	 classified	 according	 to	 the	 type	 of	 land	 use,	

such as residential, commercial, industrial and 

agricultural. Basically there are certain types of land 

and building are exempt from tax collection, such 

as	government	office	and	religious	activity	sites.

 Basically, the land and building assessment 

are	classified	into	two	categories:	site	value	and	

land and improvement value. Some countries 

collect	only	land	tax,	for	example:	Kenya	and	some	

areas in Australia and South America. Meanwhile 

there are a small number of countries collecting 

building taxes, such as Tanzania. Whereas most 

countries collect taxes on both land and building. 

The central and local governments are able to use 

the land and building tax assessment system as one 

of the key mechanisms to support economic and 

social development policies as well as community 

development plans. For example, the land tax 

may be used to incentivize additional real estate 

development or investment in favor of advocacy 

policy of the limited land use because landowners 

do not have to bear the burden of tax on buildings. 

Making land development can be fully accomplished 

by the construction of buildings in accordance with 

the highest and best use. It can also be used to 

incentivize real estate development in the suburb 

areas to support the expansion of urban population 

and to encourage the population and investment 
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พื่าณิช้ยกัรัรัม		และอุตสิ่าหกัรัรัมจากัเขตเม่องไป็ยังบรัเิวณ

พ่ื่�นท่ี่�ดังกัล่าว	เพ่ื่�อลดปั็ญ่หาต่าง	ๆ	อันเป็็นผลมาจากั

ความแออัดของชุ้มช้นเม่องเช่้น	 ปั็ญ่หากัารัจรัาจรั	

มลพิื่ษีที่างนำ�าและอากัาศึ	ความไม่พื่อเพ่ื่ยงของสิ่าธารัณูป็โภค

ความเส่ิ่�อมโที่รัมของสิ่ภาพื่แวดล้อมและท่ี่�อยู่อาศัึย	

ซึึ่�งที่ำาให้กัารับริักัารัสิ่าธารัณะต่าง	ๆ 	ของรััฐไม่สิ่ามารัถิ่

ตอบสิ่นองความต้องกัารัท่ี่�เพิื่�มขึ�นอย่างไม่จำากััด

ในที่างตรังขา้ม	 ภาษ่ีท่ี่�ดินรัวมสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางสิ่ามารัถิ่

นำามาใช้ค้วบคุมกัารัพัื่ฒนาเม่องและชุ้มช้นให้

เป็็นไป็ในทิี่ศึที่างท่ี่�ต้องกัารัเน่�องจากักัารัพัื่ฒนาที่�่ดิน

ต่า ง 	 ๆ 	 เ พ่ื่�อป็ รัับป็ รุังหรั่อป็ ลูกัสิ่รั้า งอาคารั

	 และสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางต่างๆ	 จะต้องม่ความรัอบคอบ

	 คำานึง ถึิ่ง ต้น ทุี่น ค่าใ ช้้จ่าย 	 และภารัะภาษี่ที่�่

เพิื่�มขึ�น	รััฐสิ่ามารัถิ่นำาหลักัเกัณฑ์์ดังกัล่าวมาพิื่จารัณา

เพื่�่อเล่อกัรูัป็แบบกัารักัำาหนดภาษี่ท่ี่�ดินและสิ่�ิงป็ลูกั

สิ่รัา้งที่�่เหมาะสิ่มเพ่ื่�อสิ่นับสิ่นุนนโยบายและแผนงาน

ของตัวเอง	ทัี่�งน�่รััฐควรัป็รัะช้าสัิ่มพัื่นธ์ที่ำาความเข้าใจให้

ผูเ้ส่ิ่ยภาษ่ีและป็รัะช้าช้นท่ี่�ได้รัับผลกัรัะที่บได้รัับที่รัาบ

ถึิ่งป็รัะโยช้น์และความจำาเป็็นจากักัารัเป็ล�่ยนแป็ลง

รูัป็แบบกัารัจัดเก็ับดังกัลา่ว	 	 อย่างไรัก็ัตาม	 ปั็ญ่หา

ด้านกัารับริัหารัจัดกัารัของภาษ่ีเฉพื่าะท่ี่�ดินมักั

จะเกิัดข�ึนเขตในบริัเวณเขตเม่องหร่ัอชุ้มช้นซึ่�ึงม่

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางตั�งอยู่บนท่ี่�ดินอย่างหนาแน่น	 เน่�องจากั

ม่สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางตั�งอยู่บนแป็ลงท่ี่�ดินที่ำาให้จำาต้องหักั

ต้นทุี่นตามความเป็็นจริังของสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางดังกัล่าวออกั

จากัมูลค่าที่รััพื่ย์สิิ่นทัี่�งแป็ลงเพ่ื่�อให้ได้มูลค่าเฉพื่าะ

ท่ี่�ดินเพ่ื่�อป็รัะเมินภาษ่ีต่อไป็สิิ่�งเหล่าน่�เป็็นท่ี่�กัังวลใน

กัลุ่มต่าง	 ๆ	 เน่�องมาจากัความซัึ่บซ้ึ่อนเชิ้งป็ฎิิบัติ

และความผิดพื่ลาดคลาดเคล่�อนในกัรัะบวนกัารั

คำานวณต้นทุี่นคา่ก่ัอสิ่ร้ัางอาคารัรัวมทัี่�งงบป็รัะมาณ

เพ่ื่�อกัารัจัดเก็ับขอ้มูลท่ี่�ม่คุณภาพื่และเป็็นปั็จจุบัน	

รูัป็ภาพื่ดา้นล่างแสิ่ดงตัวอย่างกัารัสิ่ร้ัางแบบจำาลอง	3	

มิติแผนท่ี่�ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	ซึึ่�งสิ่ามารัถิ่นำาไป็ใช้้ใน

กัารักัำาหนดนโยบายและวางแผนกัารับริัหารัจัดกัารั

ภาษ่ี	และงานป็รัะเมินรัาคาท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางตอ่ไป็		

อย่างไรัก็ัตาม	 อัตรัาภาษ่ีต่อตารัางหน่วยท่ี่�ดิน	 และ

movements from very high density urban areas to 

suburban or rural areas owning to reducing  the  

urban	congestion,	such	as	traffic	problems,	lack	of	

water supply, air pollution, inadequacy of public 

utilities and services, environmental and habitat 

degradation,	 causing	 insufficient	 public	 services		

to meet the unlimited increasing demand. On 

the other hand, the land and building tax can 

be used to control urban growth and community 

development to the desired direction due to all 

real estate developments taking into account all 

cost and tax burden. Therefore the government 

should select the suitable form of land and building 

taxation supporting their own policies and plans. 

It is essential to inform taxpayers and the public 

regarding	necessity,	effect	and	benefit	of	such	land	

and building tax change policy or plan. However, 

there is the administrative problem of land tax 

often arising in community or urban areas where 

buildings are located on the land densely because it 

requires to deduct the cost of the building from the 

entire	property’s	value	in	order	to	get	the	specific	

value of the land for further tax assessment. These 

things are concerned by the stakeholders due to 

operational complexity and error in the process 

of calculating the cost of building construction as 

well as the budget for increasing the quality and 

update on data collection. The Figures below shows 

an	typical	3D	modelling	maps	that	can	be	used	to	

support the establishment of policy and planning on 

land and building tax and valuation in the future. 

However, the tax rate in each area may be the 

same or vary dependent on the government policy. 
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Figure 1: Typtical 3D Land and Building Tax Map in Bangkok

Figure 2: Typtical 3D Land and Building Tax Map in Bangkok Vicinity



อาคารัอาจเหม่อนกััน	หรัอ่แตกัต่างกัันไป็ในแต่ละพ่ื่�นที่�่	

ขึ�นอยูกั่ับนโยบายของรััฐบาล	
Figure	 1:	 the	 typical	 land	 and	 building	map	 in	

Bangkok shows cadastral lands (grey line) and 

land uses (residential in green, commercial 

in purple and industrial in pink) together  

with canals and water ways (blue), roads 
6

Figure 3: Typtical Digital-based Land and Building Tax Map



รูัป็ท่ี่�	1	แสิ่ดงตัวอย่างแผนท่ี่�ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางในเขต

กัรุังเที่พื่มหานครั	แสิ่ดงแป็ลงท่ี่�ดิน(เส้ิ่นส่ิ่เที่า)	กัารัใช้้ป็รัะโยช้น์

ท่ี่�ดินป็รัะเภที่ท่ี่�อยู่อาศัึย(ส่ิ่เข่ยว)	พื่าณิช้ยกัรัรัม	(ส่ิ่ม่วง)	

และอุตสิ่าหกัรัรัม	 (ส่ิ่ช้มพูื่)	 โดยม่คลองและแหล่งนำ�า

(สิ่ฟ่า้)	 ถิ่นนและที่างเข้าออกั	 (ส่ิ่เหลอ่ง)	 รัวมอยู่ดว้ย	

ส่ิ่วนเส้ิ่นส่ิ่แดงแสิ่ดงรัะวางแผนท่ี่�	 UTM	บนภาพื่ถ่ิ่าย

ดาวเท่ี่ยม			

รูัป็ท่ี่�	 2	 แสิ่ดงตัวอย่างแผนท่ี่�ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง

บริัเวณช้านเม่องกัรุังเที่พื่มหานครั	 แสิ่ดงแป็ลง

ท่ี่�ดิน	 (เส้ิ่นส่ิ่เที่า)	 ลักัษีณะอาคารัและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง

(ส่ิ่ช้มพูื่)	 แป็ลงท่ี่�ดินส่ิ่เข่ยวแสิ่ดงกัารัใช้้ท่ี่�ดินเพ่ื่�อ

เกัษีตรักัรัรัม	แป็ลงส่ิ่เหล่องแสิ่ดงพ่ื่�นท่ี่�พื่าณิช้ยกัรัรัม

โดยม่คลองและแหล่งนำ�า	 (ส่ิ่ฟ้า)	ที่างเข้าออกั	 (ส่ิ่แดง)	

เป็็นส่ิ่วนป็รัะกัอบ	บนภาพื่ถิ่า่ย	Orthophoto				

รูัป็ท่ี่�	 3	 แสิ่ดงตัวอย่างแผนท่ี่�รัาคาป็รัะเมินท่ี่�ดิน

ดิจิตอล	 บริัเวณป็ริัมณฑ์ลกัรุังเที่พื่มหานครั	 ผลิต

จากักัารับูรัณากัารัแบบจำาลอง	Hedonic	Price	Model	

รัะบบเที่คโนโลย่สิ่ารัสิ่นเที่ศึภูมิศึาสิ่ตร์ั	(Geographical	

Information	Systems)	และข้อมูลต่าง	ๆ 	เข้าด้วยกัันเพ่ื่�อ

สิ่นับสิ่นุนกัารัจัดที่ำาฐานภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง

ตลอดจนกัารัวางแผน	กัารัตัดสิิ่นใจด้านบริัหารัจัดกัารั

ของรััฐในด้านต่าง	 ๆ	 แผนท่ี่�จำาแนกัส่ิ่ตามรัะดับรัาคา

เพื่�่อใหง้า่ยในกัารันำาเสิ่นอผู้บริัหารั	 และให้กัารับริักัารั

ป็รัะช้าช้น	

ฐานภาษีี

	 โดย ทัี่�วไป็ 	 ฐ าน ภา ษ่ีเ พ่ื่�อกัารัคำา นวณ

ภาษ่ีท่ี่�เกั�่ยวขอ้งกัับท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางแบ่งเป็็น	 2	

ป็รัะเภที่หลักั	 ได้แก่ั	 ขนาดเน่�อท่ี่�	 และมูลค่าท่ี่�ดนิและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 กัารัอ้างอิงฐานภาษ่ีโดยใช้้ขนาดเน่�อท่ี่�

นิยมนำามาใช้้ในกัรัณ่ท่ี่� ไม่ม่หร่ัอไม่สิ่ามารัถิ่ใช้ข้้อมูล

รัาคาซ่ึ่�อขายอสัิ่งหาริัมที่รััพื่ย์	 โดยเฉพื่าะในกัลุ่ม

ป็รัะเที่ศึยุโรัป็กัลางและตะวันออกั	 รัวมทัี่�งป็รัะเที่ศึ

เกิัดใหม่ท่ี่�แยกัตัวเป็็นอิสิ่รัะจากัป็รัะเที่ศึรััสิ่เซ่ึ่ย	 จ่น

ชิ้ล่	 และบางป็รัะเที่ศึในที่ว่ป็แอฟริักัา	 เช่้น	 เคนยา

and accesses (yellow) on satellite imagery.

Figure	2:	the	typical	land	and	building	map	in	a	

suburb of Bangkok shows and land uses (residential 

in green, commercial in purple and industrial in 

pink) together  with canals and water ways (blue), 

roads and accesses (yellow) on satellite imagery.

Figure	3:	the	typical	land	value	map	in	Bangkok	

vicinity, produced by the integration of hedonic 

price model, geographical information system and 

relevant information supporting tax base for land and 

building tax management as well as making decision 

on	policy	and	planning.	It	is	classified	in	accordance	

with the land price levels to facilitate the presentation 

of the executives and the public services.

Tax Base

 Basically, the tax base for assessment of 

land and building-related tax is divided into two 

main	categories:	area	size	and	land	and	building	

value. Area size is commonly used in the absence 

or inability to use property sales price information, 

especially in central and eastern European countries 

Including emerging countries that are independent 

from Russia, China, Chile and some African 

countries	such	as	Kenya	and	Tunisia.	This	valuation	

method considers the area of land plot, building 

area or the combination of both. Its advantage is 

simplification	and	convenience	as	well	as	no	hassle	

in data collection because it considers only the total 

area of land or building for tax calculation. One of 

Its problems is unfairness because it does not taking 

into	 account	 any	 specific	 factors	 that	 cause	 the	

difference in land and building values in the same 

area. While the tax rates may not be the same due 

to variables affecting land and building value such 
7



และ	 ตูน่เซ่ึ่ย	 วิธ่น่�พิื่จารัณาเน่�อท่ี่�ของแป็ลงที่�่ดิน

หร่ัอพ่ื่�นท่ี่�อาคารัหรั่อทัี่�งสิ่องอย่างรัวมกััน	 จุดเด่น

ของรัะบบน่�ค่อความสิ่ะดวกัและไม่ยุ่งยากัในกัารั

จัดเก็ับ	 เพื่รัาะพิื่จารัณาเพ่ื่ยงจำานวนเน่�อที่�่ทัี่�งหมด

ของอาคารัหร่ัอท่ี่�ดินเท่ี่านั�นก็ัสิ่ามารัถิ่คำานวณ

ภาษี่ได้	 ปั็ญ่หาของรัะบบกัารัจัดเก็ับป็รัะเภที่น�่

ค่อความไม่เป็็นธรัรัมเน่�องจากัไม่พิื่จารัณาปั็จจัย

เฉพื่าะซึึ่�งที่ำาให้เกิัดความแตกัต่างของมูลค่าที่�่ดิน

และสิ่�ิงป็ลูกัสิ่ร้ัางในบริัเวณเด่ยวกััน	 ในขณะท่ี่�อัตรัา

ภาษ่ีรัะหว่างกัลุ่มอาจไม่เท่ี่ากัันขึ�นอยู่กัับที่ำาเล

ท่ี่�ตั�งอันเน่�องมาจากัตัวแป็รัท่ี่�ม่ผลกัรัะที่บต่อมูลคา่

as location, site and public services and utilities. 

Additionally, there are different types of tax base, 

such as giving taxpayers declaring their land and 

building size details and other relevant information. 

This method is simple and does not require any 

complexity and standard in setting rules. It is 

basically applied to be used in some countries 

where	 the	 insufficient	 background	 information	 is	

not available to collect. The tax base on land and 

building value is widely used in countries where 

property sales data is available. It is found mostly 
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CountryCountry TypeType Tax BaseTax Base

Australia Land / Land and Building Market Value / Rent

Japan Land / Land and Building Market Value

Germany Land, Building and Intengible Asset Market Value

Canada Land and Building Market Value

Argentina Land and Building Market Value

Chile Land and Building
Land Area Size Land        

Building Cost

Mexico Land and Building Market Value

China Land / Land and Building
Land Area Size               

Market Value / Rent

Indonesia Land and Building Market Value

Philippines Land / Land and Building Market Value

Guinea Land and Building Rent

Tunisia Land / Land and Building Land Area Size / Rent

Latvia Land and Building Market Value

Poland Land and Building Land Area Size

Ukraine Land Land Area Size

Thailand Land and Building Market Value

Table 2 : Tax Base Comparison



ท่ี่�ดินและสิ่�ิงป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 เช่้น	 ที่ำาเลท่ี่�ตั�ง	 และรัะบบ

สิ่าธารัณูป็โภคของรััฐนอกัจากัน่�	 ม่กัารักัำาหนด

ฐานภาษ่ีท่ี่�แตกัต่างไป็จากัข้างต้น	 เช่้น	 กัารัให้

ผู้เส่ิ่ยภาษ่ีเป็็นผู้แจงรัายละเอ่ยดขนาด	 และข้อมูล

อ�่นท่ี่�เกั�่ยวกัับเน�่อท่ี่�ดิน	 หรั่ออาคารัของตัวเองว่าม่

ขนาดเท่ี่าไหรั่	 วิธ่น�่เป็็นวิธ่ท่ี่� ไม่ต้องกัารัความซัึ่บซ้ึ่อน

	 และไมม่ม่าตรัฐานในกัารักัำาหนดกัฎิเกัณฑ์์	 ม่ใช้้ใน

บางป็รัะเที่ศึท่ี่�ยังไมม่่ข้อมูลพ่ื่�นฐานท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อสิ่ำาหรัับ

กัารัอ้างองิฐานภาษ่ีท่ี่�พิื่จารัณาจากัมูลค่าท่ี่�ดินและ

สิิ่�งป็ลูกัสิ่รัา้งใช้้กัันอย่างแพื่ร่ัหลายในป็รัะเที่ศึท่ี่�ม่

ข้อมูลกัารัซ่ึ่�อขายท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	พื่บส่ิ่วนใหญ่่

ทัี่�งในป็รัะเที่ศึท่ี่�พัื่ฒนาแล้ว	 และป็รัะเที่ศึกัำาลังพัื่ฒนา

บางส่ิ่วนเน่�องจากักัารัพิื่จารัณา	 ถึิ่งมูลค่าของท่ี่�ดิน

และสิ่�ิงป็ลูกัสิ่ร้ัางเป็็นหลักัในกัารัจัดเก็ับภาษ่ี	 ท่ี่�ดิน

และสิิ่�งป็ลูกัสิ่รัา้งใดม่มูลค่ามากั	 จะต้องเส่ิ่ยภาษ่ี

มากั	 ต่างจากัวิธ่แรักัซึึ่�งยึดหลักัขนาดของท่ี่�ดินและ

อาคารัเป็็นหลักั	 ตารัางท่ี่�	 2	 แสิ่ดงกัารัเป็ร่ัยบเท่ี่ยบ

ฐานภาษ่ีของแตล่ะป็รัะเที่ศึ	 จะเห็นได้ว่าป็รัะเที่ศึท่ี่�

พัื่ฒนาแล้วและป็รัะเที่ศึท่ี่�กัำาลังพัื่ฒนาส่ิ่วนใหญ่่ใช้้

มูลค่าตลาดเป็็นฐานภาษ่ี	 	 เป็็นที่�่ยอมรัับกัันว่าภาษ่ี

ท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่รัา้งเป็็นปั็จจัยหลักัท่ี่�ม่ความสิ่ำาคัญ่

ในกัารัขับเคล่�อนนโยบายของรััฐเพ่ื่�อกัารัพัื่ฒนา

รัะบบกัารัใหบ้รักิัารัชุ้มช้นในท้ี่องถิิ่�นมาอย่างยาวนาน

กัารันำา ข้อมูลท่ี่�เกั�่ยวข้องมาสิ่ร้ัางเป็็นฐานข้อมูล

ภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางนับว่าม่ความจำาเป็็น

อย่างยิ�งเพื่�่อเพื่�ิมศัึกัยภาพื่	 และป็รัะสิิ่ที่ธิภาพื่ในกัารั

บริัหารัจัดกัารัภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัาง	 ตลอด

จนสิ่ร้ัางความพึื่งพื่อใจในกัารัให้บริักัารัได้อย่าง

รัวดเร็ัวโป็ร่ังใสิ่และเป็็นท่ี่�ยอมรัับของป็รัะช้าช้น

	 อ่กัทัี่�งมส่ิ่ว่นสิ่ำาคัญ่ในกัารัลดต้นทุี่นและงบป็รัะมาณ

แผ่นดิน	 อย่างไรัก็ัตาม	 เน�่องจากังบป็รัะมาณและ

ที่รััพื่ยากัรัท่ี่�ใช้้สิ่นับสิ่นุนม่จำากััด	 เช่้นแผนท่ี่�และข้อมูล

ท่ี่�ดินยังไมม่ก่ัารัพัื่ฒนาและไม่เป็็นปั็จจุบัน	 ตลอดจน

กัารัขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ม่ความรู้ัความสิ่ามารัถิ่และ

in both developed countries and some developing 

countries. The higher value of property, the higher 

tax is required to collect. This is different from the 

first	method,	which	is	based	on	the	size	of	the	land	

and buildings. The tax base on land and building 

assessment is widely used in countries where 

property sales data is available. It is found mostly 

in both developed countries and some developing 

countries. The higher value of property, the higher 

tax is required to collect. This is different from the 

first	method,	which	is	based	on	the	size	of	the	land	

and	buildings.	Table	2	shows	the	comparison	on	

taxbases among both developed and developing 

countries. It can see that the developed countries 

mostly use market value of land and building as the 

tax bases.   It is recognized that the property tax 

(land and building) has been a key tool for driving 

government policy for the development of local 

community service systems for a long time. The 

integration of relevant information to create the 

property tax database is essential to maximize 

potential	and	efficiency	in	property	tax	management	

as well as to create the satisfaction in the services 

that are rapid, transparent and accepted by the 

public. It also plays an important role in reducing 

national expenditure and budget. However, due to 

limited budgets and resources, the maps and land 

data are then not developed and out of date as well 

as the lack of competent staff and the necessary 

technology	to	support.	This	is	then	the	significant	

obstacle and has a direct impact on the reform of the 

property tax system in such countries. In Thailand, 

the  land and buildng values are used  as tax 

base. This is to increase the accuracy, fairness and  
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trasparency in land and building  tax assessment, 

property registration fee and property acquisition.

เที่คโนโลย่ท่ี่�จำาเป็็นมาสิ่นับสิ่นุน	 จึงเป็็นอุป็สิ่รัรัคท่ี่�

สิ่ำาคัญ่และมผ่ลกัรัะที่บโดยตรังต่อกัารัป็ฏิิรูัป็รัะบบ

ภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางในป็รัะเที่ศึนั�น	 ๆ	 สิ่ำาหรัับ

ป็รัะเที่ศึไที่ยได้ใช้้มูลค่าท่ี่�ดินและสิิ่�งป็ลูกัสิ่ร้ัางเป็็น

ฐานภาษ่ีใหเ้กัดิความถูิ่กัต้องเป็็นธรัรัมและโป็ร่ังใสิ่

ในกัารัป็รัะเมินรัาคาเพ่ื่�อจัดเก็ับภาษ่ีท่ี่�ดินและสิิ่�ง

ป็ลูกัสิ่รัา้ง	 ค่าธรัรัมเน่ยมในกัารัจดที่ะเบ่ยนสิิ่ที่ธิ

และนิติกัรัรัมและกัารัซ่ึ่�อขายอสัิ่งหารัิมที่รััพื่ย์




