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คํานํา (เลขาธิการ) 
 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมประชาธิปไตย
ในระดับทองถิ่น และเปนองคกรที่ยังประโยชนสุขมาสูประชาชนในทองถิ่น  เน่ืองจาก ผูแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกสรร และกลั่นกรองจากประชาชนโดยตรง  ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคกรที่สําคัญยิ่งทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองทองถิ่น 
 อยางไรก็ตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมสามารถดํารงอยูได หากไรซ่ึง “ทุน” ใน
การพัฒนา ซ่ึงก็ไดแก รายไดอันเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ัน วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา ในฐานะที่เปนองคกรกลางในการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปกครองทองถิ่น จึงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองเรงใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดพัฒนาและเรงสรางฐานรายไดของตนเอง เพ่ือใหสามารถนําเงินรายไดดังกลาวไป
บริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น  ฉะน้ัน วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น จึงไดมอบหมาย
ใหอาจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลยและ อาจารย ม.ล.พินิตพันธ บริพัตร อาจารยประจําคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดศึกษาและวิเคราะหถึงรูปแบบและวิธีการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่นของประเทศญี่ปุน เพ่ือใหเอกสารวิชาฉบับน้ีเปนเอกสารที่ชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการ
สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของประเทศไทย 
 สถาบันพระปกเกลา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารวิชาการฉบับน้ี คงจะมีสวนไมมากก็
นอยที่จะมีสวนในการกระตุน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหรือหนวยงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของไดปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 
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คํานํา 
 
 ในการศึกษาทางดานการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบในประเทศไทยนั้น การปกครอง
ทองถ่ินของประเทศญี่ปุน มักเปนกรณีศึกษาที่นักวิชาการตลอดจนผูที่สนใจหยิบยกมากลาวถึงอยู
เสมอ ที่เปนเชนนั้นก็เนื่องมาจากการที่องคกรปกครองทองถ่ินในประเทศญี่ปุนมีบทบาทและภารกิจ
ในการจัดบริการสาธารณะที่กวางขวาง ซ่ึงนับเปนปรากฏการณที่แตกตางไปจากการปกครอง
ทองถ่ินในประเทศไทยเปนอยางมาก การที่องคกรปกครองทองถ่ินในประเทศญี่ปุน มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะที่กวางขวางเชนนั้น นอกเหนือไปจากกฎหมายขององคกร
ปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปดโอกาสใหองคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ที่กวางขวาง รวมถึงความ
พรอมในดานของทรัพยากรบุคคลแลว ศักยภาพทางดานการคลังยังนับเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญ  
 ดังนั้นเอกสารทางวิชาการเรือ่ง ระบบและรูปแบบการจดัเก็บภาษีทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะ

กรณีประเทศญ่ีปุน จึงมีวัตถุประสงคสําคัญที่จะศึกษาถึงระบบภาษี ซ่ึงเปนแหลงรายไดสําคัญ ของ
องคกรปกครองทองถ่ินในประเทศญี่ปุน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในรูปแบบ ตลอดจนแนวทาง
ในการจดัเก็บ โดยผูเขียนหวงัเปนอยางยิ่งวาประสบการณจากประเทศญี่ปุนจะสามารถนํามาพัฒนา 
และปรับใชกบัระบบงบประมาณของการปกครองทองถ่ินไทยไดบางไมมากกน็อย 

และสุดทายนีท้างคณะผูศึกษาขอขอบคุณ สถาบันพระปกเกลา ในคําแนะนํา ตลอดจนการ
สนับสนุนอื่น ๆ ที่ชวยใหงานศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปได และคณะศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะ
ไดรับประโยชนจากงานศึกษานี้ และหวังวางานศึกษาชิน้นี้ จะมีสวนชวยใหเกิดแนวคิดใหม เพื่อ
นํามาปรับปรุงแหลงรายไดใหแกองคกรปกครองทองถ่ินของไทยไดตอไปในอนาคต 
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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ความนํา 
 ระบบและรูปแบบภาษี นับเปนประเด็นศึกษาที่มีความสําคัญมากประเด็นหนึ่งในการศึกษา
ดานทองถิ่นและการกระจายอํานาจ เพราะในการที่องคกรปกครองทองถิ่นจะเปนอิสระ    และมี
ศักยภาพที่ เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ อันถือเปนหนาที่ที่สําคัญของทองถิ่นได น้ัน 
นอกเหนือไปจากองคความรูขององคกรปกครองทองถิ่น และทรัพยากรบุคคลแลว องคกรปกครอง  
ทองถิ่นยังจําเปนตองอาศัยงบประมาณที่เพียงพอ และมีอิสระในการจัดหาและใชจายงบประมาณได
ดวยตนเองอีกดวย 
 หากไดมีการศึกษาเปรียบเทียบองคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย กับองคกรปกครอง
ทองถิ่นในตางประเทศ จะสามารถสังเกตเห็นไดวา องคกรปกครองทองถิ่นในตางประเทศสวนใหญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว จะมีภารกิจและขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กวางขวาง
แตกตางไปจากองคกรปกครองทองถิ่นของไทย ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ที่
หลากหลาย และที่สําคัญ มีงบประมาณที่มากเพียงพอ 
 ประเทศญี่ปุนนับเปนตัวอยางที่ดีประเทศหนึ่ง ที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่อยาง
กวางขวางขององคกรปกครองทองถิ่น หากใครไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือใชชีวิตใน
ประเทศญี่ปุน คงจะสามารถสังเกตเห็นไดวาองคกรปกครองทองถิ่นของญี่ปุน ไมวาจะเปนจังหวัดหรือ
เทศบาลก็ตาม ตางมีความสามารถในการจัดทําภารกิจที่มีความสําคัญเปนจํานวนมาก อาทิเชน ใน
ดานการศึกษา องคกรปกครองทองถิ่นในระดับเทศบาลนคร อาจมีบทบาทในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยเทศบาลนครอาจรับผิดชอบการบริหารงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพไมดอยไป
กวามหาวิทยาลัยของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง หรือในการจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญตาง ๆ องคกรปกครองทองถิ่น อาจมีศักยภาพมากพอในการกอสรางสนามบินนานาชาติ 



 2

ดังตัวอยางของการกอสรางสนามบินนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) แถบมหานครโอ
ซากา (Osaka City) ซ่ึงเปนผลงานที่จังหวัดไดรวมมือกับเทศบาลในการกอสราง1 เปนตน 
  การที่องคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการสาธารณะที่หลากหลาย
ไดเชนนี้ นอกจากกฎหมายจะใหอํานาจแกองคกรปกครองทองถิ่นแลว องคกรปกครองทองถิ่นเอง ยัง
จําเปนจะตองมีทรัพยากรดานงบประมาณที่เพียงพออีกดวย ดังน้ันบทความนี้จึงมุงที่จะศึกษาถึงระบบ
ภาษีและแหลงรายไดอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 
และอาจนําเอาประสบการณจากประเทศญี่ปุนมาปรับใช เพ่ือพัฒนาระบบงบประมาณ และแหลง
รายไดขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย ไดตามสมควร 
 ในสวนของโครงสรางของบทความ บทความนี้จะเร่ิมตนโดยการกลาวถึงโครงสรางการ
บริหารงานของทองถิ่นญี่ปุนอยางสังเขป เพ่ือเปนพ้ืนฐานความเขาใจสําหรับผูที่อาจจะมิเคยศึกษา
เกี่ยวกับองคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุนมากอน จากนั้น เปนการกลาวถึงประเภทของภาษี
ทองถิ่น รวมถึงแหลางรายไดอ่ืน ๆ ของทองถิ่นในประเทศญี่ปุน ซ่ึงเนื้อหาในสวนนี้ นาจะมีสวนชวย
ใหเกิดแนวคิดใหม เพ่ือนํามาปรับปรุงแหลงรายไดใหแกองคกรปกครองทองถิ่นของไทยไดตอไปใน
อนาคต และในประการสุดทาย บทความนี้ไดมีการกลาวถึงแนวโนมการปฏิรูประบบงบประมาณของ
ญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวารัฐบาลญี่ปุนกําลังเผชิญอยูกับสภาพปญหาที่สําคัญ    เชนกัน 
 

พัฒนาการและโครงสรางขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุนนับเปนประเทศหนึ่งที่มีพ้ืนที่ไมมากนัก แตเปนประเทศที่มีจํานวน ประชากร
หนาแนน ประเทศญี่ปุนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 377,819 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 126 
ลานคน (ในป ค.ศ. 1999) ซ่ึงหากเปรียบเทียบพ้ืนที่แลว ประเทศญี่ปุนจะมีพ้ืนที่โดยประมาณใกลเคียง
กับมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ของสหรัฐอเมริกา2 ในมิติทางดานเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุนนับไดวา
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน โดยผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัว (GDP per 
capita) สูงเปนอันดับสองของโลกมาตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1960 แลว  
 ในทางกายภาพ ประเทศญี่ปุนประกอบไปดวยเกาะขนาดใหญรวม 4 เกาะ ไดแก เกาะ   
ฮอนชู (Honshu) เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เกาะกิวชิว (Kyushu) และเกาะชิโกกุ (Shikoku) 
นอกจากเกาะใหญทั้ง 4 เกาะดังกลาวแลว ญ่ีปุนยังคงประกอบไปดวยเกาะเล็กๆ อีกเปนจํานวนมาก
ถึง 3,900 เกาะ3  

                                                 
 1 เอนก  เหลาธรรมทัศน, “เหตุอยูที่ทองถิ่น”: ปญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ อันสืบเนื่องจากการ
ปกครองทองถิ่นที่ไมเพียงพอ, (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2543), 
น.10. 
 2 S. R. Reed, Japanese Prefectures and Policymaking, (Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 1986), 
p.24.  
 3 สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารสวนภูมิภาคในอนาคต, รายงาน
วิจัย (กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2544), น.38.   
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 ในดานพัฒนาการและโครงสรางการปกครองทองถิ่นของญี่ปุนนั้น นับตั้งแตสมัยการปฏิรูป
ในชวงเมจิ (Meiji Restoration) จนกระทั่งถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การปกครอง   ทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุนนับไดวามีลักษณะที่รวมอํานาจคอนขางสูง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่ความเปน
เอกภาพและบูรณาการแหงชาติ ในชวงระยะเวลาดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดยังคงมา
จากการแตงตั้งโดยกระทรวงกิจการภายใน (The Home Ministry)  สวนสภาของ  ทองถิ่นนั้นก็จะมี
ภารกิจและอํานาจหนาที่ที่จํากัด อํานาจในการบริหารงานสวนใหญจึงตกอยูในมือกลุมขาราชการ
ประจําของทองถิ่น4 
 การปฏิรูปครั้งสําคัญ ที่เปนพ้ืนฐานของการจัดโครงสรางการปกครองทองถิ่นในยุคปจจุบัน
เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยหลังจากการพายแพตอสงคราม สหรัฐอเมริกาไดเขามามี
บทบาทอยางกวางขวางในการจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยในการปฏิรูปในครั้งนี้ 
สหรัฐอเมริกาไดพยายามมุงเนนใหองคกรปกครองทองถิ่นมีอิสระและเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
โดยในการปฏิรูปน้ัน สหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรีในประเทศ
ญ่ีปุนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และในขณะเดียวกัน ก็ไดพยายามลดบทบาทของ
ขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงแตเดิมเคยมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานลง โดยสงเสริมใหสภาของ
ทองถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเชนกัน ใหมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และประการ
สําคัญ สหรัฐอเมริกายังพยายามสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนมีอํานาจหนาที่ 
และความรับผิดชอบที่กวางขวางและหลากหลายมากขึ้นดวย 
 อยางไรก็ตาม บรรยากาศการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่นโดยเนนหลักการ
กระจายอํานาจและความเปนอิสระของทองถิ่นก็ดําเนินอยูไดไมนานนัก ในชวงทศวรรษที่          
1950 – 1960 นโยบายเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได
สงผลทําใหรัฐบาลกลางตัดสินใจดําเนินการรวมอํานาจในการบริหารงานของทองถิ่นเขาสูสวนกลางอีก
ครั้งหน่ึง สภาพการบริหารงานโดยเนนการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางไดดําเนินตอเน่ืองมาอยาง
ยาวนาน ซ่ึงสภาวะดังกลาว ไดสงผลใหกลุมนักวิชาการและขาราชการของทองถิ่นจํานวนหนึ่ง ได
พยายามเรียกรองใหมีการกระจายอํานาจมาตั้งแตในชวงทศวรรษที่ 1980 แตทวาการเรียกรอง   
ดังกลาวแทบไมบังเกิดผล จวบจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999 รัฐบาลจึงไดผานกฎหมายการ
กระจายอํานาจ (Local Decentralization Law) ซ่ึงแนวทางตาง ๆ ภายใตกฎหมายดังกลาว จะชวยให
องคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนมีอํานาจและความเปนอิสระมากยิ่งขึ้นอีกครั้ง5 
 สําหรับโครงสรางการปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนในปจจุบันนั้น ตามกฎหมายความ
เปนอิสระของทองถิ่น (The Local Autonomy Law)  ไดกําหนดใหโครงสรางการปกครอง  ทองถิ่น
ของประเทศญี่ปุน มีลักษณะเปนโครงสรางแบบสองชั้น (Two-tier System) อันประกอบไปดวยจังหวัด 
(Prefecture) และเทศบาล (Municipality) โดยในปจจุบัน ประเทศญี่ปุนประกอบไปดวยจังหวัดทั้งสิ้น 

                                                 
 4 Hiromitsu Ishi, The Japanese Tax System, third edition (New York: Oxford University Press, 2001), p. 
350. 
 5 Ibid, p.350.  
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47 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีขนาดใหญมากที่สุดในแงของประชากร (พิจารณาจากจํานวน
สมาชิกสภาจังหวัด) ไดแก มหานครโตเกียว ซ่ึงมีสมาชิกสภาทั้งสิ้น 127 คน สวนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดคือทอทโทริ (Tottori) โดยมีสมาชิกสภาเพียง 40 คน  

ในสวนของเทศบาลนั้น  ในปจจุบัน  ( เ ดือนเมษายนป  ค .ศ .  2004) มี จํานวนทั้ งสิ้น          
3,100 เทศบาล6 ในจํานวนทั้งหมดนี้ประกอบไปดวยเทศบาลนคร (City Municipality) 695 แหง   
เทศบาลเมือง (Town Municipality) 1,872 แหง และเทศบาลหมูบาน (Village Municipality) 533 
แหง7 อยางไรก็ตาม นอกเหนือไปจากโครงสรางการปกครองทองถิ่นดังกลาว ประเทศญี่ปุนยัง
ประกอบไปดวยองคกรปกครองทองถิ่นในรูปแบบพิเศษอีกจํานวนหนึ่ง กลาวคือ ในบรรดาเทศบาล
นครทั้ง 695 แหงน้ัน จะมีเทศบาลจํานวนหนึ่ง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนครพิเศษ (Designated 
City) ซ่ึงจะสงผลทําใหเทศบาลเหลานั้น มีอํานาจหนาที่ที่เกือบจะเทาเทียมกับจังหวัด ในปจจุบัน มี
เทศบาลประเภทนี้ทั้งสิ้น 13 แหง (โปรดดูตารางที่ 1 ประกอบ) โดยทั้งหมดเปนเทศบาลที่มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจสูง และมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน อาทิเชน เทศบาลนครโอซากา  
เทศบาลนครเกียวโต เทศบานครนาโกยา เทศบาลนครโกเบ เทศบาลนครฮิโรชิมา เปนตน 
นอกจากนั้น การปกครองทองถิ่นในมหานครโตเกียว ก็ยังคงมีลักษณะที่แตกตางออกไป โดยใน
ปจจุบัน มหานครโตเกียวจะประกอบไปดวยเขตการบริหารงานพิเศษ (Special Wards)       23 แหง 
ซ่ึงโดยโครงสรางการบริหารงานทั่วไปอาจมีความคลายคลึงกับเทศบาล แตทวาเขตการบริหารงาน
พิเศษเหลานี้ จะมีภารกิจอํานาจหนาที่ ที่จํากัดกวาเทศบาลนครโดยทั่วไป8  
 สําหรับโครงสรางการบริหารงานภายในของการบริหารงานทองถิ่นในประเทศญี่ปุนนั้น 
รูปแบบการบริหารงานในปจจุบัน ยังคงมีลักษณะเหมือนเชนเม่ือครั้งการปฏิรูปในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 กลาวคือ รูปแบบการบริหารงานทองถิ่นของญี่ปุนยังคงใชรูปแบบฝายบริหารและสภาทองถิ่น 
(Mayor-Council Form) โดยมีผูวาราชการจังหวัด หรือนายกเทศมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนาฝาย
บริหาร ในขณะที่สภาทองถิ่น ทําหนาที่ในทางนิติบัญญัติ และโครงสรางทั้งสองสวนมีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   
 

                                                 
 6 จํานวนของเทศบาลในประเทศญี่ปุนนั้น ไดมีจํานวนลดลงมาโดยตลอด ทั้งนี้เปนผลมาจานโยบาย การยุบ
รวมองคกรปกครองทองถิ่น (Amalgamation) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใหแกองคกรปกครองทองถิ่น โดย
จํานวนของเทศบาลไดลดลงจาก 10,520 แหงในชวงป ค.ศ. 1945  
 7 Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistical Handbook 
(www.stat.go.jp) [May 20th, 2005]. 
 8 Hiromitsu Ishi, The Japanese Tax System, p.352. 
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทและจํานวนขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน 
 

ประเภท จํานวน (แหง) 

จังหวัด 47 

เทศบาล 

- นครพิเศษ 
- นคร 
- เมือง 
- หมูบาน 

3,110 
13 
695 

1,872 
533 

ที่มา:  Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistical Handbook 
(www.stat.go.jp) [May 20th, 2005] 
 
แผนภาพที่ 1 โครงสรางการปกครองทองถิ่นประเทศญี่ปุน 

 

 
ที่มา: Statistic Bureau, The Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistical 
Handbook (www.stat.go.jp) [May 20th, 2005] 

 

Prefectures (47) 

Municipals (3,100) Towns (1,872) 

Villages (533) 

National Government 

Cities (695) 
Ward-Designated Cities (13) 
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รูปแบบภาษีและแหลงรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน 
 หากพิจารณาภาพรวมขององคกรปกครองทองถิ่นประเทศญี่ปุนแลว จะเห็นไดวา     
องคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนมีอิสระคอนขางสูง นับตั้งแตครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เปนตนมา สวนหนึ่งแลวเปนผลมาจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947 ในสวนที่วาดวย
องคกรปกครองทองถิ่น โดยในบทบัญญัติมาตรา 92 – 95 ไดใหหลักประกันวาการบริหารงาน    
ทองถิ่นของประเทศญี่ปุนจะตองเปนไปตามหลักความเปนอิสระของทองถิ่น และมีอิสระในการ
บริหารงานและจัดการทรัพยสินของตนเอง รวมทั้งยังบัญญัติใหองคกรปกครองทองถิ่นตองมี         
ผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และประการสําคัญ หากวารัฐบาลกลางจะออก
กฎหมายใด ๆ ก็ตาม ที่จะสงผลตอองคกรปกครองทองถิ่น กฎหมายฉบับน้ันก็จะตองไดรับความ 
ยินยอมจากประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ดวย9 
 อยางไรก็ดี นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญจะไดใหหลักประกันความเปนอิสระแลว 
กฎหมายสําคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการคลังของทองถิ่น ก็ยังมีสวนเอ้ือใหองคกรปกครองทองถิ่นของ
ญ่ีปุน มีขอบเขตภารกิจที่กวางขวาง และมีความเปนอิสระตามสมควร โดยกฎหมายสําคัญ ๆ ที่มีผล
บังคับใชในปจจุบันนั้น จะไดแก10 

- The Local Autonomy Law (ประกาศใชเม่ือวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1947) กฎหมายฉบับ
น้ี จะเปนการกลาวถึงประเภทและการจัดโครงสรางของการปกครองทองถิ่นของญี่ปุน รวมไปถึงการ
บริหารงาน และการจัดความสัมพันธระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับรัฐบาลกลาง11 

- The Local Finance Law (ประกาศใชเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1948) กฎหมายฉบับน้ี 
เปนกฎหมายซึ่งกลาวถึงหลักการสําคัญ ในการบริหารจัดการการคลังขององคกรปกครองทองถิ่น 
รวมถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง และองคกรปกครองทองถิ่นในมิติทางดานการคลัง12 

- The Local Tax Law (ประกาศใชเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1950) กฎหมายฉบับน้ีจะ
เปนการกลาวถึง หลักเกณฑพ้ืนฐานตาง ๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับภาษีของทองถิ่น อาทิเชน ประเภทของ
ภาษีทองถิ่น ฐานและอัตราในการจัดเก็บภาษี เปนตน โดยที่กฎหมายฉบับน้ีนับไดวาเปนการกําหนด
กรอบหลักเกณฑที่สําคัญ ที่องคกรปกครองทองถิ่นแตละแหงจะไดนําไปกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
ของทองถิ่นตนเองตอไป13  

                                                 
 9 โปรดดู รัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุน ค.ศ. 1947 อางใน Alan Norton, International Handbook of Local and 
Regional Government, (Hants: Edward Elgar, 1994), p. 459. 
 10 The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, 
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) p.226. [May 13th, 2005]. 
 11 Iwao Horii, Local Autonomy in Japan: Past, Present & Future, (paper presented to Young Leader 
Program (YLP) Students of Kobe University FY 2003), p.7.    
 12 Ibid, p.8.  
 13 Ibid, p.8. 
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 ในการกลาวถึงแหลงรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนในปจจุบันนั้น 
อาจกลาวโดยสรุปไดวา องคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนมีแหลงรายไดที่สําคัญอยูดวยกัน 6 
แหลง อันไดแก ภาษีของทองถิ่น ภาษีอุดหนุนใหแกทองถิ่น ภาษีที่รัฐโอนใหทองถิ่น เงินอุดหนุนของ
รัฐบาลกลาง เงินกูยืม และแหลงรายไดอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม ในการกลาวถึงภาษีของ ทองถิ่น ซ่ึงถือ
เปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของทองถิ่นนั้น จะมีการกลาวโดยแยกออกเปน 2 สวน น่ันคือ ภาษีของ
ทองถิ่นในระดับจังหวัด และภาษีของทองถิ่นในระดับเทศบาล 
 
1. ภาษีของทองถิ่น (Local Taxes)  
 ภาษีของทองถิ่นถือเปนแหลงรายไดที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกรปกครองทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุน เพราะหากพิจารณาถึงสัดสวนรายได (Revenue) ของทองถิ่นแลว จะเห็นไดวาภาษี
ทองถิ่นเปนแหลงรายไดของทองถิ่นที่มีสัดสวนสูงที่สุด กลาวคือ ในชวงป ค.ศ. 1990 รายไดจากภาษี
ของทองถิ่น คิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 42 ของรายไดทั้งหมดของทองถิ่น แมวาในปจจุบัน (ค.ศ. 
2004) รายไดจากภาษีของทองถิ่นจะมีสัดสวนที่ลดลงอยูบางก็ตาม แตทวารายไดจากภาษีของทองถิ่น 
ก็ยังคงคิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 38.2 ของรายไดทั้งหมดของทองถิ่น14  
 นอกจากนั้น ภาษีของทองถิ่นยังมีความสําคัญตอองคกรปกครองทองถิ่น เพราะภาษี
ประเภทนี้ เปนภาษีที่องคกรปกครองทองถิ่นจัดหามาไดเอง มิไดเปนการรับเงินอุดหนุนจากทาง 
ราชการสวนกลาง หรือกูยืมมาจากแหลงอ่ืน ๆ ซ่ึงตามกฎหมายของญี่ปุนนั้น ตองยอมรับวาไดให
อิสระแกองคกรปกครองทองถิ่นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอยูพอสมควร ซ่ึงการใหอิสระน้ี สะทอน
ออกมาใหเห็นไดในสองประการ กลาวคือ ประการแรก ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ อนุญาตใหองคกร
ปกครองทองถิ่นสามารถที่จะจัดเก็บภาษีไดสูงเต็มเพดานอัตราภาษีที่ทางกระทรวงจัดการสาธารณะ 
กิจการภายใน ไปรษณียและโทรคมนาคม (The Ministry of Public Management, Home Affairs, 
Posts and Telecommunications)15 ไดกําหนดเอาไว นอกจากนั้น ในประการที่สอง หากองคกร
ปกครองทองถิ่นใด ตองการที่จะจัดเก็บภาษีประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือไปจากประเภทของภาษีที่
ไดมีการกําหนดไวในกฎหมาย องคกรปกครองทองถิ่นน้ัน ๆ ยังคงสามารถที่จะขออนุมัติตอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายใน และการสื่อสารเพื่อขอจัดเก็บภาษีประเภทเหลานั้นไดเปนกรณี
พิเศษอีกดวย ซ่ึงเทาที่ผานมา ในป ค.ศ. 1997 มีจังหวัดจํานวนมากถึง 20 แหง ที่ไดรับการอนุมัติให
สามารถจัดเก็บภาษีที่อยูนอกเหนือขอบัญญัติตามกฎหมายได16   

                                                 
 14 โปรดดู Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government, p.475. และ The 
Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, p.228. 
 15 ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (The Ministry of Internal Affairs and 
Communications) 
 16 Hiromitsu Ishi, The Japanese Tax System, p.357. ภาษีที่ไดรับการอนุมัติใหมีการจัดเก็บไดเปนกรณี
พิเศษนั้น สวนหนึ่งแลวจะเปนภาษีที่เกี่ยวของกับพลังงานและโรงงานนิวเคลียร 
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 สําหรับการการจัดแบงภาษีของทองถิ่นนั้น สามารถที่จะแยกพิจารณาไดออกเปน          2 
ระดับ กลาวคือ ภาษีของจังหวัด (Prefecture) และภาษีของเทศบาล (Municipality)   
 
1.1 การจัดเก็บภาษีทองถิ่นในระดับจังหวัด (Prefectural Taxes) 
 1.1.1 ภาษีเพื่อการอยูอาศัย (Prefectural Inhabitants Tax) ภาษีประเภทนี้ เปนภาษีที่
มีการเริ่มจัดเก็บมาตั้งแตป ค.ศ. 1954 เพ่ือเปนการทดแทนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added 
Tax) ที่ไดมีการยกเลิกไป โดยภาพรวมแลว ภาษีประเภทนี้ถือเปนภาษีที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
องคกรปกครองทองถิ่น เพราะหากมีการเปรียบเทียบสัดสวนของภาษีเพ่ือการอยูอาศัย กับภาษี
ประเภทอ่ืน ๆ ของทองถิ่นแลว จะพบวานับตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา สัดสวนของภาษีที่
อยูอาศัยมีอัตราสูงถึงประมาณรอยละ 30 ของภาษีทองถิ่นทั้งหมดทุกประเภท17  
 ในสวนของการจัดเก็บ ภาษีเพ่ือการอยูอาศัยจะมีการแยกอกเปน 2 กลุม กลาวคือ ในกลุม
แรก ภาษีเพ่ือการอยูอาศัยจะจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในเขตจังหวัด และในกลุมที่สอง 
ภาษีเพ่ือการอยูอาศัย จะจัดเก็บจากนิติบุคคลที่สํานักงานตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด โดยในการ
จัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดานั้น จะคํานวณจากรายไดทั้งหมดที่บุคคลมีในปกอนหนานั้น ซ่ึงรวมถึง
รายไดประชากรตอหัว เงินปนผล และผลกําไรจากเงินทุนที่มาจากการโอนหลักทรัพยตาง ๆ ดวย 
สําหรับในกลุมที่สอง การเก็บภาษีเพ่ือการอยูอาศัยของนิติบุคคล จะมีการคิดคํานวณจากฐานรายได
ของนิติบุคคลที่ไดแสดงในแบบการชําระภาษีตอสวนกลาง 
 อยางไรก็ตาม หากมีการเปรียบเทียบสัดสวนของภาษีเพ่ือการอยูอาศัยทั้งสองกลุม จะ
พบวาภาษีเพ่ือการอยูอาศัยที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา เปนแหลงภาษีที่สําคัญของทองถิ่นมากกวา 
กลาวคือ ในป ค.ศ. 1998 ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดามีสัดสวนมากถึงรอยละ 74 ในขณะที่ภาษีที่
จัดเก็บจากนิติบุคคลมีสัดสวนเพียงรอยละ 26 เทานั้น18   
 1.1.2 ภาษีการคา (Enterprise Tax) เปนภาษีอีกประเภทหนึ่งของทองถิ่นที่มีความสําคัญ 
เพราะจากขอมูลในป ค.ศ. 2001 ไดแสดงใหเห็นวาภาษีประเภทนี้ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 26.6 ของ
รายไดจากภาษีของจังหวัดทั้งหมด19 ภาษีประเภทนี้จะเปนภาษีที่จัดเก็บจากทั้งนิติบุคคลที่ไดมีการตั้ง
สํานักงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ และบุคคลธรรมดาที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจหรือประกอบอาชีพตามที่
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ20 อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนดใหมีการยกเวนการจัดเก็บภาษี
การคากับนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทําปาไมและการทําเหมือแร 

                                                 
 17 Ibid, p.358. 
 18 Ibid, p.359. 
 19 Iwao Horii, Local Autonomy in Japan: Past, Present & Future , p.23.  
 20 ธุรกิจหรือกลุมอาชีพเหลานั้น มีอาทิเชน กิจการดานคาปลีกคาสง โรงพิมพหรือสํานักพิมพ รานถายรูป 
โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารและรานอาหาร สถานบันเทิง คลินิก รานหมอฟน รานขายยา สํานักงานทนายความ รานตัด
ผม รานซักรีด ฯลฯ  
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รวมทั้งใหมีการงดเวนภาษีการคาแกบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและการประมง 
หากวากิจการของบุคคลธรรมดาเหลานั้นอาศัยเพียงแรงงานภายในครัวเรือนของตนเองเทานั้น21 
 ในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ มีสมมติฐานสําคัญที่วานิติบุคคลตาง ๆ ที่มีสํานักงานตั้งอยูใน
พ้ืนที่ของจังหวัด ยอมใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนบริการสาธารณะตาง ๆ ที่จัดทําโดย
จังหวัด ไมวาจะเปนถนนหนทาง ทาเรือ การบริการดานสุขภาพ หรือการควบคุมมลพิษ เปนตน 
ดังน้ัน นิติบุคคลเหลานี้จึงจําเปนตองเสียภาษีการคาใหแกจังหวัด ดังน้ันโดยหลักการแลวภาษีประเภท
น้ี จึงใหความสําคัญกับขนาดของกิจการของนิติบุคคล โดยจังหวัดจะอาศัยเกณฑดานรายไดของนิติ
บุคคลเปนเกณฑหลักในการคํานวณและจัดเก็บภาษีประเภทนี้  
 สําหรับอัตราการจัดเก็บภาษีการคานั้น สามารถที่จะแยกพิจารณาออกไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา และภาษีที่จัดเก็บจากนิติบุคคล โดยในรายละเอียดแลวสามารถ
แยกพิจารณาได ดังน้ีคือ22 
 การกําหนดการเก็บภาษีธุรกิจบุคคลธรรมดา 
 การคํานวณเงินที่บุคคลนั้นจําเปนจะตองเสียภาษีธุรกิจใหแกทองถิ่นนั้น มากจากการ หัก
ลบ รายจายที่จําเปนออกจากรายรับซ่ึงแบงแยกตามประเภทของการประกอบธุรกิจของบุคคลเหลานั้น 
 บุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทที่ 1 ไดแก บุคคลที่ประกอบธุรกิจขายสง การเงิน          
สิ่งพิมพ หองถายภาพ โรงแรม และรานอาหาร ฯลฯ ตองเสียภาษีในอัตรา รอยละ 5  
 บุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทที่ 2 ไดแก บุคคลที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปศุสัตว 
และประมง ฯลฯ ตองเสียภาษีในอัตรา รอยละ 4 
 บุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทที่ 3 ไดแก บุคคลที่ประกอบธุรกิจความเชี่ยวชาญทาง  
การแพทย ตองเสียภาษีในอัตรา รอยละ 5  
 และบุคคลที่ประกอบอาชีพประเภทหมอนวด หมอตําแย  จะตองเสียภาษีในอัตรา     รอย
ละ 3 
 อยางไรก็ตาม หากจังหวัดมีความตองการหรือปญหาทางดานการคลัง จังหวัดอาจสามารถ
เพ่ิมอัตราภาษีไดอีกไมเกิน 1.1 เทาของอัตราภาษีปกติ 
 1.1.3 ภาษีการบริโภคของทองถิ่น (Local Consumption Tax) เปนภาษีที่มีการ
ประกาศใชเม่ือวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1997 เพ่ือใชทดแทนภาษีการบริโภคที่ไดรับการถายโอน 
(Consumption Transfer Tax) โดยการประกาศใชภาษีประเภทนี้ มีจุดมุงหมายที่สําคัญใหเปนการ
สนับสนุนการกระจายอํานาจ และพัฒนาสวัสดิการของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ภาษีการ
บริโภคของทองถิ่นนี้ จะมีการจัดเก็บจากการเคลื่อนยายทุน และสินทรัพยตาง ๆ ระหวางพื้นที่ ของ
บริษัทผูดําเนินธุรกิจ รวมถึงวิสาหกิจตาง ๆ นอกจากนั้น ยังอาจรวมไปถึงการนําเขาทุนหรือสินทรัพย

                                                 
 21 The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, pp.234-238 
 22 โปรดดู The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, p.237 ประกอบ 
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บางประเภทจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตอีกดวย โดยภาษีการบริโภคของทองถิ่นนี้ จะจัดเก็บใน
อัตรารอยละ 25 ของมูลคาทุนและสินทรัพย23   
 1.1.4 ภาษีอสังหาริมทรัพย (Real Property Acquisition Tax)24 เปนการกําหนดเก็บ
ภาษีกับผูถือครองที่ดิน (Land) หรือบาน (Houses) ซ่ึงสิทธิครอบครองนี้ไมรวมถึงการไดมาทางมรดก 
(Inheritance) หรือ การรวม หรือแยกกันของบริษัท (The Merger or Division of Corporations) โดย
อัตราภาษีอยูที่ รอยละ 4 นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2003 จนกระทั้งวันที่ 31 มีนาคม 2006 หลังจาก
น้ัน อัตราภาษีจะลดลงเหลือรอยละ 3 โดยการคํานวณภาษี จะขึ้นอยูกับราคาการประเมินของที่ดิน
หรือบานที่ครอบครองในขณะนั้น  
 สําหรับการลดหยอนภาษีอสังหาริมทรัพยน้ัน สามารถทําไดในกรณีของการถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินหรือบานเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนที่อยูอาศัย (Residential Purpose) โดยที่กฎหมาย
กําหนดวา สําหรับบานใหมที่มีเน้ือที่ระหวาง 50-240 ตารางเมตร จะไดรับการลดหยอนภาษี โดยมี
การปรับลดราคาประเมินของบานลง 12,000,000 เยน   
 อยางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีประเภทนี้จะไดรับการยกเวนเม่ือ ราคาประเมินของที่ดิน
หรือบานมีมูลคาต่ํากวาอัตราที่กําหนด ซ่ึงไดแกอัตราต่ํากวา 100,000 เยนในกรณีของราคาที่ดิน ต่ํา
กวา 230,000 เยนในกรณีของราคาบานใหม และต่ํากวา 120,000 เยนในกรณีของบานที่มิใชบานใหม  
 จากขอมูลงบประมาณในป ค.ศ. 2000 ไดแสดงใหเห็นวาสัดสวนของภาษีอสังหาริมทรัพย
ตอสัดสวนภาษีทั้งหมดของจังหวัดนั้น จะคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.625 
 1.1.5 ภาษีบุหรี่ (Tobacco Tax) แมวาในปจจุบัน การรณรงคเพ่ืองดการสูบบุหร่ี ได
เกิดขึ้นอยางกวางขวางในหลายประเทศทั่วโลก อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศญี่ปุนนั้น การ
บริโภคยาสูบยังคงอยูในอัตราที่สูง การโฆษณาประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับบุหร่ียังคงมีใหเห็นได
โดยทั่วไป รวมถึงรัฐบาลเองก็ไมมีทาทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี สวนหนึ่งแลว 
เปนผลมาจากการที่ภาษีจากการขายบุหร่ียังคงเปนแหลงรายไดที่สําคัญทางหนึ่งของรัฐบาล และ
องคกรปกครองทองถิ่นน่ันเอง  
 สําหรับในสวนของทองถิ่นนั้น ภาษีจากบุหร่ีจะมีการจัดเก็บทั้งในระดับจังหวัด และ 
เทศบาล กลาวคือ ในสวนของจังหวัด ภาษีบุหร่ีจะถูกจัดเก็บจากผูผลิตและคาสงบุหร่ีในอัตรา     969 
เยนตอปริมาณบุหร่ี 1,000 มวน26  
 1.1.6 ภาษีการใชสนามสนามกอลฟ (Golf Course Utilization Tax) ในประเทศญี่ปุน 
กีฬากอลฟนับไดวาเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง แตทวากีฬาประเภทนี้ ก็นับไดวาเปน
กีฬาที่ผูเลนจะตองมีคาใชจายที่สูงอยางมากเชนกัน สวนหนึ่งแลวเปนผลมาจากตนทุนคากอสราง
สนามกอลฟแตละแหงน้ันคอนขางสูง เพราะในประเทศญี่ปุนการหาที่ดินขนาดใหญอาจกระทําไดไม

                                                 
 23 Ibid, p.238. 
 24 Ibid, p.238-239 
 25 Iwao Horii, Local Autonomy in Japan: Past, Present & Future, p.23. 
 26 The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, p.240. 
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งายนัก ทําใหที่ดินขนาดใหญมักมีราคาแพง ดังน้ัน ผูประกอบการตองเรียกเก็บคาใชจายจาก      ผู
เลนที่สูงตามไปดวย นอกจากนั้น ผูเลนกีฬากอลฟยังจะตองเสียภาษีในการเขาใชสนามกอลฟ    
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นอีกดวย อยางไรก็ตาม อัตราภาษีที่องคกรปกครองทองถิ่นเรียกเก็บจากผู
เลนกอลฟอาจดูไมสูงมากนัก หากเปรียบเทียบกับคาครองชีพหรือคาใชจายอ่ืน ๆ ในประเทศญี่ปุน 
กลาวคือ ผูเลนกอลฟแตละคน จะตองชําระภาษีในการเขาใชสนามกอลฟในอัตราขั้นต่ํา 800 เยนตอ
คนตอวัน แตทั้งน้ีองคกรปกครองทองถิ่นจะเรียกเก็บไดไมเกิน 1,200 เยนตอคนตอวัน ในการจัดเก็บ
ภาษีประเภทนี้ ผูประกอบการสนามกอลฟจะเปนผูจัดเก็บจากผูเลน และจัดสงใหกับจังหวัด อยางไรก็
ตาม หลังจากที่จังหวัดไดรับแลว ทางจังหวัดยังตองแบงภาษีประเภทนี้ใหแกเทศบาลพื้นที่ ซ่ึงสนาม
กอลฟน้ัน ๆ ตั้งอยูในอัตรา 7 ใน 10 สวนดวย27      
 1.1.7 ภาษีรถยนต (Automobile Tax) การใชรถยนตในประเทศญี่ปุนนั้น ถือเปนสิ่งที่มี
คาใชจายสูง แมวาราคารถยนตในประเทศญี่ปุน จะมีราคาถูกกวาราคารถยนตในประเทศไทยอยูมาก 
แตผูที่เปนเจาของรถยนตในประเทศญี่ปุน ก็จะตองมีคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตเปนจํานวนมาก
เชนกัน ไมวาจะเปนการเสียภาษี การเสียเบี้ยประกัน การจายคาเชาที่จอดรถ ฯลฯ สวนหนึ่งแลว การ
ที่เจาของรถยนตตองมีคาใชจายที่สูงนั้น เปนผลจากการที่รัฐบาลเอง ไมสงเสริมใหประชาชนทั่วไปใช
รถยนตสวนบุคคล ทั้งน้ีเพราะประเทศญี่ปุนมีพ้ืนที่ที่จํากัด กับทั้งรัฐบาลและทองถิ่นเอง ก็ไดพยายาม
จัดระบบขนสงมวลชนใหมีความทันสมัยและสะดวกสบายแกประชาชน อยางกวางขวางอยูแลว  

สําหรับคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น ผูที่เปนเจาของรถยนตทุกคน ทั้งที่เปนนิติ
บุคคลผูประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลธรรมดา ลวนตองเสียภาษีรถยนตประจําปใหแกจังหวัด โดยที่
อัตราในการเสียภาษีน้ัน จะแตกตางกันออกไป ตามขนาดความจุของเคร่ืองยนต ประเภทของรถยนต 
รวมถึงวัตถุประสงคในการใชรถยนต ซ่ึงจะสามารถสังเกตเห็นไดวา โดยขั้นต่ําแลว บุคคลธรรมดาที่ใช
รถยนตขนาดเล็ก ซ่ึงมีความจุของกระบอกสูบเครื่องยนตต่ํากวา 1 ลิตร ยังคงตองจายภาษีรถยนต
ประจําปเปนเงินจํานวนเกือบ 30,000 เยน อยางไรก็ดี อัตราภาษีที่ทางองคกรปกครองทองถิ่นใน
ระดับจังหวัดจัดเก็บสําหรับรถประเภทและขนาดตาง ๆ น้ัน สามารถสรุปไดดังตารางตอไปน้ี    
 
 
 
 

                                                 
 27 The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, p. 240. 
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 อัตราภาษีสําหรับรถยนตน่ัง 
 
ตารางที่ 2 แสดงอัตราภาษีสําหรับรถยนตน่ัง 

 
ขนาดของเครื่องยนต วัตถุประสงคในการใชงาน 

ขนาดเกิน ขนาดไมเกิน 
ใชการคา 

(เยน) 
ไมใชในการคา 

(เยน ) 
6,000cc  40,700 111,000 
4,500cc 6000cc 27,200 88,000 
4,000cc 4,500cc 23,600 76,000 
3,500cc 4,000cc 20,500 66,500 
3,000cc 3,500cc 17,900 58,000 
2,500cc 3,000cc 15,700 51,000 
2,000cc 2,500cc 13,800 45,000 
1,500cc 2,000cc 9,500 39,000 
1,000cc 1,500cc 8,500 34,500 

ต่ํากวา 1,000cc 1,000cc 7,500 29,500 
ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004 
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) p.226. [May 13th, 2005]. 
 
 นอกเหนือไปจากอัตราการเรียกเก็บภาษีรถยนตน่ัง ที่แสดงใหเห็นดังตารางขางตนมาน้ี 
อัตราการจัดเก็บภาษีรถประเภทอ่ืน ๆ ก็จะมีอัตราการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ 
 อัตราภาษีสําหรับรถบรรทุก 
 ในการจัดเก็บภาษีสําหรับรถบรรทุกปกติ ที่มีขนาดการบรรทุกไดโดยเฉลี่ยประมาณ     4 
– 5 เมตริกตันนั้น อัตราภาษีประจําปที่ทางจังหวัดจัดเก็บ จะมีความแตกตางกันออกไปตามประเภท
หรือวัตถุประสงคของการใชงาน โดยอัตราในการจัดเก็บคือ28 

1. ในกรณีที่รถบรรทุกใชไปในการประกอบการคาหรือพาณิชยกรรม จะตองเสียภาษีประจําป
เปนจํานวน 18,500 เยน 

2. ในกรณีที่รถบรรทุกมิไดใชไปเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือการคางหรือพาณิชยกรรม อัตราการ
เรียกเก็บภาษีจะสูงขึ้น โดยเจาของรถบรรทุกจะตองเสียภาษีประจําปเปนเงินจํานวน 25,500 เยน 

                                                 
 28 Ibid, p.240. 
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 อัตราภาษีสําหรับรถโดยสาร 
 ในการจัดเก็บภาษีรถโดยสารซึ่งมีขนาดความจุผูโดยสารไดโดยเฉลี่ย 40 – 50 คนนั้น จะมี
อัตราการการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกันออกไป ตามแตวัตถุประสงคในการใชงาน เชนเดียวกันกับการ
จัดเก็บภาษีสําหรับรถบรรทุก กลาวคือ29 

1. ในกรณีที่รถโดยสารนั้นใชไปในการประกอบธุรกิจเพ่ือการขนสงมวลชน เจาของจะตอง
ชําระภาษีในอัตรา 17,500 เยน 

2. ในกรณีที่รถโดยสารนั้นใชไปในการพาณิชยกรรม แตมิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดานการ
ขนสงมวลชน เจาของรถโดยสารนั้น จะตองชําระภาษีในอัตรา 38,000 เยน 

3. ในกรณีที่รถโดยสารนั้น มิไดใชไปเพ่ือวัตถุประสงคดานการพาณิชยกรรมและการคา  ผูที่
เปนเจาของรถโดยสารจะตองชําระภาษีในอัตราที่สูงสุด คือ 49,000 เยน  
 อัตราภาษีสําหรับรถยนตสามลอขนาดเล็ก 
 นอกเหนือไปจากรถประเภทตางๆที่กลาวมาขางตนนี้ รถยนตสามลอขนาดเล็ก จะเปน
ประเภทของรถยนตที่ชําระภาษีในอัตราที่ถูกที่สุด กลาวคือ รถสามลอขนาดเล็กที่ใชไปเพ่ือ
วัตถุประสงคทางการคาหรือการพาณิชย จะเสียภาษีในอัตราต่ําเพียง 4,500 เยนตอป สําหรับรถยนต   
สามลอที่มิไดใชไปเพ่ือการคาหรือพาณิชย จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นคือ 6,000 เยนตอป30  
 1.1.8 ภาษีการครอบครองรถยนต (Automobile Acquisition Tax) ดังที่ไดกลาว
มาแลววาการใชรถยนตในประเทศญี่ปุนนั้น เปนสิ่งที่ตองมีคาใชจายที่สูง เพราะรัฐบาลเองก็มิได
สนับสนุนใหมีการใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น นอกจากผูที่เปนเจาของรถยนตจะตองชําระภาษี
ประจําปแลว ในการซื้อขายรถยนต ผูที่ซ้ือรถยนตยังตองเสียภาษีการครอบครองรถยนตใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่นอีกดวย วัตถุประสงคที่สําคัญที่ทําใหองคกรปกครองทองถิ่นตองจัดเก็บภาษีประเภทนี้ 
ก็เพ่ือที่จะนําเอาเงินภาษีไปใชสําหรับการบํารุงถนนหนทางในเขตทองถิ่นของตนเอง อยางไรก็ตาม 
การจัดเก็บภาษีประเภทนี้ หลังจากที่องคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัดไดเก็บภาษีประเภทนี้
มาแลว จังหวัดตองจัดแบงภาษีน้ีรอยละ 70 ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นในระดับเทศบาลดวย 
 อยางไรก็ตาม  การจัดเก็บภาษีประเภทนี้  จะได รับการยกเวนสําหรับกรณีของ               
รถจักรยานยนต รวมทั้งการครอบครองรถยนตของหนวยงานราชการสวนกลางและองคกรปกครอง
ทองถิ่นตาง ๆ นอกจากนั้น การไดรับรถยนตสืบทอดทางมรดก หรือเปนผลมาจากการควบรวม    
กิจการของบริษัทเอกชน ก็จะไดรับการยกเวนการจัดเก็บภาษีประเภทนี้เชนเดียวกัน 
 ในสวนของอัตราในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้น้ัน จะคํานวณจากฐานราคาในการซื้อขาย
รถยนต โดยอัตราภาษีที่จัดเก็บจะอยูที่อัตรารอยละ 3 สําหรับรถยนตที่จะนําไปใชเพ่ือการพาณิชย 
และในอัตรารอยละ 5 สําหรับรถยนตที่มิไดใชเพ่ือการพาณิชย อยางไรก็ตาม หากรถยนตน้ัน มีมูลคา
การซื้อขายในราคาที่ต่ํากวา 500,000 เยน ภาษีประเภทนี้ จะไดรับการยกเวน31 

                                                 
 29 Ibid, p.241. 
 30 Ibid, p.241. 
 31 Ibid, p.242. 
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 1.1.9 ภาษีเหมืองแร (Mine-lot Tax) จากที่กลาวมาขางตนนี้ คงพอทําใหสังเกตเห็นไดวา
ภาษีขององคกรปกครองทองถิ่น (Local Taxes) ของประเทศญ่ีปุนนั้น มีความหลากหลายจาก
แหลงที่มาหลายแหลง ซ่ึงนอกเหนือจากประเภทของภาษีที่กลาวมาขางตนแลว องคกรปกครอง 
ทองถิ่นยังมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีจากการทําเหมืองแรอีกดวย แมวาภาษีเหมืองแรอาจจะมิใช
แหลงรายไดที่สําคัญขององคกรปกครองทองถิ่นก็ตาม แตทวาองคกรปกครองทองถิ่น โดยจังหวัด 
สามารถที่จัดเก็บภาษีเหมืองแร จากผูที่ไดรับสัมปทานในการสํารวจและทําเหมืองแร ซ่ึงอัตราในการ
จัดเก็บภาษีก็จะมีความแตกตางกันออกไป กลาวคือ ในกรณีที่เปนเหมืองสินแร ผูถือสัมปทานจะตอง
เสียภาษีรายปในอัตรา 200 เยนตอพ้ืนที่เหมือง 10,000 ตารางเมตร และหากวาเหมืองสินแรน้ัน มี
พ้ืนที่ติดริมฝงแมนํ้า ผูรับสัมปทานยังตองจายภาษีรายปเพ่ิมขึ้น 600 เยนตอทุกพื้นที่ 1,000    ตาราง
เมตร ที่ติดริมฝงแมนํ้า  
 สวนเหมืองประเภทอื่นๆ ผูรับสัมปทานจะตองชําระภาษีรายปในอัตรา 200 เยนตอพ้ืนที่ 
10,000 ตารางเมตร หากวาเหมืองน้ันยังคงอยูในขั้นตอนของการสํารวจ แตหากวาเหมืองน้ันไดเปด
ดําเนินการทําประโยชนแลว อัตราภาษีรายปจะปรับเปน 400 เยนตอพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร   
 อยางไรก็ตาม ในกรณีของการขุดเจาะเพื่อสํารวจน้ํามัน หรือกาซธรรมชาติตาง ๆ อัตรา
ภาษีรายปที่จะตองชําระใหแกองคกรปกครองทองถิ่นจะลดลง โดยผูประกอบการจะไดรับการลดหยอน
ภาษีลง 1 ใน 3 ของอัตราภาษีตามปกติ32  
 1.1.10 ภาษีการลาสัตว (Hunting Tax) ภาษีการลาสัตวน้ี เปนภาษีที่จัดเก็บขึ้นเพ่ือใช
เปนมาตรการอันหน่ึงในการอนุรักษพันธุสัตวและนกตาง ๆ โดยทั่วไปแลวบุคคลที่จะตองชําระภาษี
ประเภทนี้ ก็คือ กลุมนายพรานที่มีการจดทะเบียนอยางถูกตอง สําหรับอัตราในการจัดเก็บภาษี
ประเภทนี้ของจังหวัด จะขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละเขตจังหวัด กับทั้งประเภทของใบอนุญาตที่
นายพรานเหลานั้นถือ อยางไรก็ตามอัตราภาษีการลาสัตวน้ี จะอยูที่ระดับ 5,500 - 16,500 เยน33 
 1.1.11 ภาษีการสงนํ้ามันเบา (Light-oil Delivery Tax) วัตถุประสงคที่สําคัญที่องคกร
ปกครองทองถิ่นในประเทศญี่ปุนจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ก็เน่ืองมาจากองคกรปกครองทองถิ่นตองการ
จะเพ่ิมเงินกองทุนเพ่ือใชในการสรางและพัฒนาเครือขายถนน โดยปกติแลวภาษีประเภทนี้ จะจัดเก็บ
โดยองคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัด อยางไรก็ตาม หากวาในพื้นที่จังหวัดใด มี เทศบาลนคร
พิเศษ (Designated City) ตั้งอยู34 จังหวัดจะตองมีการจัดสรรเงินภาษีประเภทนี้ใหแกเทศบาล
เหลานั้นดวย โดยสัดสวนที่เทศบาลนครพิเศษแตละแหงจะไดรับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ ยอมขึ้นอยู
กับพ้ืนที่ของถนนในเขตเทศบาลนั้น ๆ     
 สําหรับผูที่มีหนาที่ที่จะตองเสียภาษีประเภทนี้ ก็คือ บุคคลที่ไดรับการสงน้ํามันเบามาจาก
โรงกลั่น ผูนําเขา หรือผูประกอบการขายสงที่มีสัญญากับโรงกลั่น อยางไรก็ดี เน่ืองจากวาเงินภาษีการ

                                                 
 32 Ibid, p.242. 

 33 Ibid, p.242. 
 34 ในปจจุบันเทศบาลนครพิเศษ (Designated City) ซึ่งมีภารกิจ และอํานาจหนาที่ที่เกือบเทาเทียมกับจังหวัด 
มีอยูดวยกันทั้งสิ้น 13 แหงทั่วทั้งประเทศ 
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ขนสงนํ้ามันเบานี้ มุงเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเครือขายถนนเปนสําคัญ เพราะฉะน้ัน ผูใชนํ้ามันเบา
บางประเภทจะไดรับการยกเวนภาษีประเภทนี้ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา เปนตน ในปจจุบัน 
ภาษีประเภทนี้ จะถูกจัดเก็บในอัตรา 15,000 เยนตอกิโลลิตร และหลังจากวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 
2008 เปนตนไป อัตราภาษีประเภทนี้จะถูกปรับเปน 32,100 เยนตอกิโลลิตร35 
 1.1.12 ภาษีอ่ืน ๆ (Other Taxes) โดยปกติแลวองคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน 
จะมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ ตามที่ระบุเอาไวในกฎหมายภาษีของทองถิ่น (Local 
Tax Law) ซ่ึงตามที่ไดกลาวมาขางตนทั้ง 11 รายการนี้ เปนประเภทของภาษีที่เขียนระบุเอาไวใน
กฎหมายดังกลาว อยางไรก็ตาม เพ่ือใหสอดคลองตอหลักความเปนอิสระขององคกรปกครองทองถิ่น 
ระบบกฎหมายของญี่ปุนจึงเปดชองใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถที่จะริเร่ิมในการจัดเก็บภาษี
ประเภทอื่น ๆ ไดอีกดวย หากวาภาษีเหลานั้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพของแตละ
ทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถรองขอจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายใน และ
การสื่อสาร (The Ministry of Internal Affairs and Communications) เพ่ือใหมีการอนุมัติไดเปนราย
กรณี 
 ในสวนของภาษีพิเศษที่มิไดมีการระบุไวในกฎหมาย และไดมีการจัดเก็บโดยองคกร 
ปกครองทองถิ่นตาง ๆ ในปจจุบันน้ัน มีอาทิเชน ภาษีพลังงานนิวเคลียร (Nuclear-fuel Tax) ภาษี
ประเภทนี้ มักมีการจัดเก็บในเขตพื้นที่ซ่ึงมีโรงงานนิวเคลียรตั้งอยู เชนในจังหวัด Hokkaido, Miyagi, 
Fukushima, Niigata, Ishikawa, Fukui เปนตน นอกจากภาษีนิวเคลียรแลว ในบางจังหวัดที่มี
ประชากรอยูอาศัยอยางหนาแนน ก็อาจมีการเก็บภาษีจากที่พักอาศัย (Accommodation Tax) 
เพ่ิมเติม เชน ในมหานครโตเกียว เปนตน นอกจากนี้ องคกรปกครองทองถิ่นบางแหง อาจมีโรงงาน   
อุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก หรืออาจมีนโยบายสําคัญในการอนุรักษสภาพแวดลอม องคกร
ปกครองทองถิ่นเหลานั้น ก็อาจมีการเก็บภาษีพิเศษสําหรับขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial-
waste Tax) ซ่ึงจังหวัดที่มีการดําเนินการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ มีอาทิเชน Hiroshima, Okayama, 
Nara, Shiga, Aomori, Iwate เปนตน36     

                                                 
 35 The Ministry of  Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004, p.243. 
 36 Ibid, pp.243-244. 
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แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสวนของภาษีประเภทตางๆ ของทองถิ่นระดับจังหวัด 
 

สัดสวนของภาษีประเภทตางๆ ของทองถ่ินระดับจังหวัด

ภาษีเพื่อการอยูอาศัยทีเ่กบ็จาก

บคุคลธรรมดา 15.20%

ภาษีเพื่อการอยูอาศัยทีเ่กบ็จาก

นิตบิคุคล 5.40%

รายไดจากดอกเบีย้ของภาษี

เพื่อการอยูอาศัย 7.60%

ภาษีการคาทีเ่กบ็จากนิตบิคุคล 

26.40%

ภาษีเพื่อการบรโิภคของทองถิน่

 15.90%

ภาษีรถยนต 11.40%

ภาษีการสงน้ํามันเบา 7.70%

ภาษีอสังหารมิทรพัย 3.50%

อ่ืนๆ 6.90%

 
ที่มา: The Ministry of Internal Affairs and Communications “Local Tax System,” 
(www.soumu.go.jp/english/c-seisei/pdf/localtaxsystem02.pdf) [May 12th, 2005] 
 
1.2 การเก็บภาษีทองถิ่นในระดับเทศบาล (Municipal Taxes) 
  รายไดจากภาษีในระดับเทศบาลประกอบดวยภาษีประเภทหลัก ๆ ดังตอไปน้ี 
 1.2.1 ภาษีเพื่อการอยูอาศัย (Municipal Inhabitants Tax)37 มีลักษณะการเสียภาษี
แบบเดียวกันกับการเสียภาษีเพ่ือการอยูอาศัยในระดับจังหวัด ซ่ึงนอกเหนือจากการคํานวณอัตราการ
เก็บภาษีจากรายไดของบุคคลและนิติบุคคลแลว กฎหมายยังกําหนดถึงกรอบลักษณะของบุคคล และ  
นิติบุคคลตาง ๆ ที่สามารถใชในการลดหยอนและงดเวนภาษีไดในอัตราที่แตกตางกันไป  
 ในสวนของการจัดเก็บภาษีเงินได เพ่ือการอยูอาศัยสําหรับบุคคลธรรมดาแบบทั่วไป 
(General Individual Tax Base) น้ัน เทศบาลกําหนดอัตราพ้ืนฐานในการเสียภาษีที่ 3,000 เยนตอคน 
(per capita) นอกจากนั้นกฎหมายไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่วาดวยการเก็บภาษีเพ่ือ
การอยูอาศัยของบุคคลธรรมดาในเทศบาลตามรายไดที่ตองเสียภาษีดังน้ี 
 
 

                                                 
 37 Ibid, pp.244-252. 
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ตารางที่ 3 แสดงอัตราภาษีเพ่ือการอยูอาศัยของบุคคลธรรมดาในเทศบาล 
 

เงินไดทีต่องเสียภาษี (เยน) 
อัตราภาษีที่จัดเก็บ 

เกิน แตไมเกิน 
 2,000,000 3% 

2,000,000 7,000,000 8% 
7,000,000  10% 

ที่มา: Akira Yokoyama, Taxation in Japan (www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/taxationinjapan.htm) 
[May 10th , 2005]. 
 
 อยางไรก็ตามการคํานวณภาษีเงินไดเพ่ือการอยูอาศัยน้ัน จําเปนที่จะตองคํานวณเงินไดที่
จะตองเสียภาษีสุทธิจากการการลดหยอนและงดเวนภาษีในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงอยูภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมายภาษีรายได (Income Tax Law) ไมวาจะเปนผูที่สูญเสียทางวินาศภัย และไดรับการ
รักษาพยาบาลอยู ผูที่ทําประกันภัยประเภทตางๆ ผู พิการและทุพลภาพซึ่งตองมีบุคคลอื่น              
รับอุปการะ คนชราและผูสูงอายุ (ยกเลิกขอยกเวนประเภทนี้ปค.ศ. 2006) นักเรียนนักศึกษาที่กําลัง
ทํางานขณะเรียนหนังสือ หรือคูสมรสที่มีรายไดต่ํากวาอัตราที่รัฐกําหนด ตางไดรับการลดหยอนและงด
เวนภาษีในอัตราที่แตกตางกันไป 
 ทั้งน้ีการจัดเก็บภาษีเงินไดเพ่ือการอยูอาศัยในเทศบาล ยังมีขอกําหนดในการจัดเก็บภาษี
จากรายไดที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย (Capital Gains) ซ่ึงมาจากการเปลี่ยน ถาย หรือโอน 
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินอยางเชนที่ดิน หรืออาคาร การซื้อ-ขาย หรือเปลี่ยน โอนหลักทรัพยในหางหุนสวน
จํากัด (Limited Partnership) หางหุนสวนสามัญ (Unlimited Partnership) หรือบริษัทจํากัด (Limited 
Company) หรือรายไดที่มาจากเงินปนผล (Income from Stock Dividends)  
 สําหรับการจัดเก็บภาษีรายได เพ่ือที่อยูอาศัยของนิติบุคคล กฎหมายไดมีขอกําหนด          
ขั้นพ้ืนฐานในการเสียภาษีอยูที่รอยละ 12.3 ของรายไดทั้งหมด แตทั้งน้ีการคํานวณการจัดเก็บภาษี     
ไมสามารถเก็บภาษีไดเกินรอยละ 14.7 ของรายไดนิติบุคคล อยางไรก็ตามมีการกําหนดรายละเอียด
การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เพ่ิมเติมดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการภาษีเพ่ือการอยูอาศัยของนิติบุคคล 
 

จํานวนทุนบวกเงินทุนสํารอง จํานวนลูกจาง 
อัตรามาตรฐาน 

(เยน) 
อัตราสูงสุด 

(เยน) 

มากกวา 5,000 ลานเยน 
ไมเกิน 50 คน 3,000,000 3,600,000 

50คนหรือนอยกวา 410,000 492,000 
มากกวา 1,000 ลานเยน 
แตไมเกิน 5,000 ลานเยน 

ไมเกิน 50 คน 1,750,000 2,100,000 
50คนหรือนอยกวา 410,000 492,000 

มากกวา 100 ลานเยน 
แตไมเกิน 1,000 ลานเยน 

ไมเกิน 50 คน 400,000 480,000 
50คนหรือนอยกวา 160,000 192,000 

มากกวา 10 ลานเยน 
แตไมเกิน 100 ลานเยน 

ไมเกิน 50 คน 150,000 180,000 
50คนหรือนอยกวา 130,000 156,000 

ไมเกิน 10 ลานเยน 
ไมเกิน 50 คน 120,000 144,000 

50คนหรือนอยกวา 50,000 60,000 
ที่มา: Akira Yokoyama, Taxation in Japan (www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/taxationinjapan.htm) 
[May 10th , 2005]. 
 
 นอกจากนั้นกฎหมายยังกําหนดใหบุคคลและนิติบุคคลที่อยูอาศัยในทองถิ่นนั้นๆ สงแบบ
แผนการประเมินการเสียภาษีของตนเอง (A Return for the Annual Income) ใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
ดวยตนเอง (Self-assessment System) และสําหรับการยื่นแบบแผนการเสียภาษีของบุคคลธรรมดานี้
สามารถยื่นรายละเอียดของรายไดตอป ไดไมเกินวันที่ 15 มีนาคมของทุกป และในกรณีเดียวกันนั้น 
สําหรับการยื่นการประเมินการเสียภาษีของนิติบุคคล นิติบุคคลจําเปนที่จะตองแสดงบัญชีรายรับ และ
รายจาย (Declaration and Payment) ภายใน 2 เดือนภายหลังการปดงบประมาณของบริษัท 
 1.2.2 ภาษีอสังหาริมทรัพย (Property Tax)38 เปนการเก็บภาษีที่ผูกพันกับบุคคลที่เปนผู
ถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย และขึ้นทะเบียนกอนวันที่ 1 มกราคมของปงบประมาณนั้น โดย
กฎหมายไดระบุขอกําหนดที่ผูครอบครอง จะตองจายภาษีอสังหาริมทรัพยที่อยูในเทศบาลนั้น ๆ    
เม่ือปงบประมาณซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปมาถึง อีกทั้งการจัดเก็บภาษียังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยระหวางปงบประมาณนั้นอีกดวย นอกจากนั้นแลวการ
กําหนดภาษีอสังหาริมทรัพยยังครอบคลุมการถึงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน บานหรืออสังหาริมทรัพย   ที่
มีการเสื่อมราคา (Depreciable Assets) วาผูครอบครองจําเปนที่จะตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม
อสังหาริมทรัพยบางประเภทมิไดรวมอยูในขอบัญญัติของภาษีอสังหาริมทรัพยน้ี อาทิเชนการ       ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต (Automobile) และพาหนะขนาดเล็ก (Light Vehicle) ซ่ึงจะถูกคํานวณและ

                                                 
 38 Ibid, pp. 252-253. 
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จัดเก็บภาษี ในกรอบของกฎหมายการจัดเก็บภาษีรถยนต (Automobile Tax) และภาษีพาหนะขนาด
เล็ก (Light Vehicle Tax) ตามลําดับ 
 อสังหาริมทรัพยที่อยูในขอบังคับของภาษีชนิดนี้ จําเปนจะตองลงทะเบียนตอหนวยงาน
ภาษีรังวัดที่ดิน (The Tax Cadastre) ซ่ึงอัตราภาษีจะอยูที่การประเมินราคาของอสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ 
และการประเมินราคารังวัดที่ดินน้ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 3 ป ตามราคาตลาด โดยที่เทศบาลจะ
คํานวณภาษีในอัตรารอยละ 1.4 ตอป และเพื่อใหระบบการจัดเก็บภาษีเทศบาลเปนไปตามนโยบาย
การปลูกสรางบานเรือน (Housing Policy) กฎหมายไดกําหนดถึงการลดหยอนภาษีตามลักษณะของ
บานและที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย อาทิเชน ที่ดินสําหรับที่อยูอาศัย (Land for Housing) โดยการ
ลดหยอนภาษีในอัตรา 1 ตอ 6 ของที่ดินที่มีขนาดไมเกิด 200 ตารางเมตร และลดหยอนภาษี 1 ใน 3 
สําหรับที่ดินที่มีเน้ือที่เกิน 200 ตารางเมตร 
 สําหรับสิ่งปลูกสรางหรือบานใหม สามารถลดหยอนภาษีได 1 ใน 2 ของจํานวนที่จะตอง
จายภาษี โดยกฎหมายกําหนดใหเพียงแค 3 ปแรกเทานั้น และกฎหมายยังระบุถึงรายละเอียดในการ
ลดหยอนภาษีในสิ่งปลูกสรางอีก 2 ประเภท กลาวคือบานประเภทเพื่อการอยูอาศัยแนนอน (Certain 
Residential Houses) อีก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติมวาจะตองสรางในชวง และมีพ้ืนที่ใชสอยระหวาง 
50 ถึง 280 ตารางเมตร และอาคารที่อยูอาศัยแบบกันอัคคีภัย (Certain New Fire-proof Residential 
Building) ซ่ึงสรางขึ้นตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป และประกอบดวยเนื้อที่ใชสอย ตอชั้นระหวาง 50 ถึง 280 
ตารางเมตร จะไดรับการลดหยอนภาษี 1 ใน 2 ของจํานวนที่จะตองเสียภาษี ใน 5 ปแรกเทานั้นโดย
การลดหยอนภาษีในสิ่งปลูกสรางทั้ง 2 น้ัน กฎหมายกําหนดใหเปนสิ่งปลูกสรางที่สรางระหวาง วันที่ 2 
มกราคม 1963 ถึง 31 มีนาคม 2006 เทานั้น 

ประการสุดทายยังมีการกําหนดการยกเลิกภาษี ใหกับอสังหาริมทรัพยในกรณีตาง ๆ หลาย
กรณีดวยการ อาทิเชน การงดเวนการจัดเก็บภาษีใหกับ ที่ดินมีมูลคาต่ํากวา 300,000 เยน ที่อยูอาศัย
มีมูลคาต่ํากวา 200,000 เยนและสินทรัพยที่มีการเสื่อมราคา (Depreciable Assets) ที่มีมูลคาต่ํากวา 
1,500,000 เยน นอกจากนั้น อสังหาริมทรัพย ที่ครอบครองโดยองคกรเพื่อสังคมซึ่งใชอสังหาริมทรัพย
น้ันเพ่ือประโยชนของสาธารณะ ซ่ึงอาจใชไปในวัตถุประสงคที่เจาะจง เชนใชเปนที่ฝงศพ และถนน
สาธารณะ ก็จะไดรับการงดเวนการจัดเก็บภาษี 
 1.2.3ภาษีพาหนะขนาดเล็ก (Light Vehicle Tax)39 เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชตอ                  
ผูครอบครองพาหนะขนาดเล็ก โดยที่ผูครอบครองเหลานั้น ตองจายภาษีในชวงเดือนเมษายนของทุก
ป ทั้งน้ีกฎหมายระบุถึงชนิดและลักษณะของพาหนะดังกลาวไวหลายประเภทดวยกัน อาทิเชน    
จักรยานยนต จักรยานยนตขนาดเล็ก และพาหนะขนาดเล็กที่มีลอตั้งแต 2 ถึง 4 ลอซ่ึงใชเพ่ือการ
ขนสง โดยกฎหมายไดระบุถึงอัตราการเก็บภาษีที่แตกตางกันดังน้ี 
 จักรยานยนตขนาดเล็ก  
 

                                                 
 39 Ibid, pp.253-254. 
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ตารางที่ 5 แสดงอัตราภาษีรถจักรยานยนตขนาดเล็ก 
 

ขนาดกระบอกสูบหรือแหลงพลงังาน อัตราภาษี(เยน) 
ไมเกิน 50cc หรือ 0.6kW (2 ลอ) 1,000 
ระหวาง50-90cc หรือ 0.6-0.8 kW  (2 ลอ) 1,200 
เกิน 90cc หรือ 0.8 kW  (2 ลอ) 1,200 

ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004  
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf). [May, 13th 2005]. 
 
 พาหนะขนาดเล็กหรือพาหนะพิเศษ 
  
ตารางที่ 6 แสดงอัตราภาษีพาหนะขนาดเล็กหรือพาหนะพิเศษ 

จํานวนลอ อัตราภาษี(เยน) 
2 ลอ และรวมถึงชนิดที่มีรถเทียบ (sidecar) 2,400 
3 ลอ  3,000 
4 ลอ หรือมากกวานั้น 
สําหรับโดยสาร 
          ที่ประกอบธุรกิจ 
          ที่ไมประกอบธุรกิจ 
สําหรับขนสง 
          ที่ประกอบธุรกิจ 
         ที่ไมประกอบธุรกิจ 

 
 

5,500 
7,200 

 
3,000 
4,000 

ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004  
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf). [May, 13th 2005]. 

 
 รถจักรยานยนต กําหนดอัตราภาษีที่  4,000 เยน 
 1.2.4 ภาษีบุหรี่ (Tobacco Tax)40 กําหนดอัตราภาษีโดยมีรายละเอียดของการเสียภาษี
ลักษณะเดียวกับภาษีในระดับจังหวัด กลาวคือกฎหมายไดระบุถึงการเก็บภาษีบุหร่ีกับผูผลิตหรือ
ผูขายบุหร่ี โดยการวัดปริมาณของบุหร่ีที่บุคคลนั้น ผลิตหรือขาย ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดอัตราภาษีไวที่ 
2,977 เยนตอการผลิตหรือการขาย 1,000 มวน 

                                                 
 40 Ibid, p.254. 
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 1.2.5 ภาษีผลิตภัณฑเหมืองแร (Mineral Product Tax)41 เปนภาษีที่มีขอบังคับตอ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการทําเหมืองแร ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดอัตราเพดานภาษีอยูระหวาง  รอย
ละ 1 ถึง รอยละ 2 ของมูลคาจากผลผลิต และกฎหมายยังกําหนดถึงกรณีที่ผลผลิตตอเดือนของเหมือง
น้ันมูลคาผลผลิตไมถึง 2,000,000 เยน กฎหมายไดระบุถึงการปรับลดภาษีผลิตภัณฑเหมืองแรใน
อัตรารอยละ 0.7 แตไมเกิดรอยละ 0.9 ซ่ึงการประเมินการลดหยอยภาษีน้ัน ขึ้นอยูกับ          เทศ
บัญญัติของแตละทองถิ่น 
 1.2.6 ภาษีการครอบครองที่ดินพิเศษ (Special Landholding Tax)42 ถูกนํามาบังคับใช
ตั้งแตปค.ศ.1973 ซ่ึงเปนหน่ึงในมาตรการการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีที่ดินเพ่ือขัดขวางการเก็ง
กําไร อยางไรก็ตามการจัดเก็บภาษีชนิดนี้ไดถูกยกเลิกในปงบประมาณ 2003 ชั่วขณะหนึ่ง อันเปนผล
สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี โดยที่รัฐบาลตองการที่จะลดภาระของประชาชนในการ
จายภาษี ทั้งน้ีกฎหมายกําหนดขอบังคับใชอยู 2 ประการคือ การบังคับใชกับการถือครองที่ดิน 
(Measure of Special Tax on the Holding of Land) ซ่ึงคิดภาษีในอัตรารอยละ 1.4 ของมูลคา
ทรัพยสิน และการบังคับใชกับสินทรัพยที่ที่ดินครอบครอง (Measure of Special Tax on Land 
Acquisition) ซ่ึงคิดภาษีในอัตรารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่มีอยูภายในหนึ่งป อยางไรก็ตาม
กฎหมายไดกําหนดถึงของดเวนทางภาษีกับที่ดินที่มีขนาดเล็กกวาที่เทศบาลกําหนดระหวาง  2,000  
ถึง 10,000 ตารางเมตร ซ่ึงการงดเวนและอัตราการงดเวนนั้น ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเทศบาลแตละ
เทศบาลวาจะอนุมัติการยกเวนทางภาษีหรือไม ในขณะเดียวกันเทศบาลไดระบุถึงการงดเวนภาษีโดย
ยึดถือตามลักษณะของที่ดิน ซ่ึงที่ดินที่เปนของรัฐ ที่ดินที่เปนกรรมสิทธของคนหลายคน ที่ดินที่ไดรับ
จากมรดก และที่ ดินที่ใชประโยชนตามนโยบายสาธารณะของรัฐหรือทองถิ่น เชนการขยาย    
โครงการการเกษตร ปาไมหรือการกระจายพื้นที่อุตสาหกรรม จะไดรับการยกเวนทางภาษี 
 1.2.7 ภาษีการอาบน้ํา (Bathing Tax)43 เปนการกําหนดถึงการเสียภาษีของบุคคลที่ใช
บริการโรงอาบน้ําพุรอนในสถานที่ตาง ๆ ซ่ึงผูใชบริการจะถูกเก็บภาษีที่อัตรา 150  เยนตอคนตอวัน 
ซ่ึงภาษีที่ไดมานั้น ทางเทศบาลจะนําไปเปนงบประมาณเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว และสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 
 1.2.8 ภาษีการวางผังนคร (Urban Planning Tax)44 กําหนดขึ้นเพ่ือเก็บภาษีกับผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารซึ่งตั้งอยูบริเวณเขตเมืองในทองถิ่น ซ่ึงอยูภายใตขอบัญญัติของกฎหมาย
การวางผังเมือง (Urban Planning Law) โดยทางเทศบาลนั้น ๆ สามารถเก็บภาษีในอัตราภาษีขั้น
สูงสุดเพียงที่รอยละ 0.3 เทานั้น ซึ่งจะประเมินของเทศบาลจะกระทําควบคูกับการเก็บภาษี
อสังหาริมทรัพย (Property Tax)  

                                                 
 41 Ibid, p.254 . 
 42 Ibid, pp. 254-256. 
 43 Ibid, pp. 256. 
 44 Ibid, p.256 
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 1.2.9 ภาษีสํานักงานธุรกิจ (Business Office Tax)45 เปนภาษีที่จัดเก็บสํานักงานธุรกิจ
ที่อยูในอาคาร โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 1975 ซ่ึงขอกําหนดถึงการเก็บภาษีมีวิธีการคํานวณ
อยูดวยกัน 2 ลักษณะ ไดแก การจัดเก็บภาษีโดยตรงตอบุคคล หรือบริษัท ที่มีสํานักงานในอาคารตาง 
ๆในอัตรา 600 เยนตอตารางเมตร และการเก็บภาษีโดยคํานวณจากการจายคาตอบแทน 
(Compensation) หรือรางวัล (Remuneration) ใหกับลูกจางของบุคคลหรือบริษัทนั้น โดยกฎหมาย
ระบุใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินที่จายไป นอกจากนั้นขอบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจยัง
จํากัดพื้นที่ในการเก็บภาษี ซ่ึงการเก็บภาษีมีผลบังคับใชกับสถานที่  และลักษณะของอาคารที่กําหนด
ไวเทานั้น ไดแก 

- โตเกียว (23 เขตการปกครองพิเศษ) และเทศบาลนครพิเศษ 13 แหง ไดแก ซับโปโร   เซ็น
ได ชิบา เซตามะ คาวาซากิ โยโกฮามา นาโกยา โอซากา โกเบ  ฮิโรชิมา คิตาคิวชู  เกียวโต และฟูกู
ยามา 

- เมือง มูซาชิโน มิตากะ คาวากูชิ โมริกูชิ ไฮกาชิ-โอซากา ซาไก อะมากาซากิ นิชิโนมิยา อะ
ชิยา 

- และเมืองอ่ืน ๆ ที่มีประชากรไมต่ํากวา 300,000 คน การเก็บภาษีสํานักงานธุรกิจ        
จําเปนจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 นอกเหนือจากการกําหนดเขตและลักษณะของพื้นที่ในการเก็บภาษีแลวน้ัน กฎหมายยัง
กําหนดถึงการงดเวนภาษี ใหกับบุคคลหรือบริษัท ที่ใชเน้ือที่ในการตั้งสํานักงานในอาคารโดย        มี
พ้ืนที่การใชงานของสํานักงานไมเกิน 1,000 ตารางเมตร และงดเวนภาษีใหกับบุคคลหรือบริษัทที่มี
สํานักงานอยูในอาคาร แตมีลูกจางไมเกิน 100 คน  
 1.2.10 ภาษีอ่ืน ๆ (Other Tax)46 เปนการเก็บภาษีเพ่ิมเติมในแตละเขตการปกครอง โดย
กําหนดในลักษณะพิเศษตามความจําเปนของทองถิ่น ซ่ึงในหมวดหมูที่ไมอยูในกฎหมายภาษี    
ทองถิ่น (Local Tax Law) ตัวอยางเชนภาษี การใชนํ้าและดิน (Water and Land Utilization Tax) 
ภาษี การอํานวยความสะดวกสาธารณะ (Public Facilities Tax) ภาษีพัฒนาที่ดิน(Land 
Development Tax) และภาษีการประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance Tax) เปนตน 
แตทั้งนี้ทั้งนั้น การรางหรือบัญญัติขอบังคับในการจัดเก็บภาษีอ่ืนที่นอกเหนือจากกฎหมายภาษี  
ทองถิ่นนั้น องคกรปกครองทองถิ่นหรือเทศบาลมีความจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง
เสียกอน 
 

                                                 
 45 Ibid, p.256-257 
 46 Ibid, p. 257 
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แผนภาพที่ 3 แสดงสัดสวนของภาษีประเภทตาง ๆ ของทองถิ่นระดับเทศบาล 
 

สัดสวนของภาษีทองถ่ินประเภทตางๆ ในระดับเทศบาล

ภาษีการวางผังเมือง 

6.60% ภาษีเพื่อการอยูการ

อาศัยทีเ่กบ็จากบคุคล

ธรรมดา 30.00%

ภาษีเพื่อการอยูอาศัย

ทีเ่กบ็จากนิตบิคุคล 

10.90%

ภาษีบหุร่ี 4.20%

ภาษีอสังหาริมทรัพย

 45.30%

อ่ืนๆ 3.00%

 
ที่มา: The Ministry of Internal Affairs and Communications, “Local Tax System,” 
(www.soumu.go.jp/english/c-seisei/pdf) [May 12th , 2005]
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ตารางที่ 7 แสดงรูปแบบการจัดเก็บภาษรีะดับจังหวัด (Prefecture Taxes) 
 

รูปแบบ มีผลบังคับใช การคํานวณภาษีจาก อัตราภาษี ขอสังเกต 

1) ภาษีเพื่อการอยูอาศัย 
(Prefectural Inhabitants 
Tax) 

บุคคลธรรมดา 
 

รายไดของบุคคลธรรมดา รอยละ 2 
รอยละ 3 

สําหรับผูทีมีรายได ¥ 7,000,000 หรือต่ํากวา 
สําหรับผูที่รายไดมากกวา  ¥ 7,000,000 

นิติบุคคล จากจํานวนทุนและเงินทุนสํารอง
ของนิติบุคล 

อัตราขึ้นอยูกับจากจํานวน
ทุนและเงินทุนสํารองของ
นิติบุคคล 

มีการกําหนดอัตรามาตรฐานที่แตกตางกันตามจํานวน
ทุนและเงินทุนสํารอง 

2) ภาษีการคา (Enterprise 
Tax) 

บุคคลธรรมดา ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจ อัตรารอยละ 3-5 ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการที่เกี่ยวของ 

นิติบุคคล รายได และภาษีมูลคาเพิ่ม อัตราขึ้นอยูกับรายได และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ขึ้นอยูกับประเภทของนิติบุคคลวารายไดตอปที่นิติบุคคล
ไดรับเปนอยางไร 

3) ภาษีการบริโภคของ
ทองถิ่น (Local 
Consumption Tax) 

ผูดําเนินธุรกิจ บริษัทและ
วิสาหกิจตาง ๆ 

การเคลื่อนยายทุน และสินทรัพย
ตางๆ 

รอยละ 25 ของมูลคาทุน
และสินทรัพย 

เดิมภาษีประเภทนี้ ทองถิ่นจะไดรับการจัดสรรจาก
สวนกลาง (Consumption Transfer Tax) แตตอมาเมื่อป 
ค.ศ.1997 ทองถิ่นมีสิทธิในการเก็บภาษีเอง เพื่อเปน
นโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจ 

4) ภาษีอสังหาริมทรัพย 
(Real Property Acquisition 
Tax) 

ผูถือครองที่ดิน หรือบาน ขนาด พื้นที่ และวัตถุประสงคใน
การใชที่ดิน หรือบานนั้น 

รอยละ 4 (1 เม.ย. 03 - 31 
มี.ค. 06) 
รอยละ 3 (31 ม.ีค. 06 เปน
ตนไป) 

สามารถลดหยอนภาษีไดหากที่ดิน หรือบานนั้น ใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการอยูอาศัย 

5) ภาษีบุหรี่ (Tobacco Tax) ผูผลิต และคาสงบุหรี่ จํานวนการผลิต ¥ 969 ตอ ปริมาณ 1,000 
มวน 
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รูปแบบ มีผลบังคับใช การคํานวณภาษีจาก อัตราภาษี ขอสังเกต 

6) ภาษีการใชสนามสนาม
กอลฟ (Golf Course 
Utilization Tax) 

ผูใชบริการสนามกอลฟ การใชบริการ ¥ 800 - ¥ 1,200 ตอคนตอ
วัน 

 

7) ภาษีรถยนต (Automobile 
Tax) 

บุคคลธรรมดา หรือนิติ 
บุคคลที่เปนเจาของ
รถยนต 

ประเภท และขนาดความจุของ
เครื่องยนต 

อัตราขึ้นอยูกับประเภท 
และขนาดความจุของ
เครื่องยนต 

เพื่อการพัฒนาระบบการขนสงมวลชนในมีความทันสมัย 

8) ภาษีการครอบครอง
รถยนต (Automobile 
Acquisition Tax) 

บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล 

การซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ รอยละ 3-5 ตาม
วัตถุประสงคของรถยนต 

เพื่อการบํารุงถนนในเขตทองถิ่น 

9) ภาษีเหมืองแร (Mine-lot 
Tax) 

ผูที่ไดรับสัมปทานในการ
สํารวจ และทําเหมืองแร 

ตอตารางเมตร และสถานที่ตั้ง
ของเหมือง 

อัตราขึ้นอยูกับพื้นที่เหมือง
ตอตารางเมตร และสถาน
ที่ตั้งของเหมือง 

 

10) ภาษีการลาสัตว 
(Hunting Tax) 

นายพรานที่มีการจด
ทะเบียนถูกตอง 

 ¥ 5,500 - ¥ 16,500  ทองถิ่นเปนผูที่กําหนดอัตราการเก็บภาษีเอง 

11) ภาษีการสงน้ํามันเบา 
(Light-oil Delivery Tax) 

บุคคลที่ไดรับการสง
น้ํามันจากโรงกลั่น ผูนํา
เขา หรือผูประกอบการ
ขายสงที่มีสัญญากับโรง
กลั่น 

ระยะทางการขนสง ¥ 15,000 
¥ 32,000 (หลังวันที่ 31 
มี.ค. 08)  

เพื่อการบํารุง และพัฒนาเครือขายถนน 
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รูปแบบ มีผลบังคับใช การคํานวณภาษีจาก อัตราภาษี ขอสังเกต 

12) ภาษีอื่นๆ (Other 
Taxes)  

   เชน ภาษีพลังงานนิวเคลียร และภาษีสําหรับขยะจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004 (www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) [May 20th, 2005] 
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ตารางที่ 8 แสดงรูปแบบการจัดเก็บภาษใีนระดับเทศบาล (Municipal Taxes)  
 

รูปแบบ มีผลบังคับใช การคํานวณภาษีจาก อัตราภาษี ขอสังเกต 

1) ภาษีเพื่อการอยูอาศัย 
(Municipal Inhabitants Tax) 

บุคคลธรรมดา รายได จาก เงินได การลงทุน 
และการโอนหลักทรัพยของ
บุคคลธรรมดา 

รอยละ 3-10 ขึ้นกับอัตรา
รายได 

 

นิติบุคคล จากจํานวนทุน เงินทุนสํารอง 
และจํานวนลูกจางของนิติบุคล 

อัตราขึ้นอยูกับจํานวนทุน
เงินทุนสํารอง และจํานวน
ลูกจางของนิติบุคคล 

 

2) ภาษีอสังหาริมทรัพย 
(Property Tax) 

บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคลที่ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย 

พื้นที่ และราคาประเมิน รอยละ 1.4 ตอป มีการลดหยอนภาษีใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ใช
อสังหาริมทรัพยเปนที่อยูอาศัย เปนบานปลูกใหม หรือ
บานแบบปองกันอัคคีภัยเปนตน 

3) ภาษีพาหนะขนาดเล็ก 
(Light Vehicle Tax) 

ผูครอบครองพาหนะ ชนิด และลักษณะของพาหนะ อัตราขึ้นอยูกับชนิด และ
ลักษณะของพาหนะ 

 

4) ภาษีบุหรี่ (Tobacco Tax) ผูผลิต และคาสงบุหรี่ จํานวนการผลิต ¥ 2,977 ตอ ปรมิาณ 1,000 
มวน 

 

5) ภาษีผลิตภัณฑเหมืองแร 
(Mineral Product Tax) 

ผูที่ไดรับสัมปทานในการ
สํารวจ และทําเหมืองแร 

มูลคาการผลิต รอยละ 1-2 ตามมูลคาการ
ผลิต 
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รูปแบบ มีผลบังคับใช การคํานวณภาษีจาก อัตราภาษี ขอสังเกต 

6) ภาษีการครอบครองที่ดิน
พิเศษ (Special 
Landholding Tax) 

ผูที่ครอบครองที่ดิน พื้นที่ และสินทรัพยที่ที่ดินถือ
ครอง 

รอยละ 1.4 สําหรับการถือ
ครองที่ดิน 
รอยละ 3 ของมูลคา
สินทรัพยที่ที่ดินถือครอง 

มีการงดเวนการเก็บภาษีชนิดนี้ เมื่อป ค.ศ.2003 เปน
การชั่วคราวเนื่องจากรัฐบาลตองการลดภาระของ
ประชาชนจากการจายภาษี 

7) ภาษีการอาบน้ํา (Bathing 
Tax) 

บุคคลที่ใชบริการ ตอวัน ¥ 150 ตอวัน เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว และสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยว 

8) ภาษีการวางผังนคร 
(Urban Planning Tax) 

ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ
อาคาร 

พื้นที่ รอยละ 0.3  จะจัดเก็บรวมกับภาษีอสังหาริมทรัพย  

9) ภาษีสํานักงานธุรกิจ 
(Business Office Tax) 

สํานักงานธุรกิจที่อยูใน
อาคารตางๆ  

พื้นที่การครอบครองอาคารหรือ
สํานักงาน หรือคาตอบแทน
ใหแกลูกจาง 

อัตราขึ้นอยูกับพื้นที่การ
ครอบครองอาคารหรือ
สํานักงาน หรือคาตอบแทน
ใหแกลูกจาง 

 

10) ภาษีอื่นๆ (Other Tax)    เชนภาษีการใชน้ํา และดิน ภาษีการอํานวยความสะดวก
สาธารณะ และภาษีการประกันสุขภาพ เปนตน 

ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004 (www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) [May 20th, 2005] 
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ตารางที่ 9 รายไดภาษีทองถิ่นระดับจังหวัดโดยแยกตามประเภทภาษี ตั้งแตป ค.ศ.1990-2001 (หนวย: พันลานเยน) 
 

ป 
ประเภทภาษี 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ภาษีเพื่อการอยู
อาศัย (Prefectural 
Inhabitants Tax) 

5,089 5,312 4,912 4,800 4,440 4,460 4,140 4,209 3,652 3,611 4,500 4,141 

ภาษีการคา 
(Enterprise Tax) 

6,540 6,753 5,694 4,824 4,449 4,486 5,340 5,100 4,482 3,933 4,141 4,328 

ภาษีการบริโภคของ
ทองถิ่น (Local 
Consumption Tax) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 807 2,550 2,479 2,528 2,474 

ภาษี
อสังหาริมทรัพย 
(Real Property 
Acquisition Tax) 

596 604 670 614 661 788 807 731 635 580 567 537 

ภาษีบุหรี่ (Tobacco 
Tax) 

361 365 366 371 374 378 380 248 231 276 282 277 

ภาษีการใชสนาม
สนามกอลฟ (Golf 
Course Utilization 
Tax) 

90 98 103 101 99 98 99 98 92 88 81 79 
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ป 
ประเภทภาษี 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ภาษีรถยนต 
(Automobile Tax) 

1,276 1,343 1,412 1,467 1,525 1,587 1,649 1,705 1,737 1,751 1,764 1,771 

ภาษีการครอบครอง
รถยนต 
(Automobile 
Acquisition Tax) 

613 624 582 542 580 611 656 562 497 464 464 450 

ภาษีเหมืองแร 
(Mine-lot Tax) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ภาษีการลาสัตว 
(Hunting Tax) 

1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 

ภาษีการสงน้ํามัน
เบา (Light-oil 
Delivery Tax) 

834 872 901 981 1,300 1,332 1,355 1,331 1,284 1,263 1,208 1,190 

ภาษีอื่นๆ (Other 
Taxes) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ที่มา: Statistic Bureau, The Ministry of Internal Affairs and Communications (www.stat.go.jp) [May 20th, 2005] 
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ตารางที่ 10 รายไดภาษีทองถิ่นระดับเทศบาล โดยแยกตามประเภทภาษี ตั้งแตป ค.ศ.1990-2001 (หนวย: พันลานเยน) 
 

ป 
ประเภทภาษี 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ภาษีเพื่อการอยู
อาศัย (Municipal 
Inhabitants Tax) 

9,672 10,093 10,179 9,702 8,500 8,806 9,098 9,704 8,816 8,363 8,221 8,185 

ภาษี
อสังหาริมทรัพย 
(Property Tax) 

6,022 6,564 7,179 7,581 7,980 8,430 8,812 8,822 9,095 9,323 9,041 9,153 

ภาษีพาหนะขนาด
เล็ก (Light Vehicle 

Tax) 
88 92 96 99 102 105 109 113 116 120 125 130 

ภาษีบุหรี่ (Tobacco 
Tax) 

636 645 648 657 662 669 672 799 814 867 865 851 

ภาษีผลิตภัณฑ
เหมืองแร (Mineral 

Product Tax) 
2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 

ภาษีการครอบครอง
ที่ดินพิเศษ (Special 
Landholding Tax) 

118 134 164 147 125 121 105 94 62 48 42 35 

ภาษีการอาบน้ํา 
(Bathing Tax) 

18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 23 24 
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ป 
ประเภทภาษี 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ภาษีการวางผังนคร 
(Urban Planning 

Tax) 
942 1,012 1,110 1,170 1,228 1,304 1,369 1,326 1,352 1,375 1,318 1,320 

ภาษีสํานักงานธุรกิจ 
(Business Office 

Tax) 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ภาษีอื่นๆ (Other 
Taxes) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ที่มา: Statistic Bureau, The Ministry of Internal Affairs and Communications (www.stat.go.jp) [May 20th, 2005] 
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 จากที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เปนการสะทอนใหเห็นวาองคกรปกครองทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุนมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีไดหลายประเภท รัฐบาลกลางเองก็ไดใหความเปน
อิสระทางดานการคลังแกองคกรปกครองทองถิ่นพอสมควร ดังจะเห็นไดจากการที่องคกร
ปกครอง    ทองถิ่นสามารถที่จะจัดเก็บภาษีไดสูงเต็มเพดานที่กฎหมายไดกําหนดเอาไว และ
องคกรปกครองทองถิ่นยังสามารถที่จะริเร่ิมจัดเก็บภาษีประเภทใหม ๆได โดยผานความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายใน และการสื่อสาร อยางไรก็ตาม แมวาองคกร
ปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนจะสามารถจัดเก็บภาษีไดหลากหลายประเภทก็ตาม แตทวา
รายไดทองถิ่นจากภาษีของทองถิ่นนั้น ก็มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 30 ของรายไดทั้งหมด
ของทองถิ่นเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงเทากับวารายไดของทองถิ่นยังมีที่มาจากแหลงอ่ืน ๆอีกดวย 
ซ่ึงแหลงรายไดอ่ืน ๆเหลานั้น ไดแก 
 
2. ภาษีอุดหนุนใหแกทองถิ่น (Local Allocation Tax) 
 ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่นน้ัน เปนภาษีที่มีการริเร่ิมมาตั้งแตป          
ค.ศ. 1954 โดยในปจจุบัน ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้  
 โดยขอเท็จจริงแลว ตองยอมรับวาความแตกตางขององคกรปกครองทองถิ่นเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได องคกรปกครองทองถิ่นในเขตเมือง ซ่ึงมีประชากรและยานธุรกิจตั้งอยูในพ้ืนที่
อยางหนาแนน ยอมมีรายไดมากกวาองคกรปกครองทองถิ่นในเขตชนบทซึ่งประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม ดังน้ัน ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่น จึงมี        
วัตถุประสงคที่สําคัญในการลดชองวางระหวางองคกรปกครองทองถิ่นที่มีฐานะทางดานการคลัง
ดี กับองคกรปกครองทองถิ่นที่มีทรัพยากรทางดานการคลังที่จํากัด นอกจากนั้น ภาษีประเภทนี้ 
ยังมีเปาหมายเพื่อเปนการอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของทองถิ่น ใหบรรลุตามภารกิจที่
กฎหมายไดกําหนดไว47 
 จากการที่ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน มีวัตถุประสงค  
2 ประการดังที่ไดกลาวมาขางตน ดังนั้น ในการจัดสรรภาษีประเภทนี้ใหแกองคกรปกครอง
ทองถิ่น รัฐบาลกลางจึงไมเขามาควบคุมและกํากับการใชจายเงินภาษีน้ีของทองถิ่น องคกร
ปกครองทองถิ่นสามารถที่จะตัดสินใจและดําเนินการเพ่ือใชจายเงินภาษีน้ี ไดโดยอิสระ 
เพราะฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวาภาษีประเภทนี้ขององคกรปกครองทองถิ่น ก็คือ รูปแบบหนึ่งของ
การใหเงินอุดหนุนทั่วไปแกองคกรปกครองทองถิ่น (General Grant) น่ันเอง 
 ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่น จะเปนการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลกลาง
จัดเก็บจากแหลงตาง ๆ กลาวคือ ภาษีรายไดสวนบุคคล (Individual Income Tax) ภาษีสุรา 
(Liquor Tax) และภาษีรายไดธุรกิจ (Corporate Income Tax) รัฐบาลกลางจะจัดสรรใหแก
องคกรปกครองทองถิ่นในอัตรารอยละ 32 ภาษีการบริโภค (Consumption Tax) รัฐบาลจะ

                                                 
 47 Budget Bureau, Ministry of Finance, Understanding the Japanese Budget 2004,  
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) p.62. [May 13th , 2005] 
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จัดสรรใหแกองคกรปกครอง ทองถิ่นในอัตรารอยละ 29.5 และภาษีบุหร่ี (Tobacco Tax) รัฐบาล
จะจัดสรรใหแกองคกรปกครองทองถิ่นในอัตรารอยละ 2548 อยางไรก็ตาม ภาษีอุดหนุนใหแก
องคกรปกครองทองถิ่นน้ัน จะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง
ทองถิ่นประเภททั่วไป (Regular Local Allocation Tax) ซ่ึงเปนภาษีที่รัฐบาลอุดหนุนใหแก
ทองถิ่นตาง ๆ ตามปกติ ภาษีประเภทนี้ คิดเปนสัดสวนรอยละ 94 ของภาษีอุดหนุนใหแกองคกร
ปกครองทองถิ่นทั้งหมด และประเภทที่สอง คือ ภาษีอุดหนุนใหแกองคกรปกครองประเภท
พิเศษ (Special Local Allocation Tax) ภาษีประเภทนี้ จะเปนภาษีที่อุดหนุนแกทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ เชน ในกรณีที่ทองถิ่นใดตองประสบปญหาภัย      ธรรมชาติ ซ่ึงลําพังแตเพียงภาษี
อุดหนุนตามปกติอาจไมพอเพียง โดยภาษีในลักษณะที่ 2 น้ี จะมี  สัดสวนประมาณรอยละ 6 
เทานั้น49    
 
3. ภาษีที่รัฐโอนใหแกทองถิ่น (Local Transfer Tax) 
 ภาษีที่ จัดเก็บในระดับชาติ และมีการจัดสรรใหแกองคกรปกครองทองถิ่นน้ัน          
นอกเหนือเงินภาษีอุดหนุนแลว ภาษีอีกประเภทหนึ่งที่มีการจัดเก็บโดยรัฐบาลกลางและมีการ
จัดสรรใหแกองคกรปกครองทองถิ่น ก็คือ ภาษีที่รัฐโอนใหแกทองถิ่น (Local Transfer Tax) 
ภาษีประเภทน้ี เปนภาษีที่แตกตางไปจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรปกครองทองถิ่น 
กลาวคือ ภาษีประเภทแมวารัฐบาลกลางเปนผูจัดเก็บ แตเม่ือมีการจัดสรรใหแกองคกรปกครอง
ทองถิ่นแลว จะมีการกําหนดวัตถุประสงคที่แนนอนในการใชจายเงินภาษีน้ัน โดยภาษีที่รัฐโอน
ใหแกองคกร  ปกครองทองถิ่นจะประกอบไปดวย 

- รายไดจากการจัดเก็บภาษีถนนทองถิ่น (Local Road Tax) ทั้งหมด50 
- รายไดครึ่งหน่ึง ของภาษีนํ้ามัน (Petroleum Gas Tax) 
- รายได 2 ใน 13 ของภาษีเชื้อเพลิงการบิน (Aviation Fuel Tax)51 
- รายได 1 ใน 3 ของภาษีระวางพาหนะที่มีเครื่องยนต (Motor Vehicle Tonnage 

Transfer Tax)52  และ 
- รายไดทั้งหมดของภาษีระวางพิเศษ53 (Special Tonnage Dues) 

                                                 
 48 Ibid, p.62. 
 49 Hiromitsu Ishi, The Japanese Tax System,  p.370. 
 50 ภาษีถนนทองถิ่น (Local Road Tax) เปนภาษีที่คํานวณจากปริมาณน้ํามันที่ขนสงออกจากโรงกลั่น 
 51 ภาษีเช้ือเพลิงการบิน (Aviation Fuel Tax) เปนภาษีที่คํานวณจากปริมาณน้ํามันที่เติมใหแกอากาศ
ยาน ซึ่งรวมถึงเฮลิคอปเตอรดวย อยางไรก็ตามอากาศยานของสายการบินระหวางประเทศ จะไดรับการยกเวนภาษี
ประเภทนี้  
 52 ภาษีระวางพาหนะที่มีเครื่องยนต (Motor Vehicle Tonnage Transfer Tax) เปนภาษีที่คํานวณจาก
ขนาดความจุของเครื่องยนตของยานพาหนะทุกประเภท โดยยานพาหนะ 2 ลอ และยานพาหนะที่มีขนาดของ
เครื่องยนตตํ่ากวา 660 ซี ซี จะไดรับการยกเวน 
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 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ภาษีที่รัฐโอนใหแกองคกรปกครองทองถิ่นนี้ จะแตกตางจาก
ภาษีที่รัฐจัดสรรใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เพราะภาษีประเภทนี้ จะมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการใช ดังน้ัน ภาษีที่จัดเก็บจากน้ํามัน เชน ภาษีถนนทองถิ่น หรือภาษีเชื้อเพลิงการบิน 
รัฐบาลกลางอาจกําหนดใหรายไดจากภาษีเหลานั้น ตองใชไปเพ่ือการบํารุงถนน หรือทาอากาศ
ยานที่ตั้งอยูในทองถิ่น หรือในกรณีของภาษีระวางพิเศษ ก็อาจจะถูกกําหนดใหใชไปเพ่ือการ
สรางและพัฒนาทาเรือในพื้นที่ เชนน้ีเปนตน 
 
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง (Central Government Subsidies) 
 นอกจากองคกรปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุนจะไดรับความชวยเหลือทางดาน
การคลังจากรัฐบาลกลางในรูปของการจัดสรรภาษีแลว รัฐบาลยังใหความชวยเหลือแกองคกร
ปกครองทองถิ่นในรูปของเงินอุดหนุน (Central Government Subsidies) โดยตรงอีกดวย โดย
เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นนั้น สามารถแบงออกไดเปนสาม
ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ ประเภทแรก ไดแก เงินอุดหนุนตามกฎหมาย สําหรับเงินอุดหนุน
ประเภทนี้ เปนการใหเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่นสําหรับการใชจายในกิจกรรมบาง
ประเภท ที่ราชการ  สวนกลางมีสวนรวมในความรับผิดชอบ โดยเงินจํานวนนี้สวนใหญ มักจะ
เปนการใหเงินอุดหนุนแกทองถิ่นเพ่ือนําไปใชในกิจกรรมดานการศึกษา โครงสรางบริการ
สาธารณะตาง ๆ รวมทั้งงานดานการบรรเทาสาธารณะภัยตาง ๆ เปนตน ในประเภทที่สอง เปน
การใหเงินอุดหนุนแกองคกร   ปกครองทองถิ่นเพ่ือใชในการดําเนินที่เปนภารกิจของรัฐบาล
กลาง แตมอบหมายใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการแทนราชการสวนกลาง เชน การ
ดําเนินการเพื่อจัดการเลือกตั้งในระดับชาติ การจัดเก็บขอมูลสถิติตาง ๆในพ้ืนที่ เปนตน สวน
เงินอุดหนุนประเภทสุดทาย ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองทองถิ่น เพ่ือเปนการจูง
ใจใหองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินกิจกรรม   ตาง ๆ ที่เปนการสนองนโยบายเฉพาะบางเรื่อง
ของรัฐบาลกลาง ดังน้ัน เงินอุดหนุนจํานวนนี้ จึงเปนไปตามนโยบายของราชการสวนกลางเปน
สําคัญ54 
 โดยรวมแลว เงินอุดหนุนประเภทนี้ จึงนับไดวามีความสําคัญ เพราะจะเปนการชวย
ใหการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถิ่น มีระดับมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน นอกจากนั้น ยังเปนเงิน
ชวยเหลือที่สําคัญ ที่สนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่นสามารถดําเนินการในการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญได โดยเฉพาะในสภาวะที่องคกรปกครองทองถิ่นตองประสบปญหา
กับภัยพิบัติตามธรรมชาติ เงินอุดหนุนประเภทนี้ จะเปนสวนที่รัฐบาลจัดสรรไปใหเพ่ือใชในการ
ฟนฟูสภาพทางกายภาพของทองถิ่น อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันตองยอมรับวา เงินอุดหนุน
เหลานี้ ยอมเปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาลกลางในการกํากับและควบคุมทองถิ่นไดเปนอยางดี    

                                                                                                                                            
 53 ภาษีระวางพิเศษ (Special Tonnage Dues) เปนภาษีที่คํานวณจากระวางความจุของพาหนะขนสง
ทางทะเล 
 54 Budget Bureau, Ministry of  Finance, Understanding the Japanese Budget 2004, p.63. 



 36

 อน่ึง นอกเหนือจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางที่กลาวมาขางตนแลวน้ัน ในปจจุบัน 
รัฐบาลกลางยังคงใหเงินอุดหนุนอีกประเภทหนึ่งใหแกองคกรปกครองทองถิ่น น่ันคือ เงิน
อุดหนุนประเภทพิเศษแกทองถิ่น (Special Local Grants) โดยเงินอุดหนุนประเภทนี้ เปนเงิน
อุดหนุนที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เพ่ือเปนการชดเชยปริมาณภาษีของทองถิ่นที่ลดลง
ตั้งแตป ค.ศ. 1999 
 
5. รายไดของทองถิ่นที่มาจากเงินกูยืม (Borrowing) 
 เงินกูยืมถือเปนรายไดอีกแหลงหน่ึงขององคกรปกครองทองถิ่น ซ่ึงเงินกูยืมน้ี มี
แหลงที่มาจากหลายแหลง โดยแหลงทนุหลักที่สําคัญแหลงหน่ึง ก็คือ รายไดของรัฐบาลที่จัดสรร
จากเงินฝากของการไปรษณีย (Postal Saving) นอกจากนั้นแลว แหลงเงินกูยืมที่สําคัญของ
ทองถิ่นยังไดแก ธนาคารพาณิชยและองคกรทางการเงินในประเทศ องคกรรวมมือทางการคลัง
ระหวางวิสาหกิจแหงประเทศญี่ปุน (The Japan Finance Cooperation for Public Enterprises) 
และยังรวมถึงองคกรปกครองทองถิ่นดวยกันเองอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม การกูยืมเงินขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น จะไดรับการกํากับดูแล
อยางใกลชิดโดยกฎหมายวาดวยการคลังของทองถิ่น (The Local Finance Law) และกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสาร (The Ministry of Internal Affairs and Communications) ซ่ึง
สวนมากแลว เงินจากการกูยืมน้ี จะถูกกํากับดูแลเพ่ือใหองคกรปกครองทองถิ่นใชไปเพ่ือการ
ลงทุน เพ่ือจัดทําบริการพื้นฐานขนาดใหญใหแกประชาชน อยางเชน ระบบการประปา ระบบ
การขนสงมวลชน การกอสรางเสนทางคมนาคม เทานั้น55    
 นอกจากการกูเงินขององคกรปกครองทองถิ่นจากแหลงตาง ๆ ขางตนแลว เงินกูยืม
ขององคกรปกครองทองถิ่น ยังอาจรวมไปถึงการออกพันธบัตรของทองถิ่น (Local Public 
Bonds) ดวย อยางไรก็ดี การออกพันธบัตรของทองถิ่นน้ัน ไมสามารถกระทําไดโดยเสรี เพราะ
ในการออก   พันธบัตรแตละครั้ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด และไดรับ
การอนุมัติโดยกระทรวงการบริหารงานสาธารณะฯ56 
 
6. รายไดจากแหลงอ่ืนๆ (Miscellaneous Revenue) 
 แหลงรายไดสุดทายขององคกรปกครองทองถิ่นก็คือแหลงรายไดเบ็ดเตล็ด ซ่ึงมีที่มา
จากหลายแหลง อาทิเชน รายไดจากคาธรรมเนียม รายไดจากเงินคาปรับ เงินโอน การบริจาค 
เปนตน นอกจากนั้น เงินจํานวนนี้ ยังอาจมาจากการจัดการแขงกีฬาบางประเภท เชน การแขง
มา การแขงเรือ และยังรวมถึงรายไดจากสลากกินแบงดวย57   
 

                                                 
 55 Hiromitsu Ishi, The Japanese Tax System, p.365. 
 56 The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004,  p.232. 
 57 Budget Bureau, Ministry of  Finance, Understanding the Japanese Budget 2004, p.232. 
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แผนภาพที่ 4 แสดงรายไดของจังหวัดในปงบประมาณ 2000 

รายไดของจังหวัดในปงบประมาณ 2000
เงินอุดหนุนพิเศษใหแกทองถิ่น 

0.50%

ภาษีที่รัฐโอนใหแกทองถิ่น 0.20%

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

17.60%

เงินกูของทองถิ่น 11.50%

แหลงรายไดอื่น 16.50%ภาษีอุดหนุนใหแกทองถิ่น  21.70%

ภาษีของทองถิ่น 32.10%

 
ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004 
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) p.226. [May 13th, 2005]. 
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แผนภาพที่ 5 แสดงรายไดของเทศบาลในปงบประมาณ 2000 

รายไดของเทศบาลในปงบประมาณ 2000

ภาษีของทองถ่ิน 34.30%

ภาษีท่ีรัฐโอนใหแกทองถ่ิน 0.90%

เงินอุดหนุนพิเศษใหแกทองถ่ิน 

1.30%

ภาษีอุดหนุนใหแกทองถ่ิน  

18.90%

แหลงรายไดท่ัวไปอ่ืนๆ 4.60%

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

9.10%

เงินกูของทองถ่ิน 9.30%

แหลงรายไดอ่ืน 21.70%

 
ที่มา: The Ministry of Finance, An Outline of Japanese Taxes 2004 
(www.mof.go.jp/english/tax/taxes2004e_h.pdf) p.226. [May 13th, 2005]. 
 

แผนการจัดทํางบประมาณทองถิ่น (Local Public Finance Program – LPFP)  
 ที่กลาวมาขางตนน้ี เปนการแสดงใหเห็นถึงแหลงรายไดที่สําคัญของทองถิ่นใน
ประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตาม ในแงของกระบวนการและการจัดทําแผนงบประมาณของทองถิ่น
น้ัน มาตรา 7 ของกฎหมายภาษีอุดหนุนสวนทองถิ่น (Local Allocation Tax Law) ไดกําหนดวา
การจัดทําแผน งบประมาณทองถิ่น คือ แผนการประเมินรายรับ และรายจายของทองถิ่นในแต
ละปงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดกาสาธารณะทองถิ่น58 ซ่ึงความสําคัญของการจัดทําแผนก็
คือ หากปรากฏวา      งบประมาณทองถิ่นรายรับไมเพียงพอตอรายจาย รัฐบาลกลางสามารถ
ประเมินการใหความชวยเหลือแกทองถิ่นไดจากการจัดทําแผนนี้59 โดยการปกครองสวนทองถิ่น
จะตองนําแผนการจัดทํา    งบประมาณนี้สงไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือที่จะนําเขาพิจารณาใน
รัฐสภา (Diet) และจัดนําเสนอตอสาธารณะตอไป60  

                                                 
 58 Nobuki Mochida, Taxes and Transfers in Japan’s Local Public Finances, 
(http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37171.pdf)p.11 [February 19th , 2005]. 
 59 The Council of Local Authorities for International Relations, Local Government in Japan 2004  
(www.clair.or.ja/e/forum/pdf/en2004/pdf ) [May 1st, 2005]. 
 60 Ibid. 
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 ทั้งนี้ การจัดทําแผนงบประมาณทองถิ่นมีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการดวยกัน
กลาวคือ ประการแรก แผนการจัดทํางบประมาณทําขึ้นเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางการคลัง
ของการปกครองสวนกลาง และการปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองมาจากในแผนงานจําเปนจะตอง
ระบุถึง   รายละเอียดงบประมาณชวยอุดหนุนที่มาจากสวนกลาง และบทบาทของทองถิ่นตอ
งบประมาณ   น้ัน  ๆ วาเปนเชนใด  ประการตอมา แผนงบประมาณทองถิ่นจัดทําขึ้นเพ่ือเปน
ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของการปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ 
ใหมีความเหมาะสมกับการตั้งงบประมาณในทุกป61   
 ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา การจัดทํางบประมาณทองถิ่น เสนอตอคณะรัฐมนตรี
น้ัน   ในอีกลักษณะหนึ่งคือการหาแนวทางการสนับสนุนจากสวนกลางของทองถิ่น หาก
งบประมาณที่จัดทํานั้นมีสภาวะขาดดุล ซ่ึงเปนไปใน 3 ลักษณะดวยกัน คือ การขาดดุลธรรมดา 
การขาดดุลจากการลดภาษีของสวนกลาง และการขาดดุลจากการปฏิรูปภาษีในป 200362 
เพราะฉะนั้นในการสนับสนุนการคลังทองถิ่นของรัฐบาลกลางสามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน 
รัฐบาลกลางชดเชยการขาดดุลในงบประมาณทั่วไปของทองถิ่น โดยการเพิ่มการออกพันบัตร
ใหแกทองถิ่น (Local Government Bond Issue) และเพ่ิมภาษีอุดหนุนสวนทองถิ่น (Local 
Allocation Tax) รัฐบาลสนับสนุนการขาดดุลจากการลดภาษีของสวนกลางโดยการใหเงินให
เปลา (Special Local Grants) และรัฐบาลสนับสนุนการขาดดุลจากการปฏิรูปภาษีในป 2003 
โดยการออกพันธบัตรชดเชยการลดภาษี (Tax Reduction Compensation Bonds) เปนตน 
 ในสวนของรายจายที่การปกครองสวนทองถิ่นจะตองรับผิดชอบ ซ่ึงตองระบุไวใน
แผนการประเมินรายรับ และรายจายของทองถิ่นนั้น จะมีการระบุถึงรายจายของทองถิ่น 4
ประเภท63 คือ 1) รายจายสําหรับคาจาง (Wages) และเงินเดือน (Salaries) สําหรับผูวาราชการ
จังหวัด นายก       เทศมนตรี สมาชิกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น และสําหรับเจาหนาที่ของ
ที่ปฏิบัติหนาที่ใหแกรัฐบาลทองถิ่น 2) รายจายสําหรับคาบริหารจัดการทั่วไป (General 
administration Cost) ไมวาจะเปนการบริการสาธารณะ หรือการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก
ประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ 3) รายจายสําหรับการชดใชหน้ีสิน (Debt Service) และ 4) รายจาย

                                                 
 61 www.mof.go.jp 
 62 ปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนประสบปญหาทางโครงสรางทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องโครงสรางทาง
ประชากรในประเทศที่มีแนวโนมที่จะลดลง อันเนื่องมาจากแนวโนมของอัตราการเกิดของทารกลดลงอยางมาก 
ซึ่งเปนผลโดยตรงตอโครงสรางทางสังคมของประเทศญี่ปุนอีกไมก่ีปขางหนา ไมวาจะเรื่องอัตราประชากรวัย
ทํางานที่ลดลง และอัตราประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นโครงสรางทางสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
สามารถสงผลตอศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไมขยายตัว ดังนั้นรัฐบาลจึงใชการจัดการเก็บภาษีเปนมาตรา
สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งรายไดที่ลดลงของรัฐบาล นําไปสูการแนวคิดการลดการสนับสนุนรายไดของทองถิ่นที่แต
เดิมไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางเปนอันมาก 
 63 www.mof.go.jp 
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สําหรับการลงทุน ทั้งน้ีรวมถึงรายจายที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงสรางการคมนาคม และ
อาคารสาธารณะตาง ๆ เชนโรงเรียน เปนตน  
 

แนวโนมและทิศทางในการปฏิรูประบบการคลังของทองถิ่น 
 ที่กลาวมาขางตนนี้ เปนความพยายามในการแสดงใหเห็นถึงโครงสรางระบบภาษี
และรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นในญี่ปุน อยางไรก็ตาม หากมองประเด็นศึกษาขางตนใน
มิติที่เปนพลวัตแลว จะเห็นไดวากระบวนการ และระบบงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น
ของประเทศญี่ปุน กําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงเชนกัน กลาวคือ นับตั้งแตป ค.ศ. 2003 
รัฐบาลญี่ปุน ไดนํานโยบายพื้นฐานสําหรับการปฏิรูปการจัดการและโครงสรางเศรษฐกิจและการ
คลัง (Basic Policies for Economic and Fiscal Management and Structure Reform – 
2003) โดย จุดมุงหมายของรัฐบาล ก็คือ การสรางความแข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจ และการ
แกไขสภาวะเงินฝดของประเทศ64 โดยภารกิจประการหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลนั้น 
อยูที่การปฏิรูปการปกครองสวนกลางและทองถิ่น (Reform of Central and Local 
Government) โดยมุงหวังใหเพ่ิมการกระจายอํานาจทางการบริหารสูทองถิ่น (Decentralization 
of Administrative Power) และการลดขนาดพรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาล (Realization 
of Small and More Efficient Government) ในสวนของมาตรการที่จะทําใหวัตถุประสงคน้ีบรรลุ
เปาหมาย รัฐบาลไดกําหนด แนวคิดพื้นฐานไว 3 ประการ (Three Basic Policies) 65 ไดแก 

1. การปฏิรูปการสนับสนุนทางดานงบประมาณจากสวนกลางสูทองถิ่น โดยที่รัฐบาล
กลางตองการจะลดบทบาททางดานความชวยเหลือทางงบประมาณใหลดนอยลด เพ่ือสนับสนุน
ใหรัฐบาลทองถิ่นใหสามารถชวยเหลือตนเอง (Self-help Principle) และขยายความรับผิดชอบ 
ตลอดจนอํานาจหนาที่ใหมาก และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นงบประมาณประเภทเงิน
อุดหนุน (Subsidy) จึงเปนสัดสวนที่จะถูกปรับเปลี่ยนใหลดนอยลงโดยลําดับ  

2. เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ภาษีอุดหนุนสวนทองถิ่น (Local Allocation Tax) เปน
แหลงรายไดที่สําคัญที่ชวยลดชองวางระหวางรายรับ และรายจายขององคกรปกครองทองถิ่น 
โดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิ่นที่มีขอจํากัดในดานแหลงภาษีของตนเอง รายไดจากภาษี
ประเภทนี้ จะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง รัฐบาลกลับพบวา การ
จายเงินอุดหนุนในรูปของภาษีประเภทนี้ เปนการทําใหองคกรปกครองทองถิ่นบางแหงใช

                                                 
 64 Akio Kamiko, Reform Efforts in Japan’s Local Government Finance System 
(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/EROPA/UNPAN014256.pdf ) [May 15th, 2005]. 
ภารกิจของรัฐบาลในแผนงานนี้มีอยูดวยกัน 7 ประการคือ การปฏิรูปพื้นที่การกฎระเบียบและโครงสรางพิเศษ 
การปฏิรูปการไหลเวียนของเงินทุนและการฟนฟูอุตสาหกรรมและการคลัง การปฏิรูปภาษี การปฏิรูปยุทธศาสตร
ทรัพยากรบุคคลและการจางงาน การปฏิรูปการปกครองสวนกลางและทองถิ่น และการปฏิรูปการจัดทํา
งบประมาณ 
 65 www.mof.go.jp 
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จายเงินงบประมาณอยางไรประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงตองการที่จะปฏิรูปภาษีอุดหนุนสวน
ทองถิ่น โดยมุงปรับลดภาษีประเภทนี้ลง อยางไรก็ดี ตองยอมรับสภาพขอ  เท็จจริงที่วา หาก
องคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กถูกตัดความชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง น่ันยอมเทากับวา 
ประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่ําลงไปดวย ดังน้ัน การปฏิรูปตามแนวทางนี้ จึง
ยังมิไดมีการยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง   

3. การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยการเนนการเพ่ิมอํานาจใหทองถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีใหมากขึ้น ซ่ึงการนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่จะทดแทนการปรับลด    
งบประมาณที่โอนมาจากสวนกลาง การนี้รัฐบาลไดมุงที่จะยายการเก็บภาษีประเภทหลัก (Main 
Taxes) ซ่ึงไดแก รายไดจากบริษัทจํากัด การบริโภค และรายไดของบุคคลธรรมดา ใหมีการ
จัดเก็บไดโดยตรงจากองคกรปกครองทองถิ่น อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ยังจําเปนที่
จะตองคํานึงถึง ความสําคัญของขนาดและรายไดที่มีความแตกตางกันระหวาง ทองถิ่นแตละแหง
ดวย เพราะหากองคกรปกครองทองถิ่นใดมีฐานภาษีที่จํากัด ยอมจะสงผลกระทบตอการถาย
โอนอํานาจอาจหนาที่ในการจัดการสาธารณะในทองถิ่นไดเชนกัน  
 จากแนวทางในการปฏิรูปโครงสรางรายไดขององคกรปกครองทองถิ่นที่ไดกลาวมา 
ขางตนนี้ เปนการสะทอนใหเห็นวา ราชการสวนกลางมีความตองการที่จะลดภาระการใชจายที่
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นลง แตอยางไรก็ตาม สภาพขอเท็จจริงประการหนึ่งที่ตองยอมรับ ก็
คือ สภาพความแตกตางขององคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็กและใหญ ซ่ึงหากรัฐบาลมุงแต
เพียงปรับลดการใหความชวยเหลือ องคกรปกครองทองถิ่นขนาดเล็ก ยอมตองไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรง เพราะไมสามารถที่จะจัดทําบริการสาธารณะ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับองคกร
ปกครองทองถิ่นขนาดใหญได  เพราะฉะน้ัน จึงอาจกลาวไดวารัฐบาลญี่ปุนกําลังเผชิญอยูกับ
สภาพปญหาที่ทาทายอยางยิ่ง เพราะในทางหนึ่ง รัฐบาลเองตองการที่จะลดภาระของตนเองลง 
แตในขณะเดียวกันก็ไมสามารถที่จะลดความชวยเหลือที่ใหแกทองถิ่นไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุน้ี
เอง รัฐบาลญี่ปุนจึงตองนําเอาแนวทางอื่น ๆ มาผสมผสานเพื่อแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 
แนวทางหนึ่ง ที่เปนที่ประจักษ ก็คือ การยุบรวมองคกรปกครองทองถิ่น (Amalgamation) เขา
ดวยกัน เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกทองถิ่น ซ่ึงหากเราไดมีโอกาสพิจารณาแนวทางการ
ยุบรวมองคกรปกครองทองถิ่นอยางลึกซึ้งแลว เราก็อาจจะพบวาแนวทางดังกลาวนี้ อาจเปน
แนวทางหนึ่งที่เหมาะสมที่จะนํามาปรับใชกับองคกรปกครองทองถิ่นของไทยอยางจริงจังเชนกัน    
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