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Web Site ผูจัดการรายวัน 

วันท่ี 19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:41 น.    

อนุ ก.ก.ถ.รับลูก จอ “ทบทวน” บริหารจัดการภาษีที่ดินสิ่งปลูกสราง ประเดิมขอขอมูล 
สศค.เนนพัฒนาจัดเก็บรายได 

 อนุ ก.ก.ถ.วินัยการเงินการคลัง รับลูก เตรียมพิจารณา “ทบทวน” การบริหารจัดการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง จอขอ
ขอมูล สศค.ประเดิม หลัง ก.ก.ถ.ชุดใหญ รับขอมูล “ทบทวน” จากขอเสนอปรับปรุงการจัดเก็บภาษี ในระยะส้ัน 19 ขอ และ
ขอเสนอแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. จํานวน 16 มาตรา 23 ประเด็น หลัง “มหาดไทย -คลัง” ไฟเขียว ชวยแบงเบาภาระประชาชนจาก
ภาษีท่ีดิน 

 
  

 วันนี้ (19 ธ.ค.) มีรายงานจากทําเนียบรัฐบาล เปดเผยวา เม่ือเร็วๆ นี้ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรการเพ่ือ

เสริมสรางวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีมี ศาสตราจารย ดิเรก ปทมสิริวัฒน ผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) เปนประธาน 

 เห็นชอบในหลักการใหประสาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพ่ือขอขอมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

เพ่ือประกอบการพิจารณา “ทบทวน” การบริหารจัดการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภายหลัง ก.ก.ถ. เห็นชอบ ขอเสนอแนวทางการ

แกไขปญหาจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

 เม่ือตนเดือน ก.ก.ถ. ท่ีมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เห็นชอบตาม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ

พัฒนาการจัดเก็บรายไดของ อปท. หลังจาก คณะทํางานเพ่ือจัดทําขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดย 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นวา ความเปลี่ยนแปลงในมิติบริบทและสภาพบังคับตาม พ.ร.บ. ไดสงผลตอการจัดเก็บรายไดของ อปท. 



 “เห็นชอบในหลักการของขอเสนอการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในระยะสั้น และขอเสนอในการแกไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562” 

 ท้ังนี้ อนุ ก.ก.ถ.ชุดนี้ เตรียมพิจารณา “ทบทวน” จากขอเสนอการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี ในระยะสั้น 19 ขอ และ ขอเสนอ

ในการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฯ จํานวน 16 มาตรา 23 ประเด็นท่ีนาสนใจ เชน 

 1) อัตราภาษีสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเจาของใหเชา เชน บาน หอพัก อพารตเมนต คอนโดใหเชา ควรจัดเก็บภาษีใน

อัตราอ่ืนๆ (พาณิชย) ไมใชอัตราการใช ประโยชนเปนท่ีอยูอาศัย เนื่องจากวัตถุประสงคคือการใหเชา ซ่ึงเปนการพาณิชย เจาของไมไดใช

เพ่ืออยูอาศัย และเดิมการใหเชาในลักษณะนี้ก็มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีสําหรับการประกอบการ

พาณิชนอยูแลว แนวทางนี้ก็เพ่ือให อปท. ไดมีรายไดภาษีท่ีใกลเคียงกับภาษี โรงเรือนและท่ีดินเดิม 

 2) ปรับปรุงอัตราภาษีจัดเก็บจริงใหมีความเหมาะสม เนื่องจากภาษีสําหรับกิจการบางประเภทลดลงจากเดิมเปนจํานวนมาก 

เชน โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา “โดยอาจเพ่ิมอัตราอ่ืนๆ จากเริ่มท่ีรอยละ 0.3 เปนรอยละ 0.5 เพ่ือใหเทียบเคียงกับ ฐาน

รายไดเดิมท่ี อปท.เคยเก็บได” 

 3) ควรมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามควรแกสภาพใหมีความชัดเจน เพ่ือลดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี 

และมิใหท่ีดินรกราง ปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไมเปนจริง หรือออกกฎหมายท่ีเขมงวดมากข้ึนเก่ียวกับการใชประโยชนจากท่ีดิน

และสิ่งปลูกสราง 

 4) ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของเจาของท่ีดินท่ีใชประโยชนเพ่ือเกษตรกรรมใหชัดเจน เพ่ือลดชองโหวของกฎหมายท่ีถูกใชไป

ในการหลีกเลี่ยงภาษี และเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีเปนเกษตรกรจริง 

 5) มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการโดยเฉพาะท่ีสามารถใหขอมูลท่ีชัดเจนและแกไขขอมูลท่ีเกิดขอผิดพลาดทางระบบแผนท่ีภาษีท่ีดิน

ของ อปท. และใหมี call center เก่ียวกับแผนท่ีภาษีเปนการเฉพาะในเวลาท่ีมีปญหา 

 6) เพ่ิมการประสานขอมูลท่ีอยูของนิติบุคคลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 7) เสนอให อปท. สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลทะเบียนราษฎรได 

 8) ขอมูลท่ีดินจากกรมท่ีดิน ตามมาตรา 10 เสนอใหเพ่ิมขอมูลสิ่งปลูกสรางดวย 

 9) ควรกําหนดแนวเขตการปกครองใหชัดเจนในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีทับซอนกัน โดยประสานกับทางกรมการปกครอง (กรณีองคการ

บริหารสวนตําบล) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กรณีเทศบาล) 

 10) ควรระบุใหชัดเจนวา หมูบานสวัสดิการตางๆ เชน หมูบานสวัสดิการทหารบก บานธนารักษ ตองอยูในขายท่ีถูกประเมิน

และเสียภาษี และบังคับใหตองแสดงหลักฐานการครอบครองหรือใชประโยชนตอเจาพนักงาน อปท. 

 11) ควรออกกฎหมายกําหนดผูรับผิดชอบในการรังวัดท่ีดิน ท่ีมีผูครอบครอง/ใชประโยชนท่ีดินของรัฐวา เปนหนาท่ีของ

หนวยงานใด (เชน อปท. สํานักงานท่ีดิน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีดูแลพ้ืนท่ีนั้น) หรือเปนหนาท่ีรวมกันระหวางหนวยงาน คาใชจายในการ

รังวัดเปนความรับผิดชอบของผูบุกรุก 

 12) เสนอใหกรมธนารักษ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหครอบคลุมทรัพยสินท่ีอยูในขายตองเสีย

ภาษีทุกประเภท ทุกแปลง ใหเปนปจจุบันและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี 

 13) เสนอใหกรมธนารักษกําหนดหลักเกณฑการเทียบเคียงสิ่งปลูกสรางแตละประเภทของบัญชีรายการสิ่งปลูกสรางใหชัดเจน

มากข้ึน และตองจําแนกประเภทละเอียดมากข้ึนตามลักษณะสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยู 

 14) ทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมทางอากาศ 

เฉพาะสวนของท่ีดินท่ีใชเปนทางข้ึน-ลง อากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล “ปจจุบันมีการลด

ภาษีอยูท่ีรอยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะตองเสีย ควรลดการลดภาษีลงใหต่ํากวารอยละ 90” 



 15) ควรมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการท่ีปดพักกิจการเนื่องจากประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ปญหา

เศรษฐกิจ หรือสถานการณฉุกเฉินอ่ืนๆ เชน กิจการโรงแรม เปนตน 

 16) เสนอใหกรมท่ีดิน เพ่ิมชื่อท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ (ตาม passport) ของชาวตางชาติท่ีเปนเจาของทรัพยสิน เพ่ือยืนยันตัว

บุคคลในการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ อปท. 

 17) การคํานวณฐานภาษีของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ในพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน ใหมีการกําหนดเพ่ิมเติมในประกาศกระทรวงการคลัง

และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดเก็บภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง ท่ีมีการใชประโยชนหลายประเภท โดยให

ใชมูลคาของท่ีดินหรือท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเฉพาะพ้ืนท่ีรายแปลงของสมาชิกแตละรายมาคํานวณ เพ่ือใหไดมาซ่ึงฐานภาษี 

 18) กําหนดการลดหยอนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง รอยละ 90 ใหกับผูเสียภาษีท่ีใชประโยชนเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีโฉนด

ชุมชน 

 19) กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ใหมีการจัดเก็บภาษีสําหรับผูเสียภาษี

ชาวตางชาติ ใหมีอัตราภาษีท่ีสูงกวาอัตราภาษีสําหรับผูเสียภาษีท่ีมีสัญชาติไทย 

สวนขอเสนอในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน และ ส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 
 1) มาตรา 5 ควรกําหนดนิยามของสิ่งปลูกสราง ใหชัดเจน และครอบคลุมสิ่งปลูกสรางท่ีเขาขายจะตองเสียภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง และครอบคลุมถึง สิ่งปลูกสรางบางประเภทท่ีเคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เชน เสาสัญญาณโทรศัพทกังหันลม แผงโซลาร

เซลล ฯลฯ รวมท้ัง ลานดิน และลานคอนกรีต ท่ีมีการใชประโยชน เปนตน เพ่ือทําให อปท. มีรายไดภาษีท่ีมากข้ึนใกลเคียงกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินแตเดิม 

 2) มาตรา 5 พ้ืนท่ีราชการ/พ้ืนท่ีของรัฐ ท่ีปลอยใหเอกชนเชาทํากิจการเชิงพาณิชย ใหหนวยงานราชการ/หนวยงานของรัฐเปน

ผูมีหนาท่ีเสียภาษี อาจใหหนวยงานราชการ/หนวยงานของรัฐตั้งงบประมาณเปนงบประมาณรายจายภาษีหรือเปนรายจายจากเงินนอก

งบประมาณ 

 3) มาตรา 9 ควรแกไขเปน “ผูซ่ึงเปนเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง หรือเปนผูครอบครองหรือทําประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูก

สรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ อยูในวันท่ี 1 มกราคม ของปใด เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับปนั้น “ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.นี้การเสีย

ภาษีของผูเสียภาษีตาม พ.ร.บ.นี้ ไมเปนเหตุใหเกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน” เพ่ือใหสอดคลองกับนิยาม “ผูเสียภาษี” ตามมาตรา 5 

 4) มาตรา 9 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหสํานักทะเบียนกลาง ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

มีหนาท่ีแจงขอมูลตัวบุคคลเก่ียวกับชื่อ ชื่อสกุล ท่ีอยู และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปน ณ วันท่ี 1 มกราคม ให อปท. ภายในวันท่ี 15 มกราคมของ

ทุกป เพ่ือใหการแจงประเมินภาษีของ อปท. เปนไปดวยความครบถวนถูกตอง ทํานองเดียวกับมาตรา 10 ท่ีกําหนดใหกรมท่ีดินจัดสง

ขอมูลใหกับ อปท. 

 5) มาตรา 9 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐอ่ืน ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินจัดสงขอมูลรูปแปลงท่ีดินและขอมูลการครอบครองหรือทําประโยชนในทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ณ วันท่ี 1 

มกราคม ให อปท.เพ่ือใชในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในวันท่ี 15 มกราคมของทุกป ทํานองเดียวกับ มาตรา 10 ท่ีกําหนดใหกรม

ท่ีดินจัดสงขอมูลใหกับ อปท. 

 6) มาตรา 13 ปรับปรุงกฎหมายสําหรับการสงเอกสารของ อปท.ไปยังผูเสียภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการแกไขเพ่ิมเติม

ความในวรรคสองของมาตรา 13 วา “ถาไมสามารถดําเนินการตามวิธีปกติได ใหปดหนังสือในท่ีเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ิน ท่ีอยู

หรือสถานท่ีทําการของผูเสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพ/หนังสือพิมพทองถ่ิน หรือเผยแพรในรูปแบบขอมูล

อิเล็กทรอนิกสผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.ก็ได” 



 7) มาตรา 37 กําหนดอัตราภาษีสําหรับผูเสียภาษีชาวตางชาติใหมีอัตราภาษีท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในมาตรา 37 

 8) มาตรา 40 ลดการยกเวนมูลคาของฐานภาษีของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางลงใหต่ํากวา 50 ลานบาท เชน ไมเกิน 5 ลานบาท 

หรือ 10 ลานบาท โดยปรับข้ึนเปนสัดสวนตามราคาประเมินทุนทรัพยของกรมธนารักษตามรอบการประเมิน ในกรณีของท่ีดินหรือสิ่ง

ปลูกสราง ท่ีเจาของซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม และในมาตรา 41 กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ี

เจาของซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาใชเปนท่ีอยูอาศัย และมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคม

ของปภาษีนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักการความสามารถในการจายภาษี (Ability to pay principle) และเปนธรรมกับผูเสียภาษีท่ีตอง

เสียภาษีสําหรับท่ีอยูอาศัยหลังท่ี 2 เปนตนไป ซ่ึงแมมูลคาฐานภาษีจะไมสูงแตไมไดรับการยกเวนภาษี 

 9) มาตรา 40 เพ่ิมเติมการยกเวนมูลคาของฐานภาษี ใหครอบคลุมผูเสียภาษีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินประเภทอ่ืนท่ีไมใชเฉพาะ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เชน โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี และโฉนดตราจอง เทานั้น รวมท้ังผูถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีโฉนด

ชุมชน ตลอดจนใหครอบคลุมถึงผูเสียภาษีท่ีเปนผูครอบครองหรือทําประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐดวย 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผูเสียภาษีกลุมตางๆ นอกจากนั้น อาจตองปรับแก มาตรา 41 กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเจาของซ่ึงเปน

บุคคลธรรมดาและเจาของในพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน ใชเปนท่ีอยูอาศัยควบคูไปดวย เพ่ือใหไดรับการยกเวนในกรณีบานหลังหลักดวย 

 10) การยกเวนภาษีในมาตรา 40 และมาตรา 41 ไมรวม ผูเสียภาษีชาวตางชาต ิ

 11) มาตรา 42 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางนั้น เปนของตางเจาของกัน สิ่งปลูกสรางหลายหลังบน

ท่ีดิน ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกัน และเจาของสิ่งปลูกสรางเปนเจาของเดียวกัน ใหคํานวณมูลคาสิ่งปลูกสรางท้ังหมดรวมกันเปนฐานภาษี 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเชนเดียวกับกรณีท่ีดิน 

 12) มาตรา 44 ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยเพ่ิมเติม ใหเจาของทรัพยสินมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

ตอเจาหนาท่ี ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส หรือยื่นทางไปรษณียทุกป และหากพนักงานเจาหนาท่ีไมเห็น

ดวยกับแบบแสดงรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ยอมมีอํานาจท่ีจะสํารวจเพ่ิมเติม และทําการประเมินเรียกเก็บภาษีตอไป ซ่ึงจะทําใหไม

มีปญหาการเลือกแจง/ไมแจงภาษี และชวยลดคาใชจายในการสงจดหมายประเมินได 

 13) มาตรา 46 เพ่ิมเติมวา กรณี อปท. แจงประเมินภาษีภายหลังเดือนกุมภาพันธ ใหผูเสียภาษีมีหนาท่ีชําระภาษีภายใน 60 วัน 

นับแตไดรับแจงการประเมิน 

 14) มาตรา 47 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย เปนผูมีหนาท่ีชําระภาษีแทนผูเสียภาษี ในกรณีผูเสีย

ภาษีเปนบุคคลลมละลายหรือถูกศาลสั่งใหทรัพยสินอยูในบังคับแหงคดี 

 15) มาตรา 53 ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยเพ่ิมเติม ให อปท.สามารถประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางยอนหลังได ไมเกิน 

6 ป เชนเดียวกับแนวปฏิบัติท่ีมีการกําหนดไวในกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายภาษีบํารุงทองท่ี เพ่ือรองรับปญหาการ

ประเมินท่ีอาจตกหลนในปหนึ่งๆ เพ่ือทําให อปท.ไมสูญเสียรายไดภาษีในสวนนี้ 

 16) มาตรา 54 และ มาตรา 81 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ีตองจายคืนแกผูเสียภาษีท่ีมาขอรับเงิน

คืนจากรอยละ 1 ตอเดือน เปนรอยละ 0.5 ตอเดือน เนื่องจากอัตราปจจุบันเปนอัตราท่ีสูงเกินควร และใหเพ่ิมเติมวา การจายดอกเบี้ย

แกผูเสียภาษีเปนกรณีท่ี อปท.ประเมินภาษีผิดเทานั้น ไมรวมกรณีท่ีผูเสียภาษีไมไดตรวจสอบและไมแจงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นอกจากนั้น ควรปรับลดเงินเพ่ิมในมาตรา 70 ดวย เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน 

 17) มาตรา 59 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหระงับสิทธิการเชาหรืออนุญาตใหครอบครองหรือทําประโยชนในท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ กรณีปรากฏหลักฐานวามีภาษีคางชําระ 

 



 18) มาตรา 61 แกไขเปน เพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีคางชําระ ให อปท. มีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีท่ีมีภาษีคางชําระ

ภายใน เดือนพฤษภาคมของป หรือภายใน 1 เดือนหลังจากระยะเวลาท่ีขยายออกไป เพ่ือใหมาชําระภาษีคางชําระภายในเดือน

กรกฎาคมของป หรือภายใน 2 เดือนหลังจากเดือนท่ีมีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีท่ีมีภาษี คางชําระ พรอมท้ังเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามท่ี

กําหนดในหมวด 9 

 หมายเหตุ : กําหนดเวลาการรับแจง อางอิงจากมาตรา 71 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 19) มาตรา 67 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติกรณีการขายทอดตลาดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตามคําพิพากษาใหครอบคลุมถึงเจา

พนักงานพิทักษทรัพยตามกฎหมายลมละลายดวย และกําหนดเพ่ิมเติมใหชัดเจนวา กรณีหนี้บุริมสิทธิ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคาง

ชําระกําหนดใหเปนลําดับหนี้แรก 

 มาตรา 67 เสนอแกไขเปนดังนี้ ในกรณีท่ีเปนการขายทอดตลาดท่ีดิน หรือ สิ่งปลูกสรางใดตามคําพิพากษา กอนทําการขาย

ทอดตลาด ใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจง อปท. ใหแจงรายการภาษีคางชําระ สําหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง

นั้น ตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย และเม่ือทํา

การขายทอดตลาดแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย กันเงินท่ีไดรับจากการขายทอดตลาดเปนลําดับแรกไว

เทากับจํานวนคาภาษีคางชําระ และนําสงเงินดังกลาวใหอปท.เพ่ือชําระหนี้คาภาษีท่ีคางชําระดังกลาว 

 20) มาตรา 68 การกําหนดเบี้ยปรับของภาษีคางชําระ ควรกําหนดอัตราเบี้ยปรับเพ่ิมข้ึนตามจํานวนเดือนท่ีเกินกําหนดเวลา

ชําระภาษี 

 21) มาตรา 90 ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ กรณีกําหนดอัตราเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 22) ควรกําหนดจํานวนภาษีข้ันต่ําท่ีตองชําระ เพ่ือใหครอบคลุมตนทุนในการดําเนินการจัดสงเอกสารในแตละราย เชน 200 

บาทตอรายตอทรัพยสิน 

 23) กําหนดเพ่ิมเติมวา เม่ือกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดโอนตกไปยังบุคคลอ่ืน ใหผูรับโอน

มีหนาท่ีรวมกับเจาของท่ีดินเดิม เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีคางชําระ มีรายงานวา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได

มอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาวิเคราะหการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ตามขอเรียกรองของภาคเอกชน 

 “สศค.ตองไปศึกษาวิเคราะหและหารือกับกระทรวงมหาดไทย วา มีแนวทางใดท่ีจะชวยเหลือแบงเบาภาระประชาชนเรื่องภาษี

ท่ีดินได เพราะภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเปนรายไดของทองถ่ินท่ีจะนํารายไดจากภาษีไปพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น ตองหารือกับ

กระทรวงมหาดไทยเพ่ือความรอบคอบ” 
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ปีที่: 27 ฉบับที่: 9533
วันที่: อังคาร 20 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: พระอาการยังคงที่ พระหทัยพระองค์ภาฯบีบตัวได้ไม่ดีในหลวงทรงขอบใจทีมแพทย์

รหัสข่าว: C-221220008018(20 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 1/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 210.27 Ad Value: 315,405 PRValue : 946,215 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9533
วันที่: อังคาร 20 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: พระอาการยังคงที่ พระหทัยพระองค์ภาฯบีบตัวได้ไม่ดีในหลวงทรงขอบใจทีมแพทย์

รหัสข่าว: C-221220008018(20 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 2/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 210.27 Ad Value: 315,405 PRValue : 946,215 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9533
วันที่: อังคาร 20 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: พระอาการยังคงที่ พระหทัยพระองค์ภาฯบีบตัวได้ไม่ดีในหลวงทรงขอบใจทีมแพทย์

รหัสข่าว: C-221220008018(20 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 3/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 210.27 Ad Value: 315,405 PRValue : 946,215 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9533
วันที่: อังคาร 20 ธันวาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 3

หัวข้อข่าว: พระอาการยังคงที่ พระหทัยพระองค์ภาฯบีบตัวได้ไม่ดีในหลวงทรงขอบใจทีมแพทย์

รหัสข่าว: C-221220008018(20 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 4/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 210.27 Ad Value: 315,405 PRValue : 946,215 คลิป: สี่สี(x3)


	
	วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:41 น.
	อนุ ก.ก.ถ.รับลูก จ่อ “ทบทวน” บริหารจัดการภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประเดิมขอข้อมูล สศค.เน้นพัฒนาจัดเก็บรายได้
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	ทั้งนี้ อนุ ก.ก.ถ.ชุดนี้ เตรียมพิจารณา “ทบทวน” จากข้อเสนอการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี ในระยะสั้น 19 ข้อ และ ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ฯ จำนวน 16 มาตรา 23 ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น  1) อัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของให้เช่า เช่น บ้าน ห...
	10) ควรระบุให้ชัดเจนว่า หมู่บ้านสวัสดิการต่างๆ เช่น หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก บ้านธนารักษ์ ต้องอยู่ในข่ายที่ถูกประเมินและเสียภาษี และบังคับให้ต้องแสดงหลักฐานการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อเจ้าพนักงาน อปท.  11) ควรออกกฎหมายกำหนดผู้รับผิดชอบในการรังวัดที่ด...
	14) ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้น-ลง อากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล “ปัจจุบันมีการลดภาษีอยู่ที่ร้อยละ 90 ของจำนว...
	17) การคำนวณฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่โฉนดชุมชน ให้มีการกำหนดเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท โดยให้ใช้มูลค่าของที่ดินหรือ...
	4) มาตรา 9 ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สำนักทะเบียนกลาง ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่แจ้งข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ณ วันที่ 1 มกราคม ให้ อปท. ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี เพื่อใ...
	7) มาตรา 37 กำหนดอัตราภาษีสำหรับผู้เสียภาษีชาวต่างชาติให้มีอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 37  8) มาตรา 40 ลดการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างลงให้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เช่น ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท โดยปรับขึ้นเป็นส...


