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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

ละไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ

ปั ญหา
ของการจัดเก็บภาษี

วามเป็ นธรรม หลักความเป็ นกลาง หลักความแน่ นอน หลักอํานวยรายได้ และ
หลักความยืดหยุน่ และมีขอ้ ดีในการแก้ไขปั ญหาความไม่เป็ นธรรม ความไม่ถูกต้อง และความไม่
ข้อเสนอแนะก็คือ
กําหนดยกเว้นภาษี
เรี ยบร้ อยและมีประสิ ทธิ ภาพก็สมค
ต่าง ๆ ให้แก่ กรมธนารักษ์ และ
เป็ นต้น

ปลูกสร้างโดยเร็ ว โดยมีการ

2 ปี ในการเตรี ยมการ
ต่าง ๆ

จ

กิตติกรรมประกาศ
คณะ

ดร.สมเกี ย รติ
อริ ยปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร.อนุ
ดร.พลภัทร บุราคม
กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ามาให้คาํ แนะนํา แนวคิด กรอบการศึกษา และสารัตถะของรายงาน อย่า งมี
คุณค่า
ไว้
ผูศ้ ึกษา
และนางสาวกรกัญญา เตชะรุ่ งนิ รันดร์
ความเห็น และข้อเสนอแนะ
สถาบันการต่ า งประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ ทุกท่าน กรุ ณาอํานวยความสะดวกในการจัดหาเอกสารอ้างอิง ต่าง ๆ
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บ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

ภาษี

.ศ. 2475
ได้มีการ
ไม่เหมาะสม และไม่เป็ นธรรม

.ศ. 2508
1.1.1

(1) ฐานภาษี

ปี
(2) อัตราภาษี

จัดเก็บจากฐานภาษีของค่ารายปี หรื อค่าเช่าต่อ
จัดเก็บจากค่าเช่าตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
12.5

(3)
อยู่อาศัยเอง และ

(4) การลดหย่อน
ประกอบการอุตสาหกรรม
(5) การประเมิ นภาษี
ชําระภาษีได้

2

1.1.2

(1) ฐานภาษี

ภาษี บาํ รุ
2521 – 2524

(2) อัตราภาษี
สู ง กลั
(3)

เสี ยภาษีโรเงรื อน
ด้วย
(4) การลดหย่อน
50 ตารางวา
ถึง 5 ไร่ ทํา
ได้นอ้ ย และไม่เป็ นธรรมกับผูไ้ ม่ได้รับการลดหย่อนภาษี
(5) การประเมินภาษี

น

จากสภาพปั ญหาข้างต้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดาํ เนินการศึกษาวิเคราะห์และเห็น
ว่า ควรจะได้มีการ
ให้มีความเหม
การ

ของรัฐบาลในการปฏิรูประบบ
1.2 วัตถุประสงค์
(1)
(2)

ปั ญหาของการจัดเก็บ
ของการ

ภาษี

3

1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1)
(2) ศึ กษาแนวความคิ ด หลักการ และทฤษฎี ทางด้านภาษี อากร
(3) ศึกษาวิเคราะห์

โรงเรื อน

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
จากเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสื อ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของต่างประเทศ
1.4.1 ประเภทของข้ อมูล
จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
1.4.2 การเก็บข้ อมูล
(1)
ของ
กระทรวงการคลัง
(2) จัดเก็บและรวบรวม

ค้นคว้า และวิเคราะห์
บการ

กับกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดเก็บ
จากเอกสารของสํ า นัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง

ร่ างกฎหมาย เอกสารการศึกษา เอกสาร
(ภาษีใหม่)
(2.1) เอกสารประกอบรายงานโครงการศึกษา

างกฎหมายและแนวทางการ
ว่าจะจัดเก็บได้ เป็ นต้น
(2.2)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2552
รัฐสภาต่อไป
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(2.3) หนังสื อ “ข้อมูล/
25312550 ของสํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
สัดส่ วนรายได้ของประชากร จําแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (Quintile by Income) ปี
2531-2550
ลย และในบาง
ช่วงเวลากลับแย่ลง
(2.4) หนัง สื อ “ทฤษฎี ก ารภาษี อากร”
ปั ญหาด้านภาษีอากรในปั จจุบนั
(2.5) หนังสื อ “การคลัง ว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย” ของนายเกริ ก

1.4.3 การประมวลผลข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล

(1)
(2) วิเคราะห์
(3)

าง

สังคมไทยอย่างไร
1.5

จะได้ รับจากการศึกษา
(1) ได้รับทราบปั ญหาของการจัดเก็บภาษีโรงเรื
(2)

ในปั จจุบนั

อย่างไร
(3)

จะทําให้ประเทศไทยมีระบบภาษีทรัพย์สิน

แนวคิดทฤษฎี

ภาษีอากร

2.1 ทฤษฎีภาษีอากร1

2

ทางเศรษฐกิจหลาย

2.1.1 ห
ประเทศต่ างๆ ไม่ว่าจะมี ระบอบการเมื องการปกครองและระบบเศรษฐกิ จแตกต่ างกัน
น้อย 4 ประการคือ
1) การส่ งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการ

2) การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ คื อ การกํ า กั บ และควบคุ ม ให้ ก าร
แก่ การป้ องกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ดภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
การรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจทําได้โดยการพยายามควบคุมระดับการใช้จ่าย
รวมของประเทศ ให้ได้สัดส่ วนกับรายได้รวมของประเทศ เช่น กรณี เกิดภ
ใช้จ่ายรวมในประเทศมีมากเกินไป รัฐบาลต้องพยายามลดการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
และการใช้จ่าย เป็ นต้น
3)

คื อ การกระจายผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จ

ทาง

1

2550 : 1-6
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4) การจัดสรรการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ คือ ก
บริ การต่างๆ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และทําให้การบริ โภคสิ นค้าและบริ การของประชาชน
ในกร
เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น รัฐบาลอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซง เช่น การจัดระเบียบของตลาด
เป็ นต้น
2.1.2

ในทางทฤษฎี
อากร ควร
1) ความเป็ นธรรม (Equity) แบ่งออกได้เป็ น 2 หลักใหญ่ๆ คื อ หลักความเป็ น
ธรรมสัมบูรณ์ (Absolute Equity) และหลักความเป็ นธรรมสัมพัทธ์ (Relative Equity)
1.1) หลักความเป็ นธรรมสั มบูรณ์ หมายความว่า ผูเ้ สี ยภาษีอากรทุกคนต้องเสี ยภาษี
อากรเท่ากั

ง
กันของผูเ้ สี ยภาษีแต่ละคน และผูเ้ สี ยภาษีบางคนอาจจะเสี ยภาษีมากกว่ารายได้
1.2)หลักความเป็ นธรรมสั มพัทธ์ หมายความว่า ผูเ้ สี ยภาษีควรจะเสี ยภาษีอากรตาม
1.2.1) หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) หมายความว่า

ได้บริ โภคสิ นค้าและบริ การดังกล่าวจึงควรต้องเสี ยภาษีให้แก่รัฐ
โดยผูบ้ ริ โภคมากควรต้องเสี ยภาษีมากกว่าผูบ้ ริ โภคน้อยหรื อผูไ้ ม่ได้บริ โภค
1.2.2) หลักความสามารถในการเสี ยภาษี (Ability-to-Pay Principle) หมายความ
ว่า ผูม้ ีความสามารถในการเสี ยภาษีมากควรเสี ยภาษีอากรมากกว่ าผูม้ ีความสามารถในการเสี ยภาษี
น้อยโดยความสามารถในการเสี ยภาษี อาจวัดจากรายได้ ทรั พย์สิน หรื อการใช้จ่ายของผูเ้ สี ยภาษี

7

แนวนอน (horizontal equity) และผูม้ ีความสามารถในการเสี ยภาษีต่างกันก็ควรเสี ยภาษีต่างกัน
(vertical equity)
2) ความแน่ นอน (Certainty) หมายความว่า
3) ความเป็ นกลาง (Neutrality) หมายความว่า
ผ
บริ โภค การออม การล
งรัฐบาลอย่างเดียว ไม่ควรมีผลกระทบกระเทือนต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ
ของภาคเอกชน
4) การอํานวยรายได้ (Productivity) หมายความว่า
จัดเก็บต้องสามารถ
อากร
กล่าวคื อ ควรจะครอบคลุ ม
จํานวนผูเ้ สี ยภาษีจาํ นวนมากและสร้
5) ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายความว่า ภาษีอากรจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับ
(
)
ใช้จ่ายของภาคเอกชน หรื อใน
อากร
หรื อทํา
ให้ภาษีลดลงเร็ วกว่าการลดลงของรายได้ของประชาชน
6) ประสิ ทธิภาพในการบริ หาร (Administrative Efficiency) หมายความว่า ภาษี
มด
และ
นําส่ ง เป็ นต้น
2.1.3 ประเภทของภาษี
1) ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้ อม
ภาษีทางตร
ภาษีทางตรง ได้แก่
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(4)
(
(5)
(
)
(6) ภาษีรถยนต์ (
)
(7) ภาษีป้าย (
)
ภาษีทางอ้อม ได้แก่
(1)
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(3) ภาษีสรรพสามิต
(4) ภาษีศุลกากร
(5) อากรแสตมป์
สั ดส่ วนของของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้ อม

)

(
โดยรัฐบาลกลาง)
2540 ถึ ง 2549 จะพบว่า รายได้จากภาษีอากรของ
ประเทศไทยส่ วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีทางอ้อมมากกว่าภาษีทางตรง
1 รายได้ และสั ดส่ วนภาษีทางตรงและภาษีทางอ้ อมของประเทศไทย
ปี งบประมาณ 2540-2549
ปี งบประมาณ
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม
รวม
สั ดส่ วน
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม

2540
283,115
517,835
800,950
35.3
64.7

2541
227,741
493,512
721,253

2542
225,763
457,061
682,823

2543
248,083
463,237
711,321

2544
267,963
500,492
768,455

2545
297,894
550,560
848,454

2546
347,941
636,083
984,024

2547
428,980
722,374
1,151,354

31.6
68.4

33.1
66.9

34.9
65.1

34.9
65.1

35.1
64.9

35.4
64.6

37.3
62.7

หน่วย : ล้านบาท
2548
518,025
808,609
1,326,634

2549
601,292
823,338
1,424,630

39.0
61.0

42.2
57.8
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สัดส่ วนภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของประเทศไทย

80

%

60

ภาษีทางอ้อม

40

ภาษีทางตรง

20
0
2540 2541 2542

2543 2544 2545 2546

2547 2548 2549

2) ภาษีของรัฐ
2.1) ภาษีของรัฐบาลกลาง
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(4)
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(6) ภาษีสรรพสามิต
(7) ภาษีศุลกากร
(8) อากรแสตมป์
2.2)
(1) ภาษีโรงเรื อนแล
(2)
(3) ภาษีรถยนต์
(4) ภาษีป้าย
2.2

ภาษีทรัพย์ สิน (Property Tax)
ทรัพย์สิน (property)
(wealth)

เป็ นดัชนี
ะเทศนับแต่ในอดี ตกาลจนถึ ง
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2.2.1 ข้ อสนับสนุนในการจัดเก็บภาษีทรัพย์ สิน
1) การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินช่ วยแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดเก็บภาษีจากฐานภาษี
2)
ใช้วดั ความสามารถในการเสี ยภาษี
3) ภาษีทรัพย์สินจะช่วยลดการสะสมทรัพย์สิน
4)
รัฐบาล

2.2.2 ประเภทของภาษีทรัพย์ สิน
1)
(General Property Tax)
ในทางทฤษฎีแล้ว การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินควรจะจัดเก็บจากทรัพย์สินทุกประเภท

ติดตามจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินทุกประเภทได้ หรื อหากจะทําจริ ง ๆ ก็คงต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ

ค่อนข้างมาก
ระเทศต่ าง ๆ จึ ง ไม่ นิย มจัดเก็ บ ภาษี ท รั พ ย์สิ นจากทรั พ ย์สิ นทุ ก
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินเฉพ
2) ภาษีทรัพย์ สินเฉพาะอย่ าง (Specific Property Tax)

2.2.3 ภาษีทรัพย์ สินในประเทศไทย
ประเทศไทยก็มีการจัดเก็บจากภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่างเช่นกัน ได้แก่
(1)
(2)
(3) ภาษีทะเบียนรถยนต์
(4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมการโอนอสังหาริ มทรัพย์
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2.3
2 ประเด็น คือ 1.

2. แหล่ง

2.3.1)
(อปท.) คือ การปกครองของคนในแต่ละชุ มชน
อบริ หารกิจการสาธารณะของตน การจัดให้มี อปท. เป็ นไปตามหลักการของการกระจายอํานาจ
(ระดับชาติ)
ชุมชนมาให้ อปท.
.
2 ทาง คือ
(1)
กําหนดโดยกฎหมาย
(2)
. จึงต้องรับผิดชอบ (Accountable)
ไม่ใช่รับผิดชอบต่อรัฐบาล
.
. มี
อํานาจอิสระในการตัดสิ นใจจัดการงานของชุ มชนตามความจําเป็ นและความต้องการของคนใน

ดําเนินก
รับผิดชอบทางการคลังให้ อปท.
ความเห็นชอบจากรัฐส่ วนกลาง
อํานาจทางการคลัง มี 2 ด้านหลักคือ อํานาจด้านรายได้และอํานาจด้านรายจ่าย
อํา

การเสี ยภาษี (Tax Capacity) จึงต้องมีการจัดความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีระหว่างรัฐบาลและ
อปท.
.
(Benefit Principle)

12

นกันและ

อปท.

น(Property Tax) และ
(User Charge) เรี ยกว่ า

-

(Share Base

หรื อ Surcharge)
ภาษีสรรพสามิต หรื อ
- การแบ่งรายได้ภาษีให้(Share Revenue)
- การโอนรายได้บางอย่างให้ ( Revenue Transfer) เช่ น การโอนภาษีรถยนต์
ะได้ไม่เท่าเที ยมกัน รั ฐบาลจึ งต้องให้เงิ น
อุดหนุน (Subsidy)
ประเภทรายได้ของ อปท.
(1)
.จัดเก็บเอง (Local Levied Tax)
(1.1)
(1.2)
(1.3) ภาษีป้าย
(1.4) อากรการฆ่าสัตว์
(2)
(Surcharge)
(2.1)
1 ใน 9 หรื อร้อยละ 0.7 ในร้อยละ 6.3 ตาม
.
2 ส่ วนคือ 1.
วไป 2.
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ใช้บริ โภค
(2.2)
10
การค้าเดิม เช่นรัฐเก็บจากโรงรับจํานํา ธุ รกิจธนาคาร จะSurcharge
จะSurcharge ให้ท ้
10 เท่ากับเก็บภาษี 3.3 0.3

10 เช่น รัฐเก็บภาษี 3
.

(2.3) ภาษี สุ ราและภ

.ในจังหวัดจะใช้เกณฑ์ประชากร
10 แล้วจัดสรรตามเกณฑ์

ประชากร

(3)

(2.4)
2.5
(2.5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน เก็บร้อยละ 10
(2.6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ รา เก็บร้อยละ 10
(Revenue Transfer)
(3.1)
. ร้อยละ 5

เกิด
(อัตรา6.3) ในแต่

ละจังหวัด
(3.2)
จังหวัด
(3.3) ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนสิ ทธิ
(3.4) ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม แบ่งให้เฉพาะ อปท.
สัมปทานร้อยละ 60 (กทม.ไม่มี)
(4)
(4.1)
ดความเสมอภาค
(4.2)
(อัต รา6.3)

2.3.2)

(4.3)
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ประเทศ
สิ นค้าเอกชนสามารถแยกผูไ้ ด้
และก็จะจ่ายค่าบริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การให้คุม้ ทุน เรี ยกว่า User Charge
สิ นค้าบางอย่างเป็ นสิ นค้าเอกชนและสิ นค้าสาธารณะ(ในต่างประเทศจะมีการให้สัดส่ วนว่า
) เช่ น การมี

ผูใ้ ช้ในรู ปของ User Charge แต่กา
ประโยชน์ แก่ สั ง คม อปท.
และ User Charge
2.4

1)
1.1) ความจริ งใจของรัฐบาลกลาง
1.2)
1.3)
1.4)
2) จุดมุ่งหมายในการกระจายอํานาจทางการคลัง
2.1) จุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.2) จุดมุ่งหมายทางด้านการเมือง
2.3) จุดมุ่งหมายทางด้านการบริ หาร

2.5 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.5.1
ความรั บ ผิดชอบใน

15

สาธารณะอย่างแท้จริ งห
สาธารณะ
2.5.2

โดยพิจารณาประยุกต์ใช้ทฤษฎี สินค้า

หรื อการประกอบกา
ประการตามทฤษฎีภาษีอากร
2.5.3 ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบาย

ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้อง

ทําให้

3
การเปรี ยบเทียบโครงสร้ างภาษีปัจจุบันกับภาษีใหม่

3.1

3.1.1

2475

ทรัพย์

ฐานภาษี

ได้รับประโยชน์
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ได้แก่ พระราชวัง ทรัพย์สินของรัฐ ทรัพย์สินของการรถไฟ
ทรั พ ย์สินของการท่ าเรื อ (ตามพระราชบัญญัติก ารท่ าเรื อ ) ทรั พย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ
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2
ภาษีโรงเรื อนแ
(กรณี โรงเรื อนรายเก่า)
เอกสารประกอบ
- บัตรประจําตัวประชาชน
- แบบภ.ร.ด.2
-

(

.ร.ด.2

(ฝ่ ายรายได้)

- ออกหมายเรี ยกผูร้ ั

- ทําการประเมินภาษี แล้วเขียน ภ.ร.ด.8
ชําระภาษี
ข้อสังเกต
- ตาม พ.ร.บ.
ได้รับมอบอํานาจจากเจ้าของโรงเรื อนใ
เป็ นผูร้ ับภาระเสี ยภาษี)
.ร.ด. 2

(เพราะบางทีสัญญาเช่าจะระบุว่าผูเ้ ช่ า

. (กองรายได้ )
รัฐวิสาหกิ จ บริ ษทั
.
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(กรณี โรงเรื อนรายใหม่)
เอกสารประกอบ
- บัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบให้เลขหมายประจําบ้าน
- สําเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร
- สําเนาสัญญาการเช่า
- สําเนาทะเบียนการค้าหรื อทะเบียนพาณิ ชย์
ระกอบกิจการโรงงาน
(
อใด เพราะบางทีอาจมีการประเมินภาษี
ย้อนหลังไปหลายๆ ปี (กฎหมายกําหนด ประเมิน ย้อนหลัง 10 ปี ))
ภ.ร.ด. 2
ทําเป็ นหนังสื อและปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
.ร.ด. 2
- ออกหมายเรี
-

(ฝ่ ายรายได้)

- ทําการประเมินภาษี ถ้าเป็ นค่าเช่ าประเมินตามค่าเช่ า ถ้าไม่ใช่ การเช่ าก็ประเมิ น
กําหนดแนวทางมาตรฐานการใช้ประโยชน์ในแต่ละ
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- ส่ ง ภ.ร.ด. 2
เป็ นไปตามข้อเท็จจริ งหรื อไม่
ทุก ๆ สัปด
.
- เขียน ภ.ร.ด. 8
ข้อสังเกต
มาประเมินค่าภาษี แต่ถา้ กรณี โรงเรื อนไม่มีการเช่าจะประเมินจากค่าเช่าอันสมควรให้เช่าได้จะเป็ น
ใช้เกณฑ์การประเมินต่อตารางเมตร
ประเภทไว้ห
อพาร์ ทเม้นต์ ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
ภาษี (

.ร.ด. 8 แล้ว ) แต่ ถ้า เป็ นภาษี
สามารถยอมรับได้ แต่ก็มีการอุทธรณ์

ภาษีในกรณี ของรายใหญ่
ปั ญหา (
)
(1)
แท้จริ ง
(2)
มูลค่าแตกต่างกันมาก
(3)
(4)
(5) ระบบคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารจัดเก็บภาษีไม่สามารถ on-line ถึงกันได้ และเสี ยบ่อย
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3.1.2 โครงสร้ างภาษีบํา

.ศ. 2508

ฐานภาษี
คณะกรรมการจะตีราคาปานกลางทุกรอบระยะเวลา 4 ปี การตีราคาทุกรอบระยะเวลา 4 ปี ดังกล่าว
า 3 รายในระยะเวลา

อาจนําราคาปานกลางมา

2521-2524
อัตราภาษี

ดินในปั จจุบนั
1
34

การเสี ยภาษีบาํ รุ งท้อง
เอกสารประกอบ
- บัตรประจําตัวประชาชน
-

.ส.3

.ศ.
.

21

ถู ก ต้องตามกฎหมายพร้ อมบัตรประจํา ตัวของผู ้
ข้างต้นมาแสดงด้วย
.บ.ท.5
- ประเมินภาษี
- แจ้งการประเมิน ภ.บ.ท.9
ข้อสังเกต
ตลาด ในปั จจุบนั จะราคาของปี 2521- 2524
ปี โดยผูว้ ่าราชการจังหวัด (
ปานกลาง
-

4
)

คร จึ งไม่สามารถส่ งจดหมาย
) กทม.ได้

เตื อนให้มาเสี ยภาษี ได้ (

ปั ญหา (
(1)
(2)
(3)

)
2521-2524

2

3.2
3.2.1 ความเป็ นมา
(1)

.ศ.. ....
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
2

(ฝ่ ายรายได้)

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2551 และ 2552

24 กุม ภาพันธ์ 2541 อนุ มตั ิ ในหลัก การร่ า ง
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(2) สํ า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ต รวจพิ จ ารณาแล้ว และได้เ สนอให้
ปรั บปรุ
“
.ศ. ....” โดยได้
8 กันยายน 2541
(3) คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี ม ติ เห็ นชอบในหลักการและได้ม อบหมายให้สํา นัก งาน
ไปพิจารณา
ปรับปรุ งให้เหมาะสม
(4)
30
พฤศจิกายน 2547 มอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
กร
(5)
4 พฤษภาคม 2548
(6)
15
กุมภาพันธ์ 2549
- มีประเทศใดจัดเก็บภาษีโดยใช้ราคาประเมินทรัพย์สิน
ค่าบํารุ งรักษาได้หรื อไม่ เพียงใด
- ภาระในการคํานวณค่าบํารุ ง
(7)

บมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เป็ น

นําเสนอรัฐบาลต่อไป
3.2.2

พิจารณาและปรับแก้จาการประชุมหารื อและรับฟั งความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างต่าง ๆ
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(1)
ของรัฐ
(2) อํานาจการจัดเก็บภาษี ได้แก่ อง
.
เป็ นรายได้ของ อปท.
(3)

. ใด ให้

กําหนดในกฎกระทรวง
(4)
1 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 10
(5)
- ทรัพย์สินส่ วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยโ์ ดยมิได้หาผลประโยชน์
ผลประโยชน์
- ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
หรื อกิ
-

ชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ
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- ทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกา
(6) อัตราภาษี มี 3
-

0.5 ของฐาน

ภาษี
-

นร้อยละ

0.1 ของฐานภาษี
-

0.05 ของฐานภาษี

(7)
สร้ างพิจารณากําหนดอัตราภาษี ในทุ กรอบระยะเวลา 4
งปลูกสร้าง หรื อห้องชุด และมีอาํ นาจเสนอแนะการลดอัตราภาษีสําหรับทรัพย์สิน
บางประเภท
ในกรณี อปท.
.
กําหนดตาม (6) ข้างต้น
0.5 ของฐานภาษีใน 3 ปี แรก หากยังไม่ได้ทาํ ประโยชน์
1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานภาษี
(8) การลดและยกเว้นภาษี
ถอนหรื อทําลายหรื อชํารุ ดเสี ยหายจนต้องทําการซ่อมแซมในส่ วนสําคัญ
-

(9) การปฏิบตั ิจดั เก็บภาษี อปท.

. เพียง
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-

.
ศ

ดังกล่าวให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ
การประเมิน และส่ งแบบแสดงรายการเสี ยภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษี
-

(10)
สร้างของตนให้ถูกต้อง
- เลื อ กชํา ระภาษี
ไปรษณี ย ์ หรื อชําระภาษีผา่ นธนาคาร
- ขอผ่อนชําระภาษี
หรื อประจํากรุ งเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
- ฟ้
(11) บทเฉพาะกาล
ลงราชกิจจานุเบกษา
50

.
. หรื อ ชํา ระภาษี ท าง

. ขอให้ทบทวนการประเมินภาษี

2 ปี ข้างหน้า หลังจากได้มีการประกาศ

75
ภาษีร้อยละ 50 และร้อยละ 70 ของภาษี
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2 เปรียบเทียบโครงสร้ างภาษีปัจจุบันกับโครงสร้ างภาษีใหม่
ภาษีปัจจุบัน
ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุ งท้
1.
ภาษี

- เจ้าของ

ปลูกสร้าง ให้
เช่า ทําการค้า
หรื อการ
อุตสาหกรรม
หรื อใช้เป็ น
โกดังเก็บสิ นค้า
2. รายการ - โรงเรื อนปิ ด
ยกเว้ นภาษี
ว่าง

อาศัย
โรงเรื อนปิ ดว่าง
เปล่า

ภาษีใหม่

- บุคคลธรรมดาห
- ผูค้ รอบครองหรื อทําประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของรัฐ

-

- ทรัพย์สินส่ วนสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
โรงเรื อนฯ แล้ว
- ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ยง โดยมิได้หาผลประโยชน์
สัตว์ ประกอบกสิ
กรรมของตนเอง
ของรัฐหรื อสาธารณะ โดยมิได้หา
50
ผลประโยชน์
ตารางวา ถึง 5 ไร่
องค์การสหประชาชาติ ทบวงการ
ชํานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติ หรื อองค์การ
มีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นภาษี
หรื อสถานกงสุ ล
- ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
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ภาษีปัจจุบัน
ภาษีโรงเรือน
2. รายการ
ยกเว้ นภาษี

ภาษีใหม่

-

ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรื อ
บาทหลวง หรื อทรัพย์สิ
- สุ สานสาธารณะหรื อฌาปนสถาน
- ทรัพย์สินของเอกชนหรื อ

สาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของ

- ทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกา
3. ฐานภาษี

ค่ารายปี (ค่าเช่า)

4. อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5

มี 34

มีอตั ราภาษีสูงสุ ด 3 อัตรา
- ร้อยละ 0.50
ปล่า
- ร้อยละ 0.10 สําหรับทรัพย์สิน
- ร้อยละ 0.05
เกษตรกรรม
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ภาษีปัจจุบัน
ภาษีโรงเรือน
5. วิธีการเสี ย
ภาษี

รายการ
ทรัพย์สิน แล้ว
รอผลการ
ประเมินภาษีจาก
เจ้าพนักงาน
ประเมิน

3.3 ภาษีทรัพย์ สินของต่ างประเทศ
3.3.1 ประเทศอินโดนีเซีย

ภาษีใหม่

รายการทรัพย์สิน
รอผลการประเมินภาษีจากเจ้า
แล้วรอผลการ
พนักงานประเมิน
ประเมินภาษีจาก
เจ้าพนักงานประเมิน

กสร้าง (Land and Building Tax) โดย
(Capital Market Value)

ราคาประเมินดังกล่าวจะประเมินในทุก 3
0.5 ของฐานภาษี
3.3.2 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (Real Property Tax)
ประเมิ นจากราคาตลาด (Fair Market
Value) ราคาประเมิ นดังกล่าวจะประเมินในทุ ก 3
1
เมืองและเทศบาลไม่เกินร้อยละ 2
3.3.3 ประเทศสิ ง คโปร์ จัด เก็ บ ภาษี ท รั พ ย์สิ น (Property Tax)
(immovable property)
(Annual Value)
4
5
ร้อยละ 10
3.3.4
เก็บภาษีทรัพย์สิน (Fixed Asset Tax) และภาษีการวางผังเมือง (City
Planning Tax)
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ละ 1.4-2.1 มาตรฐานคือ ร้อยละ 1.4 (อปท.ใช้กว่าร้อยละ 90) ส่ วนร้อยละ 2.1 คืออัตราสู งสุ ด
ไม่เกินร้อยละ 0.3
2
3.3.5 ไต้ หวัน
-

(Land Tax) และภาษีโรงเรื อน (House Tax)
(ภาษีการถื อครอง)
1 ถึ ง ร้ อยละ 5.5

ประโยชน์
- ภาษีโรงเรื อน อยูอ่ าศัยเก็บร้อยละ 1.2 ถึงร้อยละ 2 และอัตราการค้าร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 5
2 ภาษีดงั กล่าวใช้ฐานราคาประเมินทุนทรัพย์ในการประเมินภาษี โดยประเมิน
ตามราคาตลาด
3.3.6 ประเทศเกาหลี
(Aggregate Land Tax)
(Property Tax on Building)
(1)
ประเมินจะประเมินทุกปี
อัตรา
- ปกติร้อยละ 0.3 ถึง ร้อยละ 2
- ก้าวหน้าร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 5
- พิเศษ เกษตรและป่ าไม้ ร้อยละ 0.1 สนามกอล์ฟร้อยละ 5
(2)
(Vessels)
เก็บจากฐานราคา
รอบการประเมินจะประเมินทุกปี
อัตราภาษี
0.3 ถึงร้อยละ 7
0.3
- เรื อสําราญร้อยละ 5
- โรงพยาบาลร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5

(Aircraft)
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3.3.7 ประเทศออสเตรเลีย
(Land Tax) โดยเก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์
(Unimproved value of land) รอบการประเมินราคาแต่ละรัฐแตกต่างกัน เช่น New South
Wales ประเมินทุกปี Victoria ประเมินทุก 4 – 6 ปี South Australia ประเมินทุก 7
เรี ยกเก็บแต่ละรัฐแตกต่างกัน New South Wales
A$400,000 เก็บร้ อยละ 0.4
A$400,000 ถึง A$500,000 เก็บร้อยละ 0.6
A$500,000 เก็บร้อยละ 1.4
3.3.8
(Property Tax) หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50
(Land Tax) หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 20
สร้าง
3 ภาษีดงั กล่าวเก็บจากฐานรายได้ค่าเช่า รอบการประเมินจะประเมินใหม่ทุก 6 ปี และ
ปรังปรุ งทุก 3
เกินอัตรา
3.3.9 ประเทศอังกฤษ
(Council Tax) และภาษี สถานประกอบการ
(Business Rates)
ประเมินใหม่ทุก 5
ประเมินใหม่ทุก 5 ปี อัตราเรี ยกเก็บมี 2 อัตรา (Small Business Rate Relief ร้อยละ 42.6 และ
Standard multiplier ร้อยละ 43.3
3.3.10 ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(Local Property Tax) เก็บจาก
งปลูกสร้าง ฐานภาษีใช้มูลค่าตามราคาตลาด (Fair market value) นิ ยมประเมินโดยวิธี
1-5
(บางรัฐมีการกําหนดเพดานอัตราภาษี)

4

มีการลดหย่อนหรื อยกเว้นให้ก ั

4.1 ผลต่ อหลักความเป็ นธรรม
2 แล้วว่า การจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็ นธรรม แบ่งออกได้เป็ น 2
(benefit principle) กับการจัดเก็บภาษีตาม
หลักความสามารถในการเสี ยภาษี (ability-to-pay principle)
17
“ .....
ค่ าใช้ จ่ายของรั ฐบาลตามส่ วนร่ วมและผลประ
...”3 จะเห็ นว่า
ได้รับและหลักความสามารถในการเสี ยภาษี
นว่า
“
สนับสนุ

ผลประโยชน์ ของแต่ ละคน”4
3
4

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2516 : 178
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2516 : 178-179

ดส่ วนของ
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ก่อนการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ความสามารถในการเสี ยภาษีวดั จากมูลค่าทรัพย์สินของผูเ้ สี ย

(subsistence income)
เงินได้พอประทังชีวติ ควรจะได้รับยกเว้นภาษี แต่ในทางปฏิบตั ิเ
(horizontal equity) ก็ควรคํานึ งถึ ง

อยู่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย

า

ของคนไทยค่อนข้างสู ง แม้วา่ จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติมาแล้ว 9 ฉบับเป็ นเวลา
45 ปี แต่ช่องว่า
ยากจนและการกระจายรายได้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ปรากฏว่า ในปี 2550
(ร้อยละ 20) มีส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 4.41 ส่ วนกลุ่ม
สุ ด (ร้อยละ 20) มีส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 54.93
12.47
2531
11.88 เท่า
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3 สั ดส่ วนรายได้ ของประชากร จําแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ ปี 2531-25505
กลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้
กลุ่ม 20% 1 (
)
กลุ่ม 20% 2
กลุ่ม 20% 3
กลุ่ม 20% 4
กลุ่ม 20% 5 (
)
รวม
5/
1 (เท่ า)

สั ดส่ วนรายได้ ของประชากร (ร้ อยละ)
2531
2535
2545
2550
4.58
3.96
4.23
4.41
8.05
7.06
7.72
8.04
12.38
11.11
12.07
12.42
20.62
18.90
20.07
20.20
54.37
58.98
55.91
54.93
100.00
100.00
100.00
100.00
11.88
14.90
13.23
12.47

: ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานข้อมู
.
: ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ปี 2550 ได้ปรับข้อมูลรายได้
0 (ศูนย์)

าง ในทางทฤษฎี ภาษีอากรถื อว่า เป็ นการจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็ นธรรม

ความสามารถในการเสี
ต่าง ๆ มากกว่าผูไ้ ม่มีทรัพย์สิน เช่น การได้รับความคุ ม้ ครองดูแลทรัพย์สิน การได้รับความสะดวก

ระหว่างคนรวยแล
น่าอยู่
5

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2551 : 23
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ทางตรง ก็จ
ทางอ้อม

เพราะว่าภาษี

4.2 ผลต่ อหลักความเป็ นกลาง
จากหนัง สื อ “ทฤษฎี ก ารภาษี อ ากร” โดยนายรั ง สรรค์ ธนะพรพัน ธุ์ 6
นายอัลเฟรด มาร์ แซลล์ นายฮิกส์ และโจเซฟ และนายมอราก เป็ นต้น สรุ ปได้วา่ ไม่มีภาษีประเภท
อากรไม่อาจให้ขอ้ เสนอแนะทางนโยบายว่ารัฐบาลควรเลื อกเก็บภาษีประเภทใด อย่างไรก็ตาม มี
“การเก็บภาษี ไม่ ควรเป็ นไปอย่ างลําเอี ยง ถ้ า
หากรั ฐ บาลจะเก็บ ภาษี ก ารบริ โภคหรื อภาษี เงิ น ได้ ก็ค วรจะเก็บ ภาษี จากสิ น ค้ า และบริ การทุ ก

เ

”

ใช้ในกิจการของรัฐหรื อสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
ประเทศไทยมี ข ้อ ผูก พันให้ ย กเว้น ภาษี
เป็ นต้น

6

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2516 : 154-176
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ระหว่างประเทศตามพันธะสัญญา ของกิจ

น่าจะมีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนหรื อก่อให้เกิดการบิดเบือนของกลไกตลาด
4.3 ผลต่ อหลักความแน่ นอน
เสี ยภาษีใน
แบบ
ภาษีมีอะไรบ้าง เช่ น การอุทธรณ์ การฟ้ องคดี เป็ นต้น และกฎหมายต้องนําลงประกาศในหนังสื อ
ราชกิจจานุ เบกษา ให้ประชาชนรับทราบ

4.4 ผลต่ อหลักการอํานวยรายได้

ประโยชน์จากการเสี ยภาษีมาก
เป็ นกรณี ๆ ไป
1 สมมุ ติมีห้องชุ ดราคา 3 ล้านบาทให้เช่ าเดื อนละ 50,000 บาท หรื อ 600,000
12.5 ของค่าเช่ า คิดเป็ นเงิ นภาษี
75,000 บาท แต่ ตามโครงสร้ า งภาษี ใ หม่ ต้องเสี ย ภาษี ร้อยละ 0.50 ของราคาประเมิ นทุ นทรั พ ย์
(
3 ล้านบาท) ต้องเสี ยภาษีตามภาษีใหม่เท่ากับ
15,000 บาท
60,000 บาท
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2 สมมุ ติ ห้ อ งชุ

1
0.10 ของราคาประเมินทุนทรัพย์

คิดเป็ นเงินภาษี 3,000
3,000 บาท
จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง

0.50
เกษตรกรรมเสี ยภาษีร้อยละ 0.05

0.10
3.36 เท่า

4

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้

2547
24,786
11,860
953
1,121
10,852
125,723
91,438
241,947

1.

- ภาษีป้าย
2.
3. เงินอุดหนุน
4.

2548
27,019
13,046
1,048
1,233
11,692
151,520
115,210
293,750

ปี
2549
2550
29,110 32,021
14,166 15,602
1,045 1,148
1,354 1,491
12,545 13,780
171,989 186,028
126,013 139,374
327,113 357,424

2551
35,224
17,165
1,640
1,640
15,143
193,676
147,840
376,740

: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (เอกสารประกอบการสัมมนา 2552)

18,000 ล้านบาทในปี 2551
ปลูกสร้ างได้ประมาณ
60,000

42,000
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4.5 ผลต่ อความยืดหยุ่น
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม

4.6 ผลต่ อหลักประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ
สํ า หรั บ หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด เก็ บ ภาษี ค งจะยัง ไม่ ส ามารถประเมิ น ได้

ตาราง 5

1. ความเป็ นธรรม
2. ความเป็ นกลาง
3. ความแน่ นอน
4. การอํานวยรายได้
5. ความยืดหยุ่น

มี
√
√
√
√
√

ไม่ มี

5
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุ ป

5.1.1
ภาษีโรงเรื อนและทีดินและภาษีบาํ รุ งท้อง
(1)
ปั จจุบนั ทําให้เกิ ดความเป็ นธรรมระหว่างผูเ้ สี ยภาษี
ทรัพย์สิน
(1.1)

.ศ. .... สามารถแก้ไขปั ญหาของ
กล่าวคือ

จากฐานค่ารายปี
เนิ นกิ จการเอง การประเมินค่ารายปี
และเป็ นการแก้ไข
แตกต่างเท่ากัน

(1.2)
2521 ถึง ปี พ.ศ. 2524

พ.ศ.

(2) อัตราภาษี

กฎหมาย

กฎหมายกําหน
ร้อยละ 0.5
ของราคาประเมินทุนทรัพย์

กล่ าวคื อ
จัดเก็บร้ อยละ0.1

จัดเก็บร้ อยละ 0.05
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ปั จจุบนั ถึง 3.16 เท่า 8.10 เท่า และ 657.50 เท่าตามลําดับ

ร้อยละ 3.36 เท่า

(3) การปฏิบตั ิจดั เก็บภาษี
ความสะดวกแก่ผเู ้ สี ยภาษี กล่าวคือ อปท.

. จัดทํา

ประเมินไว้
5.1.2
เทศบาลนครระยองจํานวน 16.95
ราย
9,159

กล่าวคือ จาก
สร้าง 14,404
5,245 คน
174.62 ของจํานวนผูเ้ สี ยภาษีปัจจุบนั

พ.ศ. ....
เป็ นต้น
ทรัพย์สินของรัฐทุ กคนเข้ามาอยู่ในระบบภาษี เพราะได้รับบริ การจาก อปท. เหมือนกัน จึงควร

50 ตารางวา ถึ ง 5 ไร่ แล้วแต่ก รณี
5.1.3 ส่ งเสริ มให้มีการใช้ประโยชน์
3
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เกินร้อยละ 0.5
1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานภาษี
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 เห็นควรผลักดันให้มีการจั
ภาพ และ
อปท.

ม
5.2.2
5.2.3

30
.
ผูเ้ สี ยภาษีแต่ละราย
5.2.4
ษฎีกากําหนด
5.2.5 ออกพระราชกฤษฎีกากําหนด
(

) และให้สํานักประเมิน

กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
5.2.6
ง่ายต่อการดําเนินการประเมิน
5.2.7
5.2.8
5.2.9

.
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5.2.10
โทรทัศน์ เว็บไซต์ เสี ยงตามสาย และแผ่นพับ เป็ นต้น

วิท ยุ

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
เกริ กเกี ยรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม. 2543. การคลัง ว่ าด้ วยการจัดสรรและการกระจาย.
7.
กรุ งเทพฯ ; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. 2516. ทฤษฎีการภาษีอากร. พระนคร ; สํานักพิมพ์เคล็ดไทย.
คมแห่ งชาติ . 2550. โครงการศึ ก ษาวิ จ ั ย
การพัฒนาระบบภาษีเงินได้ ของประเทศไทย. กรุ งเทพฯ.
สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . 2551. สั ด ส่ วนรายได้ ข อง
ประชากร. ข้อมูล/
2531-2550. กรุ งเทพฯ.
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง . 2551.
ระยอง จังหวัดระยอง. เอกสารรายงานโครงการศึกษา.
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2552.
กสร้ าง. เอกสารประกอบการสัมมนา.
ภาษาอังกฤษ
Rosen, Harvey S. 2005. Public Finance. seventh edition, Mcgraw-Hill International Edition.

ภาคผนวก ก.

พระราชบัญญัติ
พุทธศักราช 2475
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิ ปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราชโองการ

ดิน
ด้วย

มาตรา 1

"

พุทธศักราช

2475"
มาตรา 2*

1 เมษายน พุทธศักราช 2475

*[รก.2475/-/51/20 เมษายน 2475]
มาตรา 3*

จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ขยายออกไปเป็ นคราว ๆ
*[ได้มีป

209 กําหนดให้จงั หวัดจัดเก็บภาษีโรงเรื อน
และมีพระราชกฤษฎีกา
]
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มาตรา 4
1. ประกาศภาษีเรื อโรงร้านตึกแพ ปี มะเมียโทศก จุลศักราช 1232
2. ประกาศแก้ขอ้ ความในประกาศเก็บภาษีเรื อโรงร้านตึกแพ ปี มะเมียโทศก จุลศักราช 1232
3.
2474
4.
2474
มาตรา 5
" "
"
" ให้กินความถึงแพด้วย
"ราคาตลาด"
(ถ้ามี)
"ผูร้ ับประเมิน" หมายความว่า บุคคลผูพ้ ึงชําระค่าภาษี
"ปี " หมายความว่า ปี ตามปฏิทินหลวง
*"พนักงานเจ้า
"

*[

(

4) พ.ศ. 2534]

*"พนักงานเก็บภาษี"

*[

รับชําระ

(

4) พ.ศ. 2534]

"รัฐมนตรี "
*[
*"กําหนด" *[

(ฉบับ 4) พ.ศ. 2534]
(

4) พ.ศ. 2534]
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*[

*"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(
4) พ.ศ. 2534]
มาตรา 6
(1)

2 ประเภท คือ

(2)
"
หมายความว่า

"

มาตรา 6 ทวิ* ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจยกเว้นภาษีโ

*[มาตรา 6

(

4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 7* ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

องแต่ละกระทรวง

*[มาตรา 7

(

4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 7 ทวิ*
ละพนักงานเก็บภาษี
*[มาตรา 7

(

5) พ.ศ. 2543]
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ภาค 1

_________
มาตรา 8*

งตามค่ารายปี ของทรัพย์สิน คือ โรงเรื อนหรื อ

"ค่ารายปี "
ให้เ

ว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
*[มาตรา 8

(

4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 9
(1) พระราชวังอันเป็ นส่ วนของแผ่นดิน
*(2)
(3)
(4)
(5)

ของสงฆ์
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*(6)

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

(

มาตรา 10*

4)

หรื อให้ผแู ้ ทนอยูเ่ ฝ้ า
บทบัญญัติ

.ศ. 2475 เป็ นต้นไป
*[มาตรา 10

2475]

มาตรา 11 ถ้

ท่านให้ กําหนดค่าภาษีใน
2
มาตรา 12

ท่านว่า ให้เอา

เป็ นเกณฑ์คาํ นวณค่ารายปี
ท่านให้
2
มาตรา 13 ถ้าเจ้าขอ

ร
มาตรา 14

กลไก
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มาตรา 15
ระหว่างสุ ขาภิบาล (สองส่ วนในสาม) กับรัฐบาล (
ค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่าง ท่านให้รัฐบาลเป็ นผูเ้ สี ย

ผลประโยชน์
)

ภาค 2

________
มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2
โดยอัตราร้อยละ เจ็ดแห่งค่ารายปี
"ค่ารายปี " ตามภาค 2
มาตรา 17
(1)
รัฐบาลหรื อสาธารณะ
(2)
เป็ นผลกําไรส่ วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(3)
(4) สุ สานสาธารณะ
ภาค 3
วิธีดาํ เนินการประเมินและจัดเก็บภาษี
1 และภาค 2
_________
หมวด 1
การประเมิน
_______
มาตรา 18
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มาตรา 19*

น
มีเหตุ
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด มี

ในกรณี
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
และผูเ้ ช่าหรื อผูค้ รองทรัพย์สิน
ต้องตอบข้อสอบถามในแบบพิมพ์ดงั กล่าว แล้วส่ งคืนให้พนักงานเจ้าหน้
ได้รับหนังสื อสอบถาม

*[มาตรา 19

มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (

4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 20* ให้ผรู ้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์
ตามความเป็ นจริ งตามความรู ้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว

หรื อ
แบบพิมพ์
*[มาตรา 20

(

4) พ.ศ. 2534]

มาตรา 21
และถ้าจะเรี ยกให้นาํ

มาตรา 22
คําตอบอันไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้มีอาํ นาจออกหมายเรี ยกผูร้ ับประเมินมา ณ
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สมควร และให้นาํ พยานหลักฐานในเ

มาตรา 23
ตรวจตราทรัพย์สินได้ดว้ ยตนเองต่อหน้าผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รอง หรื อผูแ้ ทน ระหว่างเวลา
ผูเ้ ช่าหรื อผูค้ รองได้รับคําขอร้องแล้ว
ก็จะ
ประเมิน ผูเ้ ช่าหรื อผูค้ รองจะต้องได้รับแจ้งความเป็ นลายลักษณ์อกั
ก่อนตรวจ
มาตรา 24
(ก) ประเภทแห่งทรัพย์สินตามมาตรา 6
(ข) ค่ารายปี แห่งทรัพย์สิน
(ค)

มิชกั ช้า
มาตรา 24 ทวิ*
19
องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์
มีอาํ นาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผรู ้ ับประเมิน

(1)

โรงเรื อนและ

24
ตามมาตรา 19

(2)
อํานาจดําเนิ นการตามมาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่งระยะเวลา
19
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*[มาตรา 24

(

มาตรา 25
กรมสรรพากร หรื อสมุหเทศาภิบาลตามแต่จะได้กาํ หนดไว้
โดยวิธีการดังจะได้กล่าวต่อไป
มาตรา 26
วั
แล้วแต่กรณี

4) พ.ศ. 2534]
อธิ บดี

ประเมิน
24

สมุหเทศาภิบาล

มาตรา 27
กรมสรรพากร

ห้

ห้าม
มาตรา 28
ได้รับคําร้องแล้ว มีอาํ นาจออกหมายเรี ยกผูร้ ้องมาซักถาม แต่ตอ้ งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สิ บวัน
มาตรา 29 ผูร้ ้องผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของอธิ บดีกรมสรรพากรหรื อผูแ้ ทน หรื อ
สมุหเทศาภิบาล หรื อไม่ยอมให้ซกั ถาม หรื อไม่ตอบคําถาม หรื อไม่นาํ พยานหลักฐานมาสนับสนุน
อเรี ยกให้นาํ มา
รณาการประเมินใหม่ และ
ให้พน้ จาก

มาตรา 30
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผูร้ ้อง
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มาตรา 31

บดีกรมสรรพากร หรื อ
แต่ตอ้ งทํา

ประเมินของตนได้รับพิจารณาใหม่ตามมาตรา 29

เว้นแต่ในปั ญหาข้อ

*
30
มติของ
*[ความในวรรคสามของมาตรา 31
มาตรา 32

ราชบัญญัติฯ (

4) พ.ศ. 2534]
หรื อ

การประเมินให้ถูกต้องโดยเร็ ว
มาตรา 33 การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษีหรื อขอลดค่าภาษีตามความในภาค 1 และ ภาค 2
พร้อมด้วยพยาน
สวน

จะให้ยกเว้นหรื อปลดหรื อลดภาษีเพียงใดหรื อไม่
มาตรา 34

มาตรา 35

ลดค่าภาษี
บ่งไว้ในหมวด
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มาตรา 36
ส่ งโดยทางจดหมายไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้
บุคคลใด
ถือว่าเป็ นการพอเพียงตามกฎหมาย

ส่ งหรื อจะ
จะส่ งให้แก่

วิธีปิด
หรื อโฆษณาในหนังสื อ พิมพ์
มาตรา 37
ท่านว่าจะ
มอบฉันทะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตวั แทนลงนามแทนก็ได้ ถ้าผูร้ ับประเมินได้รับหมาย เรี ยกตัว
นอกจ
ลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ตวั แทนไปแทนตัวก็ได้
ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

มาตรา 38*

หมวด 2 การเก็บภาษี
______
ไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิ บวัน

ล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้
รับรอง
หรื อโ

ว่าการ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในใบเสร็ จรับเงินเว้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสอง ให้ถือว่าวันส่ งทางไปรษณี ย ์ วันชําระผ่าน
ป็ นวันชําระภาษี
*[มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (

5) พ.ศ. 2543]
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มาตรา 38 ทวิ*
จะกําหนดให้มีการผ่อนชําระก็ได้
ให้

*[มาตรา 38

(

มาตรา 39
ตามกฎหมาย

4) พ.ศ. 2534]
31 ท่านห้ามมิให้ศาลประทับ เป็ นฟ้ อง
งถึงกําหนด ต้อง
หรื อจะถึงกําหนดชําระระหว่าง

38
ยังอยูใ่ นศาล

โดยไม่คิดค่า
อย่างใด
มาตรา 40

เสี ย
โรงเรื อนหรื อ
น ตามมาตรา 44

ให้รวมขายสิ ทธิ ใด ๆ
มาตรา 41
ว่างลงหรื อทรัพย์สินชํารุ ดถึงจําเป็ นต้องซ่อมแซมในส่ วนสําคัญ ท่านว่

เพราะทรัพย์สิน

ถ้าผูร้ ้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธิ บดีกรมสรรพากรหรื อสมุหเทศาภิบาล พิจารณา
ท่านว่าเป็ น คําตัดสิ น
เด็ดขาด
หมวด 3
ค่าภาษีคา้ ง
______
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มาตรา 42

2 ไซร้ ท่านว่าเงินค่าภาษี

มาตรา 43
(1)

มาตรา 38

(2)
(3) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน
(4)
มาตรา 44*

43 ให้ผบู ้ ริ หาร

หรื อออกหมายยึด
กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุ โลม
*[มาตรา 44

(

มาตรา 45 ถ้าค่าภาษีคา้ งอยู่
ของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่า

5) พ.ศ. 2543]
ไปเป็ น
ร่ วมกัน

ภาค 4
บทกําหนดโทษ
_______
มาตรา 46

20 เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุ

สุ
มาตรา 47 ผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของพนักงาน
ไม่นาํ พยานหลักฐานมาแสดง หรื อไม่
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ตามความในมาตรา 21 และ 22
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 48 ผูใ้ ด
(ก)
เป็ นเท็จหรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง

คําอัน

(ข)

อย่างใด
ความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกิน

2475
________
11 กันยายน พุทธศักราช 2466 คือ
เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเส้นตรงไปคลองสามเสน เลียบไปตามคลองสามเสน
กับให้มีอาณาเขตห่างจากถ
ทางทิศใต้อีก 15 เส้น

ออกไป

พุทธศักราช 2475
มาตรา 4

พ.ศ. 2475

หรื อ
ๆ ตามภาค 2 มาตรา 16,17
พุทธศักราช 2475
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มาตรา 5

พ.ศ. 2475 เป็ นต้นไป ให้ลดค่าภาษีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
พุทธศักราช 2475

โดยอัตราร้
(ประกาศใน รจ. /-/259 วันลง รจ. 14 สิ งหาคม 2475 :)
(

4) พ.ศ. 2534

มาตรา 19

กําหนด

นเป็ นอันพับไป
ไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิ เรี ยกคืนค่าภาษีหากได้มีการชําระไปแล้วก่อน

มาตรา 20
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ยงั มิไ
หรื อยังมิได้ชาํ ระภาษี หรื อชําระภาษียงั ไม่ครบถ้วน
และมาตรา 20
ไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดห

เทศบาลเมืองพัทยา สุ ขาภิบาล หรื อ
19
พุทธศักราช 2475 และได้นาํ เงินค่าภาษี

มาตรา 21
หมายเหตุ: -

ในการชําระภาษีแ

คือ

สมควรปรับปรุ งวิธีการ

58

ต่อไป สมควรกํา
และค่าปรับต่าง ๆ

โดยยกเว้นโทษทางอาญา

59

ภาคผนวก ข.

พระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2508
______
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
22 ตุลาคม พ.ศ. 2508
เป็ น 20 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
รัษฎากร
ยอม

มาตรา 1

"

.ศ. 2508"

มาตรา 2*
แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
*[รก.2508/94/6พ./1 พฤศจิกายน 2508]
มาตรา 3 ให้ยกเลิกลักษณะ 3
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มาตรา 4* ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง มหาดไทย
พระราชบัญญัติ

*[มาตรา 4

.ศ. 2524]

มาตรา 5
ตามพระราช
หมวด 1
_______
มาตรา 6
" "
"

" หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อ

ของเอกชน
"ปี " หมายความว่า ปี ปฏิทิน
"รัฐมนตรี "
มาตรา 7

มาตรา 8
(1)
(2)
สาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์

1

หรื อ
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(3)
โดยมิได้หาผลประโยชน์
(4)
(5)
*(6)
*[
*(7)
สนามบินของรัฐ
*[
2515]
(8)
(9)

.ศ. 2524]

156

4 มิถุนายน พุทธศักราช

(10)
ยกเว้นตาม อนุสัญญาหรื อความตกลง
(11)
ทีถอ้ ยปฏิบตั ิต่อกัน
(12)
มาตรา 8 ทวิ*
(1)
(2)
มาตรา 14
(3)
*(4)
ฯ พ.ศ. 2524]
(5)

เขตกรุ งเทพมหานคร ให้ รัฐมนตรี มี

18 มาตรา 28 มาตรา 29 และ มาตรา 34
22(4) *[
33

62

(6)
*[มาตรา 8

โดยพระราชบัญญัติฯ (

2) พ.ศ. 2516]

(

2) พ.ศ. 2516]

มาตรา 8 ตรี *
*[มาตรา 8
มาตรา 9
(1)
พนักงานสํารวจ
(2)
พนักงานสํารวจ
มาตรา 10*

*[มาตรา 10
(
มาตรา 10 ทวิ* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (

3) พ.ศ. 2543]
3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 11
ในกฎกระทรวง
มาตรา 12
(1)
(2)

ย์ ลงทะเบียน

63

หรื อสถา

หมวด 2
การตีราค
______
มาตรา 13
ราคา
เข้าด้วย

ถ้าไม่อาจตี

มาตรา 14*
การตีราคาปานกลางตามมาตรา 13

64

(1) ในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ป

(2)

*[มาตรา 14

(

3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการม
ประชุม

ประชุมออกเสี
มาตรา 16
มาตรา 17

16 แล้ว ถ้ามีเหตุ แสดงว่าราคา
รณาเห็นสมควร หรื อเจ้าของ

มาตรา 18

16 ให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแสดงราคา ปานกลาง

มการ

65

มาตรา 19
17
รายงานการตีราคาใหม่ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลาง
18
มาตรา 20
8 อันว่าด้วยการอุทธรณ์มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา 21 การตีราคาปานก

16 ให้ใช้เป็ นราคา

17
ง ปี สุ ดท้ายของ
20

18
หมวด 3
______
มาตรา 22*

*(1)
งคับตําบล แล้วแต่กรณี

66

(2)
(3)
ล
ข้อบัญญัติหรื อเทศบัญญัติ
(4)
(ก)
กว่าห้าสิ บตารางวาไม่ได้
(ข)

ย

(ค)
(ก) (ข) หรื อ (ค)

*[มาตรา 22

.ศ. 2524 ส่ วนความใน (1)
(

3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 23
ราชการจัง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 23 ทวิ*
*[มาตรา 23

.ศ. 2524]
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หมวด 4
______
มาตรา 24

มาตรา 25
องสาบสู ญ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความ สามารถ
ให้ผจู ้ ดั การมรดกหรื อทายาท ผูร้ ับมอบอํานาจ ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน ผูอ้ นุบาล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อ
24
มาตรา 26
24
มาตรา 27
ร่ วมกันในการปฏิบตั ิการตามมาตรา 24
มาตรา 28

มาตรา 24 วรรค

ควร

ง พระ
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มาตรา 29*

*[มาตรา 29

(

มาตรา 30

3) พ.ศ. 2543]
24 และมาตรา 29
16

ดือน

มาตรา 31
มาตรา 29
สํารวจตามมาตรา 24 วร
มาตรา 29
มาตรา 32
มาตรา 22
29 ภายในสามสิ บ

มาตรา 24
ลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 29

หมวด 5
______
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มาตรา 33
ตามมาตรา 16

17 ให้ เจ้าพนักงาน

(1)
ประเมินแจ้งการประ
(2)

21
เดือนมีนาคม ก็ให้แจ้งการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้
มาตรา 34*

ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
*[มาตรา 34

(

3) พ.ศ. 2543]

มาตรา 34 ทวิ*
การชําระ
ภาษีตามวรรคสอง
34
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกําหนด และให้ถือว่าวันส่ งทางไปรษณี ย ์ วันชําระผ่านธนาคาร

70

มาตรา 35
ทุกปี
31 หรื อ มาตรา 32
หรื อภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา 33

มาตรา 36
35 ออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแก่กรณี

ง

มาตรา 36 ทวิ*
35 หรื อ
มาตรา 36
สามงวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้ง เป็ นหนังสื อให้บุคคลตามมาตรา 35 ทราบก่อนการชําระภาษี
35 หรื อ
มาตรา 36

45 (4) มาใช้บงั คับ

*[มาตรา 36

(

2) พ.ศ. 2529]

มาตรา 37

มาตรา 38

มาตรา 39

เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรื อประกาศ

71

มาตรา 40
(1)
เอกสารมาตรวจสอบ
(2)

มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งบัญชี หรื อ

(1) หรื อ (2) ให้ นายอําเภอหรื อ

ญชี หรื อ
เอกสาร
มาตรา 41
นจะออก ได้ก็แต่โดย
ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มาตรา 49 หรื อมาตรา 52

มาตรา 12
การในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม

72

มาตรา 42

มาตรา 43 อได้มีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงิน ค่าใช้จ่ายในการ

มาตรา 44

วินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วแ
ประกอบคําร้องด้วย

หมวด 6
_____
มาตรา 45
(1)
เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงก
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(2)
ง
ประเมิน
(3)

โดยทําให้จาํ นวน
ะเมิน

*(4)
(1) (2) หรื อ (3)
*[ความใน (4) ของมาตรา 45
พ.ศ. 2529]
มาตรา 46

(4) ด้วย
(

2)

หมวด 7
เจ้าพนักงานประเมิน
______
มาตรา 47
(1) เข้า
มี
(2)
บัญชีหรื อเอกสารมาตรวจสอบ
มาตรา 48
24 ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจแจ้งการประเมินย้อนหลัง
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หมวด 8
การอุทธรณ์
______
มาตรา 49

ให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคําพิพากษาของศาล
มาตรา 50

ารจังหวัดมีอาํ นาจมีหนังสื อเรี ยก ผูอ้ ุทธรณ์

มาตรา 51
วินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นหนังสื อไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน
มาตรา 52 ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อศาล ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุ
ในมาตรา 50 วรรคท้าย
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
______
มาตรา 53 ผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบ
งหรื อพยายาม
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มาตรา 54

มาตรา 55

28 มาตรา 40 หรื อ มาตรา 47

มาตรา 56

40 มาตรา 47 หรื อ มาตรา 50

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับแก่ผอู ้ ุทธรณ์ตามมาตรา 50
มาตรา 57
เห็นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รับโทษ
อันเสร็ จเด็ดขาด
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาํ เนิ นคดีต่อไป
มาตรา 58*
*[มาตรา 58

(

3) พ.ศ. 2543]

บทเฉพาะกาล
_____
มาตรา 59 บท

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ

3 ให้คงใช้บงั คับ ได้ในการ
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จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

คือ

ๆ
เสี ยเอง
พระราชบัญญัติภาษีบาํ รุ งท้

(

2) พ.ศ. 2516

มาตรา 6
ตามมาตรา 18
2508
ในเขตกรุ งเทพมหานครออกไปอีกได้ตามความจําเป็ นแก่กรณี
มาตรา 7
หมายเหตุ:335
13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ไ
ๆ

พ.ศ.
พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2520

คือ

ขตกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2524
มาตรา 2
เป็ นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง
พระรา
พ.ศ. 2525 เป็ นต้นไป
มาตรา 10
ในบัญชีอ ั

35

36
7

37

38

39

40

41

42
พ.ศ. 2508

43
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มาตรา 11
กิจจาพ.ศ. 2508
มาตรา 12 บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญั
พ.ศ. 2508
นอกจากมาตรา 45 (4) ให้คงใช้บงั คับได้ในการปฏิบตั ิ

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:-

คือ

ปั จจุบนั

พ.ศ. 2508 (

2)

พ.ศ. 2529
มาตรา 6

ตาม

พ.ศ. 2508
ประจําปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532
มาตรา 7
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524

สําหรับปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529 และให้คณะกรรมการ
พ.ศ. 2530
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มาตรา 8
ประจําปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529 ด้วย
มาตรา 9

พ.ศ. 2529

มาตรา 44

พ.ศ. 2508

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: และสังคม

คือ

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2528
สําหรับปี พ.ศ. 2529 ไปก่อน
กําหนดสามารถขอผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ
สมควรปรั
จึง

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ (

3) พ.ศ. 2543

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉ
คือ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให้มีองค์การบริ หารส่ วนตําบลและ
หารส่ วนตําบล
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(ประกาศใน รจ. 117 ก

จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญั
16 วันลง รจ. 7 มีนาคม 2543 : )
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ประวัติผู้เขียน

นายชนะชั ย ประยูรสิ น
การศึกษา

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ ณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
1 กุมภาพันธ์ 2522
เศรษฐกร 3
กองนโยบายภาษีอากร
1 กุมภาพันธ์ 2524
เศรษฐกร 4
กองนโยบายการคลังและภาษีอากร
1 ตุลาคม 2528
เศรษฐกร 5
กองนโยบายการคลังและภาษีอากร
21 พฤศจิกายน 2532
เศรษฐกร 6
กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
21 ธันวาคม 2532
เศรษฐกร 6
กองนโยบายการคลังและภาษีอากร
6 มกราคม 2535 เลขานุการเอก (เศรษฐกร 6)
การคลัง ประจํากรุ งโตเกียว
19 กันยายน 2539
เศรษฐกร 6
กองนโยบายภาษี
16 พฤษภาคม 2540
เศรษฐกร 7 ว กองนโยบายภาษี
21 พฤษภาคม 2542
เศรษฐกร 8 ว กองนโยบายภาษี
1 ตุลาคม 2544
เศรษฐกร 8 ว
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1 ธันวาคม 2544
เศรษฐกร 8 ว
กองนโยบายภาษี
7 กุมภาพันธ์ 2546
เศรษฐกร 8 ว
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ
ระหว่างประเทศ
15 มกราคม 2547
เศรษฐกร 8 ว
สํานักนโยบายภาษี
13 ธันวาคม 2550
เศรษฐกร 8
สํานักนโยบายภาษี
14 ตุลาคม 2551 ถึงปั จจุบ ั
------------------------------------------------------------------

