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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาระบบการบริหารการจดัเก็บภาษีคา้งช าระของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีภายในทอ้งถ่ินไดเ้องตามกฎหมาย   
ไดแ้ก่ การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475,   
การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 และการจดัเก็บภาษีป้าย               
ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แต่การจดัเก็บภาษีดงักล่าวท่ีผ่านมาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินยงัคงมีปัญหาเก่ียวกบัการใชม้าตรการบงัคบัทางภาษี ท าให้มีภาษีคา้งช าระเป็นจ านวน
มาก ส่งผลท าให้ขาดรายได้ท่ีจะน ามาพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติ และยงัอาจส่งผลทางออ้ม    
ท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นการเพิกเฉยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการไม่บังคับจัดเก็บภาษี             
คา้งช าระได้ หรืออาจเป็นตวัอย่างท่ีท าให้ประชาชนมีเหตุจูงใจท่ีจะไม่ช าระภาษีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัจ านวนรายไดท่ี้ลดลง หรือจ านวนภาษีคา้งช าระ
เพิ่มมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

จากการศึกษาการบริหารการจัดเก็บภาษีค้างช าระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
ในจังหวดัเชียงใหม่ จังหวดัล าพูน และจงัหวดัล าปาง จ านวน 12 แห่ง พบว่าองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินล้วนประสบปัญหาดังกล่าวคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ปัญหาการมีภาษีค้างช าระเป็น
จ านวนมากและไม่สามารถใช้มาตรการบงัคบัทางภาษีกบัผูค้า้งช าระภาษีได ้ โดยมีสาเหตุส าคญั    



จ 

 

 

อนัเป็นท่ีมาของปัญหาดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  1) ปัญหาความรู้ ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี และปัญหา
จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 2) ปัญหาระเบียบ กฎหมายท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน       
ดา้นการยึด อายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นยงัไม่มีความชดัเจนในวิธีปฏิบติั และการใช้อ านาจ
ของเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานไม่วา่จะเป็นอ านาจท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. 2475 พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 และพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
หรือการน าวิธีการยึด อายดั และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม และ 3) ปัญหาและอุปสรรคดา้นการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ 
ปัญหาขั้นตอนการประเมินภาษีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาตั้งแต่ตน้ ปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษี และปัญหาการใหอ้ านาจผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง เป็นตน้  

 

ดังนั้ น จากการศึกษาผูว้ิจ ัยจึงได้เสนอแนะถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว        
โดยเห็นว่าหากรัฐบาลก าลงัพิจารณาหาแนวทางเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการเพิ่มรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทอ้งถ่ิน เพื่อให้อ านาจหน้าท่ีในการจดัเก็บ
ภาษีประเภทต่างๆมากข้ึน รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการให้ความส าคญักบัการแกไ้ข
ปัญหาระบบการบริหารจดัเก็บภาษีคา้งช าระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย เน่ืองจากจะเป็น
การสร้างวิธีการรับมือท่ีดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะมีการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจและหน้าท่ีส าคัญให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนทอ้งถ่ินต่อไป  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to study about tax payable collection management system 
of local government that has the duty of local tax collection such as Building and Land Tax Act 
B.E. 2475, Local Development Tax Act B.E. 2508 and Signboard Tax Act  B.E. 2510. There were 
many problems in legal of tax collection management of local government in the previous years 
that made a lot of tax payable problems leading to lack of income for local and country 
development, also leading to indirect result; the people think that this is about lack of 
responsibility of government officers for tax payable collection or it makes the people don’t want 
to pay tax for local government. 

 From the study about tax payable collection management system of 12 local governments 
in Chiang Mai, Lamphun and Lampang province found that they have the same problems as         
a large amount of tax payable problem and legal management problem for taxpayers. The reasons 
for these problems can be divided as the following points: 1) knowledge and ability of 
government officers and lacking of enough government officers. 2) legal process problems such 
as seizure, impound and public auction, there are unclear process management and exertion         
of power of government officers by Building and Land Tax Act B.E. 2475, Local Development 
Tax Act B.E. 2508 and Signboard Tax Act  B.E. 2510 or using the seizure, impound and public 



ช 

 

 

auction in Civil Consideration Law. 3) the problems and obstacles of government officer 
management such as the illegal tax assessment process, data collection of taxpayers and exertion 
of power of local government. 

Thus, the researcher suggested the ways to solve these problems that if the government    
or related departments consider the processes to solve income problem of local government        
by improving local tax system to give more power about tax collection, they shall be aware         
of solving problem about tax payable collection management system of local government too 
because it can make good work process for local government in the future. 
 


