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บทนา
พลวัติทางการเมื องและสังคมของแต่ละประเทศในปั จจุ บนั ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่ นตัว
ในสิ ท ธิ ข องตนมากขึ้ น กว่า ในอดีต ที่ผ ่า นมา และความตื่ นตัว ทางการเมื อ งนั้ น ก็ไ ด้ก ่อ ให้เ กิ ด
ความคาดหวังของสาธารณชนต่อ ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพของบริ การสาธารณะมากขึ้นกว่าใน
อดีต กอปรกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ โลกและความสลับซับซ้อนของการบริ หารองค์กร
ในโลกยุคปั จจุ บนั ทาให้หน่วยงานภาครัฐมีภาระค่าใช้จา่ ยมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เป็ นเงิน
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาท และเงิน บาเหน็ จบานาญสาหรับแก่ขา้ ราชการที่เกษียณอายุราชการ
แล้ว ภายใต้บริ บท ดังกล่าว หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ถือได้วา่ เป็ นหน่ วยงานภาครัฐที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด เนื่ องจากข้อจากัดของแหล่งรายได้ท่ มี อี ยูอ่ ย่างจากัด และความสาคัญของหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดบริ การสาธารณะที่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
ความท้าทายดังกล่าวเป็ นปรากฏการณ์ท่ อี งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ โลกต่างกาลังเผชิญ
ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศที่มรี ะบบการปกครองแบบสหพันธรั ฐ หรื อระบบ
การปกครองรู ป แบบเอกรัฐที่มีค วามก้าวหน้าในการกระจายอานาจให้แก่ท อ้ งถิ่น ทัง้ นี้ ประเด็น
ความท้าทายที่กอ่ ให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ คือ นโยบายภาษี ทอ้ งถิ่น
และแหล่งรายได้ทางเลื อกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ซึ่ งผู บ้ ริ หารท้องถิ่นมัก จะมองว่า
เป็ นสิ่งที่บอ่ นทาลายคะแนนนิ ยมทางการเมืองและความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทรรศนะของ
ประชาชนนั้น การจัดเก็บภาษีทุกชนิ ดโดยภาครัฐล้วนแล้วแต่เป็ น ภาวะคุ กคามต่อวิถชี วี ิตประจาวัน
แม้ภาษีจะเป็ นของแสลงสาหรับคนหลากหลายกลุ ่ม แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ โครงสร้างและ
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นโยบายภาษี ท่ ีมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและตัง้ อยู บ่ นพื้ นฐาน ความเสมอภาคนั้นย่อม
จะทาให้ภาครัฐมีทรัพยากรเพียงพอในการให้บ ริ การประชาชนและส่งผลประโยชน์ตอ่ ภาคธุ รกิจ
เอกชน
สาหรับในบทความนี้ จะทาการเปรียบเทียบระบบภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) ซึ่งถือเป็ น
แหล่งรายได้สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบนี้
จะแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ การกาหนดฐานและอัตราภาษี ทรัพย์สิน กลไกการจัดเก็บภาษี
และ นโยบายการลดความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ ม่ ประชาชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาษีทรัพย์สินในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่เป็ นกรณีศึกษาประกอบไปด้วยประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศญี่ป่ ุ น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบราซิล ประเทศเม็กซิโก ประเทศแอฟริ กาใต้ และประเทศ
เคนยา





ประเภทของภาษีทรัพย์สินและการพึ่งพารายได้จากภาษีทรัพย์สิน
ของท้องถิ่นในประเทศต่างๆ
ก่อนที่เข้าสู ก่ ารวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบภาษีทรัพย์สิน ของประเทศต่างๆในทัง้ 4 ประเด็น
เราจาเป็ นต้องทาความเข้าใจในความหลากหลายของภาษีทรัพย์สินและภาวะการพึ่งพาเงินรายได้จาก
ภาษี ทรัพย์สินในประเทศเหล่านั้น ทัง้ นี้ จากตารางที่ 1 ประเทศที่อยู ใ่ นกลุ ม่ OECD ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ป่ ุ น ล้วนแล้วแต่กาหนดให้ฐานภาษี ทรัพย์สินของท้องถิ่นครอบคลุ ม
ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างทัง้ ในเขตที่อยู อ่ าศัย (ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริ กา) และเขตธุ รกิจ (ในกรณี
ประเทศญี่ป่ ุ น) เงินรายได้จากภาษี ทรัพย์สินเป็ นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงระบบการเงินการคลังของ
ท้องถิ่นในประเทศ ทัง้ สอง ถึงแม้อตั ราภาษี ทรัพย์สินจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่รายได้จากภาษีทรัพย์สินนั้นมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 40.4 ของเงินรายได้
ท้องถิ่นทัง้ หมด ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับท้องถิ่นในประเทศญี่ป่ ุน (ร้อยละ 42.4)
รายได้จากภาษี ทรัพย์สินมีความสาคัญต่อท้องถิ่นในกลุ ม่ ประเทศละตินอเมริ กาเช่นกัน ดัง
จะเห็นได้จากกรณีประเทศบราซิลและประเทศเม็กซิโก สาหรับท้องถิ่นในประเทศบราซิล เรียกเก็บ
ภาษี จากที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง โดยรายได้ในส่วนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ของรายได้ทงั้ หมดของ
ท้องถิ่น ภาษีทรัพย์สินในประเทศเม็กซิโกนั้นครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่เกิดจากธุ รกรรมหลากหลาย
ประเภท นอกเหนื อไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท้องถิ่นของประเทศเม็กซิโกจึงพึ่งพาเงินรายได้จาก
ภาษี ทรัพย์สินเป็ นหลักซึ่งโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 58.7 ของรายได้ทงั้ หมดในช่วงปี พ.ศ. 25472554





ตารางที่ 1

ประเทศ

ประเภทของภาษีทรัพย์สินและภาวะการพึ่งพาภาษีทรัพย์สินของรัฐบาลท้องถิ่นใน
ประเทศกรณีศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554
หน่ วยงานที่มีอานาจหน้าในการ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

ประเภทของภาษีทรัพย์สิน

ตัวอย่างประเทศในกลุ่ม OECD

สหรัฐอเมริ กา

ญี่ป่ ุ น

ภาษีท่ ดี ินและสิ่งปลูกสร้าง
County, Municipality, Special
โดยเฉพาะในเขตที่อยูอ่ าศัย แต่ and School Districts
ยกเว้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
ภาครัฐ แต่ละมลรัฐมีอตั ราภาษีท่ ี
ไม่เท่ากัน
ภาษีท่ ดี ิน สิ่งปลูกสร้าง และ
Municipality
ทรัพย์สินทางธุ รกิจในอัตราคงที่

ตัวอย่างประเทศจากภูมิภาคละติ นอเมริกา
บราซิล
ภาษีท่ ดี ิน สิ่งปลูกสร้าง
Municipality
เม็กซิโก
ภาษีท่ ดี ิน สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน มลรัฐกาหนดฐานและอัตราภาษี
ที่เกิดจากการทาธุ รกรรม
ทรัพย์สิน ให้ทอ้ งถิ่นจัดเก็บ
หลากหลายประเภท
ตัวอย่างประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อินโดนีเซีย
ภาษีท่ ดี ินและสิ่งปลูกสร้าง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมี
หน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ตัวอย่างประเทศจากภูมิภาคแอฟริกา
แอฟริ กาใต้
ภาษีท่ ดี ินและสิ่งปลูกสร้าง
มีเฉพาะ Municipality ที่กาหนด
ทัง้ หมดที่ตงั้ อยูใ่ นเขตเมือง
ฐานและอัตราภาษีทรัพย์สินได้
ครอบคลุมถึงที่ดินและสิ่งปลูก
ส่วนรัฐบาลกลางและจังหวัดดูแล
สร้างขององค์กรปกครองส่วน
วิธกี ารประเมินราคาทรัพย์สินและ
ท้องถิ่นด้วย
กระบวนการจัดเก็บภาษี
เคนยา

ภาษีท่ ดี นิ และสิ่งปลูกสร้าง แต่
จังหวัดและท้องถิ่นทุกระดับสามารถ
ในทางปฏิบตั ทิ อ้ งถิ่นจัดเก็บแต่เพียง กาหนดฐานและอัตรา และจัดเก็บ
ภาษีท่ ดี นิ
ภาษีทรัพย์สินได้

ร้อยละของรายได้ทอ้ งถิ่น
ที่มาจากภาษีทรัพย์สิน*

40.4%

42.4%

31.6%
58.7%

10.7%

21%

20%

หมายเหตุ: * ค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 (คิดคานวณโดยคณะผูแ้ ต่ง)
ที่มาของข้อมูล: United States Bureau of the Census, Gordon (2012), International Monetary Fund
(IMF) Government Finance Statistics Manuals.





สาหรับประเทศอินโดนี เซีย เคนยา และสาธาณรัฐแอฟริ กาใต้ รายได้จากภาษีทรัพย์สินยัง
ไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่ทางด้านการเงินการคลังท้องถิ่น แม้วา่ ประเทศอินโดนี เซียจะดาเนิ นการกระจาย
อานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นอย่างสุ ดโต่งนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 และได้กาหนดให้การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
เป็ นหน้าที่รับผิดชอบร่วมระหว่างจาการ์ตาและรัฐบาลท้องถิ่น แต่ สดั ส่วนของรายได้ทอ้ งถิ่น ที่เป็ น
ภาษีทรัพย์สินคิดเป็ นเพียงร้อยละ 10.7 (ตารางที่ 1) แหล่งรายได้ท่ สี าคัญสาหรับรัฐบาลท้องถิ่น
อินโดนีเซีย โดยเฉพาะท้องถิ่นในระดับที่ต่ ากว่าจังหวัด (Kapubaten และ Kota) ก็คือ เงินอุดหนุ น
ทัว่ ไป (DAU: Dana Alokasi Umum) จากรัฐบาลกลาง2
ในทานองเดียวกัน แม้วา่ เทศบาลในประเทศแอฟริ กาใต้จะได้รับมอบอานาจในการกาหนด
ฐานและอัตราภาษีทรัพย์สิน แต่ในภาพรวมแล้วก็ยงั คงจัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้เพียงร้อยละ 21 ของ
จานวนเงินรายได้ท อ้ งถิ่ นทัง้ หมด อย่า งไรก็ต าม พบว่า ท้องถิ่นในประเทศแอฟริ ก าใต้ท่ ีมี ประสบ
ความสาเร็จในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินเป็ นชุมชนของชาว Afrikaan เชื้อสายยุโรป ส่วนชุมชนที่มี
ความหนาแน่ นของประชากรผิวสีนั้นส่วนใหญ่ประสบกับปั ญหาความยากจน จึงทาให้ไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้มากเท่าที่ควรและยังจาเป็ นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลกลางเป็ นหลัก3
สาหรับกรณีประเทศเคนยานั้น แม้วา่ กฎหมายจะมอบอานาจให้ทอ้ งถิ่ นทุ กระดับสามารถ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้ แต่กพ็ บว่าท้องถิ่นในประเทศเคนยายังคงประสบปั ญหาในการจัดเก็บภาษี
จากสิ่งปลู กสร้าง โดยท้องถิ่นหลายแห่งยังคงขาดแคลนทรัพยากรและบุ คลากรในการตีมูลค่าของ
สิ่ งปลู ก สร้า ง ในขณะที่ทอ้ งถิ่น อีกหลายแห่ง ประสบกับ ปั จจัย ทางการเมื อ งภายในชุ มชนที่ท าให้
จัดเก็บได้แต่เฉพาะภาษีทรัพย์สินจากที่ดินเท่านั้น
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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.
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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.




ถึ งแม้วา่ ท้องถิ่นในประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว จะมีประสบการณ์ท่ หี ลากหลายในการจัดเก็บ
ภาษี ทรัพย์สิน แต่กเ็ ป็ นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษี ทรัพย์สินเป็ นรู ปแบบภาษี ท่ ไี ด้รับการออกแบบให้
สอดคล้อ งกับ สถานภาพกับ ท้อ งถิ่ นอย่า งแท้จ ริ ง เนื่ องจากในทางสาขาวิ ช าการเงิน สาธารณะ
หน่ ว ยการปกครองท้องถิ่ นถื อ ได้ว ่า เป็ น องค์ก รภาครัฐที่เ ปรี ย บเสมื อน “ผู บ้ ริ โ ภคขัน้ สุ ด ท้ายของ
ห่วงโซ่อาหารทางด้านการเงินการคลัง” กล่าวคือ แหล่งรายได้ทงั้ ที่เป็ นภาษี และค่าธรรมเนียมสาหรับ
ท้องถิ่นนั้นมีอยูอ่ ย่างจากัดมากกว่าองค์กรภาครัฐในระดับที่สูงขึ้น ไม่วา่ ท้องถิ่นนั้นอยูภ่ ายใต้ระบบ
การปกครองรู ปแบบใดก็ต าม ทัง้ นี้ เป็ น เพราะทรั พ ย์สิ น โดยเฉพาะบ้า นที่อ ยู ่อ าศัย ที่ดิ น และ
สิ่งปลู กสร้างหลายประเภทไม่สามารถเคลื่ อนที่ได้ จึงยากที่จะอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่หรื อ
แม้แต่การหลบเลี่ยงภาษีกม็ คี วามยุง่ ยากลาบากมากกว่าการหลบเลี่ยงภาษีประเภทอื่น แต่อย่างไรก็
ตามภาษีทรัพย์สินได้กอ่ ให้เกิดปั ญหาความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศ อาทิ
เช่น ประเทศในแถบแอฟริ กา เป็ นต้น การออกแบบนโยบายภาษี ทรัพย์สิ นให้ออกมาในรู ปแบบที่มี
ประสิทธิภาพใน เชิงการหารายได้เข้าสู ท่ อ้ งถิ่นและก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจจึงถือ
เป็ นประเด็นที่สาคัญสาหรับกระบวนการกระจายอานาจและการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองของ
ประเทศในภาพรวม





การกาหนดาานและอัตราภาษีทรัพย์สิน
โดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงฐานภาษี เรามักจะนึ กถึงประเภทของทรัพย์สินที่ตอ้ งนาไปคิดคานวณ
ภาษี และในทานองเดียวกันเมื่อกล่าวถึงอัตราภาษี เราก็มกั จะนึ กถึงจานวนเงินที่ภาครัฐพึงได้รับจาก
การจัดเก็บภาษีประเภทนั้น แต่สาหรับในกรณีภาษีทรัพย์สินแล้ว ฐานและอัตราภาษีเป็ นตัวสะท้อน
ความสัมพันธ์ในเชิงอานาจระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมทัง้ กลไกของหน่ วยงานภาครัฐใน
ระดับชาติในการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของท้องถิ่น4
ฐานภาษีทรัพย์สินนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ

 ทรัพย์สินแท้ (Real Property) หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่
ที่ดินเปล่า พื้นที่ป่า สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

 ทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Property) หมายถึง ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ ทัง้ ที่มี
ตัวตนจับต้องได้ (Tangible Property) ได้แก่ อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน ยานพาหนะ เฟอร์นิเจอร์
และที่ไม่มตี วั ตน (Intangible Property) เช่น หุ น้ กรมธรรม์ประกันภัย เงินฝากธนาคาร ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นต้น
โดยส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นในประเทศกรณีศึกษาจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
จากทรัพย์สินแท้ สาหรับในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น ร้อยละ 85 ของเงินรายได้ทอ้ งถิ่นที่มาจากภาษี
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ทรัพย์สินมีฐานมาจากทรัพย์สินแท้5 โดยมี 8 มลรัฐ (Delaware, Hawai’i, Illinois, New
Hampshire, New York, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota) ที่ทอ้ งถิ่นยกเว้นภาษี
ให้แก่ทรัพย์สินส่วนบุ คคลทัง้ หมด ที่เหลืออีก 42 มลรัฐจัดเก็บภาษีแต่เฉพาะทรัพย์สินส่วนบุ คคลที่
เกิดขึ้นจากกิจการพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม โดยยกเว้นภาษีให้แก่อุปกรณ์เครื่ องใช้ในภาคการผลิต
ประเด็นคาถามที่สาคัญ คื อ หน่ วยงานการปกครองในระดับใดเป็ นผู ก้ าหนดฐานและอัต ราภาษี
ทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทัง้ นี้ แม้วา่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีระบบการปกครองแบบ
สหพันธรัฐ (Federal State) แต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมลรัฐ (State Government) และ
รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) ก็ไม่ได้แตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับ ชาติ
(National Government) และท้องถิ่นในประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบเอกรัฐ (Unitary State)
รัฐธรรมนู ญของประเทศสหรัฐอเมริ กานั้นรับรองไว้ แต่เพียงเรื่ องความเป็ นอิ สระของมลรัฐ ซึ่ ง
ภายใต้ก รอบรัฐ ธรรมนู ญ ดังกล่า ว รัฐ บาลมลรัฐมีสิท ธิ อ านาจเต็มในการควบคุ มหรื อ ก ากับ ดู แ ล
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ องการกาหนดฐานและอัตราภาษีทรัพย์สินของท้องถิ่นนั้น สภามลรัฐจะเป็ น
ผู ต้ รากฎหมายให้หน่ วยงานการปกครองท้องถิ่นนาไปบังคับใช้ นอกจากนี้ ในบางมลรัฐ อาทิเช่น
มลรัฐ Illinois มีการกระจายอานาจในการปกครองตนเอง (Home Rule Authority) ให้แก่ทอ้ งถิ่น
บางแห่ง ด้วยอานาจดังกล่าว ท้องถิ่นนั้นสามารถกาหนดอัตราภาษีทรัพย์สินของตนเองได้ อย่างไรก็
ตาม สภามลรัฐก็ยงั คงสามารถเรี ยกคืนอานาจในการปกครองตนเอง และประชาชนก็ยงั สามารถ
รวมตัวกันยื่นเรื่ องต่อสภามลรัฐขอลงประชามติเพื่อถอนอานาจ Home Rule ของท้องถิ่นตนเองได้
เช่นกัน
ในประเทศญี่ป่ ุ นนั้น การกาหนดอัตราและฐานภาษีท รัพย์สินถู กกาหนดไว้โดยกฎหมายภาษี
ท้องถิ่นซึ่ งฐานภาษี ทรัพย์สินของท้องถิ่นในประเทศญี่ป่ ุ น ได้แก่ ที่ดิน เคหสถานและสิ่ งปลู กสร้าง
และทรัพย์สินที่เกิดจากธุ รกรรมและอุปกรณ์เครื่ องใช้ตา่ งๆที่กอ่ ให้เกิดรายได้สว่ นบุ คคลและนิ ติบุคคล
ทัง้ นี้ แม้วา่ กฎหมายภาษี ทอ้ งถิ่นจะกาหนดให้ทอ้ งถิ่นเป็ นผู ก้ าหนดอัตราภาษี และทาการประเมิน
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มู ลค่าของทรัพย์สิน แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว สู ตรการประเมินมู ลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนอัตราภาษี ซ่ ึ ง
เป็ น อัต ราคงที่ถู กก าหนดไว้โดยกระทรวงการบริ หารกิจการสาธารณะ กระทรวงกิจการภายใน
กระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคม และมีผลบังคับใช้ทว่ั ประเทศ
สาหรั บ กลุ ่มประเทศละติ น อเมริ ก า ประเทศเม็ก ซิ โ กมีร ะบบก าหนดฐานและอัต ราภาษี
ทรัพย์สินเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา รัฐบาลของแต่ละมลรัฐในฐานะองค์กรที่มีอานาจใน
การกากับดูแลท้องถิ่นเป็ นผู ก้ าหนดฐานและอัตราภาษี ทรัพย์สิน ภายใต้บริ บทดังกล่าวทาให้ฐานภาษี
ทรั พ ย์สิ น ท้อ งถิ่ นในประเทศเม็ก ซิ โ กมีค วามหลากหลาย ในบางมลรั ฐ ท้อ งถิ่ นสามารถเรี ย ก
เก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลู กสร้างได้ทงั้ หมด แต่ในบางมลรัฐกลับมีการยกเว้นภาษี ทรัพย์สินให้แก่
สิ่งปลู กสร้างและตึกอาคารของภาคธุ รกิจเอกชน อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาสถานการณ์การเงิน
การคลังท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศเม็กซิโกแล้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ในประเทศ
เม็กซิโกเป็ นภาคส่วนที่พ่ ึงพารายได้จากภาษีทรัพย์สินมากที่สุด6
ถึงแม้ประเทศบราซิลจะมีโครงสร้างการปกครองแบบสหพันธรัฐเช่นเดียวกับประเทศเม็กซิโก
แต่การกากับดูแลท้องถิ่นในประเทศบราซิล กลับมีความยืดหยุน่ มากกว่า กล่าวคือ ในขณะที่รัฐบาล
มลรัฐในประเทศเม็กซิโกกากับดูแลระบบภาษีทรัพย์สินท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด กฎหมายการเงินการคลัง
สาธารณะของประเทศบราซิลกาหนดให้อานาจในการกาหนดฐานและอัตราภาษีเป็ นของท้องถิ่น
แต่คานิ ยามของภาษีทรัพย์สินในประเทศบราซิลนั้นจากัดไว้แต่เพียงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเมือง
เรียกว่า ภาษี IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) ส่วน
ทรัพย์สิน ประเภทอื่ น ได้แ ก่ ที่ดิ น และทรัพย์สิ น ในภาคการเกษตร เป็ น ฐานภาษี สาหรับ รั ฐ บาล
สหพันธรัฐ แต่ทว่าภาษี ทรัพย์สินกลับไม่ใช่แหล่งรายได้หลักของท้องถิ่นบราซิล เฉกเช่นเดียวกับ
ท้องถิ่นขนาดเล็กในประเทศเม็กซิโก เงินภาษีแบ่งจากรัฐบาลสหพันธรัฐและเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
มลรัฐ คือ แหล่งรายได้สาคัญที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นในประเทศบราซิล
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ในประเทศเคนยา กฎหมายในระดับชาติอนุ ญาตให้ทอ้ งถิ่นสามารถเรี ยกเก็บภาษี จากที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้ใน 3 อัตรา ได้แก่ (1) อัตราตามขนาดที่ดินและมูลค่าของธุ รกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การใช้สอยที่ดิน (2) อัตราที่คิดคานวณตามมูลค่าของที่ดินตามราคาตลาดในกรณีท่ ดี ินว่างเปล่า และ
(3) อัตราตามมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและการก่อสร้างต่อเติมที่กอ่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตึกอาคาร ถึงแม้
รัฐบาลระดับชาติในประเทศเคนยาจะมอบความเป็ นอิสระให้แก่ทอ้ งถิ่นมากพอสมควรในการจัดเก็บ
ภาษีทรัพย์สิน แต่กม็ เี ทศบาลจานวนมากถึง 72 เทศบาลจากทัง้ หมด 124 แห่งที่ไม่มกี ารจัดเก็บภาษี
จากที่ดิน ตึกอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง7
ท้อ งถิ่ นในประเทศสาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ก ็ไ ด้รั บ มอบอ านาจและความเป็ น อิ ส ระใน
การกาหนดฐานและอัตราภาษี ทรัพย์สินเช่นเดียวกับท้องถิ่นในประเทศเคนยา แต่มีเพียงท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลเท่านั้นที่สามารถจัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้ โดยประเภททรัพย์สินที่จาเป็ นต้องเสียภาษี
ถู ก ก าหนดไว้โ ดยรั ฐ บาลระดับ ชาติ ได้แ ก่ ที่ดิ น ในเขตธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม ที่ดิ น
ว่างเปล่าซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมือง ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างทุ กชนิ ด ความโดดเด่นของระบบภาษีทรัพย์สิน
ของสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ คือ ท้องถิ่นจาเป็ นต้องเสียภาษีทรัพย์สินจากที่ดินและสิ่งปลู กสร้างของ
ท้องถิ่นเองด้วย นอกจากนี้ เทศบาล (โดยมติสภาเทศบาล) ยังสามารถเลื อกได้วา่ จะใช้อตั ราภาษี
ทรัพย์สินแบบคงที่ แบบก้าวหน้า หรื อผสมผสานกันตามประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8
อีกหนึ่ งประเทศที่มีความสาคัญต่อการศึ กษาด้า นการกระจายอ านาจในประเทศไทย คื อ
ประเทศอินโดนี เซีย ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วได้ช่ ือว่าเป็ นประเทศที่มกี ระจายอานาจอย่างสุ ดโต่ง (Big-bang
Decentralization) นับตัง้ แต่การสิ้นสุ ดลงของระบบการปกครองแบบเผด็จการของประธานาธิบดี
ซู ฮาร์โต สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างในประเทศอินโดนี เซีย ได้แก่ Kapupaten
(เทียบเท่ากับ เทศบาล) และ Kota (เทียบเท่าเทศบาลนคร) มีอานาจในการกาหนดประเภทและ
อัตราภาษี และค่าธรรมเนี ยมของตนเอง แต่สาหรับภาษี ท่ ดี ินและสิ่งปลู กสร้างนั้นก็ยงั คงอยู ภ่ ายใต้
ข้อมูลจากกระทรวงการท้องถิ่นแห่งประเทศเคนยา (2001).
R. Wildeman & W. Jogo, (2012), Implementing the Public Finance Management Act in South Africa: How Far
are We?, Pretoria: Idasa.
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การกากับดูแลอย่างใกล้ชิดรัฐบาลในระดับชาติโดยกรมสรรพากร (Department of Taxation) ของ
กระทรวงการคลังทาหน้าที่กาหนดฐานและอัตราภาษี ท่ ดี ินและสิ่ งปลู กสร้าง ตลอดจนจัดเก็บภาษี
ที่ดินให้9
ตารางที่ 2

องค์กรที่กาหนดฐานและอัตราภาษีทรัพย์สินและลักษณะการกากับดูแลท้องถิ่น

ประเทศกรณี ศึกษา

สหรัฐอเมริ กา
ญี่ป่ ุ น
เม็กซิโก
บราซิล
อินโดนีเซีย
เคนยา
แอฟริ กาใต้

องค์กรที่กาหนดาานและ
อัตราภาษีทรัพย์สิน

รัฐบาลมลรัฐ
กระทรวงการบริ หารกิจการสาธารณะ
กระทรวงกิจการภายใน กระทรวงการสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
รัฐบาลมลรัฐ
รัฐบาลท้องถิ่น
กระทรวงการคลัง (Directorate General of
Tax: DGT)
รัฐบาลท้องถิ่น
รัฐบาลท้องถิ่น

ลักษณะการกากับดูแลท้องถิ่น

กฎหมายที่ผา่ นสภามลรัฐ
อานาจทางการปกครอง
(ฝ่ ายบริ หาร)
กฎหมายที่ผา่ นสภามลรัฐ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
อานาจทางการปกครอง
(ฝ่ ายบริ หาร)
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น การวิเคราะห์กลไกการกาหนดฐานและอัตราภาษีทรัพย์สิน
ในประเทศที่ตกเป็ นกรณีศึกษาได้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในระดับชาติและท้องถิ่นใน
แง่มุมที่แตกต่างออกไปจากการวิเคราะห์ในแง่มุมอื่นๆ กล่าวคือ หากพิจารณาจากแง่มุมการกระจาย
อานาจในเชิงบทบาทและอานาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการให้บริ การประชาชนแล้ว ก็จะพบว่าประเทศ
อินโดนี เซียมีการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ต่อเมื่ อพิจารณาถึ ง
กรณี ภ าษี ท รัพย์สิน แล้ว ก็จ ะพบว่า รัฐ บาลระดับ ชาติ ข องอิน โดนี เ ซีย ยัง คงควบคุ มนโยบายภาษี
ทรัพย์สินอย่างเข้มงวดโดยใช้อานาจทางการปกครอง (Administrative Prerogative) ผ่า น
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.




หน่ ว ยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง ซึ่ งรัฐ บาลญี่ป่ ุ นก็ใช้อ านาจทางการปกครองเป็ น กลไกใน
การควบคุมนโยบายภาษีทรัพย์สินเช่นกัน (ตารางที่ 2)
แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริ กาและเม็กซิโกซึ่งมีโครงสร้างการปกครองแบบสหพันธรัฐก็พบว่า
ท้องถิ่น ไม่ได้มีอานาจในการก าหนดฐานและอัต ราภาษี ทรัพย์สินอย่า งเต็มที่โดยยังคงอยู ภ่ ายใต้
การกากับดูแลของรัฐบาลมลรัฐ เพียงแต่เป็ นการควบคุ มนโยบายผ่านองค์กรที่ใช้อานาจนิ ติบญ
ั ญัติ
ในทางตรงกันข้าม กลับเป็ นประเทศบราซิล ประเทศเคนยา และประเทศแอฟริ กาที่มอบอานาจใน
การกาหนดฐานและภาษีทรัพย์สินให้แก่ทอ้ งถิ่น





กลไกการจัดเก็บภาษี ทรัพย์สิน
นอกเหนื อ ไปจากการก าหนดฐานและอัต ราภาษี แ ล้ว ขัน้ ตอนสาคัญสาหรั บ ระบบภาษี
ทรัพย์สินก็คือ การประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี ในขณะที่กลไกกาหนดฐานและภาษี
เป็ นเครื่ องสะท้อนเศรษฐศาสตร์การเมื องของความสัมพันธ์ระหว่างระบบการปกครองระดับชาติ
และท้องถิ่น กลไกการประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี จะเป็ นตัวสะท้อนวิธีการบริ หาร
ต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบภาษีทรัพย์สิน ทัง้ นี้ ในการออกแบบระบบภาษีทรัพย์สิน สิ่งสาคัญ
ที่ตอ้ งคานึ งถึ ง คื อ ต้นทุ นในการบริ หารจัดการระบบจัดเก็บภาษี (Administrative Costs of
Taxation) ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินอาจจะ
ก่อให้เกิดภาระทางด้านการคลังแก่ทอ้ งถิ่นมากกว่าจะเป็ นแหล่งทรัพยากรสาหรับการจัดให้มบี ริ การ
สาธารณะที่มคี ุณภาพ
ในการศึ กษานี้ ประเทศที่ตกเป็ นกรณีศึกษาล้วนมีกลไกการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่แตกต่าง
กันออกไป (ตารางที่ 3) ประเทศญี่ป่ ุ น เคนยา แอฟริ กาใต้ และบราซิลมีการกระจายอานาจให้แก่
ท้องถิ่นอย่างเป็ นรู ปธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศสหรั ฐอเมริ กาและเม็กซิโกที่รัฐบาลมลรัฐยังคงไว้
ซึ่ งอ านาจในการประเมิ น และจัด เก็บ ภาษี ท รัพ ย์สิน ส่ว นอิน โดนี เ ซีย นั้ น ท้อ งถิ่ นไม่มีบ ทบาทใด
นอกเหนื อไปจากเป็ นผู ร้ บั เงินรายได้จากภาษีทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังจัดเก็บให้





ตารางที่ 3
ประเทศ
กรณี ศึกษา

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการประเมินและจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในแต่ละประเทศ
หน่ วยงานรับผิ ดชอบการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

หน่ วยงานรับผิ ดชอบการ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน

สหรัฐอเมริ กา

รัฐบาลมลรัฐ

รัฐบาลมลรัฐ

ญี่ป่ ุ น

จังหวัดและเทศบาล

จังหวัดและเทศบาล

เม็กซิโก
บราซิล
อินโดนีเซีย

รัฐบาลมลรัฐ
เทศบาล
หน่วยงานตัวแทน
กระทรวงการคลังในท้องถิ่น

เคนยา

รัฐบาลมลรัฐ
เทศบาล
ประชาชนผู เ้ สียภาษีเป็ น
ผู ร้ ายงานทรัพย์สินที่ตอ้ งเสีย
ภาษีตอ่ หน่วยงานตัวแทน
กระทรวงการคลังในท้องถิ่น
ท้องถิ่น

แอฟริ กาใต้

ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

แอฟริ กาใต้

ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

หมายเหตุ

โดยส่วนใหญ่ รัฐบาลมลรัฐมอบให้
อาเภอเป็ นผู ป้ ระเมิน ยกเว้นในเขต
New England ที่เทศบาลและตาบล
เป็ นผู ป้ ระเมิน
โดยอ้างอิงจากฐานภาษีทรัพย์สิน
ของรัฐบาลระดับชาติ

ท้องถิ่นส่วนใหญ่จา้ งเหมาบริ การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการ
จัดเก็บภาษีจากกระทรวงที่ดิน และ
บริ ษทั เอกชน
ผู ป้ ระเมินต้องได้รับการฝึกอบรม
หรื อรับรองจากรัฐบาลระดับชาติ
ผู ป้ ระเมินต้องได้รับการฝึกอบรม
หรื อรับรองจากรัฐบาลระดับชาติ

ระบบการประเมินและการจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินนับได้วา่ มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน
กระบวการกาหนดฐานและอัตราภาษี แม้กระทัง่ ประเทศในกลุ ม่ ประเทศ OECD ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ป่ ุ น ก็ยงั มีวิธีการประเมินราคาและการจัดเก็บภาษีท่ ไี ม่เหมื อนกัน ใน
ประเทศญี่ป่ ุ น จังหวัด (Prefecture) และเทศบาล (Municipality) มีหน้าที่ประเมินมู ลค่าของ
ทรัพย์สินประเภทต่างๆตามที่หน่ วยงานภาครัฐส่วนกลางกาหนดไว้ในกฎกระทรวง และต้องจัดทา
บันทึกมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมินมูลค่า (Tax Register Book) ทุก 3 ปี โดยการประเมิน
มูลค่านี้ตอ้ งตัง้ อยูบ่ นฐานข้อมู ลการสารวจราคาตลาดของทรัพย์สินและมู ลค่าของการก่อสร้างและ




บารุ งรักษาสิ่ งปลู กสร้าง 10 นอกจากนี้ จังหวัดและเทศบาลยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ทรัพย์สิน
ตามที่ได้ประเมินไว้ดว้ ย
สาหรับประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น เนื่ องจากรัฐบาลของแต่ละมลรัฐเป็ นผู ม้ ีอานาจเต็มใน
การกากับดูแลระบบภาษีทรัพย์สินของท้องถิ่น การประเมินราคาและการจัดเก็บภาษีจึงต้องเป็ นไป
ตามข้อ กฎหมายที่บ ญ
ั ญัติ ไ ว้โ ดยสภามลรั ฐ และโดยส่ว นใหญ่แ ล้ว มลรัฐ มัก จะมอบอ านาจใน
การประเมินและจัดเก็บภาษี ให้แก่อาเภอ (County) มีเพียงมลรัฐในเขตตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(เขต New England) ที่มอบอานาจนี้ให้แก่เทศบาล (Municipality) และตาบล (Township) จุดเด่น
ของระบบการประเมินและจัดเก็บภาษี ของแต่ละมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กา คื อ การฝึ กอบรม
ผู ป้ ระเมินมู ลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้างในระดับท้องถิ่น (Local Appraisers’ Training
Program) และจัดตัง้ ระบบฐานข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการประเมิ น ทัง้ นี้ เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สิน
ที่จ ะต้อ งน าไปคิ ด ค านวณภาษี มีม าตรฐานและยุ ติ ธ รรมสาหรั บ ทุ ก เทศบาลและต าบลในแต่ล ะ
มลรัฐ11
กลุ ม่ ประเทศละตินอเมริ กาก็มคี วามหลากหลายในการประเมินและจัดเก็บภาษี ทรัพย์สิน
เช่น กัน โดยตัว อย่า งประเทศละติ น อเมริ ก าในการศึ ก ษานี้ เป็ น ตัว แทนของระบบภาษี ท รัพ ย์สิ น
แบบรวมศู นย์อานาจ (Centralized Property Tax System) และระบบภาษีแบบกระจายอานาจ
(Decentralized Property Tax System) ในกรณีประเทศเม็กซิโกนั้น กระทรวงการคลังของแต่ละ
มลรัฐเป็ นผู ร้ ับผิดชอบการประเมินมู ลค่าทรัพย์สินและจัดส่งใบเรี ยกเก็บภาษี ไปยังท้องถิ่นเพื่ อให้
ท้องถิ่นแจ้งประชาชนซึ่ งสามารถชาระภาษี กบั ท้องถิ่นหรื อจะชาระโดยตรงกับกระทรวงการคลัง
ของมลรัฐ ก็ไ ด้ ในทางตรงกัน ข้า ม ท้อ งถิ่ นในประเทศบราซิ ล ได้รั บ อ านาจหน้า ที่อ ย่า งเต็มที่ใ น
การประเมินมู ลค่าทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนมลรัฐต่าง

10

N. Mochida (2009), Fiscal Decentralization and Local Public Finance in Japan, New York: Routledge.
Bland, R. L., (2005), อ้างอิงแล้ว.
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ไม่มสี านักงานในท้องถิ่น รวมทัไ้ ม่มหี น่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
อย่างเป็ นทางการ12
ท้องถิ่นในประเทศเคนยาได้รับ อานาจหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับท้องถิ่นในประเทศ
บราซิล ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ท้องถิ่นในประเทศเคนย่าสามารถกาหนดฐานและอัตราภาษีทรัพย์สิน
ได้ตามกฎหมาย นอกเหนื อจากนี้ แล้ว ยังมีอานาจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและจัดเก็บภาษี อกี
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ ท้องถิ่นในประเทศเคนยาโดยส่วนใหญ่ทาสัญญาจ้างเหมาบริ การ
การประเมินมู ลค่าทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี จากกระทรวงที่ดิน หรื อจากองค์กรภาคธุ รกิจที่มี
ความชานาญในการด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ทรัพย์สิ น แต่สาหรับ
การประเมินมู ลค่าทรัพย์สินนั้น ประเทศแอฟริ กามีระบบที่ตงั้ อยู บ่ นพื้นฐานความรับผิดชอบร่ วมกัน
ระหว่างภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินทรัพย์สินนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าว รัฐบาลแอฟริ กาใต้ได้จดั ตัง้ องค์การมหาชนขึ้นมามีช่ ือเรียกว่า
“สภาผู ป้ ระเมินแห่งประเทศแอฟริ กาใต้ (South African Council of Valuers)” ซึ่งมีหน้าที่กากับ
ดูแลมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู ป้ ระเมินมู ลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตัง้ หรื อว่าจ้าง
โดยเทศบาลจะต้องผ่านการฝึกอบรม หรื อได้รบั การรับรองโดยองค์การมหาชนดังกล่าว
ระบบการประเมินทรัพย์สินในประเทศอินโดนี เซียนั้นมีความเป็ นเอกภาพน้อยกว่าในประเทศ
อื่นๆ เนื่ องจากกระทรวงการคลังของอินโดนี เซียกาหนดให้ประชาชนเป็ นผู ป้ ระเมินมู ลค่าทรัพย์สิน
ของตนที่จ าเป็ น ต้อ งช าระภาษี ใ นแต่ล ะปี โดยท้อ งถิ่ นมีเ พีย งหน้า ที่ในการตรวจสอบว่า มู ล ค่า ที่
ประชาชนประเมิ นเองนั้น สอดคล้องกับ ประกาศของกระทรวงการคลังหรื อ ไม่ หลัง จากผ่านพ้น
ขัน้ ตอนการยื่นรายงานมู ลค่าทรัพย์สินที่ตอ้ งชาระภาษี แล้ว สานักงานผู แ้ ทนกระทรวงการคลังใน
ท้องถิ่นจะเป็ นผู จ้ ดั เก็บภาษีทรัพย์สินและแบ่งคืนให้แก่ทอ้ งถิ่น
12

L. Bernardi, A. Barreix, A. Marenzi, & P. Profeta, (2013), Tax Systems and Tax Reforms in Latin America, New
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การลดความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นจากภาษีทรัพย์สิน
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าภาษีทรัพย์สินเป็ น
ภาษีท่ ปี ระชาชนต่อต้านมากเป็ นอันดับที่สองรองจากภาษีเงินได้สว่ นบุ คคล 13 ผลการศึ กษาดังกล่าว
ไม่ได้เหนื อความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตรสาธารณะแต่อย่างใด แม้วา่ ภาษี ทรัพย์สินจะเป็ น
แหล่ง รายได้ท่ ีเ หมาะสมที่สุด สาหรั บ หน่ ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น แต่ก ็เ ป็ น ภาษี ท่ ีคิ ด ค านวณจาก
ความมั่งคั่ง ไม่ใช่ภาษี การอุ ปโภคบริ โภคหรื อภาษี เงินได้ ภาระทางภาษี จึงตกอยู ก่ บั ประชาชนผู ม้ ี
ทรัพย์สิน ที่ดิ นและสิ่ งปลู ก สร้า ง แต่มีร ายได้น้อ ย ยกตัว อย่า งเช่น ประชาชนกลุ ม่ ผู ส้ ู งอายุ แ ละ
เกษตรกรที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน เป็ นต้น ไม่วา่ นโยบายภาษีทรัพย์สินจะได้รับการออกแบบ
ให้มปี ระสิทธิ ภาพและก่อให้เกิดความเท่าเทียมมากเพียงใดก็ตาม ผลกระทบต่อกลุม่ ประชาชน “ผู ถ้ ือ
ทรัพย์สิน แต่มรี ายได้นอ้ ย” ย่อมเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า หลายมลรั ฐ มีน โยบายลดภาระภาษี ท รัพ ย์สิ น ในรู ปแบบต่า งๆ
ดังต่อไปนี้14

 การลดภาษี เ งิ น รายได้ส่ว นบุ ค คลหรื อ การคื น ภาษี เ งิ น ได้ส่ว นบุ ค คล (Circuitbreaker
program) ให้แก่ประชาชนผู ม้ รี ายได้นอ้ ยและกลุม่ ผู ส้ ู งอายุ
 การออกกฎหมายบัง คับ ให้ก ารขึ้ นอัต ราภาษี ท รั พ ย์สิ น ต้อ งผ่า นการลงประชามติ
(Referendum) ของประชาชนที่พานักอาศัยในท้องถิ่นนั้น

 การลดอัต ราหรื อ จ านวนเงิ น ภาษี ท่ ีเ จ้า ของทรัพย์สิน ประเภทบ้า นพัก อาศัย ต้อ งชาระ
(Homestead Exemptions)
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14
Bland, R. L., (2005), อ้างอิงแล้ว.




 การยืดระยะเวลาชาระภาษีทรัพย์สินจนกว่าเจ้าของทรัพย์สินจะสามารถขายทรัพย์สินนั้น
ได้ (Property Tax Deferral)

 การเก็บอัตราภาษีทรัพย์สิน 2 ชัน้ (Split Tax Roll) การลดอัตราภาษีทรัพย์สินสาหรับ
ครอบครัวที่มบี า้ นพักอาศัยเป็ นของตนเอง แต่เก็บภาษีทรัพย์สินอื่นๆในอัตราที่สูงกว่า

นอกจากนี้ ในหลายมลรั ฐ สภามลรั ฐ ได้ต รากฎหมายก าหนดให้ใ ช้เ งิ น รายได้จ ากภาษี
ทรัพย์สินเพื่อการศึ กษาเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ก็อนุ ญาตให้เทศบาลและตาบลสามารถจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนี ย มได้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง เพิ่มสัด ส่ว นเงิน ภาษี แบ่งจากภาษี เ งิน ได้
ส่วนบุคคลให้แก่ทอ้ งถิ่นอีกด้วย15
สาหรับในประเทศญี่ป่ ุ น นโยบายลดภาระภาษี ทรัพย์สินให้แก่ประชาชนผู ม้ รี ายได้นอ้ ยนั้น
จากัดไว้แต่เพียงการลดอัตราภาษี ให้แก่ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างในเขตที่พกั อาศัย
(Residential Area)16 ในขณะที่ประเทศเม็กซิโก เคนยา และอินโดนี เซียนั้น ยังไม่มนี โยบายและ
โครงการที่ชดั เจนในการช่วยเหลื อกลุ ม่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาษี ทรัพย์สิน เนื่ องจาก
ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ ผี า่ นมา รัฐบาลมลรัฐในประเทศเม็กซิโกและรัฐบาลเคนยาต่างมุ ง่ เน้นไปที่
การปฏิรูประบบภาษีทรัพย์สินให้มปี ระสิทธิ ภาพมากขึ้นในการสร้างรายได้ให้แก่มลรัฐและท้องถิ่น17
สาหรับในกรณี ประเทศอิน โดนี เซีย นั้น เนื่ องจากเงินรายได้ของท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่มาจากเงิน
อุ ดหนุ นจากภาครัฐส่วนกลางจึ งทาให้ทอ้ งถิ่นไม่มนี โยบายลดภาระภาษี ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
กลุ ่มเปราะบางที่เ ป็ น รู ป ธรรม ในท านองเดียวกัน หน่ ว ยงานภาครัฐส่ว นกลางก็ไ ม่มีแรงจู ง ใจใน

15

S. Loeb & M. Socias, (2004), Federal Contributions to High-income School Districts: the Use of Tax Deductions
for Funding K-12 Education, Economics of Education Review, 23, 85-94.
16
S. P. Osborne, (2003), The Voluntary and Non-profit Sector in Japan: the Challenge of Change, New York:
Routledge.
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L. Bernardi, A. Barreix, A. Marenzi, & P. Profeta, (2013), อ้างอิงแล้ว. O.H. Fjeldstad & K. Heggstad, (2012),
Local Government Revenue Mobilization in Anglophone Africa, CMI Working Paper No.6.




การกระจายอานาจในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินให้แก่ทอ้ งถิ่ น ตลอดจนการคิดค้นนโยบายสวัสดิการ
สังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุม่ ผู ด้ อ้ ยโอกาส18
ในทางตรงกันข้าม กลับพบว่าประเทศบราซิล มีนโยบายลดภาระภาษีทรัพย์สินที่หลากหลาย
เนื่ องจากอานาจในการกาหนดฐานและอัตราภาษี ตลอดจนการประเมินและการจัดเก็บภาษี นั้นเป็ น
ของเทศบาลซึ่งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทัง้ นี้ เราสามารถจัดหมวดหมู น่ โยบายลดภาระทางภาษี ทรัพย์สิน
ที่ทอ้ งถิ่นในบราซิลใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้ 2 รู ปแบบ19 ได้แก่

 การยกเว้นภาษีให้แก่ท่ ดี ินและตึ กอาคารบางประเภท เช่น อาคารของหน่ วยงานภาครัฐ
อาคารขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไร โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย สวนสาธารณะ ศูนย์สง่ เสริ ม
สุ ขภาพชุมชน โรงพยาบาล เป็ นต้น
 โครงการส่งเสริ มคุ ณ ภาพชีวิ ต ของประชาชนผู ม้ ีร ายได้น้อ ยและผู ส้ ู ง อายุ โดยชุ มชน
ตัวอย่างที่มโี ครงการในลักษณะดังกล่าว คือ เมือง Porte Alegre ซึ่งมีโครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
ประชากรชายขอบ และผู ด้ อ้ ยโอกาสอย่างมากมาย เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ประชาชนที่พ่ ึงพ้น
โทษจาคุก ครอบครัวที่มบี ุตรวัยเยาว์ เป็ นต้น

ท้อ งถิ่ นในประเทศแอฟริ ก าใต้ก ็มีค วามหลากหลายของนโยบายลดภาระภาษี ท รัพ ย์สิ น
เฉกเช่นเดียวกับท้องถิ่นในประเทศบราซิล โดยนโยบายที่โดดเด่น ได้แก่ การลดอัตราภาษี ให้แก่
ประชาชนผู ม้ รี ายได้นอ้ ย ครอบครัวที่มเี พียงบิดาหรื อมารดา กลุม่ ผู ส้ ู งอายุ ส่วนการยกเว้นภาษีให้แก่
ทรัพย์สินบางประเภท เช่น ที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างของภาครัฐนั้นยังไม่เป็ นที่นิยมในหมู เ่ ทศบาลใน
ประเทศแอฟริ กาใต้
กล่า วโดยสรุ ป คื อ พบว่า กลุ ่ม ประเทศที่มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามขัด แย้ง ทางด้า นสี ผิ ว ได้แ ก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แอฟริ กาใต้ และบราซิล มักจะมีนโยบายลดภาระภาษีทรัพย์สินที่เป็ นรู ปธรรม
18
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ข้อสังเกตที่สาคัญอีกประการคื อ กลุ ม่ ประเทศที่กาลังปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นมัก จะมุ ง่ เน้นไปที่
การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นวาระเร่งด่วน





บทเรียนจาก 4 ทวีปสาหรับการปฏิรปู ระบบภาษีทรัพย์สิน
ในประเทศไทย
ในบทความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบภาษีทรัพย์สินใน 7 ประเทศที่มคี วามแตกต่างกันใน
การกาหนดฐานและอัตราภาษี การประเมินทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี และวิธกี ารลดภาระภาษีท่ ี
กลุม่ ประชาชนผู ม้ รี ายได้นอ้ ยและกลุม่ เปราะบางต้องแบกรับ ทัง้ นี้ ท่ามกลางบรรยากาศการปฏิรูป ใน
ประเทศไทย การกระจายอานาจด้านการคลัง ถื อเป็ นประเด็นที่สาคัญสาหรั บขัน้ ตอนต่อไปของ
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ นที่ปฏิเสธไม่ได้วา่ หนึ่ งในวิธีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
ที่มคี วามยัง่ ยืน คือ การส่งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้ดว้ ยแหล่งรายได้ท่ เี ป็ นภาษีและ
ค่าธรรมเนี ยมของตนเอง ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงิน สาธารณะ ภาษี ทรัพย์สิน ถื อได้วา่
เป็ น แหล่ง รายได้ท่ ีมีศ ัก ยภาพในการเสริ ม สร้า งความเข้ม แข็ง ทางด้า นการเงิ น การคลัง ท้อ งถิ่ น
เนื่ องจากเป็ นภาษีท่ มี ฐี านจากสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตาม ภาษีทรัพย์สินก็สามารถทา
ให้เ กิด ปั ญ หาทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คมแก่ชุ มชนได้เ ช่น เดีย วกัน โดยจากประสบการณ์ข อง
ประเทศต่างๆได้สะท้อนให้เห็นว่า ภาระทางภาษี ทรัพย์สินนั้นจะตกอยู ท่ ่ ปี ระชาชนกลุ ม่ เปราะบาง
และกลุม่ ผู ม้ รี ายได้นอ้ ยมากที่สุด
บทเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบภาษีทรัพย์สินใน 7 ประเทศจึงประกอบไป
ด้วย 3 ประเด็น ได้แก่

 ในการออกแบบระบบภาษี ทรัพย์สินมีความจาเป็ นที่ตอ้ งแบ่งแยกกลไกการกาหนดฐาน
ภาษี อัต ราภาษี การประเมิ น มู ล ค่า ทรั พย์สิน และการจัด เก็บ ภาษี ให้ช ดั เจน พร้อ มกับ ก าหนด
หน่วยงานการปกครองที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลแต่ละระบบย่อยให้ชดั เจนเช่นกัน แต่ส่ ิงที่




จาเป็ นต้องคานึ งถึ ง คื อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการกาหนดฐานภาษี (ประเภท
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสียภาษี ) และอัตราภาษี สาหรับการประเมินมู ลค่าทรัพย์สินนั้นจาเป็ นต้องอาศัยผู ้
ที่มคี วามรู ค้ วามเชี่ยวชาญในภาคอสังหาริ มทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ และการเงินการบัญชี จึ งจาเป็ น
ต้องมีกระบวนการฝึกอบรมผู ป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมีระบบรับประกันมาตรฐานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลา้ ในมูลค่าทรัพย์สินประเภทเดียวกันในแต่ละท้องถิ่น ส่วน
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินนั้นจาเป็ นต้องคานึ งถึงความประหยัดของขนาด (Economies of Scales)
และต้นทุนในการบริ หารจัดการ (Administrative Cost) ท้องถิ่นขนาดเล็กควรมีชอ่ งทางในการจ้าง
เหมาบริ การจัดเก็บภาษีจากท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรื อภาคธุ รกิจเอกชนที่มคี วามเชี่ยวชาญ
 ฐานภาษีจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และมีการพิจารณาปรับปรุ งเป็ นประจา กล่าวใน
อีกนัยยะหนึ่ ง ประเภทของทรัพย์สินที่จาเป็ นต้องเสียภาษีจะต้องมีรายละเอียดที่ชดั เจน ไม่ควรที่จะ
กาหนดไว้อย่างกว้างๆ เนื่ องจากจะนาไปสู ช่ อ่ งทางการเลี่ยงภาษี และความยากลาบากในการกาหนด
นโยบายลดภาระทางภาษีให้แก่ประชาชน

 การแก้ไ ขปั ญ หาความเหลื่ อมลา้ ที่เกิด จากภาษี ทรัพย์สิน นั้น จะต้องไม่มุง่ เน้น ไปที่การ
ยกเว้นภาษีให้แก่ทรัพย์สินบางประเภท ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดินและ
อาคารทางศาสนา เพราะถือเป็ นการแทรกแซงกลไกตลาดอสังหาริ มทรัพย์ อีกทัง้ ยังเป็ นการบิดเบือน
ต้นทุ นในการบริ หารกิจการสาธารณะในท้องถิ่ น การแก้ไขปั ญหาความเหลื่ อมลา้ ที่มปี ระสิ ทธิภาพ
คือ การลดอัตราภาษี เงินได้สว่ นบุ คคลให้แก่ประชาชนที่มรี ายได้นอ้ ย ผู ส้ ู งอายุ ผู พ้ ิการทุ พพลภาพ
และครอบครัวที่มีบิ ดาหรื อมารดาเพีย งคนเดีย ว รวมทัง้ การกาหนดวิธีการใช้เ งิน รายได้จ ากภาษี
ทรัพย์สินให้ชดั เจน อาทิเช่น การกาหนดให้ทอ้ งถิ่นต้องใช้เงินรายได้จ ากภาษีทอ้ งถิ่นเพื่อการศึ กษา
เท่านั้น เป็ นต้น



