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บทคัดยอ 

ประเทศไทยประสบปญหาเก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายภาษีปายเน่ืองจากกฎหมายมคีวามซบัซอน

และมีขั้นตอนกระบวนการที่ตองมีการแกไข บทความน้ีมุงศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางแกไข

ปญหาเก่ียวกับภาษีปายโดยมรีะเบียบวธีิวจัิยในรปูแบบการศกึษาคนควาเอกสาร และมกีรอบการวจัิย

ประเด็นปญหาเฉพาะประเทศไทย โดยมีการยกตัวอยางทางปฏิบัติของประเทศสิงคโปรและอังกฤษ

ประกอบ ทั้งน้ี สามารถแบงประเด็นการศึกษาตามสภาพปญหา ดังน้ี ประการแรก ปญหาเก่ียวกับ

นิยามภาษีปายและการกําหนดอตัราภาษีปายของ “ปายซึง่เคลือ่นทีโ่ดยเครือ่งจักรกลหรอืโดยวธีิใด ๆ ” 

ประการทีส่อง ปญหาเก่ียวกับผูมหีนาทีเ่สยีภาษีและการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีปาย โดยที่

มีขอถกเถียงวาใครคือเจาของปายที่มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย เน่ืองจาก

ปายประเภทน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาหรือสามารถ

เพิม่เตมิเน้ือหาทีโ่ฆษณาไดงาย จึงเกิดปญหาในการตรวจสอบและการประเมนิของพนักงานเจาหนาที่ 

ประการที่สาม ปญหาเก่ียวกับอํานาจในการตรวจสอบและการประเมินภาษีปาย โดยกฎหมายไมได

กําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจเขาไปตรวจสอบปายในสถานที่ของผูเสียภาษี จึงเปนการเปดโอกาส

ใหพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตรวจตราทรัพยสินโดยไมจําเปนอันเปนการกระทบกระเทือนถึง

สิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของบุคคลอื่น ประการที่สี่ ปญหาเก่ียวกับการแจงการประเมินภาษีของ

พนักงานเจาหนาที ่และประการทีห่า ปญหาความสบัสนระหวางเงินเพิม่และเบีย้ปรบั เมือ่ศกึษาปญหา

ที่เกิดขึ้นแลวจึงนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาโดยมีการนําเสนอขอเสนอแนะโดยพิจารณาหลัก

ภาษีอากรทีด่ ีพรอมกับยกแนวปฏิบตัทิางกฎหมายเก่ียวกับภาษีปายของประเทศสงิคโปรและประเทศ

อังกฤษเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

คําสําคัญ: ภาษีปาย ภาษี ปาย 
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Abstract

Thailand has encountered problems with application of signboard tax law due to 

complexity of the law and therefore it is needed to be amended. This study aims to 

study problems of signboard tax and present solutions for such problems. This research 

adopts documentary research method and has its framework specific to Thailand with 

practical examples from Singapore and England. The research issues can be divided 

according to the problems as follows. First, the problem with the definition of signboard 

taxes and the determination of tax rate of “signs which are moved by machine or by 

any other means”. Second, problems with taxpayers and filing tax returns with the 

problem about who is responsible for submitting the registration form to pay signboard 

tax since this signboard is constantly changing format of the advertisement or its content 

can easily added. These may lead to difficulty in tax examination and evaluation by 

tax officers. Third, problems with the power to inspect and assess signboard tax by 

authorized officers. Also procedures for tax inspection are not specified. Therefore,

it is an opportunity for the authority to use his power to inspect property unnecessarily, 

which may affect people’s privacy. Fourth, there are problems relating to notification of 

tax assessment given by competent authority. Fifth, differentiation between surcharge 

and fine is problematic. This study shall propose solution of the said problems with 

recommendations based on principle of taxation and best practices from Singapore 

and the United Kingdom in order to reform signboard tax law in the future.

Keywords: signboard tax, tax, signboard
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1. ลักษณะของภาษีปาย

 ภาษีปาย หมายถึง ภาษีทีเ่ก็บจากปายแสดง

ชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ

การคา หรือ ประกอบกจิการอื่น เพื่อหารายไดหรือ

โฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวา

จะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษรภาพ

หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทําให

ปรากฏดวยวิธีอื่น ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมาย

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีปายเปนการจัดเก็บตาม

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และพระราช

บัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 โดยได

กําหนดใหราชการบริหารสวนทองถ่ิน อันไดแก 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

เปนผูมีอํานาจจัดเก็บภาษี ทั้งน้ี ภาษีปายที่เก็บ

ในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนรายไดของ

ราชการสวนทองถ่ินน้ันปายที่มีลักษณะที่ตองเสีย

ภาษี ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเคร่ืองหมาย

ทีใ่ชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอืน่

เพื่อหารายได หรือ โฆษณาการคาหรือกิจการอื่น

เพือ่หารายได ไมวาจะไดแสดง หรือโฆษณาไวทีว่ตัถุ

ใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียน

แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น และ

ไมวาจะเปนปายขนาดใหญ หรือเพียงปายไมเล็ก ๆ  

ตามขางทางก็ตองเสยีภาษีเชนกัน
1
 ทัง้น้ี มปีายบาง

ประเภทที่ไมตองเสียภาษีปายจํานวน 13 ประเภท
2

การแสดงปายชื่อ ปายยี่หอ หรือปายเครื่องหมาย

น้ัน จะแสดงหรือโฆษณาปรากฏที่วัตถุใด ๆ ดวย

อกัษร ภาพ หรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีน แกะสลกั จารกึ 

หรอืทาํใหปรากฏดวยวธีิอืน่ ซึง่สามารถทาํไดหลาย

รูปแบบ กลาวคือ ภาพที่ปรากฏบนประตู หนาตาง 

ผนังดานนอกของตัวอาคาร หลังคา ดาดฟาของ

อาคาร หรือที่ยานพาหนะตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510

 (1) คือ ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่รถยนต

สวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถ

แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต เชน รถ

ประจําทาง รถขนสงที่มีพื้นที่เกิน 500 ตาราง

เซนติเมตร หรือบนแผนปาย แผนอิฐ แผนหิน 

แผนกระดาษ หรือวัตถุอื่นใดก็ได และไดแสดง

ไวเพื่อประกอบการคาหรือเพื่อหารายไดแลว

ยอมตองเสียภาษีปายทั้งสิ้น เวนแตปายประเภท

เหลานี้ปรากฏลงบนวัตถุใด ๆ ที่มีพื้นที่ไมเกิน 500

ตารางเซนติเมตรจึงไดรับยกเวน สวนปายตามกฎ

กระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

 (2) คือ ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน

ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน แตเนื่องจากปจจุบัน

ไดมกีารยกเลกิพระราชบญัญตัลิอเลือ่น พ.ศ. 2478 

ไปแลวจงึไมมีกฎหมายลอเลื่อนอีกตอไป ทําใหปาย

ตามกฎหมายลอเลื่อนเดิมไมไดรับยกเวนภาษีอีก

2. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย

 (1) เจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษี
3
 

1
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 6

2
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 8

3
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 7
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 (2) ในกรณทีีเ่จาของปายอยูนอกประเทศไทย

ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศมีหนาที่ยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย
4
 

 (3) ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคน

สาบสญู เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือน

ไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครอง

ทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการ

ทรพัยสนิ ผูอนุบาลหรือผูพทิกัษ แลวแตกรณ ีมหีนาที่

ปฏิบัติการแทนเจาของปาย
5
 

3. อัตราภาษีปาย
6
 

 (1) ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดภาษี 500 

ตร.ซม. ตอ 3 บาท 

 (2) ป ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต าง

ประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมาย 

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 20 บาท 

 (3) (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพ

และหรือเครื่องหมายใด ๆ 

   (ข) ปายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบาง

สวนอยูใตและหรืออยูตํ่ากวาอักษรตางประเทศ

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 40 บาท 

 ปายเมื่อคํานวณพื้นที่จํานวนเงินภาษีไมถึง

ปายละ 200 ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท

4. อํานาจในการตรวจสอบภาษีปาย

 ผู ที่มีอํานาจที่จะประเมินภาษีน้ัน
7
 ไดแก 

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหาร

ทองถิ่น
8

 ผูบริหารทองถิ่น หมายความวา

 (1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล

 (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับ

ในเขตสุขาภิบาล

 (3) ผู ว าราชการจังหวัด สําหรับในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด

 (4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 (5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมือง

พัทยา

 (6) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการ

ปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให

เปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการ

สวนทองถิ่นนั้น

5. หลักภาษีอากรที่ดี

 ภาษีอากรเป นเ ร่ืองบังคับจัดเก็บ โดย

รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติใหประชาชนมีหนาที่ 

เสยีภาษีอากรตามกฎหมายทีเ่ก่ียวของ และการจัด

เก็บภาษีมีผลกระทบถึงความมั่งคั่งของประชาชน 

เพื่อใหประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษี 

4
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 12

5
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 13

6
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 5 

7
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 10

8
 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 6
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หลักภาษีอากรที่ดีที่นักปราชญและนักวิชาการ

ไดกลาวถึง มีดังนี้
9

 (1) ความเปนธรรม ทุกคนตองเสียภาษีเทา

กัน แตเน่ืองจากประชาชนมีความสามารถและฐานะ

ทางเศรษฐกิจไมเทากัน จึงควรจัดเก็บตามหลัก

ความเปนธรรมสมัพทัธ ซึง่หมายถึง การทีป่ระชาชน

ควรเสยีภาษีตามความสามารถในการเสยีภาษีและ

ผลประโยชนที่แตละคนไดรับจากรัฐบาล

 (2) ความเปนกลางทางเศรษฐกิจ ภาษีอากร

เปนตนทุนของการผลิต การบริโภค และสงผล

กระทบตอการออม รัฐจึงควรจัดเก็บโดยใหมี

ผลกระทบตอกลไกตลาดนอยที่สุด และใหเกิด

ความเปนธรรมโดยสวนรวมและสวนบุคคล คือ ใน

สภาพแวดลอมเดียวกัน ควรเสียภาษี เทาเทียม

กัน อยางไรก็ตาม รฐัมกีารใชภาษีอากรเปนเครือ่งมอื

ทางการเงินการคลังเพื่อบรรลุ เปาหมายทาง

เศรษฐกิจ เชน กิจการทีไ่ดรับการสงเสรมิการลงทนุ

จะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 (3) ความแนนอนชดัเจนและสะดวก ในเรือ่ง

จํานวนภาษี อัตรา ฐานภาษี วิธีการคํานวณภาษี 

กําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการเสียภาษี เพื่อ

สามารถปฏิบัติใหถูกตองและสะดวก เชน กรม

สรรพากรใหชําระภาษีไดที่ธนาคาร ไปรษณีย และ

ผานทางอินเทอรเน็ต 

 (4) ความยดืหยุน สามารถปรับใหเหมาะกับ

สถานการณ เชน มกีารลดอตัราภาษี มลูคาเพิม่จาก

รอยละ 1 เปนรอยละ 7 เพือ่ใหประชาชนมเีงินเหลอื

จากการเสียภาษีมากขึ้น

 (5) ประสิทธิภาพ ใหมีรายจายนอยที่สุด 

ประหยัดทั้งผูจัดเก็บและผูเสียภาษีทําใหจัดเก็บ 

ภาษีอากรไดมากโดยมีคาใชจายในการจัดเก็บนอย

ที่สุด

 (6) อาํนวยรายได เพือ่ใหรฐัมรีายไดเพยีงพอ

บริหารและพัฒนาประเทศ สามารถจัดเก็บภาษี

อากรไดอยางเปนจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหมีรายได

เพยีงพอตอการใชจายเพือ่ดาํเนินกิจการตามหนาที่

ของรัฐบาล
10

 (7) ความยืดหยุ น สามารถปรับปรุงเพิ่ม

หรือลดจํานวนภาษีอากรใหเหมาะกับสถานการณ

ได อยางสะดวกและรวดเร็ว
11

 (8) ความสะดวก วิธีการ และกําหนดเวลา

ในการเสยีภาษีอากรควรตองคาํนึงถึงความสะดวก

ของทั้งผู เสียภาษีอากร
12
และสะดวกกับรัฐบาล

ผูจัดเก็บภาษี

6. ปญหาเก่ียวกับภาษีปายทีป่ระเทศไทย

 กําลังประสบอยูในปจจุบัน 

   6.1   ปญหาเก่ียวกับนิยามภาษีปายและการ

กําหนดอัตราภาษีปาย

9
 ทัศนีย เหลืองเรืองรอง, ความรูทั่วไป กฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562), 

 หนา 3.

10 
ทัศนีย เหลืองเรืองรอง, เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน. กลุมนักวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2555 (กรุงเทพฯ: 

 เรือนแกวการพิมพ, 2555), หนา 2.

11 
กลุมนักวิชาการภาษีอากร, เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน.

12 
กลุมนักวิชาการภาษีอากร, เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน.
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 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ยังไมมี

คําจํากัดความของคําวา “ปายซึ่งเคลื่อนที่ โดย

เครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ” จึงทําใหเกิดปญหา

ในการกําหนดอัตราภาษีสําหรับการจัดเก็บปาย

ลักษณะน้ี เน่ืองจากปายซึ่งเคลื่อนที่โดยเครื่อง

จักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 

ภาพ ขอความ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายใน

ปายอยูเสมอ โดยเฉพาะปาย ไตรวิชั่นที่กําหนด

ใหคดิภาษีปายทีม่อีตัราภาษีสงูสดุเพยีงปายเดยีว
13

ซึ่งเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจใน

การกําหนดอัตราภาษี และทําใหการจัดเก็บภาษี

ไมเปนธรรมกับผูเสียภาษีรายอื่น ๆ ทั้งที่ปาย

ประเภทนี้มีผูไดรับประโยชนหลายคน

 6.2 ปญหาเก่ียวกับผูมีหนาที่เสียภาษีและ

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย

 ปายซึ่งเคลื่อนที่โดยเครื่องจักรกลหรือโดย

วธีิใด ๆ  มขีอถกเถียงวาใครคอืเจาของปายทีม่หีนาที่

ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย เน่ืองจาก

ปายประเภทน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาหรือสามารถ

เพิ่มเติมเน้ือหาที่โฆษณาไดง าย จึงเกิดปญหา

ในการตรวจสอบและการประเมินของพนักงาน

เจาหนาที ่เชน ปายแอลอดีี เปนปายจอทวีขีนาดใหญ

ทีส่ามารถแสดงรปูภาพ เน้ือหา ทีส่ามารถเคลือ่นที่

ไดโดยไมจํากัดจํานวนสินคาและสามารถโฆษณา

ไดหลายรูปแบบตามที่ตองการ ทําใหไมสามารถ

ทราบไดว ามีสินคาใดบางที่โฆษณาลงบนปาย

แอลอีดี หรือมีสินคาเดิมที่โฆษณาแตเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของเนื้อหา ทําใหกําหนดตัวผูเสียภาษียาก 

เพราะไมสามารถหาตัวเจาของสินคาที่โฆษณาได 

จึงเกิดปญหาตอการยื่นแบบแสดงรายการของ

ผูเสียภาษีวาใครจะตองยื่นแบบแสดงรายการเสีย

ภาษีปายใหมตามมาตรา 12 หรือยื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีปายเพิ่มเติม
14
 ทําใหเกิดภาระ

คาใชจายแกผูเสียภาษีอันเปนการขัดตอหลักการ

บริหารภาษีที่ดี ไดแก หลักความประหยัด
15
 ที่วา

ภาษีทุกประเภทที่จัดเก็บเพื่อนํารายไดเขาสูคลัง

ควรมีจํานวนที่ใกลเคียงกับจํานวนภาษีที่ผูเสียภาษี

ไดชําระใหแกรัฐ ซึ่งผูเสียภาษีควรเสียคาใชจาย

เก่ียวกับภาษีน้ัน ๆ นอยที่สุด และรัฐก็ตองเสีย

คาใชจายในการจัดเก็บภาษีใหนอยทีส่ดุเชนกัน ทัง้น้ี

เพราะคาใชจายตาง ๆ จากคาเดินทาง หรือความ

ยุงยากอื่น ๆ ที่เกิดจากวิธีการชําระภาษี เปนภาระ

ที่ผูเสียภาษีตองแบกรับเพิ่ม มากขึ้นจากจํานวน

ภาษีทีถู่กเรยีกเก็บ รฐัตองมมีาตรการควบคมุการใช

จายในการจัดเก็บ เพือ่กอใหเกิดประโยชนตอระบบ

ภาษีใหมากที่สุด และตองมีระบบการตรวจสอบ

ทีม่ปีระสทิธิภาพ แมวาอตัรากําลงัเจาหนาทีจ่ดัเก็บ

ภาษีจะมีจํานวนนอยก็ตาม

   6.3 ปญหาเก่ียวกับอํานาจในการตรวจสอบ

และการประเมินภาษีปาย

 กรณีของปายแอลอีดีทีวี น้ันมีปญหา ไม

สามารถทราบขอเทจ็จรงิในปายวาเน้ือหาทีป่รากฏ 

มเีนือ้หาอะไรบาง และโครงสรางดงักลาวประกอบ

13
 อวิรุทธ ชาญชัยกิตติกร, รวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอหารือ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่น (กรุงเทพหมานคร: ศาลภาษีอากร

 กลาง, 2553), หนา 284.

14 
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 14

15 
ศุภลักษณ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา 56.
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ไปดวยปายจํานวนทั้งหมดก่ีปาย ซึ่งการจะคนหา

จํานวนปายทีช่ดัเจนแนนอนจะตองอาศยัขอมลูจาก

ระบบคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองควบคุมปายดังกลาว 

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบได 

แตกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจ

เขาไปตรวจสอบปายในสถานที่ของผูเสียภาษีตาม

มาตรา 27 ทําใหพนักงานเจาหนาที่สามารถใช

ดุลพินิจในการเขาตรวจสอบไดอยางเต็มที่ รวม

ทั้งไมมีการกําหนดขั้นตอนในการเขาไปตรวจสอบ

ปายดังกลาววาจะตองปฏิบัติอยางไร จึงเปนการ

เปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาทีใ่ชอาํนาจตรวจตรา

ทรัพยสนิโดยไมจําเปนอนัเปนการกระทบกระเทอืน

ถึงสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของบุคคลหรือผูที่เปน

เจาของปายโฆษณา นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาที่

ไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อปายมีการ

เปลี่ยนแปลงไดทุกครั้ง ทําใหการจัดเก็บภาษีปาย

เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ 

   6.4 ปญหาเก่ียวกับการแจงการประเมนิภาษี

ของพนักงานเจาหนาที่

 พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 

11 กําหนดใหการสงคําสั่งเปนหนังสือแจงการ

ประเมิน หรือหนังสืออื่นใหแกบุคคลใดนั้น กําหนด

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่วาตองมีหนังสือแจง

การประเมินเปนหนังสือเทาน้ัน
16
 แตไมไดกําหนด

รายละเอยีดทีจ่ะตองระบุในหนังสอืแจงการประเมนิ

ภาษีปายเอาไว ซึ่งอาจทําใหผูที่เปนเจาของปาย

เกิดความคลางแคลงใจไมยอมรบัและไมปฏิบตัติาม

หนังสือแจงการประเมินดังกลาว

   6.5 ปญหาเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินเพิ่มตามมาตรา 25 มี

ลกัษณะเปนเบีย้ปรับรวมอยูดวย จึงทาํใหเกิดความ

สับสนระหวางเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ หากตีความ

ตามตัวอักษรโดยเครงครัดวาเปนเงินเพิ่มจะทําให

ศาลไมสามารถงดหรือลดได ซึ่งแตกตางจากเบี้ย

ปรับที่ศาลสามารถงดหรือลดได อีกทั้งพระราช

บัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ก็ไมไดกําหนดวาเงิน

เพิ่มไมสามารถถูกกําหนดใหมีจํานวนมากกวาคา

ภาษีทีจ่ะตองเสยีได จึงทาํใหคดิเงินเพิม่ไดอยางไมมี

จํากัดจนอาจมีจํานวนมากกวาคาภาษีที่แทจริง ซึ่ง

ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูเสียภาษี

7. ขอเสนอแนะ

 7.1 นิยามภาษีปายและการกําหนดอัตรา

ภาษีปาย

  (1) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 6

โดยเพิ่มเติมคํานิยาม “ป ายซึ่งเคลื่อนที่ โดย

เครื่องจักรกลหรือโดยวิธีอื่นใด” เพื่อใหลดดุลพินิจ

ของพนักงานเจาหนาที่ในการกําหนดอัตราภาษี 

และสรางความเปนธรรมกับผู เสียภาษีอยาง

เทาเทียม

  (2) ควรเพิ่มเติมขอความในบัญชีอัตรา

ทายพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 โดยระบุ

วา บัญชีอัตราทายพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 

2510 เปนเพยีงการกําหนดกรอบหรอืขอบเขตของ

อัตราภาษีปายไวเทาน้ัน แตอัตราภาษีและวิธีการ

16 
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 11
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คํานวณจะตองพิจารณาตามกฎกระทรวง เพื่อให

เกิดความชัดเจนกับผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 

  (3) ควรยกเลิกการใชเกณฑภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ เน่ืองจากเมื่อคํานวณพื้นที่

ของปายแลวอัตราของปายที่มีอักษรไทยลวนกับ

ปายที่มีอักษรไทยและอักษรตางประเทศ หรือภาพ

ปนน้ันแตกตางกันคอนขางสูง อีกทั้งยังมีความ

ไมชัดเจนของการบังคับใชกฎหมาย สามารถเลี่ยง

การชาํระภาษีในอตัราทีส่งูได
17
 เชน ผูประกอบการ

สามารถใชวิธีการใสอักษรไทยที่มีขนาดเล็กอยูใน

ตําแหนงเหนืออักษรตางประเทศ ซ่ึงหากทําปาย

ที่มีแตภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใตภาษาอังกฤษ

จะเสียภาษีในอัตราที่สูง การชําระภาษีจึงอยูใน

อัตราที่ลดลง โดยปรับจากการใชเกณฑภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ มาใชเกณฑพิจารณาตาม

ลักษณะการแสดงผลของปายมาเปนเกณฑในการ

กําหนดอตัราภาษีของปายแตละประเภท จะชวยลด

การใชอํานาจดุลพินิจในการประเมินของพนักงาน

เจาหนาทีใ่นการกําหนดประเภทและอตัราภาษีปาย 

อีกทั้งชวยลดขอโตแยงระหวางพนักงานเจาหนาที่

กับผูเสียภาษีและเพื่อใหสอดคลองกับหลักความ

เปนธรรม
18
 ที่ ทุกคนตองเสียภาษีเทากัน แต

เน่ืองจากประชาชนมีความสามารถและฐานะทาง

เศรษฐกิจไมเทากัน จึงควรจัดเก็บตามหลักความ

เปนธรรมสมัพทัธ ซึง่หมายถึง การทีป่ระชาชนควร

เสียภาษีตามความสามารถในการเสียภาษีและ

ผลประโยชนที่แตละคนไดรับจากรัฐบาล

 7.2 ผูมหีนาทีเ่สยีภาษแีละการยืน่แบบแสดง

รายการ

  (1) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 6

โดยเพิ่มความหมายของคําวา “เจาของปาย คือ 

ผู มีกรรมสิทธ์ิ ผู มีสิทธิครอบครอง ผู เก็บผล

ประโยชนจากปาย” เพื่อใหครอบคลุมเจาของปาย

ที่จะตองมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย

ไมวาในกรณีที่เจาของปายติดตั้งปายโฆษณาเอง 

หรือเปนเพียงผูประกอบธุรกิจใหเชาปาย หรือวา

ผูที่เปนเจาของปายไปเชาปายเพื่อโฆษณา

  (2) ควรให กระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการยื่นแบบแสดง

รายการและวิธีแสดงรายการภาษีปายซึ่งเคลื่อนที่

โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ โดยกําหนดให

เจาของปายมีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ

เสยีภาษีปายซึง่เคลือ่นทีโ่ดยเครือ่งจักรกลหรือโดย

วิธีใด ๆ กอนที่จะมีการติดตั้งหรือแสดงปาย ซึ่งจะ

ตองมกีารระบลุกัษณะของปาย ขนาด จํานวนพืน้ที่

ของปายที่จะติดต้ังหรือแสดงระยะเวลาที่จะติดต้ัง 

สถานที่ตั้งปาย และเจาของปาย ทั้งนี้ อาจกําหนด

ใหมีการแนบรูปภาพของปายที่จะติดตั้งหรือแสดง

วามีขอความหรือลักษณะอยางไร เพื่อเจาหนาที่

จะไดทราบรายละเอียดของปายอยางชัดเจน

  (3) ควรแกไขเพิม่เตมิมาตรา 14 ตร ีแหง

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ใหเจาของ

ปายรายอืน่ ๆ  ซึง่เคลือ่นทีโ่ดยเครือ่งจักรกลหรือโดย

17
 ลภัสปวีณ เนตรพิทักษพงศา, Tax Policy Bureau, Fiscal Policy Office, สืบคนจาก: <www.fpo.go.th/main/getattachment/

 General-information-public-service/Tax-Policy-Journal/5489/CNT0017644-1.pdf.aspx>, เขาถึงขอมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 

 2563.
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วธีิใด ๆ  ทีอ่ยูในโครงปายเดยีวกันอาจยืน่แบบแสดง

รายการภาษีปายแทนกันได หากผูที่เปนเจาของ

ปายรายอืน่ ๆ  ซึง่อยูในโครงปายเดยีวกันไดใหความ

ยินยอมโดยทําเปนหนังสือ จากวิธีแสดงรายการ

ภาษีปายและการกําหนดหลักเกณฑการยื่นแบบ

แสดงรายการซึ่งเคลื่อนที่โดยเคร่ืองจักรกลหรือ

โดยวิธีใด ๆ จะ ชวยลดการใชอํานาจดุลพินิจของ

เจาพนักงานในการประเมินภาษีและชวยใหผูเสีย

ภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดอยาง

ถูกตอง และครบถวน

  (4) สนับสนุนการใชระบบ e-Payment 

สําหรับภาษีปายซึ่งเปนระบบการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสที่รัฐบาลกําลังพยายามผลักดันเพื่อ

ใหมรีะบบรองรบัการชาํระเงินทางอเิลก็ทรอนิกสที่

ไดมาตรฐาน
19 

สอดคลองกับการใชงานเทคโนโลยี

โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือที่ขยาย

วงกวางขึ้น สามารถชวยอํานวยความสะดวกตอ

ผูเสียภาษีโดยมีการดําเนินการโครงการสําคัญ

คู ขนานกันไปในหวงเวลาเดียวกัน หน่ึงในน้ัน

คือ โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการพัฒนาการจัดทําและ

นําสงขอมูลใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax 

Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) 

เพื่ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการ

จัดทําใบกํากับภาษี อํานวยความสะดวกในดาน

ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใหแก

ผูประกอบการที่ทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสไดอยางครบวงจร ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบาย Doing Business ที่ตองการลดจํานวน

การติดตอระหวางภาครัฐกับเอกชนและการกาวสู

สังคมดิจิทัลอยางสมบูรณ 

 7.3 อาํนาจในการตรวจสอบและการประเมนิ

ภาษีปาย

  (1) ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 27 ใหการเขาตรวจ

สอบสถานที่ จะตองมี การจัดทํารายงานการเขา

ตรวจสอบสถานที่ และจะตองแจงสิทธิใหผูที่เปน

เจาของปาย ผูที่ครอบครองปาย ผูครอบครอง

อาคารหรอืทีด่นิทีป่ายน้ันตดิตัง้หรอืแสดงอยูทราบ

  (2) ควรเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการประเมินจัดเก็บภาษีปายซึ่ง

เคลื่อนที่โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ โดยให

เจาพนักงานประเมินภาษีตรวจสอบและกําหนด

ประเภทของปาย ทั้งน้ี การแจงสิทธิ การจัดทํา

รายงานการเขาตรวจสอบสถานที่ รวมถึงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการประเมินจัดเก็บภาษีปาย

ชวยใหพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตรวจตรา

ทรัพยสินตามรายการ อันเปนการรักษาสิทธิ

เสรีภาพในทรัพยสินของบุคคลอื่น

 7.4 การแจงการประเมินภาษีของพนักงาน

เจาหนาที่

  (1) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 

2510 โดยกําหนดใหหนังสือแจงการประเมินน้ัน

จะตองประกอบดวยเหตุผลและเหตุผลน้ันจะตอง

ประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอ

กฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณา และขอสนับสนุน

19 
กระทรวงการคลัง, National e-Payment, สืบคนจาก:<www.epayment.go.th/home/app/>, เขาถึงขอมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท

ในการใชดุลพินิจ 

  (2) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 11 

ตอนทายโดยกําหนดวา “ในการแจงการประเมิน

เปนหนังสือน้ันจะตองระบุขอกําหนดเพิ่มเติม

เก่ียวกับหนังสือแจงการประเมินแกผูเสียภาษีปาย 

หนังสือแจงการประเมินจะตองแจงสิทธิเก่ียวกับ

การอทุธรณภาษีปาย ซึง่การจัดใหมเีหตุผลประกอบ 

อีกทั้งระบุขอกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับหนังสือแจง

การทําใหเจาของปายเกิดความเขาใจ ยอมรับและ

ปฏิบัติตามหนังสือแจงการประเมินดังกลาว

 7.5 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

  (1) ควรแกไขเพิ่มเติมชื่อในหมวด 4 

เรื่อง “เงินเพิ่ม” โดยเพิ่มเติมถอยคําวา “เบี้ยปรับ

และเงินเพิ่ม”

  (2) ควรยกเลิกมาตรา 25 (1) (2) แหง

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 โดยบัญญัติ

เพิ่มเติมใหมในมาตรา 25/1 วา “ใหผูมีหนาที่เสีย

ภาษีตองเสียเบี้ยปรับนอกเหนือจากเงินที่ตองเสีย

ภาษีปาย

  (3) ควรเพิม่เติมบทบัญญติั มาตรา 25/2 

ในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 วา “เงิน

เพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือ

นําสง”

  (4) ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาม

มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 

2510 โดยเพิ่มเติมขอความวา “เบี้ยปรับและเงิน

เพิ่มในหมวดน้ี ใหถือวาเปนคาภาษีปาย เบี้ยปรับ

ตามวรรคหน่ึง อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่

อธิบดกํีาหนดอนุมตัโิดยรัฐมนตรี ระเบยีบดงักลาวน้ี

ใหประกาศใน “ราชกิจจานุเบกษา” 

  (5) ควรใหกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ตรากฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ การยื่นแบบ

แสดงรายการและวิธีแสดงรายการภาษีปายซึ่ง

เคลื่อนที่โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ โดย

กําหนดใหการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย

ซึ่งเคลื่อนที่โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ โดย

กําหนดเบ้ียปรับและเงินเพิ่มสําหรับการไมยื่นแบบ

แสดงรายการหรือไมปฏิบัติตามการประเมินของ

เจ าหนาที่ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการประเมินจัดเก็บภาษีปาย

ซึ่งเคลื่อนที่โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ

 ขอเสนอแนะในการแกไขขางตนจะทาํใหเกิด

ความเขาใจระหวางเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ สงผล

ใหคิดเงินเพิ่มไดอยางถูกตอง และเปนธรรมตอ

ผูเสียภาษี

 7.6 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบภาษี

ปาย โดยพิจารณาแนวทางปฏิบัติของประเทศ

สิงคโปรและประเทศอังกฤษ

 ผูเขียนไดทําการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี

จากตางประเทศ และพบวา แนวทางของสิงคโปร

และอังกฤษน้ันสามารถนํามาประยุกตใชกับกรณี

ของประเทศไทยเพื่อปรับแกระบบภาษีปายได

อยางดี ดังน้ี แนวทางการจัดเก็บภาษีปายของ

ประเทศสิงคโปร
20
 มีการจัดเก็บภาษีปายในรูป

20 
Building and Construction Authority Act (Chapter 30A) [Online], available at: <www.bca.gov.sg/Publications/

 BuildingControlAct/others/BCA_RegConPer2008.pdf>, accessed 7 May 2020. 
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แบบคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายป โดยจะ

คิดคาธรรมเนียมทันทีในวันและเวลาที่ยื่นขอใบ

อนุญาต โดยพจิารณาตามลกัษณะการใชประโยชน

และจํานวนพื้นที่ของปาย ใบอนุญาตของประเทศ

สิงคโปรจะแบงแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภท A มีระยะเวลาในการแสดงปาย 1-3 ป 

และประเภท B มีระยะเวลาในการแสดงปาย 12 

เดือน หรือนอยกวาน้ัน โดยการกําหนดรูปแบบ

ของปายและขนาดของปายที่จะอนุญาตใหติดตั้ง

ไวอยางชัดเจน ซึ่งจะชวยลดการใชอํานาจดุลพินิจ

ในการกําหนดประเภท อตัราภาษี และการประเมนิ

ภาษีปายของพนักงานเจาหนาที่ และลดขอพิพาท

ขอโตแยงระหวางพนักงานเจาหนาที่กับผูเสียภาษี 

นอกจากน้ี การกําหนดใหเจาของปายแจงวาปาย

มีลักษณะอยางไร มีขอความอะไรปรากฏบนปาย 

และจะแสดงปายไว ณ ที่ใดในวันและเวลาที่ยื่น

ขอใบอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตกอนการติดตั้ง

หรือแสดงปาย ทําใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบ

ปายตาง ๆ กอนการติดตั้งหรือแสดงปาย ซึ่งงาย

กวาการตรวจสอบปายภายหลงัจากทีต่ดิตัง้ไปแลว  

 ทางปฏิบัติที่ดีจากประเทศอังกฤษ อาจ

พิจารณาจากการนิยาม และแยกประเภทปายให

ชดัเจน
21
 โดยประเทศองักฤษไดมกีารนิยามประเภท

ของปายแตละชนิดไวอยางครบถวนน้ัน อีกทั้ง

การใชเกณฑพิจารณาตามลักษณะการแสดงผล

ของปายมาเปนเกณฑในการกําหนดอัตราภาษี

ของปายแตละประเภท รวมถึงแนวทางปฏิบัติซึ่ง

สามารถชวยลดการใชอํานาจดุลพินิจประเมินของ

พนักงานเจาหนาทีใ่นการกําหนดประเภทและอตัรา

ภาษีปาย และชวยลดขอพิพาทขอโตแยงระหวาง

พนักงานเจาหนาที่กับผูเสียภาษี
22
 อีกทั้งมีการจัด

เก็บภาษีปายในรูปแบบคาธรรมเนียมใบอนุญาต

ตอคําขอ คิดคาธรรมเนียมทันทีในวันและเวลาที่

ยื่นขอใบอนุญาต
23
 โดยพิจารณาตามประเภทและ

ลกัษณะการแสดงผลของปายวาผูประกอบการไดรับ

ประโยชนจากผูเห็นปายน้ันมากนอยเพยีงใด
24
 ทัง้นี้ 

มีการแบงใบอนุญาตปายออกเปน 3 กลุม คือ กลุม

ที่ 1) ปายโฆษณาที่แสดง ณ สถานประกอบธุรกิจ

และเก่ียวของกับธุรกิจน้ัน ๆ  กลุมที ่2) ปายบอกทาง

ทีนํ่าทางไปสูสถานทีใ่นบรเิวณน้ัน ๆ  ซึง่เปนสถานที่

ที่ไมอยูในระยะสายตาจากปายนั้น กลุมที่ 3) ปาย

โฆษณาประเภทอื่น ๆ

 โดยการแบงประเภทของปายตามลักษณะ

การแสดงผลจะครอบคลุมปายหลายประเภท และ

การกําหนดใหเจาของปายแจงวาปายมีลักษณะ

อยางไร มีขอความอะไรปรากฏบนปาย และจะ

แสดงปายไว ณ ที่ใด ในวันและเวลาที่ยื่นขอใบ

อนุญาต หากเจาหนาทีเ่ห็นวามกีารแจงรายละเอยีด

21 
CITY OF LONDON DRAFT SIGN BY-LAW, available at: <www.sac-ace.ca/wp-content/uploads/2016/09/City-of-

 London-Draft-Sign-By-law-PEC.pdf>, accessed 7 May 2020.

22 
Majesty’s Stationery Office and Queen’s of Acts of Parliament, The Town and Country Planning, (Control of 

 Advertisements), (England), Regulations [Online], available at: <www.gov.uk/government/uploads/system/

 uploads/attachment_data/file/7788/156909.pdf>, accessed 7 May 2020.

23
 Ibid.

24 
The official website of the City of London, Sign Permit Process and Application, available at: <www.london.ca/

 business/Permit-Licences/Sign-Permits/Pages/Sign-Permit-Process-Application.aspx>, accessed 7 May 2020.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริญญา ดุสิตนานนท

ไมครบถวน หรือปายน้ันไมเหมาะสมก็เพียงแต

ไมอนุญาตใหติดตั้งหรือแสดงปาย นอกจากนี้ การ

กําหนดใหปายจะตองไดรับอนุญาตกอนการติดตั้ง

หรือแสดงปาย ทําใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบ

วาปายที่อนุญาตใหติดต้ังไปแลวน้ันไดติดต้ังหรือ

แสดงตามเง่ือนไขที่ขออนุญาตเอาไวหรือไม ทั้ง

ยังสามารถตรวจสอบปายแปลกปลอมที่ไมไดขอ

อนุญาตติดตั้งหรือแสดงไดงายกวา ซึ่งดําเนินการ

ผานระบบออนไลน E-Portal ซึ่งชวยอํานวยความ

สะดวกตอประชาชนที่จะใชระบบออนไลนสําหรับ

ใบอนุญาตอาคารทีอ่ยูอาศยั การใหคาํปรกึษารวมถึง

การพัฒนาโดยมุงเนนถึงความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัยสาํหรบัประชาชน
25
 ซ่ึงสอดคลองตาม

หลกัเกณฑการจัดเก็บภาษีทีด่ตีามหลกัความสะดวก

เพราะวธีิการในการเสยีภาษีอากรควรตองคาํนึงถึง

ความสะดวกของผูเสียภาษีอากร

บทสรุป

 จากขอเสนอแนะที่กลาวมาขางตนและ

แนวทางปฏิบัติที่ควรปรับปรุงในสวนของปญหา

เก่ียวกับนิยามภาษีปายและการกําหนดอัตราภาษี

ปาย ผูมีหนาที่เสียภาษีและการยื่นแบบแสดง

รายการ อํานาจในการตรวจสอบและการประเมิน

ภาษีปาย การแจงการประเมินภาษีของพนักงาน

เจาหนาที่ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ผูเขียนไดนําเสนอ

แนวทางแกไขปญหาโดยพิจารณาหลักภาษีอากร

ที่ดี และเสนอแนวทางการประยุกตทางปฏิบัติจาก

ระบบการจัดเก็บภาษีปายของประเทศสิงคโปรซึ่ง

พิจารณาตามลักษณะการใชประโยชนและจํานวน

พื้นที่ของปายเพื่อลดการใชอํานาจดุลพินิจของ

พนักงานเจาหนาที่ และลดขอพิพาทขอโตแยง

ระหวางพนักงานเจาหนาทีกั่บผูเสยีภาษี นอกจากน้ี

การกําหนดใหเจาของปายแจงขอมูลเพื่อยื่นขอ

ใบอนุญาตทําใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบปาย

ตาง ๆ  กอนการตดิตัง้หรอืแสดงปาย ซึง่งายกวาการ

ตรวจสอบปายภายหลงัจากทีต่ดิตัง้ไปแลว นอกจาก

นี้ การดําเนินการผานระบบออนไลน ดังเชนระบบ 

E-Portal ของประเทศอังกฤษซึ่งชวยอํานวยความ

สะดวกตอประชาชน ทั้งชวยใหเกิดความรวดเร็ว 

และปลอดภัยมากยิง่ขึน้ ซึง่การแยกประเภทปายให

ชัดเจน ไดมีการนิยามประเภทของปายแตละชนิด

ไวอยางครบถวน สามารถชวยลดการใชอํานาจ

ดุลพินิจประเมินของพนักงาน และสนับสนุนการ

ใชระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ซึ่งเปน

ระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ได

มาตรฐาน สอดคลองกับการใชงานเทคโนโลยีโดย

เฉพาะอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือที่ขยายวง

กวางขึ้น อีกทั้งลดความผิดพลาด ลดความซํ้าซอน 

และลดการทุจริตจากการจายเงินดวยเงินสดและ

เช็ค หากประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบการจัด

เก็บภาษีปายตามหลักภาษีอากรที่ดีที่ผูเขียนไดนํา

เสนอ และนําแนวทางปฏิบัติของประเทศสิงคโปร

และประเทศอังกฤษมาประยุกตใชกับระบบการจัด

เก็บภาษีปายที่มีอยูเดิมก็จะสามารถแกไขปญหา

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บใหดียิ่งขึ้นได

25 
The official website of the City of London, Building E-Portal, available at: <www.london.ca/online-services/Pages/

 Building-E-Portal.aspx>, accessed 7 May 2020.
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