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--------------------------------บทคัดย่ อ

กฎหมายภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบาํ รุ งท้องที่ ทั้งสองฉบับบังคับใช้มาเป็ นระยะเวลานาน
ประกอบกับมีปัญหาและข้อจํากัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปั จจุ บัน ทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี รายได้ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่ น ทําให้รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติม รัฐบาลปั จจุบนั จึงมีความพยายามผลักดันกฎหมายภาษีทรัพย์สินฉบับใหม่ หรื อที่มี
ชื่อว่า “ร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ...” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผลักดันให้เกิ ดการกระจายการถือครองที่ ดิน และช่ วยลดความเหลื่ อมลํ้าในการถื อครอง
ทรัพย์สินอีกทางหนึ่ ง เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีหน้าที่ จดั เก็บภาษี อาจ
ประสบปั ญหาในการจัดเก็บภาษีอนั เนื่องมาจากกฎหมายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการประเมินที่แตกต่างไป
จากกฎหมายปั จจุ บันทั้งสองฉบับ ที่ ก ํา หนดให้ผูเ้ สี ย ภาษี ซ่ ึ ง เป็ นเจ้า ของทรั พ ย์สิ นมี หน้า ที่ ย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2 หรื อภ.บ.ท.5) เพื่อเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ ดิน หรื อภาษีบาํ รุ งท้องที่ เป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ สํารวจและจัดทําบัญชี รายการที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยเจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งมีหน้าที่ ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินอีกต่อไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีไปยังผูเ้ สี ยภาษีซ่ ึงเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินโดยตรง หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อส่ ง ณ ภูมิลาํ เนาหรื อถิ่นที่อยูห่ รื อสถานที่ ทาํ
การของผูเ้ สี ยภาษีในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทําการของผูเ้ สี ยภาษี อาจก่อให้เกิดความไม่
สะดวกและความล่าช้าในการแจ้งการประเมินภาษี รวมถึงการใช้สิทธิของผูเ้ สี ยภาษีได้
จากการศึ กษาเปรี ยบเทียบแนวทางการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ตามร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ... กับการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
ตามกฎหมายภาษีอสังหาริ มทรั พย์ของมลรัฐนิ วยอร์ ก ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (New York Real Property Tax Law)
พบว่าการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (อสังหาริ มทรัพย์) ของมลรัฐนิ วยอร์ ก จัดเก็บภาษีแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน และกําหนดอัตราภาษีแตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน มีความคล้ายคลึงกันกับกฎหมาย
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ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของไทย แต่แตกต่างกันในส่ วนของการบริ หารการจัดเก็บภาษี เช่น ขั้นตอนการประเมิน
ภาษี การแจ้งการประเมินภาษี เป็ นต้น และที่โดดเด่นคือกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หาร
การจัดเก็บภาษีดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ไว้ในกฎหมายดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ เช่น การยื่นคําร้องขอยกเว้นภาษี การยื่นคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น การยื่น
อุทธรณ์ผลการพิจารณาการประเมินภาษีของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น การยื่นคําร้องขอให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแก้ไขข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการประเมินภาษี การออกเอกสารทางด้านภาษี การชําระภาษี การจัดทําใบเสร็ จรับเงินการชําระภาษี การ
ออกหนังสื อแจ้งผูเ้ สี ยภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้น และในการศึกษาการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ของนครนิ วยอร์ ก (New York City) พบว่ามีการดําเนิ นงานการบริ หารการจัดเก็บภาษีดว้ ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นไปตามกฎหมายภาษีอสังหาริ มทรัพย์ของมลรัฐนิวยอร์ก (New York Real Property Tax
Law) เหมาะสมที่ประเทศไทยจะนํามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเมื่อกฎหมายภาษีทรัพย์สินฉบับใหม่มีผลบังคับใช้
คําสําคัญ: ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง, ภาษีทรัพย์สิน

ABSTRACT

As both Building and Land Tax Act and Local Administration Tax Act give authorities to local
administrative organization on imposing building and land tax and local administration tax, they, however, have been
implemented for ages, together with problems and limitations concerning tax base, tax rate and tax deduction
irrelevant to current circumstances. Since local administrative organization has deficit revenues, it is inadequate for
local development. As a result, the government has to allocate budgets for additional support. The incumbent
government therefore enacts a new property tax law named “Building and Land Tax Bill, B.E…” with aims to allow
local administrative organization collect taxes efficiently, promote land tenure distribution and reduce disparity of
property occupancy.
Upon enforcement of the law, authorized local administrative organization may face problems on tax
collecting since the said law requires appraisal procedures different from the current applicable laws. The current
laws on building and land tax and local administration tax require property owner as tax payer to submit property list
(Phor. Ror. Dor 2 or Phor. Bor. Thor. 5 ) for paying land and building tax or local administration tax. Local
administration organization has duties to survey and conduct land and building list in lieu of property owner which
means that owner do not have duties to submit its property list. The local administration organization informs tax
appraisal to property owner cum taxpayer directly at or by registered mail to domicile or principal address of taxpayer
between dawn and dusk or working hours of taxpayer. This may cause inconvenient and prolong tax appraisal notice
and right exercise of taxpayer.
Refer to author’s comparative study between land and building tax appraisal and management under the
land and building tax bill B.E…. and the New York real property tax law, it is found that the New York law stipulates
that law collecting concerning property utilization and tax rates are variable depending on property utilization. It is
quite similar to Thailand’s bill. The different part is about tax imposing management including tax appraisal
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procedures and tax appraisal notice. Interestingly, the New York law prescribes tax imposing management with
electronic method for convenience of operations i.e. tax exemption application, tax appraisal application by local
administrator, tax appraisal appeal by local administrator, application for error correction concerning tax appraisal,
tax relevant document issuance, tax payment, tax payment receipt, tax notice under applicable laws. The law gives
power to competent authorities to stipulate standards together with court administration office and Comptroller
General of the United States.
Moreover, author studies property tax management with electronic methods of New York City and finds
that electronic studies property tax management under the New York Real Property Tax Law suitable for application
as guideline for Thailand’s property tax law.
Keywords: Land and Building Tax, Real Property Tax
1. บทนํา

ปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บภาษีทรัพย์สินด้วยกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบาํ รุ งท้องที่ พ.ศ.2508 โดยจัดเก็บจากเจ้าของทรัพย์สิน
(ผูเ้ สี ยภาษี) ได้แก่ เจ้าของที่ดิน เจ้าของโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสี ยภาษี ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินของผูเ้ สี ยภาษีต้ งั อยู่
จากนั้นจะเป็ นขั้นตอนในส่วนของเจ้าหน้าที่ อปท. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและประเมินภาษี เพื่อแจ้งการ
ประเมิน ให้เจ้าของทรัพย์สินนําเงินไปชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งวิธีการแจ้งการประเมินให้ผู ้
เสี ยทราบนั้นกฎหมายกําหนดวิธีให้คนนําไปส่ งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลา
ทําการ ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสถานที่ทาํ การของผูร้ ับ (ผูเ้ สี ยภาษี) หรื อจะส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับก็ได้ ซึ่ง
ในขณะนี้ ทางรัฐบาลมีความว่าเห็นว่ากฎหมายทั้งสองฉบับใช้มาเป็ นเวลานานแล้ว และไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปั จจุบนั เนื่องจากกฎหมายภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบาํ รุ งท้องที่ มีปัญหาและข้อจํากัดเกี่ยวกับฐาน
ภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ทําให้ อปท. มีรายได้ไม่เพียงพอใน
การพัฒนาท้องถิ่ น ทําให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุ นเพิ่มเติ ม รั ฐบาลจึ งมี ความพยายามผลัก ดัน
กฎหมายภาษีทรัพย์สินฉบับใหม่ มีชื่อเรี ยกว่า กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ซึ่งจะนํามา
บังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษี บาํ รุ งท้องที่ พ.ศ.2508
เพื่อให้ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
มากขึ้น รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการบริ หารจัดการในเขตพื้นที่ของตน ก่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผู ้
เสี ยภาษี ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และช่วยลด
ความเหลื่ อ มลํ้า ในการถื อ ครองทรั พ ย์สิ น ได้อี ก ทางหนึ่ ง (สํา นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง , 2559) หากร่ า ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ อปท. ซึ่ งมีหน้าที่จดั เก็บภาษี อาจประสบปั ญหาใน
การจัดเก็บภาษี แม้เจ้าหน้าที่ อปท. จะมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินตามกฎหมายภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน และกฎหมายภาษีบาํ รุ งท้องที่เป็ นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายใหม่น้ ี มีการเปลี่ยนแปลงฐานภาษีจาก
ฐานค่ารายปี และราคาปานกลาง มาใช้ฐานมูลค่าทรัพย์สินแทน ประกอบกับขั้นตอนการประเมินภาษีที่แตกต่างไป
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จากเดิ ม ที่ ก ํา หนดให้ผูเ้ สี ย ภาษี มี ห น้า ที่ ยื่น แบบแสดงรายการทรั พ ย์สิ น เพื่ อ เสี ย ภาษี (ภ.ร.ด.2 หรื อ ภ.บ.ท.5) ณ
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินของผูเ้ สี ยภาษีต้ งั อยู่ แต่ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
กําหนดให้ อปท. มีหน้าที่สาํ รวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยเจ้าของทรัพย์สินไม่ตอ้ งยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินเหมือนกับกฎหมายฉบับปั จจุบนั และให้ อปท. แจ้งการประเมินภาษีให้กบั ผูเ้ สี ยภาษีโดยตรง
หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับ หรื อให้ส่ง ณ ภูมิลาํ เนาหรื อถิ่นที่ อยู่หรื อสถานที่ ทาํ การของผูเ้ สี ยภาษี ใน
ระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทําการของผูเ้ สี ยภาษี เมื่อพิจารณาร่ างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างจะพบว่าในขั้นตอนการประเมิน รวมถึงการใช้สิทธิโต้แย้งของผูเ้ สี ยภาษีต่อเจ้าหน้าที่ อปท. ยังเป็ นวิธีการที่
ต้องใช้คนนําส่ ง หรื อส่ งทางไปรษณี ย ์ อาจก่อให้เกิ ดปั ญหาความล่าช้าและความไม่สะดวกเป็ นอย่างมาก ต่างกับ
กรมสรรพากรที่ได้นาํ ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการยื่นแบบและเสี ยภาษี ซึ่ งนอกจากจะช่วยให้การเสี ยภาษีมีความ
สะดวกมากขึ้นแล้ว ยังช่วยป้ องกันปั ญหาการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ งด้วย ดังนั้น การเสี ยภาษีดว้ ยการใช้
เทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึ งเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นของไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังเช่ นในต่างประเทศ ซึ่ งกฎหมายภาษี
ทรัพย์สินกําหนดให้พฒั นาระบบการจัดเก็บภาษีโดยใช้เทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาช่วยในการบริ หารจัดการระบบจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาเปรี ยบเทียบการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินระหว่างร่ างพระราชบัญญัติภาษี
ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.... กับกฎหมายภาษีอสังหาริ มทรัพย์ของมลรัฐนิ วยอร์ ก สหรัฐอเมริ กา (New York Real
Property Tax Law) เพื่อนํามาปรับใช้กบั การประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย
3. การดําเนินการวิจยั
ศึกษาแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) หนังสื อกฎหมาย วารสาร บทความ คําพิพากษาฎีกา
เอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ รวมถึงวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะห์ให้
ได้ม าเพื่ อ ข้อ สรุ ป และแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา โดยใช้วิ ธี ก ารเขี ย นแบบพรรณนาและวิ เ คราะห์ (Descriptive and
Analytical Method)
4. ผลการวิจยั
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินตามร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างพ.ศ. ... สามารถสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปสาระสําคัญของร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. ...
ประเทศไทย (ร่ างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ...)
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และห้องชุด แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม
2. ทรัพย์สินที่ใช้อยูอ่ าศัยเอง
3. ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชยกรรม
4. ที่ดินที่ในปี ที่ล่วงมาทิ้งไว้วา่ งเปล่าหรื อไม่ได้ทาํ ประโยชน์ตามควรแก่
สภาพที่ดิน และยังคงมีลกั ษณะดังกล่าวในปี ต่อมา
ฐานภาษี
มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
อัตราภาษี
แบ่งอัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทั้ง 4 ประเภท
1. ประเภทที่ 1 อัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 0.2
2. ประเภทที่ 2 อัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 0.5
3. ประเภทที่ 3 อัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 2
4. ประเภทที่ 4 อัตราภาษี ไม่เกินร้อยละ 5
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น
เช่น
1. ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์ ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
3. ทรัพย์สินของรัฐหรื อของหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรื อ
กิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ เป็ นต้น
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เจ้าของทรัพย์สิน
การชําระภาษี
สามารถแบ่งชําระเป็ นงวดได้
ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สํานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดยการ
ส่งธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อเช็คธนาคาร ช่องทางเคาน์เตอร์
ธนาคาร เป็ นต้น
การอุทธรณ์
ผูเ้ สี ยภาษีสามารถใช้สิทธิคดั ค้านและขอให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนการประเมินภาษีได้ ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยภาษีไม่พอใจผลการพิจารณา
ทบทวนการประเมินภาษี ผูเ้ สี ยภาษีสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษี
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การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน(อสังหาริ มทรัพย์) ในมลรัฐนิวยอร์ก (New York State) จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (Real
Property Tax) จากเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ใน 62 เขต (County) ตามกฎหมายที่มีชื่อว่า “New York Real Property Tax
Law” รวมถึงการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในนครนิ วยอร์ ก ที่ แบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 5 เมือง (Borough) ได้แก่ Manhattan,
Bronx, Brooklyn, Queens และ Staten Island ซึ่ งนครนิ วยอร์ กเป็ นเขตการปกครองหนึ่ งที่ข้ ึนตรงต่อมลรัฐนิ วยอร์ ก
การจัดเก็บและการประเมินภาษีทรัพย์สิน แบ่งประเภทของทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษีออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท
ที่ 1 เป็ นทรัพย์สินประเภทที่อยูอ่ าศัย ขนาด 1 – 3 หน่วย ประเภทที่ 2 เป็ นทรัพย์สินประเภทที่อยูอ่ าศัย ขนาดเกินกว่า
3 หน่ วย รวมถึ งอาคารชุ ด ประเภทที่ 3 เป็ นทรั พย์สินประเภทสิ่ งปลูกสร้ างของผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภค และ
สัมปทานเฉพาะกิ จ และประเภทที่ 4 เป็ นทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ (เพื่อการพาณิ ชย์) ซึ่ งรวมถึงอาคารสํานักงาน,
โรงงาน, ร้านค้า และโรงแรม ส่วนอัตราภาษีสาํ หรับทรัพย์สินแต่ละประเภทกําหนดไว้ในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งหาก
เปรี ยบเทียบกับร่ างกฎหมายของไทย พบว่ามีการแบ่งทรัพย์สินเป็ นประเภทต่าง ๆ และกําหนดอัตราภาษีของทรัพย์สิน
แต่ละประเภทไว้แตกต่างกันเหมือนกับร่ างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของไทย จะต่างกันในส่ วนของฐาน
ภาษี ซึ่ งของไทยกําหนดให้ใช้มูลค่าตามราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่ตามกฎหมายมลรัฐนิ วยอร์ กจะใช้ราคาตลาด โดย
ในการคํานวณภาษีที่ผูเ้ สี ยภาษีจะต้องเสี ยนั้น จะนําราคาตลาดของทรัพย์สิน คูณด้วยระดับการประเมินทรั พย์สิน
(level of assessment) ก่อนที่นาํ ผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษี ให้หักออกด้วยส่ วนที่ได้รับการยกเว้น (Exemptions)
จะได้จ ํา นวนภาษี ที่ผูเ้ สี ยภาษี จะต้อ งเสี ย โดยมี ส่ ว นลดค่า ภาษี ให้กับ เจ้า ของทรั พย์สิ นบางประเภท เช่ น อาคาร
สร้างใหม่ หรื อโครงสร้างที่ ทนั สมัย การฟื้ นฟู การต่อเติม หรื อปรับปรุ งโครงสร้างอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์อาคาร
ดังกล่าวในเชิงพาณิ ชย์1 เป็ นต้น
ในกฎหมายภาษีทรั พย์สินของมลรั ฐนิ วยอร์ ก “New York Real Property Tax Law” มี บทบัญญัติที่สําคัญ
เกี่ยวกับการบริ หารการจัดเก็บภาษี ได้แก่ มาตรา 1570: มาตรฐานว่าด้วยการบริ หารระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
ของมลรัฐนิ วยอร์ ก มาตรา 1573: เงิ นช่วยเหลือจากมลรัฐในการดูแลรักษาระบบการบริ หารจัดการภาษีทรัพย์สิน
มาตรา 203: สํานักงานให้บริ การด้านภาษีทรัพย์สิน มาตรา 920: เอกสารรายชื่อผูเ้ สี ยภาษีและใบสําคัญการเสี ยภาษี
มาตรา 922: เอกสารทางภาษีที่ตอ้ งส่งทางไปรษณี ย ์ มาตรา 924: การจัดเก็บภาษีและดอกเบี้ย มาตรา 925: การชําระ
เงินภาษีผ่านทางไปรษณี ยห์ รื อผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับการแต่งตั้ง และมาตรา 104 ซึ่ งมีรายละเอียดที่ สําคัญเกี่ยวกับการ
บริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-RPT) ย่อมาจาก “Electronic Real Property Tax Administration”
โดยมาตรฐานนั้นจะต้องระบุถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขในการดําเนิ นงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดเก็บ
ภาษี ทรั พย์สินทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อขจัดความจําเป็ นในการใช้เอกสารที่ เป็ นกระดาษให้หมดไป สําหรั บการ
ดําเนินงานต่าง ๆ เช่น การยืน่ คําร้องขอยกเว้นภาษี การยืน่ คําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีของผูบ้ ริ หารท้องถิน่
เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระบบการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินโดยใช้การประมวลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 1582 มาตรา 1584 มาตรา 1588 และมาตรา 1590
ในนครนิวยอร์ ก (New York City) ได้มีการจัดทําแผนที่ภาษีในรู ปแบบดิจิตอลที่เป็ นระบบเปิ ดให้ผเู ้ สี ยภาษี
สามารถใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนที่ตอ้ งเสี ยภาษีสาํ หรับพื้นที่เขตการปกครองทั้ง 5 เขต
(Borough) ได้แ ก่ Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens และ Staten Island โดยแสดงข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
0

1
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ประเมินภาษีทรัพย์สินสําหรับทรัพย์สินทั้ง 3 ประเภท (Class 1, 2 และ 4) โปรแกรมแผนที่ภาษีของนครนิวยอร์กนี้ ผู ้
เสี ยภาษีสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของกรมการเงินของนครนิวยอร์ ก (NYC Department of Finance) โดยผูเ้ สี ยภาษี
สามารถกรอกข้อมูล Block และ Lot ของที่ดินที่ทรัพย์สินของตนตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินภาษีทรัพย์สินของตนเอง ได้แก่ ประเภททรัพย์สินที่เสี ยภาษี ที่ต้ งั ทรัพย์สิน (ทั้งที่อยู่ และข้อมูลBorough,
Block, Lot) ราคาตลาดของทรัพย์สิน (DOF Market Value) ราคาประเมินของทรัพย์สิน ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้าง
เช่น ความสู งของอาคาร จํานวนหลัง พื้นที่ ปี ที่สร้าง เป็ นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ความกว้าง ความยาว พื้นที่
เป็ นต้น ชื่อสิ่ งปลูกสร้างบริ เวณข้างเคียง ราคาตลาดของทรัพย์สินบริ เวณข้างเคียง ดังที่ปรากฏในรู ปที่ 1 นอกจากนี้
ยังมีลิงค์เชื่อมโยงไปหน้าเว็บเพจสําหรับการตรวจสอบเกี่ยวกับใบแจ้งการประเมินภาษี การลดหรื อยกเว้นภาษี และ
การใช้สิทธิคดั ค้านการประเมินภาษี เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ สี ยภาษี

รู ปที่ 1 แสดงโปรแกรมแผนที่ภาษีในรู ปแบบดิจิตอลของนครนิวยอร์ก
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การประเมินภาษีทรัพย์สินของมลรัฐนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตามกฎหมายภาษีอสังหาริ มทรั พย์
(New York Real Property Tax Law : NY RPTL) มีความคล้ายคลึงกับการประเมินภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างของไทย โดยมลรัฐนิ วยอร์ กจะใช้ราคาตลาดของทรัพย์สินและอัตราการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นฐาน
ภาษี และกํา หนดอัต ราภาษี แ บ่ ง ตามประเภทการใช้ป ระโยชน์ ท รั พ ย์สิ น ด้ว ยเช่ น กัน แต่ ใ นกฎหมายภาษี
อสังหาริ มทรัพย์ของมลรัฐนิ วยอร์ ก มีบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการบริ หารการจัดเก็บภาษีดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิ กส์ไว้
อย่างชัดเจน และจากการศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ของนคร
นิ วยอร์ ก (New York City) พบว่านครนิ วยอร์ กได้จัดระบบแจ้งการประเมิ น ภาษี แ ละการชําระภาษี ผ่านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูเ้ สี ยภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลการประเมินภาษีได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานการคลังของนคร
นิวยอร์ก (Department of Finance)
ผูเ้ ขียนเห็นว่าในการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของ
ไทย ควรนําแนวทางการประเมินภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินตามกฎหมายภาษีอสังหาริ มทรัพย์ของ
มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา (New York Real Property Tax Law) บางประการมาใช้ ได้แก่
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1) ควรมีการบัญญัติเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการบริ หารการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ไว้ในตัวบทกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) หรื อกฎกระทรวง เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติ
สําหรับการบริ หารการจัดเก็บภาษีดว้ ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ การแจ้งการประเมินภาษี การรับชําระภาษี การใช้สิทธิคดั ค้าน หรื ออุทธรณ์ เป็ นต้น
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการแจ้งการประเมินภาษีในมาตรา 13 เป็ น “การส่ งคําสัง่ เป็ นหนังสื อ
หนังสื อแจ้งการประเมินหรื อหนังสื ออื่น ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผรู ้ ับโดยตรง หรื อส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ หรื อให้ส่ง
ณ ภูมิลาํ เนาหรื อถิ่นที่อยูห่ รื อสถานที่ ทาํ การของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อใน
เวลาทําการของบุ คคลนั้น หรื อส่ งให้ทางที่ อยู่อิเล็กทรอนิ กส์ ซ่ ึ งผูร้ ั บได้แจ้งไว้กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ทรัพย์สินของตนตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย...”
2) ควรกําหนดตัวบทกฎหมายเพิม่ เติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําระบบแผนที่ภาษีสาํ หรับใช้
ในการประเมินภาษีและบริ หารการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี และสร้างความโปร่ งใส เป็ น
ธรรมให้แก่ผูเ้ สี ยภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็ นไปตามหลักความเป็ นธรรม หลักความแน่ นอน และหลักความ
สะดวก
3) ควรนําแนวปฏิบตั ิของมลรัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ได้จดั ตั้งสํานักงานบริ การอสังหาริ มทรัพย์
(Office of Real Property Services) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านระบบแบ่งปั นข้อมูลและระบบรวบรวมข้อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ผูเ้ สี ยภาษีสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับฐานภาษี ได้แก่ ข้อมูลราคาซื้ อขายทรั พย์สิน
ระดับการประเมินราคาทรัพย์สิน หรื อราคาประเมินทุนทรัพย์ของทรัพย์สิน รวมถึงปฏิทินการประเมิน ภาพถ่าย อัตรา
ภาษี และข้อมูลประวัติการชําระภาษี มาปรับใช้ควบคู่กบั การประเมินภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ทางรัฐบาลไทยคาด
ว่าจะสามารถตราเป็ นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.... และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2562
4) ควรเพิ่มเติ มการยกเว้นทรั พย์สินที่ ตอ้ งเสี ยภาษี หรื อการลดหย่อนภาษี เช่ น ยกเว้นภาษี ให้บางส่ วน
สํา หรั บ ทรั พ ย์สิ น ที่ ก่ อ สร้ า งใหม่ ป ระเภทอพาร์ ท เม้น ท์ หรื อ อพาร์ ท เม้น ท์ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์สิ น ประเภท
คอนโดมิเนียมที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ทรัพย์สินที่นาํ แผงโซล่าเซลล์มาใช้ หรื อทรัพย์สินที่มีการปลูกต้นไม้เป็ นร่ มเงา
บนดาดฟ้ าอาคาร (Green Roof) หรื อลดหย่อนภาษี ให้กับเจ้าของทรั พย์สินที่ มีอ ายุ 65 ปี ขึ้ นไป และมี รายได้ไ ม่
เพียงพอต่อการดํารงชีพ เจ้าของทรัพย์สินที่เป็ นคนพิการ และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ เจ้าของทรัพย์สินที่
เป็ นทหารผ่านศึก เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความพิการจากการเป็ นเหยือ่ อาชญากรรม เป็ นต้น
5) ควรปรั บ ปรุ ง องค์ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น ภาษี ใ ห้ มี ค วามเป็ นอิ ส ระมากขึ้ น
เช่นเดี ยวกับนิ วยอร์ กที่ คณะกรรมการภาษี มีความเป็ นอิสระ ไม่ข้ ึนกับการบริ หารของเมือง และมลรัฐ เพื่อให้การ
ประเมินภาษีเกิดความโปร่ งใส และมีความเป็ นธรรมมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ในโอกาสต่อไปควรที่ จะศึ กษาเปรี ยบเที ยบการประเมิ นภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอื่นอีกเพิ่มเติม เช่น ประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น
เอกสารอ้ างอิง
ร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (2554).
ร่ างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (2560).
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