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ยินดีตอนรับภาษีทรัพยสิน เคร่ืองมือกระจายรายได  
ระวังวาระซอนเรน-หมกเม็ด*

ดิเรก ปทมสิริวัฒน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คอลัมน ดุลยภาพดุลยพินิจ 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน  
วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๑๐๕๘๘* 

 
 ภาษีทรัพยสิน (property tax) เปน
ประเด็ นที่ นั กวิ ชาการเรี ยกร องมานาน 
นับสิบๆ ป นักเศรษฐศาสตรการคลังของไทย 
หลายท าน ได แก  ศาสตราจารย ไกรยุ ทธ        
ธีรตยาคีนันท (ถึงแกกรรม) ศาสตราจารย 
เกริกเกียรติ์ พิพัฒนเสรีธรรม ศาสตราจารยเมธี 
ครองแกว เปนตน ลวนเคยทํางานวิจัยและไดเคย
เสนอแนะใหหนวยราชการและรัฐบาลผลักดันภาษี
ทรัพยสินใหเปนเครื่องมือการคลังเพ่ือเปาหมาย
การกระจายรายได 
 นักเศรษฐศาสตรรุนตอมา ตัวอยางเชน 
ดร.วรากรณ สามโกเศศ  ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา  
ก็เคยทําการวิจัยและไดประมวลขอมูลเชิงประจักษ 
(โดยรวบรวมขอมูลที่ดินเปนแปลงๆ ในพ้ืนที่
ตัวอยางหลายแหง) เพ่ือคํานวณผลลัพธที่จะเกิด
ตอรายไดภาษีของทองถิ่น ไดศึกษาอัตราภาษี
หลายอัตราที่นาพอจะยอมรับกันได (ไมสูงเกินไป)  
 

                                                 
 *จุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร 
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 
 

 
 
 
 
 
 
สําหรับทานผูอานที่สนใจเชื่อวาทานสามารถ
ติดตามอานเอกสารวิจัยเหลานี้ไดจากหองสมุด 
ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันวิจัย ขณะน้ีรัฐบาล 
ขิงแก (พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท) กําลังเตรียมการ
นํายกราง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงความ
จริงฝายราชการไดยกรางคอยทามานานปแลว  
เขาสู วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ซ่ึงจะนํามาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และ ภาษีบํารุงทองถิ่น ที่ใชมานานหลายสิบป  
แต ในป จจุบั นหลายฝ ายเห็นว าภาษีตั วน้ี 
มีขอบกพรอง ดอยประสิทธิภาพ มีจุดรั่วไหล  
และไมเปนธรรมภาษีโรงเรือนและที่ดินฟงแต 
ชื่อคลายกับเปนภาษีทรัพยสินแตเม่ือพิจารณา 
วิธี จัดเก็บจริงจะเห็นวาไมใชภาษีทรัพยสิน  
ซ่ึงจะขยายความในตอนตอไป 
 ภาษีทรัพยสินตัวใหมมีขอดีอยางไร 
ขอเสียอยางไร และมี "วาระซอนเรนหรือหมกเม็ด" 
หรือไม นับวาเปนประเด็นสาธารณะที่ควรคาแก
การอภิปรายอยางกวางขวางขอดีและขอดอย
ของยกราง พ.ร.บ.ภาษีใหม ภาษีทรัพยสิน 
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาของทรัพยสิน 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๘  

ไดแก ที่ดิน บาน สถานประกอบการ โรงงาน ซ่ึง
เปนอสังหาริมทรัพยที่ เห็นไดอยางชัดเจน 
สามารถประเมินเปนมูลคาไดสําหรับทรัพยสิน 
ทางการเงินอ่ืน  ๆตัวอยางเชน  หุนและตราสารทาง
การเงิน ความจริงก็เปนทรัพยสิน เพียงแตวาไมใช
อสังหาริมทรัพย และการติดตามคอนขางยาก 
เน่ืองจากการถือหุนอาจจะเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา 
มูลคาก็ไมแนนอนเพราะราคาหุนแปรผันทุกวัน
ตามภาวะของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้อาจจะมี
การซ้ือขายโอนหุนนอกตลาด หรือแมแตการ 
ซ้ือขายในตางประเทศฐานภาษีที่จะจัดเก็บจากตรา
สารการเงินและหุน จึงเหมาะกับภาษีอีกตัวหนึ่ง  
ที่เรียกกันวา ภาษีที่เก็บจากสวนตางของมูลคา
ตราสารการเงิน ตรงกับคําศัพทวา Capital Gain 
Tax ซ่ึงหลายประเทศจัดเก็บ-แตสําหรับของ
ประเทศไทยเรายังไมไดจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ได
ยกเวนการเก็บภาษีการซื้อขายหุนตั้งแตเร่ิมมี
ตลาดหลักทรัพย ตามนัยของพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพยเม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(ดร.ปวย  อ๊ึงภากรณ อดีตผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย มีสวนสําคัญในการกอตั้งตลาด
หลักทรัพย พรอมกับไดเชิญศาสตราจารย 
รอบบินส จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐ  
มาศึกษาและเตรียมการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย) 
หลักวิชาการภาษีสนับสนุนวา ภาษีทรัพยสิน
เหมาะที่จะเปนฐานรายไดของรัฐบาลทองถิ่น 
เน่ืองจากทรัพยสินนั้นตั้งในเขตของทองถิ่น 
รวมทั้งไดรับประโยชนจากการใหบริการของ
รัฐบาลทองถิ่นทางตรงหรือทางออมในบริบทของ
ประเทศไทยจะเปนรายไดของเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
และเมืองพัทยาภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นฟงดู 
ผิวเผินคลายเปนภาษีทรัพยสิน เพราะวาที่ดิน 

บาน รานคา โรงงาน เปนทรัพยสิน แตเม่ือ
พิจารณาวิธีบริหารการจัดเก็บภาษีแลวจะเห็นวา 
มันไมใช วิธีการจัดเก็บภาษีเปนดังน้ี คือ อัตรา
ภาษี (๑๒.๕% เทากันทั่วประเทศ) คูณกับ  
"คารายป" ซ่ึงหมายถึงรายไดจากคาเชาของ
ทรัพยสินน้ัน หรือรายไดพึงประเมินอันเกิดจากมี
ทรัพยสินนั้น โดยนัยน้ีการจัดเก็บภาษีเชนนี้ 
จึงตั้งบนฐานรายได (income based tax) ไมใช
คํานวณจากมูลคาของทรัพยสินจุดออนของ 
วิธีการจัดเก็บแบบน้ี คือ เจาของบานและที่ดิน
ไดรับการยกเวน เพราะถือวาไมมีรายไดที่เปนตัว
เงิน แตสําหรับบานหรือที่ดิน หองพัก หองเชา 
โรงแรม รานคา สถานประกอบการ จะตองเสียภาษี
เพราะถือวามีรายไดเกิดขึ้น จริงอยู เจาของ
ทรัพยสินจะเปนผูจายภาษี แตผูรับภาระภาษีที่
แทจริงคือผูเชามากกวา โดยที่เจาของทรัพยสิน
บวกภาษีไวในคาเชา  ดังน้ัน ผูเชาทรัพยสิน 
จะเปนผูรับภาระภาษีตัวจริง ในขณะที่เจาของ
ทรัพยสินไมตองเสียภาษีซ่ึงไมสอดคลองกับ 
หลักความเปนธรรมเทาใดนัก (หมายเหตุ ผูเชา
บานและที่ดินโดยทั่วไปมีรายไดไมสูง อาจจะเปน
คนวัยหนุมสาวที่ยังโสด วัย ๓๐-๔๐ ป หรือสมรส
แลวแตวายังไมมีบุตร ยังไมมีเงินเก็บมากพอที่จะ
ซ้ือบาน แตเม่ือทํางานนานเขาเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
ประกอบกับมีลูกเตา ก็ถึงคราวจะตองสรางบาน
และที่ดินเปนของตนเอง) ขอเสนอใหปรับเปลี่ยน
วิธีจัดเก็บแบบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับภาษี
ทรัพยสิน หมายถึงการใชมูลคาของทรัพยสิน 
(property value) เปนฐานในการประเมินการเสีย
ภาษี ตัวอยางเชน มูลคาบานและทีดิ่น ๑ ลานบาท 
จะตองถูกประเมินภาษี สมมุติวา อัตราภาษี
ทรัพยสินอยูระหวาง ๐.๑% ถึง ๐.๓% เจาของ
ทรัพยสินรายนี้ มีหน าที่ ชํ าระภาษี ในอัตรา  
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๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะเปนรายไดเขาเทศบาล 
และ อบต. ในเขตพื้นที่ที่อยูอาศัยอัตราภาษี ๐.๑% 
ถึง ๐.๓% น้ีเปนอัตราคอนขางต่ํา ถาหาก
เปรียบเทียบกับอัตราภาษีทรัพยสินที่จัดเก็บใน
สหรัฐหรือในยุโรปสวนใหญอยูในชวง ๑.๒% ของ
มูลคาทรัพยสิน แตหลายฝายก็อภิปรายเห็นวา 
เรานาจะเริ่มจากอัตราต่ํากอน ซ่ึงผูเขียน 
ก็เห็นพองดวย 
 

 ระวังวาระซอนเรน "เครื่องจักร" ควรจะ
รวมในฐานภาษีหรือไม? 
 คําถามวา เครื่องจักรที่ติดกับโรงงานและ
มีมูลคาสูงน้ัน ควรจะนับรวมอยูในฐานของ
ทรัพยสินที่จะประเมินภาษีหรือไม? 
 ในทรรศนะของผูเขียนเห็นวา ใช อน่ึง 
เม่ือเราพิ จารณาจากหลักการจัดเก็บภาษี  
ที่คํานึงถึงหลักผลประโยชน (benefit principle) 
หลักความสามารถของการเสียภาษีหรือหลัก
รายได (ability to pay principle) และหลักผูสราง
มลพิษตองจาย (polluters pay principle) เครื่องจักร
ลวนเขาขายที่ไดรับผลประโยชนจากรัฐ-โรงงาน
เปนกิจการที่สรางรายได และกิจกรรมจากโรงงาน
น้ันก็มีสวนสรางมลพิษดวยเหตุน้ี เครื่องจักร 
จึงสมควรจะตองเสียภาษีเชนเดียวกับบานเรือน 
หองชุด รานคา สถานประกอบการ 
 
หมายเหตุ  – เครื่องจักรในที่ น้ีคงจะไมรวม
เครื่องยนตขนาดเล็ก เชน เครื่องสูบนํ้า เครื่องจักร
ในโรงสีขาว หมายถึง ในทางปฏิบัติคงจะตอง
กําหนดหลักเกณฑวา เครื่องจักรโดยทั่วไปตอง
ประเมินในฐานภาษีโดยยกเวนใหเครื่องจักรที่มี
มูลคานอยกวาระดับหน่ึง (เชน ๕ ลานบาทลงมา) 
หรืออาจจะกําหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เหมาะสม อาทิ 

กําลังมานอยกวาอัตราที่กําหนด หรือวัดจาก
ปริมาตรกระบอกสูบ นํ้าหนักหรือปริมาตรของ
เครื่องจักร ในประเด็นน้ีคงจะตองขอความเห็นจาก
ผูชํานาญการดานวิศวกรรมโรงงาน ผูเขียนได
สอบถามเพื่อนจากกระทรวงการคลัง จับความได
วาในขณะนี้เครื่องจักร ไมรวมอยูในฐานภาษี 
ในราง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงจะเปนวาระ
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติในเร็ววันนี้  
ถาหากเปนเชนน้ันจริงเชื่อวาจะมีประชาชนลุก
ขึ้นมาตอตานอยางแนนอน รวมทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะสูญเสียรายไดโดยไมจําเปน 
(ผูเขียนก็เปนอีกคนหนึ่งครับที่จะตอตาน ทั้ง  ๆที่
เห็นดวยและใจสมัครรักภาษีทรัพยสินอยูแตเดิม) 
นอกจากเหตุผลวา การยกเวนไมรวมมูลคา
เครื่องจักรในฐานภาษีทรัพยสิน จะทําใหรายได
และฐานภาษีหายไปโดยไมจําเปน และเกิด 
ความไมเปนธรรมสําหรับภาคครัวเรือน การยกเวน
จะกลายเปน "ประเด็นรอน" ทางการเมือง  
เพราะจะมองไดวา รัฐบาลนี้ตองการจะลดภาระ
ภาษีใหกับฝายโรงงาน แตในเวลาเดียวกันเพ่ิม
ภาระภาษีใหกับประชาชน แลวถาหากเราสืบคน
กันตอไปวา การยกเวนโดยไมรวมมูลคาเครื่องจักร
ครั้งน้ีใครไดผลประโยชน? 
 แนนอน เจาของทุนไดรับประโยชน ใน
จํานวนนี้สวนใหญจะเปนทุนขนาดใหญ ซ่ึงเปน
กิจการของตางชาติ หรือมีหุนของชาวตางชาติ
อยางแนนอนจะกลายเปนวาการล็อบบี้ไมรวม
มูลคาเครื่องจักรเปนการทําเพื่อประโยชนของ
นายทุนตางชาติ 
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 ข อพึ ง ระวั งและการ เตรี ยมการ
ประชาสัมพันธ 
 ในฐานะนักเรียนเศรษฐศาสตรการคลัง 
และมีความสนใจหัวขอภาษีในฐานะเครื่องมือการ
กระจายรายได ผูเขียนอยากใหภาษีทรัพยสินผาน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ เน่ืองจากเห็น
วามีคุณลักษณะที่ดีและพึงประสงค จะอยางไร 
ก็ตาม ในจุดดีก็มีจุดดอย ซ่ึงเปนสิ่งที่จะตองหยั่งรู
และเตรียมการเอาไวกอน ภาษีทรัพยสิน เปน
เครื่องมือตัวหน่ึงที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางคนรวยและคนจน แตวาในตัวของมันเอง
อาจจะทําใหรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้น เน่ืองจากฐานทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันในเขต
นาครเชน กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เขตนิคม
อุตสาหกรรมและเมืองที่มีประชากรหนาแนน จะมี
รายไดเพ่ิมขึ้นมากคอนขางแนนอน แตใน อบต.
หรือเทศบาลตําบล ที่ประชากรไมหนาแนน มีบาน 
สถานประกอบการ หรือโรงงานจํานวนไมมาก 
รายไดที่จัดเก็บก็อาจจะเพิ่มขึ้นบาง แตเพ่ิมขึ้น
นอยกวา ดังน้ันความเหลื่อมล้ําของรายไดระหวาง 
อปท.จะเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุดังน้ีจึงเสนอวา 
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองเตรียมการสรางเครื่องมือตัวใหม 
น่ั นก็ คื อ เงินอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค 
(Equalization Grant) หมายถึง อปท. ที่มีฐานภาษี
และรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไดนอย ตองใหเงิน
อุดหนุนใหมากเปนมาตรการชดเชยการเตรียมการ
และประชาสัมพันธ ไดแก  
 ก)  บทเฉพาะกาล เชน ใหเวลา ๒ -๓ ป 
จึงจะมีผลบังคับใชกฎหมาย 
 ข) ม า ต ร ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ เพราะวาประชาชน (บานเรือน) 

สวนใหญรอยละ ๘๐-๙๐ ไมเคยเสียภาษีทรัพยสิน
รัฐบาลตองออกแรงประชาสัมพันธ ติดประกาศ 
โปสเตอร เหมือนสมัยหนึ่งกอนป ๒๕๓๕ ที่รัฐบาล
จะประกาศใช ภาษีมูลคาเพิ่ม แทน ภาษีการคา 
 ได มี การ เตรี ยมการนั บสิ บป ล ว งหน า 
กรมสรรพากรยอมลงทุนประชาสัมพันธเปนมูลคา
เงินนับรอยลาน (รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูล) เม่ือถึงเวลาประกาศใชจริงก็ไมมี
ปญหาอะไรภาษีทรัพยสินก็เชนเดียวกัน เม่ือ
รัฐบาลทําจริงพรอมกับอธิบายใหประชาชนเขาใจ 
ก็เปนเรื่องยอมรับได (เชนเดียวกับการเปลี่ยน
ภาษีอ่ืนๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยบอกเลา 
เกาสิบใหประชาชนรูวาภาระภาษีน้ันไมหนักหนา
หรือโหดรายอะไร รายไดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเปน 
สิ่งที่อยูใกลตัวของพวกเราคือเปนรายไดของ
เทศบาลหรือ อบต.ที่เราอาศัยอยูน่ันเอง ซ่ึงจะ
คืนกลับมาเปนประโยชนตอประชาชน เกินคุม 
รวมทั้งเปนผลดีตอการกระจายรายไดขออยาง
เดียวอยามีวาระซอนเรนและหมกเม็ด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




