แนวความคิิดและฐานภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างในประเทศต่่างๆ
International Concept and Tax Base of Land and Building Tax
อััจฉริิยะ ยงประยููร*
นัักประเมิินราคาทรััพย์์สิินชำำ�นาญการ
กองมาตรฐานการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

Auchariya Yongprayoon
Professional Property Valuer
Property Valuation Standard Division

เป็็น ที่่ย� อมรัับกัันโดยทั่่�วไปว่่า ภาษีีที่ดิ่� ิน และ
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ งเป็็นรายได้้หลัักของรััฐบาลท้้องถิ่่น� ที่่นำ� ำ�ไป
ใช้้เป็็นงบประมาณเพื่่อ� การพััฒนาการการให้้บริิการ
ชุุมชนในท้้องถิ่่น� นั้้�น ๆ เช่่น ด้้านการศึึกษา สาธารณสุุข
และสวััสดิกิ ารสัังคม รวมทั้้�งสาธารณููปโภค สาธารณูู
ประการ รายได้้จากภาษีีประเภทนี้ิิ��คิดิ เป็็นร้้อยละ 40
และ 30 ของรายได้้รัฐั บาลท้้อ งถิ่่น� ทั้้�งหมดในกลุ่่�ม
ประเทศที่่พั� ฒ
ั นาแล้้วและกลุ่่�มประเทศกำำ�ลังั พััฒนา
ตามลำำ�ดับั และร้้อยละสิิบในกลุ่่�มประเทศที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่แยกตััวมาจากสหภาพโซเวีียต  

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: Land and Building Tax Comparing with Overall Local Government Revenue
Country
Australia

% of Total Local
Government Revenue
37.7

Japan
Germany

25.5
15.5

Canada

53.3

Argentian

35.0

Chile

35.1

Mexico

58.7

Indonesia

10.7

Guinea

32.0

Latvia

18.2

Ukraine

9.3

Source: Bird and Slack Resources (2004)

ตารางที่่� 1 แสดงการเปรีียบเทีียบรายได้้จาก
ภาษีีที่ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งกัับรายได้้รวมของรััฐบาล
ท้้อ งถิ่่�น จะเห็็นได้้ว่่า อััต รารายได้้ท้อ้ งถิ่่�น จากภาษีี
ที่่ดิ� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งในกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วมีี
มากกว่่ากลุ่่�มประเทศที่่กำ� ำ�ลังั พััฒนาและประเทศที่่�
เกิิดขึ้้น� ใหม่่ อย่่างไรก็็ตามรายได้้จากภาษีีที่ดิ่� ินและ
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ งดััง กล่่า วจะมากหรืือน้้อ ย ขึ้้�น อยู่่�กัับ
ปััจจััยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� จะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
พื้้�นที่่� เช่่น เป้้าหมายและความจำำ�เป็็นในการใช้้จ่า่ ย
งบประมาณ, รายได้้จากแหล่่งอื่่น� , ความเป็็นอิิสระ
ของรััฐบาลท้้องถิ่่น� , ฐานภาษีี, และความสามารถใน
การขัับเคลื่่อ� นและบัังคัับใช้้ภาษีีอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ                                                             

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.

แนวความคิิดภาษีีที่ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง

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

ในส่่วนของแนวความคิิดที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
ภาษีีที่ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งนั้้�น  Henry George (1979)
นัักเศรษฐศาสตร์์ที่มีีชื่
่� อ่� เสีียงคนหนึ่่�งของโลกได้้อธิิบาย

Concept of Land and Building Tax 		
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ไว้้ว่า่  มููลค่่าที่่ดิ� ินที่่สู� งู ขึ้้น� มิิได้้เกิิดจากการกระทำำ�ใด ๆ
ของเจ้้าของที่่ดิ� นิ แต่่เป็็นผลที่่� ได้้รับั จากสภาพแวดล้้อม
และการพััฒ นาสาธารณููปโภคและการบริิก าร
สาธารณะในบริิเวณดัังกล่่าว ที่่รั� ฐั บริิการจััดหาให้้ เช่่น
ถนนไฟฟ้้า น้ำำ��ประปา ดัังนั้้�น เมื่่อ� ที่่ดิ� นิ ได้้รับั ประโยชน์์
จากสิ่่ง� เหล่่านี้้�จนทำำ�ให้้มูลู ค่่าที่่ดิ� ินสููงขึ้้น� เจ้้าของที่่ดิ� ิน
ควรช่่วยตอบแทนรััฐด้้วยภาษีีที่เ่� กี่่ย� วเนื่่อ� งกััน ที่่ดิ� ิน
และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งที่่เ� สีียภาษีีแบ่่งตามลัักษณะการใช้้
ประโยชน์์ที่ดิ่� ินได้้เป็็นกลุ่่�มหลััก  ๆ ได้้แก่่ ที่่อ� ยู่่�อาศััย
พาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยมีี
ที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งบางประเภทที่่� ได้้รับั การยกเว้้น
เช่่น สถานที่่ร� าชการ  และเพื่่อ� กิิจกรรมทางศาสนา  

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.

โดยทั่่� ว ไป การประเมิิ น ภาษีี ที่่�ดิิ น และ
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ งจำำ� แนกได้้ 2 ประเภท: มููล ค่่า ที่่ดิ� ิ น
เปล่่าและมููลค่่าที่่ดิ� ินรวมสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง   บางประเทศ
เก็็บ ภาษีีเฉพาะที่่ดิ� ิน อย่่า งเดีียว เช่่น เคนยาและ
บางพื้้�นที่่�ในประเทศออสเตรเลีียและอเมริิกาใต้้แต่่ก็มีี็
ประเทศที่่เ� ก็็บภาษีีเฉพาะสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง เช่่นแทนซาเนีีย
ในขณะที่่�ปร ะเทศส่่ว นใหญ่่เ ก็็บ ภาษีีทั้้ง� ที่่ดิ� ิ น และ
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง รััฐบาลส่่วนกลางและท้้องถิ่่น� สามารถ
ใช้้ร ะบบภาษีี ที่ดิ่� ิ น และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งดััง กล่่า วมาใช้้
เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งในการสนัับสนุุนนโยบาย
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งการผัังเมืือง
และพััฒนาชุุมชน เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามแผนการพััฒนา
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ เช่่น ภาษีีเฉพาะที่่ดิ� ินอาจถููกนำำ�มาใช้้เพื่่อ�
จููงใจให้้เกิิดการพััฒนาหรืือลงทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ตามนโยบาย
สนัับสนุุนการใช้้ที่ดิ่� ินที่่มีี� อยู่่�จำำ�กััดให้้มีีประโยชน์์สูงู สุุด
เนื่่อ� งจากประชาชนไม่่จำำ�เป็็นต้้องแบกรัับภาระภาษีี
เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง ทำำ�ให้้การพััฒนาที่่ดิ� ินสามารถ
ทำำ�ได้้อ ย่่า งเต็็ม ที่่� โดยการก่่อ สร้้า งสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง
และอาคารต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ประโยชน์์
สููงสุุด นอกจากนี้้�ยังั สามารถนำำ�ไปใช้้ส่ง่ เสริิมให้้เกิิด
การพััฒนาที่่ดิ� นิ ในเขตชานเมืืองเพื่่อ� รองรัับการขยาย
ตััว ของประชากรในเขตเมืือง เพื่่อ� จููงใจและกระตุ้้�น
ให้้มีีก ารย้้า ยการลงทุุน ด้้า นต่่า ง ๆ เช่่น ที่่อ� ยู่่�อ าศััย

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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พาณิิชยกรรม  และอุุตสาหกรรมจากเขตเมืืองไปยัังบริิเวณ
พื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว เพื่่อ� ลดปััญหาต่่าง ๆ อัันเป็็นผลมาจาก
ความแออััดของชุุมชนเมืืองเช่่น ปััญหาการจราจร 
มลพิิษทางน้ำำ��และอากาศ ความไม่่พอเพีียงของสาธารณููปโภค
ความเสื่่อ� มโทรมของสภาพแวดล้้อมและที่่อ� ยู่่�อาศััย
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การบริิการสาธารณะต่่าง ๆ ของรััฐไม่่สามารถ
ตอบสนองความต้้อ งการที่่เ� พิ่่�ม ขึ้้น� อย่่า งไม่่จำำ� กััด
ในทางตรงข้้าม ภาษีีที่ดิ่� ินรวมสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งสามารถ
นำำ� มาใช้้ค วบคุุ ม การพััฒ นาเมืืองและชุุ ม ชนให้้
เป็็นไปในทิิศทางที่่ต้� อ้ งการเนื่่อ� งจากการพััฒนาที่่ดิ� ิน
ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุง ห รืือ ปลูู กสร้้า งอาคาร
และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งต่่า งๆ จะต้้อ งมีีความรอบคอบ
 คำำ�นึึ ง ถึึ ง ต้้น ทุุ น ค่่ า ใช้้จ่่ า ย และ ภาระ ภา ษีี ที่่�
เพิ่่�มขึ้้น� รััฐสามารถนำำ�หลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวมาพิิจารณา
เพื่่อ� เลืือกรููปแบบการกำำ� หนดภาษีีที่ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููก
สร้้างที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� สนัับสนุุนนโยบายและแผนงาน
ของตััวเอง ทั้้�งนี้้�รัฐั ควรประชาสััมพัันธ์์ทำำ�ความเข้้าใจให้้
ผู้้�เสีียภาษีีและประชาชนที่่� ได้้รับั ผลกระทบได้้รับั ทราบ
ถึึงประโยชน์์และความจำำ�เป็็นจากการเปลี่่ย� นแปลง
รููปแบบการจััดเก็็บดัังกล่่าว   อย่่างไรก็็ตาม ปััญหา
ด้้า นการบริิ ห ารจััด การของภาษีีเ ฉพาะที่่ดิ� ิ น มััก
จะเกิิด ขึ้้น� เขตในบริิเ วณเขตเมืืองหรืือชุุม ชนซึ่่ง� มีี
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ งตั้้�งอยู่่�บนที่่ดิ� ินอย่่างหนาแน่่น เนื่่อ� งจาก
มีีสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งตั้้�ง อยู่่�บนแปลงที่่ดิ� ิ น ทำำ�ให้้จำำ�ต้อ้ งหััก
ต้้นทุุนตามความเป็็นจริิงของสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งดัังกล่่าวออก
จากมููลค่่า ทรััพย์สิ์ ิน ทั้้�งแปลงเพื่่อ� ให้้ได้้มูลู ค่่าเฉพาะ
ที่่ดิ� ินเพื่่อ� ประเมิิน ภาษีีต่่อไปสิ่่ง� เหล่่า นี้้�เป็็นที่่กั� งั วลใน
กลุ่่�มต่่า ง ๆ เนื่่อ� งมาจากความซัับ ซ้้อ นเชิิง ปฎิิบัติั ิ
และความผิิด พลาดคลาดเคลื่่อ� นในกระบวนการ
คำำ�นวณต้้นทุุนค่่าก่่อสร้้างอาคารรวมทั้้�งงบประมาณ
เพื่่อ� การจััด เก็็บ ข้้อ มููล ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและเป็็น ปััจ จุุบััน
รููปภาพด้้านล่่างแสดงตััวอย่่างการสร้้างแบบจำำ�ลอง 3
มิิติแิ ผนที่่ที่� ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปใช้้ใน
การกำำ�หนดนโยบายและวางแผนการบริิหารจััดการ
ภาษีี และงานประเมิินราคาที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งต่่อไป  
อย่่างไรก็็ตาม อััตราภาษีีต่่อตารางหน่่วยที่่ดิ� ิน 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

5

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

อาคารอาจเหมืือนกััน หรืือแตกต่่างกัันไปในแต่่ละพื้้�นที่่�
ขึ้้น� อยู่่�กับั นโยบายของรััฐบาล

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

รููปที่่� 1 แสดงตััวอย่่างแผนที่่ที่� ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งในเขต
กรุุงเทพมหานคร แสดงแปลงที่่ดิิ� น(เส้้นสีีเทา) การใช้้ประโยชน์์
ที่่ดิ� นิ ประเภทที่่อ� ยู่่�อาศััย(สีีเขีียว) พาณิิชยกรรม (สีีม่่วง)
และอุุตสาหกรรม (สีีชมพูู) โดยมีีคลองและแหล่่งน้ำำ��
(สีีฟ้้า) ถนนและทางเข้้าออก  (สีีเหลืือง) รวมอยู่่�ด้้วย
ส่่วนเส้้นสีีแดงแสดงระวางแผนที่่� UTM บนภาพถ่่าย
ดาวเทีียม   
รููปที่่� 2 แสดงตััวอย่่างแผนที่่ที่� ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง
บริิเวณชานเมืืองกรุุง เทพมหานคร  แสดงแปลง
ที่่ดิ� ิน (เส้้นสีีเทา) ลัักษณะอาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง
(สีีชมพูู ) แปลงที่่ดิ� ิ น สีีเขีียวแสดงการใช้้ที่ดิ่� ิ น เพื่่อ�
เกษตรกรรม แปลงสีีเหลืืองแสดงพื้้�นที่่พ� าณิิชยกรรม
โดยมีีคลองและแหล่่งน้ำำ��  (สีีฟ้้า) ทางเข้้าออก (สีีแดง)
เป็็นส่่วนประกอบ บนภาพถ่่าย Orthophoto    
รููป ที่่� 3 แสดงตััว อย่่า งแผนที่่ร� าคาประเมิิ น ที่่ดิ� ิ น
ดิิจิติ อล บริิเวณปริิมณฑลกรุุงเทพมหานคร  ผลิิต
จากการบููรณาการแบบจำำ�ลอง Hedonic Price Model
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศภููมิศิ าสตร์์ (Geographical
Information Systems) และข้้อมููลต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกัันเพื่่อ�
สนัับสนุุนการจััด ทำำ�ฐานภาษีีที่ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง
ตลอดจนการวางแผน การตััดสิินใจด้้านบริิหารจััดการ
ของรััฐในด้้านต่่าง ๆ แผนที่่จำ� ำ�แนกสีีตามระดัับราคา
เพื่่อ� ให้้ง่่ายในการนำำ�เสนอผู้้�บริิหาร  และให้้การบริิการ
ประชาชน

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
ฐานภาษีี
method considers the area of land plot, building
โด ย ทั่่� ว ไป  ฐ า น ภ า ษีี เ พื่่� อ ก า รคำำ� นวณ area or the combination of both. Its advantage is
ภาษีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับที่่ดิ� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งแบ่่งเป็็น 2 simplification and convenience as well as no hassle
ประเภทหลััก  ได้้แก่่ ขนาดเนื้้�อที่่� และมููลค่่าที่่ดิ� นิ และ in data collection because it considers only the total
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง การอ้้างอิิงฐานภาษีีโดยใช้้ขนาดเนื้้�อที่่� area of land or building for tax calculation. One of
นิิยมนำำ�มาใช้้ ในกรณีีที่่� ไ ม่่มีีหรืือไม่่สามารถใช้้ข้อ้ มููล Its problems is unfairness because it does not taking
ราคาซื้้�อ ขายอสััง หาริิม ทรััพย์์ โดยเฉพาะในกลุ่่�ม into account any specific factors that cause the
ประเทศยุุโรปกลางและตะวัันออก รวมทั้้�งประเทศ difference in land and building values in the same
เกิิดใหม่่ที่แ่� ยกตััวเป็็นอิิสระจากประเทศรััสเซีีย จีีน area. While the tax rates may not be the same due
ชิิลีี  และบางประเทศในทวีีปแอฟริิกา เช่่น เคนยา to variables affecting land and building value such
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Table 2 : Tax Base Comparison
Country
Australia
Japan
Germany
Canada
Argentina

Type

Tax Base

Land / Land and Building
Land / Land and Building
Land, Building and Intengible Asset
Land and Building
Land and Building

Market Value / Rent
Market Value
Market Value
Market Value
Market Value
Land Area Size Land
Building Cost
Market Value

Chile

Land and Building

Mexico

Land and Building

China

Land / Land and Building

Land Area Size
Market Value / Rent

Indonesia
Philippines
Guinea
Tunisia
Latvia
Poland
Ukraine
Thailand

Land and Building
Land / Land and Building
Land and Building
Land / Land and Building
Land and Building
Land and Building
Land
Land and Building

Market Value
Market Value
Rent
Land Area Size / Rent
Market Value
Land Area Size
Land Area Size
Market Value

และ ตููนีีเซีีย วิิธีีนี้้พิ� ิจ ารณาเนื้้�อ ที่่�ข องแปลงที่่ดิ� ิ น
หรืือพื้้�น ที่่อ� าคารหรืือทั้้�งสองอย่่า งรวมกััน  จุุดเด่่น
ของระบบนี้้�คืือความสะดวกและไม่่ยุ่่�ง ยากในการ
จััดเก็็บ เพราะพิิจ ารณาเพีียงจำำ� นวนเนื้้�อ ที่่ทั้้� ง� หมด
ของอาคารหรืือที่่�ดิิ น เท่่ า นั้้�น ก็็ส ามารถคำำ� นวณ
ภาษีี ไ ด้้  ปัญ
ั หาของระบบการจััด เก็็บ ประเภทนี้้�
คืือความไม่่เป็็น ธรรมเนื่่อ� งจากไม่่พิิจ ารณาปััจ จััย
เฉพาะซึ่่ง� ทำำ�ให้้เ กิิด ความแตกต่่า งของมููล ค่่า ที่่ดิ� ิ น
และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งในบริิเวณเดีียวกััน ในขณะที่่อั� ตั รา
ภาษีีระหว่่ า งกลุ่่�มอาจไม่่ เ ท่่ า กัั น ขึ้้�น อยู่่�กัั บ ทำำ� เล
ที่่ตั้้� ง� อัันเนื่่อ� งมาจากตััวแปรที่่มีี� ผลกระทบต่่อมููลค่่า

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
8

ที่่ดิ� ิน และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง เช่่น  ทำำ�เลที่่ตั้้� ง� และระบบ
สาธารณููปโภคของรััฐ นอกจากนี้้�  มีีก ารกำำ� หนด
ฐานภาษีี ที่่�แ ตกต่่า งไปจากข้้า งต้้น เช่่ น  การให้้
ผู้้�เ สีียภาษีีเป็็น ผู้้�แจงรายละเอีียดขนาด และข้้อ มููล
อื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วกัับเนื้้�อ ที่่ดิ� ิน หรืืออาคารของตััวเองว่่า มีี
ขนาดเท่่าไหร่่ วิธีีนี้้
ิ เ� ป็็นวิิธีีที่่� ไม่่ต้อ้ งการความซัับซ้้อน
และไม่่มีีมาตรฐานในการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ มีีใช้้ ใน
บางประเทศที่่ยั� งั ไม่่มีีข้อ้ มููลพื้้�นฐานที่่เ� พีียงพอสำำ�หรัับ
การอ้้างอิิงฐานภาษีีที่พิ่� จิ ารณาจากมููลค่่าที่่ดิ� ินและ
สิ่่ง� ปลููกสร้า้ งใช้้กััน อย่่า งแพร่่ห ลายในประเทศที่่�มีี
ข้้อมููลการซื้้�อขายที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง พบส่่วนใหญ่่
ทั้้�งในประเทศที่่พั� ฒ
ั นาแล้้ว และประเทศกำำ�ลังั พััฒนา
บางส่่วนเนื่่อ� งจากการพิิจารณา ถึึงมููลค่่าของที่่ดิ� ิน
และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งเป็็นหลัักในการจััดเก็็บภาษีี  ที่่ดิ� ิน
และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งใดมีีมููล ค่่า มาก  จะต้้อ งเสีียภาษีี
มาก ต่่างจากวิิธีีแรกซึ่่ง� ยึึดหลัักขนาดของที่่ดิ� ินและ
อาคารเป็็นหลััก  ตารางที่่� 2 แสดงการเปรีียบเทีียบ
ฐานภาษีีของแต่่ละประเทศ  จะเห็็นได้้ว่า่ ประเทศที่่�
พััฒ นาแล้้วและประเทศที่่กำ� ำ�ลังั พััฒ นาส่่ว นใหญ่่ ใช้้
มููลค่่าตลาดเป็็นฐานภาษีี   เป็็นที่่ย� อมรัับกัันว่่าภาษีี
ที่่ดิ� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งเป็็นปััจจััยหลัักที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั
ในการขัับ เคลื่่อ� นนโยบายของรััฐ เพื่่อ� การพััฒ นา
ระบบการให้้บริิการชุุมชนในท้้องถิ่่น� มาอย่่างยาวนาน
การนำำ�ข้อ้ มููล ที่่�เ กี่่�ย วข้้อ งมาสร้้า งเป็็น ฐานข้้อ มููล
ภาษีี ที่่�ดิิ น และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งนัั บ ว่่ า มีีความจำำ� เป็็น
อย่่างยิ่่ง� เพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพ  และประสิิทธิภิ าพในการ
บริิห ารจััด การภาษีีที่ดิ่� ิน และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ ง ตลอด
จนสร้้า งความพึึง พอใจในการให้้บ ริิก ารได้้อ ย่่า ง
รวดเร็็วโปร่่งใสและเป็็น ที่่�ย อมรัับ ของประชาชน
 อีีกทั้้�งมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการลดต้้นทุุนและงบประมาณ
แผ่่นดิิน อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากงบประมาณและ
ทรััพยากรที่่�ใช้้สนับั สนุุนมีีจำำ�กััด เช่่นแผนที่่แ� ละข้้อมููล
ที่่ดิ� ินยัังไม่่มีีการพััฒนาและไม่่เป็็นปััจจุุบันั ตลอดจน
การขาดแคลนเจ้้าหน้้าที่่ที่� มีี่� ความรู้้�ความสามารถและ

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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เทคโนโลยีีที่่จำ� ำ�เป็็น มาสนัับสนุุน จึึงเป็็น อุุปสรรคที่่� trasparency in land and building tax assessment,
สำำ�คัญ
ั และมีีผลกระทบโดยตรงต่่อการปฏิิรูปร
ู ะบบ property registration fee and property acquisition.
ภาษีีที่ดิ่� ินและสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งในประเทศนั้้�น ๆ สำำ�หรัับ
ประเทศไทยได้้ ใช้้มูลู ค่่า ที่่ดิ� ิน และสิ่่ง� ปลููกสร้า้ งเป็็น
ฐานภาษีีให้้เกิิดความถููกต้อ้ งเป็็นธรรมและโปร่่งใส
ในการประเมิิน ราคาเพื่่อ� จััดเก็็บ ภาษีีที่ดิ่� ิน และสิ่่ง�
ปลููกสร้า้ ง ค่่า ธรรมเนีียมในการจดทะเบีียนสิิทธิิ
และนิิติิกรร มและการซื้้�อ ขายอสััง หาริิ ม ทรัั พย์์
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