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บทน า 

 

 พลวติัทางการเมืองและสงัคมของแตล่ะประเทศในปัจจุบนัส่งผลใหป้ระชาชนมคีวามต่ืนตวั   
ในสิทธิของตนมากขึ้ นกว่าในอดีตที่ ผ ่านมา และความต่ืนตัวทางการเมืองนั้นก็ไดก้ ่อใหเ้กิด          
ความคาดหวงัของสาธารณชนตอ่ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสาธารณะมากขึ้นกวา่ใน   
อดตี กอปรกบัความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและความสลบัซบัซอ้นของการบริหารองคก์ร    
ในโลกยุคปัจจุบนั    ท าใหห้น่วยงานภาครัฐมภีาระคา่ใชจ้า่ยมากขึ้น โดยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เป็นเงิน
สวสัดิการ  คา่รักษาพยาบาท และเงินบ าเหน็จบ านาญส าหรับแกข่า้ราชการที่ เกษียณอายุราชการ
แลว้ ภายใตบ้ริบท   ดงักลา่ว หน่วยงานการปกครองทอ้งถิ่ นถือไดว้า่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ ไดร้ับ
ผลกระทบมากที่ สุด เน่ืองจากขอ้จ ากดัของแหลง่รายไดท้ี่มอียูอ่ยา่งจ ากดั และความส าคญัของหนา้ที่
รบัผิดชอบในการจดับริการสาธารณะที่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ประชาชน 

 ความทา้ทายดงักลา่วเป็นปรากฏการณ์ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ นทัว่โลกตา่งก าลงัเผชิญ     
ไมว่า่จะเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ นในประเทศที่มรีะบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ หรือระบบ         
การปกครองรูปแบบเอกรัฐที่ มีความกา้วหน้าในการกระจายอ านาจใหแ้กท่อ้งถิ่ น ท ัง้น้ี ประเด็น          
ความทา้ทายที่กอ่ใหเ้กิดการถกเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ คือ นโยบายภาษีทอ้งถิ่ น   
และแหลง่รายไดท้างเลือกส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 1 ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถิ่ นมกัจะมองว่า      
เป็นส่ิงที่บอ่นท าลายคะแนนนิยมทางการเมืองและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทรรศนะของ
ประชาชนนั้น การจดัเกบ็ภาษีทุกชนิดโดยภาครัฐลว้นแลว้แตเ่ป็นภาวะคุกคามตอ่วิถชีวีิตประจ าวนั 
แมภ้าษีจะเป็นของแสลงส าหรับคนหลากหลายกลุ่ม แตเ่รากไ็มส่ามารถปฏิเสธไดว้า่โครงสรา้งและ
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นโยบายภาษีที่ มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน ความเสมอภาคนั้นยอ่ม     
จะท าใหภ้าครัฐมีทรัพยากรเพยีงพอในการใหบ้ริการประชาชนและส่งผลประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจ
เอกชน  

 ส าหรับในบทความน้ี จะท าการเปรียบเทยีบระบบภาษีทรัพยสิ์น (Property Tax) ซ่ึงถือเป็น
แหลง่รายไดส้ าคญัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ นในประเทศตา่งๆ ซ่ึงการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบน้ี   
จะแบง่ออกเป็น 3 ประเดน็ คือ การก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์น กลไกการจดัเกบ็ภาษี     
และ นโยบายการลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจใหแ้กก่ลุม่ประชาชนตา่งๆที่ ไดร้ับผลกระทบจาก
ภาษีทรัพยสิ์นในแตล่ะประเทศ โดยประเทศที่ เป็นกรณีศึกษาประกอบไปดว้ยประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศอินโดนีเซยี ประเทศบราซิล ประเทศเมก็ซิโก ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศ 
เคนยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

ประเภทของภาษีทรพัยสิ์นและการพ่ึงพารายไดจ้ากภาษีทรพัยสิ์น
ของทอ้งถ่ินในประเทศต่างๆ 

 

 กอ่นที่ เขา้สูก่ารวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบระบบภาษีทรัพยสิ์นของประเทศตา่งๆในทัง้ 4 ประเดน็   
เราจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในความหลากหลายของภาษีทรัพยสิ์นและภาวะการพ่ึงพาเงินรายไดจ้าก
ภาษีทรัพยสิ์นในประเทศเหลา่นั้น ท ัง้น้ี จากตารางที่  1 ประเทศที่ อยูใ่นกลุม่ OECD ไดแ้ก ่
สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ ปุ่น ลว้นแลว้แตก่ าหนดใหฐ้านภาษีทรัพยสิ์นของทอ้งถิ่ นครอบคลุม   
ที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งทัง้ในเขตที่อยูอ่าศยั (ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา) และเขตธุรกิจ (ในกรณี
ประเทศญี่ ปุ่น) เงินรายไดจ้ากภาษีทรัพยสิ์นเป็นเสน้เลือดใหญห่ลอ่เลี้ยงระบบการเงินการคลงัของ
ทอ้งถิ่ นในประเทศ   ท ัง้สอง ถึงแมอ้ตัราภาษีทรัพยสิ์นจะมคีวามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะมลรัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แตร่ายไดจ้ากภาษีทรัพยสิ์นนั้นมสีดัสว่นคิดเป็นรอ้ยละ 40.4 ของเงินรายได ้
ทอ้งถิ่นทัง้หมด ซ่ึงเป็นสดัสว่นที่ ใกลเ้คยีงกบัทอ้งถิ่นในประเทศญี่ ปุ่น (รอ้ยละ 42.4)  

 รายไดจ้ากภาษีทรัพยสิ์นมคีวามส าคญัตอ่ทอ้งถิ่ นในกลุม่ประเทศละตินอเมริกาเชน่กนัดงั        
จะเห็นไดจ้ากกรณีประเทศบราซิลและประเทศเมก็ซิโก ส าหรับทอ้งถิ่ นในประเทศบราซิลเรียกเกบ็
ภาษีจากที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง โดยรายไดใ้นส่วนน้ีคิดเป็นรอ้ยละ 31.6 ของรายไดท้ ัง้หมดของ
ทอ้งถิ่น  ภาษีทรพัยสิ์นในประเทศเมก็ซิโกนั้นครอบคลุมไปถึงทรัพยสิ์นที่ เกิดจากธุรกรรมหลากหลาย
ประเภท นอกเหนือไปจากที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง ทอ้งถิ่ นของประเทศเมก็ซิโกจึงพ่ึงพาเงินรายไดจ้าก
ภาษีทรัพยสิ์นเป็นหลกัซ่ึงโดยเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 58.7 ของรายไดท้ ัง้หมดในชว่งปี พ.ศ. 2547-

2554 







ตารางท่ี 1 ประเภทของภาษีทรพัยสิ์นและภาวะการพ่ึงพาภาษีทรพัยสิ์นของรฐับาลทอ้งถิ่นใน 

  ประเทศกรณีศึกษาระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2554 

ประเทศ ประเภทของภาษีทรพัยสิ์น 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ในการ

จดัเก็บภาษีทรพัยสิ์น 

รอ้ยละของรายไดท้อ้งถ่ิน
ท่ีมาจากภาษีทรพัยสิ์น* 

ตวัอย่างประเทศในกลุ่ม OECD 

สหรัฐอเมริกา ภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง 
โดยเฉพาะในเขตที่อยูอ่าศยั แต่
ยกเวน้ที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งของ
ภาครัฐ แตล่ะมลรัฐมอีตัราภาษีที่
ไมเ่ทา่กนั 

County, Municipality, Special 

and School Districts 

40.4%  

ญี่ ปุ่น ภาษีที่ ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และ
ทรัพยสิ์นทางธุรกจิในอตัราคงที่  

Municipality  42.4% 

ตวัอย่างประเทศจากภูมิภาคละตินอเมริกา 

บราซิล ภาษีที่ ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง  Municipality  31.6% 

เมก็ซิโก ภาษีที่ ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง ทรัพยสิ์น
ที่ เกดิจากการท าธุรกรรม
หลากหลายประเภท 

มลรัฐก าหนดฐานและอตัราภาษี
ทรัพยสิ์น ใหท้อ้งถิ่นจดัเกบ็ 

 58.7% 

ตวัอย่างประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

อนิโดนีเซยี ภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิ่นมี
หนา้ที่รับผิดชอบร่วมกนั 

 10.7% 

ตวัอย่างประเทศจากภูมิภาคแอฟริกา 

แอฟริกาใต ้ ภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง
ทัง้หมดที่ต ัง้อยูใ่นเขตเมือง 
ครอบคลุมถึงที่ ดินและส่ิงปลูก
สรา้งขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่นดว้ย 

มเีฉพาะ Municipality ที่ก  าหนด
ฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์นได ้
สว่นรัฐบาลกลางและจงัหวดัดูแล
วิธกีารประเมินราคาทรัพยสิ์นและ
กระบวนการจดัเกบ็ภาษี 

 21% 

เคนยา ภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสรา้ง แต่
ในทางปฏิบตัทิอ้งถิ่ นจดัเกบ็แตเ่พยีง
ภาษีที่ดนิ 

จงัหวดัและทอ้งถิ่ นทุกระดบัสามารถ
ก าหนดฐานและอตัรา และจดัเกบ็
ภาษีทรัพยสิ์นได ้

 20% 

หมายเหตุ: * คา่เฉลี่ยระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2554 (คิดค านวณโดยคณะผูแ้ตง่)  
ท่ีมาของขอ้มูล: United States Bureau of the Census, Gordon (2012), International Monetary Fund 

(IMF) Government Finance Statistics Manuals. 







 ส าหรับประเทศอินโดนีเซีย เคนยา และสาธาณรัฐแอฟริกาใต ้รายไดจ้ากภาษีทรัพยสิ์นยงั    
ไมใ่ชเ่สน้เลือดใหญท่างดา้นการเงินการคลงัทอ้งถิ่ น แมว้า่ประเทศอินโดนีเซยีจะด าเนินการกระจาย
อ านาจใหแ้กท่อ้งถิ่ นอยา่งสุดโตง่นับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 และไดก้ าหนดใหก้ารจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น
เป็นหนา้ที่รับผิดชอบร่วมระหวา่งจาการ์ตาและรัฐบาลทอ้งถิ่ น แต่สดัส่วนของรายไดท้อ้งถิ่ นที่ เป็น
ภาษีทรัพยสิ์นคิดเป็นเพยีงรอ้ยละ 10.7 (ตารางที่  1) แหลง่รายไดท้ี่ส าคญัส าหรับรัฐบาลทอ้งถิ่ น
อินโดนีเซยี โดยเฉพาะทอ้งถิ่ นในระดบัที่ต ่ากวา่จงัหวดั (Kapubaten และ Kota) กคื็อ เงินอุดหนุน
ทัว่ไป (DAU: Dana Alokasi Umum) จากรฐับาลกลาง2

 

 ในท านองเดยีวกนั แมว้า่เทศบาลในประเทศแอฟริกาใตจ้ะไดร้ับมอบอ านาจในการก าหนด   
ฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์น แตใ่นภาพรวมแลว้กย็งัคงจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นไดเ้พยีงรอ้ยละ 21 ของ
จ านวนเงินรายไดท้อ้งถิ่ นทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม พบว่าทอ้งถิ่ นในประเทศแอฟริกาใตท้ี่ มี ประสบ
ความส าเร็จในการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นเป็นชุมชนของชาว Afrikaan เช้ือสายยุโรป สว่นชุมชนที่มี
ความหนาแน่นของประชากรผิวสีนั้นส่วนใหญป่ระสบกบัปัญหาความยากจน จึงท าใหไ้มส่ามารถ
จดัเกบ็ภาษีทรพัยสิ์นไดม้ากเทา่ที่ควรและยงัจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรฐับาลกลางเป็นหลกั3

 

 ส าหรับกรณีประเทศเคนยานั้น แมว้า่กฎหมายจะมอบอ านาจใหท้อ้งถิ่ นทุกระดบัสามารถ    
จดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นได ้แตก่พ็บวา่ทอ้งถิ่ นในประเทศเคนยายงัคงประสบปัญหาในการจดัเกบ็ภาษี    
จากส่ิงปลูกสรา้ง โดยทอ้งถิ่ นหลายแห่งยงัคงขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรในการตมูีลคา่ของ       
ส่ิงปลูกสรา้ง ในขณะที่ ทอ้งถิ่ นอีกหลายแห่งประสบกบัปัจจยัทางการเมืองภายในชุมชนที่ ท าให ้   
จดัเกบ็ไดแ้ตเ่ฉพาะภาษีทรพัยสิ์นจากที่ ดินเทา่นั้น 

                                                           

2
 B. Brodjonegoro, (2002), Fiscal Decentralization in Indonesia, In H. Susastro, A. L. Smith, & M. L. Han, 

Governance in Indonesia: Challenges Facing the Megawati Presidency (pp. 39-56), Singapore: The Institute of 

Southeast Asan Studies; G. Ferrazi, (2005), Obligatory Functions and Minimum Service Standards for Indonesia 

Regional Government: Searching for A Model, Journal of Public Administration and Development, 25, 227-238. 
3
 A. Amtaika, (2013), Local Government in South Africa since 1994: Leadership, Democracy, Development,      

and Service Delivery in a Post-Apartheid Era, Durham, South Carolina: Carolina Academic Press. 







 ถึงแมว้า่ทอ้งถิ่ นในประเทศที่ ไดก้ลา่วมาแลว้จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายในการจดัเกบ็   
ภาษีทรัพยสิ์น แตก่เ็ป็นที่ปฏิเสธไมไ่ดเ้ลยวา่ภาษีทรัพยสิ์นเป็นรูปแบบภาษีที่ ไดร้ับการออกแบบให ้    
สอดคลอ้งกบัสถานภาพกบัทอ้งถิ่ นอย่างแทจ้ริง  เน่ืองจากในทางสาขาวิชาการเงินสาธารณะ          
หน่วยการปกครองทอ้งถิ่ นถือไดว้่าเป็นองคก์รภาครัฐที่ เปรียบเสมือน “ผูบ้ริโภคข ัน้สุดทา้ยของ       
หว่งโซอ่าหารทางดา้นการเงินการคลงั” กลา่วคือ แหลง่รายไดท้ ัง้ที่ เป็นภาษีและคา่ธรรมเนียมส าหรับ
ทอ้งถิ่ นนั้นมอียูอ่ยา่งจ ากดัมากกวา่องคก์รภาครัฐในระดบัที่ สูงขึ้น ไมว่า่ทอ้งถิ่ นนั้นอยูภ่ายใตร้ะบบ     
การปกครองรูปแบบใดก็ตาม ทัง้น้ี เป็นเพราะทรัพยสิ์น โดยเฉพาะบา้นที่ อยู ่อาศัย ที่ ดิน และ          
ส่ิงปลูกสรา้งหลายประเภทไมส่ามารถเคล่ือนที่ ได ้จึงยากที่จะอพยพเคล่ือนยา้ยออกจากพ้ืนที่หรือ
แมแ้ตก่ารหลบเลี่ยงภาษีกม็คีวามยุง่ยากล าบากมากกวา่การหลบเลี่ยงภาษีประเภทอ่ืน แตอ่ยา่งไรก็
ตามภาษีทรัพยสิ์นไดก้อ่ใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคมในหลายประเทศ อาทิ
เชน่ ประเทศในแถบแอฟริกา เป็นตน้ การออกแบบนโยบายภาษีทรัพยสิ์นใหอ้อกมาในรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพใน  เชิงการหารายไดเ้ขา้สูท่อ้งถิ่ นและกอ่ใหเ้กิดความเทา่เทยีมทางดา้นเศรษฐกิจจึงถือ
เป็นประเดน็ที่ส าคญัส าหรับกระบวนการกระจายอ านาจและการปฏิรูปโครงสรา้งการปกครองของ
ประเทศในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

การก าหนดาานและอตัราภาษีทรพัยสิ์น 

 

 โดยทัว่ไปเม่ือกลา่วถึงฐานภาษี เรามกัจะนึกถึงประเภทของทรัพยสิ์นที่ตอ้งน าไปคิดค านวณ
ภาษี และในท านองเดยีวกนัเม่ือกลา่วถึงอตัราภาษี เรากม็กัจะนึกถึงจ านวนเงินที่ภาครัฐพึงไดร้ับจาก 
การจดัเกบ็ภาษีประเภทนั้น แตส่ าหรับในกรณีภาษีทรัพยสิ์นแลว้ ฐานและอตัราภาษีเป็นตวัสะทอ้น
ความสมัพนัธใ์นเชิงอ านาจระหวา่งรัฐบาลกลางและทอ้งถิ่ น รวมทัง้กลไกของหน่วยงานภาครัฐใน
ระดบัชาติในการก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ที่ของทอ้งถิ่น4

 

 ฐานภาษีทรพัยสิ์นนั้นสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 ทรพัยสิ์นแท ้(Real Property) หมายถึง ทรัพยสิ์นที่ ไมส่ามารถเคล่ือนยา้ยได ้ไดแ้ก ่
ที่ ดินเปลา่ พ้ืนที่ ป่า ส่ิงปลูกสรา้งตา่งๆ 

 ทรพัยสิ์นส่วนบุคคล (Personal Property) หมายถึง ทรัพยสิ์นที่ เคล่ือนที่ ได ้ท ัง้ที่ มี
ตวัตนจบัตอ้งได ้(Tangible Property) ไดแ้ก ่อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านักงาน ยานพาหนะ เฟอร์นิเจอร ์
และที่ ไมม่ตีวัตน (Intangible Property) เชน่ หุน้ กรมธรรมป์ระกนัภยั เงินฝากธนาคาร ลิขสิทธ์ิ
ทรพัยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ 

โดยสว่นใหญแ่ลว้ หน่วยงานการปกครองทอ้งถิ่ นในประเทศกรณีศึกษาจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น  
จากทรพัยสิ์นแท ้ส าหรบัในประเทศสหรฐัอเมริกานั้น รอ้ยละ 85 ของเงินรายไดท้อ้งถิ่ นที่มาจากภาษี
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ทรัพยสิ์นมฐีานมาจากทรัพยสิ์นแท ้5 โดยม ี8 มลรัฐ (Delaware, Hawai’i, Illinois, New 
Hampshire, New York, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota) ที่ทอ้งถิ่ นยกเวน้ภาษี
ใหแ้กท่รัพยสิ์นสว่นบุคคลทัง้หมด ที่ เหลืออกี 42 มลรัฐจดัเกบ็ภาษีแตเ่ฉพาะทรัพยสิ์นสว่นบุคคลที่
เกิดขึ้นจากกิจการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยยกเวน้ภาษีใหแ้กอุ่ปกรณ์เคร่ืองใชใ้นภาคการผลิต 
ประเด็นค าถามที่ส าคญั คือ หน่วยงานการปกครองในระดบัใดเป็นผูก้  าหนดฐานและอตัราภาษี
ทรัพยสิ์นในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้น้ี แมว้า่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีระบบการปกครองแบบ
สหพนัธรัฐ (Federal State) แตค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งรัฐบาลมลรัฐ (State Government) และ   
รัฐบาลทอ้งถิ่ น (Local Government) กไ็มไ่ดแ้ตกตา่งจากความสมัพนัธร์ะหวา่งรัฐบาลระดบัชาติ 
(National Government) และทอ้งถิ่ นในประเทศที่ ใชร้ะบบการปกครองแบบเอกรัฐ (Unitary State) 

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นรับรองไว ้ แตเ่พยีงเร่ืองความเป็นอิสระของมลรัฐ ซ่ึง    
ภายใตก้รอบรัฐธรรมนูญดงักล่าว รัฐบาลมลรัฐมีสิทธิอ านาจเต็มในการควบคุมหรือก ากบัดูแล   
ทอ้งถิ่ น โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์นของทอ้งถิ่ นนั้น สภามลรัฐจะเป็น  
ผูต้รากฎหมายใหห้น่วยงานการปกครองทอ้งถิ่ นน าไปบงัคบัใช  ้นอกจากน้ี ในบางมลรัฐ อาทิเชน่    
มลรัฐ Illinois มกีารกระจายอ านาจในการปกครองตนเอง (Home Rule Authority) ใหแ้กท่อ้งถิ่ น
บางแหง่ ดว้ยอ านาจดงักลา่ว ทอ้งถิ่ นนั้นสามารถก าหนดอตัราภาษีทรัพยสิ์นของตนเองได ้อยา่งไรก็
ตาม สภามลรัฐกย็งัคงสามารถเรียกคืนอ านาจในการปกครองตนเอง และประชาชนกย็งัสามารถ
รวมตวักนัย่ืนเร่ืองตอ่สภามลรัฐขอลงประชามติเพ่ือถอนอ านาจ Home Rule ของทอ้งถิ่ นตนเองได ้
เชน่กนั 

ในประเทศญี่ ปุ่นนั้น การก าหนดอตัราและฐานภาษีทรัพยสิ์นถูกก าหนดไวโ้ดยกฎหมายภาษี
ทอ้งถิ่ นซ่ึงฐานภาษีทรัพยสิ์นของทอ้งถิ่ นในประเทศญี่ ปุ่น ไดแ้ก ่ที่ ดิน เคหสถานและส่ิงปลูกสรา้ง 
และทรัพยสิ์นที่ เกิดจากธุรกรรมและอุปกรณเ์คร่ืองใชต้า่งๆที่กอ่ใหเ้กิดรายไดส้ว่นบุคคลและนิติบุคคล 
ทัง้น้ี แมว้า่กฎหมายภาษีทอ้งถิ่ นจะก าหนดใหท้อ้งถิ่ นเป็นผูก้  าหนดอตัราภาษีและท าการประเมิน  
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มูลคา่ของทรัพยสิ์น แตใ่นทางปฏิบติัแลว้ สูตรการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น ตลอดจนอตัราภาษีซ่ึง   
เป็นอตัราคงที่ ถูกก าหนดไวโ้ดยกระทรวงการบริหารกิจการสาธารณะ กระทรวงกิจการภายใน 
กระทรวงการส่ือสารและโทรคมนาคม และมผีลบงัคบัใชท้ ัว่ประเทศ 

ส าหรับกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ประเทศเม็กซิโกมีระบบก าหนดฐานและอตัราภาษี
ทรัพยสิ์นเชน่เดยีวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลของแตล่ะมลรัฐในฐานะองคก์รที่มีอ  านาจใน    
การก ากบัดูแลทอ้งถิ่ นเป็นผูก้  าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์น ภายใตบ้ริบทดงักลา่วท าใหฐ้านภาษี
ทรัพย ์สินทอ้งถิ่ นในประเทศเม็กซิโกมีความหลากหลาย ในบางมลรัฐทอ้งถิ่ นสามารถเรียก           
เกบ็ภาษีจากที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งไดท้ ัง้หมด แตใ่นบางมลรัฐกลบัมกีารยกเวน้ภาษีทรัพยสิ์นใหแ้ก่   
ส่ิงปลูกสรา้งและตึกอาคารของภาคธุรกิจเอกชน อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาสถานการณ์การเงิน
การคลงัทอ้งถิ่ นในภาพรวมของประเทศเมก็ซิโกแล ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ นขนาดเลก็ในประเทศ
เมก็ซิโกเป็นภาคสว่นที่ พ่ึงพารายไดจ้ากภาษีทรพัยสิ์นมากที่ สุด6  

ถึงแมป้ระเทศบราซิลจะมโีครงสรา้งการปกครองแบบสหพนัธรัฐเชน่เดยีวกบัประเทศเมก็ซิโก   
แตก่ารก ากบัดูแลทอ้งถิ่ นในประเทศบราซิลกลบัมคีวามยืดหยุน่มากกวา่ กลา่วคือ ในขณะที่รัฐบาล      
มลรฐัในประเทศเมก็ซิโกก ากบัดูแลระบบภาษีทรัพยสิ์นทอ้งถิ่ นอยา่งใกลช้ิด กฎหมายการเงินการคลงั
สาธารณะของประเทศบราซิลก าหนดใหอ้ านาจในการก าหนดฐานและอตัราภาษีเป็นของทอ้งถิ่ น    
แตค่ านิยามของภาษีทรพัยสิ์นในประเทศบราซิลนั้นจ ากดัไวแ้ตเ่พยีงที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งในเขตเมือง 
เรียกวา่ ภาษี IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) สว่น      
ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน ไดแ้ก ่ที่ ดินและทรัพยสิ์นในภาคการเกษตร เป็นฐานภาษีส าหรับรัฐบาล
สหพนัธรัฐ แตท่วา่ภาษีทรัพยสิ์นกลบัไมใ่ชแ่หลง่รายไดห้ลกัของทอ้งถิ่ นบราซิล เฉกเชน่เดยีวกบั
ทอ้งถิ่ นขนาดเลก็ในประเทศเมก็ซิโก เงินภาษีแบง่จากรัฐบาลสหพนัธรัฐและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มลรฐั คือ แหลง่รายไดส้ าคญัที่หลอ่เลี้ยงทอ้งถิ่นในประเทศบราซิล 
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ในประเทศเคนยา กฎหมายในระดบัชาติอนุญาตใหท้อ้งถิ่ นสามารถเรียกเกบ็ภาษีจากที่ ดิน   
และส่ิงปลูกสรา้งไดใ้น 3 อตัรา ไดแ้ก ่(1) อตัราตามขนาดที่ ดินและมูลคา่ของธุรกรรมที่ เกิดขึ้นจาก 

การใชส้อยที่ ดิน (2) อตัราที่คิดค านวณตามมูลคา่ของที่ ดินตามราคาตลาดในกรณีที่ ดินวา่งเปลา่ และ           
(3) อตัราตามมูลคา่ของส่ิงปลูกสรา้งและการกอ่สรา้งตอ่เติมที่กอ่ใหเ้กิดมูลคา่เพิ่ มแกตึ่กอาคาร ถึงแม ้
รัฐบาลระดบัชาติในประเทศเคนยาจะมอบความเป็นอิสระใหแ้กท่อ้งถิ่ นมากพอสมควรในการจดัเกบ็    
ภาษีทรพัยสิ์น แตก่ม็เีทศบาลจ านวนมากถึง 72 เทศบาลจากทัง้หมด 124 แหง่ที่ไมม่กีารจดัเกบ็ภาษี
จากที่ ดิน ตึกอาคาร และส่ิงปลูกสรา้ง7

 

ทอ้งถิ่ นในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใตก้็ไดร้ับมอบอ านาจและความเป็นอิสระใน         
การก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์นเชน่เดียวกบัทอ้งถิ่ นในประเทศเคนยา แตม่ีเพยีงทอ้งถิ่ น
ประเภทเทศบาลเทา่นั้นที่สามารถจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นได ้โดยประเภททรัพยสิ์นที่จ าเป็นตอ้งเสยีภาษี
ถูกก าหนดไวโ้ดยรัฐบาลระดบัชาติ ไดแ้ก ่ที่ ดินในเขตธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่ ดิน       
วา่งเปลา่ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมือง  ตลอดจนส่ิงปลูกสรา้งทุกชนิด ความโดดเดน่ของระบบภาษีทรัพยสิ์น
ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้คือ ทอ้งถิ่ นจ าเป็นตอ้งเสียภาษีทรัพยสิ์นจากที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งของ
ทอ้งถิ่ นเองดว้ย นอกจากน้ี เทศบาล (โดยมติสภาเทศบาล) ยงัสามารถเลือกไดว้า่จะใชอ้ตัราภาษี
ทรพัยสิ์นแบบคงที่  แบบกา้วหนา้ หรือผสมผสานกนัตามประเภทของที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง8 

อกีหน่ึงประเทศที่ มีความส าคญัต่อการศึกษาดา้นการกระจายอ านาจในประเทศไทย คือ 
ประเทศอินโดนีเซยี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ไดช่ื้อวา่เป็นประเทศที่มกีระจายอ านาจอยา่งสุดโตง่ (Big-bang 

Decentralization) นับตัง้แตก่ารส้ินสุดลงของระบบการปกครองแบบเผดจ็การของประธานาธิบด ี   
ซูฮาร์โต สภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ นระดบัลา่งในประเทศอินโดนีเซยี ไดแ้ก ่Kapupaten 

(เทยีบเทา่กบัเทศบาล) และ Kota (เทียบเทา่เทศบาลนคร) มีอ านาจในการก าหนดประเภทและ     
อตัราภาษีและคา่ธรรมเนียมของตนเอง แตส่ าหรับภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งนั้นกย็งัคงอยูภ่ายใต ้ 

                                                           

7
 ขอ้มูลจากกระทรวงการทอ้งถิ่ นแหง่ประเทศเคนยา (2001). 

8
 R. Wildeman & W. Jogo, (2012),  Implementing the Public Finance Management Act in South Africa: How Far 

are We?, Pretoria: Idasa. 







การก ากบัดูแลอยา่งใกลช้ิดรฐับาลในระดบัชาติโดยกรมสรรพากร (Department of Taxation) ของ
กระทรวงการคลงัท าหนา้ที่ก  าหนดฐานและอตัราภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง ตลอดจนจดัเกบ็ภาษี  
ที่ ดินให ้9 

ตารางท่ี 2  องคก์รที่ก  าหนดฐานและอตัราภาษีทรพัยสิ์นและลกัษณะการก ากบัดูแลทอ้งถิ่น 

ประเทศกรณีศึกษา องคก์รท่ีก าหนดาานและ 
อตัราภาษีทรพัยสิ์น 

ลกัษณะการก ากบัดแูลทอ้งถ่ิน 

สหรัฐอเมริกา รัฐบาลมลรัฐ กฎหมายที่ผา่นสภามลรัฐ 

ญี่ ปุ่น กระทรวงการบริหารกจิการสาธารณะ 
กระทรวงกจิการภายใน กระทรวงการส่ือสาร 
และโทรคมนาคม 

อ านาจทางการปกครอง  
(ฝ่ายบริหาร) 

เมก็ซิโก รัฐบาลมลรัฐ กฎหมายที่ผา่นสภามลรัฐ 

บราซิล รัฐบาลทอ้งถิ่น ขอ้บญัญติัทอ้งถิ่น 

อนิโดนีเซยี กระทรวงการคลงั (Directorate General of 

Tax: DGT) 

อ านาจทางการปกครอง  
(ฝ่ายบริหาร) 

เคนยา รัฐบาลทอ้งถิ่น ขอ้บญัญติัทอ้งถิ่น 

แอฟริกาใต ้ รัฐบาลทอ้งถิ่น ขอ้บญัญติัทอ้งถิ่น 

  

ตามที่ ไดก้ลา่วมาแลว้ในขา้งตน้ การวิเคราะหก์ลไกการก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์น  
ในประเทศที่ตกเป็นกรณีศึกษาไดส้ะทอ้นความสมัพนัธร์ะหวา่งรัฐบาลในระดบัชาติและทอ้งถิ่ นใน
แงมุ่มที่แตกตา่งออกไปจากการวิเคราะหใ์นแงมุ่มอ่ืนๆ กลา่วคือ หากพิจารณาจากแงมุ่มการกระจาย 
อ านาจในเชิงบทบาทและอ านาจหนา้ที่ของทอ้งถิ่ นในการใหบ้ริการประชาชนแลว้ กจ็ะพบวา่ประเทศ
อินโดนีเซยีมกีารกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ นอยา่งเตม็ที่  ตอ่เม่ือพิจารณาถึง
กรณีภาษีทรัพยสิ์นแลว้ ก็จะพบว่ารัฐบาลระดบัชาติของอินโดนีเซียยงัคงควบคุมนโยบายภาษี
ทรัพยสิ์นอยา่งเขม้งวดโดยใชอ้ านาจทางการปกครอง (Administrative Prerogative) ผา่น    

                                                           

9
 A. Shah, A., & T. Thompson, (2004), Implementing Decentralized Local Government: A Treacherous Road with 

Potholes, Detours, and Road Closures, In J. Alm, J. Martinez-Vasquez, & S. M. Indrawati, Reforming 

Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia: the "Big Bang" Program and Its Economic 

Consequences (pp. 301-337), Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing. 







หน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั ซ่ึงรัฐบาลญี่ ปุ่นก็ใชอ้  านาจทางการปกครองเป็นกลไกใน       
การควบคุมนโยบายภาษีทรพัยสิ์นเชน่กนั (ตารางที่  2) 

 แมแ้ตป่ระเทศสหรัฐอเมริกาและเมก็ซิโกซ่ึงมโีครงสรา้งการปกครองแบบสหพนัธรัฐกพ็บวา่
ทอ้งถิ่ นไม่ไดม้ีอ  านาจในการก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์นอยา่งเต็มที่ โดยยงัคงอยูภ่ายใต ้     
การก ากบัดูแลของรัฐบาลมลรัฐ เพยีงแตเ่ป็นการควบคุมนโยบายผา่นองคก์รที่ ใชอ้  านาจนิติบญัญติั 
ในทางตรงกนัขา้ม กลบัเป็นประเทศบราซิล ประเทศเคนยา และประเทศแอฟริกาที่มอบอ านาจใน   
การก าหนดฐานและภาษีทรพัยสิ์นใหแ้กท่อ้งถิ่น 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

กลไกการจดัเก็บภาษีทรพัยสิ์น 

 

 นอกเหนือไปจากการก าหนดฐานและอตัราภาษีแลว้ ข ัน้ตอนส าคญัส าหรับระบบภาษี
ทรัพยสิ์นกคื็อ การประเมินราคาทรัพยสิ์นและการจดัเกบ็ภาษี ในขณะที่กลไกก าหนดฐานและภาษี
เป็นเคร่ืองสะทอ้นเศรษฐศาสตร์การเมืองของความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบการปกครองระดบัชาติ    
และทอ้งถิ่ น กลไกการประเมินราคาทรัพยสิ์นและการจดัเกบ็ภาษีจะเป็นตวัสะทอ้นวิธีการบริหาร
ตน้ทุนและประสิทธิภาพของระบบภาษีทรัพยสิ์น ทัง้น้ี ในการออกแบบระบบภาษีทรัพยสิ์น ส่ิงส าคญั  
ที่ตอ้งค านึงถึง คือ ตน้ทุนในการบริหารจดัการระบบจดัเกบ็ภาษี (Administrative Costs of 

Taxation) ซ่ึงถา้หากไมไ่ดร้ับการพิจารณาอยา่งละเอยีดถี่ถว้นแลว้ การจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นอาจจะ
กอ่ใหเ้กิดภาระทางดา้นการคลงัแกท่อ้งถิ่ นมากกวา่จะเป็นแหลง่ทรัพยากรส าหรับการจดัใหม้บีริการ
สาธารณะที่มคุีณภาพ 

 ในการศึกษาน้ี ประเทศที่ตกเป็นกรณีศึกษาลว้นมกีลไกการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นที่แตกตา่ง  
กนัออกไป (ตารางที่  3) ประเทศญี่ ปุ่น เคนยา แอฟริกาใต ้และบราซิลมกีารกระจายอ านาจใหแ้ก่
ทอ้งถิ่ นอยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงตรงกนัขา้มกบัประเทศสหรัฐอเมริกาและเมก็ซิโกที่รัฐบาลมลรัฐยงัคงไว ้
ซ่ึงอ านาจในการประเมินและจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์น ส่วนอินโดนีเซียนั้น ทอ้งถิ่ นไม่มีบทบาทใด
นอกเหนือไปจากเป็นผูร้บัเงินรายไดจ้ากภาษีทรพัยสิ์นที่กระทรวงการคลงัจดัเกบ็ให ้

 

 

 

 







ตารางท่ี 3  หน่วยงานที่รบัผิดชอบการประเมินและจดัเกบ็ภาษีทรพัยสิ์นในแตล่ะประเทศ 

ประเทศ
กรณีศึกษา 

หน่วยงานรบัผิดชอบการ
ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

หน่วยงานรบัผิดชอบการ
จดัเก็บภาษีทรพัยสิ์น 

หมายเหตุ 

สหรัฐอเมริกา รัฐบาลมลรัฐ  
 

รัฐบาลมลรัฐ  
 

โดยสว่นใหญ ่รัฐบาลมลรัฐมอบให้
อ  าเภอเป็นผูป้ระเมิน ยกเวน้ในเขต 
New England ที่ เทศบาลและต าบล
เป็นผูป้ระเมิน 

ญี่ ปุ่น จงัหวดัและเทศบาล จงัหวดัและเทศบาล โดยอา้งองิจากฐานภาษีทรัพยสิ์น
ของรัฐบาลระดบัชาติ 

เมก็ซิโก รัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลมลรัฐ  

บราซิล เทศบาล เทศบาล  

อนิโดนีเซยี ประชาชนผูเ้สยีภาษีเป็น
ผูร้ายงานทรัพยสิ์นที่ตอ้งเสีย
ภาษีตอ่หน่วยงานตวัแทน
กระทรวงการคลงัในทอ้งถิ่ น 

หน่วยงานตวัแทน
กระทรวงการคลงัในทอ้งถิ่ น 

 

เคนยา ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นสว่นใหญจ่า้งเหมาบริการ
ประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นและการ
จดัเกบ็ภาษีจากกระทรวงที่ ดิน และ
บริษทัเอกชน 

แอฟริกาใต ้ ทอ้งถิ่น  ทอ้งถิ่น ผูป้ระเมินตอ้งไดร้ับการฝึกอบรม
หรือรับรองจากรัฐบาลระดบัชาติ 

แอฟริกาใต ้ ทอ้งถิ่น  ทอ้งถิ่น ผูป้ระเมินตอ้งไดร้ับการฝึกอบรม
หรือรับรองจากรัฐบาลระดบัชาติ 

 

 ระบบการประเมินและการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นนับไดว้า่มีความหลากหลายเชน่เดียวกนั
กระบวการก าหนดฐานและอตัราภาษี แมก้ระทัง่ประเทศในกลุม่ประเทศ OECD ไดแ้ก ่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ ปุ่น กย็งัมวีิธีการประเมินราคาและการจดัเกบ็ภาษีที่ ไมเ่หมือนกนั ใน
ประเทศญี่ ปุ่น จงัหวดั (Prefecture) และเทศบาล (Municipality) มหีน้าที่ประเมินมูลคา่ของ    
ทรัพยสิ์นประเภทตา่งๆตามที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และตอ้งจดัท า
บนัทึกมูลคา่ของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประเมินมูลคา่ (Tax Register Book) ทุก 3 ปี โดยการประเมิน
มูลคา่น้ีตอ้งตัง้อยูบ่นฐานขอ้มูลการส ารวจราคาตลาดของทรัพยสิ์นและมูลคา่ของการกอ่สรา้งและ







บ ารุงรักษาส่ิงปลูกสรา้ง10 นอกจากน้ี จงัหวดัและเทศบาลยงัมหีน้าที่ ในการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น   
ตามที่ไดป้ระเมินไวด้ว้ย 

 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เน่ืองจากรัฐบาลของแตล่ะมลรัฐเป็นผูม้ีอ  านาจเต็มใน    
การก ากบัดูแลระบบภาษีทรัพยสิ์นของทอ้งถิ่ น การประเมินราคาและการจดัเกบ็ภาษีจึงตอ้งเป็นไป
ตามขอ้กฎหมายที่ บญัญติัไวโ้ดยสภามลรัฐ และโดยส่วนใหญ่แลว้ มลรัฐมกัจะมอบอ านาจใน      
การประเมินและจดัเก็บภาษีใหแ้ก่อ าเภอ (County) มีเพยีงมลรัฐในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือ       
(เขต New England) ที่มอบอ านาจน้ีใหแ้กเ่ทศบาล (Municipality) และต าบล (Township) จุดเดน่
ของระบบการประเมินและจดัเกบ็ภาษีของแตล่ะมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การฝึกอบรม          
ผูป้ระเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น ที่ ดิน และส่ิงปลูกสรา้งในระดบัทอ้งถิ่ น (Local Appraisers’ Training 
Program) และจดัตัง้ระบบฐานขอ้มูลมูลคา่ทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประเมิน ทัง้น้ี เพ่ือใหมู้ลคา่ทรัพยสิ์น   
ที่ จะตอ้งน าไปคิดค านวณภาษีมีมาตรฐานและยุติธรรมส าหรับทุกเทศบาลและต าบลในแต่ละ         
มลรฐั11 

 กลุม่ประเทศละตินอเมริกากม็คีวามหลากหลายในการประเมินและจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น
เชน่กนั โดยตวัอย่างประเทศละตินอเมริกาในการศึกษาน้ีเป็นตวัแทนของร ะบบภาษีทรัพยสิ์น        
แบบรวมศูนยอ์ านาจ (Centralized Property Tax System) และระบบภาษีแบบกระจายอ านาจ 
(Decentralized Property Tax System) ในกรณีประเทศเมก็ซิโกนั้น กระทรวงการคลงัของแตล่ะ   
มลรัฐเป็นผูร้ับผิดชอบการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นและจดัส่งใบเรียกเกบ็ภาษี ไปยงัทอ้งถิ่ นเพ่ือให ้
ทอ้งถิ่ นแจง้ประชาชนซ่ึงสามารถช าระภาษีกบัทอ้งถิ่ นหรือจะช าระโดยตรงกบักระทรวงการคลงั   
ของมลรัฐก็ได ้ในทางตรงกนัขา้ม ทอ้งถิ่ นในประเทศบราซิลไดร้ับอ านาจหน้าที่ อย่างเต็มที่ ใน        
การประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นและการจดัเกบ็ภาษี โดยหน่วยงานภาครัฐสว่นกลางและสว่นมลรัฐตา่ง      
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N. Mochida (2009), Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan, New York: Routledge. 
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 Bland, R. L., (2005), อา้งองิแลว้. 







ไมม่สี านักงานในทอ้งถิ่ น รวมทัไ้มม่หีน่วยงานที่ รับผิดชอบในการก ากบัดูแลการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น
อยา่งเป็นทางการ12 

 ทอ้งถิ่ นในประเทศเคนยาไดร้ับอ านาจหนา้ที่อยา่งเต็มที่ เชน่เดยีวกนักบัทอ้งถิ่ นในประเทศ
บราซิล ตามที่ไดก้ลา่วมาแลว้ ทอ้งถิ่ นในประเทศเคนยา่สามารถก าหนดฐานและอตัราภาษีทรัพยสิ์น
ไดต้ามกฎหมาย นอกเหนือจากน้ีแลว้ ยงัมอี  านาจในการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นและจดัเกบ็ภาษีอกี
ดว้ย อยา่งไรกต็าม ในทางปฏิบติั ทอ้งถิ่ นในประเทศเคนยาโดยสว่นใหญท่ าสญัญาจา้งเหมาบริการ
การประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นและการจดัเกบ็ภาษีจากกระทรวงที่ ดิน หรือจากองคก์รภาคธุรกิจที่ มี   
ความช านาญในการดา้นที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้ง  

 ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้เทศบาลมหีนา้ที่ ในการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์น แตส่ าหรับ    
การประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นนั้น ประเทศแอฟริกามรีะบบที่ต ัง้อยูบ่นพ้ืนฐานความรับผิดชอบร่ วมกนั
ระหวา่งภาครัฐสว่นกลางและทอ้งถิ่ น เพ่ือใหก้ารประเมินทรัพยสิ์นนั้นมมีาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ
และเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว รัฐบาลแอฟริกาใตไ้ดจ้ดัต ัง้องคก์ารมหาชนขึ้นมามช่ืีอเรียกวา่ 
“สภาผูป้ระเมินแหง่ประเทศแอฟริกาใต ้(South African Council of Valuers)” ซ่ึงมหีนา้ที่ก  ากบั   
ดูแลมาตรฐานในการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น ผูป้ระเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการแตง่ตัง้หรือวา่จา้ง
โดยเทศบาลจะตอ้งผา่นการฝึกอบรม หรือไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารมหาชนดงักลา่ว  

 ระบบการประเมินทรัพยสิ์นในประเทศอินโดนีเซยีนั้นมคีวามเป็นเอกภาพนอ้ยกวา่ในประเทศ
อ่ืนๆ เน่ืองจากกระทรวงการคลงัของอินโดนีเซยีก าหนดใหป้ระชาชนเป็นผูป้ระเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น
ของตนที่ จ าเป็นตอ้งช าระภาษีในแต่ละปี โดยทอ้งถิ่ นมีเพียงหน้าที่ ในการตรวจสอบว่ามูลค่าที่
ประชาชนประเมินเองนั้นสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงการคลงัหรือไม่ หลงัจากผ่านพน้
ข ัน้ตอนการย่ืนรายงานมูลคา่ทรัพยสิ์นที่ตอ้งช าระภาษีแลว้ ส านักงานผูแ้ทนกระทรวงการคลงัใน
ทอ้งถิ่นจะเป็นผูจ้ดัเกบ็ภาษีทรพัยสิ์นและแบง่คืนใหแ้กท่อ้งถิ่น 

                                                           

12
 L. Bernardi, A. Barreix, A. Marenzi, & P. Profeta, (2013), Tax Systems and Tax Reforms in Latin America, New 

York: Routledge. 







 

 

การลดความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนจากภาษีทรพัยสิ์น 

 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ภาษีทรัพยสิ์นเป็น
ภาษีที่ประชาชนตอ่ตา้นมากเป็นอนัดบัที่สองรองจากภาษีเงินไดส้ว่นบุคคล13 ผลการศึกษาดงักลา่ว
ไมไ่ดเ้หนือความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตรสาธารณะแตอ่ยา่งใด แมว้า่ภาษีทรัพยสิ์นจะเป็น
แหล่งรายไดท้ี่ เหมาะสมที่ สุดส าหรับหน่วยการปกครองทอ้งถิ่ น แต่ก็เป็นภาษีที่ คิดค านวณจาก     
ความมั่งค ั่ง ไมใ่ชภ่าษีการอุปโภคบริโภคหรือภาษีเงินได ้ภาระทางภาษีจึงตกอยูก่บัประชาชนผูม้ี
ทรัพยสิ์น ที่ ดินและส่ิงปลูกสร้าง แตม่ีรายไดน้้อย ยกตวัอยา่งเชน่ ประชาชนกลุม่ผูสู้งอายุและ
เกษตรกรที่ ถือกรรมสิทธ์ิครอบครองที่ ดิน เป็นตน้ ไมว่า่นโยบายภาษีทรัพยสิ์นจะไดร้ับการออกแบบ  
ใหม้ปีระสิทธิภาพและกอ่ใหเ้กิดความเทา่เทยีมมากเพยีงใดกต็าม ผลกระทบตอ่กลุม่ประชาชน “ผูถื้อ
ทรพัยสิ์น แตม่รีายไดน้อ้ย” ยอ่มเป็นส่ิงที่หลกีเลี่ยงไมไ่ดใ้นโลกแหง่ความเป็นจริง 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายมลรัฐมีนโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์นในรูปแบบต่างๆ 
ดงัตอ่ไปน้ี14 

 การลดภาษีเงินรายไดส้่วนบุคคลหรือการคืนภาษีเงินไดส้่วนบุคคล (Circuitbreaker 

program) ใหแ้กป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยและกลุม่ผูสู้งอายุ  

 การออกกฎหมายบังค ับให ้การขึ้ นอ ัตราภาษีทรัพย ์สินตอ้งผ่านการลงประชามติ 
(Referendum) ของประชาชนที่พ านักอาศยัในทอ้งถิ่นนั้น 

 การลดอตัราหรือจ านวนเงินภาษีที่ เจา้ของทรัพยสิ์นประเภทบา้นพกัอาศยัตอ้งช าระ 
(Homestead Exemptions) 
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 การยืดระยะเวลาช าระภาษีทรัพยสิ์นจนกวา่เจา้ของทรัพยสิ์นจะสามารถขายทรัพยสิ์นนั้น
ได ้(Property Tax Deferral)  

 การเกบ็อตัราภาษีทรัพยสิ์น 2 ชัน้ (Split Tax Roll) การลดอตัราภาษีทรัพยสิ์นส าหรับ
ครอบครวัที่มบีา้นพกัอาศยัเป็นของตนเอง แตเ่กบ็ภาษีทรพัยสิ์นอ่ืนๆในอตัราที่ สูงกวา่ 

นอกจากน้ี ในหลายมลรัฐสภามลรัฐไดต้รากฎหมายก าหนดใหใ้ชเ้งินรายไดจ้ากภาษี    
ทรัพยสิ์นเพ่ือการศึกษาเทา่นั้น ในขณะเดยีวกนั กอ็นุญาตใหเ้ทศบาลและต าบลสามารถจดัเกบ็ภาษี
และค่าธรรมเนียมไดห้ลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ียงัเพิ่ มสดัส่วนเงินภาษีแบ่งจากภาษีเงินได ้        
สว่นบุคคลใหแ้กท่อ้งถิ่นอกีดว้ย15 

 ส าหรับในประเทศญี่ ปุ่น นโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์นใหแ้กป่ระชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยนั้น
จ ากดัไวแ้ตเ่พยีงการลดอตัราภาษีใหแ้กท่รัพยสิ์นประเภทที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งในเขตที่พกัอาศยั 
(Residential Area)16 ในขณะที่ประเทศเมก็ซิโก เคนยา และอินโดนีเซยีนั้นยงัไมม่นีโยบายและ     
โครงการที่ชดัเจนในการชว่ยเหลือกลุม่ประชาชนที่ ไดร้ับผลกระทบจากภาษีทรัพยสิ์น เน่ืองจาก   
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผา่นมา รัฐบาลมลรัฐในประเทศเมก็ซิโกและรัฐบาลเคนยาตา่งมุง่เนน้ไปที่
การปฏิรูประบบภาษีทรัพยสิ์นใหม้ปีระสิทธิภาพมากขึ้นในการสรา้งรายไดใ้หแ้กม่ลรัฐและทอ้งถิ่ น17 
ส าหรับในกรณีประเทศอินโดนีเซียนั้น เน่ืองจากเงินรายไดข้องทอ้งถิ่ นโดยส่วนใหญม่าจากเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐส่วนกลางจึงท าใหท้อ้งถิ่ นไมม่นีโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์นใหแ้กป่ระชาชน   
กลุ่มเปราะบางที่ เป็นรูปธรรม ในท านองเดียวกนั หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกไ็ม่มีแรงจูงใจใน     
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การกระจายอ านาจในการจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นใหแ้กท่อ้งถิ่ น ตลอดจนการคิดคน้นโยบายสวสัดิการ
สงัคมเพ่ือชว่ยเหลือประชาชนกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส18 

 ในทางตรงกนัขา้ม กลบัพบวา่ประเทศบราซิลมนีโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์นที่หลากหลาย
เน่ืองจากอ านาจในการก าหนดฐานและอตัราภาษี ตลอดจนการประเมินและการจดัเกบ็ภาษีนั้นเป็น
ของเทศบาลซ่ึงมอียูเ่ป็นจ านวนมาก ทัง้น้ี เราสามารถจดัหมวดหมูน่โยบายลดภาระทางภาษีทรัพยสิ์น
ที่ทอ้งถิ่นในบราซิลใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัได ้2 รูปแบบ19 ไดแ้ก ่

 การยกเวน้ภาษีใหแ้กท่ี่ ดินและตึกอาคารบางประเภท เชน่ อาคารของหน่วยงานภาครัฐ 
อาคารขององคก์รที่ ไมแ่สวงหาก าไร โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั สวนสาธารณะ ศูนยส์ง่เสริม
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผูม้ีรายไดน้้อยและ ผูสู้งอายุ โดยชุมชน
ตวัอยา่งที่มโีครงการในลกัษณะดงักลา่ว คือ เมือง Porte Alegre ซ่ึงมโีครงการสง่เสริมคุณภาพชวีิต
ประชากรชายขอบ และผูด้อ้ยโอกาสอยา่งมากมาย เชน่ การลดหยอ่นภาษีใหแ้กป่ระชาชนที่ พ่ึงพน้
โทษจ าคุก ครอบครวัที่มบุีตรวยัเยาว ์เป็นตน้ 

ทอ้งถิ่ นในประเทศแอฟริกาใตก้็มีความหลากหลายของนโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์น        
เฉกเชน่เดียวกบัทอ้งถิ่ นในประเทศบราซิล โดยนโยบายที่ โดดเดน่ ไดแ้ก ่การลดอตัราภาษีใหแ้ก่
ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ย ครอบครัวที่มเีพยีงบิดาหรือมารดา กลุม่ผูสู้งอายุ สว่นการยกเวน้ภาษีใหแ้ก่
ทรัพยสิ์นบางประเภท เชน่ ที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งของภาครัฐนั้นยงัไมเ่ป็นที่ นิยมในหมูเ่ทศบาลใน
ประเทศแอฟริกาใต ้

 กล่าวโดยสรุปคือ พบว่ากลุ่มประเทศที่ มีประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ทางดา้นสีผิว ไดแ้ก ่
ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ้และบราซิล มกัจะมนีโยบายลดภาระภาษีทรัพยสิ์นที่ เป็นรูปธรรม  
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ขอ้สงัเกตที่ส าคญัอกีประการคือ กลุม่ประเทศที่ ก  าลงัปฏิรูปการปกครองทอ้งถิ่ นมกัจะมุง่เนน้ไปที่    
การพฒันาระบบการจดัเกบ็ภาษีใหม้ปีระสิทธิภาพเป็นวาระเร่งดว่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

บทเรียนจาก 4 ทวีปส าหรบัการปฏิรปูระบบภาษีทรพัยสิ์น 

ในประเทศไทย 

 

 ในบทความน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบภาษีทรัพยสิ์นใน 7 ประเทศที่มคีวามแตกตา่งกนัใน   
การก าหนดฐานและอตัราภาษี การประเมินทรัพยสิ์นและการจดัเกบ็ภาษี และวิธกีารลดภาระภาษีที่
กลุม่ประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยและกลุม่เปราะบางตอ้งแบกรบั ท ัง้น้ี ทา่มกลางบรรยากาศการปฏิรูป ใน
ประเทศไทย การกระจายอ านาจดา้นการคลงัถือเป็นประเด็นที่ส าคญัส าหรับข ัน้ตอนตอ่ไปของ     
การเสริมสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 เป็นที่ปฏิเสธไมไ่ดว้า่หน่ึงในวิธีการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นการเงินการคลงัทอ้งถิ่ น   
ที่มคีวามยัง่ยืน คือ การสง่เสริมใหท้อ้งถิ่ นสามารถหลอ่เลี้ยงตนเองไดด้ว้ยแหลง่รายไดท้ี่ เป็นภาษีและ
คา่ธรรมเนียมของตนเอง ตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์และการเงินสาธารณะ ภาษีทรัพยสิ์นถือไดว้า่   
เป็นแหล่งรายไดท้ี่ มีศ ักยภาพในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นการเงินการคลงัทอ้งถิ่ น    
เน่ืองจากเป็นภาษีที่มฐีานจากส่ิงที่ ไมส่ามารถเคล่ือนที่ได ้อยา่งไรกต็าม ภาษีทรัพยสิ์นกส็ามารถท า
ใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมแกชุ่มชนไดเ้ชน่เดียวกนั โดยจากประสบการณ์ของ   
ประเทศตา่งๆไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ภาระทางภาษีทรัพยสิ์นนั้นจะตกอยูท่ี่ประชาชนกลุม่เปราะบาง  
และกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยมากที่ สุด 

 บทเรียนที่ ไดจ้ากการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบระบบภาษีทรัพยสิ์นใน 7 ประเทศจึงประกอบไป
ดว้ย 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่

 ในการออกแบบระบบภาษีทรัพยสิ์นมคีวามจ าเป็นที่ตอ้งแบง่แยกกลไกการก าหนดฐาน   
ภาษี อตัราภาษี การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และการจดัเก็บภาษีใหช้ดัเจน พร้อมกบั ก าหนด
หน่วยงานการปกครองที่มีอ  านาจหนา้ที่ ในการก ากบัดูแลแตล่ะระบบยอ่ยใหช้ดัเจนเชน่กนั แตส่ิ่งที่







จ าเป็นตอ้งค านึงถึง คือ การมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่ นในการก าหนดฐานภาษี (ประเภท
ทรัพยสิ์นที่ตอ้งเสียภาษี) และอตัราภาษี ส าหรับการประเมินมูลคา่ทรัพยสิ์นนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผู ้    
ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในภาคอสงัหาริมทรัพย ์เศรษฐศาสตร์ และการเงินการบญัชี จึงจ าเป็น   
ตอ้งมกีระบวนการฝึกอบรมผูป้ระเมินมูลคา่ทรัพยสิ์น และมีระบบรับประกนัมาตรฐานในการประเมิน
มูลคา่ทรัพยสิ์น เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเหล่ือมล า้ในมูลคา่ทรัพยสิ์นประเภทเดยีวกนัในแตล่ะทอ้งถิ่ น สว่น
การจดัเกบ็ภาษีทรัพยสิ์นนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความประหยดัของขนาด (Economies of Scales) 

และตน้ทุนในการบริหารจดัการ (Administrative Cost) ทอ้งถิ่ นขนาดเลก็ควรมชีอ่งทางในการจา้ง
เหมาบริการจดัเกบ็ภาษีจากทอ้งถิ่นขนาดใหญ ่หรือภาคธุรกจิเอกชนที่มคีวามเชี่ยวชาญ 

 ฐานภาษีจะตอ้งมคีวามชดัเจน โปร่งใส และมกีารพิจารณาปรับปรุงเป็นประจ า กลา่วใน
อกีนัยยะหน่ึง ประเภทของทรัพยสิ์นที่จ าเป็นตอ้งเสียภาษีจะตอ้งมรีายละเอยีดที่ชดัเจน ไมค่วรที่จะ
ก าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ เน่ืองจากจะน าไปสูช่อ่งทางการเลี่ยงภาษี และความยากล าบากในการก าหนด
นโยบายลดภาระทางภาษีใหแ้กป่ระชาชน 

 การแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล า้ที่ เกิดจากภาษีทรัพย ์สินน้ันจะตอ้งไมมุ่ง่เน้นไปที่ การ
ยกเวน้ภาษีใหแ้กท่รัพยสิ์นบางประเภท ไดแ้ก ่ที่ ดินและส่ิงปลูกสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ ที่ ดินและ
อาคารทางศาสนา เพราะถือเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดอสงัหาริมทรัพย ์อกีท ัง้ยงัเป็นการบิดเบือน
ตน้ทุนในการบริหารกิจการสาธารณะในทอ้งถิ่ น การแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล า้ที่มปีระสิทธิภาพ    
คือ การลดอตัราภาษีเงินไดส้ว่นบุคคลใหแ้กป่ระชาชนที่มรีายไดน้อ้ย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการทุพพลภาพ 
และครอบครัวที่ มีบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว รวมทัง้การก าหนดวิธีการใชเ้งินรายไดจ้ากภาษี
ทรัพยสิ์นใหช้ดัเจน อาทิเชน่ การก าหนดใหท้อ้งถิ่ นตอ้งใชเ้งินรายไดจ้ากภาษีทอ้งถิ่ นเพ่ือการศึกษา
เทา่นั้น เป็นตน้ 

 

  

 




