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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ละไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและ

ปัญหา
ของการจดัเก็บภาษี

วามเป็นธรรม หลกัความเป็นกลาง หลกัความแน่นอน หลกัอาํนวยรายได้ และ
หลกัความยืดหยุน่ และมีขอ้ดีในการแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรม ความไม่ถูกตอ้ง และความไม่

ขอ้เสนอแนะก็คือ ปลูกสร้างโดยเร็ว โดยมีการ
กาํหนดยกเวน้ภาษี

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก็สมค 2 ปีในการเตรียมการ
ต่าง ๆ ให้แก่กรมธนารักษ์ และ ต่าง ๆ

เป็นตน้
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กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาให้คาํแนะนาํ แนวคิด กรอบการศึกษา และสารัตถะของรายงาน อย่างมี
คุณค่า
ไว้

ผูศึ้กษา
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บ 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ภาษี .ศ. 2475 ไดมี้การ
.ศ. 2508 ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม

1.1.1
(1) ฐานภาษี จดัเก็บจากฐานภาษีของค่ารายปีหรือค่าเช่าต่อ

ปี จดัเก็บจากค่าเช่าตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
(2) อตัราภาษี 12.5

(3)

อยู่อาศยัเอง และ

(4) การลดหย่อน

ประกอบการอุตสาหกรรม
(5) การประเมินภาษี

ชาํระภาษีได้



2

1.1.2
(1) ฐานภาษี ภาษีบาํรุ

2521 – 2524

(2) อตัราภาษี
สูง กลั

(3)

เสียภาษีโรเงรือน

ดว้ย
(4) การลดหย่อน

50 ตารางวา
ถึง 5 ไร่ ทาํ
ไดน้อ้ย และไม่เป็นธรรมกบัผูไ้ม่ไดรั้บการลดหยอ่นภาษี

(5) การประเมินภาษี น

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัไดด้าํเนินการศึกษาวิเคราะห์และเห็น
วา่ ควรจะไดมี้การ
ให้มีความเหม การ

ของรัฐบาลในการปฏิรูประบบ

1.2 วตัถุประสงค์
(1) ปัญหาของการจดัเก็บ
(2) ของการ ภาษี
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1)
(2) ศึกษาแนวความคิด หลกัการ และทฤษฎีทางด้านภาษีอากร

(3) ศึกษาวิเคราะห์ โรงเรือน

1.4 ระเบียบวธีิการศึกษา
คน้ควา้ และวิเคราะห์

จากเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ บการ
จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น
ทรัพยสิ์นของต่างประเทศ

1.4.1 ประเภทของข้อมูล
จากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

1.4.2 การเกบ็ข้อมูล
(1) กบักฎหมายและแนวทางการบริหารจดัเก็บ

ของ จากเอกสารของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลงั

(2) จดัเก็บและรวบรวม ร่างกฎหมาย เอกสารการศึกษา เอกสาร
(ภาษีใหม่)

(2.1) เอกสารประกอบรายงานโครงการศึกษา

างกฎหมายและแนวทางการ

วา่จะจดัเก็บได ้เป็นตน้
(2.2)

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั
2552

รัฐสภาต่อไป
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(2.3) หนงัสือ “ขอ้มูล/ 2531-
2550 ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สัดส่วนรายไดข้องประชากร จาํแนกตามกลุ่มประชากรตามระดบัรายได้ (Quintile by Income) ปี
2531-2550

ลย และในบาง
ช่วงเวลากลบัแยล่ง

(2.4) หนังสือ “ทฤษฎีการภาษีอากร”

ปัญหาดา้นภาษีอากรในปัจจุบนั
(2.5) หนังสือ “การคลัง ว่าด้วยการจดัสรรและการกระจาย” ของนายเกริก

1.4.3 การประมวลผลข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล

(1)
(2) วเิคราะห์ าง
(3)

สังคมไทยอยา่งไร

1.5 จะได้รับจากการศึกษา
(1) ไดรั้บทราบปัญหาของการจดัเก็บภาษีโรงเรื ในปัจจุบนั
(2)

อยา่งไร
(3) จะทาํให้ประเทศไทยมีระบบภาษีทรัพยสิ์น



2
แนวคิดทฤษฎี ภาษีอากร

2.1 ทฤษฎภีาษีอากร1

ทางเศรษฐกิจหลาย

2.1.1 ห
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะมีระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน

นอ้ย 4 ประการคือ
1) การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ คือ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ

2) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การกํากับและควบคุมให้การ
แก่ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทาํไดโ้ดยการพยายามควบคุมระดบัการใช้จ่าย

รวมของประเทศ ให้ไดส้ัดส่วนกบัรายไดร้วมของประเทศ เช่น กรณีเกิดภ
ใชจ่้ายรวมในประเทศมีมากเกินไป รัฐบาลตอ้งพยายามลดการใชจ่้ายของภาครัฐบาลและภาคเอกชน

และการใชจ่้าย เป็นตน้
3) คือ การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ทาง

1 2550 : 1-6
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4) การจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ก

บริการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทาํให้การบริโภคสินคา้และบริการของประชาชน
ในกร

เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค เป็นตน้ รัฐบาลอาจจะตอ้งเขา้ไปแทรกแซง เช่น การจดัระเบียบของตลาด
เป็นตน้

2.1.2

ในทางทฤษฎี อากร ควร
1) ความเป็นธรรม (Equity) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 หลกัใหญ่ๆ คือ หลกัความเป็น

ธรรมสัมบูรณ์ (Absolute Equity) และหลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์ (Relative Equity)
1.1) หลกัความเป็นธรรมสัมบูรณ์ หมายความวา่ ผูเ้สียภาษีอากรทุกคนตอ้งเสียภาษี

อากรเท่ากั

ง
กนัของผูเ้สียภาษีแต่ละคน และผูเ้สียภาษีบางคนอาจจะเสียภาษีมากกวา่รายได้

1.2)หลกัความเป็นธรรมสัมพทัธ์ หมายความวา่ ผูเ้สียภาษีควรจะเสียภาษีอากรตาม

1.2.1) หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) หมายความวา่

ไดบ้ริโภคสินคา้และบริการดงักล่าวจึงควรตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐ
โดยผูบ้ริโภคมากควรตอ้งเสียภาษีมากกวา่ผูบ้ริโภคนอ้ยหรือผูไ้ม่ไดบ้ริโภค

1.2.2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) หมายความ
วา่ ผูมี้ความสามารถในการเสียภาษีมากควรเสียภาษีอากรมากกว่าผูมี้ความสามารถในการเสียภาษี
น้อยโดยความสามารถในการเสียภาษีอาจวดัจากรายได้ ทรัพยสิ์น หรือการใช้จ่ายของผูเ้สียภาษี
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แนวนอน (horizontal equity) และผูมี้ความสามารถในการเสียภาษีต่างกนัก็ควรเสียภาษีต่างกนั
(vertical equity)

2) ความแน่นอน (Certainty) หมายความวา่

3) ความเป็นกลาง (Neutrality) หมายความว่า
ผ

บริโภค การออม การล
งรัฐบาลอยา่งเดียว ไม่ควรมีผลกระทบกระเทือนต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของภาคเอกชน
4) การอาํนวยรายได้ (Productivity) หมายความวา่ จดัเก็บตอ้งสามารถ

อากร กล่าวคือ ควรจะครอบคลุม
จาํนวนผูเ้สียภาษีจาํนวนมากและสร้

5) ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายความวา่ ภาษีอากรจะตอ้งมีการปรับตวัเขา้กบั
( )

ใชจ่้ายของภาคเอกชน หรือใน

อากร
หรือทาํ

ใหภ้าษีลดลงเร็วกวา่การลดลงของรายไดข้องประชาชน
6) ประสิทธิภาพในการบริหาร (Administrative Efficiency) หมายความวา่ ภาษี

มด
และ

นาํส่ง เป็นตน้
2.1.3 ประเภทของภาษี
1) ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม

ภาษีทางตร
ภาษีทางตรง ไดแ้ก่
(1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
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(2) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
(3) ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม
(4) ( )
(5) ( )
(6) ภาษีรถยนต์ ( )
(7) ภาษีป้าย ( )
ภาษีทางออ้ม ไดแ้ก่
(1)
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(3) ภาษีสรรพสามิต
(4) ภาษีศุลกากร
(5) อากรแสตมป์

สัดส่วนของของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม
(

โดยรัฐบาลกลาง) 2540 ถึง 2549 จะพบว่า รายไดจ้ากภาษีอากรของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการจดัเก็บภาษีทางออ้มมากกวา่ภาษีทางตรง

1 รายได้และสัดส่วนภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2540-2549

หน่วย : ลา้นบาท
ปีงบประมาณ 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
ภาษีทางตรง 283,115 227,741 225,763 248,083 267,963 297,894 347,941 428,980 518,025 601,292
ภาษีทางออ้ม 517,835 493,512 457,061 463,237 500,492 550,560 636,083 722,374 808,609 823,338
รวม 800,950 721,253 682,823 711,321 768,455 848,454 984,024 1,151,354 1,326,634 1,424,630
สัดส่วน
ภาษีทางตรง 35.3 31.6 33.1 34.9 34.9 35.1 35.4 37.3 39.0 42.2
ภาษีทางออ้ม 64.7 68.4 66.9 65.1 65.1 64.9 64.6 62.7 61.0 57.8
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2) ภาษีของรัฐ
2.1) ภาษีของรัฐบาลกลาง
(1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
(2) ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
(3) ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม
(4)
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(6) ภาษีสรรพสามิต
(7) ภาษีศุลกากร
(8) อากรแสตมป์
2.2)
(1) ภาษีโรงเรือนแล
(2)
(3) ภาษีรถยนต์
(4) ภาษีป้าย

2.2 ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax)
ทรัพยสิ์น (property) (wealth) เป็นดชันี

ะเทศนบัแต่ในอดีตกาลจนถึง

สัดส่วนภาษทีางตรงและภาษทีางอ้อมของประเทศไทย

0
20
40
60
80

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

%

ภาษีทางออ้ม
ภาษีทางตรง
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2.2.1 ข้อสนับสนุนในการจัดเกบ็ภาษีทรัพย์สิน
1) การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นช่วยแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัเก็บภาษีจากฐานภาษี

2) ใชว้ดัความสามารถในการเสียภาษี
3) ภาษีทรัพยสิ์นจะช่วยลดการสะสมทรัพยสิ์น
4)

รัฐบาล
2.2.2 ประเภทของภาษีทรัพย์สิน

1) (General Property Tax)
ในทางทฤษฎีแลว้ การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นควรจะจดัเก็บจากทรัพยสิ์นทุกประเภท

ติดตามจดัเก็บภาษีจากทรัพยสิ์นทุกประเภทได ้หรือหากจะทาํจริง ๆ ก็คงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ

ค่อนขา้งมาก
ระเทศต่าง ๆ จึงไม่นิยมจดัเก็บภาษีทรัพย์สินจากทรัพยสิ์นทุก

จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นเฉพ
2) ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง (Specific Property Tax)

2.2.3 ภาษีทรัพย์สินในประเทศไทย
ประเทศไทยก็มีการจดัเก็บจากภาษีทรัพยสิ์นเฉพาะอยา่งเช่นกนั ไดแ้ก่

(1)
(2)
(3) ภาษีทะเบียนรถยนต์
(4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์
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2.3

2 ประเด็น คือ 1. 2. แหล่ง

2.3.1) (อปท.) คือ การปกครองของคนในแต่ละชุมชน
อบริหารกิจการสาธารณะของตน การจดัให้มี อปท. เป็นไปตามหลกัการของการกระจายอาํนาจ

(ระดบัชาติ)
ชุมชนมาให้ อปท. . 2 ทาง คือ

(1)
กาํหนดโดยกฎหมาย

(2)
. จึงตอ้งรับผิดชอบ (Accountable)

ไม่ใช่รับผดิชอบต่อรัฐบาล
. . มี

อาํนาจอิสระในการตดัสินใจจดัการงานของชุมชนตามความจาํเป็นและความตอ้งการของคนใน

ดาํเนินก
รับผิดชอบทางการคลงัให้ อปท.
ความเห็นชอบจากรัฐส่วนกลาง

อาํนาจทางการคลงั มี 2 ดา้นหลกัคือ อาํนาจดา้นรายไดแ้ละอาํนาจดา้นรายจ่าย
อาํ

การเสียภาษี (Tax Capacity) จึงตอ้งมีการจดัความเหมาะสมในการจดัเก็บภาษีระหวา่งรัฐบาลและ
อปท.

.
(Benefit Principle)
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นกนัและ

อปท. น(Property Tax) และ
(User Charge) เรียกว่า

- (Share Base
หรือ Surcharge)

ภาษีสรรพสามิต หรือ
- การแบ่งรายไดภ้าษีให้(Share Revenue)
- การโอนรายไดบ้างอย่างให้( Revenue Transfer) เช่น การโอนภาษีรถยนต์

ะได้ไม่เท่าเทียมกนั รัฐบาลจึงตอ้งให้เงิน
อุดหนุน (Subsidy)

ประเภทรายไดข้อง อปท.
(1) .จดัเก็บเอง (Local Levied Tax)

(1.1)
(1.2)
(1.3) ภาษีป้าย
(1.4) อากรการฆ่าสัตว์

(2) (Surcharge)
(2.1) 1 ใน 9 หรือร้อยละ 0.7 ในร้อยละ 6.3 ตาม

. 2 ส่วนคือ 1.
วไป 2.
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ใชบ้ริโภค
(2.2) 10

การคา้เดิม เช่นรัฐเก็บจากโรงรับจาํนาํ ธุรกิจธนาคาร จะSurcharge 10 เช่น รัฐเก็บภาษี 3
จะSurcharge ให้ท้ 10 เท่ากบัเก็บภาษี 3.3 0.3

.
.ในจงัหวดัจะใชเ้กณฑป์ระชากร

(2.3) ภาษีสุราและภ 10 แล้วจดัสรรตามเกณฑ์
ประชากร

(2.4) 2.5
(2.5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนนั เก็บร้อยละ 10
(2.6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา เก็บร้อยละ 10 เกิด

(3) (Revenue Transfer)
(3.1) . ร้อยละ 5 (อตัรา6.3) ในแต่

ละจงัหวดั
(3.2)

จงัหวดั
(3.3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

(3.4) ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แบ่งให้เฉพาะ อปท.
สัมปทานร้อยละ 60 (กทม.ไม่มี)

(4)
(4.1) ดความเสมอภาค
(4.2) (อัตรา6.3)

(4.3)
2.3.2)
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ประเทศ
สินคา้เอกชนสามารถแยกผูไ้ด้

และก็จะจ่ายค่าบริการเรียกเก็บค่าบริการใหคุ้ม้ทุน เรียกวา่ User Charge
สินคา้บางอยา่งเป็นสินคา้เอกชนและสินคา้สาธารณะ(ในต่างประเทศจะมีการให้สัดส่วนวา่

) เช่น การมี

ผูใ้ช้ในรูปของ User Charge แต่กา
ประโยชน์แก่สังคม อปท.

และ User Charge

2.4
1)

1.1) ความจริงใจของรัฐบาลกลาง
1.2)
1.3)
1.4)

2) จุดมุ่งหมายในการกระจายอาํนาจทางการคลงั
2.1) จุดมุ่งหมายทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม
2.2) จุดมุ่งหมายทางดา้นการเมือง
2.3) จุดมุ่งหมายทางดา้นการบริหาร

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.5.1

ความรับผิดชอบใน
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สาธารณะอย่างแทจ้ริงห โดยพิจารณาประยุกต์ใช้ทฤษฎีสินคา้
สาธารณะ

2.5.2

หรือการประกอบกา

ประการตามทฤษฎีภาษีอากร
2.5.3 ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้ง ทาํให้



3
การเปรียบเทยีบโครงสร้างภาษีปัจจุบันกบัภาษีใหม่

3.1
3.1.1

2475

ทรัพย์

ฐานภาษี

ไดรั้บประโยชน์
อตัราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ไดแ้ก่ พระราชวงั ทรัพยสิ์นของรัฐ ทรัพยสิ์นของการรถไฟ
ทรัพยสิ์นของการท่าเรือ (ตามพระราชบญัญติัการท่าเรือ) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ
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2

ภาษีโรงเรือนแ
(กรณีโรงเรือนรายเก่า)

เอกสารประกอบ
- บตัรประจาํตวัประชาชน
- (
- แบบภ.ร.ด.2

- .ร.ด.2 (ฝ่ายรายได)้
-

- ออกหมายเรียกผูรั้

-

- ทาํการประเมินภาษี แลว้เขียน ภ.ร.ด.8
ชาํระภาษี

ขอ้สังเกต
- ตาม พ.ร.บ.

ไดรั้บมอบอาํนาจจากเจา้ของโรงเรือนใ (เพราะบางทีสัญญาเช่าจะระบุว่าผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บภาระเสียภาษี)

- .ร.ด. 2
. (กองรายได้)

รัฐวิสาหกิจ บริษทั
.
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(กรณีโรงเรือนรายใหม่)
เอกสารประกอบ

- บตัรประจาํตวัประชาชน
- สาํเนาใบใหเ้ลขหมายประจาํบา้น
- สาํเนาใบอนุญาตใหป้ลูกสร้างอาคาร
-

-
- สาํเนาสัญญาการเช่า
- สาํเนาทะเบียนการคา้หรือทะเบียนพาณิชย์
- ระกอบกิจการโรงงาน
-
-

(
อใด เพราะบางทีอาจมีการประเมินภาษี

ยอ้นหลงัไปหลายๆ ปี (กฎหมายกาํหนด ประเมินยอ้นหลงั 10 ปี))

ภ.ร.ด. 2
ทาํเป็นหนงัสือและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

- .ร.ด. 2 (ฝ่ายรายได)้
-
- ออกหมายเรี
-

- ทาํการประเมินภาษี ถา้เป็นค่าเช่าประเมินตามค่าเช่า ถา้ไม่ใช่การเช่าก็ประเมิน
กาํหนดแนวทางมาตรฐานการใช้ประโยชน์ในแต่ละ
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- ส่ง ภ.ร.ด. 2
เป็นไปตามขอ้เทจ็จริงหรือไม่

-
ทุก ๆ สัปด .

- เขียน ภ.ร.ด. 8
ขอ้สังเกต
-

มาประเมินค่าภาษี แต่ถา้กรณีโรงเรือนไม่มีการเช่าจะประเมินจากค่าเช่าอนัสมควรให้เช่าไดจ้ะเป็น

ใช้เกณฑ์การประเมินต่อตารางเมตร
ประเภทไวห้
อพาร์ทเมน้ต์ ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้

-

ภาษี ( .ร.ด. 8 แล้ว) แต่ถ้าเป็นภาษี

-

สามารถยอมรับได ้แต่ก็มีการอุทธรณ์
ภาษีในกรณีของรายใหญ่

ปัญหา ( )
(1)

แทจ้ริง
(2)

มูลค่าแตกต่างกนัมาก
(3)
(4)
(5) ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัเก็บภาษีไม่สามารถ on-line ถึงกนัได ้และเสียบ่อย
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3.1.2 โครงสร้างภาษีบํา
.ศ. 2508

ฐานภาษี
คณะกรรมการจะตีราคาปานกลางทุกรอบระยะเวลา 4 ปี การตีราคาทุกรอบระยะเวลา 4 ปีดงักล่าว

า 3 รายในระยะเวลา

อาจนาํราคาปานกลางมา

.ศ.
2521-2524 ดินในปัจจุบนั .

อตัราภาษี 1
34

การเสียภาษีบาํรุงทอ้ง
เอกสารประกอบ

- บตัรประจาํตวัประชาชน
- .ส.3
-
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ถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจาํตวัของผู ้
ขา้งตน้มาแสดงดว้ย

- .บ.ท.5 (ฝ่ายรายได)้
-
-
- ประเมินภาษี
- แจง้การประเมิน ภ.บ.ท.9

ขอ้สังเกต
-

ตลาด ในปัจจุบนัจะราคาของปี 2521- 2524 4
ปี โดยผูว้่าราชการจงัหวดั ( )
ปานกลาง

-
คร จึงไม่สามารถส่งจดหมาย

เตือนให้มาเสียภาษีได้ ( ) กทม.ได้

ปัญหา ( )
(1) 2521-2524
(2)
(3)

3.2 2

3.2.1 ความเป็นมา
(1) 24 กุมภาพนัธ์ 2541 อนุมติัในหลกัการร่าง

.ศ.. ....
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

2 สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 2551 และ 2552
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(2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และได้เสนอให้
ปรับปรุ “ .ศ. ....” โดยได้

8 กนัยายน 2541
(3) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการและได้มอบหมายให้สํานักงาน

ไปพิจารณา
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม

(4)
30

พฤศจิกายน 2547 มอบใหก้ระทรวงการคลงัพิจารณาร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
กร

(5)
4 พฤษภาคม 2548

(6) 15
กุมภาพนัธ์ 2549

- มีประเทศใดจดัเก็บภาษีโดยใชร้าคาประเมินทรัพยสิ์น
-

ค่าบาํรุงรักษาไดห้รือไม่ เพียงใด
- ภาระในการคาํนวณค่าบาํรุง

-

(7) บมอบหมายจากกระทรวงการคลงัให้เป็น

นาํเสนอรัฐบาลต่อไป
3.2.2

พิจารณาและปรับแกจ้าการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างต่าง ๆ
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(1)
-
-

ของรัฐ
(2) อาํนาจการจดัเก็บภาษี ไดแ้ก่ อง

. . ใด ให้
เป็นรายไดข้อง อปท.

(3)

กาํหนดในกฎกระทรวง
(4)

1 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 10

(5)
- ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน
- ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยโ์ดยมิไดห้าผลประโยชน์
-

ผลประโยชน์
- ชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษ

-
- ทรัพยสิ์นของสภากาชาดไทย
-

หรือกิ

-
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-

- ทรัพยสิ์นตามพระราชกฤษฎีกา
(6) อตัราภาษี  มี 3

- 0.5 ของฐาน
ภาษี

- นร้อยละ
0.1 ของฐานภาษี

- 0.05 ของฐานภาษี
(7)

สร้างพิจารณากาํหนดอตัราภาษีในทุกรอบระยะเวลา 4
งปลูกสร้าง หรือหอ้งชุด และมีอาํนาจเสนอแนะการลดอตัราภาษีสําหรับทรัพยสิ์น

บางประเภท
ในกรณี อปท. .

กาํหนดตาม (6) ขา้งตน้

0.5 ของฐานภาษีใน 3 ปีแรก หากยงัไม่ไดท้าํประโยชน์
1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานภาษี

(8) การลดและยกเวน้ภาษี
-

-
ถอนหรือทาํลายหรือชาํรุดเสียหายจนตอ้งทาํการซ่อมแซมในส่วนสาํคญั

- . เพียง

(9) การปฏิบติัจดัเก็บภาษี  อปท.
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- .
ศ

ดงักล่าวใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ
-

-
การประเมิน และส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี

-

(10)
- .

สร้างของตนใหถู้กตอ้ง
- เลือกชําระภาษี . หรือชําระภาษีทาง

ไปรษณีย ์ หรือชาํระภาษีผา่นธนาคาร
- ขอผอ่นชาํระภาษี
- . ขอใหท้บทวนการประเมินภาษี
-

หรือประจาํกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี
- ฟ้

(11) บทเฉพาะกาล
- 2 ปีขา้งหน้า หลงัจากไดมี้การประกาศ

ลงราชกิจจานุเบกษา
-

50 75
ภาษีร้อยละ 50 และร้อยละ 70 ของภาษี
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2 เปรียบเทยีบโครงสร้างภาษีปัจจุบันกบัโครงสร้างภาษีใหม่
ภาษีปัจจุบัน ภาษีใหม่

ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้

1.
ภาษี

- เจา้ของ

ปลูกสร้าง ให้
เช่า ทาํการคา้
หรือการ
อุตสาหกรรม
หรือใชเ้ป็น
โกดงัเก็บสินคา้

-
อาศยั
-
โรงเรือนปิดวา่ง
-
เปล่า

- บุคคลธรรมดาห

- ผูค้รอบครองหรือทาํประโยชน์ใน

ทรัพยสิ์นของรัฐ

2 . ร า ย ก า ร
ยกเว้นภาษี

-
- โรงเรือนปิด
วา่ง

-

โรงเรือนฯ แลว้
- ยง
สัตว ์ประกอบกสิ
กรรมของตนเอง

50
ตารางวา ถึง 5 ไร่

- ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน
- ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
โดยมิไดห้าผลประโยชน์
-
ของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดห้า
ผลประโยชน์
-
องคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการ
ชาํนญัพิเศษขององคก์าร
สหประชาชาติ หรือองคก์าร

มีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ภาษี
-
หรือสถานกงสุล
- ทรัพยสิ์นของสภากาชาดไทย
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ภาษีปัจจุบัน ภาษีใหม่
ภาษีโรงเรือน

2. รายการ
ยกเว้นภาษี

-

ของสงฆ ์นกัพรต นกับวช หรือ
บาทหลวง หรือทรัพยสิ์

- สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถาน

- ทรัพยสิ์นของเอกชนหรือ

สาธารณประโยชน์ โดยเจา้ของ

- ทรัพยสิ์นตามพระราชกฤษฎีกา

3. ฐานภาษี ค่ารายปี (ค่าเช่า)

4. อตัราภาษี ร้อยละ 12.5 มี 34 มีอตัราภาษีสูงสุด 3 อตัรา
- ร้อยละ 0.50

ปล่า
- ร้อยละ 0.10 สาํหรับทรัพยสิ์น

- ร้อยละ 0.05
เกษตรกรรม
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3.3 ภาษีทรัพย์สินของต่างประเทศ
3.3.1 ประเทศอนิโดนีเซีย กสร้าง (Land and Building Tax) โดย

(Capital Market Value)

ราคาประเมินดงักล่าวจะประเมินในทุก 3 0.5 ของฐานภาษี
3.3.2 ประเทศฟิลปิปินส์ จดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น (Real Property Tax)

ประเมินจากราคาตลาด (Fair Market
Value) ราคาประเมินดงักล่าวจะประเมินในทุก 3 1
เมืองและเทศบาลไม่เกินร้อยละ 2

3.3.3 ประเทศสิงคโปร์ จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (Property Tax)
(immovable property)

(Annual Value) 4 5
ร้อยละ 10

3.3.4 เก็บภาษีทรัพยสิ์น (Fixed Asset Tax) และภาษีการวางผงัเมือง (City
Planning Tax)

ภาษีปัจจุบัน ภาษีใหม่
ภาษีโรงเรือน

5. วธีิการเสีย
ภาษี รายการ

ทรัพยสิ์น แลว้
รอผลการ
ประเมินภาษีจาก
เจา้พนกังาน
ประเมิน

รายการทรัพยสิ์น
แลว้รอผลการ
ประเมินภาษีจาก
เจา้พนกังานประเมิน

รอผลการประเมินภาษีจากเจา้
พนกังานประเมิน
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-
ละ 1.4-2.1 มาตรฐานคือ ร้อยละ 1.4 (อปท.ใชก้วา่ร้อยละ 90) ส่วนร้อยละ 2.1 คืออตัราสูงสุด

-
ไม่เกินร้อยละ 0.3

2

3.3.5 ไต้หวนั (Land Tax) และภาษีโรงเรือน (House Tax)
- (ภาษีการถือครอง)

1 ถึง ร้อยละ 5.5
ประโยชน์

- ภาษีโรงเรือน   อยูอ่าศยัเก็บร้อยละ 1.2 ถึงร้อยละ 2 และอตัราการคา้ร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 5

2 ภาษีดงักล่าวใชฐ้านราคาประเมินทุนทรัพยใ์นการประเมินภาษี  โดยประเมิน
ตามราคาตลาด

3.3.6 ประเทศเกาหลี (Aggregate Land Tax)
(Property Tax on Building)

(1)
ประเมินจะประเมินทุกปี

อตัรา
- ปกติร้อยละ 0.3 ถึง ร้อยละ 2
- กา้วหนา้ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 5
- พิเศษ เกษตรและป่าไม ้ร้อยละ 0.1 สนามกอลฟ์ร้อยละ 5
(2) (Vessels) (Aircraft)

เก็บจากฐานราคา
รอบการประเมินจะประเมินทุกปี

อตัราภาษี
- 0.3 ถึงร้อยละ 7
- 0.3
- เรือสาํราญร้อยละ 5
- โรงพยาบาลร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5
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3.3.7 ประเทศออสเตรเลีย (Land Tax) โดยเก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์
(Unimproved value of land) รอบการประเมินราคาแต่ละรัฐแตกต่างกนั เช่น New South

Wales ประเมินทุกปี Victoria ประเมินทุก 4 – 6 ปี South Australia ประเมินทุก 7
เรียกเก็บแต่ละรัฐแตกต่างกนั New South Wales A$400,000 เก็บร้อยละ 0.4
A$400,000 ถึง A$500,000 เก็บร้อยละ 0.6 A$500,000 เก็บร้อยละ 1.4

3.3.8 (Property Tax) หักค่าใชจ่้ายร้อยละ 50
(Land Tax) หกัค่าใชจ่้ายร้อยละ 20

สร้าง
3 ภาษีดงักล่าวเก็บจากฐานรายไดค้่าเช่า  รอบการประเมินจะประเมินใหม่ทุก 6 ปี และ

ปรังปรุงทุก 3 เกินอตัรา

3.3.9 ประเทศอังกฤษ (Council Tax) และภาษีสถานประกอบการ
(Business Rates)

-
ประเมินใหม่ทุก 5

-
ประเมินใหม่ทุก 5 ปี อตัราเรียกเก็บมี 2 อตัรา (Small Business Rate Relief ร้อยละ 42.6 และ
Standard multiplier ร้อยละ 43.3

3.3.10 ประเทศสหรัฐอเมริกา (Local Property Tax) เก็บจาก
งปลูกสร้าง  ฐานภาษีใชมู้ลค่าตามราคาตลาด (Fair market value) นิยมประเมินโดยวิธี

1-5
(บางรัฐมีการกาํหนดเพดานอตัราภาษี)



4

มีการลดหย่อนหรือยกเวน้ให้กั

4.1 ผลต่อหลกัความเป็นธรรม
2 แลว้ว่า การจดัเก็บภาษีตามหลกัความเป็นธรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 2

(benefit principle) กบัการจดัเก็บภาษีตาม
หลกัความสามารถในการเสียภาษี (ability-to-pay principle)
17 “ .....
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตามส่วนร่วมและผลประ

...”3 จะเห็นว่า

ไดรั้บและหลกัความสามารถในการเสียภาษี
นวา่

“

สนับสนุ

ดส่วนของ
ผลประโยชน์ของแต่ละคน”4

3 รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ 2516 : 178
4 รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ 2516 : 178-179
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ก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม ความสามารถในการเสียภาษีวดัจากมูลค่าทรัพยสิ์นของผูเ้สีย

(subsistence income)
เงินไดพ้อประทงัชีวติควรจะไดรั้บยกเวน้ภาษี แต่ในทางปฏิบติัเ

(horizontal equity) ก็ควรคาํนึงถึง

อยู่

คาดว่าจะได้รับในอนาคตดว้ย

า

ของคนไทยค่อนขา้งสูง แมว้า่จะมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแลว้ 9 ฉบบัเป็นเวลา
45 ปี แต่ช่องว่า
ยากจนและการกระจายรายไดข้องสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปรากฏวา่ ในปี 2550 (ร้อยละ 20) มีส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 4.41 ส่วนกลุ่ม

สุด (ร้อยละ 20) มีส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 54.93
12.47 2531 11.88 เท่า
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3 สัดส่วนรายได้ของประชากร จําแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ ปี 2531-25505

กลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้

สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ)
2531 2535 2545 2550

กลุ่ม 20% 1 ( ) 4.58 3.96 4.23 4.41
กลุ่ม 20% 2 8.05 7.06 7.72 8.04
กลุ่ม 20% 3 12.38 11.11 12.07 12.42
กลุ่ม 20% 4 20.62 18.90 20.07 20.20
กลุ่ม 20% 5 ( ) 54.37 58.98 55.91 54.93
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00

5/ 1 (เท่า) 11.88 14.90 13.23 12.47
: ขอ้มูลจากการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน สาํนกังานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลโดย สาํนกัพฒันาฐานขอ้มู .
: ขอ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2550 ไดป้รับขอ้มูลรายได้

0 (ศูนย)์

าง ในทางทฤษฎีภาษีอากรถือว่า เป็นการจดัเก็บภาษีตามหลกัความเป็นธรรม

ความสามารถในการเสี

ต่าง ๆ มากกวา่ผูไ้ม่มีทรัพยสิ์น เช่น การไดรั้บความคุม้ครองดูแลทรัพยสิ์น การไดรั้บความสะดวก

ระหวา่งคนรวยแล
น่าอยู่

5 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2551 : 23
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ทางตรง ก็จ
ทางออ้ม เพราะว่าภาษี

4.2 ผลต่อหลกัความเป็นกลาง
จากหนังสือ “ทฤษฎีการภาษีอากร” โดยนายรังสรรค์  ธนะพรพันธ์ุ 6

นายอลัเฟรด มาร์แซลล์  นายฮิกส์และโจเซฟ และนายมอราก เป็นตน้ สรุปไดว้า่ ไม่มีภาษีประเภท

อากรไม่อาจให้ขอ้เสนอแนะทางนโยบายว่ารัฐบาลควรเลือกเก็บภาษีประเภทใด อย่างไรก็ตาม มี
“การเก็บภาษีไม่ควรเป็นไปอย่างลาํเอียง ถ้า

หากรัฐบาลจะเก็บภาษีการบริโภคหรือภาษีเงินได้ ก็ควรจะเก็บภาษีจากสินค้าและบริการทุก

”
เ

ใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดห้าผลประโยชน์

ประเทศไทยมีข้อผูกพนัให้ยกเวน้ภาษี

เป็นตน้

6 รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ 2516 : 154-176
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ระหวา่งประเทศตามพนัธะสัญญา ของกิจ

น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนหรือก่อใหเ้กิดการบิดเบือนของกลไกตลาด

4.3 ผลต่อหลกัความแน่นอน

เสียภาษีใน
แบบ

ภาษีมีอะไรบา้ง เช่น การอุทธรณ์ การฟ้องคดี เป็นตน้ และกฎหมายตอ้งนาํลงประกาศในหนงัสือ
ราชกิจจานุเบกษา ให้ประชาชนรับทราบ

4.4 ผลต่อหลกัการอาํนวยรายได้

ประโยชน์จากการเสียภาษีมาก
เป็นกรณี ๆ ไป

1 สมมุติมีห้องชุดราคา 3 ลา้นบาทให้เช่าเดือนละ 50,000 บาท หรือ 600,000
12.5 ของค่าเช่า คิดเป็นเงินภาษี

75,000 บาท แต่ตามโครงสร้างภาษีใหม่ต้องเสียภาษีร้อยละ 0.50 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
( 3 ลา้นบาท) ตอ้งเสียภาษีตามภาษีใหม่เท่ากบั
15,000 บาท 60,000 บาท
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2 สมมุติห้องชุ 1
0.10 ของราคาประเมินทุนทรัพย์

คิดเป็นเงินภาษี 3,000 3,000 บาท
จากการศึกษาของสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวง

0.50 0.10
เกษตรกรรมเสียภาษีร้อยละ 0.05 3.36 เท่า

4
หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทรายได้ ปี
2547 2548 2549 2550 2551

1. 24,786 27,019 29,110 32,021 35,224
- 11,860 13,046 14,166 15,602 17,165

- 953 1,048 1,045 1,148 1,640
- ภาษีป้าย 1,121 1,233 1,354 1,491 1,640
- 10,852 11,692 12,545 13,780 15,143

2. 125,723 151,520 171,989 186,028 193,676
3. เงินอุดหนุน 91,438 115,210 126,013 139,374 147,840
4. 241,947 293,750 327,113 357,424 376,740

: สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (เอกสารประกอบการสมัมนา 2552)

18,000 ลา้นบาทในปี 2551
ปลูกสร้างได้ประมาณ

60,000 42,000
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4.5 ผลต่อความยดืหยุ่น

เศรษฐกิจอยา่งเหมาะสม

4.6 ผลต่อหลกัประสิทธิภาพในการบริหารจัดเกบ็
สําหรับหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีคงจะยงัไม่สามารถประเมินได้

ตาราง 5

มี ไม่มี
1. ความเป็นธรรม √
2. ความเป็นกลาง √
3. ความแน่นอน √
4. การอาํนวยรายได้ √
5. ความยดืหยุ่น √



5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป

5.1.1 .ศ. .... สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ภาษีโรงเรือนและทีดินและภาษีบาํรุงทอ้ง กล่าวคือ

(1)
ปัจจุบนัทาํให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผูเ้สียภาษี

ทรัพยสิ์น

(1.1) จากฐานค่ารายปี
เนินกิจการเอง  การประเมินค่ารายปี

และเป็นการแกไ้ข

แตกต่างเท่ากนั
(1.2) พ.ศ.

2521 ถึง ปี พ.ศ. 2524

(2) อตัราภาษี กฎหมาย

กฎหมายกาํหน กล่าวคือ

ร้อยละ 0.5 จดัเก็บร้อยละ0.1 จดัเก็บร้อยละ 0.05
ของราคาประเมินทุนทรัพย์
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ปัจจุบนัถึง 3.16 เท่า 8.10 เท่า  และ 657.50 เท่าตามลาํดบั ร้อยละ 3.36 เท่า

(3) การปฏิบติัจดัเก็บภาษี
ความสะดวกแก่ผูเ้สียภาษี  กล่าวคือ  อปท. . จดัทาํ

ประเมินไว้
5.1.2 กล่าวคือ  จาก

เทศบาลนครระยองจาํนวน 16.95 สร้าง 14,404
ราย 5,245 คน

9,159 174.62 ของจาํนวนผูเ้สียภาษีปัจจุบนั

พ.ศ. ....
เป็นตน้

ทรัพยสิ์นของรัฐทุกคนเขา้มาอยู่ในระบบภาษี  เพราะไดรั้บบริการจาก อปท. เหมือนกนั  จึงควร

50 ตารางวา ถึง 5 ไร่  แล้วแต่กรณี

5.1.3 ส่งเสริมให้มีการใชป้ระโยชน์

3
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เกินร้อยละ 0.5
1 เท่าในทุก 3 ปี  แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานภาษี

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 เห็นควรผลกัดนัให้มีการจั

ภาพ  และ
อปท. ม

5.2.2

5.2.3
30

.
ผูเ้สียภาษีแต่ละราย

5.2.4
ษฎีกากาํหนด

5.2.5 ออกพระราชกฤษฎีกากาํหนด
( ) และให้สํานกัประเมิน

กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว
5.2.6

ง่ายต่อการดาํเนินการประเมิน
5.2.7
5.2.8

5.2.9 .
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5.2.10 วิทยุ
โทรทศัน์  เวบ็ไซต ์ เสียงตามสาย  และแผน่พบั  เป็นตน้
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ภาคผนวก ก.
พระราชบัญญตัิ

พุทธศักราช 2475

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระบรมราชโองการ

ดิน
ดว้ย

มาตรา 1 " พุทธศกัราช
2475"

มาตรา 2* 1 เมษายน พุทธศกัราช 2475

*[รก.2475/-/51/20 เมษายน 2475]

มาตรา 3*

จะไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการใหข้ยายออกไปเป็นคราว ๆ

*[ไดมี้ป 209 กาํหนดใหจ้งัหวดัจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และมีพระราชกฤษฎีกา

]
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มาตรา 4

1. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศกัราช 1232
2. ประกาศแกข้อ้ความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศกัราช 1232
3. 2474
4. 2474

มาตรา 5
" "
" " ใหกิ้นความถึงแพดว้ย
"ราคาตลาด"

(ถา้มี)
"ผูรั้บประเมิน" หมายความวา่ บุคคลผูพ้ึงชาํระค่าภาษี
"ปี" หมายความวา่ ปีตามปฏิทินหลวง
*"พนกังานเจา้ "

*[ ( 4) พ.ศ. 2534]

*"พนกังานเก็บภาษี" รับชาํระ

*[ ( 4) พ.ศ. 2534]

"รัฐมนตรี"

*[ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2534]

*"กาํหนด" *[ ( 4) พ.ศ. 2534]
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*"รัฐวสิาหกิจ" หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ
*[ ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 6 2 ประเภท คือ
(1)

(2)
" "
หมายความวา่

มาตรา 6 ทว*ิ ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจยกเวน้ภาษีโ

*[มาตรา 6 ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 7* ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

องแต่ละกระทรวง

*[มาตรา 7 ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 7 ทว*ิ
ละพนกังานเก็บภาษี

*[มาตรา 7 ( 5) พ.ศ. 2543]
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ภาค 1

_________

มาตรา 8* งตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือ โรงเรือนหรือ

"ค่ารายปี"
ใหเ้

วา่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*[มาตรา 8 ( 4) พ.ศ. 2534]
มาตรา 9

(1) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน
*(2)

(3)

(4) ของสงฆ์
(5)



47

*(6)

*[ความใน (2) และ (6) ของมาตรา 9 ( 4)
พ.ศ. 2534]

มาตรา 10* หรือใหผู้แ้ทนอยูเ่ฝ้า
บทบญัญติั

.ศ. 2475 เป็นตน้ไป
*[มาตรา 10 2475]

มาตรา 11 ถ้

ท่านให ้กาํหนดค่าภาษีใน
2

มาตรา 12 ท่านวา่ ใหเ้อา

เป็นเกณฑค์าํนวณค่ารายปี
ท่านให้

2

มาตรา 13 ถา้เจา้ขอ กลไก

ร

มาตรา 14
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มาตรา 15 ผลประโยชน์
ระหวา่งสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม) กบัรัฐบาล ( )

ค่าใชจ่้ายในการเก็บภาษีทุกอยา่ง ท่านใหรั้ฐบาลเป็นผูเ้สีย

ภาค 2

________
มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2

โดยอตัราร้อยละ เจด็แห่งค่ารายปี

"ค่ารายปี" ตามภาค 2

มาตรา 17
(1) รัฐบาลหรือสาธารณะ
(2)

เป็นผลกาํไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(3)
(4) สุสานสาธารณะ

ภาค 3
วธีิดาํเนินการประเมินและจดัเก็บภาษี

1 และภาค 2
_________

หมวด 1
การประเมิน

_______
มาตรา 18
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มาตรา 19* น
มีเหตุ

ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั มี

ในกรณี
ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี

และผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์น
ตอ้งตอบขอ้สอบถามในแบบพิมพด์งักล่าว แลว้ส่งคืนใหพ้นกังานเจา้หน้

ไดรั้บหนงัสือสอบถาม

*[มาตรา 19 มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 20* ใหผู้รั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพ์
ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าว

หรือ

แบบพิมพ์

*[มาตรา 20 ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 21
และถา้จะเรียกใหน้าํ

มาตรา 22
คาํตอบอนัไม่เพียงพอไซร้ ท่านใหมี้อาํนาจออกหมายเรียกผูรั้บประเมินมา ณ
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สมควร และใหน้าํพยานหลกัฐานในเ

มาตรา 23
ตรวจตราทรัพยสิ์นไดด้ว้ยตนเองต่อหนา้ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รอง หรือผูแ้ทน ระหวา่งเวลา

ผูเ้ช่าหรือผูค้รองไดรั้บคาํขอร้องแลว้
ก็จะ
ประเมิน ผูเ้ช่าหรือผูค้รองจะตอ้งไดรั้บแจง้ความเป็นลายลกัษณ์อกั

ก่อนตรวจ

มาตรา 24
(ก) ประเภทแห่งทรัพยสิ์นตามมาตรา 6
(ข) ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น
(ค)

มิชกัชา้

มาตรา 24 ทว*ิ โรงเรือนและ
19 องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์

มีอาํนาจประเมินและใหมี้การแจง้การประเมินยอ้นหลงัใหผู้รั้บประเมิน

(1) 24
ตามมาตรา 19

(2)
อาํนาจดาํเนินการตามมาตรา 24 ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา

19
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*[มาตรา 24 ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 25 อธิบดี
กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแต่จะไดก้าํหนดไว้
โดยวธีิการดงัจะไดก้ล่าวต่อไป

มาตรา 26 ประเมิน

วั 24 สมุหเทศาภิบาล
แลว้แต่กรณี

มาตรา 27
กรมสรรพากร ห้

หา้ม

มาตรา 28
ไดรั้บคาํร้องแลว้ มีอาํนาจออกหมายเรียกผูร้้องมาซกัถาม แต่ตอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่
สิบวนั

มาตรา 29 ผูร้้องผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน หรือ
สมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมใหซ้กัถาม หรือไม่ตอบคาํถาม หรือไม่นาํพยานหลกัฐานมาสนบัสนุน

อเรียกใหน้าํมา รณาการประเมินใหม่ และ
ใหพ้น้จาก

มาตรา 30 ผูร้้อง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร
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มาตรา 31 บดีกรมสรรพากร หรือ
แต่ตอ้งทาํ

ประเมินของตนไดรั้บพิจารณาใหม่ตามมาตรา 29 เวน้แต่ในปัญหาขอ้

*

30

มติของ

*[ความในวรรคสามของมาตรา 31 ราชบญัญติัฯ ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 32 หรือ

การประเมินใหถู้กตอ้งโดยเร็ว

มาตรา 33 การขอยกเวน้ ขอใหป้ลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค 1 และ ภาค 2
พร้อมดว้ยพยาน

สวน จะใหย้กเวน้หรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่

มาตรา 34 ลดค่าภาษี
บ่งไวใ้นหมวด

มาตรา 35
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มาตรา 36 ส่งหรือจะ
ส่งโดยทางจดหมายไปรษณียล์งทะเบียนก็ได้ จะส่งใหแ้ก่
บุคคลใด
ถือวา่เป็นการพอเพียงตามกฎหมาย

วธีิปิด
หรือโฆษณาในหนงัสือ พิมพ์

มาตรา 37 ท่านวา่จะ
มอบฉนัทะเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้วัแทนลงนามแทนก็ได้ ถา้ผูรั้บประเมินไดรั้บหมาย เรียกตวั

นอกจ ลาย
ลกัษณ์อกัษรใหต้วัแทนไปแทนตวัก็ได้

ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์

หมวด 2 การเก็บภาษี
______

มาตรา 38* ไปชาํระต่อพนกังานเก็บภาษีภายในสามสิบวนั

ล่วงหนา้ไว ้ณ สาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนท้
รับรอง

หรือโ วา่การ
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด

ในใบเสร็จรับเงินเวน้แต่การชาํระภาษีตามวรรคสอง ใหถื้อวา่วนัส่งทางไปรษณีย์ วนัชาํระผา่น
ป็นวนัชาํระภาษี

*[มาตรา 38 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ ( 5) พ.ศ. 2543]
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มาตรา 38 ทว*ิ
จะกาํหนดใหมี้การผอ่นชาํระก็ได้

ให้

*[มาตรา 38 ( 4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 39 31 ท่านหา้มมิใหศ้าลประทบั เป็นฟ้อง
ตามกฎหมาย งถึงกาํหนด ตอ้ง

38 หรือจะถึงกาํหนดชาํระระหวา่ง
ยงัอยูใ่นศาล

โดยไม่คิดค่า
อยา่งใด

มาตรา 40 เสีย

โรงเรือนหรือ
น ตามมาตรา 44

ใหร้วมขายสิทธิใด ๆ

มาตรา 41 เพราะทรัพยสิ์น
วา่งลงหรือทรัพยสิ์นชาํรุดถึงจาํเป็นตอ้งซ่อมแซมในส่วนสาํคญั ท่านว่

ถา้ผูร้้องไม่พอใจ ท่านวา่จะร้องขอให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล พิจารณา
ท่านวา่เป็น คาํตดัสิน

เด็ดขาด

หมวด 3
ค่าภาษีคา้ง

______
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มาตรา 42 2 ไซร้ ท่านวา่เงินค่าภาษี

มาตรา 43
(1) มาตรา 38

(2)
(3) ถา้เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน
(4)

มาตรา 44* 43 ใหผู้บ้ริหาร

หรือออกหมายยดึ
กฎหมาย

วธีิพิจารณาความแพง่โดยอนุโลม

*[มาตรา 44 ( 5) พ.ศ. 2543]

มาตรา 45 ถา้ค่าภาษีคา้งอยู่ ไปเป็น
ของเจา้ของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านวา่เจา้ของคนเก่า ร่วมกนั

ภาค 4
บทกาํหนดโทษ

_______
มาตรา 46 20 เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุ

สุ
มาตรา 47 ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังาน

ไม่นาํพยานหลกัฐานมาแสดง หรือไม่
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ตามความในมาตรา 21 และ 22
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา 48 ผูใ้ด
(ก) คาํอนั

เป็นเทจ็หรือนาํพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง

(ข) อยา่งใด

ความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

2475
________

11 กนัยายน พุทธศกัราช 2466 คือ

เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวทิย ุตดัเส้นตรงไปคลองสามเสน เลียบไปตามคลองสามเสน

กบัใหมี้อาณาเขตห่างจากถ ออกไป
ทางทิศใตอี้ก 15 เส้น

พุทธศกัราช 2475

มาตรา 4 พ.ศ. 2475
หรือ

ๆ ตามภาค 2 มาตรา 16,17
พุทธศกัราช 2475
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มาตรา 5 พ.ศ. 2475 เป็นตน้ไป ใหล้ดค่าภาษีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัภาษี
พุทธศกัราช 2475

โดยอตัราร้
(ประกาศใน รจ. /-/259 วนัลง รจ. 14 สิงหาคม 2475 :)

( 4) พ.ศ. 2534

มาตรา 19

กาํหนด นเป็นอนัพบัไป
ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิเรียกคืนค่าภาษีหากไดมี้การชาํระไปแลว้ก่อน

มาตรา 20 เทศบาลเมืองพทัยา สุขาภิบาล หรือ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี แต่ยงัมิไ
หรือยงัมิไดช้าํระภาษี หรือชาํระภาษียงัไม่ครบถว้น 19
และมาตรา 20 พุทธศกัราช 2475 และไดน้าํเงินค่าภาษี
ไปชาํระต่อพนกังานเก็บภาษีภายในกาํหนดห

มาตรา 21

หมายเหตุ: - คือ

ในการชาํระภาษีแ สมควรปรับปรุงวธีิการ
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ต่อไป สมควรกาํ โดยยกเวน้โทษทางอาญา
และค่าปรับต่าง ๆ
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ภาคผนวก ข.
พระราชบัญญตัิ

พ.ศ. 2508
______

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
22 ตุลาคม พ.ศ. 2508

เป็น 20 ในรัชกาลปัจจุบนั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ
ใหป้ระกาศวา่

รัษฎากร

ยอม

มาตรา 1 " .ศ. 2508"

มาตรา 2* แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป

*[รก.2508/94/6พ./1 พฤศจิกายน 2508]

มาตรา 3 ใหย้กเลิกลกัษณะ 3
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มาตรา 4* ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง มหาดไทย
พระราชบญัญติั

*[มาตรา 4 .ศ. 2524]

มาตรา 5

ตามพระราช

หมวด 1

_______

มาตรา 6
" "
" " หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ

ของเอกชน
"ปี" หมายความวา่ ปีปฏิทิน
"รัฐมนตรี"

มาตรา 7 1

มาตรา 8
(1)
(2) หรือ

สาธารณะ โดยมิไดห้าผลประโยชน์
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(3)
โดยมิไดห้าผลประโยชน์

(4)
(5)

*(6)
*[ .ศ. 2524]
*(7)

สนามบินของรัฐ
*[ 156 4 มิถุนายน พุทธศกัราช

2515]
(8)
(9)

(10)

ยกเวน้ตาม อนุสัญญาหรือความตกลง
(11)

ทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั
(12)

มาตรา 8 ทว*ิ เขตกรุงเทพมหานคร ให ้รัฐมนตรีมี

(1)
(2)

มาตรา 14
(3) 18 มาตรา 28 มาตรา 29 และ มาตรา 34
*(4) 22(4) *[

ฯ พ.ศ. 2524]
(5) 33
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(6)
*[มาตรา 8 โดยพระราชบญัญติัฯ ( 2) พ.ศ. 2516]

มาตรา 8 ตรี*

*[มาตรา 8 ( 2) พ.ศ. 2516]
มาตรา 9
(1)

พนกังานสาํรวจ
(2)

พนกังานสาํรวจ

มาตรา 10*

*[มาตรา 10 ( 3) พ.ศ. 2543]
มาตรา 10 ทว*ิ [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ ( 3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 11
ในกฎกระทรวง

มาตรา 12

(1)
(2) ย ์ลงทะเบียน
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หรือสถา

หมวด 2
การตีราค

______

มาตรา 13

ราคา

เขา้ดว้ย

ถา้ไม่อาจตี

มาตรา 14*
การตีราคาปานกลางตามมาตรา 13
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(1) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ป

(2)

*[มาตรา 14 ( 3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการม

ประชุม

ประชุมออกเสี

มาตรา 16

มาตรา 17 16 แลว้ ถา้มีเหตุ แสดงวา่ราคา
รณาเห็นสมควร หรือเจา้ของ

มาตรา 18 16 ให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัแสดงราคา ปานกลาง

มการ
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มาตรา 19 17
รายงานการตีราคาใหม่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลาง

18

มาตรา 20

8 อนัวา่ดว้ยการอุทธรณ์มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม

มาตรา 21 การตีราคาปานก 16 ใหใ้ชเ้ป็นราคา

17
ง ปีสุดทา้ยของ

20

18

หมวด 3

______

มาตรา 22*

*(1)
งคบัตาํบล แลว้แต่กรณี
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(2)

(3)
ล
ขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั

(4)
(ก) ย

กวา่หา้สิบตารางวาไม่ได้
(ข)

(ค)
(ก) (ข) หรือ (ค)

*[มาตรา 22 .ศ. 2524 ส่วนความใน (1)
( 3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 23

ราชการจงั
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด

มาตรา 23 ทว*ิ

*[มาตรา 23 .ศ. 2524]
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หมวด 4

______

มาตรา 24

มาตรา 25
องสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ สามารถ

ใหผู้จ้ดัการมรดกหรือทายาท ผูรั้บมอบอาํนาจ ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์หรือ
24

มาตรา 26
24

มาตรา 27
ร่วมกนัในการปฏิบติัการตามมาตรา 24

มาตรา 28 มาตรา 24 วรรค

ควร

ง พระ
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มาตรา 29*

*[มาตรา 29 ( 3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 30 24 และมาตรา 29 ดือน
16

มาตรา 31

มาตรา 29

สาํรวจตามมาตรา 24 วร

มาตรา 29

มาตรา 32
มาตรา 22

29 ภายในสามสิบ

มาตรา 24
ลงดงักล่าวต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 29

หมวด 5

______
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มาตรา 33
ตามมาตรา 16 17 ให ้เจา้พนกังาน

(1)
ประเมินแจง้การประ

(2)

21

เดือนมีนาคม ก็ใหแ้จง้การประเมินภายหลงักาํหนดเวลาดงักล่าวได้

มาตรา 34*

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั

*[มาตรา 34 ( 3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 34 ทว*ิ
การชาํระ

ภาษีตามวรรคสอง

34

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนด และใหถื้อวา่วนัส่งทางไปรษณีย ์วนัชาํระผา่นธนาคาร
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มาตรา 35
ทุกปี

31 หรือ มาตรา 32
หรือภายหลงัเดือนมีนาคมตามมาตรา 33

มาตรา 36 ง
35 ออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็นแก่กรณี

มาตรา 36 ทว*ิ 35 หรือ
มาตรา 36
สามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนัก็ได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือใหบุ้คคลตามมาตรา 35 ทราบก่อนการชาํระภาษี

35 หรือ
มาตรา 36

45 (4) มาใชบ้งัคบั

*[มาตรา 36 ( 2) พ.ศ. 2529]

มาตรา 37

มาตรา 38 เจา้พนกังานประเมินไดแ้จง้หรือประกาศ

มาตรา 39
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มาตรา 40

(1) มาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งบญัชี หรือ
เอกสารมาตรวจสอบ

(2)

(1) หรือ (2) ให ้นายอาํเภอหรือ

ญชี หรือ
เอกสาร

มาตรา 41

นจะออก ไดก้็แต่โดย
ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

มาตรา 49 หรือมาตรา 52

มาตรา 12
การในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
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มาตรา 42

มาตรา 43 อไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ ถา้ไดมี้การชาํระเงิน ค่าใชจ่้ายในการ

มาตรา 44

วนิิจฉยัอุทธรณ์ แลว้แ
ประกอบคาํร้องดว้ย

หมวด 6

_____

มาตรา 45

(1)

เจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงก
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(2)
ง

ประเมิน
(3) โดยทาํใหจ้าํนวน

ะเมิน

*(4)

(1) (2) หรือ (3) (4) ดว้ย
*[ความใน (4) ของมาตรา 45 ( 2)

พ.ศ. 2529]
มาตรา 46

หมวด 7
เจา้พนกังานประเมิน

______

มาตรา 47
(1) เขา้

มี

(2)
บญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ

มาตรา 48
24 ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอาํนาจแจง้การประเมินยอ้นหลงั
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หมวด 8
การอุทธรณ์

______

มาตรา 49

ใหร้อคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ หรือคาํพิพากษาของศาล

มาตรา 50 ารจงัหวดัมีอาํนาจมีหนงัสือเรียก ผูอุ้ทธรณ์

มาตรา 51
วนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานประเมิน

มาตรา 52 ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาล ภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้คาํวนิิจฉยัอุ
ในมาตรา 50 วรรคทา้ย

หมวด 9
บทกาํหนดโทษ

______

มาตรา 53 ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยคาํเทจ็ ตอบ
งหรือพยายาม
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มาตรา 54

มาตรา 55 28 มาตรา 40 หรือ มาตรา 47

มาตรา 56 40 มาตรา 47 หรือ มาตรา 50

ความในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูอุ้ทธรณ์ตามมาตรา 50

มาตรา 57
เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษ

อนัเสร็จเด็ดขาด

กาํหนดเวลาดงักล่าว ใหด้าํเนินคดีต่อไป
มาตรา 58*

*[มาตรา 58 ( 3) พ.ศ. 2543]

บทเฉพาะกาล
_____

มาตรา 59 บท 3 ใหค้งใชบ้งัคบั ไดใ้นการ

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ
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จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั คือ

ๆ
เสียเอง

พระราชบญัญติัภาษีบาํรุงท้ ( 2) พ.ศ. 2516
มาตรา 6

ตามมาตรา 18 พ.ศ.
2508 พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2520
ในเขตกรุงเทพมหานครออกไปอีกไดต้ามความจาํเป็นแก่กรณี

มาตรา 7
หมายเหตุ:- คือ

335 13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 ไ
ๆ

ขตกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2524

มาตรา 2
เป็นตน้ไป เวน้แต่บทบญัญติัมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง
พระรา พ.ศ. 2525 เป็นตน้ไป

มาตรา 10 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ในบญัชีอั 7 พ.ศ. 2508
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มาตรา 11
กิจจา-

พ.ศ. 2508

มาตรา 12 บรรดาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญั พ.ศ. 2508
นอกจากมาตรา 45 (4) ใหค้งใชบ้งัคบัไดใ้นการปฏิบติั

มาตรา 13 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:- คือ

ปัจจุบนั

พ.ศ. 2508 ( 2)
พ.ศ. 2529

มาตรา 6 ตาม
พ.ศ. 2508

ประจาํปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532

มาตรา 7
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 สาํหรับปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529 และใหค้ณะกรรมการ
พ.ศ. 2530
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มาตรา 8
ประจาํปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529 ดว้ย

มาตรา 9 พ.ศ. 2529

มาตรา 44 พ.ศ. 2508

มาตรา 10 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: - คือ
และสังคม

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2528
สาํหรับปี พ.ศ. 2529 ไปก่อน
กาํหนดสามารถขอผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ

สมควรปรั
จึง

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฯ ( 3) พ.ศ. 2543

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉ คือ
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 กาํหนดใหมี้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ

หารส่วนตาํบล
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จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญั
(ประกาศใน รจ. 117 ก 16 วนัลง รจ. 7 มีนาคม 2543 : )
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ประวตัิผู้เขยีน
นายชนะชัย  ประยูรสิน

การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวตัิการรับราชการ ณ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  กระทรวงการคลงั

1 กุมภาพนัธ์ 2522 เศรษฐกร 3 กองนโยบายภาษีอากร
1 กุมภาพนัธ์ 2524 เศรษฐกร 4 กองนโยบายการคลงัและภาษีอากร
1 ตุลาคม 2528 เศรษฐกร 5 กองนโยบายการคลงัและภาษีอากร
21 พฤศจิกายน 2532 เศรษฐกร 6 กองนโยบายการเงินและสถาบนัการเงิน
21 ธนัวาคม 2532 เศรษฐกร 6 กองนโยบายการคลงัและภาษีอากร
6 มกราคม 2535 เลขานุการเอก (เศรษฐกร 6)

การคลงั ประจาํกรุงโตเกียว
19 กนัยายน 2539 เศรษฐกร 6 กองนโยบายภาษี
16 พฤษภาคม 2540 เศรษฐกร 7 ว กองนโยบายภาษี
21 พฤษภาคม 2542 เศรษฐกร 8 ว กองนโยบายภาษี
1 ตุลาคม 2544 เศรษฐกร 8 ว กองนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
1 ธนัวาคม 2544 เศรษฐกร 8 ว กองนโยบายภาษี
7 กุมภาพนัธ์ 2546 เศรษฐกร 8 ว สาํนกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ

ระหวา่งประเทศ
15 มกราคม 2547 เศรษฐกร 8 ว สาํนกันโยบายภาษี
13 ธนัวาคม 2550 เศรษฐกร 8 สาํนกันโยบายภาษี
14 ตุลาคม 2551 ถึงปัจจุบั
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