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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมือง

เขารูปช้างในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำมาประมวลผลเป็น
เนื้อหาสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ผ่านมา และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ
เทศบาลเมืองเขารูปช้างในการจัดเก็บภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ซึ ่งผลจากการวิเคราะห์ พบว่า  
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาสำคัญ 
คือ 1) การแจ้งรายการแสดงการชำระภาษีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 2) อัตราภาษีสูงเกินไป 3) ฐานค่าเช่ารายปีไม่
เป็นมาตรฐาน 4) อ้างเหตุผลขอลดหย่อน โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ลดหย่อน 5) ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาแจ้งยื่น
ภาษี โดยคิดว่าค่าปรับมีอัตราที่ต่ำ 6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความสุจริต และขาดความสามารถในการ
ดำเนินการกับผู้ค้างชำระภาษี 7) ราคาปานกลางท่ีดินที่ใช้ในการประเมินภาษีไม่มีการปรับปรุง 8) ระบบแผนที่ภาษี
บำรุงท้องที่ไม่เป็น ปัจจุบัน และไม่ทันสมัย และ 9) การเก็บภาษีมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อคาบเกี่ยวกับพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองเขารูปช้างในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ 1) จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี 2) จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ที่
ม ีหน้าที ่ชำระภาษี เพื ่อให้ความรู้ และเป็นการทำความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที ่เองกับประชาชน  
3) จัดทำเอกสารประกอบความรู้เกี ่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแจกให้กับประชาชน 4) ใช้รถในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 5) เทศบาลเมืองเขารูป
ช้างควรหารายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น 
คำสำคัญ: การเตรียมพร้อม, การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
 

Abstract 
The objective of this article was to analyze preparation procedure of Khaoroopchang 

Municipality to collect land and building tax by studied on related literature and process the 
acquire data to two important subjects which were the problem of local tax collection in the past 
and preparation procedure of Khaoroopchang Municipality to collect land and building tax in 2020. 
The results showed the significant problems of collecting local tax and land and building tax which 
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were as follows: 1) Inform tax payable list incorrectly 2) Tax rate was too high 3) No standard of 
annual based rent 4) Unreasonable tax deduction 5) Taxpayers didn't file their taxes because of the 
light penalty 6) Tax officer dishonest operation and incapability to deal with overdue taxpayers 7) 
Land appraisal price that use of Tax assessment was outdated 8) Local tax mapping system was 
outdated and 9) The problem of tax collection with adjacent Local Administrative responsibility 
area. Suggestion for the preparation of Khaoroopchang Municipality to collect land and building 
tax are as follows: 1) Provide training for tax officer 2) Provide educational program for taxpayers 
in land and building tax to increase knowledge and achieve an understanding between citizens and 
officers 3 )  Distribute guidance document on land and building tax for general public 4 )  Use 
automobile for publicizing about land and building tax especially in Khaoroopchang Municipality 
area and 5) Khaoroopchang Municipality should find other tax revenue sources. 
Keyword: Preparation, Local tax collection 
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1. ส่วนนำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที ่ทำหน้าที ่ในการจัดการบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนถิ ่นต้องมีความพร้อมในการให้บริการ โดยเฉพาะในเรื ่องของ
งบประมาณ หรือรายได้ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้มีความเพียงพอ ทั่วถึง และเท่าเทียมในพื้นที่
ดำเนินการ ในส่วนนี้ถือได้ว่าในเรื่องของการคลังท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าและมีความสามารถในการรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการ
มีรายได้ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้น้อย มีฐานะการคลังไม่ดีพอ และต้องพึ่ง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้น ทำให้อำนาจในการ
ปกครองตนเองน้อยลง และขาดความคิดริเริ ่มที ่จะปรับปรุงให้ท้องถิ ่นเจริญก้าวหน้าต่อไป ในทางกลับกัน  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้มาก และมีฐานะทางการคลังที่ดี การพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะมีน้อยลง 
และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถูกควบคุมจากส่วนกลางลดลงตามไปด้วย (พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์, 2558) 

ในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ 1) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ผู้เข้าพักโรงแรม ภาษีน้ำมัน 
ภาษียาสูบ และการจัดหาประโยชน์ 2) รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรม ที่ดินค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาษี 
และธรรมเนียมรถยนต์ 3) รายได้ที่รัฐจัดเก็บและ แบ่งเพิ่มให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ 
และ 4) เงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุน ท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน,์ 2553) 

สำหรับแหล่งรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งหนึ่ง คือ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่ท้องถิ่น จัดเก็บเองเพิ่ม
มากขึ้นจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล และทำให้พึ ่งพาตนเองใน
ทางการคลังได้มากเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเป็นอิสระทางการคลังมากขึ้น ทั้งนี้ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง กลับมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม โดยในปี พ.ศ. 2551 - 2556 จะมีสัดส่วนต่ำกว่า
ร้อยละ 20 สถานการณ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนี้ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ในทางการคลัง และยังคงต้องพึ่งพา งบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลัก ประกอบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดอิสระทางการคลังจากการใช้ เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดมาให้ ที่สำคัญเมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนจำนวนน้อย ยิ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหา
รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและเป็นภาษีที่สำคัญประเภทหนึ่งคือ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งทั้ง 2 ภาษีนี้ ได้มีการตราเป็นกฎหมายในการจัดเก็บมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และกำลังมีการเปลี่ยนแปลงประเภทภาษี ซึ่งอาจมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอนาคต (วุฒิสาร  ตันไชย, อรทัย  ก๊กผล, ศิกานต์  อิสสระชัยยศ, วิลาวัณย์  หงส์นคร, อภิวรรณ  ซักเซ็ค,  
พิชิตชัย  กิ่งพวง และคณะ, 2558) 

ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ตามที่กล่าว
ข้างต้น เนื่องมาจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ มีการประกาศใช้ มาเป็นระยะ
เวลานาน เมื่อนำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงความล้าสมัย จึงมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษี
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ที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที ่พบในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที ่ดิน และ
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ และเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ดียิ่งข้ึน 

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำมาบริหารการจัดการท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะ โดยบริการ
สาธารณะนั้นส่วนหนึ่งจะได้มาจากเงินภาษีที่ประชาชนในเขตพื้นที่มาชำระด้วย ซึ่งพบว่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง มีผู้ที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่มากกว่าภาษีอ่ืน ๆ 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ไข
จุดบกพร่องของภาษโีรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที ่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีระยะเวลาการบังคับใช้ที่ยาวนาน และถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น คณะผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ในช่วง
เวลาเปลี่ยนผ่านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองเขารูป
ช้างในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

2. ผลการวิเคราะห์ 
เทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่กฎหมาย

กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการตอบสนองความต้องการของประชาชน และจัดทำบริการสาธารณะใหก้ับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี ฐานะทางการคลังจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญที่ทำให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขารูป
ช้างให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับรายได้ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งในส่วนของภาษอีากร 
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก และค่าจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งถือ
เป็นรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง รวมถึงเงินอุดหนุน และรายได้ที่รัฐเก็บและแบ่งให้ แต่ทั้งนี้ ถือได้ว่ารายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเองเป็นหัวใจสำคัญของการคลังท้องถิ่น โดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง 
บ้านเรือน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ร้านค้า เป็นส่วนใหญ่ ทำให้รายได้หลักจึงมาจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นสำคัญ 

ในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้จัดเก็บขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่
ได้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งของรัฐ ซึ่งภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่
จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นส่วนควบ
ของที่ดิน ลักษณะยึดติดตรึง การโยกย้ายต้องรื้อถอน หรือถอดเป็นชิ้น ๆ หรือถูกทำลายโดยปกติคนเข้าอยู่ หรือใช้
ประโยชน์โดยปกติทั่วไปได้ และทรัพย์สินที่เป็นที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น (สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2475) ณ เวลาที่ตราพระราชบัญญัตินั้น ที่ดินโดยส่วนใหญ่ถือครองโดยหมู่ขุนนาง มี
ระบอบการปกครองแบบศักดินา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการสนับสนุน
ให้ประชาชนทั่วไป ได้ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งเน้นยกเว้นภาษีสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
ส่วนการใช้ประโยชน์เป็นการค้าจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมาย โดยที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลายาวนาน จึงทำให้มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอัตราภาษี ซึ่งกำหนดให้ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี โดย
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ค่าภาษีที่ต้องชำระคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีเพื่อนำไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะในปัจจุบัน  

สำหรับภาษีบำรุงท้องที่ ได้จัดเก็บขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2408 ที่มีการกำหนดให้
เก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดิน โดยเรียกเก็บจากท่ีดินของบุคคลหรือคณะบุคคล มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือสิทธิ์
ครอบครองอยู่ในที่ดินที่มิใช่กรรมสิทธิ์ของเอกชน ได้แก่ พื้นที่ดิน ภูเขา หรือน้ำ โดยที่ดินเหล่านี้ต้องไม่เป็นที่ดินท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2508) ซึ่งลักษณะการจัดเก็บ
เป็นไปตามมูลค่าของที่ดิน แต่ไม่ใช่ราคาตลาดที่แท้จริงของที่ดินแต่ละแปลง ทำให้การกำหนดอาณาเขตหรือหน่วย
ที่ดินมีความสำคัญต่อราคาปานกลาง อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจในการกำหนดให้ที่ดินอยู่ในเขต
ใดหรือหน่วยใด ซึ่งราคาปานกลางของที่ดินท่ีกำหนดไว้สำหรับท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยในทางปฏิบัติ การประเมินภาษี
ใช้ราคาปานกลางของที่ดิน ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521-2524 มาประเมินราคาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำ และ
ไม่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงเช่นเดียวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีน้ีได้มากเท่าท่ีควร 

หากเปรียบเทียบรายได้ที่เทศบาลเขารูปช้างจัดเก็บเองในช่วง 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยแยกออกเป็น
ภาษี กับรายได้อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จะเห็นถึงความแตกต่างและสามารถเห็น
ถึงความสำคัญของรายได้ที่จัดเก็บเองจากภาษี ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
(หน่วย : บาท) 

รายได้ที่จัดเก็บเอง 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ภาษีอากร    
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,383,616.95 43,708,480.62 42,500,000.00 
ภาษีบำรุงท้องที่ 85,147.41 92,431.65 90,000.00 
ภาษีป้าย 2,127,564.80 2,258,870.00 2,150,000.00 

รวม 44,596,329.16 46,059,782.27 44,740,000.00 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต    
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 3,365,156.00 3,494,600.00 3,330,000.00 

ค่าปรับผู้กระทำความผดิกฎหมายจราจรทางบก 34,500.00 46,375.00 50,000.00 
ค่าจดทะเบยีนพาณิชย ์ 9,480.00 11,120.00 10,000.00 

รวม 3,417,036.00 3,552,095.00 3,390,000.00 
รวมท้ังหมด 48,013,365.16 49,611,877.27 48,130,000.00 

ที่มา : เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (2562) 
 

จากตารางที ่1 จะเห็นไดว่้าภาษีโรงเรือนและทีด่ินมีจำนวนรายได้แต่ละปีงบประมาณสูงกว่ารายได้อื่น ๆ 
ได้แก่ 42,383,616.95 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 43,708,480.62 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
42,500,000.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามลำดับ รองลงมา ได้แก่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
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มูลฝอย และภาษีบำรุงท้องที่ ตามลำดับ เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างมีสิ่งปลูกสร้าง ในลักษณะของ
อาคาร ที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงบ้านพักที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จึงส่งผลให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ภาษีบำรุงท้องที่จะจัดเก็บเฉพาะที่ดิน
ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างค่อนข้างมีน้อย ทำให้การจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ไม่สูงมาก
นักเมื่อเทียบกับรายได้หลักประเภทอื่น อีกทั้ง หากวิเคราะห์ไปยังอัตราการจัดเก็บภาษี จะเห็นได้ว่า หากภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บใหม่ จะส่งผลให้รายได้ของเทศบาลจะ
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 

โดยสรุป ที่ผ่านมา การเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที ่ของเทศบาลเมืองเขา
รูปช้างได้เกิดปัญหาในการจัดเก็บที่สำคัญ ดังนี ้

1) การจัดเก็บภาษี ซึ่งภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น เจ้าของทรัพย์สินแจ้งข้อมูลให้กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเพื่อทราบ ไม่ตรงกับผลการสำรวจข้อมูล ซึ่งพบว่า ไม่ครอบคลุมหรือบางครั้งมีการตกหลน่ ทำให้ภาษีท่ี
จัดเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เช่น บ้านเช่า หอพัก ผู้ประกอบการจะออกใบเสร็จค่าเช่าไม่ตรงกับความเป็นจรงิ และ
ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ มีการแจ้งรายการแสดงการชำระภาษีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
เจ้าของที่ดินแจ้งข้อมูลการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น แจ้งการใช้ประโยชน์จากที่นา โดย
แจ้งว่าใช้ที่ดินเพื่อการทำนาด้วยตนเอง แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า เป็นการให้เช่าแทน 

2) อัตราภาษี ซึ่งผู้ประกอบการมีความคิดที่ว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินมีอัตราภาษีที่
สูงเกินไป ทำให้มีการหลีกเลี ่ยงการชำระภาษี อีกทั้ง บางกรณีการคำนวณอัตราภาษีเมื่อคิดรวมอาคารเข้ากับ
เครื่องจักรทีเ่ป็นส่วนควบ จึงถูกมองว่าเป็นอัตราสูงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 

3) ฐานค่าเช่ารายปี ซึ ่งภาษีโรงเรือนและที ่ดินนั ้น ไม่มีฐานค่าเช่ารายปีที ่เป็น
มาตรฐาน จึงทำให้ไม่มีค่าเช่าที่ชัดเจนทำให้ในการประเมินจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าหน้าท่ีจึงต้องใช้ดุลพินิจ
ในการประเมินค่าเช่าด้วยตนเอง จึงอาจเกิดการทุจริตได้ง่าย 

4) การขอลดหย่อน ในส่วนของการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน มักจะมีการขอ
ลดหย่อนโดยมีการอ้างเหตุผลเพื่อขอลดหย่อนหลายประการ ทำให้เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้เกิดความลำบากใจในการ
ปฏิบัติงาน เพราะต้องยึดระเบียบควบคู่กับการปฏิบัติ บางกรณี ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นส่วนใหญ่ มักจะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีโดยการแจ้งว่าได้หยุดประกอบการอาคารว่างให้เช่าหรือไม่มีคนเช่า เพื่อ
หวังผลการลดหย่อนและชำระภาษีในอัตราที่น้อยลง แต่ในความเป็นจริงยังคงมีการดำเนินการ หรือบางกรณี ผู้ที่มี
หน้าที่ชำระภาษีอ้างว่าได้หยุดกิจการ หรืออยู่ในช่วงรอยต่อของการแจ้งดำเนินการหยุดดำเนินการและเริ่ม
ดำเนินการใหม่ ทำให้เทศบาลเมืองเขารูปช้างขาดรายได้ เสียเวลาและงบประมาณในการลงพื้นที่สำรวจ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีติดตามดูแลได้ไม่ทั่วถึง และในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ บางกรณี ที่ดินท่ีจะต้องชำระภาษีมีน้อย เนื่องจาก
มีการยกเว้นและลดหย่อนภาษีหลายประการ ซึ่งการขอลดหย่อนจากพื้นที่จริงเกินความเป็นจริง ทำให้ทางเทศบาล
เมืองเขารูปช้างจัดเก็บภาษีได้น้อยลง และเจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อต่อผู้ชำระภาษีบางกลุ่มในการขอลดหย่อน และ
บางครั้งเจ้าหน้าทีเ่องได้มีการปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที ่

5) ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาแจ้งยื่นภาษี ในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น 
พบว่า ผู้ที่มีหน้าท่ีชำระภาษีบางราย มีความเข้าใจผิด โดยคิดว่าค่าปรับจากการไม่มาชำระภาษีน้ัน มีอัตราที่ต่ำ จึงไม่
เห็นความสำคัญในการชำระภาษีให้ตรงเวลา อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีเองไม่ได้มีการติดตาม ทวงถาม หรือมีการสร้างแรงจูงใจ
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ให้กับประชาชน เพื่อที่จะทำให้ผู้มาชำระภาษี ได้มายื่นชำระอย่างตรงเวลา และเต็มจำนวน และในส่วนของภาษี
บำรุงท้องที่นั้น บางกรณีมีการหลีกเลี่ยงภาษี โดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย เช่น การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเปล่า 
เพื่อให้เห็นว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ไม่ได้เป็นท่ีดินว่าง จึงทำให้การชำระภาษีบำรุงท้องทีม่ีอัตราทีน่้อยลง 

6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความสุจริต ในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
นั้น พบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้กังวลถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน และเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง จึงพยายาม
เก็บภาษีน้อยเท่าที่จำเป็น ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บมีความลดหย่อนอย่างมาก อีกทั้ง การใช้อำนาจของผู้
ดำรงตำแหน่งในระดับสูงต่อรองการชำระภาษีให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถติดต่อกับเจา้ของ
ที่ดินได้ เพราะเจ้าของที่ดินอยู่นอกพื้นที่หรือมีการเปลี่ยนท่ีอยู่ โดยไม่แจ้งให้ทางเทศบาลเมืองเขารปูช้างทราบ หรือมี
การโอนเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของที่ดินและไม่แจ้งให้ทราบ ทำใหเ้ทศบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ และในส่วนของ
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นั้น เจ้าหน้าที่ขาดความสามารถในการดำเนินการกับผู้ค้างชำระภาษีให้ชำระภาษีได้ 
โดยเฉพาะผู้ทีค่้างชำระเกิน 10 ปี เนื่องจากไม่สามารถมีบทลงโทษที่จริงจัง ทำให้ผู้ค้างชำระไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
แม้ว่าจะไม่ได้ชำระภาษีก็ตาม 

7) ฐานภาษีต่ำ ในส่วนของราคาปานกลางที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ 
เป็นราคาปานกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 - 2524 ซึ่งไม่ได้มีการปรับปรุง ถือได้ว่าเป็นราคาที่ต่ำ และไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีประเภทนี้ได้มากเท่าที่ควร ฐานภาษีที่ต่ำทำให้เกิดการซื้อที่ดินไว้
เพื่อเก็งกำไร และท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีนี้น้อยมาก อีกทั้ง จำนวนพื้นที่ที่ต้องชำระภาษี มีจำนวนค่อนข้างน้อย 
เพราะกฎหมายได้กำหนดให้ลดหย่อนที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือประกอบกสิกรรมของตน
ได้ ทำให้บ้านที่ใช้อาศัยอยู่เอง ประเภททาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ซึ่งทั้งหมดได้รับการลดหย่อน ไม่ต้องชำระภาษีบำรุง
ท้องที่ ซึ่งถือได้ว่ามีค่อนข้างมากในเขตเทศบาลเมืองเขารปูช้าง อีกทั้ง ทำให้ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย ซึ่ง
จะถูกผลักภาระให้ชำระในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ผู้ให้เช่ามักจะรวมค่าภาษีอยู่ในค่าเช่าหรือสัญญาเช่า
โรงเรือนอยู่อาศัยนั้นด้วย อีกทั้ง ภาษีบำรุงท้องที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนให้มีการถือครอง และใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก โดยให้มีการลดหย่อนภาษี เมื่อมีการเพาะปลูกต้นไม้ล้มลุก แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็น
ช่องทางให้บุคคลใช้เป็นวิธีหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งรวมถึงการที่กำหนดภาษีเพิ่มถึงหนึ่งเท่าตัวสำหรับการปล่อยที่ดินให้ว่าง
เปล่า เพราะอัตราภาษีท่ีกำหนดมีจำนวนต่ำมาก การเพิ่มภาษีจึงไม่มีผลใด ๆ และในขณะเดียวกันการลดหย่อนภาษี
ย่อมทำให้จำนวนภาษีที่ต่ำอยู่แล้วนั้น ต่ำลงไปอีก อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางให้ผู้มีรายได้สูง ได้ประโยชน์จากการยกเว้น
ภาษีที่ดินทางการเกษตรอีกด้วย 

8) ระบบแผนที่ภาษี ทั ้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่นั ้น พบว่า 
ระบบแผนที่ภาษไีม่เป็นปัจจุบัน และไม่ทันสมัยทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ 

9) การเก็บภาษีมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อคาบเกี่ยวกับพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่น้ัน พบว่า การสำรวจรังวัดของที่ดินในอดีตมีปัญหาการทับซ้อนเขต เช่น 
พื้นที่นาในตำบลหนึ่งแต่ไปออกโฉนดตำบลอื่น ทำให้รายได้เสียไปให้กับตำบลอื่น ทำให้ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เก็บในส่วนน้ีไม่ได้ 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่มีระยะเวลาใช้งาน
มาเป็นเวลานาน มีลักษณะถดถอย ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้มีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ
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ตัวใหม่ คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่จะยกเลิกใช้
ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้จัดเก็บขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เรียกเก็บจากที่ดิน ซึ่งหมายถึง พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ำด้วย กินความถึงทางน้ำ 
บ่อน้ำ สระน้ำ และสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก รวมทั้งคลังสินค้า และแพที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้
สอยได้ และให้หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา รวมถึงห้องชุด ซึ่งเป็นห้อง
ชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโดมิเนียม (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562) ใน
ส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณภาษี ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้อัตราภาษีแตกต่าง
กันตามเขตที่ตั้งของทรัพย์สิน ซึ่งอัตราภาษีมีด้วยกัน 4 อัตรา ดังนี ้

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อย
ละ 0.15 ของฐานภาษ ี

2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.3 ของฐานภาษ ี

3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากข้อ 1 และ 2 ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษ ี

4) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษี
ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษ ี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีตัวใหม่นี้ ส่งผลให้ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมรับมือในการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะ
ทำให้เทศบาลมีรายได้ ลดลง เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชำระภาษีมากขึ้น กล่าวคือ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ มีลักษณะการกระจายตัวมากกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีบำรุงท้องที่ ลดการกักตุนท่ีดินไว้เก็งกำไร มีกระจายการถอืครองที่ดิน กระตุ้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง 
มีเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่เป็นระบบชัดเจน โดยแบ่งตามการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น เก็บจากที่อยู่อาศัย โดย
แบ่งเป็นบ้านหลังหลัก และบ้านหลังท่ีสอง ซึ่งบ้านหลังหลักจะต้องมีชื่อของตนเองอยู่ในทะเบียนบ้าน และบ้านต้องมี
อัตรามูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังที่ 2 ถึงแม้จะต้องชำระภาษี แต่จะมีการชำระในอัตราที่น้อย อีกทั้ง 
พื้นที่ท่ีใช้ทำเกษตรกรรม ได้มีการยกเว้นการชำระภาษี หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท  เป็นต้น ดังนั้น ถือได้ว่าเป็น
ประเด็นการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ โดยจัดเป็นโครงการ และให้นิติกร หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้าน
ภาษีมาให้ความรู้ทั้งในเรื่องของรายละเอียดทั่วไป ตลอดจนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง 

2) ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง แก่ผู้ที่มีหน้าท่ีชำระภาษีรายเดิมของ
ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อให้ความรู้ และเป็นการทำความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชำระภาษี 

3) จัดทำเอกสารประกอบความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในรูปแบบ
ของแผ่นพับ หรือรูปเล่มเอกสาร เพื่อแจกให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อชำระภาษีได้ศึกษาไว้ล่วงหน้า 
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4) ใช้รถแห่ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

5) เทศบาลเมืองเขารูปช้างควรหารายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และหารายได้จากสว่นอ่ืน ๆ หรือทำการจัดเก็บภาษีตัวอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง 
ซึ ่งจะทำให้เทศบาลเมืองเขารูปช้างมีรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น มีความมั่นคงทางการคลัง เพื ่อจะนำไปสู่การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และการจัดทำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป 
 

3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดเก็บรายได้ 

เพื่อนำมาบริหารการจัดการท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะ โดยบริการสาธารณะนั้น ส่วนหนึ่งจะได้มาจากเงิน
ภาษีที่ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นผู้ชำระ ซึ่งในปัจจุบัน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่  
ได้ประสบกับปัญหาสำคัญ ๆ ได้แก่ 1) การแจ้งรายการแสดงการชำระภาษีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้การ
จัดเก็บตกหล่น 2) ความเข้าใจผิดคิดว่าอัตราภาษีสูงเกินไป 3) ฐานค่าเช่ารายปีไม่เป็นมาตรฐาน 4) มีการขอ
ลดหย่อน โดยอ้างเหตุผลขอลดหย่อนหลายประการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ลดหย่อน 5) ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษไีม่
มาแจ้งยื่นภาษี โดยคิดว่าค่าปรับมีอัตราที่ต่ำ 6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขาดความสุจริต และขาดความสามารถ
ในการดำเนินการกับผู้ค้างชำระภาษี 7) ราคาปานกลางท่ีดินที่ใช้ในการประเมินภาษีไม่มีการปรับปรุง 8) ระบบแผน
ที่ภาษีบำรุงท้องที่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ทันสมัยทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่ 9) การเก็บภาษีมีปญัหา
กับพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อคาบเกี่ยวกับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อีกทั้งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เห็นถึงความล้าสมัย และปัญหาใน 
การจัดเก็บ จึงมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบใน
การจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดิน และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ และเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้ดียิ ่งขึ ้น ดังนั ้น จึงเกิดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาษีตัวใหม่ ได้แก่  
1) ควรเพิ่ม ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการจูงใจให้ลูกหนี้ค้างชำระ ชำระภาษีให้ตรงเวลาและเต็มจำนวน  
2) เจ้าหน้าที่ควรศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แม่นยำ เพื่อสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง และ 3) ควรมีการปลูกฝังในเรื่องหลักธรรมภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าว
มานี้ ถือได้ว่าเป็นความท้าทายของเทศบาลเมืองเขารูปช้างในการดำเนินงานทางด้านการจัดเก็บภาษีในช่วงรอยต่อ
ระหว่างภาษีตัวเก่ากับภาษีตัวใหม่ที่จะมีการดำเนินการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหาย
และสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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