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คำ�นำ�

คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน	 แสดง

ให้เห็นถึงขั้นตอนสุดท้�ยของก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ก�รจัดเก็บภ�ษี

สรรพส�มิตในอ�เซียนที่ครอบคลุมที่สุดที่เคยมีม�	 วัตถุประสงค์

ของก�รจัดพิมพ์	 คือ	 ก�รจัดให้มีคู่มือที่เป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับ											

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยและเป็นแผนกลยุทธ์สำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษี

สรรพส�มิต	 นอกเหนือจ�กคู่มือเล่มนี้	 ผู้เช่ียวช�ญท�งด้�นภ�ษี

สรรพส�มติยงัไดพั้ฒน�	“แผนก�รปฏบิติัง�นภ�ษีสรรพส�มติในอ�เซยีน”	โดยแจกแจงร�ย

ละเอยีดทีเ่กีย่วกับก�รจัดเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติสนิค�้และบรกิ�รต�่งๆ	ในหมูป่ระเทศสม�ชกิ

อ�เซียนทั้ง	10	ประเทศ	ซึ่งรวมไปถึงลิงค์ที่จะนำ�ท่�นไปยังฐ�นข้อมูลกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

กับภ�ษีสรรพส�มิตทั้งหมดในแต่ละประเทศ	 และ	 “เอกส�รห�รือ”	 ต่�งๆ	 ท่�นส�ม�รถ											

เข้�ถึงเอกส�รทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูม่อืนีไ้ดแ้ลว้ที	่http://www.iticnet.org/programs/

asia-pacific/ASEANExciseTaxStudyGroup	

คู่มือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งแข็งขันเป็นระยะเวล�กว่�สองปี

ของเจ้�หน้�ที่ผู้กำ�หนดนโยบ�ยจ�กกระทรวงก�รคลังและเจ้�หน้�ท่ีด้�นก�รจัดเก็บภ�ษี

จ�กประเทศสม�ชิกต่�งๆ	ของอ�เซียน	รวมทั้งผู้เชี่ยวช�ญจ�กเอเชีย-แปซิฟิกแท็กซ์ฟอรั่ม

เนื่องด้วยเป็นคว�มร่วมแรงร่วมใจจ�กประเทศสม�ชิกส่วนใหญ่ของอ�เซียน	 คู่มือเล่มนี้จึง

เปน็ผลง�นของคว�มร่วมมอืของภมูภิ�ค	มนัจะชว่ยว�งแผนกลยทุธใ์หก้บัผูก้ำ�หนดนโยบ�ย

ในประเทศต่�งๆ	ในอ�เซียนเพื่อให้ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตในภูมิภ�คนี้ดำ�เนินไปอย่�ง

มีเอกภ�พม�กขึ้น

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเดียวกันมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นเรื่อยๆ	โดยเฉพ�ะในช่วงเวล�ที่

ภูมิภ�คอ�เซียนกำ�ลังก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (ASEAN	 Economic	

Community	 :	 AEC)	 ซึ่งจะเริ่มต้นอย่�งเป็นท�งก�รในวันท่ี	 31	 ธันว�คม	 ค.ศ.	 2015								
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ก�รสร้�งคว�มกลมกลืนและก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเดียวกันในภูมิภ�ค	 เช่น	 ก�รกำ�หนด													

คำ�นิย�มของผลิตภัณฑ์หลักที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตและฐ�นภ�ษีสรรพส�มิตจะช่วย													

ส่งเสริมก�รค้�และก�รลงทุนในสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตภ�ยในภูมิภ�คอ�เซียน		

และในหล�ยๆ	กรณียังช่วยแก้ปัญห�ก�รหลบเลี่ยงภ�ษี

คู่มือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงก�รยอมรับอำ�น�จอธิปไตยที่สมบูรณ์ของแต่ละรัฐใน											

ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ	ผูเ้ขยีนใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รปรบัปรงุระบบภ�ษสีรรพส�มติใชอ้ยู่

ในปัจจุบันซ่ึงตระหนักดีกว่�ในแต่ละประเทศมีคว�มแตกต่�งกันท้ังท�งด้�ยนวิธีก�รและ

ประเภทของสินค�้และบรกิ�รทีต้่องเสยีภ�ษีสรรพส�มติ	เพือ่ทีจ่ะเสนอแนะแนวท�งในก�ร

ปฏริปู	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเดยีวกนั	และก�รเลอืกใชแ้นวปฏบิตัใินก�รจดัเกบ็สรรพส�มติ

ที่ดีที่สุด	ก�รปฏิรูปนี้	ถ้�ดำ�เนินไปอย่�งถูกต้องเหม�ะสมจะช่วยส่งเสริมก�รเจริญเติบโตใน

ท�งเศรษฐกิจและเพิ่มร�ยได้ให้แก่แผ่นดินในแต่ละประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน	 คู่มือซ่ึงจัด

ทำ�ขึ้นอย่�งครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้กำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีในแต่ละ

ประเทศพัฒน�และบังคับใช้นโยบ�ยก�รปฏิรูปในแต่ประเทศ

ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ภาษีและการลงทุนระหว่างประเทศ

และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน
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บทนำ�

นับต้ังแต่มีก�รจัดต้ังศูนย์ภ�ษีและก�รลงทุนระหว่�ง

ประเทศ	 (International	 Tax	 and	 Investment	 Center	 :												

ITIC)	 ในปี	 ค.ศ.	 1993	ก�รดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับภ�ษี

สรรพส�มิตก็เป็นไปอย่�งต่อเน่ืองซ่ึงห�กมีก�รออกแบบและบังคับ	

ใชร้ะบบกฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มติอย�่งถกูตอ้งภ�ษสีรรพส�มติ

จะเปน็แหลง่ร�ยไดท้ีม่ัน่คงและแนน่อนของรฐับ�ล	ก�รประชมุ											

ในภูมิภ�คเอเชียครั้งแรกของเร�เกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	2005	ภ�ยใต้

ชื่อ	 ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตในเอเชีย	 โดยมีศุลก�กรสิงคโปร์เป็นเจ้�ภ�พ	 ก�รประชุม

คร้ังนั้นนำ�ไปสู่ก�รตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อ	“ภาษีสรรพสามิตในเอเชีย”	 ในช่วงท้�ยของก�ร

ประชมุผูเ้ข�้รว่มประชมุมคีว�มเหน็รว่มกนัว�่ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยท�งภ�ษ	ีเจ�้หน�้ทีท่ีร่บัผดิ

ชอบในก�รบริห�รจัดก�รภ�ษี	 นักวิช�ก�รภ�ษี	 และผู้แทนภ�คอุตส�หกรรม	 จะยังคง										

พูดคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัภ�ษีสรรพส�มติอย�่งตอ่เนือ่ง	นีเ่องทีเ่ปน็จดุเริม่ตน้ของเอเชยี-

แปซิฟิกแท็กซ์ฟอรั่ม	(Asia-Pacific	Tax	Forum	(APTF))	ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน	

ในขณะที่ว�ระของ	APTF	มีคว�มหล�กหล�ยเพื่อที่นำ�เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รเก็บภ�ษีท�งตรง	ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	และภ�ษีทรัพย์สิน	APTF	ยังคงทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

ในก�รวิจัยและจัดก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 ในก�รประชุม															

ครั้งที่	 8	 ที่บ�หลี	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 โดยมีกระทรวงก�รคลังของอินโดนีเชียเป็นเจ้�ภ�พ													

เร�ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับคว�มเกี่ยวพันกันระหว่�งก�รเก็บภ�ษีโดยตรง	 โดยมีภ�ษี																

สรรพส�มิตเป็นตัวอย่�งที่สำ�คัญ	 กับก�รรวมตัวกันในท�งเศรษฐกิจท่ีมีคว�มใกล้ชิดกัน										

ม�กขึ้นระหว่�งช�ติสม�ชิกของอ�เซียน	คว�มเกี่ยวพันกันนี้นำ�ไปสู่แนวคิดที่จะก่อตั้ง	กลุ่ม

ศึกษ�ภ�ษีสรรพส�มิตอ�เซียน	 (ASEAN	 Excise	 Tax	 Study	 Group)	 กลุ่มนี้ได้รับก�ร													

ก่อตั้งอย่�งเป็นท�งก�ร	 โดยก�รบรรลุข้อตกลงร่วมกันของช�ติสม�ชิกอ�เซียนทั้งหมด									
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ในก�รประชุมของ	APTF	ครั้งที่	9	ปี	ค.ศ.	2012	ที่กรุงมนิล�	 โดยก�รประชุมจัดขึ้นโดย

กระทรวงก�รคลังของฟิลิปปินส์	

ผลของก�รดำ�เนินง�นในระยะแรก	ทำ�ให้เกิด	แผนก�รปฏิบัติง�นภ�ษีสรรพส�มิต

ในอ�เซียนขึ้น	 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตของสินค้�และบริก�รใน

ประเทศสม�ชิกของอ�เซียนทั้งหมด	 รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดที่ส�ม�รถ													

ใช้ค้นคว้�อ้�งอิง	 โดย	 APTF	 จะคอยปรับปรุงฐ�นข้อมูลของห้องสมุดที่เกี่ยวกับกฎหม�ย

ภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 ฐ�นข้อมูลนี้จะครอบคลุมกฎหม�ยแม่บท

และกฎหม�ยลูกที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บภ�ษีและก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิตใน

ระบบกฎหม�ยของประเทศในอ�เซียนทั้ง	10	ประเทศ

ผลของก�รดำ�เนินง�นในระยะที่สอง	นำ�ไปสู่ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลอย่�งละเอียดที่

รวบรวมจ�กก�รดำ�เนนิง�นในระยะแรก	ซึง่ไดร้บัก�รตพีมิพใ์นรปูของ	“เอกส�รห�รอื”	ซึง่

ร�่งโดยทีป่รกึษ�ท�งภ�ษสีรรพส�มติ	และไดร้บัก�รตรวจสอบและตอบคำ�ถ�มโดยสม�ชกิ

ในกลุ่มศึกษ�ภ�ษีสรรพส�มิต

ผลง�นที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสองปีที่ผ่�นม�เป็นท่ีม�ของก�รจัดพิมพ์คู่มือสำ�หรับก�ร

ปฏริปูภ�ษสีรรพส�มติในอ�เซยีน	วตัถปุระสงค์ของคูม่อื	คอื	เปน็แหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูก้ำ�หนด

นโยบ�ย	และเปน็แผนยทุธศ�สตรใ์นก�รปฏริปูภ�ษสีรรพส�มติซึง่ไดร้บัก�รปรบัเปลีย่นให้

เข้�ใจได้ง่�ย	เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	คู่มือฉบับนี้น่�จะช่วยตอบคำ�ถ�ว่�	“เร�ควรจะ

ปฏิรูประบบภ�ษีสรรพส�มิตหรือไม่ ในเมื่ออ�เซียนกำ�ลังกล�ยเป็นประช�มคมเศรษฐกิจ

เดียวกันอย่�งใกล้ชิด”

เร�หวงัว�่เร�ไดแ้นวท�งของแผนยทุธศ�สตรท์ีจ่ะชว่ยสง่เสรมิก�รปฏริปูระบบภ�ษี

สรรพส�มิตอันจะนำ�ไปสู่ก�รเจริญเติบโตในท�งเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	มีร�ยได้เพิ่มม�กขึ้น	และ

สนบัสนนุก�รค�้เสรใีนภมูภิ�คอ�เซยีน	เร�เชือ่ว�่ก�รปฏริปูดงักล�่วนัน้จะว�งอยูบ่นพืน้ฐ�น

ของก�รเค�รพในอำ�น�จอธปิไตยในท�งภ�ษีของแตล่ะประเทศในอ�เซยีน	ในขณะเดยีวกนั

จะชว่ยสง่เสรมิก�รเติบโตในท�งเศรษฐกจิและสร้�งคว�มมัง่คัง่ใหก้บัภมูภิ�คอ�เซียนท้ังหมด

Mr. Daniel Witt

ประธานศูนย์ภาษีและการลงทุนระหว่างประเทศ
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กิตติกรรมประก�ศ

คณะผู้เขียนขอขอบคุณกระทรวงและกรมของประเทศต่�งๆ	 ในภูมิภ�ค													
สำ�หรับคว�มช่วยเหลือและก�รสนับสนุนในก�รศึกษ�วิจัยในระยะท่ี	 1ระยะท่ี	 2												
และระยะที่	3	เพื่อจัดทำ�คู่มือเล่มนี้

      ประเทศ           หน่วยงาน       กระทรวงต้นสังกัด

บรูไน	 กรมศุลก�กรและสรรพส�มิต	 กระทรวงก�รคลัง

กัมพูช�	 กรมก�รจัดเก็บภ�ษีทั่วไป	 กระทรวงเศรษฐกจิและก�รคลงั

	 กรมศุลก�กรและสรรพส�มิต	 กระทรวงเศรษฐกจิและก�รคลงั

อินโดนีเซีย	 สำ�นักนโยบ�ยก�รจัดเก็บร�ยได้	 กระทรวงก�รคลัง

ล�ว	 กรมภ�ษี	 กระทรวงก�รคลัง

ม�เลเซีย	 กรมคลัง	 กระทรวงก�รคลัง

	 กรมศุลก�กรและสรรพส�มิต	 กระทรวงก�รคลัง

เมียนม่�	 กรมก�รจัดเก็บภ�ษีภ�ยใน	 กระทรวงก�รคลังและ

	 ประเทศ	 ก�รจัดเก็บร�ยได้

ฟิลิปปินส์	 กรมเศรษฐกิจภ�ยใน	 กระทรวงก�รคลัง

สิงคโปร์*	 สำ�นักง�นจัดเก็บร�ยได้ภ�ยใน	 กระทรวงก�รคลัง

	 ประเทศ

ไทย	 สำ�นักนโยบ�ยภ�ษี	 กระทรวงก�รคลัง

	 กรมสรรพส�มิต	 กระทรวงก�รคลัง

เวียดน�ม	 กรมนโยบ�ยภ�ษี	 กระทรวงก�รคลัง

*เข้�ร่วมเฉพ�ะระยะที่	1
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ถ�้ปร�ศจ�กคว�มรว่มมอืและคว�มชว่ยเหลือในระดับภมูภิ�ค	โครงก�รนีก้ไ็ม่

อ�จสำ�เร็จได้	 คณะผู้เขียนสนับสนุนให้ผู้อ่�นใช้ข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลต่�งๆ	 รวมถึง

คู่มือเล่มนี้	 ตลอดจน แผนก�รปฏิบัติง�นภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน	 (ASEAN													

Excise	Working	Tariff	Schedule)	และบัญชีกฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน 

(ASEAN	Excise	Legislation	Catalogue)	ในก�รจัดทำ�โครงก�รปฏิรูปแหล่งข้อมูล

เหล่�นี้ส�ม�รถเข้�ถึงได้บนเว็บของ	 ITIC	 ในห้องสมุดออนไลน์ของก�รประชุมภ�ษี

แห่งเอเชีย-แปซิฟิก	:	http://www.iticnet.org/programs/asia-pacific

Adjunct Professor
Rob Preece
ที่ปรึกษา
เอเชีย-แปซิฟิกแท็กซ์ฟอรั่ม

Mr. Leigh Obradovic
ที่ปรึกษา
เอเชีย-แปซิฟิกแท็กซ์ฟอรั่ม

Mr. Adrian Cooper
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ๊อกซฟอร์ดอิโคโนมิคส์
ที่ปรึกษาอาวุโส
เอเชีย-แปซิฟิกแท็กซ์ฟอรั่ม
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ส่วนที่ 1

บทนำ�
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บทที่ 1

ก�รใช้ก�รปฏิรูปภ�ษีเพื่อกระตุ้น

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่�

ก�รจัดเก็บภ�ษี ในภูมิภ�คอ�เซียน

1.1 มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออ�เซียน	 (ASEAN)	 มี													

ก�รพัฒน�ด้�นก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจของ	 10	 ประเทศสม�ชิกเรื่อยม�เพื่อ

สนบัสนนุวสิยัทศันข์องอ�เซยีนในก�รสร�้ง	“ภมิูภ�คทีม่คีว�มมัน่คงมัง่คัง่	มขีดีคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง	 พร้อมท้ังมีพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจที่เท่�เทียม	 และคว�ม

ย�กจนและคว�มแตกต่�งด้�นเศรษฐกิจและสังคมที่ลดลง”	ซึ่งก�รจัดตั้งประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC)	ในวันที่	31	ธันว�คม	ค.ศ.	2015	จะทำ�ให้เป้�หม�ยที่กล่�ว

ม�บรรลุผล

ลักษณะที่สำ�คัญของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่มุ่งหวังไวั	ได้แก่

 ก�รเป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิตเดียว

 ก�รเป็นภูมิภ�คที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง

 ก�รเป็นภูมิภ�คที่มีพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจที่เท่�เทียม

 ก�รบูรณ�ก�รเข้�กับเศรษฐกิจโลก

ก�รเป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิตเดียวจะช่วยพัฒน�เขตก�รค้�เสรีที่สินค้�												
ส่วนใหญ่จะปลอดภ�ษีก�รนำ�เข้�และปร�ศจ�กม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่										
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ภ�ษนีอกจ�กนีป้ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนยงัมุง่ท่ีจะทำ�ใหเ้กดิก�รเคลือ่นย�้ยบรกิ�ร
เสรี	 ก�รเปิดเสรี	 ก�รลงทุน	 ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นฝีมือเสรี	 และก�รเคลื่อนย้�ย													
เงินทุนที่เสรีทั่วทั้งอ�เซียนก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�เสรีนั้นทำ�ได้โดย

 ก�รลดอัตร�ภ�ษีก�รนำ�เข้�ของภ�ษีต่อร�ยก�รสินค้�	(tariff	line)	ให้เป็น
	 ศูนย์ภ�ยในปี	ค.ศ.	2015	(ASEAN	CMLV	ภ�ยในปี	ค.ศ.	2018)	แม้ว่�ใน
	 หล�ยกรณีอัตร�ภ�ษีก�รนำ�เข้�จะตำ่�ม�กอยู่แล้วก็ต�ม	 (โปรดดูข้อมูล
	 ด้�นล่�ง)
 ก�รขจัดม�ตรก�รกดีกนัท�งก�รค�้ทีไ่มใ่ชภ่�ษ	ี(รวมถงึอปุสรรคอืน่ในระบบ
	 ภ�ษีสรรพส�มิต)	 และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�ที่เพิ่มขึ้น	 ออก
	 จ�กก�รลดขั้นตอนที่ยุ่งย�กและก�รมีม�ตรฐ�นเดียวกันของศุลก�กรและ
	 กระบวนก�รค้�
 ก�รยกระดับกฎว่�ด้วยแหล่งกำ�เนิดสินค้�	 (rules	 of	 origin)	 เพื่อ
	 อำ�นวยก�รใช้ง�นท่ีดีขึ้นของอัตร�ภ�ษีพิเศษ	 (preferential	 tariffs)	
	 สำ�หรับสินค้�อ�เซียน
 ระดับคว�มโปร่งใสท่ีเพิ่มข้ึนในด้�นศุลก�กรและกระบวนก�รท�งก�รค้�
	 และ
 ระดับคว�มร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในด้�นศุลก�กรและก�รค้�

นโยบ�ยก�รแข่งขันท่ีด	ีก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคและทรพัยส์นิท�งปญัญ�ทีพ่ฒัน�
ขึ้น	 และก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นจะช่วยส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน				
ของภูมิภ�ค	 สม�ชิกอ�เซียนจึงส�ม�รถหวังพึ่งคว�มเป็นตล�ดเดียวของภูมิภ�คได้
แทนทีจ่ะพย�ย�มปอ้งกนัหรอืสนบัสนนุอตุส�หกรรมในประเทศหรือภ�คส่วนอืน่แบบ
ไมจ่รงิใจเพือ่ตอ่ต�้นสนิค�้นำ�เข�้จ�กประเทศใกลเ้คยีง	ก�รเตบิโตของธรุกจิขน�ดยอ่ม	
(SMEs)	 และ	 “คว�มริเริ่มเพื่อก�รรวมตัวของอ�เซียน”	 (Initiative	 for	 ASEAN	
Integration)	 จะช่วยสนับสนุนก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจที่เท่�เทียม	 ส่งผลให้เกิด									
คว�มค�ดหวงัว�่อ�เซยีนจะกล�ยเปน็ภมูภิ�คทีมุ่ง่ปฏสิมัพันธก์บัประเทศนอกภมูภิ�ค
อย่�งมีพลวัตม�กยิ่งขึ้น	 เป็นส่วนสำ�คัญของห่วงโซ่อุปท�นโลกและยังคงดึงดูดก�ร
ลงทุนจ�กต่�งประเทศต่อไป
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ก�รจัดตัง้ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนคอืก�รเหน็คว�มสำ�คญัในก�รรวมตวัของ
ภูมิภ�คว�่	เปน็กญุแจสำ�คญัในก�รขบัเคลือ่นก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิและคว�ม
มัง่คัง่	อ�เซยีนมปีระช�กรทัว่ทัง้ภมูภิ�ค	625	ล�้นคนและมกีำ�ลังพอทีจ่ะเปน็ศนูยก์ล�ง
หลักของก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจในศตวรรษที่	21	ได้	ในขณะที่ก�รรวมตัวของ
อ�เซียนมีจุดแข็งหล�ยจุด	 พัฒน�ก�รและร�ยได้ที่หล�กหล�ยของทั้ง	 10	 ประเทศ												
ก็เป็นคว�มท้�ท�ยที่แปลกใหม่สำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบ�ยในระดับภูมิภ�ค

วตัถปุระสงค	์คอื	ก�รท่ีประช�คมเศรษฐกจิอ�เซียนส�ม�รถทำ�ใหก้ระบวนก�ร
ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจดีขึ้นได้เหมือนกับในกรณีของสหภ�พยุโรปก�รผลิตที่
เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของภูมิภ�คควรจะทำ�ให้ประเทศสม�ชิกส�ม�รถรักษ�	 “ผล
ของก�รไหลรินลงสู่เบื้องล่�ง”	 (trickle-down	 effect)	 ของก�รเจริญเติบโตท�ง
เศรษฐกิจไว้ได	้พรอ้มทัง้ชว่ยใหป้ระเทศอ�เซยีนทีม่รี�ยไดน้อ้ยส�ม�รถดงึดดูก�รผลติ
ที่ก่อนหน้�นี้รับผิดชอบโดยประเทศท่ีมีร�ยได้สูง	 เช่นนี้	 ก�รผลิตก็จะส�ม�รถคงอยู่		

ในอ�เซียนได้น�นขึ้นแทนที่จะออกนอกประเทศ	 (off	 shore)	 ไปห�จุดหม�ยใน													
ก�รลงทุนอื่นนอกภูมิภ�คหมด

ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนถกูสร�้งขึน้ม�จ�กหลักก�รของ“ก�รเปน็เศรษฐกจิ
แบบเปิด	 ที่มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภ�ค	 ครอบคลุม	 และขับเคลื่อนโดย
ตล�ด”ดังน้ัน	 เขตก�รค้�เสรีและก�รแข่งขันจึงเป็นกลไกสำ�คัญภ�ยในประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียนและเพื่อเป็นก�รสนับสนุน	พิมพ์เขียวประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน
จึงไดมุ่้งทีจ่ะสร�้งคว�มเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัและเปดิก�รค�้สว่นม�กภ�ยในภมูภิ�ค
แตน่อกจ�กก�รยกเลกิภ�ษนีำ�เข้�และม�ตรก�รกดีกนัท�งก�รค�้ทีไ่มใ่ชภ่�ษแีลว้	ก�ร
แข่งขันท่ีไม่ถูกบิดเบือนโดยทิศท�งก�รปกป้องท�งก�รค้�	(protectionisttendencies)	
ซึ่งรวมถึงระบบก�รเก็บภ�ษีในประเทศท่ีเลือกปฏิบัติ	 ก็สำ�คัญเช่นกัน	 ก�รรวมกัน										
ของเงนิทนุ	ตล�ดแรงง�นและทรพัย�กรธรรมช�ติในอ�เซียนจะทำ�ใหภ้มูภิ�คส�ม�รถ									
แข่งกับประเทศอื่น	เช่น	จีนและประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจบริคส์	 (BRICS)	ได้ม�กขึ้น
ในฐ�นะที่เป็นสถ�นที่ลงทุนที่เป็นที่ต้องก�ร

เรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่�งม�กกับนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียนที่ควรจะมุ่ง
ทำ�ให้ก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนนั้นสำ�เร็จง่�ยขึ้น	 โดย											
ไม่ต้องเข้�ไปพัวพันกับคว�มเป็นอิสระหรืออธิปไตยในท�งภ�ษีของแต่ละประเทศ
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สม�ชิก	 ก�รปฏิรูปนี้จำ�เป็นต้องใช้วิสัยทัศน์เชิงยุทธศ�สตร์ร่วมกันก�รออกแบบ
นโยบ�ยอย่�งระมัดระวัง	และกลยุทธ์ที่สมดุลที่

 ต�มอย�่งแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเพือ่พฒัน�สภ�พแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่ก�รลงทนุ	
	 และก�รค�้สนิค�้สรรพส�มติในอ�เซยีน	และชว่ยทำ�ใหก้�รจดัสรรทรพัย�กร
	 อย่�งมีประสิทธิภ�พนั้นทำ�ได้สะดวกขึ้น
 เห็นคว�มสำ�คญัของคว�มแตกต�่งในระดบัก�รพฒัน�เศรษฐกจิในปจัจบุนั
	 และสมรรถนะของหน่วยง�นทั่วอ�เซียน
 มุ่งที่จะสร้�งม�ตรฐ�นภ�ษีสรรพส�มิตในจุดที่สำ�คัญ	 เช่น	 ก�รจำ�แนก
	 และนิย�มสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต
 ประส�นง�นก�รพัฒน�ระบบจัดเก็บภ�ษีที่รับรองคว�มโปร่งใส	มีเงื่อนไข
	 ที่เท่�เทียมสำ�หรับก�รแข่งขัน	และไม่มีก�รบิดเบือนโดยระบบภ�ษีที่เลือก
	 ปฏิบัติ	(กล่�วคือ	คว�มเป็นกล�งของภ�ษี)
 พย�ย�มทีจ่ะลดค�่ใชจ้�่ยของก�รบรหิ�รง�นภ�ษอี�กรและของผูเ้สยีภ�ษี

วตัถปุระสงคข์องคูม่อืนีค้อืเป็นแนวท�งปฏบิตัใิหก้บัก�รปฏริปูภ�ษสีรรพส�มติ
ในบริบทของ	AEC	โดยอ้�งอิงประสบก�รณ์จ�กทั่วทั้งอ�เซียนและทั่วโลก	คู่มือเล่มนี้
มีก�รจัดระเบียบดังนี้

 ส่วนที่เหลือของบทนี้จะให้ภ�พรวมของข้อพิจ�รณ�ที่สำ�คัญซึ่งจะแนะนำ�
พัฒน�ก�รของนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตในบริบทของประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียนรวมถึงพิจ�รณ�ก�รบริห�รก�รจัดก�รภ�ษีอ�กรที่สำ�คัญและ
กลยุทธ์ก�รปฏิบัติต�ม	 (compliance	 strategies)	 ที่ส�ม�รถป้องกัน										
ก�รหลบเล่ียงภ�ษสีรรพส�มติท่ีจะเกดิข้ึนเมือ่ก�รค�้ภ�ยในภมูภิ�คเพิม่ขึน้	
ทั้งยังเป็นก�รปกป้องฐ�นภ�ษีภ�ยในประเทศที่กำ�ลังเติบโตด้วย

 ส่วนที่	 2	 จะพิจ�รณ�แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษี
สรรพส�มิตและแผนก�รสำ�หรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถยนต์และ
ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 จะพิจ�รณ�วิธีกำ�หนดและออกแบบผลิตภัณฑ์และฐ�น
ภ�ษีไปทีละกรณีและพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของภ�ษี	(optimal	taxation)	
โดยคำ�นึงถึงทั้งโครงสร้�งและอัตร�ต่�งๆโดยมีกรณีศึกษ�จ�กทั้งในและ
นอกภูมิภ�คประกอบ
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 ส่วนท่ี	 3	 จะดูเรื่องนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต	 และก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
นำ�้มันและเครือ่งดืม่ทีไ่มผ่สมแอลกอฮอล	์ผลติภณัฑเ์หล�่นีไ้มต่อ้งเสยีภ�ษี
สรรพส�มิตในทุกประเทศอ�เซียน	 ดังนั้นก�รพิจ�รณ�พื้นฐ�นนโยบ�ย
สำ�หรับก�รรักษ�หรือก�รเพิ่มภ�ษีเหล่�นี้รวมถึงก�รศึกษ�ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคำ�จำ�กัดคว�มของผลิตภัณฑ์และฐ�นภ�ษีและนโยบ�ยคว�ม
เหม�ะสมของภ�ษีจึงมีคว�มสำ�คัญ

 สุดท้�ย	ส่วนที่	 4	จะพิจ�รณ�องค์ประกอบสำ�คัญของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิตในบริบทของประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซยีนและจะเจ�ะลกึเรือ่งก�รควบคมุหว่งโซ่อปุท�น	เพ่ือปกปอ้งภ�ษจี�ก
ก�รเพิม่ขึน้ของกระแสก�รค�้ภ�ยในภมูภิ�ค	เชน่	ก�รออกใบอนญุ�ต	และ
ก�รเกบ็บันทึกและเรือ่งก�รบรหิ�รจดัก�รหน�้ทีแ่ละภ�ระภ�ษสีรรพส�มติ
รวมถึงก�รยกเว้นภ�ษี	ก�รชำ�ระภ�ษีและก�รแจ้งภ�ษี

ภาษีสรรพสามิตในที่นี้หมายถึงอะไร?

ก�รนยิ�มคำ�ว�่	“ภ�ษสีรรพส�มติ”	ว�่หม�ยถงึอะไรนัน้สำ�คญัเพร�ะไมใ่ชว่�่ทกุประเทศอ�เซยีน
จะใช้คำ�นี้	แม้ว่�ทุกประเทศจะมีก�รเก็บภ�ษี	“แบบสรรพส�มิต”	ก็ต�ม	คำ�ว่�	“สรรพส�มิต”	
ในคู่มือนี้	 หม�ยถึง	 ก�รจัดเก็บภ�ษีท�งอ้อมรูปแบบหนึ่งซึ่งจะจัดเก็บกับสินค้�บ�งชนิด	 โดย
หลักๆ	ก็คือ	“สินค้�เพื่อก�รบริโภค”

แนวท�งนี้สอดคล้องกับก�รแบ่งประเภท	 “ภ�ษีสรรพส�มิต”	 โดยองค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือ
ท�งเศรษฐกิจ

และก�รพัฒน�	(OECD)	(พ.ศ.	2547)	ซึ่งให้คำ�นิย�มว่�	คือภ�ษีที่	“จัดเก็บกับสินค้�บ�งชนิด
หรือสินค้�ที่ไม่หล�กหล�ย…ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของก�รผลิตหรือก�รจำ�หน่�ย	 และมัก
จะเก็บต�มนำ้�หนัก	คว�มทนท�น	หรือปริม�ณของสินค้�แต่บ�งครั้งก็ต�มร�ค�”*

คำ�นิย�มข้�งต้น	 หม�ยคว�มว่�	 ภ�ษีพิเศษหล�ยภ�ษีที่จัดเก็บโดยรัฐบ�ลของเหล่�ประเทศ
อ�เซียนจะถูกเรียกรวมๆ	ว่�เป็นภ�ษีสรรพส�มิตในคู่มือเล่มนี้	ซึ่งรวมถึง	“ภ�ษีก�รข�ยพิเศษ	
(Special	Consumption	Tax)”	ของเวียดน�ม	“ภ�ษีก�รค้�	(Commercial	Tax)”	ของพม่�	
“ภ�ษีเฉพ�ะสำ�หรับสินค้�และบริก�รบ�งชนิด	(Specific	Tax	on	Certain	Merchandises	
and	Services)”	ของกัมพูช�	และ	“ภ�ษีสุร�	(Liquor	Tax)”	และ	“ภ�ษีย�สูบ	(Tabacco	
Tax)”	ของไทย

*Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). “Classification of taxes 
and interpretative guide,” OECD, Paris
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1.2 ประเด็นสำาคัญที่ควรพิจารณาในการพัฒนานโยบาย
ภาษีสรรพสามิต

ปัจจุบันภ�ษีสรรพส�มิตแสดงถึงคว�มสำ�คัญที่แตกต่�งกันของ	 10	 ประเทศ
สม�ชิกอ�เซียนสังเกตได้จ�กก�รที่แต่ละประเทศกำ�หนดสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพ
ส�มิตและวธิกี�รจดัเกบ็ทีแ่ตกต�่งกนันอกจ�กก�รขึน้ภ�ษแีล้วแต่ละประเทศสม�ชกิ
ยังมีก�รออกแบบภ�ษีสรรพส�มิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้�นต่�งๆ	 ที่													
แตกต่�งกันไม่ว่�จะเป็นด้�นสุขภ�พ	 สภ�พแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 ก�รว่�จ้�ง	 หรือ
นโยบ�ยท�งสังคมอื่นๆ

อย่�งไรก็ต�มภ�ษีสรรพส�มิตยังคงเป็นแหล่งร�ยได้จ�กภ�ษีที่สำ�คัญม�กใน
ประเทศอ�เซียนส่วนใหญ่ยกตัวอย่�งเช่น	 ภ�ษีสรรพส�มิตคิดเป็นประม�ณร้อยละ	
21ของร�ยได้จ�กภ�ษีท้ังหมดในล�วและในไทย	 และคิดเป็นเกือบร้อยละ	 19	 ใน
กัมพูช�ส่วนในอินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	และเวียดน�ม	ภ�ษีสรรพส�มิตคิดเป็นร้อยละ	8	
ถึง10	ของร�ยรับทั้งหมด	(แผนภูมิที่	1)

แผนภูมิที่ 1: สัดส่วนของภาระรายได้ภาษีสรรพสามิต
ต่อรายได้ภาษีทั้งหมดของแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2556 (ก)
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ด้วยเหตุนี้เองก�รเอ�ใจใส่ในก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตใดๆ	 ก็ต�มในบริบท

อ�เซยีนจึงเปน็สิง่ทีส่ำ�คญัม�กเพือ่ไมใ่หเ้กดิผลเสยีตอ่งบประม�ณร�ยจ�่ยของรฐับ�ล

ยิง่กว�่นัน้	แมว้�่ก�รกำ�จดัก�รเลอืกปฏบัิตใินก�รเกบ็ภ�ษจีะสำ�คญัต่อก�รสร�้งตล�ด

เดยีวทีแ่ทจ้รงิ	แตก่�รจดัตัง้ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนไมไ่ดแ้ปลว�่ก�รเปลีย่นแปลง

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับสินค้�สรรพส�มิตทุกชนิดอย่�งรวดเร็วจะมีคว�ม

จำ�เป็นต่อประเทศอ�เซียนส่วนม�ก	เนื่องจ�กเหตุผล	3	ประก�ร	ดังนี้

 ก�รที่ในพิมพ์เขียวประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนกล่�วไว้ว่�	 จะมีก�รสร้�ง

ตล�ดเดียวพร้อมกับก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�เสรีไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะไม่มี

ก�รจำ�กดัก�รเคลือ่นไหวก�รข�้มพรมแดนภ�ยในภมูภิ�ค	เพร�ะอำ�น�จใน

ก�รควบคมุก�รข�้มพรมแดนกย็งัคงตกเปน็ของประเทศสม�ชกิอยูเ่หมอืน

เดิมโดยแต่ละประเทศจะยังจำ�กัดปริม�ณสินค้�สรรพส�มิตที่ส�ม�รถนำ�

เข้�ม�ประเทศของตนได้ต่อไป	 “ข้อจำ�กัดก�รนำ�เข้�เหล่�นี้”	 (personal	

allowance	limit)	จะยับยั้งก�รซื้อสินค้�ปริม�ณม�กข้�มพรมแดนที่อ�จ

เกิดขึ้น	เพร�ะห�กปล่อยไว้จะก่อให้เกิดก�รบิดเบือนในก�รจัดเก็บภ�ษีได้

อย่�งไรก็ต�ม	 จ�กท่ีได้อธิบ�ยด้�นล่�งประเทศสม�ชิกยังต้องคอยเฝ้�

ติดต�มอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตของประเทศใกล้เคียงก่อนจะกำ�หนดระดับ

ภ�ษีของประเทศตนเอง	 เพร�ะก�รที่ภ�ษีแตกต่�งกันม�กอ�จก่อให้เกิด

ก�รค้�ที่ผิดกฎหม�ยได้

 แม้ว่�ก�รเกิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจะนำ�ไปสู่ก�รยกเลิกภ�ษีนำ�เข้�

ของก�รค้�ภ�ยในภูมิภ�ค	 แต่จะไม่ส่งผลให้อัตร�ภ�ระภ�ษีลดลงสำ�หรับ

สินค้�สรรพส�มิตบ�งประเภท	 ยกตัวอย่�งเช่นในกรณีของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์	 สินค้�สรรพส�มิตถูก	 “ยกเว้น”	 จ�กบ�งประเทศสม�ชิกใน

คว�มตกลงก�รค้�สินค้�ของอ�เซียน	 (ATIGA)	 ข้อผูกพันในก�รลดภ�ษี	

สินค้�เหล่�นี้จะยังคงมีภ�ระก�รนำ�เข้�สำ�หรับก�รค้�ภ�ยในภูมิภ�ค	 เช่น	

ภ�ระก�รนำ�เข้�ของเหล้�วิสกี้จะยังอยู่ที่	MYR	58	ต่อลิตรในม�เลเซีย	และ	

IDR	125,000	ต่อลิตรสำ�หรับเหล้�กลั่นในอินโดนีเซีย
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 ในกรณบีหุรีอ่ตัร�ภ�ระก�รนำ�เข�้ไดถ้กูยกเวน้จ�กกำ�หนดก�รก�รลดภ�ระ

ในคว�มตกลงก�รค�้สนิค�้ของอ�เซยีน	(ATIGA)	โดยเวยีดน�ม	อตัร�ภ�ระ

ก�รนำ�เข�้จงึยงัคงสงูถงึรอ้ยละ	135	(MFN	bound	rate)	และรอ้ยละ	100	

(AANZFTA)	 	แต่อัตร�ภ�ระก�รนำ�เข้�ของบุหรี่ในประเทศอ�เซียนอื่นนั้น

อยู่ที่ร้อยละ	0	ถึง	5	อยู่แล้ว	ดังนั้นก�รยกเลิกอัตร�ภ�ระก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้

ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนโดยตวัมนัเอง	จะไมก่อ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลง

ในร�ค�ของบุหรี่นำ�เข้�อย่�งทั่วถึง	 ก�รปฏิรูปภ�ระภ�ษีสรรพส�มิตที่											

คลอบคลุมในกรณีของบุหรี่จึงไม่จำ�เป็นต่อก�รป้องกันคว�มมั่นคงของ		

ตล�ดหรอืร�ยไดข้องรฐับ�ลจ�ก	“ก�รทะลกัเข�้ม�”	ของสนิค�้นำ�เข�้ร�ค�

ถูกจ�กที่อื่นในอ�เซียน

ก�รจัดตั้งประช�คมเศรษฐกจิอ�เซียนจงึไมไ่ดห้ม�ยคว�มว่�จะตอ้งทำ�ให้ภ�ษี

สรรพส�มติทัว่ทัง้อ�เซยีนเสมอภ�คกนั	ในท�งตรงข�้มก�รทำ�เชน่นัน้จะเปน็ก�รเสีย่ง

ต่อก�รเกิด	 “วิกฤติภ�ษี”	 (“tax	 shocks”)	 	นั่นก็คือก�รที่อัตร�ภ�ษีเพิ่มสูงอย่�ง										

ฉับพลนั	ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่คว�มมัน่คงของตล�ดและตอ่ร�ยไดท้ีส่ำ�คญัของรฐับ�ล

โดยเฉพ�ะเมื่อแต่ละประเทศมีม�ตรฐ�นก�รครองชีพของผู้บริโภคที่แตกต่�งกัน											

อย่�งเห็นได้ชัด	(ดังที่อธิบ�ยด้�นล่�ง)

ในท�งตรงกันข้�ม	 เร�ควรมองว่�ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนเป็นโอก�ส

สำ�หรบัก�รปฏริปูนโยบ�ยก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติทีจ่ะชว่ยเพิม่ก�รเปน็ม�ตรฐ�น

เดียวกันของประเทศสม�ชิก	 ทำ�ให้มีก�รค้�กับประเทศใกล้เคียงม�กขึ้น	 ประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซยีนยงัส�ม�รถเป็นตวักระตุน้ใหส้ม�ชกิอ�เซยีนมุง่หน�้สูแ่นวปฏบิตัทิีด่ี

ท่ีสดุในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติในระดบัส�กลอกีด้วย	แต่ก�รดำ�เนนิก�ร

ดังกล่�วควรผ่�นก�รไตร่ตรองและก�รประเมินอย่�งรอบคอบ	 และคู่มือเล่มนี้ก็										

เป็นแนวท�งสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบ�ยในเรื่องนี้

ก�รออกแบบระบบก�รปฎิรูปภ�ษีสรรพส�มิต	 มีหลักก�รกว้�งๆ	 ที่จะช่วย

กำ�หนดทิศท�งของนโยบ�ยอยู่	6	ประก�ร
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 อธปิไตยในท�งภ�ษขีองช�ตสิำ�คญัตอ่กระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ยและเร�

	 ควรจะให้คว�มเค�รพต่อหลักก�รนี้

 ก�รรว่มมอืกนัไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่ตอ้งทำ�ใหน้โยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติเหม�ะ

	 กับทุกคน	“one size fits all”

 นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตควรเป็นคว�มรับผิดชอบของผู้เชี่ยวช�ญนโยบ�ย

	 ก�รคลังในกระทรวงก�รคลังและผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ษี

	 ในกรมศุลก�กรและกรมสรรพส�มิต

 ก�รมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีคว�มสำ�คัญต่อผู้กำ�หนดนโยบ�ย	 ห�ก

	 ต้องก�รให้ก�รปฏิรูปมีประสิทธิภ�พ

 คว�มมั่นคงท�งนโยบ�ยเป็นสิ่งสำ�คัญ	

 ร�ยไดจ้�กสนิค�้ท่ีตอ้งเสยีภ�ษสีรรพส�มติควรเปน็สว่นหนึง่ในงบประม�ณ

	 ร�ยจ่�ยรัฐบ�ลทั่วไป	(กล่�วคืออยู่ใน	“บัญชีร�ยได้รวม” (consolidated	

	 revenue))	แทนที่จะกันส่วนไว้สำ�หรับก�รใช้จ่�ยเฉพ�ะอย่�ง

นโยบ�ยข้�งต้นจะได้รับก�รพิจ�รณ�โดยละเอียดต�มลำ�ดับ

1.2.1 อธิปไตยในทางภาษีของชาติมีความสำาคัญต่อกระบวนการ

กำาหนดนโยบาย และสมควรได้รับการเคารพ
ก�รก้�วสู่ก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจของอ�เซียนจะก่อให้เกิดคว�มร่วมมือและ

คว�มเสมอกันของนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต	แต่ก็ไม่ได้เป็นก�รเปลี่ยนแปลงหลักก�ร

ที่ว่�แต่ละประเทศต่�งก็มีอธิปไตยที่จะกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีของตนเพื่อผลประโยชน์

ที่ม�กที่สุด	 ในกรณีของภ�ษีสรรพส�มิตสิทธินั้นเกี่ยวข้องกับตัวเลือกของสินค้�และ

บรกิ�รทีต่อ้งเสยีภ�ษสีรรพส�มติ	คำ�จำ�กดัคว�มของฐ�นภ�ษโีครงสร�้งและระดบัของ

อัตร�ภ�ระภ�ษี	 ข้อจำ�กัดเดียวในก�รกำ�หนดนโยบ�ยคือก�รจัดเก็บภ�ษีจะต้องไม่มี

ก�รเลอืกปฏิบตัริะหว�่งสนิค�้ภ�ยในประเทศและสนิค�้นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศทีร่วม

ถึงประเทศสม�ชิกด้วยกันเองด้วย

ส�เหตุที่เร�ควรเค�รพหลักก�รนี้	 นอกจ�กประเด็นเรื่องคว�มชอบธรรม

ท�งก�รเมอืงแลว้	ยงัมเีหตผุลท�งเศรษฐกจิท่ีสำ�คญั	คอื	แตล่ะประเทศสม�ชกิอ�เซยีน
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ต่�งก็เผชิญหน้�กับสถ�นก�รณ์ในท�งเศรษฐกิจมหภ�คที่ส่งผลกระทบต่อศักยภ�พ

ในก�รสร้�งร�ยได้ภ�ษีที่แตกต่�งกัน

ประสทิธภิ�พของก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษ	ีก�รบงัคบัใชแ้ละอตัร�ก�รจัดเกบ็นัน้

มคีว�มแตกต�่งกนัในแตล่ะประเทศนอกจ�กนี	้ประเทศสม�ชกิยงัมทีศันคตติอ่เงือ่นไข

ก�รบรกิ�รส�ธ�รณะและก�รจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของค�่ใชจ้�่ยของรฐับ�ลทีแ่ตกต�่ง

กันนอกจ�กนี้	 ปัจจัยที่กำ�หนดคว�มต้องก�รของร�ยได้	 เช่นกิจก�รท�งเศรษฐกิจ										

และก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของอัตร�ค่�ใช้จ่�ยของรัฐบ�ลเองก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ต�มก�ลเวล�	 ก�รร่วมมือของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่จะประสบคว�มสำ�เร็จ											

จะต้องไม่บ่อนทำ�ล�ยคว�มส�ม�รถของแต่ละประเทศสม�ชิกในก�รจะบรรลุ																						

จุดประสงค์ของตนเองในด้�นก�รเงิน	เศรษฐกิจ	สังคมและอื่นๆ	

ดังนั้น	 จ�กเหตุผลที่ได้กล่�วม�ทั้งหมด	 ก�รเกิดคว�มตึงเครียดระหว่�งคว�ม

จำ�เป็นของก�รค้�เสรีและของอำ�น�จอธิปไตยของช�ติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	

นโยบ�ยที่เหม�ะสม	 คือนโยบ�ยที่รับรองก�รประส�นง�นกันในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้

เกิดคว�มแตกต่�งในนโยบ�ยภ�ษีท่ีอ�จเปลี่ยนก�รตัดสินใจก�รเลือกบริโภคของ															

ผู้บริโภคและก�รเลือกแหล่งที่ตั้งก�รผลิตของบริษัท	 จนทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�ร

แขง่ขนัและก�รค้�ภ�ยในประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	(ทีเ่รยีกกนัว�่	“คว�มเปน็กล�ง

ท�งภ�ษี”	 (tax	 neutrality))	 ลดลงและในขณะเดียวกันนโยบ�ยนั้นก็ต้องยอมให้

ประเทศสม�ชิกมีคว�มยืดหยุ่นในก�รกำ�หนดภ�ษีสรรพส�มิตให้เพียงพอต่อคว�ม

ต้องก�รของประเทศตน	ในระดับหนึ่ง

Cnossen	 (ค.ศ.	 2013)	 ก็ได้กล่�วไว้ในบทวิเคร�ะห์ภ�ษีท�งอ้อมและก�ร									

ปฏิรูปที่เป็นไปได้ภ�ยใต้เขตก�รค้�เสรีอ�เซียนไว้เช่นกันว่�	 “…ประเด็นสำ�คัญของ

คว�มร่วมมือในท�งภ�ษีคือไม่ใช่ว่�ทำ�อย่�งไรจึงจะให้ภ�ษีต่�งๆ เท่�เทียมกันให้เร็ว

ท่ีสดุ แตเ่ปน็ประเดน็ทีว่่�จะส�ม�รถคงคว�มต�่งไวแ้คไ่หนจึงจะไมข่ดัขว�งก�รจัดต้ัง

เขตก�รค้�เสรีและประช�คมเศรษฐกิจ”

ใจคว�มหลักของก�รเสนอคุณค่�ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนคือก�รเข้�ใจ

ว�่ก�รรวมตวักนัทีม่�กขึน้และตล�ดภมูภิ�คทีส่ง่เสรมิซ่ึงกนัและกนัจะขบัเคล่ือนก�ร

ลงทุนเพิ่มเติมและกิจกรรมท�งเศรษฐกิจภ�ยในอ�เซียนในท�งกลับกัน	 โอก�สที่จะ
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เกิดก�รลงทุนดังกล่�วในภูมิภ�คท่ีไม่ค่อยประส�นกันและแตกต่�งกันม�กนั้นมีน้อย

เน่ืองจ�กคว�มซับซ้อนที่ม�กขึ้นจะเป็นก�รลดแรงจูงใจในก�รตัดสินใจลงทุน													

ของบริษัท

1.1.2 ความร่วมมือในทางภาษีไม่ได้หมายความว่าต้องทำาให้

นโยบายภาษีสรรพสามิตเหมาะกับทุกคน (one size fits all)
ก�รเค�รพตอ่คว�มหล�กหล�ยของนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติในอ�เซยีนนัน้เปน็

สิ่งที่จำ�เป็น	 ไม่เฉพ�ะจ�กเหตุผลท�งก�รเมืองเท่�นั้น	 แต่รวมถึงเพื่อทำ�ให้แน่ใจว่�

ตล�ดสำ�หรับสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต	 และร�ยได้ภ�ษีท่ีเกี่ยวข้องจะมั่นคง											

ดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น	 เหล่�ประเทศอ�เซียนมีระดับก�รพัฒน�เศรษฐกิจรวมถึงมี

ปัจจัยด้�นวัฒนธรรมสังคมและก�รเมืองที่ต้องนำ�ม�ใช้พิจ�รณ�นโยบ�ยภ�ษีสรรพ

ส�มิตที่แตกต่�งกันม�กคว�มเสมอกันของนโยบ�ยที่จำ�เป็นในก�รส่งเสริมประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียนจึงไม่ได้แปลว่�หลักก�รง่�ยๆ	อย่�ง	one size fits all จะใช้ได้กับ

ก�รพิจ�รณ�โครงสร้�งและอัตร�ของภ�ษีสรรพส�มิต

คว�มคิดเห็นดังกล่�วเป็นท่ียอมรับอย่�งกว้�งขว�ง	 Blecher	 และ	 Drope				

(ค.ศ.	 2014)	 นักเศรษฐศ�สตร์จ�กองค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�ร

พัฒน�	 (OECD)	ก็ได้แสดงคว�มคิดเห็นไม่น�นม�นี้เช่นเดียวกันว่�	“ลักษณะเฉพ�ะ

ท�งเทคนคิ ก�รเมอืง และเศรษฐกจิทำ�ใหเ้กดิขอ้จำ�กดัท่ีหล�กหล�ยและมกัจะขัดแยง้

กนัเองในก�รใชโ้ครงสร�้งภ�ษเีดยีวกนัและแสดงใหเ้หน็อย�่งชดัเจนว�่ไมม่กี�รจดัก�ร

ที่เหม�ะสำ�หรับทุกคน “one size fits all” (หน้�	1)”

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อท่ัวท้ังอ�เซียนมีร�ยได้ผู้บริโภคที่แตกต่�งกันม�ก	 ดูได้

จ�กผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ต่อหัวเป็นต้นกร�ฟแท่งจ�กแผนภูมิด้�น

ล่�งแสดงให้เห็นว่�มีทั้งประเทศที่อยู่ในจำ�พวกที่รำ่�รวยที่สุดและจนที่สุดในโลกโดย	

GDP	ต่อหัวต�มคว�มเท่�เทียมกันของอำ�น�จซื้อ	(purchasing	power	parity	หรือ	

PPP)	ของพม่�ในปี	ค.ศ.	2013	มีค่�เกิน	2,000	ดอลล�ร์เพียงนิดเดียว	ในขณะที่ของ

สิงคโปร์มีค่�ถึงเกือบ	65,000	ดอลล�ร์	(แผนภูมิที่	2)	ระดับภ�ษีสรรพส�มิตที่ยั่งยืน

ของประเทศเช่นสิงคโปร์จะทำ�ให้ร�ค�ของสินค้�เหล่�นี้สูงเกินกว่�ที่ผู้บริโภคจ�ก
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ประเทศที่จนกว่�จะรับไหว	 ซึ่งร�ยได้ของผู้บริโภคบ�งร�ยนั้นมีไม่ถึงร้อยละ	 5	 ของ												

ผู้บริโภคในสิงคโปร์เสียด้วยซำ้�

ยิง่ไปกว่�น้ันคว�มแตกต�่งดงักล�่วมคีว�มเปน็ไปไดท้ีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงไปอกี

หล�ยปี	 Oxford	 Economics	 ได้ทำ�น�ยว่�	 GDP	 ต่อหัวของพม่�จะยังคงน้อยกว่�

สิงคโปร์ร้อยละ	97	ในปี	ค.ศ.	2025	และร้อยละ	95	แม้ในปี	ค.ศ.	2035	ในทำ�นอง

เดยีวกนั	GDP	ตอ่หัวของกมัพชู�กค็�ดว�่จะนอ้ยกว�่ของสงิคโปรป์ระม�ณรอ้ยละ	96	

ในปี	ค.ศ.	2035	ส่วนของล�วจะน้อยกว่�ร้อยละ	95	เวียดน�มร้อยละ	94		และแม้แต่

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่จะยังคงน้อยกว่�ประม�ณร้อยละ	93	และ	88	ต�มลำ�ดับ

ภ�ยในปี	ค.ศ.	2035	(แผนภูมิที่	3)

แผนภูมิที่ 2: GDP ต่อหัวของสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2556
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ก�รจะประส�นนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียนจะต้องมีก�รไตร่ตรองถึง

คว�มแตกต่�งในก�รพัฒน�เศรษฐกิจที่ยังคงอยู่เหล่�นี้	 ก�รจำ�กัดคว�มสินค้�ให้มี			

คว�มเปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัจงึเป็นประโยชนแ์กก่�รอำ�นวยคว�มสะดวกใหก้บัก�รค�้

ภ�ยในภูมิภ�ค	 รวมถึงก�รทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีมีคว�มเสมอภ�ค	 แต่ก�ร

ปรึกษ�ห�รือใดๆ	 ก็ต�มถึงก�รทำ�ให้อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตเสมอภ�คนั้นจะต้อง													

ทำ�อย�่งช�้ๆ	และทำ�ใหส้อดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นในก�รดำ�รงชวีติท่ีสัมพันธก์นั	นอกจ�ก

นี้ก�รปฏิรูปภ�ยในประเทศสม�ชิกสู่แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดยังต้องอ�ศัยก�รว�งแผน			

อย�่งรอบคอบเชน่ก�รทำ�แผนก�รปฏริปูนโยบ�ยทีจ่ะอธบิ�ยกระบวนก�รปฏริปูอย�่ง

ชัดเจน

แผนภูมิที่ 3: ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง GDP ต่อหัว
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ก�รประส�นนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตอย่�งค่อยเป็นค่อยไปจะทำ�ให้นโยบ�ย

ภ�ษีคงคว�มเป็นอิสระไว้และเป็นก�รให้เวล�เศรษฐกิจที่แบ่งแยกอยู่ได้พัฒน�และ

ปรบัตวั	นอกจ�กนีย้งัเป็นก�รใหเ้วล�แตล่ะประเทศสม�ชกิในก�รควบคมุดูแลผลของ

นโยบ�ยต่�งๆและปรับมันต�มคว�มเหม�ะสม	ก�รกำ�หนดวิธีก�รกระทำ�ดังกล่�วจะ

ต้องมีพื้นฐ�นก�รประเมินจ�ก

 คว�มส�ม�รถในก�รแบกรับภ�ษี (Tax-bearing capacity) ที่สะท้อน

จ�กคว�มส�ม�รถที่จะซื้อสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตได้	 ก�รปรับ

เปลี่ยนอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตควรทำ�ด้วยคว�มเร็วท่ีสัมพันธ์กับก�ร

เปลี่ยนแปลงในอำ�น�จก�รซื้อของผู้บริโภค	 ประสบก�รณ์ทั่วโลกได้แสดง

ให้เห็นว่�	 ก�รท่ีคว�มส�ม�รถท่ีจะซื้อสินค้�สรรพส�มิตได้ลดลงอย่�ง															

ฉับพลันซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รปรับข้ึนภ�ษีอย่�งรวดเร็ว	 จะกระตุ้นให้															

ผู้บริโภคหันไปห�แหล่งก�รข�ยท่ีถูกกว่�ซึ่งรวมถึงสินค้�ผิดกฎหม�ย													

(เช่น	สินค้�ทีล่กัลอบนำ�เข�้ม�หรอื	ของปลอมแปลง)	ก�รหลกีเลีย่ง	“วกิฤต

ภ�ษี”	 ดังกล่�วจึงสำ�คัญต่อก�รคงคว�มมั่นคงของตล�ดและร�ยได้ของ

รัฐบ�ล

 ปริม�ณที่มีอยู่ของก�รค้�สินค้�สรรพส�มิตอย่�งผิดกฎหม�ย และ

คว�มเสี่ยงที่จะกระตุ้นปริม�ณนั้นให้เพิ่มม�กขึ้นเมื่อมีก�รบังคับให้มีก�ร

จ่�ยภ�ษีที่เข้มงวด	 ผู้ออกนโยบ�ยควรจะหลีกเล่ียงก�รเปล่ียนแปลง																

ภ�ษีอย่�งรุนแรงที่จะกระตุ้นให้เกิดก�รค้�ผิดกฎหม�ยขน�ดใหญ่	 ซึ่ง																	

เมื่อเกิดก�รผลิตและเครือข่�ยก�รข�ยที่ผิดกฎหม�ยแล้ว	 ก�รจะ																			

ปร�บปร�มน้ันทำ�ได้ย�กและมีค่�ใช้จ่�ยสูงทั้งในด้�นทรัพย�กรตำ�รวจ													

และศุลก�กร

 ระดับภ�ษีสรรพส�มิตและร�ค�ของสินค้�สรรพส�มิตในประเทศท่ีรวย

ที่สุดและจนท่ีสุดคว�มแตกต่�งของภ�ษีที่ม�กจะเป็นก�รส่งเสริมก�รทำ�

ผดิกฎหม�ยดงันัน้ถ�้ยิง่ปลอ่ยใหช้อ่งว�่งขย�ยใหญข่ึน้กจ็ะยิง่ทำ�ใหฐ้�นภ�ษี

ของแต่ละประเทศสม�ชิกถูกทำ�ล�ย
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 ผลดีของก�รออกแบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตให้เรียบง่�ยและโปร่งใส

จะช่วยลดค่�บริห�รจัดก�รของรัฐบ�ลและค่�ใช้จ่�ยของบริษัท	 พร้อมท้ัง

จำ�กดัโอก�สในก�รหลบหลกีภ�ษแีละก�รหลบหนภี�ษสีง่ผลใหร้�ยได้ภ�ษี

ยั่งยืนขึ้น

 คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติต�มและก�รบังคับใช้ต�มกฎหม�ยของ

กรมศุลก�กร	 กรมสรรพส�มิตและหน่วยง�นอื่นๆ	 นอกจ�กจะต้องมี												

ระบบภ�ษีที่ออกแบบอย่�งดีแล้ว	 จะต้องมีหน่วยง�นบริห�รจัดก�รภ�ษี												

ที่มีทรัพย�กรวิศวกรและบุคคลท่ีจำ�เป็นสำ�หรับก�รติดต้ังและบังคับใช้												

มันด้วย

1.2.3 นโยบายภาษีสรรพสามิตควรเป็นความรับผิดชอบของผู้

เชีย่วชาญนโยบายการคลงัในกระทรวงการคลัง และผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

บริหารจัดการภาษีในกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต

ประเดน็สำ�คญัในก�รจดัตัง้นโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติและก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษ	ี

คือคำ�ถ�มที่ว่�อำ�น�จในก�รควบคุมก�รทำ�ง�นนั้นควรจะอยู่ส่วนไหนของรัฐบ�ล	

แนวท�งก�รปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ	ก�รให้ผู้เชี่ยวช�ญนโยบ�ยก�รคลังจ�กกระทรวงก�ร

คลงัเปน็ผูพ้จิ�รณ�นโยบ�ยภ�ษ	ีและใหก้รมศลุก�กรและกรมสรรพส�มติควบคมุก�ร

บริห�รจัดก�ร	ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสุขภ�พ	อุตส�หกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ให้รับผิดชอบ

ในสว่นของตนเองเชน่กนั	สว่นก�รออกแบบขัน้สดุท�้ยนัน้ใหเ้ปน็หน�้ทีข่องกระทรวง

ก�รคลัง

เหตุผลหลัก	 2	 ประก�รท่ีผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเงินควรเป็นผู้ควบคุมนโยบ�ย															

คือ	 ประก�รแรก	 ภ�ระภ�ษีสรรพส�มิตเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของก�รจัดเก็บภ�ษี																

โดยก�รเกบ็ภ�ษนีัน้จะดตู�มประเภทของสนิค�้และเกบ็อตัร�ต�มก�รประเมนิผลรวม	

ซึ่งส่วนม�กจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รคำ�นวณงบประม�ณร�ยปี	ก�รประมวล

ผลนี้ควรพิจ�รณ�ยอดร�ยได้ที่รัฐบ�ลต้องเพิ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนค่�ใช้จ่�ย	
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คว�มส�ม�รถในก�รระดมทุนโดยก�รกู้ยืม	 และสภ�พเศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุนี้เอง																

คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงบประม�ณจึงเหม�ะกับหน้�ที่นี้ที่สุด	 เพร�ะห�กก�ร

ควบคุมหรือก�รมีอิทธิพลเหนือนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตอย่�งไม่เหม�ะสมตกไป																

อยูท่ีผู่ใ้ช้จ�่ยหรอืคณะรฐัมนตรอีืน่แทนอ�จเสีย่งตอ่ก�รทีก่ระบวนก�รตดัสนิใจจะขดั

กับกลยุทธ์งบประม�ณโดยรวมและวัตถุประสงค์ของเศรษฐศ�สตร์มหภ�ค	 และ											

ทำ�ล�ยเศรษฐกิจในที่สุด

ประก�รที่สอง	 ก�รจำ�ลองค่�ใช้จ่�ยและผลประโยชน์ของก�รเปล่ียนแปลง												

ก�รปฏิรูปนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตใดๆ	 ท่ีอ�จเกิดขึ้นก่อนก�รตัดสินใจเป็นเร่ือง														

ที่สำ�คัญ	 ก�รควบคุมดูแลและประเมินผลก�รเปลี่ยนแปลงท�งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น											

จรงิหลงัจ�กก�รปฏริปูนโยบ�ยอย�่งสมำ�่เสมอโดยเจ�้หน�้ทีศ่ลุก�กรและสรรพส�มติ			

ก็เช่นกัน	เพร�ะจะทำ�ให้ก�รพัฒน�นโยบ�ยตั้งอยู่บนฐ�นของหลักฐ�น

ก�รประเมนิค�่นีค้วรจะมเีนือ้ห�ทีค่ลอบคลมุ	โดยมกี�รประเมนิว�่นโยบ�ยนัน้

ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งก�รหรอืไม	่(ทัง้ในเรือ่งผลกระทบตอ่ค่�ใชจ่้�ย	และวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ	

เช่น	เป้�หม�ยด้�นสุขภ�พ	หรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้น)	และก�รประเมินค่�ควรจะเน้น

ยำ้�ผลกระทบใดๆ	ที่ไม่ได้ค�ดคิด	 (เช่นกระตุ้น	 ก�รค้�ผิดกฎหม�ยซึ่งอ�จส่งผลเสีย												

ต่อเป้�หม�ยอ่ืน)	 ก�รจำ�ลองและก�รวิเคร�ะห์ที่จำ�เป็นควรจะสอดคล้องกับภ�ระ													

ภ�ษีที่มีหล�กหล�ยรูปแบบ	 และผู้ที่มีทักษะเชิงวิเคร�ะห์ท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�หน้�ท่ี

เหล่�นี้ก็คือผู้เชี่ยวช�ญนโยบ�ยก�รคลังนั่นเอง

1.2.4 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสำาคัญต่อผู้กำาหนด

นโยบายหากต้องการให้การปฏิรูปมีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของรัฐบ�ลมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รให้คำ�แนะนำ�แก่กระทรวง

ก�รคลังในก�รพัฒน�นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	 ยกตัวอย่�ง												

เช่นคำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญจ�กหน่วยง�นรัฐบ�ลอื่นจะส�ม�รถช่วยให้แน่ใจได้ว่�

ภ�ษทีีม่เีป�้หม�ยในด�้นสขุภ�พ	สิง่แวดลอ้มและก�รเมอืงจะบรรลจุดุหม�ยทีต่อ้งก�ร	

ในท�งเดยีวกนัผูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รคลงัและสถติคิวรจะร่วมมอืกนัอย�่งใกล้ชดิ	ในก�ร
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ออกแบบและบันทึกสถิติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและ	 ยอดข�ยต�มตล�ด	 (market	

volumes)	ให้น่�เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง

แต่เมื่อจะกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต	ผู้กำ�หนดนโยบ�ยก็ควรมองห�ผู้มี

ส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจ�กของรัฐบ�ลด้วย	

โดยก�รดำ�เนินง�นกับภ�คเอกชนและสม�คมอุตส�หกรรมจะทำ�ให้ส�ม�รถ

เข�้ถงึขอ้มลูท�งก�รตล�ดเพิม่เตมิได	้ซึง่ขอ้มลูนีอ้�จจะประกอบดว้ยขอ้มลูเชงิปรมิ�ณ

เกี่ยวกับยอดข�ยของสินค้�ที่มีก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิต	 ข้อมูลร�ค�ข�ยปลีกท่ีใช้

ประเมินขอบเขตผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงภ�ษีสรรพส�มิตต่อลูกค้�	 และ																		

ค่�ประม�ณขน�ดของตล�ดผิดกฎหม�ยท่ีอ้�งอิงจ�กตล�ด	 นอกจ�กนี้	 ข้อมูล													

เชงิคณุภ�พเพิม่เตมิเกีย่วกบัมมุมองของผูเ้ลน่ในตล�ดต่อก�รตอบสนองของผู้บริโภค

ที่มีต่อก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตและข่�วกรองเกี่ยวกับกลวิธีที่														

ผู้ลักลอบขนสินค้�ผิดกฎหม�ยและนักปลอมแปลงใช้	 ที่พวกเข�อ�จมีก็น่�จะมี

ประโยชน์เช่นกัน

คำ�แนะนำ�จ�กภ�คอตุส�หกรรมเองกน็�่จะเปน็ประโยชนใ์นก�รประเมนิภ�ระ

ก�รบริห�รจัดก�รท่ีมีต่อธุรกิจท่ีเป็นผลจ�กเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ของนโยบ�ยภ�ษี

สรรพส�มิต	 โดยภ�ระก�รบริห�รจัดก�รท่ีม�กเกินไปอ�จทำ�ให้ร�ค�ข�ยปลีกของ

สนิค�้สรรพส�มติเพิม่ขึน้โดยทีเ่ร�ไมไ่ดต้ัง้ใจ	นำ�ไปสูก่�รกระตุน้กจิกรรมทีผ่ดิกฎหม�ย	

และสง่ผลเสยีตอ่ก�ร	บรรลเุป้�หม�ยของนโยบ�ย	นอกจ�กนีบ้รษิทัมกัจะมคีว�มรูใ้น

เรื่องระบบก�รปฏิบัติก�รของตนม�กกว่�ผู้เชี่ยวช�ญด้�นนโยบ�ยของรัฐบ�ลและ

อ�จส�ม�รถเสนอแนะท�งเลือกที่ดีกว่�หรือที่ใช้ต้นทุนตำ่�กว่�ในก�รบรรลุเป้�หม�ย

เดียวกัน	 ผู้เชี่ยวช�ญนโยบ�ยก�รคลังจึงควรคอยสังเกตแรงจูงใจของบริษัทและ															

มุ่งตรวจสอบเรื่องร�วของตล�ดโดยอ�ศัยข้อมูลที่แม่นยำ�	เช่นเดียวกับก�รทำ�ง�นกับ													

ผู้เล่นในตล�ดในทุกๆ	ครั้ง

ก�รปฏิรปูภ�ษทีีส่ร�้งสรรคค์วรจะมกีระบวนก�รก�รปรกึษ�กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

ซึ่งรวมถึงภ�คอุตส�หกรรมอย่�งเปิดกว้�งและเป็นระบบกระบวนก�รก�รปรึกษ�ที่

ออกแบบอย่�งดีและโปร่งใสจะเปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
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กระบวนก�รปฏิรูปทั้งระบบ	 กระบวนก�รที่ครอบคลุมอ�จประกอบด้วย	 ขั้นตอน

ก�รนำ�ส่งข้อเสนอแนะของส่วนรวม	 ก�รหมุนเวียนก�รจัดทำ�ร่�งเพื่อห�รือเกี่ยวกับ

นโยบ�ยและก�รสัมมน�/ก�รประชุมอย่�งเป็นท�งก�รที่จะชักนำ�ให้ผู้เชี่ยวช�ญ												

จ�กท้องถิ่น	และทั่วโลกม�เข้�ร่วมกระบวนก�รก�รจัดทำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ

1.2.5 ความสำาคัญของความมั่นคงของนโยบายภาษี

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตควรเป็นแบบระยะกล�งถึงระยะย�ว	 จะได้ส�ม�รถ

ค�ดเด�ไดแ้ละมคีว�มมัน่คง	ในท�งตรงข้�มนโยบ�ยภ�ษเีฉพ�ะกจิหรอืกฎหม�ยภ�ษี

ช่ัวคร�วและวิกฤติภ�ษีมีแนวโน้มที่จะลดอัตร�ก�รปฏิบัติต�มและเพ่ิมค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รจัดเก็บของเจ้�หน้�ที่ร�ชก�ร

เมื่อระบบมั่นคง	 บริษัทก็จะรู้ว่�สินค้�ใดที่ต้อง	 เสียภ�ษีสรรพส�มิต	 ต้อง														

เสียเท่�ไรและต้องเสียกับเจ้�หน้�ที่ร�ชก�รอย่�งไรคว�มมั่นคงนี้จะช่วยพัฒน�

ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติต�มของผู้เสียภ�ษี	 และช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ก�ร

บริห�รจัดก�รและก�รบังคับใช้ภ�ษีของเจ้�หน้�ที่กรมศุลก�กรและกรมสรรพส�มิต

ก�รว�งแผนภ�ษีแบบระยะกล�งถึงระยะย�วยังช่วย	 เพิ่มคว�มแน่นอนใน

สภ�พเศรษฐกิจด้วย	 โดยจะเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้กับบริษัทในก�รตัดสินใจลงทุน														

และจ้�งง�น	ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น	 ในท�งกลับกัน	นโยบ�ยภ�ษีเฉพ�ะกิจจะ

ลดก�รลงทุน	เนื่องจ�กนักลงทุนที่มีศักยภ�พจะมองว่�เป็น

คว�มเสี่ยงระดับสูงของก�รค้�และของภ�ครัฐบ�ลโดยสิ่งเหล่�นี้จะส่งผลเสีย

ต่อเศรษฐกิจในระยะย�วและขัดขว�งคว�มส�ม�รถในก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจของ

แต่ละประเทศในภูมิภ�ค

เมือ่มองจ�กมมุของภ�ษแีลว้	ก�รจดัก�รทีส่มเหตุสมผลในก�รสร้�งคว�มมัน่คง

ท�งนโยบ�ย	 คือ	 เจ้�หน้�ท่ีก�รคลังควรจะนำ�ก�รปรับระดับภ�ษีต�มดัชนีร�ค�โดย

อัตโนมัติม�ใช้	 หรือออกแผนแบบหล�ยปีที่ชัดเจน	 เพื่อว่�ผู้เล่นในตล�ดจะได้รู้แนว

อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตในอน�คตที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง	 ก�รทำ�เช่นนี้จะสร้�งคว�ม

แน่นอนแก่ทั้งรัฐบ�ลและภ�คอุตส�หกรรม/นักลงทุน	 รวมถึงธุรกิจอื่นๆ	 ตลอดโซ่
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อุปท�นที่มุ่งที่จะขย�ยก�รปฏิบัติก�รของตนทั่วทั้งภูมิภ�ค

1.2.6 รายได้ภาษีจากสินค้าสรรพสามิตควรเป็นส่วนหนึ่งในงบ

ประมาณรายจ่ายรัฐบาลท่ัวไป แทนท่ีจะกันส่วนไว้สำาหรับการใช้จ่าย

เฉพาะอย่าง

ลกัษณะสดุท้�ยของก�รออกแบบโครงสร�้งก�รกำ�หนดนโยบ�ยในประเทศนัน้

เกี่ยวข้องกับก�รใช้ง�นของร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตรูปแบบก�รจัดเก็บภ�ษีโดยส่วน

ม�กจะเก็บในรูป	“ร�ยได้ภ�ษีทั่วไป”	(general	tax	revenues)	ซึ่งจะถูกเก็บไว้ใน	

“บญัชีร�ยไดร้วม”	(consolidated	revenue	account)	สิง่เหล�่นีเ้ปน็ก�รจดัห�เงนิ

ทนุหลกักองใหญท่ี่อยูภ่�ยใตก้�รควบคมุของกระทรวงก�รคลงั	หรอืคณะกรรม�ธกิ�ร

ก�รงบประม�ณของรัฐสภ�	 ซึ่งรัฐบ�ลที่ได้รับก�รเลือกตั้งจะเป็นผู้กำ�หนดก�ร														

จัดสรรกองทุนเหล่�นี้ไปต�มคว�มจำ�เป็นที่ทัดเทียมกัน	 (ก�รศึกษ�	 ก�รป้องกัน

ประเทศ	 ส�ธ�รณสุข	 และอื่นๆ)	 โดยอิงต�มก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของค่�ใช้จ่�ย

ของรัฐบ�ล

แตไ่มใ่ชว่�่ภ�ระภ�ษสีรรพส�มติทัง้หมดในประเทศสม�ชกิอ�เซียนจะเปน็ส่วน

หนึ่งของร�ยได้ภ�ษีท่ัวไปของรัฐบ�ล	 บ�งส่วนจะถูก	 “กันส่วน”	 (embarked)	

(หรอื“แยกต�่งห�กสำ�หรบัวตัถปุระสงคพ์เิศษ”	(hypothecated))	ทำ�ใหส้�ม�รถนำ�

ไปใช้จ่�ยเฉพ�ะสำ�หรับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ล่วงหน้�เท่�นั้นดังนั้นก�รใช้เงินทุนใน

ก�รใช้จ่�ยอย่�งอ่ืนจึงไม่ใช่เรื่องท่ีรัฐบ�ลจะส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยๆ	 (อย่�งน้อยก็ทำ�ไม่ได้

ห�กไม่มีก�รเปลี่ยนกฎหม�ย)	 ในกรณีเช่นนี้	 เป็นธรรมด�ที่ใบเสร็จรับเงินจ�กภ�ษี

เฉพ�ะ	(earmarked	tax)	จะถูกส่งไปยังกองทุนที่แตกต่�งกันภ�ยใต้ก�รควบคุมของ

กระทรวง	หรือหน่วยง�นรัฐที่ใดที่หนึ่ง	จ�กนั้นกระทรวงหรือหน่วยง�นที่รับม�ก็จะดู

ว่�ร�ยได้เหล่�นั้นถูกใช้จ่�ยภ�ยใต้ขอบเขตกฎหม�ยอย่�งไร	

เหตุผลที่ผู้เช่ียวช�ญก�รคลังส่วนม�กไม่แนะนำ�ให้เก็บภ�ษีเฉพ�ะ	 มีหล�ย

ประก�รดังนี้
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 ประการแรก	ก�รกนัสว่นบดิเบอืนก�รตดัสนิใจทีม่ผีลตอ่ระดบัโดยรวมของ

ก�รจดัห�เงินทุนทำ�ให้ค�่ใช้จ�่ยไมไ่ดถู้กจดัสรรบนพืน้ฐ�นของคว�มจำ�เปน็

หรอืจ�กก�รประเมนิคว�มคุม้ค�่เทยีบกบัโปรแกรมอืน่	แตโ่ดยปรยิ�ยผ�่น

แนวท�งก�รกันส่วน	ผลที่ต�มม�คือ	จะทำ�ให้เกิดร�ยจ่�ยที่ม�กเกินคว�ม

จำ�เป็นในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 ประการท่ีสอง	โครงสร้�งน้ีทำ�ให้ก�รตรวจสอบคว�มคุ้มค่�และประสิทธิภ�พ	

ในก�รใช้จ่�ยของรัฐจ�กส�ธ�รณะอ่อนแอลงเพร�ะร�ยจ่�ยโดยใช้เงินทุน

จ�กร�ยได้ภ�ษีเฉพ�ะโดยทั่วไปไม่ต้องมีก�รตรวจสอบอย่�งระมัดระวัง

เท�่กบัร�ยจ�่ยภ�ครฐัรปูแบบอืน่เมือ่บญัชรี�ยได้รวมถกูใชก้ระทรวงต่�งๆ

กบัแผนกอ่ืนกจ็ะแยง่งบประม�ณร�ยจ�่ยกนั	ทำ�ใหร้ฐับ�ลส�ม�รถว�งแผน

ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของค่�ใช้จ่�ยได้อย่�งครบถ้วน	และปรับปรุงก�ร

ตรวจสอบกระบวนก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กส�ธ�รณะให้ดีขึ้น

 ประการที่สาม	 ภ�ษีเฉพ�ะและร�ยจ่�ยที่บังคับให้มีก�รกำ�หนดขอบเขต

คว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดงบประม�ณของรัฐมนตรีก�รคลัง	 เป็นก�ร

จำ�กัดคว�มส�ม�รถของพวกเข�	ทีจ่ะใชน้โยบ�ยก�รคลงัเพือ่สนบัสนนุเป�้

หม�ยท�งเศรษฐกจิมหภ�ค	และยงัจำ�กดัคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนระยะ

ย�วของรัฐบ�ลซึ่งมีคว�มสำ�คัญม�กต่อก�รทำ�ให้เศรษฐกิจที่กำ�ลังพัฒน�

เติบโตสำ�เร็จ

สุดท�้ยน้ี	นอกจ�กก�รกนัสว่นจะกอ่ใหเ้กดิคว�มไมย่ดืหยุน่และลดก�รรว่มรบั

ผดิชอบตอ่ก�รจดัเก็บภ�ษแีละค�่ใชจ้�่ยโดยรวมของรฐับ�ลแล้ว	โดยทัว่ไปก�รกนัส่วน

จะส่งผลกระทบที่ไม่ได้ค�ดหม�ยอย่�งกระจ�ยกัน	 ผลกระทบเหล่�นี้อ�จถูกมองว่�

เปน็ผลร�้ย	เหมอืนอย�่งในกรณขีองเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และบหุร่ีทีบ่ริโภคกนัอย�่ง

แพร่หล�ยในหมู่คนในสังคมที่มีฐ�นะไม่รำ่�รวยม�ก	ทั้งๆ	 ที่กลุ่มคนเหล่�นั้นมักจะไม่

ได้ประโยชน์จ�กค่�ใช้จ่�ยของรัฐบ�ลที่ถูกกันส่วน

ก�รปฏิรปูภ�ษสีรรพส�มติทีเ่หม�ะสมทีไ่ดพ้จิ�รณ�กนัอย�่งละเอยีดในคูม่อืนี้

ควบคูไ่ปกับก�รคำ�นึงถงึหลกัก�รเหล�่นีจ้ะเปน็ตวักระตุน้ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิทัว่
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ภมูภิ�ค	โดยก�รกระตุน้ก�รค�้และก�รแข่งขัน	ทำ�ใหส้�ม�รถสนบัสนนุก�รพฒัน�ของ

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนได้

1.3. การป้องกันการหลบหนีภาษีสรรพสามิตผ่านทางการ

บริหารจัดการและการปฏิบัติตามที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

หัวใจของก�รปรึกษ�ห�รือประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนเรื่องนโยบ�ยภ�ษี

สรรพส�มิต	คือ	จะทำ�อย่�งไรจึงจะส�ม�รถป้องกันก�รหลบหนีภ�ษีและต่อสู้กับก�ร

ค้�ผิดกฎหม�ยได้ก�รค้�สินค้�สรรพส�มิตอย่�งผิดกฎหม�ยอ�จส่งผลกระทบอย่�ง

รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในวงกว้�งโดยประก�รแรกมันทำ�ล�ยฐ�น

ภ�ษีทำ�ใหร้ฐับ�ลข�ดร�ยไดท้ีจ่ำ�เป็นอย�่งม�กและขดัขว�งคว�มส�ม�รถของรฐับ�ล

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจต�มลำ�ดับ	 ประก�รที่สองมันทำ�ให้ก�รลงทุนธุรกิจและก�ร

สร�้งง�นทีถ่กูกฎหม�ยลดลง	ประก�รทีส่�ม	ก�รดำ�เนนิง�นของกจิกรรมทีผ่ดิกฎหม�ย

จะเป็นก�รห�ทุนให้ขบวนก�รอ�ชญ�กรรมและอ�จรวมถึงก�รก่อก�รร้�ย	 ทำ�ให้

รัฐบ�ลต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มและประช�ชนต้องตกอยู่ในคว�มเสี่ยงม�กขึ้น	ประก�ร

สุดท้�ย	 ก�รค้�ผิดกฎหม�ยส�ม�รถทำ�ล�ยวัตถุประสงค์ด้�นสุขภ�พที่เกี่ยวข้องกับ

สินค้�สรรพส�มิต	 เช่นโดยก�รเปิดให้ผู้บริโภคได้เข้�ถึงสินค้�ท่ีไม่ได้ผ่�นก�รควบคุม

และจัดว�งระเบียบ

คว�มเสียห�ยเหล่�นี้ส่วนใหญ่จะไม่โผล่ออกม�ให้เห็น	แต่ระดับคว�มเสียห�ย

นีม้คีว�มเปน็ไปไดท้ีจ่ะกนิวงกว�้ง	ผลก�รศกึษ�ล�่สดุหนึง่กล�่วว�่	ปรมิ�ณก�รบรโิภค

บุหรี่ผิดกฎหม�ยทั่วอ�เซียนอยู่ที่ร้อยละ	 91	 และทำ�ให้รัฐบ�ลท่ีถูกผลกระทบต้อง														

สูญเสียร�ยได้ภ�ษีไป	2.1	พันล้�นดอลล�ร์ในขณะที่องค์ก�รอน�มัยโลกได้ประม�ณ

ไว้ว่�เกือบหนึ่งในสี่ของแอลกอฮอล์ที่บริโภคกันท่ัวโลกไม่ถูกผลิตอย่�งผิดกฎหม�ยก็

ถูกผลิตอย่�งไม่เป็นท�งก�ร	ยิ่งไปกว่�นั้น	ผลก�รสำ�รวจทั่วโลกชี้ว่�	ตล�ดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ผ่�นก�รกลั่นที่ไม่เสียภ�ษีนั้นมีถึงร้อยละ	 90	 ของตล�ดทั้งหมดใน

ประเทศอ�เซียนบ�งประเทศ
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ฐ�นภ�ษีทีไ่มเ่สถยีรทีเ่ปน็ผลม�จ�กก�รค�้ทีผ่ดิกฎหม�ยจะยบัยัง้ประสิทธภิ�พ
ของระบบภ�ษีในก�รให้ร�ยได้ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร													
ของเศรษฐกิจที่โตขึ้นอย่�งรวดเร็วของอ�เซียน	 แต่ก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�ผิด												
กฎหม�ยจำ�เป็นจะต้องใช้ก�รจัดก�รที่ครอบคลุมจ�กรัฐบ�ล	 และก�รร่วมมือกัน												
อย่�งใกล้ชิดในระดับส�กลและกับผู้มีส่วนได้เสียในภ�คอุตส�หกรรม

ขั้นตอนที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งยวดในยุทธศ�สตร์ที่มีประสิทธิภ�พ	คือ	 ก�ร
มนีโยบ�ยภ�ษทีีส่มดลุ	ดงัทีไ่ดเ้นน้ยำ�้กอ่นหน�้นีก้�รเพิม่ข้ึนของภ�ษสีรรพส�มติอย�่ง
รวดเร็วและกะทันหันส�ม�รถจุดชนวนให้เกิดก�รค้�ผิดกฎหม�ยและกระตุ้นให้มัน
เตบิโตอย�่งรวดเรว็ประสบก�รณจ์�กทัว่โลกไดแ้สดงใหเ้หน็ว�่คว�มสำ�เร็จของยทุธวธิี
ก�รปร�บปร�มสิ่งผิดกฎหม�ยใดๆ	ก็ต�มนั้นขึ้นอยู่กับก�รมีพื้นฐ�นที่แข็งแรงในเรื่อง
ภ�วะแวดล้อมภ�ษี

แต่ก�รที่จะทำ�ให้ยุทธวิธีปร�บปร�มก�รค้�ผิดกฎหม�ยนั้นมีประสิทธิภ�พ											
และมีเนื้อห�ที่คลอบคลุม	 ประเทศสม�ชิกอ�เซียนจะต้องทำ�อีกหล�ยอย่�งในขณะ											
ที่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนกำ�ลังพัฒน�	กลยุทธ์	3	ท�งควรจะ:

 เฝ้�สังเกตปริม�ณของก�รค้�ที่ผิดกฎหม�ย
 ออกกฎหม�ยและกฎข้อบังคับที่มีประสิทธิภ�พ	และ
 บังคับใช้ทั่วภูมิภ�คอย่�งเอ�จริงเอ�จังและเสมอภ�คกันในระดับส�กล

ในแต่ละองค์ประกอบของกลยุทธ์น้ี	 ก�รสร้�งและเพิ่มคว�มแข็งแกร่งให้กับ
พันธมิตรของช�ติหรือส�กลมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งยวด	 คว�มแตกต่�งและคว�ม													
ไม่สอดคล้องกันม�กในก�รออกกฎหม�ยและก�รบังคับใช้ภ�ษีทั่วประเทศมักจะ											
เพิ่มโอก�สในก�รก่อกิจกรรมผิดกฎหม�ย	 ในขณะเดียวกันก�รทำ�ให้แน่ใจว่�ก�ร										
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับก�รค้�ผิดกฎหม�ยระหว่�งประเทศพันธมิตรนั้นมีคว�ม
แม่นยำ�และทำ�ได้อย่�งง่�ยด�ยก็เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำ�คัญในก�รจะหยุดยั้ง
กิจกรรมผิดกฎหม�ย

ดงันัน้	ก�รก�้วไปสูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนจงึแสดงใหเ้หน็ถงึโอก�สสำ�คญั
ที่จะจัดก�รปัญห�ที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่�นี้	 โดยอ�ศัยก�รร่วมมือกันในภูมิภ�ค
อ�เซียน	
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1.4 บทสรุป

ก�รจัดตั้งประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจะช่วยกระตุ้นก�รค้�และก�รลงทุน												

ทัว่ภูมิภ�คอ�เซยีน	และยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนักบัตล�ดโลก	และดงึดดู

เงินทุนจ�กทั่วโลก	นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตก�รออกแบบ	และก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

ส�ม�รถช่วยให้ก�รบรรลุวิสัยทัศน์นั้นสะดวกขึ้น	พร้อมทั้งกำ�จัดคว�มขัดแย้งที่กำ�ลัง

ทำ�ให้ก�รค้�ซบเซ�	 ยับยั้งประสิทธิภ�พของคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 และบ่อน

ทำ�ล�ยประสิทธิภ�พของผู้ผลิตและผู้ค้�ในภูมิภ�ค

ก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเท่�ที่จำ�เป็น	 จะต้องอยู่ในขอบข่�ยที่

เค�รพคว�มมีอิสระของนโยบ�ยภ�ษีของแต่ละประเทศสม�ชิก	 ต้องมีก�รคำ�นึงถึง

ระดบัก�รพฒัน�เศรษฐกจิทีแ่ตกต�่งกนัในแตล่ะประเทศสม�ชกิ	ต้องเหน็คว�มสำ�คญั

ของภ�ษสีรรพส�มติท่ีมตีอ่งบประม�ณร�ยจ�่ยรฐับ�ลและในฐ�นะทีเ่ปน็เครือ่งมอืใน

ก�รบรรลเุป�้หม�ยด�้นเศรษฐกจิและสงัคมอืน่ๆ	ต้องใหค้ว�มกระจ่�งและคว�มมัน่คง

ที่จะช่วยส่งเสริมก�รลงทุน	 และต้องตื่นตัวต่อคว�มเสี่ยงที่ก�รค้�ผิดกฎหม�ยจะนำ�

ม�สู่คว�มมั่นคงของตล�ดและร�ยได้ภ�ษี

เจ้�หน้�ที่รัฐในกระทรวงก�รคลัง	 กรมศุลก�กร	 และกรมสรรพส�มิตมีหน้�ที่

หลักในก�รควบคุมและทำ�ให้นโยบ�ยปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตบรรลุผล	 คู่มือนี้													

ถูกออกแบบม�ให้เป็นเครื่องมือซึ่งเจ้�หน้�ที่เหล่�นี้ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติ															

ที่ดีที่สุด	 และนำ�บทเรียนจ�กประสบก�รณ์ของประเทศอื่นท้ังในภูมิภ�คและท่ัวโลก

ม�ใช้
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อ้างอิง

1	 กัมพูช�	อินโดนีเซีย	ล�ว	ม�เลเซีย	เมียนม�ร์	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดน�ม
2	 See	“Roadmap	for	an	ASEAN	Community	2009-2015,”	Association	of	Southeast	

	 Asian	Nations,	p.	21
3	 กัมพูช�	เมียนม�ร์	ล�ว	และเวียดน�ม
4	 ณ	 ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนในปี	 ค.ศ.	 2000	 ผู้นำ�ช�ติอ�เซียนได้เปิดตัวคว�มริเริ่มในก�ร

	 รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอ�เซียน	 (Initiative	 for	 ASEAN	 Integration)	 โดยมี

	 วัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่�งของก�รพัฒน�และขับเคลื่อนก�รเข้�ร่วมกันเป็นประช�คม

	 เศรษฐกิจเดียวกันของประเทศสม�ชิกใหม่ของอ�เซียน	 ซึ่งได้แก่	 กัมพูช�	 ล�ว	 พม่�	 และ

	 เวียดน�ม
5	 See	“Roadmap	for	an	ASEAN	Community	2009-2015,”	p.	21
6	 บร�ซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริก�ใต้
7	 ภ�ยใต้	ATIGA	เมียนม�ร์ส�ม�รถบังคับใช้อัตร�ภ�ษีที่	5%	อย่�งไรก็ต�มในคว�มเป็นจริงบุหรี่

	 เป็นสินค้�ห้�มนำ�เข้�
8	 Cnossen	(2013),	“Reform	and	Coordination	of	Indirect	Taxes	in	the	ASEAN	Free	

	 Trade	Are,”	Tax Notes International,	Vol.	69,	#6

9	 Blecher	and	Drope	(2014),	“The	rewards,	risks	and	challenges	of	regional	tobacco	

	 tax	harmonization,”	Tobacco Control,	Published	Online	on	March	7	2014,	Tob	

	 Control	doi	:	10.1136/tobaccocontrol-2013-051241
10	 “Asia-14	Illicit	Tobacco	Indicator	2013,”	International	Tax	and	Investment	Center	

	 and	Oxford	Economics,	September	2014
11	 http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/

	 msb_gsr_2014_1.pdf?ua=1
12	 “Controlling	the	Zone	:	Balancing	facilitation	and	control	to	combat	illicit	trade	

	 in	the	world’s	Free	Trade	Zones,”	International	Chamber	of	Commerce,	May	

	 2013
13	 ม�ตร�	 11.2	 ขององค์ก�รศุล�กรโลก	 (World	 Customs	 Organization)	 ซึ่งบัญญัติว่�	

	 “บทบญัญตัติน้แบบสำ�หรบัก�รตร�กฎหม�ยภ�ยในเพือ่บงัคบัใชม้�ตรก�รเพือ่ควบคมุก�รเข�้

	 ออกเขตแดนที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภ�พ	 สอดคล้องกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมท�ง

	 ก�รค�้ของสทิธใินท�งทรพัยส์นิท�งปญัญ�”	ถอืเปน็แนวท�งหนึง่สำ�หรบับทบญัญตัเิชน่ว�่นัน้
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ส่วนที่ 2

ก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต – 

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ

ออกแบบภ�ษีสรรพส�มิตในผลิตภัณฑ์หลัก

ในส่วนที่	2	ของคู่มือนี้จะพูดถึง	ผลิตภัณฑ์	“หลัก”	หรือก็คือ	ผลิตภัณฑ์ที่ใน																			

ขณะนี้ทุกประเทศในอ�เซียนมีจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 ประกอบไปด้วย	 ผลิตภัณฑ์

รถยนต์	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และผลิตภัณฑ์ย�สูบซึ่งจะเน้นไปที่ก�รให้ข้อมูลคว�ม

เข้�ใจ	 และยกตัวอย่�ง	 ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่�วต�มหลัก

แนวปฏบิตัทิีด่	ีจ�กทัง้นอกและในภมูภิ�คสว่นนีม้เีป�้หม�ยเพ่ือก�รเปน็ตัวชว่ยใหก้บั

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตผู้มีบทบ�ทในก�ร	ออกแบบภ�ษีสรรพส�มิต	และ

ผู้ที่ต้องก�รหลักอ้�งอิง	ในก�รเข้�ถึงข้อมูล	“แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด”	ดังกล่�ว

ก�รที่ วัตถุประสงค์ในก�รจัดเก็บภ�ษีท�งอ้อมควรมีคว�มเป็นกล�ง	

(neutrality)	ซึ่งก็คือหลักก�รที่ว่�	อัตร�ภ�ษี	ฐ�นภ�ษี	และ	โครงสร้�งภ�ษี	ไม่ควร

มีผลกระทบต่อก�รลงทุน	 ก�รผลิต	 หรือก�รบริโภค	 ม�กจนเกินไปนโยบ�ยภ�ษีไม่

ควรมีไว้เพื่อ	“พุ่งเป้�”	ไปที่หรือ	“เอื้อประโยชน์”	ให้กับอุตส�หกรรมอย่�งใดอย่�ง

หนึ่ง	ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง	หรือกลุ่มผู้เสียภ�ษีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ม�กเป็นพิเศษ

อย่�งไรก็ต�ม	 ในบ�งกรณี	 นโยบ�ยจัดเก็บภ�ษีอ�จประกอบไปด้วยคว�ม

จำ�เป็นที่จะเก็บภ�ษี	“พิเศษ”	หรือ	“เลือกปฏิบัติ”	เช่น	ภ�ษีสรรพส�มิตถูกเรียกเก็บ

จ�กก�รบริโภคสินค้�และบริก�รบ�งอย่�ง	 เพื่อรับมือกับผลกระทบภ�ยนอก	 (ภัย

คกุค�มในท�งเศรษฐกจิ)	ซึง่โดยท่ัวไปแลว้จะเป็นสนิค�้ประเภทเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล	์

ย�สูบ	รถยนต์	หรือก�รพนัน

ดว้ยเหตนุี	้จดุประสงคห์ลกัของบทนี	้คอืก�รเนน้ยำ�้ใหเ้หน็ถงึผลประโยชนข์อง
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ก�รสร้�งม�ตรฐ�นเดียวกันในภูมิภ�คอ�เซียนในก�รนิย�ม	 จัดกลุ่ม	 และจัดก�ร

ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�ม	“ใกล้เคียง”	กัน	รวมถึงก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเดียวกันในก�รจัด

เก็บภ�ษีจ�กผลิตภัณฑ์เหล่�นั้น	เช่น	ก�รกำ�หนดคำ�นิย�ม	และก�รบังคับใช้ฐ�นภ�ษี	

วิธีก�รจัดเก็บภ�ษีที่เป็นม�ตรฐ�นท่ีจะเสนอแนะในส่วนนี้ถูกประมวลม�จ�กแหล่ง

ข้อมูล	และเป็นแนวปฏิบัติที่กลุ่มศึกษ�เห็นว่�เป็น	“แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด”	ที่ผู้กำ�หนด

นโยบ�ยควรนำ�ไปเปน็	“จดุเริ่ม”	ในก�รปฏิรปูก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติในประเทศใน

อน�คต

ส่วนที่ 2 จึงประกอบไปด้วยบทวิเคร�ะห์ในประเด็นหลักๆ	ดังต่อไปนี้

-	ก�รบ่งชี้ลักษณะและก�รกำ�หนดคำ�นิย�มอย่�งเหม�ะสมให้กับผลิตภัณฑ์	

	 และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

-	ก�รบ่งชี้ลักษณะและก�รกำ�หนดนิย�มอย่�งเหม�ะสมให้กับฐ�นภ�ษี	และ

-	อะไร	คือ	แนวท�งในที่เหม�ะสมที่สุดในก�รกำ�หนดฐ�นภ�ษีและโครงสร้�ง

	 ภ�ษีเพื่อประโยชน์ในก�รจัดเก็บภ�ษี

อ้างอิง
1	 Cnossen	(2005),	“Theory	and	Practice	of	Excise	Taxation,”	p.	3-5
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บทที่ 2

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทสรุปของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
	คว�มชอบธรรมของนโยบ�ยก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควร

คำ�นงึถงึก�รสร�้งร�ยไดท้ีม่ัน่คงเปน็หลกัและก�รแกไ้ขผลกระทบภ�ยนอกในแงล่บทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ร
บรโิภคทีสุ่ม่เสีย่ง	หรอืเปน็โทษซึง่ขอ้พจิ�รณ�ทีส่ำ�คญัดงักล�่วควรจะตอ้งพจิ�รณ�ถงึสภ�พคว�มเปน็
จริงเกี่ยวกับของนโยบ�ยก�รเก็บภ�ษีและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ในแต่ละประเทศใน
ภูมิภ�คอ�เซียน

	ก�รจดักลุม่อย�่งง�่ยเพือ่ประโยชนใ์นก�รจดัเกบ็ภ�ษผีูก้ำ�หนดนโยบ�ยควรจดัแบง่หมวด
หมู่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภ�ยใต้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่�งเป็นเหตุเป็น											
ผล	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตสมัยใหม่ควรแบ่งประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต�มระดับ
แอลกอฮอล์	เพื่อก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมในก�รก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กสินค้�
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

	ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรปรับไปใช้ก�ร
จัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยยึดระดับแอลกอฮอล์เพียงอย่�งเดียว	 ก�รทำ�เช่นนี้จะลดคว�ม
ยุ่งย�กของระบบภ�ษีสรรพส�มิตลงอย่�งม�ก	 และทำ�ให้เกิดก�รผลิต	 ก�รนำ�เข้�และก�รส่งออก										
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภ�คอ�เซียนที่โปร่งใสม�กยิ่งขึ้นก�รใช้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณ
ม�กขึ้นจะช่วยบรรเท�ปัญห�ที่สืบเน่ืองม�จ�กก�รกัดเซ�ะฐ�นภ�ษีจ�กก�รโกงใบกำ�กับร�ค�จ�ก
มลูค�่ของสนิค�้	(under-invoicing)	ก�รใชก้�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มปรมิ�ณทีม่�กขึน้นีเ้องกเ็ปน็สว่นสำ�คญั
ของก�รปฏิรูปก�รเก็บภ�ษีสรรส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภ�คอ�เซียนในช่วงที่ผ่�นม�

	คว�มโปร่งใสในก�รกำ�หนดฐ�นภ�ษีผู้กำ�หนดนโยบ�ยอ�จจะคงก�รเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	
(ad	valorem)	เอ�ไว้ในช่วงที่มีก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	หรือในช่วงที่มีก�รปรับเปลี่ยน
ไปเป็นก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณห�กเป็นไปได้	ส่วนประกอบของก�รเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ควรใช้มูลค่�
ท�งก�รค�้ทีม่อียูแ่ลว้	(เชน่มลูค�่แบบทีร่วมร�ค�ค�่ประกนัภยัและค�่ขนสง่	(CIF)	หรอืมลูค�่ต�มร�ค�
หน�้โรงง�น)ห�กจำ�เปน็ตอ้งมกี�รตมีลูค�่ขึน้ใหม	่กระบวนก�รตรี�ค�ควรเปน็ไปอย�่งง�่ยและโปรง่ใส

	แนวท�งเพื่อก�รปฏิรูปก�รปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป	 จ�กระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพ
ส�มิตที่ใช้อยู่ไปสู่ระบบที่มีคว�มโปร่งใส	ยั่งยืน	และไม่ยุ่งย�กต�มหลักแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะช่วยลด
ปัญห�แทรกซ้อน	 หรือ	 “สภ�วะวิกฤติในท�งภ�ษี”	 ให้กับหน่วยง�นท�งด้�นก�รจัดเก็บภ�ษี	 ภ�ค
อตุส�หกรรม	และผูบ้รโิภค	ในชว่งปฏริปู	ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยอ�จใชง้�น	ระบบ	“ผสม”	ทีค่อ่ยๆ	ยตุกิ�ร
จัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ในขณะที่ค่อยๆ	เพิ่มก�รใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณให้ม�กขึ้น
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2.1 บทนำา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์หลักประเภทหนึ่งที่ต้องมีก�รจัดเก็บภ�ษี														

สรรพส�มิตหรือภ�ษีท�งอ้อมท่ีคล้�ยคลึงกันจ�กก�รผลิตและนำ�เข้�ในกลุ่มประเทศ

อ�เซียนในระดับส�กล	ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไว้เพื่อ

ก�รห�ร�ยได้ให้กับรัฐ	 และถือเป็นม�ตรก�รที่แสดงให้เห็นผลกระทบที่มีต่อสังคม	

เนื่องม�จ�กก�รบริโภคที่มีคว�มสุ่มเสี่ยง	(ผลกระทบภ�ยนอกในเชิงลบ)

ในภูมิภ�คอ�เซียน	ภ�ษีสรรพส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีชื่อเรียกที่แตกต่�ง

กัน	และมีระบบก�รจัดเก็บที่แตกต่�งกันขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของแต่ละรัฐบ�ลชื่อเรียก

ภ�ษสีรรพส�มติทีจ่ดัเกบ็จ�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นกลุ่มประเทศอ�เซียน	ประกอบ

ไปด้วย

 ภ�ษีสรรพส�มิต	 :	ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย	สิงคโปร์	บรูไนล�ว	ม�เลเซีย	

	 และฟิลิปปินส์

 ภ�ษีสุร�	:	ใช้ในประเทศไทย

 กฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิต	:	ใช้ในประเทศเวียดน�ม

 ภ�ษีที่จัดเก็บจ�กสินค้�และบริก�รเฉพ�ะอย่�ง	:	ใช้ในประเทศกัมพูช�

 ภ�ษีก�รค้�	:	ใช้ในเมียนม�

ก�รจัดเก็บภ�ษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นกลุม่ประเทศอ�เซยีน	มคีว�มแตกต�่ง

กันทั้งในด้�นก�รใช้ง�นและคว�มซับซ้อน	ปัจจัยหล�ยประก�รมีผลต่อก�รออกแบบ

และใช้ง�นระบบก�รจัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูมิภ�คนี้	 ปัจจัยเหล่�นี้

ประกอบไปด้วย

 ลกัษณะของตล�ดก�รค�้ข�ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ก�รเลอืกบรโิภค	สภ�พ

	 ภูมิอ�ก�ศ	และห่วงโซ่อุปท�นในแต่ละพื้นที่

 ปัจจัยท�งสภ�พเศรษฐกิจและสังคม ร�ยได้โดยเฉล่ียและก�รกระจ�ยร�ยได้

 กฎหม�ยภ�ยในประเทศ ปัจจยัท่ีมผีลตอ่ก�รออกแบบและกำ�หนดนโยบ�ย

	 และก�รบริห�รจัดก�รในท�งกฎหม�ย

 ภ�พรวมของอุตส�หกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับของก�รผลิต
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	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภ�ยในประเทศ	 และระดับของก�รนำ�เข้�เครื่องดื่ม

	 แอลกอฮอล์

 หว่งโซอ่ปุท�นของอตุส�หกรรมในระดับภมูภิ�คทีเ่ติบโตขึน้ ก�รรวมตัวใน

	 แนวดิง่ทีม่�กขึน้ของอสุ�หกรรมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลภ์�ยในประเทศ	และ

	 ในระดับภูมิภ�คอ�เซียน	ระดับเอเชียแปซิฟิก	และระดับโลก

ปัจจัยข้�งต้นมีส่วนในก�รพัฒน�ก�รจัดเก็บภ�ษีในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�	

นอกจ�กนี้ปัจจัยหล�ยประก�รในบรรด�ปัจจัยเหล่�นั้นยังคงส่งผลในก�รก�รพัฒน�

และก�รเปลี่ยนแปลงของก�รเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหล�ยประเทศใน

อ�เซียนในช่วงเวล�ที่ผ่�นม�	 ก�รสร้�งสมดุลของเป้�หม�ยต่�งๆ	 ของนโยบ�ยให้มี

ประสิทธิภ�พเป็นคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญของผู้กำ�หนดนโยบ�ยแก่นของคว�มท้�ท�ย	

คือ	คว�มขัดแย้งกันเองของเป้�หม�ยหลัก	2	ประก�รของก�รจัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	อันได้แก่

1.	 ก�รสร้�งร�ยได้ให้กับรัฐ

2.	 ก�รแก้ไขผลกระทบภ�ยนอกในเชิงลบ

ปัจจัยที่กล่�วม�ข้�งต้นมีผลกระทบต่อสภ�พคว�มเป็นจริงในท�งก�รเมืองซึ่ง

เป็นร�กฐ�นของก�รกำ�หนดโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

กลุม่ประเทศอ�เซยีน	โครงสร�้งภ�ษสีรรพส�มติมวีวิฒัน�ก�รไปต�มเวล�และพฒัน�

ไปจนถึงขั้นที่มีก�รพิจ�รณ�ถึงเรื่องระดับคว�มแตกต่�งของพัฒน�ก�รท�งด้�น

เศรษฐกิจ	(เช่น	คว�มแตกต่�งระหว่�งชนบทและเมืองหลวง)	ผลที่ต�มม�ของกิจก�ร

ที่เคยเป็นของรัฐ	และก�รพัฒน�ที่ไม่เป็นระบบของวิธีพิจ�รณ�ในท�งปกครอง	ด้วย

เหตุนี้	เส้นท�งของก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่

ถกูกล่�วถงึในบทนีจ้ะมคีว�มแตกต�่งกนัอยูม่�ก	ขึน้อยูก่บัระบบภ�ษสีรรพส�มติจ�ก

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจบัุนในแตล่ะประเทศในภมูภิ�คอ�เซียน	“ถงึแมว้�่

ก�รปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะดูเหมือนเป็น	“ก�รก้�วกระโดด”	จ�กจุดเริ่มต้น หลักก�รของ

ก�รออกแบบภ�ษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีด่จีะทำ�ใหผู้้กำ�หนดนโยบ�ยส�ม�รถกำ�หนด

แผนพฒัน�ทีจ่ะคอ่ยๆปรบัเปลีย่น หน่วยง�นจดัเกบ็ภ�ษ ีอตุส�หกรรมทีเ่สยีภ�ษ ีและ
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ผู้บริโภค ได้ตลอดเส้นท�งของก�รปฏิรูป”

ในระดับน�น�ช�ติ	ก�รเรียกเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปทั้งเพื่อ

ก�รลดคว�มต้องก�รในก�รบริโภค	และที่เฉพ�ะจุดไปกว่�นั้น	ก�รฟื้นคว�มเสียห�ย

จ�กก�รบริโภคที่เป็นโทษของสังคมซึ่ง	 John	 F.	 Due	 ได้ให้คว�มเห็นไว้ในเอกส�ร	

ก�รวิจัยนโยบ�ยของธน�ค�รโลกว่�	 ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตที่มีเป้�หม�ยเพื่อ													

ก�รลดคว�มต้องก�รบริโภคเป็น “ก�รจงใจเลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคสินค้�”

ห�กคำ�นึงถึงเป้�หม�ยดังกล่�วโดยชัดเจน	 ผู้เชี่ยวช�ญท่ัวโลกเห็นตรงกันว่�					

ควรจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต�มแบบแผนง่�ยๆ	 ที่ว่�	 ก�รให้ปริม�ณ

แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักในก�รบ่งชี้ต้นทุนท�งสังคมในแง่ก�รบริโภคของสังคม

ดังนั้นก�รออกแบบและก�รบังคับใช้ภ�ษีสรรพส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง

ต้องมีโครงสร้�งที่แยกออกจ�กโครงสร้�งของม�ตรก�รอื่นๆ	ในก�รควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	เช่นก�รออกใบอนุญ�ตให้กับ	ผู้ผลิต	ผู้ค้�	และผู้ข�ยปลีก	ซึ่งจะกล่�วถึง

โดยละเอียดหลังจ�กนี้

2.2 ผลิตภัณฑ์ และ ฐานภาษี

2.2.1 นิยามของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – ประเภทหลัก

ของเครื่องดื่ม

แม้พฤตกิรรมก�รบรโิภคของผูบ้รโิภคจะมคีว�มแตกต�่งกนัอย�่งม�กในแตล่ะ

ประเทศในภมูภิ�คอ�เซยีน	ก�รจดัประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องกฎหม�ยภ�ยใน

ของแตล่ะประเทศยงัเป็นไปต�มแบบแผนส�กล	ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะแบง่เปน็	3	หมวด

หมู่ดังนี้	

 เบียร์/เครื่องดื่มที่ทำ�จ�กข้�วมอลต์

 ไวน์/เครื่องดื่มที่ผ่�นก�รหมัก	(ที่ไม่ใช่เบียร์)

 สุร�ที่ผ่�นก�รกลั่น

พฤตกิรรมก�รผลติในท้องถ่ินท้ังภ�ยในอ�เซยีนและรวมถงึทัว่โลก	มคีว�มแตก

ต่�งกัน	 เบียร์	 ไวน์	 และสุร�ที่หล�กหล�ยทั้งเพื่อก�รบริโภคภ�ยในประเทศและก�ร
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ส่งออกไปยังตล�ดอื่นในบ�งกรณี	 ก�รค้�ข�ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวล�

ทีผ่�่นม�ทำ�ให้ก�รว�งกรอบก�รจดัประเภทแบบส�กลของหมวดหมูเ่ครือ่งดืม่ข�้งตน้

แต่ละชนิดเป็นสิ่งจำ�เป็นซึ่งทำ�ให้มีก�รกำ�หนดหมวดหมู่	 (โดยใช้รหัส	 “4	 หลัก”	 ใน			

ก�รแบ่งหมวดหมู่)	 ภ�ยใต้ระบบพิกัดศุลก�กรระบบฮ�ร์โมไนซ์	 (Harmonized											

System	Tariff	 :	HS)	ขององค์ก�รศุลก�กรโลก	(WCO)	เลขรหัสหมวดหมู่ดังกล่�ว

ปร�กฏในพกิดัศลุก�กรระบบฮ�รโ์มไนซอ์�เซยีนป	ีค.ศ.	2012	(ASEAN	Harmonized	

Tariff	Nomenclature	2012	:	AHTN)	เลขรหัสหมวดหมู่ทั้ง	4	กลุ่มจะถูกแสดงอยู่

ในต�ร�งที่	1

ตารางที่ 1 : หมวดหมู่พิกัดภาษี AHTN สำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เดือน

สิงหาคม ปี 2014)

       ประเภทเครื่องดื่ม รหัสหมวดหมู่        ชื่อรหัส AHTN (นิยามตรงตัว)
 AHTN

เบียร์/เครื่องดื่มที่ทำ�จ�กมอลต์	 22.03	 เบียร์ที่ผลิตจ�กข้�วมอลต์

ไวน์/เครื่องดื่มที่ผ่�นก�รหมัก	 22.04	 ไวน์ทำ�จ�กองุ่นสด,	รวมถึงเหล้�ไวน์	และไวน์
	 	 องุ่นนอกเหนือจ�กที่จัดเอ�ไว้ใน	22.09

	 22.05	 เวอร์มุต	 และไวน์องุ่นที่ปรุงแต่งด้วยพืชหรือ
	 	 ส�รให้กลิ่นหอม

	 22.06	 เครื่องดื่มที่ผ่�นก�รหมักอื่นๆ	 (เช่น	 ไซเดอร์
	 	 เพอร์รี่	และเหล้�หมักนำ้�ผึ้ง)	;	เครื่องดื่มผสม
	 	 จ�กเครื่องดื่มที่ผ่�นก�รหมักหล�ยชนิด	 และ	
	 	 เครือ่งดืม่ผสมระหว�่งเครือ่งดืม่ทีผ่่�นก�รหมกั
	 	 และเครื่องดื่มปร�ศจ�กแอลกอฮอล์	 ที่ไม่ได้
	 	 ระบุเอ�ไว้ที่อื่น

สุร�ที่ผ่�นก�รกลั่น	 22.07	 เอธลิแอลกอฮอลบ์รสิทุธท์ีม่รีะดบัแอลกอฮอล	์
	 	 ตั้งแต่	80%	ต่อหน่วย	;	เอธิลแอลกอฮอล์และ
	 	 เครื่องดื่มสุร�อื่นๆ	ที่ผ่�นก�รผสมส�รอื่นๆ

	 22.08	 เอธลิแอลกอฮอล์บรสิทุธท์ีม่รีะดบัแอลกอฮอล์
	 	 น้อยกว่�	 80%	ต่อหน่วย	 ;	 เหล้�	 สุร�	 และ
	 	 เครื่องดื่มมึนเม�	อื่นๆ



44 | คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน

เครื่องดื่มบ�งชนิดจะมีก�รจัดหมวดหมู่ย่อย	 (โดยใช้	 “รหัส	 6	 หลัก”)	 ใน									

ระบบพิกัดศุลก�กร	AHTN	ภ�ยใต้หมวดหมู่หลักที่กล่�วไป	รหัสหมวดหมู่ย่อยดังต่อ

ไปนีเ้ปน็ก�รจดัประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอลบ์�งประเภททีพ่บในระบบพกิดัศลุก�กร	

AHTN	และในระบบพิกัดภ�ษีศุลก�กรของประเทศสม�ชิกอ�เซียน

ตารางที่ 2 : หมวดหมู่จ่าหน้าพิกัดภาษี AHTN ย่อยสำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(เดือนสิงหาคม ปี 2014)

       ประเภทเครื่องดื่ม รหัสหมวดหมู่        ชื่อรหัส AHTN (นิยามตรงตัว)
 AHTN

เบียร์/เครื่องดื่มที่ทำ�จ�กมอลต์	 22.03	 2203.00.10
	 	 เบียร์	สเตร�ต์หรือพอร์เตอร์

ไวน์/เครื่องดื่มที่ผ่�นก�รหมัก	 22.04	 2204.10.00
	 	 สป�ร์คกิ้งไวน์
	 22.06	 2206.00.10
	 	 ไซเดอร์	หรือ	เพอร์รี่
	 	 2206.00.20
	 	 ส�เก
	 	 2206.00.30
	 	 ไวน์ป�ล์ม	(ทอดดี้)
	 	 2206.00.40
	 	 แชนดี้

สุร�ที่ผ่�นก�รกลั่น	 22.08	 2208.20
	 	 เหล้�หมักองุ่น	(รวมถึงบรั่นดี)
	 	 2208.30
	 	 วิสกี้
	 	 2208.40	เหล้�รัม	และเครื่องดื่มสุร�อื่นๆ
	 	 ทำ�จ�กอ้อย
	 	 2208.50	ยีน	และเจนีว�
	 	 2208.60	วอดก้�

ที่มา : 	AHTN		Tariff		Nomenclature		2012,		HS		TariffNomenclature		2012,		World		

Customs		Organization	(WCO)
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ก�รจัดประเภทแบบส�กลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดภ�ยใต้ระบบ	
HS	และระบบพิกัดภ�ษีที่มี	HS	 เป็นต้นแบบได้ถูกใช้เป็นเวล�หล�ยปี	ก�รจัดหมวด
หมู่ย่อยของแต่ละหมวดบ่งบอกให้เห็นถึง	 วัตถุดิบและวิธีก�รผลิตที่ไม่เหมือนกัน
สำ�หรับก�รผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่�งกัน	

2.2.2 การรบัรองลกัษณะของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลภ์ายใตก้ฎหมาย

ภายในประเทศ
สืบเน่ืองจ�กพัฒน�ก�รของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับส�กลซึ่ง

มีม�น�นนบัศตวรรษ	วธิกี�รผลติ	และวตัถดุบิทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รผลติบอ่ยครัง้ทีจ่ะไดร้บั
ก�รคุ้มครองภ�ยใต้กฎหม�ยภ�ยในประเทศ	 ก�รรับรองโดยกฎหม�ยดังกล่�วมี														
จุดประสงค์เพื่อก�รยืนยันคว�มถูกต้องครบถ้วนของกระบวนก�รผลิต	 และรับรอง
ม�ตรฐ�น	 ให้มีคว�มเสมอต้นเสมอปล�ยเพื่อผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก�ร													
รับรองภ�ยใต้กฎหม�ยภ�ยในประเทศดังกล่�ว	 (นอกเหนือไปจ�กระบบพิกัดภ�ษี
ศุลก�กรของแต่ละประเทศ)	อ�จประกอบด้วย

 ก�รจำ�แนกประเภทก�รผลิต	 เช่นก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รใช้
	 บ�ร์เลย์ในก�รผลิต	“วิสกี้”	และก�รใช้เนื้อไม้เพื่อก�รบ่ม
 ก�รจำ�แนกประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพ�ะ	 เช่นก�รรับรองและ

คุ้มครอง	ลักษณะเฉพ�ะพิเศษ	(โดยเฉพ�ะชื่อ)	ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ถูกผลิต	ณ	สถ�นที่ที่มีลักษณะเฉพ�ะท�งภูมิศ�สตร์	 โดย	“ตัวบ่งชี้ท�ง
ภูมิศ�สตร์”	นั้นยกตัวอย่�งเช่น	 “แชมเปญจน์	 (Champaign)”	 ไวน์ชนิด
เป็นฟอง	 (sparkling	 wine)	 ท่ีควรจะถูกผลิตในแคว้นแชมเปญจน์ใน
ประเทศฝรั่งเศสเท่�นั้น	และ	“สก๊อตวิสกี้	 (Scotch	Whisky)”	ที่ควรจะ
ผลิตในสก๊อตแลนด์ท�งตอนเหนือของสหร�ชอ�ณ�จักร

นอกจ�กโดยท่ัวไปท่ีกฎหม�ยภ�ยในประเทศของแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์จะ
คุ้มครองผลติภัณฑท์ีม่ลีกัษณะพเิศษดงัทีไ่ดย้กตวัอย�่งไปแลว้	องคก์�รก�รค�้โลกเอง
ก็ยังให้คว�มคุ้มครองกับตัวบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ภ�ยใต้ม�ตร�	 23	 ของคว�มตกลง
ท�งก�รค้�ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท�งปัญญ�	 (Agreement	 on	 Trade	 Related	
Aspects	of	Intellectual	Property	Rights	:	TRIPS)	หรือคว�มตกลงที่ครอบคลุม
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ในระดับภูมิภ�คที่จัดทำ�ขึ้นม�ใหม่อย่�ง	 Trans-Pacific	 Partnership	 (TPP)
และRegional	Comprehensive	Economic	Partnership	(RCEP)	เองก็เน้นไปที่
ก�รเตรยีมโครงร่�งสำ�หรบัประเดน็ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภ�ษ	ีอย�่งก�รคุม้ครองทรพัยส์นิ
ท�งปัญญ�คำ�นึงถึงจุดนี้	 ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจะให้โอก�สแก่กลุ่มประเทศ
สม�ชิกอ�เซียนในก�รรับรองว่�ก�รจำ�แนกประเภทของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะมี
คว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลและกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รจำ�แนกประเภทส�กลเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับก�ร	ออกแบบ	และก�รบริห�รม�ตรก�รควบคุม	

เช่นก�รกำ�หนดใหม้	ีใบอนญุ�ตและขอ้กำ�หนดท�งก�รค�้และก�รตล�ดนยิ�มทีช่ดัเจน

และสมำ่�เสมอของตัวผลิตภัณฑ์จะทำ�ให้ก�รควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมหล�ยๆชนิด

ในตล�ดเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	เช่น	ก�รให้นิย�มอย่�งชัดเจนและได้ใจคว�มกับ

คำ�ว�่	“เบยีร”์	ดว้ยคว�มทีเ่บยีรเ์ปน็ผลติภณัฑท์ีม่รีะดบัแอลกอฮอล์	ตำ�่กว�่ผลิตภณัฑ์

ชนิดอื่น	จะทำ�ให้ผู้กำ�หนดนโยบ�ย	และผู้ว�งระเบียบส�ม�รถแยกแยะระหว่�งเบียร์

กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่�	 และทำ�ให้มั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่�เครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ตำ่�ในตล�ดจะตรงคว�มต้องก�รของผู้บริโภค

แมว้�่นยิ�มของผลติภัณฑ์จะมคีว�มสำ�คญัตอ่ก�รควบคมุและว�งระเบยีบ เชน่

ก�รออกใบอนุญ�ต แต่การจำาแนกประเภทตามหลักนี้ไม่ควรจะเป็นส่วนสำาคัญใน

การออกแบบภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.2.3 ฐานภาษีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คณะผูศึ้กษ�ภ�ษสีรรพส�มติในกลุม่ประเทศอ�เซยีน	(APTF)	ระบวุ�่	ประเทศ

สม�ชิกอ�เซียนใช้โครงสร้�งภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีขอบเขตที่กว้�งและขย�ย

ตัวอย่�งช้�ๆ	ในปัจจุบัน	ในแง่ของก�รออกแบบระบบจัดเก็บภ�ษี	ประเทศต่�งๆ	ใน

อ�เซยีน	ณ	ขณะนีใ้ชง้�นตัง้แตห่น่ึงวิธใีนส�มวธิตีอ่ไปนีใ้นก�รคำ�นวณภ�ษสีรรพส�มติ

ซึ่งเก็บจ�กผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผ่�นก�รผลิตหรือนำ�เข้�ม�

 วิธีจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณหรือต่อปริม�ณคำ�นวณภ�ษีต�มระดับแอลกอฮอล์

	 ของผลิตภัณฑ์วัดเป็นปริม�ณลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	(LPA)
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 วธิจีดัเกบ็ภ�ษตีอ่ปรมิ�ณรวมคำ�นวณภ�ษตี�มปรมิ�ณทัง้หมดของของเหลว
	 ในผลิตภัณฑ์และ
 วิธีจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	คำ�นวณภ�ษีต�มมูลค่�ของผลิตภัณฑ์

แตล่ะประเทศ	ในอ�เซยีนใชว้ธิกี�รทีแ่ตกต�่งกนัในก�รคำ�นวณภ�ษสีรรพส�มติ	
ในบ�งกรณีบ�งประเทศจะใช้เพียงวิธีเดียว	 แต่บ�งประเทศใช้ม�กกว่�หน่ึงวิธีประกอบกัน	
เป็นระบบที่ซับซ้อนต�ร�งที่	 3	 แสดงถึงวิธีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรส�มิตในปี	 2014		
ตัวอย่�งท่ีนำ�ม�น้ีสำ�รวจม�จ�กก�รจัดเก็บภ�ษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ�กเคร่ืองด่ืมสุร�

ตารางที่ 3 : โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มสุราของประเทศต่างๆ

ในอาเซียน (เดือนสิงหาคมปี 2014)

วิธีจัดเก็บภ�ษีต่อหน่วย	 ประเทศสิงคโปร์

วิธีจัดเก็บภ�ษีต่อปริม�ตรรวม	 ประเทศอินโดนีเซีย

	 ประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�ม

วิธีผสม	(แบบต่อหน่วย+แบบต�มมูลค่�)	 ประเทศฟิลิปปินส์	(5)

วิธีผสม	(แบบต่อหน่วย+แบบต่อปริม�ตรรวม+แบบต�มมูลค่�)	 ประเทศไทย

	 ประเทศม�เลเซีย

วิธีจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	 ประเทศกัมพูช�

	 ประเทศเมียนม�

	 ประเทศล�ว

	 ประเทศเวียดน�ม

ที่มา :	แบบสำ�รวจ	APTF	ASEAN	Excise	Working	Tariff

ระบบต�่งๆ	นีแ้ตกต�่งกนัอย�่งเหน็ไดช้ดั	มตีัง้แตร่ะบบทีไ่มยุ่ง่ย�ก	(เชน่	ระบบ

ของสิงคโปร์)	 ไปจนถึงระบบแบบที่มีคว�มซับซ้อนม�ก	 (เช่นระบบของไทย	 และ

ม�เลเซยี)ในปทีีผ่่�นม�	หล�ยประเทศในอ�เซยีนอย่�ง	ประเทศอนิโดนเีซีย	ฟิลิปปนิส์	

และไทยพย�ย�มลดคว�มยุง่ย�กของระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจ�กเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในขณะที่ก�รปฏิรูปควรจะดำ�เนินต่อไปเพื่อปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	

ก�รลดคว�มยุง่ย�กของก�รจดัเกบ็ภ�ษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ถือเปน็ย�่งก�้วท่ีถูกต้อง

บนเส้นท�งของก�รสร้�งคว�มเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในท�งเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับ
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ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนที่เริ่มต้นในปี	ค.ศ.	2015

2.2.4 การจำาแนกประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วอาเซียน
ก�รลดคว�มยุ่งย�กของโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ทัว่ทัง้อ�เซยีนในหล�ยปมี�นีโ้ดยมสีว่นใชก้�รประยกุตใ์ชก้�รบรหิ�รจดัก�รใหมส่ำ�หรบั

ก�รจำ�แนกผลิตภัณฑ์ในระบบจัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก	

ในเอกส�รห�รือของคณะศึกษ�ภ�ษีสรรพส�มิตในกลุ่มประเทศอ�เซียน	

เอกส�รห�รอืของ	APTF	ประจำ�ป	ีค.ศ.	2013	(“เอกส�รห�รือ”)	ได้สรุปไวว้�่ผู้กำ�หนด

นโยบ�ยควรกำ�หนดให้มีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้

เคียงกนัในรปูแบบทีเ่ท�่เทียมกนั	“เนือ่งดว้ยก�รท่ีผลติภณัฑเ์ครือ่งด่ืมแอลกอฮอลท์ัว่

ภูมิภ�คอ�เซียนมีคว�มหล�กหล�ย ก�รทำ�โครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิต โดยอิงระดับ

แอลกอฮอล์เพียงอย่�งเดียวจะลดคว�มยุ่งย�กในก�รค้�ข�ยแลกเปลี่ยนสินค้�ทั่ว

อ�เซียนลงอย่�งชัดเจนก�รดำ�เนินต�มวิธีดังกล่�วจะช่วยลดภ�ระคว�มเห็นพ้อง 

ระหว่�งหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษี ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ค้�”

ตล�ดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีโปร่งใส	 และมีคว�มยุ่งย�กน้อยลงทั่วอ�เซียน											

จะช่วยลดคว�มซับซ้อนจ�กในส่วนก�รผลิตและก�รค้�ในภูมิภ�ค	 ก�รเป็นเช่นนี้จะ

สอดคลอ้งกบัหลกัแนวปฏบิตัสิ�กลทีว่�่	“แอลกอฮอลก์ค็อืแอลกอฮอล์”	อย�่งไรกต็�ม

สิ่งนี้ยังเหม�ะสมในท�งบริห�รจัดก�รสำ�หรับรัฐบ�ล	 และเหม�ะสมในด้�นก�รค้�

สำ�หรับผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�

ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีที่ปล่อยให้มีก�รจัดก�รผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันไปใน

ท�งที่ต่�งกันอ�จก่อให้เกิดปัญห�ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	และฐ�นภ�ษีอ�กรเข้�รัฐที่

ไม่มีประสิทธิภ�พอันเกิดจ�ก	พฤติกรรมหลบเลี่ยงภ�ษี

ตัวอย่�งของประเด็นจ�กก�รจำ�แนกประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

 เครือ่งดืม่สรุ�ก�รจำ�แนกผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่สุร�ท่ีแตกต่�งกนัเชน่	ระหว�่ง	

	 “วิสกี้”และ	 “วอดก้�”	 หรือ	 ก�รแบ่งประเภทเครื่องด่ืมเป็น	 “สุร�ข�ว”	

	 และ	“สุร�สี	(สุร�ผสม)”

 เครือ่งดืม่ประเภทไวนก์�รจำ�แนกผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ทีแ่ตกต�่งกนั	เชน่	ก�ร

	 คำ�นวณอตัร�ทีต่�่งกนัระหว�่ง“ไวนช์นดิไม่มฟีอง”	และ	“ไวนช์นดิมฟีอง”	
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	 หรือก�รแบ่งออกเป็น	“ไวน์องุ่น”	และ	“ไวน์ผลไม้”

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำ่�	 (รวมถึงเบียร์)	 ก�รจำ�แนกผลิตภัณฑ์และก�ร

	 คำ�นวณอัตร�ท่ีแตกต่�งกันระหว่�ง	 ผลิตภัณฑ์	 “เบียร์”ทั่วๆ	 ไปเทียบกับ

	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดพร้อมด่ืม	 (RTD)	 อื่นๆ	 ที่มีปริม�ตร

	 แอลกอฮอล์ใกล้เคียงกัน

สำ�หรับภ�ษีท�งอ้อมในปริม�ณน้อยจะมุ่งไปที่ก�รแก้ไขผลกระทบภ�ยนอก	
เชิงลบ	ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีเป้�หม�ยอยู่ที่ก�รปรับเปลี่ยน
แบบแผนก�รบริโภคของตล�ด	ด้วยเหตุที่กล่�วม�	ก�รจำ�แนกประเภทผลิตภัณฑ์ที่มี
ก�รกำ�หนดอตัร�ตอ่ผลติภัณฑ์ท่ีมรีะดบัแอลกอฮอลใ์กลเ้คยีงกนัจะบดิเบอืน	ก�รผลติ	
ก�รบรโิภค	(และในบ�งครัง้)	ก�รห�ร�ยไดเ้ข้�รฐัโดยไมไ่ด้ต้ังใจ	เสยีม�กกว�่	นอกจ�ก
นี้	 อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงและซับซ้อน	 อ�จนำ�ไปสู่ผล	
เสียที่ต�มม�โดยไม่ได้ตั้งใจ	 ซึ่งอ�จเป็นก�รลักลอบนำ�เข้�สินค้�ที่จะทำ�ให้	 เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้�ม�สู่ประเทศโดยผ่�นช่องท�งที่ไม่ถูกควบคุมและไม่เสียภ�ษี

ยิ่งไปกว่�น้ัน	 ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซับซ้อนเกินไปและ
สร้�งภ�ระภ�ษีให้แก่ผู้บริโภคจนเกินไปยังเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดก�รผลิตเหล้�เถ่ือน	
ซึง่ก�รบรโิภคเหล�้เถือ่นทีไ่มม่คีณุภ�พอ�จสง่ผลทีน่�่สลดได	้ดงัทีเ่คยมมี�จ�กก�รได้
รับส�รพิษจ�กเหล้�เถื่อนจนถึงแก่คว�มต�ยที่พบได้ทั่วอ�เซียน	 ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่
นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเคยประสบ

สว่นในท�งเศรษฐกจิก�รมนีโยบ�ยก�รจดัเกบ็ภ�ษทีีส่มบรูณแ์ละสมเหตสุมผล	
จะส่งผลทวีคูณท�งเศรษฐศ�สตร์ในแง่บวกไปยังเศรษฐกิจที่ขย�ยตัวขึ้นด้วยก�รลด
ผลเสยีของก�รมเีครือ่งดืม่ทีล่กัลอบเข�้ม�หรอืเหล�้เถือ่นทีม่ใีนร�้นค�้ปลกี	ธรุกจิก�ร
ท่องเที่ยว	และธุรกิจก�รบริก�รที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย

เมื่อคำ�นึงถึงข้อพิจ�รณ�ข้�งต้น	 เอกส�รห�รือได้สรุปไว้ว่�	 ระบบก�รจำ�แนก
ประเภทที่มีก�รรับรองโดยส�กลอย่�ง	ระบบพิกัดศุลก�กร	HS	ขององค์ก�รศุลก�กร
โลก	WHO	และประมวลม�ตรฐ�นอ�ห�รระหว่�งประเทศ	(Codex	International	
Food	 Standard	 :	 CODEX)	 ขององค์ก�รอน�มัยโลกและองค์ก�รอ�ห�รและ
ก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติไม่เหม�ะที่จะนำ�ม�ใช้เพื่อก�รจำ�แนกประเภทก�รจัด
เก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เนื่องม�จ�กก�รจำ�แนกประเภทเพื่อ
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ก�รจดัเกบ็ภ�ษศีลุก�กรไมค่วรนำ�ม�ใชเ้ปน็หลกัในก�รจำ�แนกเพือ่เกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ
ภ�ยในประเทศ	มปีระเทศต่�งๆ	ในอ�เซยีนนอ้ยม�กทีจ่ะนำ�ก�รจำ�แนกภ�ษศีลุก�กร
ม�ใช้เป็นแบบสำ�หรับภ�ษีสรรพส�มิต

รัฐบ�ลและภ�คอุตส�หกรรมยังมีโอก�สสำ�คัญในก�รลดคว�มยุ่งย�ก	 ด้วย									
ก�รเลือกใช้ระบบก�รจำ�แนกภ�ษีสรรพส�มิตที่ผ่�นก�รปรับปรุงต�มแนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับส�กลแล้ว

2.2.5 แนวปฏิบัติท่ีดีสำาหรับการจำาแนกประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เอกส�รห�รือได้สรุปว่�ก�รจำ�แนกประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต�มแนว

ปฏิบัติที่ดีไม่ควรมีก�รอ้�งอิงจ�กชนิดเครื่องดื่ม	วิธีก�รผลิต	หรือวัตถุดิบที่ใช้	สำ�หรับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น	 ผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรใช้วิธีก�รแบ่งลำ�ดับชั้นแบบ	 3	 กลุ่ม
อย่�งง่�ยที่กำ�หนดจ�กปริม�ตรแอลกอฮอล์เพียงอย่�งเดียว	 ซึ่งจะเป็นก�รนำ�
โครงสร้�งระบบภ�ษีแอลกอฮอล์ที่ครอบคลุมของอินโดนีเซียม�ใช้และนำ�โครงสร้�ง
ก�รจำ�แนกประเภทที่เวียดน�มมีอยู่	(สำ�หรับผลิตภัณฑ์ไวน์และสุร�)	ม�พิจ�รณ�ดัง
ที่แสดงในต�ร�งที่	4

ตารางที่ 4:  การจำาแนกประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีจัดลำาดับขั้นอย่างง่าย

                     ลำาดับชั้น             ปริมาตรแอลกอฮอล์

Tier	3	 >20°	abv

Tier	2	 >5°	abv≤20°	abv

Tier	1	 ≤5°	abv

ที่มา :	APTF	ASEAN	Excise	Study	Group	DiscussionPaper

ผลในท�งปฏิบัติของวิธีน้ีคือก�รท่ีก�รจำ�แนกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลักต�มลำ�ดับชั้นจะเป็นไปดังนี้

 ผลิตภัณฑ์ในชั้นที่	1	(Tier	1)	:	เบียร์	ไซเดอร์	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด
	 พร้อมดื่ม	(RTD)ที่มีปริม�ตรแอลกอฮอล์ใกล้เคียงกัน	
 ผลิตภัณฑ์ในชั้นที่	2	(Tier	2)	:	ไวน์	เหล้�หมัก	สุร�ดีกรีตำ่�
 ผลิตภัณฑ์ในชั้นที่	3	(Tier	3)	:	สุร�ดีกรีแรง	(เช่น	บรั่นดี	วิสกี้	ยีน	วอดก้�	
	 เหล้�รัม	เป็นต้น)
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วธีิก�รแบง่ลำ�ดบัชัน้ดงักล�่วทำ�ใหเ้กดิก�รลดคว�มยุง่ย�กและเกดิผลดตีอ่ก�ร

บรหิ�รจดัก�รอย�่งเดน่ชดั	วธินีีจ้ะทำ�ใหไ้มม่คีว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งใหน้ยิ�มเฉพ�ะแบบ

ละเอยีด	อย�่งก�รนยิ�มว�่อะไรคอื	“เบยีร”์	“ไวน”์	หรือ	“สุร�”	ท้ังยงัเปน็ก�รทำ�ล�ย

โอก�สในก�รใช้”ช่องโหว่”	 หรือจุดอ่อนของก�รใช้นิย�มที่ผู้ออกกฎ	 ระเบียบ	 หรือ

นโยบ�ยค�ดไมถ่งึ	ดว้ยก�รผลติสนิค�้ดว้ยวธิกี�รเฉพ�ะ	(ในแง่ของ	วตัถดิุบและ/หรือ

วิธีก�รผลิต)	เพื่อคว�มได้เปรียบท�งภ�ษี

2.2.6 การลดความยุง่ยากในการจำาแนกประเภททัว่อาเซยีนในชว่ง

ที่ผ่านมา
ก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วอ�เซียนในช่วงที่ผ่�น

ม�ได้ช่วยลดคว�มยุ่งย�กของกระบวนก�รจำ�แนกประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง	

ก�รปฏิรูปต่�งๆ	ที่จะกล่�วถึงหลังจ�กนี้มีก�รถอดประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ�ง	

อย�่งออกจ�กระบบก�รจดัเกบ็	ทำ�ใหก้ระบวนก�รบรหิ�รจดัก�รมคีว�มคลอ่งตัวม�ก

ข้ึนและลดโอก�สท่ีจะเกิดพฤติกรรมจำ�พวกก�รหลบเล่ียงภ�ษีลงได้อันประกอบไปด้วย

 ก�รปฏิรูปในอินโดนีเซีย (ค.ศ. 2010) ลดประเภทก�รจัดเก็บภ�ษี

สรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงจ�กประเภทหลัก	 5	 ประเภทท่ี

จำ�แนกต�มระดับแอลกอฮอล์	(a.b.v.)	เหลือเพียง	3	ประเภท	(หม�ยเหตุ. 

ในปี 2014 เก็บภ�ษีจ�กผลิตภัณฑ์นำ�เข้�ประเภท B และ C ในอัตร�ต่�ง
กับที่จัดเก็บจ�กผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ)

 ก�รปฏิรูปในฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 2012)	 ถอดประเภทผลิตภัณฑ์ออกไป	
4ประเภทที่จำ�แนกต�มร�ค�หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์	 และจำ�แนก
ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุร�	 (กลั่น)	 ทุกรูปแบบเป็นประเภทเดียว (ดู
กรณีศึกษ�ด้�นล่�ง)

 ก�รปฏริปูในไทย (ค.ศ. 2013) ถอดประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมสุร�จำ�พวก	
“สุร�ผสม”	 “สุร�ปรุงพิเศษ”	 และ	 “สุร�พิเศษ”	 ออกไปซึ่งก่อนหน้�นี้มี
ก�รจัดเกบ็ภ�ษสีุร�จ�กผลติภัณฑ์นำ�เข�้ในอตัร�ทีต่่�งกันกบัผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศก�รปฏิรปูในปี	2013	น้ีไดร้วมโครงสร�้งก�รจำ�แนกประเภทเข�้ห�
กันเป็นบ�งส่วน	 คือก�รจัดให้มีก�รเก็บภ�ษีสุร�ทุกรูปแบบในตล�ด
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นอกจ�กสุร�ข�วท้องถ่ินเป็นประเภทเดียวกัน	(ก�รปฏิรูปท่ีว่�น้ีเองก็เป็นก�ร	

ริเร่ิมก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณจ�กเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดในระบบ)

กรณีศึกษา : การลดความยุ่งยากในการจำาแนกประเภทการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
เครื่องดื่มสุรากลั่นในฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 2012)

กอ่นหน�้เดอืนธนัว�คมป	ีค.ศ.	2012	ฟลิปิปนิสม์กี�รใช้ง�นโครงสร�้งภ�ษสีรรพส�มติ
จ�กเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลท์ีซ่บัซอ้น	ในกรณขีองสรุ�กลัน่สนิค�้จะถกูจดัเกบ็ภ�ษตี�มทีต่วัสนิค�้
ถูกจัดกลุ่มเป็นหนึ่งใน	4	กลุ่มย่อยซึ่งอยู่ภ�ยใต้	2	ประเภทหลัก	อันได้แก่

•	 ประเภทที่1 :	ประกอบไปด้วยกลุ่มย่อย	1	กลุ่มที่มีอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตตำ่�สำ�หรับ
	 สินค้�ที่ผลิตภ�ยในประเทศด้วยวัตถุดิบภ�ยในประเทศ	(หลักๆ	แล้วเป็นผลิตภัณฑ์
	 ภ�ยในประเทศ)	และ
•	 ประเภทท่ี 2 :	ประกอบไปดว้ย	3	กลุม่ยอ่ยทีม่อีตัร�ภ�ษสีรรส�มติทีส่งูกว�่	สำ�หรบั
	 เครื่องดื่มสุร�กลั่นอื่นๆ	(หลักๆ	แล้วเป็นผลิตภัณฑ์นำ�เข้�)	
แม้ว่�กฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิตมิได้อ้�งถึงไว้อย่�งชัดแจ้งว่�เป็น	 “ผลิตภัณฑ์ภ�ยใน

ประเทศ”	หรอื	“ผลติภณัฑน์ำ�เข�้”	ในก�รนยิ�มกลุม่ยอ่ยทัง้	4	กลุ่ม	องค์ก�รก�รค้�โลก	WTO	
พบว่�ก�รใช้ง�นระบบน้ีจะก่อให้เกิดระบอบภ�ษีสรรพส�มิตที่มีก�รแบ่งแยกที่ทำ�ให้เกิดก�ร
ป้องกันจ�กก�รนำ�เข้�

ในปี	 ค.ศ.	 2012	ฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มนำ�ใช้ระบบภ�ษีสรรพส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระบบใหม่	ที่จัดประเภทเครื่องดื่มสุร�กลั่นไว้ประเภทเดียว	โครงสร้�งนี้ใช้ก�รทำ�ง�นร่วมของ	
อัตร�ต่อหน่วย	(ต่อพรูฟลิตร)	และองค์ประกอบของก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�

เป็นที่ค�ดหม�ยว่�องค์ประกอบของก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ถูกออกแบบม�เพื่อ													
ใช้เป็นม�ตรก�รในช่วงเปลี่ยนผ่�นเพื่อม่ันใจว่�จะเกิดอัตร�ก้�วหน้�ในระบบก�รจัดเก็บภ�ษี
สรรพส�มิตในระยะสั้น	 ในขณะท่ีฟิลิปปินส์กำ�ลังเปลี่ยนไปใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต่อหน่วยจ�ก
แอลกอฮอล์ให้ม�กขึ้นในระยะย�ว

2.3 วธิกีารทีเ่หมาะสม : การปรบัเขา้หาแนวปฏิบัติทีดี่ทีส่ดุ– 

การจัดเก็บภาษีตามปริมาณจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.3.1 แนวปฏิบัติสากล
ก�รใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับส�กล	

องค์ก�รอน�มัยโลกรับรองระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ที่สุด	 เนื่องด้วยระบบดังกล่�วเป็นระบบท่ีระดับแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์จะสัมพันธ์
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กันกับก�รเสียภ�ษี	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณเองก็เป็นลักษณะเด่นของ

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เน่ืองด้วยสม�ชิกเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขององค์ก�รเพื่อคว�ม						

ร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�	(OECD)	เองก็ใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มระบบดังกล่�ว

ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณจ�กแอลกอฮอล์เองก็มีก�รคำ�นึงถึง	 ก�รปฏิรูป

นโยบ�ยอย่�งช�ญฉล�ดม�น�นแล้วเพื่อเปิดโอก�สให้มีชุมชนเศรษฐกิจท่ีมี

ประสทิธภิ�พ	ตวัอย�่งทีเ่หน็ภ�พทีส่ดุกอ็�จจะเป็นกรณขีอง	สหภ�พยโุรป	ทีป่ระเทศ

สม�ชกิจำ�เปน็ตอ้งรบัรองว่�ก�รจดัเกบ็ภ�ษจี�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอลภ์�ยใตก้ฎหม�ย

ภ�ยในประเทศของแต่ละประเทศจะเป็นไปต�มระบบท่ีจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต�ม

ปริม�ตร	 ถึงแม้ว่�ประเทศสม�ชิกสหภ�พยุโรปจะคงสิทธิในก�รตั้งอัตร�ภ�ษีที่แตก

ต่�งกันได้	แต่ก�รเป็นสม�ชิกจำ�เป็นที่จะต้องมีวิธีก�รที่จะเก็บภ�ษีต�มปริม�ตร

ระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษสีมยัใหมท่ี่โปรง่ใสและระบบนโยบ�ยก�รห�ร�ยไดเ้ข�้รฐั	

ของสหภ�พยุโรปมีร�กฐ�นม�จ�กหลักวิธีก�รพ้ืนฐ�นดังกล่�ว	 ข้อระเบียบ	 92/84/

EEC	และข้อระเบียบ	92/83/EEC	แสดงให้เห็นว่�	ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณ	ไม่ได้

เป็นแค่เกณฑ์ม�ตรฐ�นเพียงอย่�งเดียว	 แต่รวมถึงคว�มจำ�เป็นในก�รเป็นสังคม

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมอีกด้วย:

“หลักเกณฑ์ที่เหม�ะสมที่สุดในก�รจัดเก็บภ�ษีจ�ก เอธิลแอลกอฮอล์ คือ

ปริม�ตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์”	–	ข้อระเบียบ	EU	ที่	92/84/EEC	19	ตุล�คม	ค.ศ.	

1992	

ก�รใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณที่ม�กขึ้นกล�ยม�เป็นศูนย์กล�งลักษณะ

สำ�คญัของก�รปฏริปูภ�ษ	ีของประเทศนอกอ�เซยีนต�่งๆ	ภ�ยในภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิ

ประเทศออสเตรเลียเองก็มีก�รปฏิรูปภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี	ค.ศ.	2000	ซึ่ง

เปน็สว่นหนึง่ของก�รปฏริปูเพือ่คว�มครอบคลมุของระบบภ�ษใีนประเทศ	ดังทีแ่สดง

ในกรณีศึกษ�ต่อไปนี้
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กรณีศึกษา: การปฏิรูปเพื่อใช้การเก็บภาษีต่อหน่วยในออสเตรเลีย (ค.ศ. 2000)

ก่อนหน้�เดือนกรกฎ�คมปี	 ค.ศ.	 2000	 ออสเตรเลียจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจ์�กทัง้ภ�ษสีรรพส�มติและภ�ษขี�ยสง่มลูค�่เพิม่	(Wholesale	sales	tax	:	WST)	
ภ�ษีข�ยส่งมูลค่�เพิ่ม	WST	เป็นหนึ่งในภ�ษีท�งอ้อมบ�งชนิดที่ถูกยกเลิกใช้	เพื่อก�รปรับปรุง
เสถียรภ�พและประสิทธิภ�พของระบบก�รจัดเก็บภ�ษีในออสเตรเลีย	 เนื่องด้วยก�รมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสถียรภ�พของร�ค�	ประเทศออสเตรเลียมีก�รเพิ่มอัตร�ต่อหน่วยของภ�ษี
สรรพส�มิตจัดเก็บจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชดเชยคว�มแตกต่�งระหว่�ง	 GST	 ใหม่ใน
อัตร�ร้อยละ10	และ	อัตร�	WST	เก่�ซึ่งสูงกว่�ม�ก	

ลักษณะก�รปฏิรูปที่สำ�คัญมีดังนี้
•	 ก�รให้นิย�มผลิตภัณฑ์อย่�งจำ�กัด :	 มีเพียงผลิตภัณฑ์ประเภท	 “เบียร์”	 ประเภท

ต่�งๆ	และ	“บรั่นดี”	เท่�นั้นที่มีนิย�มในระบบก�รจัดเก็บภ�ษีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไวน์
ชนิดอ่ืนๆ	จะถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท	“เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ	ท่ีจัดเก็บสรรพส�มิต”	และ

•	 ก�รยกเว้นเครื่องดื่มไวน์ :	 ผู้กำ�หนดนโยบ�ยตัดสินใจให้แยกเครื่องดื่มประเภทไวน์
ออกจ�กระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 แต่ให้คงมีก�รจัดเก็บภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ที่
รู้จักกันว่�	“ภ�ษีชดเชยเครื่องดื่มไวน์”	(WET)	โดยจัดเก็บจ�ก	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ไวน์	และเครื่องดื่มประเภทหมักที่ไม่ได้ผลิตจ�กมอลต์เช่น	ไซเดอร์เพอร์รี่	และเหล้�
หมักนำ้�ผึ้ง

ปี 2010 – Henry Tax Review ชี้แนะให้ใช้การจัดเก็บภาษีต่อหน่วยระบบเดียวกับ           
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในออสเตรเลีย	 มีผู้สนับสนุนจำ�นวนม�กให้เปลี่ยนก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มไวน์	
จ�กระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	 ไปเป็นระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต่อหน่วย	 ร�ยง�นก�ร
ประเมินระบบก�รจัดเก็บภ�ษีในอน�คต	 ค.ศ.	 2010	 ของออสเตรเลีย	 (“Henry	 Review”)	
เสนอแนะว่�

•	 ให้แทนที่ภ�ษีชดเชยเครื่องดื่มไวน์	WET	ที่เป็นก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	ด้วยภ�ษี
	 สรรพส�มิตจัดเก็บต่อหน่วย
•	 ค่อยๆ	 ปรับเปลี่ยนอัตร�ภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หล�ยอัตร�ในประเทศ
	 ออสเตรเลียม�เป็นอัตร�เดียว

โดยทีอ่ตัร�ดงักล�่วไมค่วรกำ�หนดจ�ก	‘ตน้ทนุก�รบรโิภคสทุธทิีเ่พิม่ม�กเกนิ’	ของก�ร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคม

แม้ว่�ก�รปฏิรูปดังกล่�วจะมีกำ�หนดให้ออก		ไปเมื่อปี	ค.ศ.	2014	รัฐบ�ลออสเตรเลีย
คงยังมีก�รมอบหม�ยให้พิจ�รณ�ทบทวนระบบก�รจัดเก็บภ�ษีตลอดปี	ค.ศ.	2015
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2.3.2 การจัดเก็บภาษีตามมูลค่า (ad valorem) – วิธีการจัดเก็บ

ภาษีที่ล้าหลัง
ง�นเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวปฏบิตัสิ�กลท่ีดีท่ีสุด	(ซ่ึงเปน็แหล่งอ�้งองิหลักของ	

คู่มือเล่มนี้)	ระบุว่�ภ�ษีสรรพส�มิตมีอยู่	2	รูปแบบหลัก	คือ
 ภ�ษีสรรพส�มิตจัดเก็บเพื่อแก้ไขผลกระทบภ�ยนอกเป็นรูปแบบที่ควรจะ
	 จัดเก็บต�มจำ�นวนก�รบริโภค	 (หรือก�รผลิต)	 ที่เป็นเป้�หม�ยของก�ร
	 จัดเก็บภ�ษี
 ภ�ษีสรรพส�มิตจัดเก็บเพื่อก�รห�ร�ยได้เข้�รัฐ/ภ�ษีจ�กสินค้�ฟุ่มเฟือย
 เปน็รปูแบบท่ีตัง้เป้�หม�ยไปท่ีสนิค�้มลูค�่สงูทีถ่กูผลติ	หรอื	นำ�เข�้ม�สูเ่ขต
	 อำ�น�จเขตใดเขตหนึ่ง	(เช่น	ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กรถยนต์)

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยเห็นตรงกัน	 (โดยเฉพ�ะในแถลงก�รณ์ต่อส�ธ�รณะ)	 ที่จะ
เช่ือมโยงก�รจัดเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติเข�้กบัอนัตร�ยทีอ่�จเกดิขึน้จ�กก�รบรโิภคทีสุ่ม่
เสี่ยงเหตุผลประก�รนี้โดยท่ัวไปจะอยู่เหนือเหตุผลท�งด้�นวัฒนธรรม	 แรงผลักดัน
ท�งก�รตล�ด	หรอืร�ยไดข้องประเทศ	อย่�งไรกต็�ม	ในชว่งหล�ยปีทีผ่�่นม�	หล�ยๆ
ประเทศจะเริ่มต้นด้วยก�รใช้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต�มมูลค่�	 ก่อนท่ีจะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณ
ไมว่�่ทัง้หมดหรอืแตบ่�งสว่น	โดยก�รเลกิใชก้�รจัดเกบ็ภ�ษเีคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต�ม
มูลค่�นี้เป็นจุดเด่นของพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจ	 เนื่องด้วยก�รที่แต่ละประเทศมีก�ร

ปรับเปลี่ยนนโยบ�ยก�รจัดเก็บภ�ษี	 และก�รบริห�รจัดก�รไปต�มยุคสมัยเพื่อ											
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่มีคว�มก้�วหน้�มีคว�มมั่นคงในก�รห�ร�ยได้เข้�รัฐ	และคว�ม
ร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รที่ม�กยิ่งขึ้น

2.3.3. การปรับเข้าหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยในอ�เซยีนเองกม็องเห็นในผลประโยชนใ์นระยะย�วทีม่�จ�ก

ก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	นอกจ�กตัวอย่�งในระดับส�กล
อย�่งตวัอย�่งของประเทศออสเตรเลยีแลว้	ก�รปฏริปูของอนิโดนเีซยีในป	ีค.ศ.	2010	
ฟลิปิปนิสใ์นป	ีค.ศ.	2012	ไทยในป	ีค.ศ.	2013	และเวยีดน�มในป	ีค.ศ.	2010	ทัง้หมด
มกี�รยตุกิ�รใชก้�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่เปน็บ�งส่วนเพ่ือก�รจัดเกบ็ภ�ษตี�มปริม�ณ
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ที่ม�กขึ้น
 กรณีของเวียดน�ม	(ค.ศ.	2010)	ก�รยกเลิกก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตแบบ
	 ต�มมูลค่�จ�กเครื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์ตำ่�กว่�	40oa.d.v.	(13)
 กรณีของอินโดนีเซีย	(ค.ศ.	2010)	ก�รยกเลิกก�รเก็บภ�ษีสินค้�ฟุ่มเฟือย	

(LST)	แบบต�มมูลค่�แล้วแทนที่ด้วยก�รใช้อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตแบบต่อ
ปริม�ตรรวม	(ต่อลิตร)	ท่ีม�กข้ึนก�รปฏิรูปน้ีมองเห็นว่�เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	
หลักๆ	แล้วเป็นสินค้�ที่มีก�รบริโภคในอัตร�สูง	(FMCG)	ซึ่งไม่เหม�ะที่จะ
ถูกจัดก�รภ�ยใต้ระบบ	นโยบ�ยก�รจัดเก็บภ�ษีแบบ	“ฟุ่มเฟือย”

 กรณีของฟิลิปปินส์	 (ค.ศ.	 2012)	 แม้ว่�ประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ได้ใช้ง�น
ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีแบบต�มมูลค่�ม�ก่อนหน้�ปี	ค.ศ.	2012	โครงสร้�ง
ภ�ษีสรรพส�มิตของประเทศฟิลิปปินส์มีจุดเริ่มด้วยก�รใช้ร�ค�เป็นตัว
กำ�หนดก�รจำ�แนกประเภทผลติภณัฑม์�กอ่น	ดว้ยเหตนุีผ้ลติภณัฑท์ีม่มีลูค�่
มม�กกว�่จะถกูจดัเกบ็ในอตัร�ทีส่งูกว�่	ผลิตภณัฑ์ทีม่มีลูค�่ตำ�่กว�่	ซ่ึงก�ร
ลดคว�มยุง่ย�กในป	ีค.ศ.2012	ไดน้ำ�โครงสร้�งท่ีมรี�ค�เปน็ตัวกำ�หนดออก
ไป	โดยทีย่งัคงองคป์ระกอบก�รจดัเกบ็ภ�ษีต�มมลูค�่เอ�ไวโ้ดยมอีตัร�ก�ร
จัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตแบบต�มปริม�ณอัตร�เดียว

 กรณีของไทย	(ค.ศ.	2013)	ก่อนหน้�เดือนสิงห�คมปี	ค.ศ.	2013	เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ผลิตภ�ยในประเทศหลักๆ	 แล้วจะถูกจัดเก็บเป็นภ�ษีต�ม
ปริม�ณส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีร�ค�แพง	(โดยม�กจะเป็นผลิตภัณฑ์นำ�เข้�)	จะ
ถกูจดัเก็บดว้ยอตัร�ต�มมลูค�่ทีส่งูกว�่	นอกจ�กนีด้ว้ยแรงผลกัดนัท�งก�ร
ตล�ดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ผลติภณัฑ์เบียรส์ว่นใหญใ่นตล�ดจะถกูจดัเกบ็
เป็นภ�ษีสุร�	 (สรรพส�มิต)	 แบบต�มมูลค่�ซึ่งตรงข้�มกับวิธีแบบต�ม
ปรมิ�ณ	ก�รปฏริปูในป	ีค.ศ.	2013	ไดเ้พิม่ก�รจัดเกบ็ภ�ษสุีร�	(สรรพส�มติ)
แบบต�มปริม�ณจ�กผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในตล�ด	 ด้วยก�รให้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์กุชนดิจดัเกบ็ทัง้ต�มองคป์ระกอบต�มปรมิ�ตร	(ต�มปรมิ�ตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อลิตร	LPA)	องค์ประกอบต่อปริม�ตรรวม	(ต่อลิตร)	
และต�มองค์ประกอบต�มมูลค่�เช่นเดียวกับก�รปฏิรูปในฟิลิปปินส์ในปี	
ค.ศ.	2012	ก�รเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในปี	2013	เองก็มีก�รยุติที่จะ
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ใช้ร�ค�เป็นปัจจัยชี้วัดเพียงอย่�งเดียวในก�รกำ�หนดภ�ษีจ�กเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หล�ยชนิดในตล�ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

แม้ว่�ประเทศต่�งๆ	 ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นยังส�ม�รถปรับระบบก�รจัดเก็บ
ภ�ษจี�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องแตล่ะประเทศใหเ้รยีบง�่ยและทนัสมยัยิง่ขึน้ไปกว�่
นี้ได้อีก	การที่ผู้กำาหนดนโยบายต่างๆ ในอาเซียนสามารถมองเห็นผลดีของการจัด
เกบ็ภาษแีบบตามปรมิาณจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ใหม้ากข้ึนได้น้ันก็สมควรได้รับ
การยกย่องชมเชย

นอกจ�กก�รทำ�ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบัิติส�กลทีดี่ทีสุ่ดแล้ว	ผลดีทีส่ำ�คญัของ
ก�รปรับเปลี่ยนจ�กก�รเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต�มมูลค่�	 คือ	 ก�รลดก�รใช้
มูลค่�เป็นปัจจัยชี้วัดในก�รกำ�หนดและจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอ์กีดว้ย	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในภมูภิ�คท่ีมเีขตอำ�น�จท�งกฎหม�ยแตกต่�ง
กันและพรมแดนร่วมกัน	 ดังที่เอกส�รของศูนย์ภ�ษีและก�รลงทุนระหว่�งประเทศ	
(ITIC)	 ค.ศ.	 1999	 อันเป็นคู่มือสำ�หรับก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กสุร�กลั่นได้ระบุว่�	 “ก�ร
เก็บภ�ษีอ�กรจะมีคว�มเสี่ยงต่อก�รนำ�เข้�และก�รซื้อข�ยข้�มช�ยแดนโดยผิด

กฎหม�ยจ�กผู้บริโภคห�กรัฐบ�ลพย�ย�มที่จะคงอัตร�ภ�ษีที่สูงกว่�กับประเทศ													
ข้�งเคียง”

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนในปี	 ค.ศ.	 2015	 จะเป็นโอก�สสำ�หรับผู้กำ�หนด
นโยบ�ยที่จะพิจ�รณ�อย่�งถี่ถ้วนต่อคว�มจำ�เป็นในก�รรักษ�สมดุลระหว่�งอำ�น�จ
ในก�รกำ�หนดภ�ษตีอ่สภ�พคว�มเปน็จรงิและคว�มจำ�เปน็ของประช�คมเศรษฐกจิที่
มีช่องว่�งและเปิดกว้�ง

2.3.4. หลีกเลี่ยงการแยกภาษีอากรจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออก

จากการใช้จ่ายทั่วไป
นโยบ�ยก�รจัดเก็บภ�ษีต�มแนวปฏิบัติที่ดีจะแยกก�รทำ�ง�นของรัฐเป็นก�ร

รวบรวมร�ยไดแ้ละก�รใชจ้�่ยรฐับ�ลจะมอีำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รจดัสรรก�รใชจ้�่ยเหนอื
หน้�ที่อ่ืนๆ	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของก�รใช้จ่�ยของรัฐบ�ลภ�ษี
จัดเก็บเฉพ�ะหรือภ�ษี	 “เพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�ง”อยู่นอกเหนือหลักดังกล่�ว
เนื่องจ�กมีข้อบังคับว่�ภ�ษีอ�กรประเภทดังกล่�วจะต้องนำ�ไปใช้เพื่อก�รเฉพ�ะที่
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กำ�หนดเอ�ไว้เท่�นั้น
ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งจะขัดแย้งกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	 เนื่องจ�ก

ภ�ษีในแบบดังกล่�วจะส่งผลต่ออำ�น�จของรัฐบ�ลในก�รจัดสรรร�ยได้ท่ีม�จ�กก�ร
จดัเกบ็ภ�ษอีย�่งมปีระสทิธภิ�พเพือ่ไปใชใ้นโครงก�รบ�งอย�่ง	กองทนุก�รเงนิระหว�่ง
ประเทศกล�่วถงึก�รแยกเอ�ไวใ้ชเ้ฉพ�ะอย�่งว�่เปน็	“งบประม�ณต�ยตัว”	เนือ่งด้วย
ก�รทำ�เช่นน้ันจะจำ�กัดอำ�น�จของผู้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รจัดสรรก�รใช้จ่�ยอย่�งมี
ประสิทธิภ�พเพื่อวัตถุประสงค์ต่�งๆ	ของนโยบ�ยส�ธ�รณะก�รแยกภ�ษีอ�กรอย่�ง
หนึ่งเพื่อนำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์บ�งประก�ร	เช่น	ก�รศึกษ�	ก�รส่งเสริมส�ธ�รณะ
สุขและสังคม	 จะลดบทบ�ทโดยรวมของรัฐบ�ลในก�รพัฒน�และปรับปรุงนโยบ�ย
ส�ธ�รณะลง

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยได้ริเริ่มก�รจัดแยกร�ยได้จ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีต
เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อผูกมัดต่อนโยบ�ยส�ธ�รณสุข	 ซึ่งแม้ว่�ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพ�ะอย่�งจะก่อให้เกิดข้อผูกมัดท่ีมองเห็นได้ชัด	 (และโดยม�กจะเป็นที่นิยม)	 ของ
รฐับ�ลในก�รใช้จ่�ยส�ธ�รณะ	ประสบก�รณใ์นระดบัส�กลเองกไ็ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึขอ้
จำ�กัด	ดังในตัวอย่�งของเก�หลีใต้ที่ร้อยละ	28.8	ของภ�ษีอ�กรของทั้งรัฐบ�ลกล�ง	
และรัฐบ�ลท้องถิ่นในปี	ค.ศ.	2011	เป็นกองทุนสำ�หรับไว้ใช้เฉพ�ะอย่�งก�รเป็นเช่น
นีจ้ะทำ�ใหผู้ก้ำ�หนดนโยบ�ยสญูเสยีเกอืบถงึหนึง่ในส�มของอำ�น�จควบคมุร�ยไดข้อง
รัฐโดยตรงซึ่งแท้จริงแล้วอ�จนำ�ไปใช้เพื่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของรัฐบ�ลได้โดยทันที

นักวิช�ก�รที่มีชื่อเสียงอย่�ง	Richard	Bird	และ	Joosung	Jun	ระบุถึงจุดนี้
ว่�	 “ประสบก�รณ์ของเก�หลี	 รวมถึงที่อื่นๆ	 แสดงให้เห็นว่�ก�รแยกร�ยได้	 ในท�ง
ทฤษฎีแลว้อ�จมีทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีเหมอืนกบัวธิจีดัสรรก�รเงนิอืน่ๆ	บ�งครัง้กถ็กูใชไ้ด้
ดบี�งครัง้กถ็กูใชไ้ดแ้ย	่และก�รแยกร�ยไดท้ีด่ใีนท�งทฤษฏอี�จไมไ่ด้ทำ�ใหดี้ได้ในท�ง
ปฏิบัติเสมอไป”

ห�กไตร่ตรองดู	ก�รแยกภ�ษีอ�กรเพื่อนำ�ไปใช้เพื่อจุดประสงค์บ�งอย่�ง	เช่น
ก�รส�ธ�รณสุข	 ทำ�ให้เกิดคว�มจำ�เป็นที่จะต้องพึ่งพ�ก�รบริโภคของตล�ดที่สูงขึ้น
เพือ่ทีจ่ะรกัษ�ก�รระดมทุนสำ�หรบัโครงก�รดงักล�่วเอ�ไวอ้ย�่งไมต่ัง้ใจ	สำ�หรบัเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์ก�รแยกร�ยได้เพื่อใช้เฉพ�ะอย่�งจะขัดต่อแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและไม่
เหม�ะสมทีจ่ะเปน็แนวท�งสำ�หรบันโยบ�ยก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติของอ�เซยีนที่
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ต้องก�รคว�มเป็นเอกภ�พม�กขึ้นแล้ว	ก�รคงก�รแยกร�ยได้ดังกล่�วเอ�ไว้หรือห�ก
จะริเริ่มใช้ในอน�คตมีเพียงแต่จะลดคว�มคล่องตัวของผู้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รปรับ
ตัวให้เข้�กับคว�มต้องก�รของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเท่�นั้น

หลักและปัจจัยในเรื่องแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะ

คว�มยัง่ยนื:	ภ�ษจี�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ควร

ทำ�ให้เกิดฐ�นร�ยได้ของรัฐที่มั่นคงและเติบโต

คว�มสมำ่�เสมอ	 :	ระบบจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ควรเปิดท�งให้มีคว�มแน่นอน

สำ�หรับผู้บริโภคและผู้เสียภ�ษี

คว�มมปีระสทิธภิ�พ	:	นโยบ�ยก�รจดัเกบ็ภ�ษี

จ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงก�ร

สร�้งภ�ระในก�รบรหิ�รจดัก�รใหแ้กผู่เ้สยีภ�ษี

และพนักง�นเก็บภ�ษี

คว�มเท่�เทียม	 :	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีจ�ก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรบิดเบือนตล�ด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกระตุ้นให้เกิดก�ร

หลบเลี่ยงภ�ษี	 (เช่น	 โดย	 “ก�รโกงใบกำ�กับ

ร�ค�”	หรอื	“ก�รขย�ยสูต่ล�ดสว่นกล�ง”	โดย	

ผู้บริโภค)

คว�มเรียบง่�ย	 :	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีจ�ก

เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลค์วรไมยุ่ง่ย�กและเข�้ใจได้

ง่�ย	คว�มยุ่งย�กจะเป็นตัวบั่นทอนก�รค้�และ

ก�รลงทุน

ขั้นตอนการออกแบบที่สำาคัญสำาหรับ AEC
ปี 2015

ก�รใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณที่ม�กขึ้น	

รับรองให้มีฐ�นภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท์ีง่�่ยตอ่ก�รคำ�นวณ	ชำ�ระ	และจดัเกบ็

ก�รกำ�หนด	 แนวท�งเพื่อก�รปฏิรูปและก�รปรับ

เปลี่ยนอัตร�ที่ดำ�เนินอยู่แบบยึดตล�ดเป็นหลัก		

(เชน่ก�รปรบัค�่ต�มดชันรี�ค�)	รบัรองในก�รชำ�ระ

ภ�ษีในอน�คตของผู้เสียภ�ษีที่ค�ดก�รณ์ได้

ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

ที่เป็นแบบต�มมูลค่�ควรมีคว�มเรียบง่�ยที่สุดเท่�

ทีเ่ปน็ไปได	้ใชป้ระโยชนจ์�กมลูค�่ท�งก�รค�้ทีม่อียู่

แลว้เพือ่ก�รกำ�หนดฐ�นภ�ษ	ี(มลูค�่ต�ม	ตน้ทนุรวม

กับค่�ประกันภัยและค่�ขนส่ง	 (CIF)	 หรือร�ค�

โรงง�น)	 ห�กจำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดมูลค่�ขึ้นม�

ใหม	่กระบวนก�รควรเปน็ไปอย�่งเรยีบง�่ย	โปรง่ใส	

และมั่นคง

ควรมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต่�งกันในระบบก�ร

จดัเกบ็ภ�ษอีย�่งจำ�กดั	รบัรองใหม้กี�รแขง่ขนัอย�่ง

เป็นธรรมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันและ

จำ�กัดก�รหลบเลี่ยงภ�ษีผ่�นก�รห�กำ�ไรจ�กส่วน

ต่�งของประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต่�งกัน

ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีควรเรียบง่�ยค�ดก�รณ์ได้

และไม่แบ่งแยก	โครงสร้�งพื้นฐ�นควรกำ�หนดต�ม

ระดับแอลกอฮอล์เพียงอย่�งเดียวประกอบกับก�ร

มีอัตร�ขั้นตำ่�ที่ไม่สูงจนเกินไป(เพื่อก�รกระตุ้นให้

เกิดคว�มร่วมมือ)
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2.3.5. การปรับเปล่ียนภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วอาเซียน –             

การปรับเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ต�มที่ได้กล่�วไปแล้วในบทที่	1	คู่มือนี้ไม่แนะนำ�ให้ใช้วิธี	“แนวท�งเดียวใช้กับ

ทุกคน”	 สำ�หรับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตทั่วทั้งอ�เซียน	 ประเทศสม�ชิกแต่ละ
ประเทศในภมูภิ�คต�่งมคีว�มตอ้งก�รและเป�้หม�ยเปน็ของตัวเองซ่ึงจะมอีทิธพิลต่อ
สภ�พสุดท้�ยของระบบก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 อย่�งไรก็ต�มใน
บรบิทของประช�คมในระดบัภมูภิ�ค	มหีลกัก�รและขัน้ตอนก�รออกแบบจำ�นวนม�ก
ท่ีอ�จชว่ยใหผู้ก้ำ�หนดนโยบ�ยคงก�รควบคมุทีพ่อเหม�ะสำ�หรับก�รออกนโยบ�ยจัด
เก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และก�รห�ร�ยได้เข้�สู่รัฐ

2.3.6. หลักการภาษีหลักๆ และขั้นตอนในการออกแบบสำาหรับ

ประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ต�มที่ได้กล่�วไปก่อนหน้�	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้�โภคภัณฑ์ที่มี

ลักษณะเฉพ�ะตัว	ที่มีหล�ยปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รออกแบบนโยบ�ย	ต�ร�งต่อไปนี้จะ
แสดงใหเ้หน็ถงึปจัจยัและหลกัต่�งๆ	ของภ�ษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ประกอบดว้ยกบั
ขั้นตอนก�รออกแบบที่จะช่วยผู้กำ�หนดนโยบ�ย	ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รออกนโยบ�ย
และก�รเก็บภ�ษีอ�กร

ปัจจัยและขั้นตอนก�รออกแบบต่�งๆ	 ที่ไล่ม�ด้�นล่�งนี้ได้รับก�รรวบรวมม�
จ�กก�รปฏิรูปนโยบ�ยในช่วงท่ีผ่�นม�	 และจะเป็นเค้�โครงเพื่อก�รลดคว�มยุ่งย�ก
สำ�หรับสภ�พแวดล้อมในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนปี	ค.ศ.	2015

5	ขั้นตอนในก�รปฏิรูปที่ควรปฏิบัติ

 ขั้นตอนที่	1	:	ก�รใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณที่ม�กขึ้น
 ข้ันตอนท่ี	2	:	ก�รกำ�หนดแนวท�งสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
	 และก�รปรับเปลี่ยนที่ดำ�เนินอยู่แบบยึดตล�ดเป็นหลัก
 ขั้นตอนที่	 3	 :	 ก�รรับรองให้มีระบบก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ที่เรียบง่�ย
	 และโปร่งใส
 ขั้นตอนที่	 4	 :	 คว�มเสมอภ�คต่อประเภทภ�ษีสรรพส�มิตจ�กผลิตภัณฑ์
	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีจำ�นวนน้อยกว่�
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 ขั้นตอนที่	5	:	คว�มเรียบง่�ยที่ม�กขึ้นจ�กระบบที่ไม่แบ่งแยก	ค�ดก�รณ์

	 ได้	และเรียบง่�ย

ขั้นตอนที่ 1 : การใช้การเก็บภาษีตามปริมาณที่มากขึ้น
ก�รปรับเข้�ห�ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มปริม�ณจ�กเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น

แนวท�งปกตขิองก�รปฏิรปูโครงสร�้งภ�ษสีรรพส�มติทัง้ภ�ยในอ�เซยีนและในระดบั

ส�กล	 ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต�มปริม�ณช่วยยืนยันว่�ภ�ษีสรรพส�มิตจะ														

ส่งสัญญ�ณร�ค�ที่เชื่อมโยงกับปริม�ตรแอลกอฮอล์ในเคร่ืองด่ืมม�กกว่�มูลค่�ของ												

ตัวเครื่องดื่มเอง

การเลือกอัตราให้เหมาะสม
ขัน้แรกขัน้หนึง่ทีส่ำ�คญัสำ�หรบัผูก้ำ�หนดนโยบ�ยคอืก�รกำ�หนดอตัร�ภ�ษสีรรพ

ส�มิตต�มปริม�ณที่เหม�ะสม	ทั้งในระยะสั้น	และระยะย�วโดยอิงต�มวัตถุประสงค์

ของนโยบ�ยภ�ษีของรัฐบ�ลซึ่งอ�จะประกอบด้วย	:

 คว�มเป็นกล�งท�งภ�ษีรับรองได้ว่�ก�รเก็บภ�ษีอ�กรในปัจจุบันจะคงอยู่

	 ในระบบใหม่

 คว�มเป็นกล�งท�งร�ค�ดงักรณขีองออสเตรเลยีในป	ีค.ศ.	2000	ผูก้ำ�หนด

	 นโยบ�ยอ�จเลอืกทีจ่ะตัง้อตัร�ในระดบัท่ีส่งผลกระทบต่อร�ค�ข�ยปลีกให้

	 ผู้บริโภคน้อยที่สุด	หรือ

 ภ�ษีอ�กรที่สูงขึ้นผู้กำ�หนดนโยบ�ยอ�จเน้นไปที่ก�รเพิ่มภ�ษีสรรพส�มิต

	 จ�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอลโ์ดยรวม	(ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยจะต้องเข�้ใจถงึปญัห�

	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รเพิ่มภ�ษีสรรพส�มิตในสินค้�ที่มีภ�ระภ�ษีสูงอยู่แล้ว

	 ซึ่งอ�จเป็นก�รผลักปริม�ณภ�ษีที่ต้องจ่�ยเข้�สู่ช่องท�งที่ไม่เสียภ�ษี)

ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกเหล่�นี้	และเป้�หม�ยท�งยุทธศ�สตร์อื่นๆ	จำ�เป็นต้อง

มีก�รสร้�งแบบจำ�ลองท�งเศรษฐกิจอย่�งระมัดระวัง	 ที่มีก�รคำ�นึงถึงคว�มยืดหยุ่น

ของร�ค�และผลกระทบจ�กก�รทดแทนต่อตล�ด	เมื่อร�ค�มีก�รเปลี่ยนแปลง
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แผนภ�พที	่1	แสดงแนวคดิของ	“คว�มเป็นกล�งท�งร�ค�”	ดว้ยก�รใชต้วัอย�่ง

จ�กเครื่องดื่มเบียร์ในกรณีศึกษ�ในออสเตรเลียที่ได้กล่�วถึงก่อนหน้�	ภ�พดังกล่�ว

แสดงใหเ้หน็ถงึก�รปฏริปูเปน็ก�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มปรมิ�ณ	โดยทีม่โีครงสร�้งครอบคลมุ

ที่ร�ค�ข�ยปลีกคงที่ทั้งในระบบก�รจัดเก็บภ�ษีแบบเก่�และแบบใหม่

การปฏิรูปเป็นอัตราตามปริมาณอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เน่ืองดว้ยก�รพฒัน�ท�งเศรษฐกจิของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซยีนมรีะดบัทีแ่ตก

ต่�งกัน	 ซึ่งจะดูไม่สมเหตุสมผลถ้�ผู้กำ�หนดนโยบ�ยจะเปล่ียนระบบก�รจัดเก็บภ�ษี

สรรพส�มติจ�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์�กระบบก�รจดัเกบ็ต�มมลูค�่ไปเปน็ระบบก�ร

จัดเกบ็ต�มปรมิ�ณอย�่งทันทีทันใด	ดว้ยเหตท่ีุแรงผลกัดันของคว�มออ่นไหวต่อร�ค�

ของตล�ดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์และคว�มแตกต�่งของภ�ระภ�ษรีะหว�่ง	ผลิตภณัฑ์

ร�ค�ประหยัด	 (มูลค่�ตำ่�)	 และผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พร�ค�สูง	 (มูลค่�สูง)	 ที่ทั้งหมด														

อยูภ่�ยใตร้ะบบก�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่	ทำ�ใหก้�รปรับเปล่ียนในทนัทจีะไมส่มเหตุ										

สมผล

แผนภาพที่ 1: การคงสภาพความมั่นคงทางราคา ในการปฏิรูปของประเทศออสเตรเลีย
ในปี 2000
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ขั้นตอนที่	 2	 จะแสดงให้เห็นว่�เมื่อเวล�ผ่�นไปก�รกำ�หนดแนวท�งเพ่ือก�ร

ปฏิรูปจะมีส่วนช่วยอย่�งไรในก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�ก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปต�มแนวปฏิบัติส�กลที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 : การกำาหนดแนวทางสำาหรับการปฏิรูปภาษีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และการปรับเปลี่ยนที่ดำาเนินอยู่แบบยึดตลาดเป็นหลัก
ก�รปฏิรูปภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมั่นคงควรมีก�รรับรองคว�มแน่นอนที่

ยังมีอยู่ให้กับผู้ชำ�ระภ�ษี	 (ผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�)	 อย่�งพอเหม�ะ	 รวมท้ังให้กับปฏิบัติก�ร	

อื่นๆ	ภ�ยใต้ห่วงโซ่อุปท�นซึ่งประกอบไปด้วย	ผู้ข�ยส่ง	ผู้จัดจำ�หน่�ย	และผู้ข�ยปลีก	

ก�รปฏริปูทีร่ดุหน�้ควรจะมกี�รคอ่ยๆ	ลดบทบ�ทของก�รใชม้ลูค�่ของผลติภณัฑเ์ปน็

ตัวกำ�หนดภ�ระภ�ษีรวมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังท่ีได้เห็นไปในก�รปฏิรูปภ�ษี

สรรพส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์	 (ปี	ค.ศ.	2012)	และในไทย	 (ปี	ค.ศ.	

2013)

ก�รปรบัเปลีย่นจ�กวธิกี�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่ไปเปน็วธิกี�รจดัเกบ็แบบต�ม

ปรมิ�ณอย�่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์ะสมในนโยบ�ยสำ�หรบัผูก้ำ�หนด

นโยบ�ย	 เริ่มแรก	 ก�รปรับเปลี่ยนนี้เริ่มขจัดสิ่งปลุกเร้�ในก�รโกงใบกำ�กับร�ค�	

(“under-invoicing”)	ของมูลค่�ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิตได้น้อยลง

ออกไป	ในอกีแงห่น่ึงสญัญ�ณร�ค�ท่ีถูกจดุข้ึนม�ใหมใ่นระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษจีะเชือ่ม

โยงกับก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซึ่งจะทำ�ให้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีส�ม�รถมี

ส่วนช่วยเหลือรัฐบ�ลในจุดประสงค์ต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ดียิ่งขึ้น

ก�รปรับเปลี่ยนทีละน้อยไปสู่ก�รจัดเก็บแบบต�มปริม�ณของผู้กำ�หนด

นโยบ�ยทำ�ให้มองเห็น	ก�รใช้ง�นระบบก�รจัดเก็บภ�ษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	“แบบ

ผสม”	ทีม่�กขึน้ทัว่อ�เซยีน	ระบบดงักล�่วมคีว�มซบัซอ้นและไมน่บัว�่เปน็ไปต�มแนว

ปฏบิตัทิีด่ใีนระยะย�ว	แตอ่ย�่งไรกต็�มก�รใช้ระบบดงักล�่วเปน็วธิกี�รปฏริปูทีเ่ฉลยีว

ฉล�ดในระยะสั้น	 ถึงระยะป�นกล�งในก�รที่เป็นแนวท�งเพื่อก�รปฏิรูปให้มีก�รใช้
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ก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณที่ม�กขึ้น

แผนภาพที่ 2	 แสดงถึงก�รใช้ง�น	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 “แบบ

ผสม”	จ�กสุร�ทั่วอ�เซียนในปัจจุบัน

ก�รปรับเปลี่ยนจ�กก�รใช้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีแบบต�มมูลค่�ระบบเดียว

ทัง้หมดทีล่�้หลังซึง่ปจัจบุนัถกูใชใ้นประเทศทีพ่ฒัน�ช�้กว�่ไปสูร่ะบบก�รจดัเกบ็ภ�ษี

ต�มปรมิ�ณระบบเดยีวทัง้หมดซึง่ถกูใชใ้นประเทศเจรญิกว�่	สอดคลอ้งกบัก�รปฏริปู

เศรษฐกิจและก�รจัดเก็บภ�ษีที่ครอบคลุมกว่�ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ก�รในท�ง

เศรษฐกิจ

การรับรองให้มีการดำาเนินการที่ดีระหว่างการปรับเปลี่ยน – เข้าใจองค์

ประกอบของการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าอย่างให้ถูกต้อง

เนื่องด้วยมีก�รใช้ง�นองค์ประกอบของก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�จ�กเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอลต์ลอดก�รปรบัเปลีย่นเป็นเรือ่งสำ�คญัทีผู่ก้ำ�หนดนโยบ�ยจะตอ้งมกี�ร

รับรองให้มีระบบที่ส�ม�รถจัดก�รแรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับร�ค�ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	เช่น	ก�รกำ�หนดฐ�นภ�ษีที่จัดเก็บต�มมูลค่�
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ขัน้ตอนที ่3 จะเปน็ก�รแสดงปจัจยัต�่งๆ เพือ่ก�รพจิ�รณ�ระหว�่งทีใ่ชก้�รจดั

เก็บภ�ษีต�มมูลค�่เพือ่รบัรองใหม้คีว�มโปรง่ใสและมปีระสทิธภิ�พในระบบม�กทีส่ดุ

เท่�ที่เป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 3 : การรับรองให้มีระบบการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าที่ 

เรียบง่ายและโปร่งใส
วธิทีีใ่ชก้ำ�หนดฐ�นภ�ษเีปน็ปจัจยัหลกัๆ	ปจัจัยหนึง่ทีส่่งผลต่อก�รจัดเกบ็ภ�ษี

สรรพส�มติต�มมลูค�่	ต�มทีไ่ดก้ล�่วเอ�ไวใ้นคูม่อืเล่มนีแ้ละ	เอกส�รห�รือ	ค.ศ.	2013	

ก�รกำ�หนดฐ�นภ�ษีสรรพส�มิตส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี	 เนื่องด้วยก�รเป็นภ�ษีจ�ก

ก�รผลิต	 (รวมถึงจ�กก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกัน)	 แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดชี้ว่�

ภ�ษีสรรพส�มิตควรจัดเก็บจ�กช่วงต้นส�ยโซ่อุปท�นที่สุดที่ทำ�ได้เมื่อสินค้�เข้�ถึง

ตล�ดภ�ยในประเทศเพื่อก�รบริโภคภ�ยในประเทศด้วยเหตุนี้	 ฐ�นภ�ษีสรรพส�มิต

ต�มมูลค่�ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็น

 สำ�หรับสินค้�ที่ผลิตภ�ยในประเทศต�มมูลค่�	 “ร�ค�หน้�โรงง�น”	 หลัง

	 จ�กที่สินค้�ออกจ�ก	“ส�ยก�รผลิต”	และ

 สำ�หรบัสนิค�้ทีน่ำ�เข�้ม�ต�มมลูค�่	“ต้นทุนสินค�้รวมกบัค�่ประกนัภยัและ

	 ค่�ขนส่ง”	 (CIF)	 ที่ระบุโดยศุลก�กร	 รวมกับค่�ภ�ษีศุลก�กรก่อนที่สินค้�

	 จะพ้นจ�กเขตอ�กร	(เช่น	ท่�เรือ)

วิธีนี้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต�มมูลค่�จ�ก

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ฐ�นภ�ษท่ีีกำ�หนดตัง้แตต่น้ส�ยโซอ่ปุท�นแสดงใหเ้หน็ถงึตน้ทนุ

ก�รผลิตหรือนำ�เข้�ของสินค้�ได้ดีที่สุด	 และยังได้ใช้ประโยชน์จ�กมูลค่�ธุรกรรม

ท�งก�รค้�ที่ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคใช้ในส�ยโซ่อุปท�นในก�รค้�ข�ยสินค้�	(โดยม�กต่อ

ผู้ข�ยส่ง/ผู้จัดจำ�หน่�ย)

และที่สำ�คัญที่สุด	มูลค่�ต�ม	“ร�ค�โรงง�น”	และ	“ร�ค�ต้นทุนสินค้�รวมกับ

ค่�ประกันภัยและค่�ขนส่ง	 (CIF)	 รวมกับภ�ษีศุลก�กร”	 แสดงให้เห็นถึงมูลค่�ท่ีแท้

จริงของสินค้�	ณ	จุดรวบรวมสินค้�	ในประเทศส่วนม�กทั่วอ�เซียนซึ่งเป็นเพร�ะเหตุ
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ที่หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีเพิ่มประสิทธิภ�พให้สูงสุดด้วยก�ร	 จัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต		

ณ	จุด	ผลิต	หรือ	นำ�เข้�	ร่วมกันกับหน่วยง�นต่�งๆ	เช่น	หน่วยง�นศุลก�กร

จ�กก�รออกข้อตกลงก�รค้�เสรี	 (FTA)	 ซึ่งมีก�รลดก�รจัดเก็บภ�ษีศุลก�กร		

ลงเรื่อยๆ	 ทั่วภูมิภ�คอ�เซียนทำ�ให้หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเผชิญกับก�รที่

ฐ�นภ�ษีสรรพส�มิตต�มมูลค่�จ�กผลิตภัณฑ์นำ�เข้�ที่ลดลง

เมื่อคำ�นึงถึงจุดนี้	 ผู้กำ�หนดนโยบ�ยบ�งส่วนจึงคิดห�ตำ�แหน่งตัวเลือกอื่นใน

ส�ยโซ่อุปท�นที่จะใช้เพื่อก�รคำ�นวณฐ�นภ�ษีต�มมูลค่�	ซึ่งตัวเลือกมีดังนี้

 ร�ค�ข�ยสง่	(เชน่	ร�ค�ข�ยสง่ชว่งสดุท�้ย	ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัในประเทศไทย)

	 และ

 ร�ค�ข�ยปลีก	(เช่น	ที่ใช้อยู่ในฟิลิปปินส์)

ต�มทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบัุน	ฐ�นภ�ษท่ีียดึต�มร�ค�ข�ยสง่และร�ค�ข�ยปลกี	จะถกู

ใช้เพื่อก�รคำ�นวณภ�ษีที่จะถูกระบุในช่วงต้นส�ยโซ่อุปท�นหรือเมื่อสินค้�ออกจ�ก

โรงง�นหรือท่�เรือซึ่งทำ�ให้หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต้องมีก�รแทรกแซง

กระบวนก�รกำ�หนดร�ค�	ซึง่จะสง่ผลกระทบในท�งไมด่ตีอ่คว�มเรยีบง�่ย	และคว�ม

โปร่งใสของระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบต�มมูลค่�

แผนภาพที่ 3: จุดคำานวณภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าภายในห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทาน
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แผนภาพที่ 3 แสดงถึงตำ�แหน่งอื่นๆ	 ในส�ยโซ่อุปท�นที่ใช้ในก�รคำ�นวณ													

ฐ�นภ�ษีและเน้นให้เห็นว่�จุดรวบรวมอยู่ช่วงต้นของส�ยโซ่อุปท�น

ปัญหาที่มาจากฐานภาษีแบบตามความจำาเป็น (mandated tax 

bases)
ก�รคำ�นวณฐ�นภ�ษี	 ณ	 ตำ�แหน่งหลังก�รชำ�ระเงินในห่วงโซ่อุปท�นจะลด												

คว�มโปรง่ใสท�งก�รค�้ของระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ	ฐ�นภ�ษทีีว่ดัต�มส�ย

โซ่อุปท�นจะถูกคำ�นวณโดยมีคว�มโปร่งใสท�งก�รค้�ได้เพียงถ้�คว�มรับผิดในก�ร

เสียภ�ษีย้�ยต�มส�ยโซ่อุปท�น	ร่วมกับก�รที่สินค้�ด้วย	–	รวมถึงจุดรวบรวมสินค้�	

ย้�ยไปที่จุดต่อไปเช่น	ผู้ข�ยส่ง	และ	ผู้ข�ยปลีก	ก�รที่ระบบนี้จะทำ�ง�นได้จำ�เป็นต้อง

มีระบบก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�รจัดก�รคว�มรับผิดชอบในก�รเสียภ�ษี	 เช่นระบบ

จุดอ้�งอิง	(quoting)	หรือ	คลังสินค้�ทัณฑ์บน

ถ้�เป็นก�รจัดเก็บภ�ษีที่มีคว�มประณีตอ�จใช้วิธีนี้ในก�รก�รจัดเก็บภ�ษีท�ง

อ้อมให้สำ�เร็จได้	(ดังตัวอย่�งในภ�ษีชดเชยเครื่องดื่มไวน์	(Wine	Equalisation	Tax)

ของออสเตรเลีย)	 แต่ระบบที่ใช้ร�ค�ข�ยส่งช่วงสุดท้�ย	หรือ	 ร�ค�ข�ยปลีกสุทธิที่มี

อยู่	หรือ	อยู่ในช่วงก�รพิจ�รณ�	ส่วนม�กจะใช้มูลค่�ต�มตัวเลขที่ตกลงกันล่วงหน้�

ระหว�่งหนว่ยง�นต�่งๆ	กบัผูเ้สยีภ�ษ	ีก�รกระทำ�ในฉ�กหลกัเชน่นีจ้ะลดคว�มโปรง่ใส	

และสร้�งคว�มยุ่งย�กให้แก่ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีเป็นอย่�งม�กซึ่งโดยม�กจะเป็น

กรณีของร�ค�ข�ยสง่ในแบบทีป่ร�ศจ�กคว�มเปน็ส�ธ�รณะหรอืมนีอ้ย	โดยคว�มเปน็

ส�ธ�รณะของก�รกำ�หนดร�ค�ส�ม�รถทำ�ให้เกิดคว�มแน่นอนและคว�มกระจ่�งซึ่ง

ขึน้อยูก่บัคว�มเหม�ะสมของร�ค�ทีก่ำ�หนดนอกจ�กนัน้	โดยม�กจะมผีูข้�ยสง่ม�กกว�่

หนึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปท�นเดียวซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มซับซ้อนและคว�มลำ�บ�กในก�ร

คำ�นวณฐ�นภ�ษี

ร�ค�ข�ยปลีก	 (RSP)	 เป็นมูลค่�ของสินค้�ที่กำ�หนด	ณ	 จุดข�ยปลีกให้กับ														

ผู้บริโภค	 ซึ่งชัดเจนในตัวเองว่�เป็นเรื่องธรรมด�ที่จะไม่มีคว�มหม�ยใดๆ	 ที่เป็นที่

ยอมรับในก�รใช้	 RSP	 เพื่อกำ�หนดฐ�นภ�ษีต�มมูลค่�มีก�รเน้นถึงจุดนี้ในเอกส�ร											
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ก�รค�้และศลุก�กรในระดบัส�กล	เชน่	ใน	World	Customs	Journal:	“…ก�รกำ�หนด

ร�ค�ข�ยปลีกของสินค้�ตัวเดียวกันอ�จมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งม�ก ขึ้นอยู่กับจุดที่

ข�ย;ยกตัวอย่�งเช่น ร�ค�ของเครื่องดื่มโซด�หนึ่งกระป๋องที่ว�งข�ยที่ร้�นสะดวก            

ซื้อ และภัตต�ค�รอ�จแตกต่�งกันถึง 4 หรือ 5 เท่� ด้วยเหตุนี้ก�รจะกำ�หนดภ�ษี

สรรพส�มิตจ�กร�ค�ข�ยปลกีใหป้ระสบผลสำ�เรจ็นัน้จะตอ้งมวีธิกีำ�หนดร�ค�ข�ยปลกี

ดังกล่�วให้กับผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันทั่วตล�ดให้เสมอภ�ค เรียบง่�ย และ เท่�

เทียมในคว�มโปร่งใส”

ระบบที่อิงต�มร�ค�ข�ยปลีกที่จะได้ผลจะต้องมีก�รพิจ�รณ�อย่�งถ่ีถ้วนจ�ก

หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีรวมถึงปัจจัยอื่นๆ	 อย่�งเช่น	 กลยุทธ์ก�รกำ�หนดร�ค�ในท�ง

ทฤษฎี	 วิธีก�รสำ�รวจและตรวจสอบร�ค�	 และกลยุทธ์ท่ีดีพอท่ีจะหลีกเล่ียงก�รเก็บ

ภ�ษีซำ้�ซ้อน	(เช่น	ฐ�นภ�ษีเพื่อภ�ษีสรรพส�มิตโดยเฉพ�ะ)	และควรมีท�งออกให้กับ

ตัวผู้เสียภ�ษีด้วยวิธีก�รที่มีผลผูกพันท�งกฎหม�ย	 เช่น	 กระบวนก�รออกคำ�ส่ังของ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 สำ�หรับร�ค�ท่ีตั้ง	 เพื่อคุ้มครองผู้เสียภ�ษีจ�กก�รปรับเปลี่ยน

คว�มรับผิดชอบที่มีผลย้อนหลัง

ก�รใช้วิธีก�รคำ�นวณฐ�นภ�ษีต�มมูลค่�แบบท�งเลือกต่�งๆ	 ควรไปเป็นเพื่อ

เป็นม�ตรก�รช่ัวคร�วในก�รเป็นข้ันตอนก�รปรับเปลี่ยนไปสู่ก�รใช้ง�นภ�ษีสรรพ

ส�มิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบต�มปริม�ณเท่�นั้น

ขั้นตอนที่ 4: ความเสมอภาคต่อประเภทภาษีสรรพสามิตจาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีจำานวนน้อยกว่า
ผู้กำ�หนดนโยบ�ยและผู้ว�งระเบียบจำ�เป็นต้องรับรองนิย�มส�กลของเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอลเ์อ�ไวใ้นกรอบแนวก�รว�งระเบยีบ	(นอกเหนอืจ�กเร่ืองภ�ษ)ี	ของตน	

ไมว่�่อย�่งไร	ก�รจำ�แนกประเภทผลติภณัฑไ์มค่วรเปน็หลกัของก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพ

ส�มิตจ�กเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์และองคป์ระกอบหลกัของก�รปฏริปูก�รจดัเกบ็ภ�ษี

สรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ควรมีก�รถอดประเภทของเครื่องดื่มบ�งชนิด

ออกจ�กระบบก�รจัดเก็บภ�ษี	ดังเช่นในก�รปฏิรูปของ	ประเทศอินโดนีเซีย	ประเทศ
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ฟิลิปปินส์	 และประเทศไทย	 ซึ่งจะช่วยลดโอก�สในก�รโกงใบกำ�กับร�ค�	 ซึ่งเป็น												

ผลม�จ�กก�รทำ�กำ�ไรจ�กส่วนต่�งของร�ค�	(arbitrage)	ระหว่�งประเภทผลิตภัณฑ์

ที่ต่�งกันโดยผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรคำ�นึงถึง

 ในช่วงเริ่มต้น	 ควรมีเพียงหมวดหมู่ภ�ษีเพียงหมวดเดียวสำ�หรับเครื่องด่ืม

	 แอลกอฉอล์ที่เป็นส�กลแต่ละชนิดอันประกอบด้วย	 เบียร์	 ไวน์	 และ	สุร�

	 กลั่นที่ไม่ผ่�นก�รผสม

 ห�กเป็นไปได	้โครงสร�้งภ�ษคีวรคำ�นงึจ�กระดับแอลกอฮอลม์�กกว�่ชนดิ

ของเครื่องดื่มในก�รจำ�แนก	–	เช่น	ควรจัดก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด

พร้อมดื่มสำ�เร็จรูปไปในท�งเดียวกันกับ	 เครื่องดื่มเบียร์ที่มีระดับ	 a.d.v.	

ใกลเ้คยีงกนัม�กกว�่จะจดัก�รไปในท�งเดยีวกนักบัเครือ่งดืม่สรุ�กลัน่ทีไ่ม่

ผ่�นก�รผสมที่มีระดับ	a.d.v.	สูงกว่�

 ผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรหลีกเลี่ยงก�รกำ�หนดอัตร�เพิ่มเติม	(concessional	

	 rate)	ต�มลักษณะอื่นๆ	เช่น	บรรจุภัณฑ์	กลิ่น	หรือส�รเติมแต่ง	

ขั้นตอนที่ 5 : ความเรียบง่ายที่มากขึ้นจากระบบที่ไม่แบ่งแยก คาด

การณ์ได้ และเรียบง่าย
ขั้นตอนที่	5	โดยหลักแล้วจะเป็นส่วนเสริมของขั้นตอนที่	4	ต�มที่ได้กล่�วถึง

ใน	เอกส�รห�รือในปี	2013	วิธีก�รจำ�แนกประเภทต�มแนวปฏิบัติที่ดีไม่จำ�เป็นที่จะ

ต้องมีก�รจำ�แนกประเภทสินค้�เพื่อก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตอื่นๆ	นอกจ�กก�ร

ระบุระดับแอลกอฮอล์ของสินค้�	 ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ควรมีสิ่งต่�งๆ	ดังต่อไปนี้

 มรีะบบก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติท่ีเรยีบง�่ยควรมกี�รรบัรองใหม้	ีระดับ/

	 กลุม่ภ�ษขีัน้ตำ�่และก�รรบัรองในก�รตัง้อตัร�ภ�ษใีหไ้มอ่ยูใ่นระดบัทีส่งูม�ก

	 เกินไปจนอ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่ลงรอย
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 มรีะบบก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติควรค�ดก�รณไ์ด้	ห�กอตัร�ต�มปริม�ณ

ขึน้อยูก่บัคว�มเปลีย่นแปลงอย�่งสมำ�่เสมอในชว่งระยะเวล�หนึง่	(เชน่	ก�ร

ปรับดัชนีร�ค�ประจำ�ปีต�มภ�วะเงินเฟ้อ)	 ในแง่ของก�รบริห�รจัดก�ร	

คว�มรบัผดิท�งภ�ษสีรรพส�มติควรง�่ยตอ่ก�รคำ�นวณสำ�หรบัผูช้ำ�ระภ�ษี

และหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีประกอบกับก�รชำ�ระเงินและจัดเก็บด้วยวิธี

ส�มัญโดยใช้ระบบส�รสนเทศที่โปร่งใสและน่�เชื่อถือ

 มโีครงสร�้งทีไ่มแ่บง่แยกทีส่�ม�รถรบัรองใหม้คีว�มสอดคล้องกบักฎหม�ย

ก�รค้�ระหว่�งประเทศในระยะย�วและโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ระบบจัดเก็บ

ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรจัดก�รผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

ภ�ยในประเทศและผลิตภัณฑ์นำ�เข้�อย่�งเท่�เทียมกัน
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บทที่ 3

รถยนต์

บทสรุปของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 คว�มชอบธรรมของนโยบ�ยก�รใชภ้�ษสีรรพส�มติรถยนตอ์ย�่งถกูตอ้งซึง่

ต้องตั้งอยู่บนหลักของก�รแก้ไขปัจจัยภ�ยนอกท่ีเป็นเชิงลบเกี่ยวข้องกับ

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์คว�มมั่นคงท�งพลังง�นก�รจร�จรที่

ตดิขดัก�รชำ�รดุของพืน้ผวิถนนดว้ยระบบภ�ษสีรรพส�มติทีม่ปีระสทิธภิ�พ

ท�งเศรษฐกิจเพื่อเตือนผู้ขับขี่ถึงปัจจัยเหล่�นี้

 นโยบ�ยเชิงร่วมมือกฎและม�ตรฐ�นในระดับช�ติคือเทคโนโลยีก�รขับขี่ที่

นำ�ไปสู่ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลงและย�นพ�หนะที่										

ประหยัดนำ้�มันม�กขึ้นก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนั้นควรจะร่วมกับและ

สนับสนุนโดยนโยบ�ยเหล่�นี้ม�กกว่�ที่จะสร้�งคว�มไร้ประสิทธิภ�พใน													

เชิงอุตส�หกรรม

 หลีกเลี่ยงก�รบิดเบือนตล�ดหลักคว�มใส่ใจต้องถูกนำ�ม�ใช้เป็นนโยบ�ย

ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติในระหว�่งก�รใชร้ะบบนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มตินี้

เพื่อที่จะดึงดูดก�รลงทุนในทำ�นองที่จะไม่ก่อให้เกิดก�รผลิตเกินอัตร�,	ไม่

สร้�งเทคโนโลยีที่ไร้ประสิทธิภ�พและไม่นำ�ไปสู่ก�รแข่งขันกับประเทศ												

ผู้ผลิตเพื่อนบ้�นสิ่งเหล่�นี้จะก่อให้เกิดร�ยจ่�ยและไม่นำ�ไปสู่ผลิตภัณฑ์													

ที่ยั่งยืน
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 นโยบ�ยก�รเกบ็ภ�ษทีีด่ทีีส่ดุก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษสีรรพส�มติรถยนตค์วร
	 ขึ้นอยู่กับหลักก�รออกแบบภ�ษีพื้นฐ�นรวมถึง
	 -	 คว�มเท�่เทยีมในก�รปฏบิตัติอ่ผลติภณัฑแ์ทนทีจ่ะใหส้ทิธพิเิศษหรอืมุง่

ต่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือผู้ผลิตร�ยใดร�ยหนึ่งหรือก�รผลิต
ในประเทศม�กกว่�ก�รนำ�เข้�

	 -	 คว�มเรยีบง�่ยในหมวดหมูแ่ละหมวดหมูย่อ่ยของผลติภณัฑแ์ละมคีว�ม
	 	 สัมพันธ์กับขน�ดและลำ�ดับชั้นของภ�ษี
	 -	 คว�มโปร่งใสในก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเป็นหมวดหมู่และก�ร
	 	 ประเมินสำ�หรับหน้�ที่
	 -	 กฎและระเบียบ	 (เช่นคว�มปลอดภัยในก�รตรวจสอบ,	ก�รตรวจสอบ

ก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดห์รอืก�รออกใบรับรอง)	ต้องไมก่อ่ให้
เกิดกำ�แพงท�งก�รค้�และ

	 -	 ผลกระทบจ�กคว�มต้องก�รในก�รลดภ�ษีในร�ยได้ด้�นอื่นๆ
 คว�มโปรง่ใสและก�รไมเ่ลอืกปฏบิตักิ�รออกแบบก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ

ส�ม�รถบรรลุคว�มเท่�เทียมในพฤติก�รณ์ที่โปร่งใสผ่�นกระบวนก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งโครงสร้�งซึ่งทำ�หน้�ท่ีเสมือนเป็นตัวแทนของขอบเขต
ปัจจัยภ�ยนอกดังนี้

	 	 จำ�นวนขั้นตำ่�ของลำ�ดับขน�ดของเครื่องกล	(จำ�กัดอยู่ที่หมวดรหัส	HS)	
	 	 ภ�ษีก�รค้�ขึ้นอยู่กับร�ค�ผลิตภัณฑ์นอกโรงง�น,	 หรือ	 CIF+	 หน้�ที่
	 	 ก�รนำ�เข้�ของ	CBUs
 ปจัจยัในก�รขึน้สูม่�ตรฐ�นระดบัส�กลทีเ่พยีงพอก�รออกแบบก�รเกบ็ภ�ษี

สรรพส�มิตส�ม�รถ	 (และจะเพิ่มคว�มมุ่งหม�ย)	 ในก�รปล่อยของก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ม�เป็นปัจจัยแต่จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 -	 ก�รปล่อยของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ต้องได้รับก�รทดสอบต�ม
	 	 ม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล
	 -	 ระดบัก�รปลอ่ยของก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดต์อ้งสะทอ้นถงึนโยบ�ยของ

รัฐบ�ลสภ�พของตล�ดและไม่เอื้อประโยชน์หรือเพ่งเล็งแบบหรือกลุ่ม
ของผู้ผลิตร�ยใดร�ยหนึ่ง

	 -	 ก�รรว่มมอืกบัองคก์รท่ีไมเ่กีย่วข้องกบัก�รเกบ็ภ�ษทีีอ่ำ�น�จในก�รผลติ
	 	 ย�นพ�หนะ
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3.1 บทนำา
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจะเกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	2015	แสดงให้เห็นถึงโอก�ส

ทีส่ำ�คญัสำ�หรบัสม�ชกิในกลุม่ประเทศอ�เซยีนในก�รรว่มมอืในสว่นต�่งๆ	ของนโยบ�ย

และสร้�งผลิตภัณฑ์ท�งรถยนต์ชั้นนำ�ในภูมิภ�คซึ่งมีคว�มแข่งขันสูงในระดับโลก

ปัจจุบันภูมิภ�คอ�เซียนมีกำ�ลังผลิตน้อยกว่�ร้อยละ	 4	 สำ�หรับย�นพ�หนะโดยส�ร

และน้อยกว่�ร้อยละ	 2	 สำ�หรับย�นพ�หนะส่วนบุคคล1	 ดังนั้นขีดคว�มส�ม�รถดัง

กล่�วส�ม�รถเติบโตและส�ม�รถกระจ�ยคว�มมั่งคั่ง	 คู่มือนี้มุ่งเน้นในก�รเก็บภ�ษี

สรรพส�มิตซึ่งจะเป็นหนึ่งในนโยบ�ยที่ต้องก�รคว�มร่วมมือเพื่อที่จะส�ม�รถช่วย

ภูมิภ�คในก�รเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตระดับโลก

3.1.1 โอกาสสำาหรับภาคส่วนรถยนต์ในระดับภูมิภาค

คว�มท�้ท�ยสำ�หรบัสม�ชกิอ�เซยีนทีผ่ลติรถยนตท์ัง้ทีม่อียูแ่ลว้และกำ�ลงัจะมี

คือก�รออกจ�กก�รผลิตย�นพ�หนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกลที่เป็นหมวดหมู่	

“พิเศษ”	หรอืก�รสร�้งหลกัเกณฑก์�รจดัหมวดหมูพ่เิศษซึง่สำ�คญัสำ�หรบัก�รลดภ�ษี

สรรพส�มิตจะไม่ใช้กับพ�หนะท่ี	 “ดูเหมือน”	 รถยนต์ก�รสร้�ง	 “คว�มนิยมใน

ผลิตภัณฑ์ของช�ติตัวเอง”	 มักจะนำ�ไปสู่ก�รแข่งขันระหว่�งประเทศในกลุ่มสม�ชิก

อ�เซียนในขณะที่ภูมิภ�คควรมีโอก�สในก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อเพิ่มคว�มมั่งคั่ง

ก�รลดอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุคว�มนยิมของช�ติมผีลลัพธใ์น

ด้�นลบดังนี้

 คว�มเป็นไปได้ที่จะสูญเสียร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตอันเนื่องม�จ�กก�ร

	 ลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตในหมวดหมู่ที่ได้รับสิทธิพิเศษ

 ก�รลดโอก�สที่จะมีก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติ

 คว�มไร้ประสิทธิภ�พในผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นเกณฑ์พิเศษ

 คว�มผันผวนรวมถึงก�รล้นของตล�ดซ่ึงเกณฑ์พิเศษอ�จรวมถึงระดับ

	 สินค้�ที่ตำ่�ที่สุด
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ในบ�งกรณกี�รตัง้หมวดหมูท่ี่ไดร้บัสทิธิพเิศษในระบบสรรพส�มติอ�จส�ม�รถ

ทำ�ล�ยกำ�แพงภ�ษีในก�รค้�ระดับน�น�ช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พแม้ในบ�งครั้งอ�จ

ถูกมองว่�เป็นนโยบ�ยประช�นิยมในบ�งประเทศผลโดยรวมอ�จเป็นลบเนื่องจ�ก														

คู่ค้�อ�จตอบโต้ในก�รทำ�ล�ยกำ�แพงภ�ษีหรือปิดกั้นโอก�สในก�รลงทุนก�รกำ�จัด

กำ�แพงภ�ษีถูกมองโดยชอบว่�เป็นปัจจัยก�รหมุนเวียนของสินค้�อย่�งเสรีซึ่งเป็น													

ส่วนประกอบสำ�คัญของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนในปี	ค.ศ.	2015

3.1.2 การพิจารณาภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในส่วนของผลิตภัณฑ์

โครงสร้างภาษีและฐานภาษี
ดงัทีไ่ดก้ล�่วไวว้�่หลกัพืน้ฐ�นของนโยบ�ยก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติทีด่คีอืตอ้ง

เป็นกล�งหรืออีกนัยหนึ่ง	คือ	อัตร�ภ�ษี	ฐ�นภ�ษี	และโครงสร้�งภ�ษีต้องไม่กระทบ

ตล�ดก�รลงทนุก�รผลติหรอืก�รบรโิภค	ภ�ษไีมค่วรจะถกูนำ�ม�ใชใ้นก�รเพง่เลง็หรอื

เอื้อประโยชน์ต่ออุตส�หกรรมใดอุตส�หกรรมหนึ่ง	 ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือ												

ผู้เสียภ�ษีร�ยใดร�ยหนึ่งม�กกว่�อีกร�ยหนึ่ง	 อย่�งไรก็ต�มในบ�งกรณีอ�จมีคว�ม		

ชอบธรรมในก�รเก็บภ�ษีพิเศษหรือภ�ษีอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง	 เช่น	 ภ�ษีสรรพส�มิต												

เพื่อแก้ไขปัจจัยภ�ยนอกเชิงลบที่เกี่ยวกับก�รบริโภคสินค้�เฉพ�ะกลุ่มในกรณีนี้																	

เร�กำ�ลังพูดถึงรถยนต์

ภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์มีคว�มชอบธรรมบนหล�ยพื้นฐ�นโดยมีคว�ม

คล้�ยคลึงและในบ�งกรณีมีคว�มเชื่อมโยงโดยตรงกับนโยบ�ยก�รเก็บภ�ษีนำ้�มันจึง

ควรมคีว�มทนัสมยัในด�้นนีบ้ทนีค้วรอ�่นประกอบกบับทที	่5	ในเรือ่งนำ�้มนัซ่ึงรฐับ�ล

เก็บหรือกำ�ลังจะเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนำ้�มัน

อย่�งไรก็ต�ม	 ในคว�มหม�ยของบทคว�มนี้ได้กล่�วถึงคว�มสัมพันธ์ของ

วัตถุประสงค์ของภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์สิ่งที่จะกล่�วดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อ

สรุปของปัจจัยซึ่งสร้�งคว�มชอบธรรมในก�รเก็บภ�ษีพิเศษในรถยนต์เหล่�นี้

 ค่�ดำ�เนินก�รในถนนหลวงถูกมองว่�เป็นก�รเก็บเงินจ�กผู้ใช้ถนนและนำ�

	 ไปสู่ก�รจัดห�ร�ยได้สำ�หรับก�รสร้�งถนนรวมถึงก�รปฏิบัติก�รที่ดำ�เนิน

	 ก�รอยู่เช่นสัญญ�ณไฟจร�จรป้�ยจร�จรและก�รกู้ภัยบนท้องถนน	ฯลฯ2
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 ค่�บำ�รุงรักษ�ถนนจ�กคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รใช้ถนนต�มปกติ

 ก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดซ์ึง่สง่ผลกระทบในเชงิลบกบัสิง่แวดลอ้ม

	 โดยตรงเชน่คณุภ�พอ�ก�ศในเขตเมอืงหรอืผลกระทบโดยกว�้งทีเ่กีย่วขอ้ง

	 กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 ก�รจร�จรทีต่ดิขดัเนือ่งม�จ�กก�รเพ่ิมของจำ�นวนรถยนต์บนถนนและก�ร

เพิ่มข้ึนของเท่ียวรถโดยเฉพ�ะในช่วงเวล�เร่งด่วนเหล่�นี้เป็นกรณีที่

ส�ธ�รณูปโภคท�งถนนไมส่�ม�รถรองรบัปรมิ�ณรถได้	นอกจ�กนีย้งัมคีว�ม

สัมพันธ์กับคว�มสูญเสียท�งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	เช่น	ก�รปล่อยก๊�ซของรถที่

จอดนิ่งจะคิดเป็นสองเท่�ของรถที่กำ�ลังขับเคลื่อนอยู่3	นอกจ�กนี้ยังมีก�ร

สญูเสยีท�งเศรษฐกจิจ�กก�รเพิม่ขึน้ของเวล�ท่ีคนทำ�ง�นหรือธรุกจิท่ีจะใช้

ในก�รขนสง่คนหรอืสนิค�้โดยถนนในสว่นของ	“ค�่เดนิท�ง”	ค�่ดำ�เนนิก�ร

ท�งธุรกิจที่เพิ่มม�กขึ้นและคว�มสูญเสียในก�รผลิต4

นอกจ�กปัจจัยภ�ยนอกดังกล่�วเหล่�นี้ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งเดียวของร�ยรับยัง

เป็นปัจจัยสำ�คัญในนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์โดยเฉพ�ะในเศรษฐกิจที่กำ�ลัง

พัฒน�ในกรณีนี้ก�รเป็นเจ้�ของย�นพ�หนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกลถูกมองว่�

ฟุ่มเฟือยและภ�ษีสรรพส�มิตถูกใช้ในแนวคิดนี้และจะปร�กฏในก�รพิจ�รณ�																	

นโยบ�ยจะเห็นได้ว่�ก�รเพิ่มข้ึนของก�รเป็นเจ้�ของรถยนต์จะถูกมองว่�เป็นก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิตโดยท่ีจำ�นวนประช�กรช้ันกล�งเพ่ิมม�กข้ึนและร�ค�ของรถไม่แพง

เกินไป

อย่�งไรก็ต�มก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยจะไม่จำ�กัดอยู่กับร�ยได้และก�รแก้ไข				

ปัจจัยภ�ยนอกเชิงลบโดยเฉพ�ะในประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในกรณีนี้	 โดยปกติ

อุตส�หกรรมผลิตรถยนต์ย่อมส่งผลสำ�คัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	(GDP)	ของประเทศ

ซึง่เปน็ผลประโยชนส์ำ�คญัในด�้นเศรษฐกจิ5	ภ�คส่วนรถยนต์นัน้รวมถึงหว่งโซ่อปุท�น

ทั้งหมดเพิ่มมูลค่�ตั้งแต่ต้นส�ยของอุตส�หกรรม	 เช่น	 อุตส�หกรรมเหมืองแร่	 เหล็ก

ย�งพ�ร�	พล�สติก	แก้ว	ฯลฯ	จนถึงปล�ยส�ยของอุตส�หกรรม	 เช่น	ก�รกระจ�ย

สินค้�	ก�รค้�ปลีก	ก�รบริก�ร	และก�รซ่อม	ก�รตล�ด	ก�รเงิน	ก�รประกัน	ก�รเช่�
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และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจึงไม่ได้หม�ยถึงเฉพ�ะกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องชิ้นส่วนก�ร

ผลติและก�รประกอบย�นพ�หนะมลูค�่ถกูเพิม่ลงไปในทกุจุดของหว่งโซ่อปุท�นของ

ก�รผลิตรถยนต์ตลอดจนก�รจ้�งบุคล�กรจ�กหล�ยภ�คส่วนของเศรษฐกิจ

สิ่งที่สำ�คัญไม่แพ้เศรษฐกิจคือก�รพัฒน�ของเทคโนโลยีและทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�อื่นๆ	 มูลค่�ที่สิ่งเหล่�นี้สร้�งขึ้นม�มีคว�มสำ�คัญและจะดำ�รงอยู่ในระยะย�ว			

ของภ�คส่วนรถยนต์สิ่งเหล่�นี้ยังส�ม�รถสร้�งก�รส่งออกที่มีขีดคว�มส�ม�รถสูงที่

เพิ่มโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้ให้ประเทศนอกจ�กนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 หรือทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�ที่ถูกสร้�งโดยอุตส�หกรรมบ�งประเภทส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ

อุตส�หกรรมอื่นๆ	 เป็นก�รขย�ยมูลค่�ของภ�คส่วนนี้ม�กขึ้นก�รเพิ่มระดับก�รผลิต

ให้สูงขึ้นเป็นสัญญ�ณของคว�มก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

ส�ม�รถเสนอโอก�สให้แก่ภูมิภ�คเพื่อที่จะเพิ่มก�รผลิตและมูลค่�ในห่วงโซ่อุปท�น

เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงในท�งตล�ด

ในบรบิทนีก้�รพจิ�รณ�นโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติควรจะมุง่เนน้ตอ่ก�รออกแบบ

คว�มเรยีบง่�ยคว�มเทีย่งธรรมและคว�มโปรง่ใสในระบบภ�ษซีึง่มคีว�มแนน่อนและ

คว�มเท่�เทียมในก�รทำ�ให้ก�รตัดสินใจในก�รลงทุนง่�ยขึ้นและอนุญ�ตให้มีก�ร

หมนุเวยีนของร�ยไดอ้ย�่งยัง่ยนืสำ�หรบัรฐับ�ลจ�กอตุส�หกรรมทีม่ัน่คงและเข�้ถงึได้

ง่�ยซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

3.2 การกำาหนดและการให้คำานิยามสินค้าและฐานภาษี

ในเบื้องต้นของส่วนน้ีจะแสดงว่�ภ�คอุตส�หกรรมพิจ�รณ�สินค้�ที่ทำ�ก�รค้�

และคว�มสำ�คัญในก�รแยกแยะและคว�มแตกต�่งระหว�่งหมวดหมูซ่ึง่จะถกูนำ�ม�ใช้

ในส่วนต่�งๆ	ต่อไปในบทนี้

3.2.1 คำาศัพท์อธิบายการค้ารถยนต์

ในก�รท�งก�รค้�รถยนต์มีคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รถยนต์	ได้แก่
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 รถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	 (Completely	 Built	 Up	 :	 CBU):	

สถ�นะที่ประกอบเสร็จและพร้อมสำ�หรับก�รแจกจ่�ยและจำ�หน่�ย

 ช้ินส่วนรถยนต์ท่ีนำ�ม�ประกอบเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์	 (Completely	

Knocked	Down	:	CKD)	:	ก�รประกอบชิ้นส่วนต่�งๆ	เข้�ด้วยกันจนเสร็จและพร้อม

สำ�หรับก�รแจกจ่�ยและจำ�หน่�ยซึ่งชุดชิ้นส่วนประกอบเหล่�นี้ส�ม�รถลดค่�ขนส่ง

เช่นก�รขนสง่ท�งตูค้อนเทนเนอรอ์กีทัง้ยงัใหค้ว�มสะดวกในก�รไดร้บัสทิธพิเิศษท�ง

ภ�ษทีีป่ล�ยท�งจ�กก�รลดภ�ษนีำ�เข้�ท่ีด�่นศลุก�กรหรอืจ�กก�รกระตุ้นมลูค�่ใหส้งู

ขึ้นจ�กกระบวนก�รต่�งๆ	ของท้องที่

 รถยนต์ที่ประกอบม�แล้วเพียงบ�งส่วน	Semi	Knocked	Down	(SKD)	:	

คล้�ยคลึงกับชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีนำ�ม�ประกอบเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์	 (Completely	

Knocked	Down:	CKD)	แตช่ิน้สว่นหลกัทีจ่ะถกูนำ�ม�ประกอบไมไ่ดม้�เปน็ชิน้เดีย่วๆ	

(ชิ้นส่วนหลักถูกประกอบม�แล้วหรือยังต้องประกอบต่ออีก)	และคว�มจำ�เป็นในก�ร

ประกอบที่ปล�ยท�งลดลง

คว�มแตกต่�งของคำ�ศัพท์รถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	(CBU)	ชิ้นส่วน

รถยนต์ที่นำ�ม�ประกอบเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์	 (CKD)	และรถยนต์ที่ประกอบม�แล้ว

เพยีงบ�งสว่น	(SKD)	จะถูกนำ�ม�ใชก้บัพธิกี�รท�งศลุก�กรก�รจดัแบง่ประเภทก�รนำ�

เข้�และนโยบ�ยท�งภ�ษีก�รจัดแบ่งประเภทรถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	

(CBU)	มกัจะตอ้งเสยีอ�กรนำ�เข�้ม�กกว�่ชิน้สว่นนำ�เข�้ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำ�ไรท�ง

เศรษฐกิจของมูลค่�	ณ	ท้องที่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนถูกประกอบเพื่อส่งสู่ตล�ด

รถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	 (CBU)	 และชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำ�ม�	

ประกอบเปน็รถยนตท์ีส่มบูรณ	์(CKD)	น�่จะตอ้งเสยีภ�ษสีรรพส�มติเท�่กนัเนือ่งจ�ก

สุดท้�ยภ�ษีถูกคำ�นวณจ�กผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำ�เร็จอย่�งไรก็ดี	 ก�รคำ�นวณภ�ษี

สรรพส�มิตรถยนต์ในประเทศต่�งๆ	 ในภูมิภ�คอ�เซียนส่วนใหญ่กลับเป็นไปต�ม									

ร�ค�และก�รประเมินผลก�รนำ�เข้�6	 ส่วนใหญ่	 อยู่บนหลักก�ร	 “a	 customs	 CIF	

valuation/customs	duty	sum”	จงึมคีว�มสมัพนัธร์ะหว�่งก�รนำ�เข�้และนโยบ�ย

ภ�ษีสรรพส�มิตในบรบิทนีท้ีต่อ้งพจิ�รณ�	อย�่งไรกต็�ม	ในบทตอ่ไปจะใหค้ว�มสำ�คญั
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กับภ�ษีสรรพส�มิตก�รอภิปร�ยจะอยู่ในระดับรถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	

(CBU)	เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่�งอื่น

เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจบทนี้	 และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

ตล�ดรถยนต์	ผลิตภัณฑ์รถยนต์จะถูกแบ่งออกเป็น	2	จำ�พวก	พวกแรก	คือ	รถยนต์

โดยส�รส่วนบุคคล	 (Passengers	 Motor	 Vehicles)	 และรถยนต์เพื่อใช้ในก�ร										

พ�ณิชย์	(Commercial	Motor	Vehicles)	บทนี้จะพิจ�รณ�หมวดหมู่ของรถยนต์ที่

อยู่ภ�ยใต้	2	จำ�พวกนี้	และจะเสนอคำ�นิย�มซึ่งประมวลม�จ�กง�นเขียนที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออธิบ�ยลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท

แผนภาพที่ 1: ภาพรวมของการเก็บภาษีสรรพสามิตยานยนต์-การแบ่งประเภทมาตรฐานและคำานิยาม

การเก็บภาษีสรรพสามิตยานยนต์

รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อใช้ในการพาณิชย์

แหล่งเชื้อเพลิง
- นำ้ามัน
- เชื้อเพลิงชีวภาพ
- ไฟฟ้า

หลีกเลี่ยงการใช้
เชื้อเพลิงดึกดำาบรรพ์

อีโค คาร์ รถยนต์ไฮบริด

รถที่มีประสิทธิภาพ
ทางพลังงาน

กรีนคาร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เพิ่มความมี
ประสิทธิภาพใน
การใช้เชื้อเพลิง

ลดการปล่อย
มลพิษ

รายได้
การแข่งขันใน
ระดับประเทศ

สากล

ความมีประสิทธิภาพ
ทางพลังงาน
(L/100km)

การปล่อย CO2

(gm CO2/km)
ขนาดเครื่องยนต์

(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ผลิตภัณฑ์/
มูลค่า
นำาเข้า
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ก�รจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์รถยนต์ถือว่�เป็นก�รศึกษ�ที่สำ�คัญของบทนี้

จ�กก�รศึกษ�ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติในภมูภิ�คจนถงึปจัจบุนัพบว�่ยงัข�ดคำ�นยิ�ม

ประเภทรถยนตแ์ละผลติภณัฑ์รถยนตท์ีช่ดัเจนแมใ้นกรณทีีม่คีำ�นยิ�มปร�กฏอยูก่อ็�จ

มีคว�มแตกต่�งซึ่งก่อให้เกิดปัญห�ในก�ลวิเคร�ะห์บริบทต่�งๆ	 เช่นนี้จึงมีแนวคิดที่

จัดทำ�คำ�นิย�มที่เป็นม�ตรฐ�นเพื่อทำ�ให้เกิดคว�มคล่องตัวในก�รพิจ�รณ�ก�รค้�ที่

ต้องเสียภ�ษีในภูมิภ�ค

บทนี้มุ่งประสงค์ที่จะปรับแนวนโยบ�ยที่มีอยู่หรือที่กำ�ลังจะมีซึ่งเกี่ยวกับก�ร

จัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตและกำ�หนดทิศท�งในอน�คตของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ซึ่งอ�จก่อ

ตัวจ�กนโยบ�ยใหม่

แผนก�รโดยสังเขปของบทนี้ส�ม�รถดูได้จ�กแผนภ�พที่	 1	 ซึ่งประกอบด้วย

กลุม่ของผูข้บัขีห่ลกัทีเ่สยีภ�ษสีรรพส�มติและคว�มประสงคข์องผู้ขบัขีเ่หล่�นีร้วมถงึ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจ�กวิวัฒน�ก�รในภ�คส่วนรถยนต์บทนี้ยังกล่�วถึงประเภท														

ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุญแจสำ�คัญของตล�ดและอภิปร�ยว่�แหล่งข้อมูลของประเภท

เหล่�นี้มีที่ม�อย่�งไรก�รอภิปร�ยของประเภทและคำ�นิย�มผลิตภัณฑ์ท่ีได้กล่�วถึง

ข้�งต้นจะนำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ�กลุ่มผู้ขับขี่หลักที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต

3.2.2 คำานิยามโดยกว้างของประเภทผลิตภัณฑ์
ในสว่นนีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูต�่งๆ	รวมถงึระบบก�รจำ�แนกพิกดั	(HS)	เพ่ือกำ�หนด

คำ�นยิ�มทีร่อบด�้นและ	“เป็นประโยชน”์	ใหม้�กทีส่ดุสำ�หรบัพฒัน�นโยบ�ยทอ้งถิน่7 

อย่�งไรก็ต�มเพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนในส่วนนี้จึงต้องให้นิย�ม	 คำ�ว่�	 “ย�นพ�หนะ”	

(motor	vehicle)	ซึ่งม�จ�กคำ�นิย�มในเอกส�รห�รือระยะที่	2	ซึ่งได้ให้คำ�นิย�มของ	

“ย�นพ�หนะ”	 ว่�	 ย�นพ�หนะ	 คือพ�หนะที่เดินด้วยเครื่องจักรซึ่งโดยปกติใช้ใน										

ก�รขนส่งคนหรือสิ่งของท�งบก

เริ่มจ�กประเภทของผลิตภัณฑ์	 2	 ประเภทคือ	 “รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคล”	

และ	 “รถยนต์เพื่อใช้ในก�รพ�ณิชย์”	 เพื่อที่จะสะท้อนจุดประสงค์ของย�นพ�หนะ	

(และคว�มแตกต�่งทีเ่ปน็ไปไดข้องม�ตรก�รท�งนโยบ�ยท�งภ�ษ)ี	ประเภทของสนิค�้

รองจำ�นวนหนึ่งถูกระบุให้อยู่ทั้งใน	2	ประเภทต�ร�งที่	1	
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   ประเภทของ
    ผลิตภัณฑ์         คำานิยาม ผลิตภัณฑ์รอง            คำานิยาม

   (อ้างอิง HS)

รถยนต์โดยส�ร	 รถยนต์และย�นพ�หนะ	 รถยนต์โดยส�ร	 ย�นพ�หนะที่ใช้บนท้องถนน

ส่วนบุคคล	 เครื่องจักรกลอื่นๆ	ที่ถูก	 	 นอกเหนอืจ�กรถจกัรย�นยนต์

(บทที่	87)	 ออกแบบม�ให้รองรับ	 	 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นก�รขนสง่

	 ผู้โดยส�ร	(น้อยกว่�	 	 ผู้โดยส�รไม่เกิน	9	คน

	 10	คน)	รวมผู้ขับขี่	 	 (รวมผู้ขับขี่)

	 (8703)	 รถยนต์อเนก	 รวมถึงย�นพ�หนะท่ีถูกออกแบบ

	 	 ประสงค์	(SUV)	 ให้วิ่งนอกพื้นถนน	มีคว�ม

	 	 	 ส�ม�รถในก�รขับเคลื่อน

	 	 	 4	ล้อ	(หรือ	2	ล้อห�กเข้�

	 	 	 หลักเกณฑ์อื่นๆ),	ย�นพ�หนะ

	 	 	 ที่ยกระดับคว�มสูงของรถขึ้น,	

	 	 	 และส�ม�รถขนส่งผู้โดยส�ร

	 	 	 ได้ถึง	9	คน	(รวมผู้ขับขี่)

	 	 รถบรรทุก	 รถบรรทุกมีก�รออกแบบให้มี

	 	 	 ด้�นหลังยื่นออกม�เพื่อขนส่ง

	 	 	 ผู้โดยส�รไม่เกิน	 9	 คน	 (รวม

	 	 	 ผู้ขับขี่)

	 	 อื่นๆ	 สงวนไว้

ตารางที่ 1 : มาตรฐานขั้นสูงในการให้คำานิยามของรถยนต์สำาหรับการพัฒนา

นโยบายทางด้านภาษีสรรพสามิต
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3.2.3 สรรพสามติทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเภทรถยนตโ์ดยเฉพาะ

ภูมิภ�คอ�เซียนมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องบริห�รจัดก�รแนวท�งที่เป็นที่นิยมใน

ก�รปรับโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์ใหม่เพื่อสะท้อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่

เกีย่วขอ้งกบัพลังง�นสิง่แวดลอ้มและก�รลงทุน	ผลลพัธค์อืร�ยก�รผลติภณัฑใ์หมห่รอื

เพิม่เตมิและร�ยก�รรองทีถ่กูเพิม่เข�้ไปในประเภทภ�ษรีถยนตท์ีม่อียูแ่ลว้ซึง่กอ่ใหเ้กดิ

อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตต่�งๆ	เพื่อก่อให้เกิดนโยบ�ยต่�งๆ	เหล่�นี้8

   ประเภทของ
    ผลิตภัณฑ์         คำานิยาม ผลิตภัณฑ์รอง            คำานิยาม
   (อ้างอิง HS)

รถยนต์เพื่อใช้ใน	 ย�นพ�หนะเคร่ืองจักรกล	 รถกระบะ	 รถที่มีที่นั่งโดยส�รน้อยกว่�

ก�รพ�ณิชย์	 ใดๆ	ที่ถูกออกแบบม�ให้	 บรรทุก	 4	ที่นั่งและมีพื้นที่สำ�หรับ

	 รองรับก�รขนส่งสินค้�	 	 ก�รขนส่งสินค้�

	 หรือผู้โดยส�ร	(10	คน	 รถตู้	 รถที่ปิดทึบภ�ยนอกแต่ภ�ยใน

	 หรือ	ม�กกว่�)	รวมทั้ง	 	 เปิดโล่ง	ใช้สำ�หรับขนส่ง	โดย

	 ผู้ขับขี่	หรือโดยมี	 	 มีล้อม�กกว่�	2	ล้อ

	 วัตถุประสงค์พิเศษ	 รถประจำ�ท�ง	 รถที่ถูกออกแบบม�ให้ขนส่ง

	 	 	 ผู้โดยส�รได้ม�กกว่�	10	คน	

	 	 	 (รวมผู้ขับขี่)

	 	 รถบรรทุก	 รถที่มีกำ�ลังเครื่องม�กและมี

	 	 	 ส่วนสำ�หรับบรรทุกที่อยู่กับ

	 	 	 ตวัรถเปน็ก�รถ�วรหรอืส�ม�รถ

	 	 	 ถอดออกได้และมีล้อม�กกว่�

	 	 	 2	ล้อ

	 	 รถแทรกเตอร์	 รถที่ไม่ใช้ในก�รขนส่งแต่ใช้

	 	 	 ในก�รล�ก

	 	 รถที่มี	 รถที่ใช้ในภ�รกิจเฉพ�ะ	เช่น

	 	 วัตถุประสงค์	 รถดับเพลิง	รถพย�บ�ล

	 	 พิเศษ	 รถผสมปูน	และอื่นๆ
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ในส่วนนี้จะกล่�วถึงก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยและผลกระทบจ�กนโยบ�ยภ�ษี

สรรพส�มิตเพื่อก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์กับพื้นฐ�นภ�ษีที่สมเหตุสมผลและคว�ม	

จำ�เปน็ในก�รสร�้งม�ตรฐ�นคำ�นยิ�มสำ�หรบัผลติภณัฑใ์หม่ๆ 	สิง่สำ�คญัทีค่วรจะกล�่ว

ถึง	ณ	จุดนี้คือ	ก�ร	“เชื่อมต่อ”	ในระดับสูงระหว่�งนโยบ�ยซึ่งในส่วนของคู่มือเล่มนี้

จะรวมถึง

 นโยบ�ยท�งพลังง�น	 (รวมถึงคว�มมั่นคั่งท�งพลังง�น)	 และคว�มจำ�เป็น

	 ในก�รใช้พลังง�นท�งเลือกและพลังง�นทดแทน

 ก�รใช้เชื้อเพลิงอย่�งมีประสิทธิภ�พสำ�หรับย�นพ�หนะ

 ลดก�รปล่อยของเสียจ�กย�นพ�หนะสู่ชั้นบรรย�ก�ศและ

 คว�มจุเครื่องยนต์ซึ่งถูกมองว่�เป็นตัวแทนที่สำ�คัญของปัจจัยภ�ยนอก

3.2.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทางพลังงาน

นโยบ�ยท�งพลงัง�นของประเทศอ�จมหีล�ยสว่นประกอบรวมถงึคว�มจำ�เปน็

ในก�รใช้พลังง�นในบริบทของเชื้อเพลิงที่ผลิตจ�กซ�กดึกดำ�บรรพ์	(ฟอสซิล)	ที่มีอยู่

อย�่งจำ�กดัและปญัห�ก�รลดลงของก�รพึง่พ�เชือ้เพลงิเหล�่นัน้ใหเ้ปน็แหลง่พลงัง�น

ในระยะย�วซึ่งกรณีดังกล่�วส�ม�รถทำ�ให้บรรลุได้ในหล�ยวิธี

 เพิม่ประสทิธภิ�พในเชือ้เพลงิดกึดำ�บรรพใ์นย�นพ�หนะทีถ่กูออกแบบใหม่

 เพิ่มก�รใช้พลังง�นท�งเลือกรวมถึงพลังง�นทดแทน	หรือ

 สนับสนุนให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องของแหล่งพลังง�นท�งเลือก	 เช่น

	 รถยนต์ไฟฟ้�ก�รใช้เซลล์พลังง�นไฮโดรเจนพลังง�นก๊�ซ	 เช่น	 LNG

	 และ	NGV

ในส่วนของก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง	มีก�รอภิปร�ยอย่�งเต็มรูปแบบถึง

บทบ�ทที่เป็นไปได้ของก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์	 อย่�งไรก็ต�ม

ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงถูกควบคุมโดยกฎระเบียบของท�งร�ชก�รม�กขึ้น	

นโยบ�ยก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจงึตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนนุกฎระเบยีบเหล่�นัน้
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มิเช่นนั้นก�รขับเคลื่อนไปสู่เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงจะ

ถูกละเลยไปจ�กระบบภ�ษีสรรพส�มิตและปล่อยให้ข้ึนอยู่กับกฎระเบียบท่ีต้องห�

ท�งจูงใจท�งภ�คอุตส�หกรรมและผู้บริโภคให้ลดปริม�ณก�รปล่อยมลภ�วะ

หัวข้อของพลังง�นท�งเลือกและพลังง�นทดแทนจะถูกอภิปร�ยต่อไปใน															

คู่มือนี้และมีกลไกที่สนับสนุนอุตส�หกรรมเหล่�นี้เพื่อที่จะสนับสนุนระบบภ�ษี																	

เชือ้เพลงิอย�่งแทจ้รงิปญัห�ทีต่อ้งพจิ�รณ�ตอ่ไป	คอืระบบภ�ษสีรรพส�มติเปน็ระบบ

ที่เหม�ะสมที่สุดที่จะสนับสนุนนโยบ�ยพลังง�นโดยก�รลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต											

ในรถยนต์ที่ใช้พลังง�นเช่นนั้นหรือไม่

ในส่วนของพัฒน�ก�รเทคโนโลยีใหม่ๆสำ�หรับแหล่งพลังง�นทดแทนจะถูก

พิจ�รณ�ในหล�ยส่วนของบทนี้ในปัจจุบันผู้ขับขี่มีผลต่อผู้ผลิตในก�รลงทุนออกแบบ

และพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	 (รวมถึงร�ค�ย่อมเย�)	 ย�น

พ�หนะทีส่�ม�รถดงึดดูสว่นแบง่ท�งก�รตล�ดเพือ่รบัรองก�รเตบิโตทีต่อ่เนือ่งผลลพัธ์

ที่ได้คือย�นพ�หนะที่ใช้เทคโนโลยีแหล่งพลังง�นทดแทนซ่ึงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในบังคับ

ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต9

ผลลพัธ์อืน่นอกเหนอืจ�กก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิทีม่มี�กขึน้และก�รใช้

พลังง�นท�งเลือกและพลังง�นทดแทนม�กข้ึนรวมถึงแหล่งพลังง�นที่เกี่ยวข้องกับ												

สิ่งแวดล้อมเป็นผลลัพธ์ในด้�นบวกและเป็นที่ต้องก�รม�กขึ้นซึ่งจะได้กล่�วต่อไป

ดังน้ันปัญห�ที่อยู่ในส่วนนี้คือชนิดของเชื้อเพลิงใดที่เป็นวิธีที่เหม�ะสมในก�ร

แยกประเภทรถยนตส์ำ�หรบัก�รเสนอนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติก�รศกึษ�บทคว�มใน

ส่วนนี้พบว่�ก�รแบ่งประเภทของเชื้อเพลิงไม่ใช่ปัจจัยโดยท่ัวไปของระบบภ�ษีสรรพ

ส�มิตรถยนต์แม้ว่�จะพบเห็นบ่อยในภูมิภ�คของประเทศไทย

สหภ�พยุโรปยกเว้นไซปรัสไม่ได้ใช้ระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์

พลังง�นท่ีใช้และเป้�หม�ยท่ีมีฐ�นท�งส่ิงแวดล้อม	 (รวมถึงก�รสนับสนุนให้ใช้พลังง�น

ท�งเลอืก)	ถกูดำ�เนนิก�รผ�่นท�งภ�ษพีลงัง�นและนโยบ�ยภ�ษกี�รใชถ้นนอกีนยัหนึง่

คือสิ่งเหล่�นี้ถูกดำ�เนินก�รผ่�นภ�ษีพลังง�นและก�รเก็บภ�ษีแบบเริ่มต้น/ร�ยปีใน

ก�รลงทะเบียนย�นพ�หนะจะเห็นได้ว่�สหภ�พยุโรปพย�ย�มจำ�กัดก�รเริ่มต้นก�ร		
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ลงทะเบียนย�นพ�หนะเพื่อที่จะให้มีก�รหมุนเวียน	 (หรือก�รเสียภ�ษีร�ยปี)	 เพื่อ										

หลีกเล่ียงคว�มผันผวนของตล�ดจ�กรัฐสม�ชิกท่ีมีคว�มแตกต่�งด้�นก�รเสียภ�ษี		

ก�รลงทะเบียนและเปิดพรมแดน

หนึ่งในตัวอย่�งของก�รหมุนเวียนภ�ษีในสหร�ชอ�ณ�จักร	 “ระบบก�รเสีย

ภ�ษีสรรพส�มิตย�นพ�หนะ”	 (VED)10	 ซึ่งจำ�แนกประเภทของย�นพ�หนะเบื้องต้น

จ�กก�รปลอ่ยก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซดซ์ึง่ขึน้อยูก่บัอตัร�ก�รใชน้ำ�้มนัหรอืพลงัง�นท�ง

เลือกอย่�งไรก็ต�ม	 กรณีเป็นที่น่�สังเกตว่�ที่จริงแล้วระบบก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิต

ย�นพ�หนะ	 (VED)	 เป็นก�รเก็บภ�ษีถนนร�ยปีม�กกว่�ที่จะเป็นก�รเก็บภ�ษีจ�ก

เจ้�ของย�นพ�หนะ	(แม้ว่�ภ�ษีจะถูกเรียกว่�	“สรรพส�มิต”)

อีกวิธีคือก�รไม่เก็บภ�ษีโดยผ่�นม�ตรฐ�นและกฎที่เคยผ่�นก�รใช้ใน

สหรัฐอเมริก�ผ่�นรัฐบัญญัติคว�มเป็นอิสระท�งพลังง�นและคว�มมั่นคง	ค.ศ.	2007	

รัฐบ�ลสหรัฐขย�ยเป้�หม�ยก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงในปัจจุบันจ�กปี	 ค.ศ.	

2016	 ถึง	 ค.ศ.	 2025	 ผลลัพธ์ที่ค�ดไว้นั้นม�กกว่�ปัจจุบันเกือบสองเท่�ของก�ร

ประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงที่ต้องก�รในปี	ค.ศ.	2025	โดยมุ่งที่จะลดก�รใช้เชื้อเพลิง

ของรรถยนต์ให้น้อยกว่�	2	ล้�นบ�ร์เรลต่อวันซึ่งจะลดก�รพึ่งก�รนำ�เข้�นำ้�มันได้เป็น

อย่�งม�ก11

เป็นที่คล้�ยคลึงกับสหรัฐอเมริก�และสหภ�พยุโรปคู่มือนี้ไม่เห็นคว�มจำ�เป็น

ในก�รสร้�งโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตหรือเพิ่มคว�มซับซ้อนที่มีอยู่แล้วในโครงสร้�ง

ภ�ษสีรรพส�มิตโดยรวมประเภทและประเภทรองของผลติภณัฑท์ีส่มัพนัธก์บัชนดิของ

เชื้อเพลิงโดยเฉพ�ะเจ�ะจงกฎและนโยบ�ยภ�ษีเชื้อเพลิงอ�จจะมีคว�มเหม�ะสมใน

ปัญห�ก�รดึงดูดคว�มมั่นคงและอุปท�นของพลังง�นปัญห�ท�งสิ่งแวดล้อมส�ม�รถ

ถูกแก้ไขผ่�นก�รเก็บภ�ษีและก�รว�งกฎเกณฑ์เชื้อเพลิงและยังรวมถึงก�รเก็บภ�ษี

สรรพส�มติรถยนตอ์ย�่งไรกต็�มก�รเกบ็ภ�ษกี�รจดทะเบยีนรถยนต์ในขัน้ต้นและก�ร

หมุนเวียนก�รเก็บภ�ษีแบบร�ยปีอยู่นอกขอบเขตของคู่มือเล่มนี้
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3.2.5 การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
ก�รก่อตัวของนโยบ�ยก�รเก็บภ�ษีรถยนต์เป็นก�รพัฒน�ระดับของก�ร

ประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงในย�นพ�หนะที่สำ�คัญซึ่งถูกมองว่�มีคว�มสัมพันธ์กับ

นโยบ�ยสำ�คัญท่ีเกี่ยวข้องกับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์หล�ยประเทศซึ่งมี

จำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น	 เริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตว่�												

เป็นม�กกว่�เครื่องมือท�งก�รคลัง	 โดยเริ่มใช้เป็นเครื่องมือก�รส่งเสริมก�ร												

ประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง	 (และก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์)	 สำ�หรับย�น												

พ�หนะใหม่ๆ12

“ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง”	 มีคว�มสัมพันธ์กับก�รใช้เชื้อเพลิงของ												

ย�นพ�หนะและโดยทั่วไปมักจะวัดที่จำ�นวนลิตรต่อ	 100	 กิโลเมตรโดยปัจจุบันไม่

ปร�กฏว�่มมี�ตรฐ�นทีเ่ปน็ส�กลหรอืม�ตรวดัใดในก�รใหค้ำ�นยิ�มคำ�ว�่ย�นพ�หนะ	

“ที่ประหยัดพลังง�นเช้ือเพลิง”	 คำ�นิย�มน้ีมักจะถูกกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยของแต่ละ

ประเทศ	ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของประเทศนั้นก�รลดก�รใช้เชื้อเพลิงเป็นแนวท�ง

ทีเ่ปน็ทีน่ยิมของผูผ้ลติรถยนตใ์นเวล�นี	้ซึง่สอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รรถยนตป์ระหยดั

พลังง�นที่เพิ่มม�กขึ้น

ม�ตรฐ�นของก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิกำ�ลงัเปลีย่นแปลงไป	เมือ่รฐับ�ล

ในหล�ยประเทศเริ่มแก้ไขตัวเลขอัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันต่อก�รเดินท�งระยะท�ง

หนึ่ง	 ดังที่ได้กล่�วม�ก่อนหน้�นี้	 สหรัฐอเมริก�ได้กำ�หนดเป้�หม�ยที่จะปรับเปลี่ยน

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับอัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันลงครึ่งหนึ่ง	จ�ก	29	ไมล์ต่อ	1	แกลลอน	

เป็น	35.5	ไมล์ต่อ	1	แกลลอน	ภ�ยใน	ค.ศ.	2025	กรณีศึกษ�ดังต่อไปนี้จะเป็นกรณี

ตัวอย่�งที่แสดงให้เห็นถึงแนวท�งและม�ตรฐ�นที่เกี่ยวกับก�รประหยัดพลังง�นเชื้อ

เพลิงที่แตกต่�งกันในบ�งประเทศ
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กรณีศึกษา : การประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงคืออะไร – วิธีปฏิบัติของประเทศต่างๆ

ออสเตรเลีย (โดยทั่วไป)

 เพิ่มเพด�นปลอดภ�ษีห�กใช้เชื้อเพลิงไม่เกิน	7	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร13

สหภาพยุโรป (ประเภทของเชื้อเพลิง)14

 นำ้�มันเบนซิน	-	เป้�หม�ยในปี	2015	คือ	5.6	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	

	 (และภ�ยในปี	2021	เป้�หม�ยอยู่ที่	4.1	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร)

 นำ้�มันดีเซล	-	เป้�หม�ยในปี	2015	คือ	4.9	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	

	 (และภ�ยในปี	2021	เป้�หม�ยอยู่ที่	3.6	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร)

มาเลเซีย (นำ้าหนักของตัวรถ - กิโลกรัม)15

 ตั้งแต่	800	–	4.5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 801-1,000	–	5.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 1,001-1,250	–	6.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 1,251-1,400	–	6.5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 1,401-1,550	–	7.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	

 1,551-1,800	–	9.5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 1,801-2,050	–	11.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 2,051-2,350	–	11.5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	?

 2,051-2,350	–	11.5	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร

เหตุผลหลักที่	 “ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง”	 ถูกนำ�ม�ใช้โดยผู้กำ�หนด

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มติกเ็พือ่ท่ีจะลดก�รใชพ้ลงัง�นและก�รพึง่พ�ก�รนำ�เข�้พลงัง�น

และเพื่อคว�มสำ�เร็จของนโยบ�ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจ�กก�รลดก�รเผ�

ผล�ญเชื้อเพลิง

แนวคิดเรือ่งก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิในภ�ษสีรรพส�มติรถยนตย์งัไมถ่กู

นำ�ม�ใช้กันโดยทั่วไป	 และห�กมีก�รใช้ก็มักจะใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์อื่นที่สร้�ง

ผลิตภัณฑ์ย�นยนต์ประเภทรองหรือผลิตภัณฑ์ย�นยนต์ชนิดพิเศษและเมื่อมีก�รใช้
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แนวคิดเรื่องก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงแล้วก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงจะถูก

ใช้เป็นม�ตรก�รในก�รลดหรือให้ส่วนลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต

ต�มกรณีศึกษ�ระบบภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บจ�กรถยนต์หรูในออสเตรเลีย	 มี

อัตร�ก�รยกเว้นภ�ษีท่ีสูงกว่�ประเทศอื่น	 สำ�หรับรถยนต์ประเภทประหยัดพลังง�น

ค่�เริ่มต้นขั้นตำ่�ของย�นพ�หนะเหล่�นั้นคือร้อยละ	 20	 ซ่ึงสูงกว่�รถยนต์หรูอื่น	 อีก

ตัวอย่�งหนึ่ง	 คือ	 ไซปรัสซึ่งเป็นประเทศสม�ชิกเดียวในสหภ�พยุโรปที่มีภ�ษี													

สรรพส�มติสำ�หรบัรถยนต	์ระบบก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติรถยนต์ของไซปรัสประกอบ

ดว้ย	“ภ�ษีสรรพส�มติพืน้ฐ�น”	ซึง่ขึน้อยูก่บัรุน่ของรถยนตข์น�ดของเครือ่งยนตแ์ละ											

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์อีกท้ังส่วนประกอบพื้นฐ�นของก�รลดอัตร�ภ�ษี

สรรพส�มิตส�ม�รถได้ม�จ�กย�นพ�หนะมือสองและหรือย�นพ�หนะที่ประหยัด

พลังง�นเชื้อเพลิงสูง16

ก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิไมถ่กูมองใหเ้ปน็พ้ืนฐ�นของคว�มสมเหตุสมผล

ของระบบโครงสร้�งก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์ในกรณีที่ก�รเก็บภ�ษีเป็น												

เป้�หม�ยและนโยบ�ยหลักของรัฐบ�ลก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงส�ม�รถใช้								

เป็นเกณฑ์ก�รเข้�สู่ก�รกระตุ้นภ�ยในระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 อย่�งไรก็ต�ม	

ห�กก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ก�รแบ่งภ�ษีสรรพส�มิต

ยอ่มเปน็คว�มสำ�คญัทีท่ำ�ใหก้�รใชเ้กณฑว์ดัทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้และถูกใชอ้ย่�ง

เท่�เทียมกันในย�นพ�หนะทุกชนิดและผู้ผลิตทุกร�ยนี่เป็นหัวข้อที่สำ�คัญในก�ร

บริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิตและใช้เช่นกันกับก�รตรวจสอบก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์	 (ในเวล�เดียวกัน)	 และจะถูกอภิปร�ยอย่�งละเอียดต่อไปใน															

บทน้ี

3.2.6 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มีง�นเขียนท�งวิช�ก�รที่แสดงให้เห็นว่�ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์									

เป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญต่อสถ�นะคว�มเป็นผู้นำ�โลกของสหภ�พยุโรปและ

สหรัฐอเมริก�	 ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์โดยพิจ�รณ�จ�กระดับก�รปล่อย									

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เริ่มกล�ยเป็นแนวท�งที่นิยม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งถูกนำ�ม�ใช้
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เป็นปัจจัยในก�รจัดประเภทหรือก�รออกแบบภ�ษี	 อย่�งไรก็ต�มก�รลดระดับก�ร

ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์มักจะเกิดขึ้นเพร�ะกฎระเบียบและม�ตรฐ�นที่																				

ถูกบังคับใช้กับผู้ผลิตรถยนต์	 (มีเพียงบ�งกรณีที่ก�รลดระดับก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์เป็นผลม�กจ�กม�ตรก�รท�งภ�ษี)

หลกัก�รวดัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดว์ดัเปน็กรมัต่อกโิลเมตร	อย�่งไร

กต็�มวิธกี�รวัดที่แท้จรงิยงัคงเป็นทีถ่กเถยีงอยู่เนื่องจ�กมีวิธกี�รวดัหล�ยวธิีซึง่ถกูนำ�

ไปใชใ้นหล�ยประเทศในบรบิทของก�รรว่มมอืท�งภ�ษใีนระดบัภมูภิ�คเปน็สิง่สำ�คญั

ในก�รยอมรบัวธิกี�รทีเ่ปน็ม�ตรฐ�นในก�รทดสอบก�รปล่อยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์

ที่เหม�ะสมปัญห�ในก�รทดสอบก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในย�นพ�หนะ

ใหม่สำ�หรับวัตถุประสงค์ด้�นภ�ษี	(และกฎ)	นั้นจะถูกขย�ยคว�มในเชิงลึกต่อไปโดย

ก�รอภิปร�ยที่เน้นในม�ตรฐ�นของคณะกรรม�ธิก�รของสหประช�ช�ติว่�ด้วย

เศรษฐกิจของยุโรป	(United	Nations	Economic	Commission	for	Europe	:	UN	

ECE)	ซึ่งเป็นที่นิยมม�กกว่�ในระดับน�น�ช�ติ

ม�ตรฐ�นก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดพ์ฒัน�ม�จ�กผลสำ�รวจอย�่งกว�้ง

ในย�นพ�หนะใหม่ม�กกว่�รถส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ผู้ผลิตจะมีผลิตภัณฑ์หล�ยชนิดเพ่ือ

ที่จะเสนอข�ยในหล�ยตล�ดก�รผสมผส�นของผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	 (ขึ้นอยู่กับขน�ดนำ้�

หนักขน�ดของเครื่องยนต์)	 จะมีระดับก�รปล่อยก๊�ซที่แตกต่�งกันซึ่งเป็นปัญห�ใน

ก�รใช้ค�ร์บอนไดออกไซด์เป็นฐ�นภ�ษีสรรพส�มิต	 เนื่องจ�กผู้ผลิตต้องก�รบรรลุ

ม�ตรฐ�นก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ทั้งหมดแบบ	 “ร�ยกลุ่ม		

(fleet	wide)”	 ม�กกว่�แบบร�ยคันเพร�ะเหตุนี้นโยบ�ยที่ต่�งกันจึงส�ม�รถก่อให้

เกิดข้อขัดแย้งระหว่�งนโยบ�ยสิ่งแวดล้อมและนโยบ�ยภ�ษี
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เป�้หม�ยม�ตรฐ�นก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดส์ำ�หรบัรถยนตจ์ะถกูตัง้

ไว้ในรถยนต์ที่ถูกใช้เพื่อก�รพ�ณิชย์สูงกว่�รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคล

ในสว่นของกฎทีม่ผีลลพัธท์�งบวกซึง่ส�ม�รถสังเกตได้จ�กเศรษฐกจิหลักและ

ระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในอน�คตสำ�หรับย�นพ�หนะใหม่ที่ผ่�น										

กฎเกณฑ์ดังกล่�วในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีม�ตรฐ�นก�รปล่อยก๊�ซตำ่�ที่สุดที่	 110	

กรัม/กิโลเมตร	โดยมีแผนที่จะบรรลุม�ตรฐ�นที่	105	กรัม/กิโลเมตร	ภ�ยในปี	2020	

ปจัจบุนัสหภ�พยโุรปมมี�ตรฐ�นก�รปลอ่ยก�๊ซอยูท่ี	่130	กรมั/กโิลเมตร	และมแีผนที่

จะบรรลุม�ตรฐ�นที่	 95	 กรัม/กิโลเมตร	 ภ�ยในปี	 2021	 ม�ตรฐ�นก�รปล่อยของ

สหรัฐอเมริก�อยู่ท่ีประม�ณ	 156	 กรัม/กิโลเมตร	 และจะลดลงไปอยู่ที่	 103	 กรัม/

กิโลเมตร17
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จ�กแผนภ�พท่ี	2	แสดงให้เห็นถึงระดับม�ตรฐ�นก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	

ในกลุม่รถใหมใ่นปจัจบัุนต�มร�ยง�นท่ีจดัทำ�โดยคณะกรรมก�รดแูลคว�มสะอ�ดของ

ก�รขนสง่มวลชนน�น�ช�ติ18	บทวเิคร�ะหไ์ดร้วมถงึเศรษฐกจิหลกัรอบโลกและทศิท�ง

ระดบัม�ตรฐ�นเหล�่นีภ้�ยในปี	2020	ในระหว�่งก�รเขยีนบทคว�มนีร้ะดบัก�รปลอ่ย

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่�ง	160	-180	กรัม/	กิโลเมตร

ในบริบทนี้ให้คว�มสำ�คัญแก่ระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตที่ถูกออกแบบม�

เพื่อสนับสนุนม�ตรฐ�นเหล่�นี้และมีคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยท�งสิ่งแวดล้อม														

ของรัฐบ�ลมีหล�ยวิธีที่ในก�รที่จะทำ�ให้สิ่งเหล่�นี้เกิดข้ึนอย่�งไรก็ต�มคว�มสัมพันธ์

หลักคือก�รหลีกเลี่ยงคว�มซับซ้อนในระบบโครงสร้�งก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิต															

รถยนต์และในเวล�เดียวกันหลีกเลี่ยงก�รสร้�งโครงสร้�งท�งภ�ษีส่วนนี้จะเสนอ

แนวท�งต่�งๆ

แนวท�งหนึ่งคือก�รสร้�งระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในประเภท

ผลติภณัฑต์�่งๆ	วธินีีถ้กูใช้ในสว่นของก�รลงทะเบียนภ�ษแีบบขัน้ตน้และร�ยปแีทนที่

จะเก็บภ�ษีสรรพส�มิตก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์ของสหภ�พยุโรปแทบจะไม่

ถูกใช้โดยรัฐสม�ชิกแต่ในส่วนของชุมชนนั้นมีเจตน�รมณ์ที่จะลดก�รปล่อยก๊�ซ

ค�รบ์อนไดออกไซดก์�รอภปิร�ยคร�วนีจ้ะพดูถงึสหภ�พยโุรปอกีคร้ังในชว่งต่อไปเมือ่

ลำ�ดับขัน้ก�รปลอ่ยก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซดด์งักล�่วถกูใชค้วบคูก่บัรัฐสม�ชกิส่วนใหญ่

โดยวิธีก�รเก็บและคืนค่�ธรรมเนียม	(“fee-bate”)

ในส่วนของก�รสร้�งลำ�ดับขั้นของใช้ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์ต้ังแต่

วันที่	1	มกร�คม	2016	ไทยจะบังคับใช้แนวท�งนี้สำ�หรับย�นพ�หนะที่มีกำ�ลังเครื่อง

ตำ่�กว่�	3000	cc	(3250	cc	สำ�หรับรถปิกอัพ)	โดยเห็นได้จ�กแผนภ�พที่	3	ผลิตภัณฑ์

หล�ยประเภทน้ันมีขั้นที่ใช้ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์แม้ว่�เกณฑ์จะถูก

กำ�หนดไว้ต่�งระดับกันในผลิตภัณฑ์ต่�งๆ
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แผนภาพที่ 3 :	 โครงสร้�งก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับพ�หนะ

ใหม่	ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	ค.ศ.	2016

ประเภทยานพาหนะ ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบือนไดออกไซด์

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	มีที่นั่งไม่เกิน	10	ที่นั่ง	 ≤	100	กรัม/กิโลเมตร

	 101	-	150	กรัม/กิโลเมตร

	 151	-	200	กรัม/กิโลเมตร

	 >	200	กรัม/กิโลเมตร

	 >	3,000	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

รถกระบะสองตอน	 รถกระบะสองตอน	:	อัตร�แตกต่�ง

	 สำ�หรับพื้นที่แถว	สองตอน	หรือตอนเดียว

 ≤	200	กรัม/กิโลเมตร

	 >	200	กรัม/กิโลเมตร

รถกระบะโดยส�ร	(PPV)	 ≤	200	กรัม/กิโลเมตร

	 >	200	กรัม/กิโลเมตร

รถกระบะโดยส�รสองตอน	(PPV)	 >	3,250	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

รถอีโค	ค�ร์	 <100	กรัม/กิโลเมตร

	 101	-	120	กรัม/กิโลเมตร

รถใช้ไฟฟ้�	/	รถยนต์ไฮบริด	 ≤	3,000	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

	 >	3,000	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

รถยนต์ใช้ก๊�ซธรรมช�ติ	(NGV)	 ≤	3,000	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

	 >	3,000	ลูกบ�ศก์เซนติเมตร

ท่ีมา :	AHTN	Tariff	Nomenclature	2012,	HS	Tariff	Nomenclature	2012,	World	Customs	

Organization	(WCO)

จ�กรปูที	่3	แสดงร�ยละเอยีดระบบก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติรถยนตใ์นไทยดงันี้

 ระดบัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดส์ำ�หรบัรถยนตท์ีใ่ชใ้นก�รพ�ณชิย์

	 มช่ีวงห�่งทีส่งูกว�่รถยนตโ์ดยส�รสว่นบคุคล	(สะทอ้นใหเ้หน็ว�่เครือ่งยนต์

	 ที่มีขน�ดใหญ่ขึ้นเป็นที่ต้องก�รสำ�หรับใช้ในก�รขนส่ง)	



94 | คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน

 ระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ใน	“อีโค	ค�ร์”	(eco	car)	มีช่วง

ห่�งที่ตำ่�กว่�รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคลและย�นพ�หนะที่มีก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ตำ่�หรือไม่มีก�รปล่อยยังคงมีก�รเก็บภ�ษีต�มขน�ด

ของเครื่องยนต์

 ระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์แต่ละคัน	 และไม่ได้

เป็นค่�เฉลี่ยของรถยนต์ทั้งหมดในประเภทเดียวกัน	วิธีนี้มักจะสร้�งผู้ชนะ

และผูแ้พ้ในตล�ดรถยนตแ์ตล่ะรุน่คว�มเสีย่งดงักล�่วจะตอ้งถกูจดัก�รเพือ่

จะได้ไม่เกิดขึ้น

วธิเีหล�่นีเ้ปน็นโยบ�ยทีจ่ำ�เปน็ห�กจะเกบ็ภ�ษีสรรพส�มติจ�กก�รปล่อยก�๊ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกับก�รออกใบรับรองสำ�หรับก�รเก็บภ�ษีโดยพิจ�รณ�

จ�กก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	โดยจะได้กล่�วโดยละเอียดต่อไป

อกีวธิหีนึง่ในก�รวดัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์คอืก�รเรียกเกบ็เงินเพ่ิม	

(surcharges)	 ในโครงสร้�งก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์ที่มีอยู่แล้วหรือ																								

ท่ีจะมีโดยก�รเก็บเงินเพิ่ม	 ผู้เสียภ�ษีจะต้องเสียภ�ษีเพิ่มขึ้นเมื่อก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์เกินกำ�หนด

ในปัจจุบันก�รเรียกเก็บเงินเพิ่มจ�กภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์พบว่�มีอยู่อย่�ง

จำ�กดั	เชน่	ในแอฟรกิ�ใตแ้ละไซปรสั20	ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติของช�วไซปรสัมคีว�ม

แตกต่�งเล็กน้อยเพร�ะว่�มีประเภทของย�นพ�หนะ	 2	 ประเภท	 ของประมวล	HS	

รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคลและขนส่งขน�ดย่อมถูกยกเว้นก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตถ้�

ก�รปล่อยก๊�ซตำ่�กว่�	120	กรัม/กิโลเมตร	ถ้�ม�กกว่�ระดับนี้ย�นพ�หนะจะถูกเก็บ

ภ�ษีม�กขึ้นจ�กฐ�นสรรพส�มิตและอัตร�เพิ่มเติมจะเป็นไปต�มต�ร�งเกณฑ์ก�ร

ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์อีกหมวดหนึ่งคือย�นพ�หนะสำ�หรับขนส่งซ่ึงต้องเสีย

อัตร�เริ่มต้นที่	 0.26	 ยูโรต่อลูกบ�ศก์เซนติเมตร	 จะสังเกตได้ว่�ไซปรัสมีระบบอัตร�

ก�รเสยีภ�ษีสรรพส�มติทีเ่ฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรบัรถยนตซ์ึง่คดิโดยอตัร�เดีย่วตอ่หนว่ย

ม�กกว่�ที่จะเป็นร้อยละต่อร�ค�ต่อหน่วย

เพื่อคว�มเข้�ในในวิธีนี้ม�กขึ้นแผนภ�พที่	 4	 แสดงให้เห็นถึงสองตัวอย่�งโดย

สังเขป	จ�กแอฟริก�ใต้และสำ�หรับย�นพ�หนะส่วนบุคคล/	ย�นพ�หนะขนส่งขน�ด
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ย่อมของไซปรัส

สุดท้�ยนี้วิธี	“เรียกเก็บเงินเพิ่ม”	เป็นวิธีที่บ�งครั้งถูกนำ�ไปอ้�งอิงถึงในก�รคิด	

“ค่�ธรรมเนียม	fee-bates”	ต�มที่โครงก�รสิ่งแวดล้อมของสหประช�ช�ติ(United	

Nations	Environment	Program	:	UNEP)	ก�รเก็บ	“ค่�ธรรมเนียม	fee-bates”	

มีฐ�นม�จ�กก�รเก็บ	“ค่�ธรรมเนียม”	(fees)	ในย�นพ�หนะที่ไร้ประสิทธิภ�พและ	

“rebates”	ในย�นพ�หนะที่มีประสิทธิภ�พอยู่บนหลักนโยบ�ย	“pivot	point”	นี้

แสดงให้เห็นถึงก�รผสมระหว่�งย�นพ�หนะท่ีมีประสิทธิภ�พและไร้ประสิทธิภ�พใน

ส่วนของก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และคว�มประหยัดเชื้อเพลิง21	 ปัจจุบัน	

“ค่�ธรรมเนียม	fee-bates”ถูกมองในสหภ�พยุโรป	จีน	และแคนน�ด�	และส�ม�รถ		

ถูกนำ�ไปใช้ในรูปของก�รสนับสนุนผู้ผลิตหรือภ�ษีก�รลงทะเบียนเบื้องต้นและร�ยปี

เมื่อถูกใช้ในรูปแบบของก�รเก็บค่�ธรรมเนียม	 (fee)	 ส�ม�รถถูกพิจ�รณ�เป็นเงิน

สว่นลดโดยผูผ้ลติตอ้งจ�่ยภ�ษสีำ�หรบัย�นพ�หนะทีไ่ร้ประสิทธภิ�พทีถ่กูผลิตออกม�

อย่�งไรก็ต�มระหว่�งที่แนวคิด	 “ค่�ธรรมเนียม	 fee-bate”	 ไม่ถูกนำ�ม�ใช้

โดยตรงกบัระบบก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ	(และในกรณขีองจนีทีด่ำ�เนนิก�รดว้ยระบบ

ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิต)	 หลักก�รต่�งๆ	 ส�ม�รถถูกนำ�ไปใช้อย่�งเท่�เทียมกันและ

ถูกพิจ�รณ�ในก�รออกแบบระบบภ�ษีสรรพส�มิตอย่�งชอบธรรมจุดมุ่งหม�ยหรือ

ม�ตรฐ�นระดบัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดส์�ม�รถกำ�หนดและเพิม่เตมิภ�ระ

ท�งภ�ษีในย�นพ�หนะเหล่�นั้นซึ่งมีระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิน

กำ�หนดม�ตรฐ�นในท�งกลบักนัภ�ระก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติในรถเหล�่นัน้ส�ม�รถ

ถกูลดไดห้�กระดบัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์ตำ�่หว�่ม�ตรฐ�นก�รเพ่ิมขึน้ของ

อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตเชื่อมโยงกับระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ส�ม�รถ

เพิม่ขึน้เปน็อย�่งม�กไดห้�กตอ้งก�รนอกจ�กน้ีอตัร�ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติส�ม�รถ

ถูกลดได้เป็นอย่�งม�กสำ�หรับย�นพ�หนะที่ปล่อยก๊�ซน้อยกว่�เพื่อเป็นแรงกระตุ้น

ผ�่นก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติในกรณีนีอ้ตัร�ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติทีม่ปีระสทิธภิ�พ

โดยจะเพิม่ม�กขึน้ต�มลำ�ดบัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์ทีเ่พ่ิมม�กขึน้และลด

ลงต�มลำ�ดับเมื่อก�รปล่อยก๊�ซที่ลดลง
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แผนภาพที่ 4 : แอฟริกาใต้และไซปรัส : การเรียกเก็บเงินเพิ่มจากการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

                 แอฟริกาใต้                      ไซปรัส

มูลค่�ภ�ษีสรรพส�มิตที่เกี่ยวข้องกับขน�ด	 •	 สำ�หรับย�นยนต์ท่ีปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

ของเครื่องยนต์	 	 นอ้ยหรอืเท�่กบั120กรมั/กโิลเมตร	:	“ศนูย”์:	

บวกกับ	 •	 สำ�หรับย�นยนต์ที่ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได

	 	 	 ออกไซด์เกิน	120	กรัม/กิโลเมตร	แต่ไม่เกิน

“Environmental	levy”	เกณฑ์ก�รปล่อย	 	 150	กรัม/กิโลเมตร:	€25	ต่อกรัม/กิโลเมตร

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	:	 	 ของก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เกิน

	 	 	 120	กรัม/กิโลเมตร?

•	 120	กรัม/กิโลเมตร	=	R90	ต่อกรัมต่อ	 •	 สำ�หรับย�นยนต์ที่ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได

	 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เกิน	 	 ออกไซด์เกิน	150	กรัม/กิโลเมตร	แต่ไม่เกิน

	 120	กรัม/กิโลเมตร	และ	 	 180	กรมั/กโิลเมตร:	€750	กบั	€50	ตอ่กรมั/

	 	 	 กิโลเมตร	ของก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได

	 	 	 ออกไซด์150	กรัม/กิโลเมตร?

•	 175	กรัม/กิโลเมตร	=R12	ต่อกรัมต่อ	 •	 สำ�หรับย�นยนต์ที่ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได

	 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เกิน	 	 ออกไซด์เกิน	 180	 กรัม/กิโลเมตร:	 €2250

	 175	กรัม/กิโลเมตร	 	 กับ	 €400	 ต่อกรัม/กิโลเมตรของก�รปล่อย

	 	 	 ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

ต่อไปจะเป็นตัวอย่�งกรณีศึกษ�สำ�หรับแนวคิด	 “ค่�ธรรมเนียม	 fee-bate”	

ซึ่งตัวอย่�งดังกล่�วรวมถึงก�รจดทะเบียนภ�ษีที่เดนม�ร์ก	 นอกจ�กก�รเก็บค่�

ธรรมเนียมแลว้จะมีก�รเกบ็โบนสัหรอืเบีย้ปรบัสำ�หรบัรถยนตใ์หมใ่นประเทศฝรัง่เศส	

วธิกี�รดงักล�่วสง่ผลกระทบตอ่ร�ค�ข�ยปลกีสำ�หรบัรถยนต์ใหม	่ดังนัน้	วตัถปุระสงค์

ของแนวคิดนี้จะส่งผลให้ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ลดตำ่�ลง	 (และเป็นก�ร

ประหยัดเชื้อเพลิง)	 บนย�นพ�หนะ	 และเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภคแล้ว	

กรณีศึกษ�ดังกล่�วต่อไปนี้จะแตกต่�งจ�กผลกระทบท�งภ�ษีสรรพส�มิตซึ่งถูกใช้

อย่�งแพร่หล�ยในน�น�ประเทศสำ�หรับก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยให้กับผู้บริโภค
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กรณีศึกษา : การใช้ “Fee-Bates” ในสหภาพยุโรป

ประเทศเดนมาร์ก – ก�รจดทะเบียนภ�ษี

นอกจ�กก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์แล้วยังมีก�รเก็บภ�ษีย�นพ�หนะเพิ่มเติมต�มร�ค�

ซื้อและก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	

การลดอัตราภาษี :	ก�รเก็บภ�ษีในรถยนต์ที่ใช้นำ้�มันเบนซินจะถูกลด	4,000	โครนเดนม�ร์ก	

(DKK)	 สำ�หรับทุกกิโลเมตรท่ีรถยนต์ว่ิงได้ม�กกว่�	 16	 กิโลเมตรต่อลิตร	 (เท่�กับก�รปล่อย													

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 145	 กรัม/กิโลเมตร)ส่วนก�รเก็บภ�ษีในรถยนต์ที่ใช้นำ้�มันดีเซลจะ		

ถูกลด	4,000	โครนเดนม�ร์ก	(DKK)	สำ�หรับทุกกิโลเมตรที่รถวิ่งได้ม�กกว่�	18	กิโลเมตรต่อ

ลิตร	(เท่�กับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	147.2	กรัม/กิโลเมตร)

การเพิม่ภาษ ี:	ก�รเกบ็ภ�ษใีนรถยนตท์ีใ่ชน้ำ�้มนัเบนซนิจะถกูเพิม่	1,000	โครนเดนม�รก์	(DKK)	

สำ�หรับทุกกิโลเมตรท่ีรถว่ิงได้น้อยกว่�	 16	 กิโลเมตรต่อลิตร	 ส่วนก�รเก็บภ�ษีในรถยนต์ที่ใช้		

นำ้�มันดีเซลจะถูกเพิ่ม	1,000	โครนเดนม�ร์ก	(DKK)	สำ�หรับทุกกิโลเมตรที่รถวิ่งได้น้อยกว่�	18	

กิโลเมตรต่อลิตร	

ประเทศฝรั่งเศส -	ก�รจ่�ยเงินเพิ่มเติม/เสียเบี้ยปรับสำ�หรับก�รข�ยรถยนต์ใหม่	

ก�รจ�่ยเงนิเพิม่เตมิใหแ้กผู่ซ้ือ้รถยนตใ์หมใ่นกรณทีีร่ถยนตม์กี�รปลอ่ยมลพษินอ้ย	“และเรยีก

เก็บเบี้ยปรับในรถยนต์ที่มีก�รปล่อยมลพิษม�ก	ดังนี้:

แผนภาพที่ 2.5 : ตัวอย่างของ Fee-Bate

ประเภทของยานพาหนะ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย  ส่วนลดพิเศษเป็น
              (กรัม/กิโลเมตร)       (สกุลยูโร)

A+	 ตั้งแต่	60	 5,000
A-	 61	–	100	 1,000
B	 101	–	120	 700
C+	 121	–	130	 200
C-	 131	–	140	 0
D	 141	–	160	 0
E+	 161	–	165	 -200
E-	 166	–	200	 -750
F	 201	–	250	 -1,600
G	 >	251	 -2,600
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ในสว่นของก�รใชห้ลกัเกณฑก์�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์สำ�หรับก�รเกบ็

ภ�ษีอ�จก่อให้เกิดปัญห�ในบ�งกรณี	 ประก�รแรกคือ	 นโยบ�ยก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์อยู่บนค่�เฉลี่ยของรถยนต์ทั้งหมดในกลุ่มเดียวกัน	และไม่เหม�ะ

สมกับรถยนต์ส่วนบุคคลก่อให้เกิดภ�ระก�รเสียภ�ษีท่ีม�กข้ึนและภ�ระจะตกอยู่กับ

ผู้ผลิตบ�งร�ยโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์โดยรวม	 ปัญห�ที่	 2	 คือก�รรับรองก�รปล่อย

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กรถยนต์มีคว�มจำ�เป็นม�กข้ึนสำ�หรับวัตถุประสงค์ท�ง													

ส่ิงแวดล้อมท�งข้อมูลก�รบริโภคและกำ�ลังเพิ่มข้ึนสำ�หรับวัตถุประสงค์ท�งภ�ษี																

สิ่งเหล่�นี้จึงต้องจัดให้มีคว�มตรงกันและสัมพันธ์กันระหว่�งตัวแทนเหล่�นั้นที่คอย

ตรวจสอบดูแลนโยบ�ยท�งสิ่งแวดล้อมม�ตรฐ�นก�รผลิต	 (รับรองก�รออกย�น

พ�หนะชนิดต่�งๆ)	รวมถึงก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตในปัจจุบัน

3.2.7. ขนาดของเครือ่งยนต ์(ในฐานะของตวัแทนวตัถปุระสงคข์อง

นโยบาย “ทั้งหมด”) 

ขน�ดของเครือ่งยนตเ์ปน็เกณฑป์กตทิีส่ดุในก�รจดัประเภทรถยนตเ์พือ่กำ�หนด

ภ�ษีสรรพส�มิตและถูกใช้เป็นหลักเกณฑ์สำ�หรับก�รนำ�เข้�ย�นพ�หนะรถยนต์ที่

ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	 (CBU)	 ชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำ�ม�ประกอบเป็นรถยนต์ที่

สมบูรณ์	 (CKD)	 และรถยนต์ท่ีประกอบม�แล้วเพียงบ�งส่วน	 (SKD)	 ผลประโยชน์												

เบื้องต้นของวิธีนี้คือขน�ดของเครื่องยนต์ส�ม�รถเป็นตัวแทนสำ�หรับปัจจัยภ�ยนอก

เชิงลบอีกม�กม�ยดังที่ได้กล่�วไว้แล้วข้�งต้นโดยพิจ�รณ�สิ่งเหล่�นี้	:

 นโยบ�ยท�งพลังง�นรัฐบ�ลเริ่มตื่นตัวม�กขึ้นกับก�รรักษ�สถ�นภ�พท�ง

ทรัพย�กรท�งเชื้อเพลิงจึงมีก�รพิจ�รณ�ย�นพ�หนะที่ประหยัดพลังง�น

เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงท�งเลือกโดยเฉพ�ะ	 (เชื้อเพลิงที่ทดแทนได้และก�ร

ลงทุนในแหล่งเช้ือเพลิงทดแทน	 (เช่นย�นพ�หนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ

ไฟฟ้�)	 ม�กข้ึนโดยสัมพันธ์กับก�รใช้เช้ือเพลิงส�ม�รถเห็นได้ว่�มีคว�ม

สมัพนัธร์ะหว�่งก�รใชเ้ชือ้เพลงและเครือ่งยนต์โดยสว่นใหญแ่ลว้ขน�ดของ

เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นหม�ยถึงก�รใช้เชื้อเพลิงที่ม�กขึ้นดังนั้นขน�ดของ

เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นจึงดึงดูดให้เกิดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่สูงขึ้น
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 ก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิ24	หนึง่ในปจัจยัหลกัทีค่วบคมุก�รใชพ้ลงัง�น

เช้ือเพลิงของเครื่องยนต์อย่�งคุ้มค่�ผู้ผลิตได้พัฒน�ระบบก�รประหยัด

พลังง�นเชื้อเพลิงอย่�งต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	และรูปทรงแบบต้�น

ลมและก�รลดนำ้�หนักของรถอย่�งไรก็ต�มขน�ดของเครื่องยนต์ยังคงเป็น

ปจัจัยหลกัดงันัน้ดว้ยเหตผุลเดยีวกนัขน�ดเครือ่งยนตท์ีใ่หญข่ึน้จงึดงึดดูให้

เกิดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่สูงขึ้น

 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ผู้ผลิตดำ�เนินก�รพัฒน�ก�รปล่อย

ก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซดใ์นย�นพ�หนะรุน่ใหม่ๆ 	อย�่งตอ่เนือ่งอย�่งไรกต็�ม

ระดับของก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ยังคงเกี่ยวข้องกับจำ�นวน											

เชื้อเพลิงที่ถูกเผ�ผล�ญและยิ่งเครื่องยนต์มีคว�มใหญ่ขึ้นก็ยิ่งใช้ปริม�ณ											

นำ้�มันสิ้นเปลืองม�กขึ้นในส่วนของก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงขน�ด				

ของเครื่องยนต์มีบทบ�ทท่ีสำ�คัญในอัตร�ประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงม�ก

ขึ้นในเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น

 นอกเหนือไปจ�กก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงและก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์คือปัจจัยของเสื่อมสภ�พ	(wear	and	tear)	บนถนน

ส�ธ�รณะซึ่งมักจะมีคว�มสัมพันธ์กับนำ้�หนักของย�นพ�หนะย�นพ�หนะ

ทีม่เีครือ่งยนตข์น�ดใหญม่กัจะมนีำ�้หนกัม�กกว�่ย�นพ�หนะทีม่เีคร่ืองยนต์

ขน�ดเล็ก

เห็นได้ชัดว่�ทิศท�งของอุตส�หกรรมรถยนต์มุ่งไปสู่ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อ

เพลิงและลดก�รปล่อยก๊�ซนี่ยังเป็นก�รแสดงถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งขน�ดของ

รถยนต์ที่เล็กลงและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นในบ�งประเภทย�นพ�หนะ

อ�จยงัคงมีขน�ดใหญเ่พร�ะว�่มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะตอบสนองคว�มตอ้งก�รของตล�ด

ที่มีคว�มต้องก�รย�นพ�หนะขน�ดใหญ่อย่�งไรก็ต�มย�นพ�หนะเหล่�นี้เร่ิมมี

เครื่องยนต์ที่มีขน�ดเล็กลงแต่มีประสิทธิภ�พที่ดีขึ้น

ส่วนผสมของก�รดำ�เนินก�รท่ีจะเพิ่มก�รใช้นำ้�มันลดก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์รวมถึงพลังง�นท�งเลือกต่�งๆ	 ทำ�ให้เกิดรถยนต์ประเภทรอง
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ประเภทใหม่ขึ้นม�ในภ�คอุตส�หกรรม	 (และในบ�งกรณีภ�ษีสรรพส�มิตและภ�ษี

อื่นๆ)	เร�ส�ม�รถพบเห็นตัวอย่�งนี้ได้จ�กภูมิภ�คอ�เซียนรวมถึง

 อีโคค�ร์ในไทย

 รถยนต์พลังง�นไฟฟ้�ในไทยและเวียดน�ม

 รถประหยัดพลังง�นเชื้อแพลิงในม�เลเซีย

 รถกรีนต้นทุนตำ่�ในอินโดนีเซีย

ก�รสร้�งรถยนต์ประเภทรองเหล่�นี้โดยทั่วไปมักจะถูกเชื่อมโยงไปยังวิธีก�ร

แสดงภ�ษี	(รวมถึงภ�ษีสรรพส�มิต)	ซึ่งเป็นก�รกระตุ้นคว�มต้องก�รม�กขึ้นสำ�หรับ

ย�นพ�หนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทเหล่�นี้ยังถูกใช้นอกเหนือจ�กในเรื่อง

ของภ�ษีสรรพส�มิตและภ�ษีชนิดอื่นๆ	 และกระตุ้นก�รลงทุนเพื่อที่จะดึงดูดให้เกิด

ก�รผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ในท้องถิ่น

ก�รรวมผลิตภัณฑ์เหล่�นี้บ�งส่วนหรือทั้งหมดของประเภทรองเหล่�นี้เข้�ไป

ในระบบภ�ษีสรรพส�มิตนั้นเป็นก�รเสี่ยงที่จะเพิ่มคว�มซับซ้อนของระบบที่จะ

ต้องก�รที่จะเพิ่มวัตถุสิ่งของเข้�ไปในหมวดหมู่ของสิ่งที่เก็บภ�ษีได้คว�มซับซ้อนจะ

เพิ่มม�กขึ้นเมื่อรถถูกผลิต	 (หรือว�งแผนไว้ว่�จะผลิต)	 หรือถูกนำ�เข้�ม�และจะเข้�

เกณฑ์ที่จะนำ�ไปเก็บภ�ษีสรรพส�มิตได้โดยแต่ละอันจะมีอัตร�ที่ต่�งกันโดยสรุปแล้ว

ผู้ที่คิดนโยบ�ยท�งภ�ษีจะต้องคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงดังนี้

 จะใชเ้กณฑอ์ะไรในก�รแยกระหว�่งรถขน�ดเล็กรถอโีคค�ร์และรถในหมวด

	 อื่นๆ

 จะสร้�งเกณฑ์เหล่�นี้อย่�งไร

 ผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�จะส�ม�รถมีคุณสมบัติผ่�นเกณฑ์ได้อย่�งไร

 เกณฑเ์หล่�นีจ้ะไดร้บัก�รรบัรองอย�่งไรรวมถงึปญัห�ท�งด�้นก�รทดสอบ

	 ด้วย	(ดูข้�งล่�ง)	

 ตำ�แหน่งที่กลับไปจะเป็นอย่�งไรห�กไม่ผ่�นเกณฑ์

คู่มือนี้สนับสนุนก�รใช้ระบบภ�ษีสรรพส�มิตในก�รกระตุ้นให้เกิดก�รผลิตรถ

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้�งคว�มนิยมในก�รผลิตเครื่องยนต์ที่มีขน�ดเล็กลง
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และมปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ก�รยดึอยูบ่นหลกัคว�มเรยีบง�่ยและคว�มถกูตอ้งนัน้ทำ�ให้

ก�รแทนที่ขน�ดของเครื่องยนต์ยังคงเป็นตัวแทนที่ดีของโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิต

กับก�รปรับเปลี่ยนอัตร�และส่วนลดสำ�หรับย�นพ�หนะที่ผ่�นเกณฑ์สำ�คัญดังกล่�ว

สิง่นีจ้ะถกูอภปิร�ยตอ่ไปในฐ�นะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของวธิทีีเ่ปน็ม�ตรฐ�นของโครงสร�้ง

ภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์

3.3. ประสิทธิภาพทางเช้ือเพลิงและการทดสอบการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์-ปัญหาสำาหรับการแบ่งประเภท

ภาษีสรรพสามิต

เมื่อรัฐบ�ลตัดสินใจที่จะใช้ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 (และหรือก�ร

ประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิ)	เป็นสว่นหนึง่ของก�รจำ�แนกประเภทเกณฑห์รอืใชใ้นก�ร

ตั้งอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่มีประสิทธิภ�พก�รวัดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

และก�รประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิจงึกล�ยเป็นสว่นสำ�คญัของระบบภ�ษสีรรพส�มติ

องค์กรต�่งๆจึงอ�จใหค้ว�มสนใจในผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ผลประโยชนต์�่งๆ	เหล�่

นี้อ�จรวมถึง

 เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนก�รรบัรองในก�รให	้“คว�มเหน็ชอบย�นพ�หนะ

	 เป็นร�ยชนิด”	ซึ่งเป็นก�รแสดงให้เห็นว่�ย�นพ�หนะนั้นๆ	ผ่�นม�ตรฐ�น

 ก�รผลิต	 “เครื่องหม�ย”	 ที่ใช้ติดที่ย�นพ�หนะแสดงว่�ย�นพ�หนะนั้นๆ	

	 ประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงและก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

 ก�รตัดสินถึงก�รจำ�แนกภ�ษีและก�รจ่�ยภ�ษี

ในบรบิทน้ีมคีว�มสำ�คญัเป็นอย�่งม�กท่ีระบบก�รดทดสอบจะตอ้งมคีว�มสมำ�่

เสมอและถูกใช้อย่�งสมำ่�เสมอกับหลักที่มีคว�มสำ�คัญดังนี้

 ยึดหลักที่ได้รับก�รยอมรับโดยทั่วไปในระดับน�น�ช�ติ

 ต้องไม่ถูกออกแบบม�เพื่อให้	 “สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์”	 ใดผลิตภัณฑ์

	 ชนิดใดหรือผู้ผลิตใดโดยเฉพ�ะ
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 ตอ้งไมถ่กูออกแบบม�เพือ่กดีกนัสนิค�้นำ�เข้�และต้องคำ�นงึถึงกระบวนก�ร

	 ให้คว�มเห็นชอบ	(homologation)	ของคู่ค้�เมื่อส�ม�รถใช้ได้

 เปน็กระบวนก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่จะลดค�่ใชจ่้�ยของภ�คอตุส�หกรรม

ปัญห�หลักม�กม�ยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รทดสอบและก่อให้เกิดก�รถก

เถียงกันทั่วโลกส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 วงรอบก�รทดสอบ	(หรือก�รจำ�ลองรูปแบบก�รวิ่งของย�นพ�หนะ)	ใดจะ

	 ถกูนำ�ม�วดัสำ�หรบัก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดแ์ละประหยดัพลงัง�น

	 เชื้อเพลิง

 วธิกี�รและกระบวนก�รใดจะถกูนำ�ม�ใชใ้นก�รทดสอบ	(เชน่	แชสซี	ไดน�โม

	 มิเตอร์	 (chassis	 dynamometer)	 ก�รตรวจจับท่อไอเสีย	 (tail	 pipe

	 capture)	ก�รตดิเครือ่งเมือ่เครือ่งยนตเ์ยน็ก�รตดิเครือ่งเมือ่เครือ่งยนตอ์ุน่)

 จะทำ�อย่�งไรเมื่อห้องทดลองของประเทศนั้นๆไม่ส�ม�รถทดสอบได้อย่�ง

	 ถกูตอ้งตวัอย�่งเชน่	ควรใชข้อ้มลูจำ�เพ�ะของผู้ผลิตหรือไมค่วรใชข้้อมลูของ

	 สม�คมผู้ผลิตรถยนต์หรือไม่

 เปน็ไปไดห้รอืไมท่ี่ก�รทดสอบอ�จให	้“สทิธพิเิศษ”	ย�นพ�หนะใดเปน็ก�ร

	 เฉพ�ะและ/หรือกีดกันย�นพ�หนะอื่นๆ	 ในจุดที่ต้องก�รสร้�งกำ�แพง

	 ท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ภ�ษี

คำ�ถ�มเหล่�นี้ยังไม่ได้รับก�รตอบในระดับส�กลและยังไม่มีม�ตรฐ�นที่ได้รับ

ก�รทดสอบในระดับส�กลอย่�งแท้จริง	UN	ECE	ได้ทำ�ก�รตั้ง	“คณะทำ�ง�น”	ขึ้นม�

เป็นระยะเวล�หนึ่งแล้วเพื่อท่ีจะพัฒน�กฎม�ตรฐ�นสำ�หรับย�นพ�หนะรวมถึงก�ร

ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิงเพื่อที่จะอำ�นวย

คว�มสะดวกใหแ้ก่ก�รค�้ย�นพ�หนะในระดบัน�น�ช�ตกิฎนีย้งัครอบคลมุไปถงึหมวด

หมู่รถยนต์ที่ประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	 (CBU)	 ชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีนำ�ม�ประกอบเป็น

รถยนต์ที่สมบูรณ์	(CKD)	และรถยนต์ที่ประกอบม�แล้วเพียงบ�งส่วน	(SKD)
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ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภ�พยุโรปอ�จร่วมลงน�มในกฎดังกล่�วได้โดยใน

ปัจจุบันมีประเทศนอกกลุ่มสหภ�พยุโรป	58	ประเทศได้ร่วม	“ลงน�ม”	รวมถึงไทย

และม�เลเซยีจ�กภูมภิ�คอ�เซยีน	นอกจ�กน้ีญ่ีปุน่และเก�หลใีตซ้ึง่เปน็ผูผ้ลติหลกัท�ง										

ด้�นรถยนต์ซึ่งมีข้อตกลงท�งก�รค้�กับอ�เซียนก็ได้ร่วมลงน�มด้วย	 อย่�งไรก็ต�ม	

สหรัฐอเมริก�	แคนน�ด�	และจีน	ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักท�งด้�นรถยนต์ไม่ได้ร่วมลงน�ม

ด้วยแต่ได้พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รทดสอบของตัวเองขึ้นม�

เมื่อพิจ�รณ�ถึงก�รให้คว�มยอมรับในระดับน�น�ช�ติของกฎของ	UN	 ECE	

นั้น	ก�รรับเอ�ก�รทดสอบม�ใช้ถูกมองว่�เป็นก�รนำ�ไปสู่วิธีก�รทดสอบที่ดีที่สุดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัก�รทดสอบท่ีตอ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอืกนัของหล�ยหนว่ยง�นและภ�ค

ธุรกิจของหล�ยประเทศ	 บทน้ีไม่ใช่เอกส�รท�งเทคนิคที่เกี่ยวข้องก�รสร้�งแบบ

ทดสอบก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	และก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง	เพียง

แต่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์

กระทรวงก�รคลังของแต่ละประเทศไม่ควรเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รออกแบบ

วธิกี�รทดสอบก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์และก�รประหยดัพลังง�นเชือ้เพลิง

ในท�งกลบักันพวกเข�ควรใหค้ำ�แนะนำ�ใหห้นว่ยง�นท�งเทคนคินำ�แนวปฏบิติัทีดี่ทีสุ่ด

ในระดบัน�น�ช�ตซิึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบัิตท่ีิดทีีส่ดุท�งก�รออกแบบภ�ษมี�ใชห้ลกั

ก�รเหล�่นีค้วรรวมถงึคว�มถกูตอ้งก�รไมแ่บ่งแยกกดีกนัและตอ้งมัน่ใจว�่จะสร�้งผล	

กระทบต่อภ�คอุตส�หกรรม/คว�มขัดข้องต่อเศรษฐกิจอย่�งน้อยที่สุดโดยสังเขป											

แล้วนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รรับรองระดับก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์สำ�หรับจุดประสงค์ท�งภ�ษีควรจะต้องเชื่อมโยงกับม�ตรฐ�นที่		

ได้รับก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�งในระดับน�น�ช�ติในฐ�นะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนก�รก�รจำ�แนก

ดงันัน้	ขอ้มลูสำ�หรบัผูก้ำ�หนดนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติด�้นล�่งเปน็ขอ้สรปุของ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ	UN	ECE	ข้อ	101	และข้อ	83
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กฎ UN ECE : การทดสอบความมีประสิทธิภาพในการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์และการใช้เชื้อเพลิง 

ก�รทดสอบก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 ให้ปฏิบัติต�มกฎข้อที่	 101	 และกฎข้อที่	 83	

ของ	UN	ECE	

กฎข้อที่ 101 

สำ�หรับก�รเผ�ผล�ญเชื้อเพลิงภ�ยในของเครื่องยนต์

•	 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์วัดเป็นกรัมต่อกิโลเมตร

•	 ก�รวัดก�รใช้เชื้อเพลิงวัดเป็นจำ�นวนลิตรต่อ	 100	 กิโลเมตร	 (ก๊�ซธรรมช�ติวัดเป็นต�ร�ง

	 เมตรต่อ	100	กิโลเมตร)

•	 ทดสอบต�มภ�คผนวก	 6	 โดยปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ชนิดที่	 1	 ของก�รทดสอบใน

	 ภ�คผนวก	4	ของกฎข้อที่	83	

กฎที่ 83

การทดสอบชนิดที่ 1 

•	 ก�รขับรถยนต์รอบเมือง	(แทนก�รขับรถในเมือง)	x	4	?

•	 ก�รขับรถยนต์รอบเมืองแบบพิเศษ	(แทนก�รขับรถที่ไม่ใช่เมือง)	?

•	 ย�นพ�หนะติดไดน�โมเมตรเพื่อจับและวัดค่�ก�รปล่อยก๊�ซต่�งๆ

•	 ชนิดของย�นพ�หนะที่ได้รับก�รรับรองจ�กก�รทดสอบของท�งเจ้�หน้�ที่

•	 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลเพื่อรอก�รลงน�มของInternational	UN	ECE	

การทดสอบชนิดที่ 2-4 (ไม่สามารถนำามาใช้ได้)

•	ก�รปล่อยส�รพิษอื่นๆ	(ที่ไม่ใช่ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์)

รถยนต์ที่สอดคล้องตามข้อกำาหนด (Conformity of Production (COP))

•	 ตัวอย่�งย�นพ�หนะที่ถูกทดสอบ

•	 สุม่เลอืกย�นพ�หนะไดอ้ย�่งนอ้ย3คนัเพือ่ใหต้รวจคว�มสอดคลอ้งกบัย�นพ�หนะตวัอย�่ง?

•	 ส�ม�รถเลอืกเพ่ิมเตมิไดห้�กย�นพนะทีเ่ลอืกม�มคี�่ปลอ่ยก�๊ซก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดแ์ละ

	 ใช้เชื้อเพลิงที่เกินตัวอย่�ง
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3.4 แนวทางใดเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับโครงสร้าง 

และฐานภาษี

3.4.1 พื้นฐานการเก็บภาษีรถยนต์
ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติรถยนตส์ว่นใหญจ่ะถกูเกบ็จ�กพืน้ฐ�นร�ค�สนิค�้และ

โดยลักษณะของสินค้�ก�รเก็บภ�ษีจ�กฐ�นร�ค�สินค้�ยังคงเป็นพื้นฐ�นในก�รเก็บ

ภ�ษีผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่เหม�ะสมที่สุดในส่วนของก�รเก็บอัตร�ภ�ษีโดยเฉพ�ะไม่มี

ก�รใช้พื้นฐ�นภ�ษีที่แท้จริงหรือถูกต้อง

 ต่อคันจะค่อนข้�งเป็นอัตร�ถดถอยและจะไม่เห็นคว�มแตกต่�งภ�ยนอก

	 จ�กย�นพ�หนะที่ใหญ่กว่�

 ตอ่กระบอกสบูหรอืตอ่ลกูบ�ศกเ์ซนตเิมตรจะไมเ่หน็คณุค�่หรือกระตุ้นก�ร

	 พัฒน�ท�งเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภ�พก�รใช้นำ้�มันและก�รลดก�รปล่อย

	 ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

 ต่อกรัม/	 กิโลเมตรของก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ไม่ก่อให้เกิด

	 ร�ยได้สำ�หรับย�นพ�หนะบ�งชนิดที่มีก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์น้อย

	 หรือไม่มีเลย
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ดงันีก้�รเกบ็ภ�ษตี�มปรมิ�ณจงึถกูมองว�่เหม�ะสมอย�่งไรกต็�มก�รอภปิร�ย

ในบ�งกรณีต้องมีคว�มเหม�ะสมในค่�ท่ีคิดภ�ษีได้โดยส่วนม�กแล้วก�รเก็บภ�ษี	

สรรพส�มิตจะถูกเก็บจ�กร�ค�พื้นฐ�นหน้�โรงง�น	 (หรือทุน+ประกัน+ค่�ขนส่ง+	

หน้�ที่นำ�เข้�)	 สิ่งเหล่�นี้ยังคงถูกมองว่�เหม�ะสมเพร�ะบ�งส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่�											

ที่เก็บภ�ษีได้

ก�รอภิปร�ยนีเ้ป็นก�รพจิ�รณ�ค�่ใชจ้�่ยบ�งร�ยก�รเมือ่ห�ร�ค�หน�้โรงง�น

เมื่อผู้ผลิตข�ยแก่ผู้จำ�หน่�ยหรือข�ยปลีกย�นพ�หนะ

ก�รห�ต้นกำ�เนิดของปัญห�ร�ค�หน้�โรงง�นคือก�รประเมินผลของกฎหม�ย

ภ�ษีศุลก�กรกฎหม�ยดังกล่�วครอบคลุมและถูกสนับสนุนโดยข้อตกลงและก�ร

ประชุมในระดับส�กลชี้ให้เห็นถึงก�รประเมินก�รนำ�เข้�รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ											

คู่สัญญ�กฎหม�ยภ�ษีศุลก�กรและก�รประชุมส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�กับร�ยได้													

เจ้�หน้�ที่ท้องถิ่นและเจ้�หน้�ท่ีภ�ษีท่ีก�รประเมินค่�ไม่เป็นที่ชัดเจนโดยนำ�เสนอ												

วิธีก�รต่�งๆในก�รลดมูลค่�อย่�งไรก็ต�มหลักก�รที่สำ�คัญที่สุดในกฎหม�ยภ�ษี

ศุลก�กรเจ้�หน้�ที่ศุลก�กรไม่ควรตั้งค่�มูลค่�ในสินค้�นำ�เข้�ต�มอำ�เภอใจหลักก�รนี้

ควรนำ�ไปใช้กับกระบวนก�รประเมินค่�ภ�ษีสรรพส�มิต

3.4.2 อะไรคือ“ราคาหน้าโรงงาน”

ก�รศึกษ�ในระยะที่	 2	 ได้ศึกษ�คำ�ถ�มดังกล่�วและเห็นประเด็นปัญห�ที่เกิด

จ�กก�รใช้ร�ค�หน้�โรงง�นประเด็นหลักคือ	“ร�ค�หน้�โรงง�น”	(ex-factory)	เป็น

ศัพท์ที่ยังไม่มีคำ�นิย�มโดยละเอียดในภูมิภ�คจึงเป็นเป้�หม�ยในก�รตีคว�มและถูก	

ใช้อย่�งกว้�งขว�ง

“ราคาหน้าโรงงาน”	 ถูกตีคว�มในบริบทท�งเศรษฐกิจไม่ต่�งม�กจ�กบริบท

ของ	WTO	 ในบริบทของก�รค้�ระหว่�งประเทศมีก�รแยกขอบเขตสำ�คัญม�กม�ย			

หนึ่งในนั้นมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งในอุตส�หกรรมรถยนต์	 “ร�ค�หน้�โรงง�น”	

หม�ยถึง

 ร�ค�สินค้�เมื่อออกจ�กโรงง�น

 ไม่มีค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	รวมอยู่เว้นแต่ค่�ขนส่ง
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 ผู้ซื้อรับคว�มรับผิดและเป็นเจ้�ของจ�กก�รส่งมอบ

 ก�รออกใบแจ้งหนี้ร�ค�สินค้�สะท้อนให้เห็นถึงร�ค�ณจุดที่ส่งมอบจ�ก

	 โรงง�น

คว�มหม�ยทั้ง	4	ประก�รดังกล่�วข้�งต้นเป็นกระบวนก�รประเมินก�รตั้งค่�	

“หน้�โรงง�น”	 ในระดับน�น�ช�ติ	 อย่�งไรก็ต�มข้อยกเว้นสำ�หรับคว�มไม่สัมพันธ์

หรือเกี่ยวข้องกันในส่วนก�รข�ยสินค้�หน้�โรงง�นในกรณีนี้เจ้�หน้�ที่ภ�ษีจะต้อง

พิจ�รณ�อย่�งสมำ่�เสมอถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยในก�รอนุญ�ต

เปลี่ยนค่�ใช้จ่�ยบ�งส่วนแก่ผู้จำ�หน่�ยและก�รลดค่�ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต�ม

ลำ�ดับ	(พื้นฐ�นก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กร�ค�ที่น้อยลง)

3.4.3 การขายนอกโรงที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา

ในกรณีของผูผ้ลติข�ยย�นพ�หนะใหแ้กเ่จ�้ของหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทั

ที่จำ�หน่�ย	 สิ่งที่สำ�คัญที่จะรับรองว่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยไม่มี

อำ�น�จทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�มีปัจจัยจำ�นวนหนึ่งท่ีเจ้�หน้�ท่ีภ�ษีท่ีจะ													

พจิ�ณ�ร่วมกับผูผ้ลติเพือ่ชว่ยพจิ�รณ�ห�กร�ค�ถกูเปลีย่นแปลงโดยอำ�น�จทีไ่มช่อบ

ธรรมจ�กคว�มสัมพันธ์และช่วยชี้แนะก�รตั้งค่�ภ�ษีในท�งปฏิบัติ

เมือ่ใชแ้นวคดิในก�รประเมนิภ�ษสีรรพส�มติและร�ค�นอกโรงง�นทีเ่กีย่วพัน

กับคู่สัญญ�นั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยอำ�น�จที่มิชอบผู้มีอำ�น�จในก�รจัดเก็บภ�ษี												

สรรพส�มิตส�ม�รถนำ�สิ่งดังต่อไปนี้ม�ใช้พิจ�รณ�ได้

 ร�ค�ของย�นพ�หนะหน้�โรงง�นเป็นร�ค�ที่สอดคล้องกับก�รปฏิบัติโดย

	 ทั่วไปสำ�หรับก�รตั้งร�ค�ของธุรกิจประเภทนั้น

 ร�ค�หน้�โรงง�นในท�งที่สอดคล้องกับลูกค้�ร�ยอื่นๆ	ของผู้ผลิต

 ร�ค�หน้�โรงง�นเพียงพอที่จะรับประกันคว�มคุ้มทุนในค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด

	 และรวมถึงกำ�ไรซึ่งสอดรับกับผลกำ�ไรของผู้ผลิตโดยรวมในส่วนต่�งๆ	ของ

	 ธุรกิจก�รข�ยย�นพ�หนะ
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 ทบทวนหลักฐ�นอ่ืนใดท่ีร�ค�ร�ค�หน้�โรงง�นแสดงให้เห็นถึงร�ค�ตล�ด

	 ที่ยุติธรรมในคว�มสัมพันธ์ของก�รข�ยย�นพ�หนะที่คล้�ยกันโดยบริษัท

	 ผูผ้ลติทีป่ระกอบธรุกจิประเภทเดยีวกนัในตล�ดซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัก�รข�ย

	 ของคู่สัญญ�

ในกรณีที่หน่วยง�นจัดเก็บภ�ษียังไม่พอใจกับก�รประเมินภ�ษีสรรพส�มิตจะ

ต้องมกีระบวนก�รทบทวนเอกส�รท�งก�รค�้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัร�ยจ่�ยและขอบเขตกำ�ไร

ร่วมกับผู้ผลิตและข้อตกลงก�รประเมินมูลค่�ท่ีเป็นท�งก�รและมีผลผูกพันในกรณีที่

กฎหม�ยภ�ษสีรรพส�มติอนญุ�ตใหค้ำ�วนิจิฉยัของเอกชนหรอืคำ�แนะนำ�ก�รประเมนิ

มูลค่�ดังนั้นร�ค�ที่ตกลงไว้จะเป็นหลักของกระบวนก�รนี้และผู้ผลิตและหน่วยง�น	

จัดเก็บภ�ษีต้องผูกพันกับร�ค�ดังกล่�วอย่�งไรก็ต�ม	 เน่ืองจ�กกฎหม�ยภ�ษี											

สรรพส�มิตไม่มีคำ�วินิจฉัยหรือคำ�แนะนำ�ก�รประเมินร�ค�ที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร												

ดังน้ัน	 ในก�รวินิจฉัยร�ค�หน้�โรงง�นอ�จต้องยึดถือต�มกับคำ�วินิจฉัยที่ไม่เป็น															

ล�ยลักษณ์อักษรนั้น

3.5 การกำาหนดราคามาตรฐาน
หลกัก�รของคูม่อืนีค้อืก�รทีพ่จิ�รณ�ประเทศท่ีมอีำ�น�จผูกข�ดในก�รต้ังร�ค�

ม�ตรฐ�นในขณะเดียวกันจะเสนอในประเทศเหล่�นั้นด้วยข้อมูลในก�รให้คำ�นิย�ม

สินค้�ต่�งๆ	ที่ดีที่สุดและโครงสร้�งระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตที่ดีที่สุด

สิ่งจำ�เป็นลำ�ดับแรกในก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตคือก�รค้นห�ร�ค�	

“ม�ตรฐ�น”	ของรถยนตซ์ึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึ	“จดุเริม่ต้น”	สำ�หรับก�รกำ�หนดอตัร�

ภ�ษีสรรพส�มิตทั้งหมดสำ�หรับรถยนต์ร�ค�ม�ตรฐ�น	 คือ	 มูลค่�ฐ�นภ�ษีที่รัฐบ�ล

ประสงค์จะเก็บจ�กรถยนต์ในกรณีท่ีนโยบ�ยของรัฐบ�ลกำ�หนดยกเว้นหรือให้สิทธิ

พิเศษกับรถยนต์ประเภทใดประเภทหน่ึงก�รยกเว้นหรือลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตจะ

เกิดขึ้นกับอัตร�ภ�ษีม�ตรฐ�นเพื่อก่อตั้ง	“อัตร�ภ�ษีต�มนโยบ�ย”	(policy	effect	

rate)	 และถูกถือว่�เป็น	 “ร�ยจ่�ยในท�งภ�ษี”	 (tax	 expenditures)	 เพื่อเป็นก�ร

ยอมรับว่�ร�ยได้บ�งส่วนอ�จะต้องสูญเสียไปในก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยบ�ง
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ประก�รของรัฐบ�ลโดยสรุปร�ค�ม�ตรฐ�นควรได้รับก�รกำ�หนดขึ้นก่อน	 แล้วจึง

ส�ม�รถกำ�หนดลดอัตร�ภ�ษีสำ�หรับนโยบ�ยบ�งอย่�ง	เช่นก�รเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้

เล็กหรือก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลงและหรือก�รประหยัดพลังง�น

เชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

ในสว่นของก�รตัง้ร�ค�ม�ตรฐ�นสำ�หรบัจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติรถยนตม์กัจะ

ถูกมองว่�รถยนต์ท่ีใช้เพื่อก�รพ�ณิชย์มีก�รเก็บอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่น้อยกว่�

รถยนตโ์ดยส�รสว่นบคุคลซึง่แนวคดินีส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคว�มต้องก�รในก�รลดค�่ใช้

จ่�ยสำ�หรับภ�คธุรกิจอย่�งไรก็ต�ม	 ประเด็นนี้ถือเป็นก�รตัดสินใจท�งนโยบ�ยของ

แต่ละประเทศและจะไม่กำ�หนดให้รถยนต์ที่ใช้เพ่ือก�รพ�ณิชย์ม�แทนท่ีรถยนต์

โดยส�รส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดก�รหลีกเลี่ยงภ�ษีสรรพส�มิต

ขอ้ทีค่วรพจิ�รณ�อืน่ทีม่คีว�มสำ�คญัต�มลำ�ดบัต�มทีไ่ดก้ล�่วแลว้ข�้งตน้ในบท

นี้รวมถึงก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยภ�ษีภ�ยในโดยทั่วไปในระดับประเทศสำ�หรับก�รเก็บ

ภ�ษีรถยนต์ที่เห็นซึ่งรวมถึง	(ไม่ได้ไล่ต�มระดับคว�มสำ�คัญ)

 ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้

 ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

 ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง

 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อลดระดับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และ

	 เพิ่มประสิทธิภ�พท�งเชื้อเพลิง

 ดึงดูดก�รลงทุนรวมถึงก�รพัฒน�เทคโนโลยี

3.6 การรวมเป็นหมวดเดียวกัน การให้คำานิยามและนโยบาย 

สำาหรับการออกแบบการเก็บภาษีสรรพสามิต
ในส่วนสุดท้�ยของบทนี้ปัญห�ของนโยบ�ยที่ได้อภิปร�ยในตอนต้นถูกนำ�ม�

รวบรวมและจัดรปูแบบของต�ร�งปร�กฏต�มต�ร�งที	่2	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึจดุเริม่ตน้

ในก�รสร�้งม�ตรฐ�นโครงสร�้งก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติรถยนตส์ำ�หรบัผูส้ร�้งนโยบ�ย

ในก�รพิจ�รณ�และใช้กับผลิตภัณฑ์รถยนต์ท่ีประกอบม�เสร็จเรียบร้อย	 (CBU)	 ชิ้น
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ส่วนรถยนต์ที่นำ�ม�ประกอบเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์	 (CKD)	และรถยนต์ที่ประกอบม�

แล้วเพียงบ�งส่วน	(SKD)	โดยต�ร�งนี้จะแสดงให้เห็นถึง
 ก�รแบ่งประเภทรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคล
	 และรถยนต์ที่ใช้ในก�รพ�ณิชย์รวมถึงม�ตรฐ�นคว�มแตกต่�งในคำ�นิย�ม
 ก�รแบ่งประเภทย่อยต�มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท	ภ�ยในประเภท
	 ของรถยนต์โดยส�รสว่นบุคคล	และ	6	ผลติภณัฑย์อ่ยภ�ยในประเภทรถยนต์
	 ที่ใช้เพื่อก�รพ�ณิชย์	ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกันในส่วนของม�ตรฐ�นคำ�นิย�ม
 ก�รแบง่ประเภทรุน่ย�นพ�หนะสว่นบุคคลในสว่นของก�รเปลีย่นเครือ่งให้
	 ตรงกบัรหสั	HS	(ก�รแทนทีน่ำ�้มนัประเภท	HS	ในรถยนต์โดยส�รส่วนบคุคล
	 และก�รแทนที่นำ้�มันประเภทดีเซลในรถยนต์ที่ใช้เพื่อก�รพ�ณิชย์)
 อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตมีฐ�นม�กจ�กอัตร�ภ�ษีที่นำ�ม�ใช้กับร�ค�หน้�
	 โรงง�น	(สำ�หรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ)	หรือ	CIF+	หน้�ที่ท�งศุลก�กร	
	 (สำ�หรับก�รนำ�เข้�)
 อตัร�ก�รทดสอบถกูแสดงออกม�ที	่A%	โดยมอีตัร�ทีแ่ตกต่�งกนัซ่ึงจะลด
	 ขน�ดของเครื่องยนต์ลงม�ในประเภท	(B%	C%	และ	D%)	สำ�หรับรถยนต์
	 โดยส�รส่วนบุคคล
 อัตร�ก�รทดสอบถูกแสดงออกม�ที่	E%	โดยมีอัตร�ที่แตกต่�งกันซึ่งจะลด
	 ขน�ดของเครื่องยนต์ลงม�ในประเภท	(F%	G%	H%)	สำ�หรับรถยนต์ที่ใช้
	 เพื่อก�รพ�ณิชย์
 ก�รปรับแปลงในอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่จะถูกปรับใช้เมื่อผ่�นเกณฑ์หรือ
	 ผ่�นม�กกว่�หนึ่งเกณฑ์ที่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนได
	 ออกไซดก์�รใชพ้ลงัง�นเชือ้เพลงิเชือ้เพลงิท�งเลือกรวมถงึรถยนต์ไฮบริดที่
	 ใช้พลังง�นจ�กสองแหล่ง

ต�ร�งที่	 2	 นี้จะแสดงให้เห็นถึงก�รคงไว้ซึ่งโครงสร้�งและก�รออกแบบที่			

“เรียบง่�ย”	 โดยที่ไม่ได้เจตน�ที่จะเป็น	 “ข้อเสนอแนะ”	 ให้แก่ระบบก�รเก็บภ�ษี	

สรรพส�มิตมันเป็นเพียงก�รแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของข้อมูลที่มีประโยชน์เท่�นั้น	

ในส่วนของคว�มเรียบง่�ยนั้นพย�ย�มที่จะออกห่�งจ�กก�รสร้�งผลิตภัณฑ์รูปแบบ
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ใหม่	 (เช่น	 รถอีโคค�ร์	 EEV	 LCGC	 เป็นต้น)	 แต่ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้จะถูกแบ่งต�ม												

ลักษณะและนโยบ�ยของท้องถิ่นแล้วจึงจะม�ตั้งอัตร�ที่ใช้ปรับเปลี่ยน

ตัวอย่�งเช่นรถอีโคค�ร์ถูกระบุไว้ในกฎหม�ยไทยดังนี้

 ขน�ดของเครื่องยนต์ไม่เกินกว่�	 1300	 ลูกบ�ศก์เซนติเมตร	 (ไม่เกินกว่�	

	 1400	ลูกบ�ศก์เซนติเมตรสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซล)

 ไม่เกินกว่�	5	ลิตรต่อระยะก�รวิ่ง100กิโลเมตร

 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินกว่�	120	กรัม/กิโลเมตร

รถยนต์ที่มีคุณสมบัติต�มข้�งต้นนี้จะมีสิทธิเสียภ�ษีในอัตร�ของรถอีโคค�ร์		

ภ�ยใต้กฎหม�ยไทย	

ตารางที่ 2 : มาตรฐานโครงสร้างการเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์

  ขนาดเครื่องยนต์ อัตราภาษี 

ประเภทรถยนต์ ประเภทรอง (ลูกบาศก์ สรรพสามิต ปรับปรุงอัตรา

  เซนติเมตร) (ราคาหน้า  ภาษีสรรพสามิต

   โรงงาน) A B C และ D

1. รถยนต์นั่ง 1ก. รถยนต์นั่ง 1ก1)	ตั้งแต่	1000	 D%	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
ส่วนบุคคล รถยนต์ที่ขับบนถนน	 1ก2)	1001	-	1500	 C%	 •	ห�กปล่อยก๊�ซ
	 ที่มิใช่รถจักรย�นยนต์	 1ก3)	1501	-	3000	 B%	 ค�ร์บอนไดออกไซด์
รถยนต์ที่มีนั่ง	 โดยมีวัตถุประสงค์ใน	 1ก4)	ม�กกว่�	3000	 A%	 น้อยกว่�เป้�หม�ย
ไม่เกิน	10	ที่นั่ง	 ก�รขนส่งผู้โดยส�ร	 	 	 นโยบ�ย
(รวมผู้ขับขี่)	 ไม่เกิน	9	คน
	 (รวมผู้ขับขี่)	 	 	 และ/หรือ

		 	 	 	 •	ใช้นำ้�มันน้อยกว่�
	 	 	 	 เป้�หม�ยที่กำ�หนด
	 	 	 	 ไว้ต่อ	100	กิโลเมตร

	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 	 	 	 สำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้�

	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 	 	 	 สำ�หรบัรถยนตไ์ฮบรดิ	
	 	 	 	 (เชื้อเพลิง	2	ระบบ)
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 1ข รถยนต์	 1ข1)	ตั้งแต่1000	 D%	 ลดต�มนโยบ�ยสำ�หรบั
	 อเนกประสงค์	(SUV)	 1ข2)	1001	-	1500	 C%	 ก�รใช้เชื้อเพลิง
	 รวมถึงย�นพ�หนะที่	 1ข3)	1501	-	3000	 B%
	 ถูกออกแบบให้วิ่งนอก	 1ข4)	ม�กกว่�	3000	 A%
	 ถนนคว�มส�ม�รถใน
	 ก�รขับเคลื่อน	4	ล้อ
	 (หรือ	2	ล้อห�กเข้�
	 หลักเกณฑ์อื่น)	มีก�ร
	 ยกระดับคว�มสูงของ
	 รถขึ้น	ส�ม�รถขนส่ง
	 ผู้โดยส�รได้ถึง	9	คน
	 (รวมผู้ขับขี่)

 1ค รถกระบะโดยสาร	 1ค1)	ตั้งแต่	1000	 D%	 ลดต�มนโยบ�ยสำ�หรบั
 (PPV)	 1ค2)	1001	-	1500	 C%	 ก�รใช้เชื้อเพลิง
	 รถบรรทุกมีก�รออก	 1ค3)	1501	-	3000	 B%
	 แบบให้มีด้�นหลังยื่น	 1ค4)	ม�กกว่�	3000	 A%
	 ออกม�เพื่อขนส่ง
	 ผู้โดยส�รไม่เกิน	9	คน
	 (รวมผู้ขับขี่)

  1ง อื่นๆ	 1ง1)	ตั้งแต่1000		 D%
	 	 1ง2)	1001	-	1500		 C%
	 	 1ง3)	1501	-	3000		 B%
	 	 1ง4)	ม�กกว่�	3000	 A%

2. รถยนต์ 2ก รถกระบะบรรทุก 2ก1)	ตั้งแต่1000	 H%	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
เพื่อใช้ใน รถที่มีที่นั่งโดยส�ร	 2ก2)	1001	-	1500	 G%	 •	ห�กปล่อยก๊�ซ
การพาณิชย์ น้อยกว่�	4ที่นั่งและ	 2ก3)	1501	-	3000	 F%	 ค�ร์บอนไดออกไซด์
	 มีพ้ืนท่ีสำ�หรับก�รขนส่ง	 2ก4)	ม�กกว่�	3000	 E%	 น้อยกว่�เป้�หม�ย
ย�นพ�หนะ	 สินค้�	 	 	 นโยบ�ย
เครื่องจักรกล
ที่ถูกออกแบบ	 	 	 	 และ/หรือ

  ขนาดเครื่องยนต์ อัตราภาษี 

ประเภทรถยนต์ ประเภทรอง (ลูกบาศก์ สรรพสามิต ปรับปรุงอัตรา

  เซนติเมตร) (ราคาหน้า  ภาษีสรรพสามิต

   โรงงาน) A B C และ D
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  ขนาดเครื่องยนต์ อัตราภาษี 

ประเภทรถยนต์ ประเภทรอง (ลูกบาศก์ สรรพสามิต ปรับปรุงอัตรา

  เซนติเมตร) (ราคาหน้า  ภาษีสรรพสามิต

   โรงงาน) A B C และ D

ให้รองรับสินค้�	 	 	 	 •	ใช้นำ้�มันน้อยกว่�
หรือผู้โดยส�ร	 	 	 	 เป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว้
10	คนหรือ	 	 	 	 ต่อ	100	กิโลเมตร
ม�กกว่�	(รวม
ผู้ขับขี่)	หรือโดย	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
มีวัตถุประสงค์	 	 	 	 สำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้�
พิเศษ
	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 	 	 	 สำ�หรบัรถยนตไ์ฮบรดิ	
	 	 	 	 (เชื้อเพลิง	2	ระบบ)

	 	 	 	 ลดต�มนโยบ�ยสำ�หรับ
	 	 	 	 ก�รใช้เชื้อเพลิง

 2ข รถตู้	 2ข1)	ตั้งแต่1000	 H%	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 รถที่ปิดทึบภ�ยนอก	 2ข2)	1001	-	1500	 G%	 •	ห�กปล่อยก๊�ซ
	 แต่ภ�ยในเปิดโล่ง	 2ข3)	1501	-	3000	 F%	 ค�ร์บอนไดออกไซด์
	 ใช้สำ�หรับขนส่ง	โดย	 2ข4)	ม�กกว่�	3000	 E%	 น้อยกว่�เป้�หม�ย
	 มีล้อม�กกว่�	2	ล้อ	 	 	 นโยบ�ย

	 	 	 	 และ/หรือ

	 	 	 	 •	ใช้นำ้�มันน้อยกว่�
	 	 	 	 เป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว้
	 	 	 	 ต่อ	100	กิโลเมตร

	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 	 	 	 สำ�หรับรถยนต์ไฟฟ้�

	 	 	 	 ลดร�ค�ต�มนโยบ�ย
	 	 	 	 สำ�หรบัรถยนตไ์ฮบรดิ
	 	 	 	 (เชื้อเพลิง	2	ระบบ)

	 	 	 	 ลดต�มนโยบ�ยสำ�หรับ
	 	 	 	 ก�รใช้เชื้อเพลิง
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  ขนาดเครื่องยนต์ อัตราภาษี 

ประเภทรถยนต์ ประเภทรอง (ลูกบาศก์ สรรพสามิต ปรับปรุงอัตรา

  เซนติเมตร) (ราคาหน้า  ภาษีสรรพสามิต

   โรงงาน) A B C และ D

 2ค รถบรรทุก 2ค1)	ตั้งแต่1000	 H%
	 รถที่มีกำ�ลังเครื่องม�ก	 2ค2)	1001	-	1500	 G%
	 และมีส่วนสำ�หรับ	 2ค3)	1501	-	3000	 F%
	 บรรทุกที่อยู่กับตัวรถ	 2ค4)	ม�กกว่�	3000	 E%
	 เป็นก�รถ�วรหรือ
	 ส�ม�รถถอดออกได้
	 และมีล้อม�กกว่�	2	ล้อ

 2ง รถแทรกเตอร์ 2ง1)	ตั้งแต่1000	 H%
	 รถที่ไม่ใช้ในก�รขนส่ง	 2ง2)	1001	-	1500	 G%
	 แต่ใช้ในก�รล�ก	 2ง3)	1501	-	3000	 F%
	 	 2ง4)	ม�กกว่�	3000	 E%

 2จ รถท่ีมีวัตถุประสงค์  2จ1)	ตั้งแต่1000	 H%	 ยกเวน้รถฉกุเฉนิต�่งๆ
 พิเศษ 2จ2)	1001	-	1500	 G%	 ต�มนโยบ�ย
	 เช่น	รถดับเพลิง	 2จ3)	1501	-	3000	 F%	 ประเภทรถยนต์
	 รถพย�บ�ล	รถผสมปูน	 2จ4)	ม�กกว่�	3000	 E%
	 และอื่นๆ
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ภาคผนวก 1 การทดสอบการปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์
และการประหยัดพลังงานเช้ือเพลิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

คณะกรรมาธิการของสหประชาชาติว่าด้วยเศรษฐกิจยุโรป

กฏข้อที่ 101 
กำ�หนดม�ตรก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รอนญุ�ตใหร้ถโดยส�รทีเ่ดนิดว้ยเครือ่งจกัร

กลภ�ยในเพียงอย่�งเดียวหรือเดินด้วยพลังง�นไฟฟ้�หรือระบบไฮบริด	ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับก�รวัดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และเชื้อเพลิงที่ใช้และหรือก�รวัดค่�

พลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้และขอบเขตไฟฟ้�และย�นพ�หนะประเภท	M1	 และ	N1	 ที่เดิน

ด้วยพลังง�นไฟฟ้�เพียงเพื่อวัดพลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้และขอบเขต

กฎข้อที่ 83 
กำ�หนดม�ตรก�รในส่วนเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุญ�ตย�นพ�หนะกับ								

ก�รปล่อยส�รพิษต�มเครื่องยนต์เชื้อเพลิงที่ข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ยกำ�หนด

ส่วนที่สำาคัญ
 วรรค	3	แห่งกฏข้อที่	101	“ใบขออนุญ�ต”
	 -	 ใบขออนุญ�ตชนิดของย�นพ�หนะที่ได้รับก�รรับรองจ�กผู้ผลิต
	 -	 ทดสอบโดยชนิดของย�นพ�หนะที่ได้รับก�รรับรองโดยเจ้�หน้�ที่
	 -	 ก�รระบุข้อมูลจำ�เพ�ะโดยละเอียดและตัวแทนย�นพ�หนะที่ถูกส่งเข้�
	 	 รับก�รทดสอบ
 วรรค	4	แห่งกฏข้อที่	101	“รับรอง”	และภ�คผนวก	3	แห่งกฎข้อที่	83	
	 -	 เมื่อก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง
	 	 เชื้อเพลิงหรือก�รวัดค่�ก�รใช้ไฟฟ้�ต่อย�นพ�หนะชนิดย�นพ�หนะที่
	 	 ได้รับอนุญ�ต
	 -	 ย�นพ�หนะจะถูกสลักด้วย	 “E”	 ในสัญลักษณ์วงกลมกับร�ยละเอียด
	 	 ของประเทศที่ใช้กฎรับรองก�รเรียงลำ�ดับและชนิดของย�นพ�หนะ
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 วรรค	 5	 แห่งกฎข้อ	 101	 “คุณสมบัติเฉพ�ะและก�รทดสอบ”	 และ																						
ภ�คผนวก	4A	แห่งกฎข้อที่	83

	 -	 ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จะแสดงเป็นกรัม/กิโลเมตร	 ก�ร
	 	 ประหยดัพลงัง�นเชือ้เพลงิจะถกูแสดงเปน็จำ�นวนลิตรต่อ	100	กโิลเมตร	
	 	 (หรือลูกบ�ศก์เมตรต่อ	100กิโลเมตร)
	 -	 ภ�คผนวก	6	ตรวจสอบดังนี้
   ชนิด	1
   ส่วน	A	“ขับเคลื่อนในเมือง”	แบ่งก็ออกเป็นส่วนต่�งๆ
   วิ่งเป็นเวล�	 195	 วิน�ทีในระยะท�งประม�ณ	 1.013	 กิโลเมตร
	 	 	 คว�มเร็วเฉลี่ย	19	กิโลเมตร/ชั่วโมง
   วิ่ง	4	ครั้ง

แยกรายการเป็นส่วนต่างๆ

 เวลา ร้อยละ

 (วินาที)

รอบ	 																											9													30.8		35.4

ลดคว�มเร็วด้วยก�รปล่อยคลัทช์ให้เป็นอิสระ	 8	 4.1

เปลี่ยนเกียร์	 36	 18.5

เพิ่มคว�มเร็ว	 57	 29.2

ระยะเวล�รักษ�ระดับคว�มเร็ว	 25	 12.8

ลดคว�มเร็ว	 25	 12.8

รวมคะแนน 195 100
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แยกรายการตามการใช้งานระบบเกียร์

 เวลา ร้อยละ

 (วินาที)

รอบ	 																										60													30.8		35.4

ลดคว�มเร็วด้วยก�รปล่อยคลัทช์ให้เป็นอิสระ	 9	 4.6

เปลี่ยนเกียร์	 8	 4.1

เกียร์หนึ่ง	 24	 12.3

เกียร์สอง	 53	 27.2

เกียร์ส�ม	 41	 21

รวมคะแนน 195 100

 ส่วน	B	“ขับเคลื่อนในเมืองแบบพิเศษ”	แบ่งออกเป็นส่วนต่�งๆ

 วิ่งเป็นระยะเวล�	400	วิน�ทีในระยะท�งประม�ณ	6.955	กิโลเมตรคว�มเร็วเฉลี่ย	

	 62.8	กิโลเมตร/ชั่วโมง

 คว�มเร็วสูงสุดอยู่ที่	120	กิโลเมตร/ชั่วโมง

แยกรายการเป็นส่วนต่างๆ

 เวลา ร้อยละ

 (วินาที)

รอบ	 20	 5

ลดคว�มเร็วด้วยก�รปล่อยคลัทช์ให้เป็นอิสระ	 8	 5

เปลี่ยนเกียร์	 36	 1.5

เพิ่มคว�มเร็ว	 57	 25.8

ระยะเวล�รักษ�ระดับคว�มเร็ว	 25	 52.2

ลดคว�มเร็ว	 25	 10.5

รวมคะแนน 195 100
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แยกรายการตามการใช้งานระบบเกียร์

 เวลา ร้อยละ

 (วินาที)

รอบ	 20	 5

ลดคว�มเร็วด้วยก�รปล่อยคลัทช์ให้เป็นอิสระ	 20	 5

เปลี่ยนเกียร์	 6	 1.5

เกียร์หนึ่ง	 5	 1.3

เกียร์สอง	 9	 2.2

เกียร์ส�ม	 8	 2

เกียร์สี่	 99	 24.8

เกียร์ห้�	 233	 58.2

รวมคะแนน 400 100

 ข้อกำ�หนดในก�รทดสอบย�นยนต์และเชื้อเพลิง	ดังนี้

3.2 ยานพาหนะที่ถูกทดสอบ

	 3.2.1	 ย�นพ�หนะต้องอยู่ในสภ�พที่ดีและจะต้องวิ่งม�แล้วไม่น้อยกว่�	

3,000	กิโลเมตรก่อนจะถูกทดสอบ

	 3.2.2	 อุปกรณก์�รปลอ่ยควนัเสยีจะตอ้งไมแ่สดงใหเ้หน็คว�มเปน็ไปไดซ้ึง่

คุณภ�พจะต้องม�จ�กเครื่องยนต์

	 3.2.3	 คว�มแข็งแรงของระบบนำ�เข้�อ�ก�ศอ�จถูกตรวจสอบเพื่อให้เกิด

คว�มแน่ใจว่�จะไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่�งก�รเผ�ผล�ญจ�ก�รนำ�เข้�อ�ก�ศ

	 3.2.4	 ก�รตั้งค่�ระบบเครื่องยนต์และก�รควบคุมย�นพ�หนะจะต้องถูก

จัดแจงโดยผู้ผลิตข้อกำ�หนดนี้ยังควรใช้กับก�รตั้งค่�รอบคว�มเร็วและต้ังค่�ค�ร์บอน

มอนออกไซด์	 ในก�รเผ�ผล�ญเชื้อเพลิงอุปกรณ์ก�รเริ่มเครื่องและระบบทำ�คว�ม

สะอ�ดก�รปล่อยก๊�ซ

	 3.2.5	 รถยนต์จะถูกทดสอบจะต้องติดตั้งด้วยอุปกรณ์เพื่อวัดค่�ประเภท

ของพ�ร�มิเตอร์ที่จำ�เป็นในก�รทิ้งค่�แรงปะทะของโครงรถโดยสอดรับกับย่อหน้�														
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ที่	5	ของภ�คผนวกนี้

	 3.2.6	 คว�มรบัผดิชอบในก�รบรกิ�รท�งเทคนคิสำ�หรบัก�รทดสอบระบบ

ที่ส�ม�รถยืนยันได้ว่�สมรรถนะของย�นพ�หนะเป็นไปต�มที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้ว่�

ส�ม�รถถูกใช้ในก�รขับขี่ปกติได้และโดยเฉพ�ะส�ม�รถสต�ร์ทเคร่ืองได้ในเวล�ที่

เครื่องเย็นหรือร้อน

3.3 การทดสอบเชื้อเพลิง

	 	 3.3.1.	 เชื้อเพลิงอ้�งอิงที่เหม�ะสมได้ถูกให้คำ�นิย�มไว้ในภ�คผนวก	 10	

ของ	กฏนี้จะต้องถูกใช้ในก�รทดสอบ

	 	 3.3.2.	ย�นพ�หนะไมว่�่จะใชน้ำ�้มนัหรอื	LPG	หรอื	NGV/biomethane	

จะต้องถูกทดสอบต�มภ�คผนวก	 12	 โดย	 เช้ือเพลิงอ้�งอิงที่เหม�ะสมในภ�คผนวก	

10a

3.4. การติดตั้งยานพาหนะ

	 	 3.4.1.	ย�นพ�หนะจะว�งต�มแนวนอนในระหว�่งก�รทดสอบเพือ่หลกี

เลี่ยงก�รจ่�ยเชื้อเพลิงที่ผิดปกติ

- การทดสอบแบบที่ 2 – แบบที่ 4

แบบที่	2	 (ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนมอนออกไซด์	ณ	คว�มเร็วเดินเบ�	(idling	

speed)

แบบที่	3	(ก�รปล่อยก๊�ซที่มีแรงดันสูง)

แบบที่	4	(ก�รปล่อยก๊�ซที่ระเหย)

แบบที่	5	(อุปกรณ์ที่ทนท�นต่อมลพิษ)

แบบที่	 6	 (ตรวจท�นอุณหภูมิโดยรวมที่ตำ่�ของก๊�ซค�ร์บอนมอนนอกไซด์													

และก�รปล่อยไฮโดรค�บอนหลังติดเครื่อง)

- ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (Conformity of Production : COP) 

8.2.	ตรวจสอบคว�มสอดคล้องของรถยนต์สำ�หรับก�รทดสอบในแบบที่	1

	 8.2.1.	ก�รทดสอบในแบบที่	1	จะถูกทดสอบในเกณฑ์เดียวกันต�มที่ได้
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อธิบ�ยไว้ใบแบบของใบรับรอง	 เมื่อก�รทดสอบในแบบที่1ขย�ยก�รรับรอง	 ก�ร

ทดสอบในแบบที่	1จะต้องทดสอบในรถยนต์ที่ได้ให้ร�ยละเอียดข้อมูลไว้ในเอกส�รที่

เกี่ยวข้องกับส่วนขย�ย

	 8.2.2.	หลงัจ�กท่ีไดร้บัก�รเลอืกโดยเจ�้หน�้ทีผู่ร้บัรองแลว้ผูผ้ลติไมม่สีทิธิ

เปลี่ยนแปลงย�นพ�หนะที่ถูกเลือกแล้ว

	 	 8.2.2.1.	ย�นพ�หนะ	3	คันโดยก�รสุ่มและทดสอบต�มที่ได้ระบุ

ไว้แล้วในย่อหน้�ที่	 5.3.1.	 ของกฎนี้	 คว�มเสื่อมสภ�พก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน	 ก�ร

กำ�หนดค�ได้ระบุไว้แล้วในย่อหน้�ที่	5.3.1.4	ต�ร�งที่	1

	 	 8.2.2.2.	 ในกรณีท่ีเจ้�หน้�ท่ีท่ีรับรองพึงพอใจกับม�ตรฐ�นก�ร

ผลิตของผู้ผลิต	 ก�รทดสอบจะถูกทดสอบต�มภ�คผนวกที่1ของกฎนี้	 ในกรณีที่เจ้�

หน�้ทีท่ีร่บัรองไมพ่งึพอใจกบัม�ตรฐ�นก�รผลติของผูผ้ลติ	ก�รทดสอบจะถกูทดสอบ

ต�มภ�คผนวกที่	2	ของกฎนี้

	 	 8.2.2.3.	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มจำ�นวนจะถูกอนุม�นว่�เป็นหรือไม่

เป็นไปต�มตัวอย่�งที่ถูกทดสอบของรถยนต์ขึ้นอยู่คำ�ตัดสินว่�ผ่�นหรือไม่ผ่�นก�ร

ทดสอบต�มกฎเกณฑ์ในภ�คผนวกที่เหม�ะสม	

เม่ือมีคำ�วินิจฉัยให้ผ่�นก�รทดสอบแล้วจะไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงคำ�ตัดสินโดย

ก�รทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้คำ�ตัดสินแก่ผู้ขอร�ยอื่น

ห�กไมม่คีำ�วนิจิฉยัใหผ้�่นและไมใ่หผ้�่นแกผู่ใ้ดเลย	ก�รทดสอบจะถกูทดสอบ

ในย�นพ�หนะอื่นๆ	(ดูได้จ�กแผนภ�พที่	2)

อ้างอิง
1	 European	Auto	mobile	Manu	 facturer’s	Association,	 2013,	p.	 39	 (ปรับเปลี่ยน

สำ�หรับออสเตรเลียและไต้หวัน).
2	 Cnossen	(2005),	p.	598
3	 http://www.islington.gov.uk/services/parks-environment/sus_pollute/air_qual-

ity/Pages/Vehicle-air-pollution.aspx.
4	 Weisbrod,	Vary	and	Treyz	(2003),	p.	3.
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5	 ตัวอย่�งเช่น	:	ไทย	12%	(คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน),	ม�เลเซีย	3.2%	(EXIM	Bank),	
จีนและอินเดีย	7%	และประเทศอื่นๆ	ประม�ณ	3%	(Jain,	Padhiand	Maloo	(2003)

6	 ฟิลิปปินส์ประเมินภ�ษีสรรพส�มิตโดยคำ�นึงถึงร�ค�ข�ยสุทธิ	 (ของผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�)	 ภ�ย
ใต้กฎ				RA	9224

7	 รวมถึง	 :	World	Customs	Organization	 (WCO)	Harmonized	System	 (HS)	notes	
Chapter	 87	 ;	 United	 States	 Code	 of	 Federal	 Regulations	 (CFR)	 40	 CFR																										
chapter	1	and	23	CFR		Part	658.17	;	Australian	Bureauof	Statistics	Catalogue	
“Salesof	 New	 Vehicles”January2014	 ;	 New	 South	 Wales	 Government																
(Australia)	 Categorizationof	MotorVehicles-Definitions	 ;	 and	 United	 Nations		
Economics	Commission	 for	Europe’s	“Classification	and	Definition	of	Motor	
Vehicles.”

8	 ตัวอย่�งเช่น	 ประเทศเรียกเก็บภ�ษีในอัตร�ที่แตกต่�งกันในกลุ่มรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขน�ด
ตำ�่กว�่	3,000	ซซี	ีซึง่ใชเ้ชือ้เพลงิเอธ�นอล,	แบตเตอรีไ่ฟฟ�้,	เซลเชือ้เพลิง,	ก�๊ซธรรมช�ต	ิหรอื
ระบบไฮบริด	รวมทั้งรถยนต์ในกลุ่ม	“อีโคค�ร์”	เวียดน�มบังคับใช้อัตร�	50%	ของอัตร�ภ�ษี
ที่คำ�นึงถึงอัตร�เงินเฟ้อ	สำ�หรับรถยนต์ที่ใช้พลังง�นไบโอดีเซล	อัตร�	70%	ของอัตร�ภ�ษีที่
คำ�นงึถงึอตัร�เงนิเฟอ้สำ�หรบัระบบไฮบรดิจ	์และใหส่้วนลดสำ�หรบัรถยนตพ์ลังง�นไฟฟ�้	ทัง้นี้
ขึ้นอยู่กับขน�ดคว�มจุผู้โดยส�ร

9	 ตัวอย่�งเช่น,	ไทยบังคับใช้อัตร�ภ�ษี	10%	สำ�หรับรถยนต์ที่วิ่งโดยพลังง�นไฟฟ้�และเซลเชื้อ
เพลิงม�กกว่�ก�รใช้อัตร�ม�ตรฐ�น	 50%	 ในขณะที่เวียดน�มบังคับใช้อัตร�ระหว่�ง	 10%	
และ	25%	สำ�หรับรถยนต์พลังง�นไฟฟ้�	ม�กกว่�ก�รใช้อัตร�ม�ตรฐ�นระหว่�ง	45%-60%

10	 “Vehicle	Excise	Duty,”	UK	Driver	and	Vehicle	Licensing	Agency,	2014,	https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/	
299797/V149_2014-15.pdf

11	 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/08/28/obama-																																														
administration-finalizes-historic-545-mpg-fuel-efficiency-standard.

12	 Anderson,	 Parry,	 Sallee	 and	 Fischer	 (2010).	 “Automobile	 Fuel	 Economy																	
Standards:	 Impacts,	 Efficiency,	 and	 Alternatives	 Resources	 for	 the	 Future,”	
Washington,	DC

13	 “A	 New	 Tax	 System	 (Luxury	 Car	 Tax),”	 Commonwealth	 of	 Australia,	 1999,														
Section	25.1.

14	 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm.
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15	 “Malaysia	National	Automobile	Policy	(NAP)	2014.”
16	 Customs	&	Excise	Department,	Republic	of	Cyprus,	http://www.mof.gov.cy/

mof/Customs/customs.nsf/l/56C	 4D9A3AB5A5B0AC2257488003A6B03?Open	
Document.

17	 คำ�นวณจ�กกรัมต่อไมล์โดยคูณ	0.625
18	 หมู่รถยนต์	หม�ยถึง	เป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ยในบรรด�รถยนต์

ยี่ห้อและรุ่นต่�งๆ	
19	 http://www.theicct.org/info-tools/global-passenger-vehicle-standards.
20	 ภ�ษีจะเรยีกเกบ็จ�กรถยนตท์ีน่ำ�เข้�จ�กนอกสหภ�พยโุรปเท�่นัน้	สำ�หรบัรถยนตท์ีน่ำ�เข�้จ�ก

ประเทศในสหภ�พยุโรปส�ม�รถขอยกเว้นภ�ษีสรรพส�มิตได้	 (ขอไปพร้อมกับก�รขอยกเว้น
ภ�ษีศุลก�กร)

21	 http://www.sars.gov.za/AllDocs/LegalDoclib/SCEA1964/LAPD-LPrim-Tariff-2012-	
06%20-%20Schedule%20No%201%20Part%202B.pdf

22	 http://www.sars.gov.za/AllDocs/LegalDoclib/SCEA1964/LAPD-LPrim-Tariff-2012-	
11%20-%20Schedule%20No%201%20Part%203D.pdf

23	 Global	Fuel	Economy	Initiative,	United	Nations	Environment	Protection	(UNEP)	
agency,	http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/approaches/economic_	
instruments/fee_bate.asp.

24	 http://www.carfuelconsumption.com
25	 “Global	Automotive	Executive	Summary	2012,”	KPMG	International	 ;	Tuttle	

(2010),	“Size	Matters	:	Now	Automakers	Brag	About	How	Small	Their	Engines	
Are,”	 TIME,	 http://business.time.com/2012/04/23/size-	 matters-now-auto		
makers-brag-about-how	-small-their-	engines-are/;	Tuttle	(2011),	“Why	Small	
Economy	Cars	Make	Economic	Sense	for	Automakers,”	TIME,	http://	business.
time.com/2011/07/22/why-small-economy-	 cars-make-economic-sense-for-
automakers/

26	 http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html.	27	Article	VII	of	the	GATT,	
and	WTO	Customs	Valuation	Agreement

28	 พัฒน�ม�จ�กโปรแกรมก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนก�รต่อต้�นก�รทุ่มตล�ด

ขององค์ก�รก�รค้�โลกจัดโดยอังถัด	(UNCTAD)	
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บทที่ 4

ผลิตภัณฑ์ย�สูบ

บทสรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

 รัฐบ�ลของแต่ละประเทศควรจะต้องเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต

สำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบในประเทศของตนโดยคำ�นึงถึงบริบทในท�งเศรษฐกิจ

และสังคม	 โดยท่ีอำ�น�จอธิปไตยในก�รจัดเก็บภ�ษีประเภทนี้ของรัฐบ�ลต้อง

ได้รับก�รยอมรับอย่�งเต็มที่

 ก�รสร้�งม�ตรฐ�นเดียวกันในก�รกำ�หนดคำ�นิย�มของผลิตภัณฑ์เพื่อก�รจัด

เก็บภ�ษีสรรพส�มิตในภูมิภ�คอ�เซียนนั้น	 ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่

ก�รสง่เสรมิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษ	ีแตย่งัชว่ยกระตุน้ให้

เกิดก�รค้�ข�ยระหว่�งกันภ�ยในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน

 ก�รจัดเก็บภ�ษีต่อหน่วย	(specific	taxation)	ซึ่งกำ�หนดอัตร�ไว้แน่นอนต่อ

หนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์กว่�ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�																									

(ad	valorem	taxation)	ของผลิตภัณฑ์ย�สูบในแง่ที่จะเป็นก�รส่งเสริมแนว

ปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้มีก�รใช้ภ�ษีต�มปริม�ณเต็มรูปแบบ

 โครงสร้�งภ�ษีต�มปริม�ณในระดับเดียว	 (single	 tier)	 ดีกว่�โครงสร้�งภ�ษี

ในหล�ยระดับ	(multi-tier)	ซึ่งจะช่วยจำ�กัดให้มีเพียงระบบภ�ษีเดียวสำ�หรับ

ผู้ผลิตและลดคว�มซับซ้อนในก�รบริห�รจัดก�รภ�ษี
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 ก�รแบ่งภ�ระภ�ษีสรรพส�มิตระหว่�งผู้ซื้อและผู้ข�ย	 (excise	 incidence)	

ไม่ใช่ม�ตรก�รที่ดีในก�รเปรียบเทียบนำ้�หนักหรือภ�ระภ�ษี	 เนื่องจ�กคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งก�รแบ่งภ�ระภ�ษีกับภ�ษีที่ต้องชำ�ระหรือกับร�ค�ข�ยปลีก	

หรือคว�มส�ม�รถในก�รซื้อบุหรี่ไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจได้โดยง่�ย

 คว�มแตกต่�งกันอย่�งม�กของม�ตรฐ�นในก�รดำ�รงชีพในบรรด�ประเทศ

สม�ชิกของอ�เซียนเป็นเหตุผลที่สำ�คัญอย่�งยิ่งที่ไม่ควรที่จะผสมผส�นอัตร�

ภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบของประเทศต่�งๆ	 ในอ�เซียนให้เป็น

หนึ่งเดียวกัน

 รฐับ�ลของแตล่ะประเทศควรท่ีจะรกัษ�สมดลุระหว�่งเป�้หม�ยในก�รจดัเกบ็

ภ�ษีสรรพส�มติและก�รลดปรมิ�ณก�รสบูบุหรี	่โดยคำ�นงึถงึแนวโนม้ทีว่�่	ห�ก

คว�มส�ม�รถในก�รซือ้บหุรีล่ดลงอย�่งม�กจะทำ�ใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นไปซือ้บหุรี่

ที่ไม่มีภ�ระภ�ษี	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบุหรี่ผิดกฎหม�ย	

 แนวท�งท่ีสมเหตุสมผลในก�รสร้�งเสถียรภ�พในท�งนโยบ�ยสำ�หรับหน่วยง�น

ทีร่บัผดิชอบในก�รจดัเกบ็ภ�ษ	ีคอื	ก�รทำ�ดชันอีตัร�ภ�ษทีีส่�ม�รถปรบัเปลีย่น

ได้อัตโนมัติ	 หรือก�รกำ�หนดแผนล่วงหน้�ไว้หล�ยปีอย่�งชัดเจนเพื่อที่ให้เกิด

คว�มชัดเจนแน่นอนในแนวท�งของอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตให้กับผู้ที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัก�รซือ้ข�ยผลติภณัฑย์�สบู	คว�มแนน่อนนีจ้ะชว่ยหลกีเลีย่งคว�ม

ผันผวนของตล�ดซึ่งอ�จกระทบต่อภ�ษีที่อ�จจะจัดเก็บได้

 เนื่องจ�กก�รใช้ระบบภ�ษีที่นำ�ร�ยได้ไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพ�ะเจ�ะจง

(earmarked	taxes)	มักจะก่อให้เกิดปัญห�ที่ร้�ยแรงหล�ยปัญห�	ซึ่งรวมถึง	

คว�มย่อหย่อนในก�รตรวจสอบร�ยจ่�ย	 ก�รที่กระทรวงก�รคลังและคณะ

กรรม�ธิก�รงบประม�ณของรฐัสภ�สญูเสยีอำ�น�จในก�รควบคมุก�รจดัลำ�ดบั

คว�มสำ�คญัของร�ยไดแ้ละร�ยจ�่ย	และปญัห�คว�มไมย่ดืหยุน่ในกระบวนก�ร

พจิ�รณ�งบประม�ณ	แนวปฏบิตัทิีด่ปีระก�รหนึง่ในท�งภ�ษ	ีคอื	ก�รหลกีเลีย่ง

ก�รบังคับใช้ภ�ษีที่นำ�ร�ยได้ไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพ�ะเจ�ะจง	 โดยบังคับใช้

ภ�ษีสรรพส�มิตทั่วไป	(general	excise	duty)	แทน	
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4.1 บทนำา
โดยปกติแล้วรัฐบ�ลจะมีเป้�หม�ยสองประก�รในก�รกำ�หนดนโยบ�ยท่ีเกี่ยว

กับภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบ

1.	 เพือ่เพิม่ร�ยไดใ้หก้บัรฐัในก�รจดัทำ�งบประม�ณแผ่นดินเป�้หม�ยนีม้คีว�ม

สำ�คัญม�กในประเทศอ�เซยีนบ�งประเทศ	ดงัทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ในแผนภมูทิี	่1	สดัสว่น

ของร�ยไดจ้�กภ�ษสีรรพส�มติสำ�หรบัผลติภณัฑ์ย�สูบต่อร�ยได้จ�กก�รจัดเกบ็ภ�ษี

ทุกประเภทมีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละประเทศ	อินโดนีเซียมีร�ยได้จ�กภ�ษีสรรพส�มิต	

สำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10	 ในขณะท่ีสิงคโปร์และม�เลเซียมี												

ร�ยได้จ�กภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	2

2.	 เพื่อลดปริม�ณก�รใช้ผลิตภัณฑ์ย�สูบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภ�พรัฐบ�ลใน

หล�ยประเทศมีแผนยุทธศ�สตร์ในก�รลดปริม�ณก�รใช้ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	โดยใช้ภ�ษี

สรรพส�มิตเป็นเครื่องมือ	ร่วมกับกฎระเบียบอื่นๆ	ก�รบังคับใช้กฎหม�ย	และก�รให้

คว�มรู้	ในก�รบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อนี้

แผนภูมิที่ 1: รายได้ของรัฐบาลจากภาษีสรรพสามิตผลิตยาสูบ
คิดเป็นร้อยละจากรายได้ภาษีทั้งหมดในปี ค.ศ. 2012-2013
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รัฐบ�ลในบ�งประเทศ	อ�จจะมีวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม	อ�ทิ

 ส่งเสริมก�รเพ�ะปลูกย�สูบ ก�รข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบ และกระบวน

ก�รผลิตและกระจ�ยสินค้�ที่เป็นผลิตภัณฑ์ย�สูบ โดยกิจกรรมในท�ง

เศรษฐกิจเหล่�นี้ได้เป็นแหล่งร�ยได้ที่สำ�คัญและช่วยสร้�งง�นในประเทศ

กำ�ลังพัฒน�บ�งประเทศ

 ส่งเสริมก�รลงทุนและก�รจ้�งแรงง�นในภ�คก�รผลิตและก�รกระจ�ย

สินค้� ดังที่ได้กล่�วไปแล้ว กิจกรรมเหล่�นี้มีคว�มสำ�คัญต่อประเทศกำ�ลัง

พัฒน�บ�งประเทศ

 สนับสนุนอุตส�หกรรมดั้งเดิมในบ�งประทศ ซึ่งก�รผลิตภัณฑ์ย�สูบบ�ง

ประเภทเกิดขึ้นในท้องถิ่นและมีก�รจ้�งแรงง�นในท้องถิ่น (เช่น บุหรี่                 

เครเท็ก (kretekcigarettes) ในประเทศอินโดนีเซีย)

ไม่ว่�ผู้กำ�หนดนโยบ�ยจะมีเป้�หม�ยในก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับ

ผลิตภัณฑ์ย�สูบอย่�งไร	สิ่งที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง	คือ	ก�รที่รัฐบ�ลของแต่ละประเทศเป็น

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบของตนเอง	 โดย

คำ�นึงเงื่อนไขในท�งเศรษฐกิจและสังคม	 และมีอำ�น�จอย่�งเต็มที่ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยดงักล�่ว	อ�จมปัีจจยับ�งประก�รทีม่อีทิธพิลตอ่ก�รกำ�หนดรปูแบบของภ�ษี

สรรพส�มติทีเ่หม�ะสมทีส่ดุสำ�หรบัผลติภณัฑ์ย�สบูในแตล่ะประเทศ	โดยปจัจยัเหล�่

นั้นอ�จเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบและ

ร�ค�ของผลิตภัณฑ์ย�สูบในประเทศเพื่อนบ้�น	 ตลอดจนคว�มเส่ียงท่ีเกิดจ�กธุรกิจ

ค�้ผลติภัณฑย์�สบูทีผ่ดิกฎหม�ยซึง่อ�จทำ�ล�ยเสถยีรภ�พของตล�ดและทำ�ใหร้�ยได้

ของรัฐลดน้อยลง	อย่�งไรก็ต�ม	ดังที่ได้กล่�วไปแล้วในบทที่	 1	 ในก�รอภิปร�ยหรือ

ถกเถียงกันเกี่ยวกับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตใดๆ	ก็ต�ม	 หลักอธิปไตยในท�งภ�ษี

สรรพส�มติของแตล่ะรฐัจะตอ้งเป็นหลกัก�รท่ีไดร้บัก�รเค�รพอยูเ่สมอ	แมว้�่ประเทศ

ต�่งๆ	จะพย�ย�มสร�้งตล�ดก�รค�้เดยีวกนัอย�่งเช่น	ในกรณขีองประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซยีน	ประเทศสม�ชกิของอ�เซยีนในแตล่ะประเทศกย็งัคงมอีำ�น�จอธปิไตยในท�ง

ภ�ษีสรรพส�มิตอย่�งสมบูรณ์
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คว�มสำ�คญัของอำ�น�จอธปิไตยในท�งภ�ษสีรรพส�มติในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

เกี่ยวกับภ�ษีสรรพส�มิตน้ันได้รับก�รรับรองอยู่ใน	 อนุสัญญ�ว่�ด้วยกรอบใน														

ก�รควบคุมย�สูบ	 (Framework	 Convention	 on	 Tobacco	 Control	 :	 FCTC)														

ขององค์ก�รอน�มัยโลก	 ม�ตร�	 6	 (ร�ค�และม�ตรก�รท�งภ�ษีเพ่ือลดอุปสงค์

ผลิตภัณฑ์ย�สูบ)	 ได้บัญญัติไว้อย่�งชัดแจ้งว่�	 “ภ�ยใต้อำ�น�จอธิปไตยของรัฐภ�คี

สม�ชิกในก�รกำ�หนดและก่อตั้งนโยบ�ยในก�รจัดเก็บภ�ษีในก�รควบคุมผลิตภัณฑ์

ย�สูบ รัฐภ�คีสม�ชิกควรคำ�นึงถึงเป้�หม�ยในท�งส�ธ�รณสุขระดับช�ติของตน”

ถงึแม้ว่�ก�รสร�้งระบบภ�ษสีรรพส�มติสำ�หรบัผลติภณัฑย์�สบูใหม้มี�ตรฐ�น

เดียวกันทั่วทั้งอ�เซียนจะมีประโยชน์อยู่บ้�ง	 แต่คว�มหล�ยหล�ยท�งด้�นเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศสม�ชิกแต่ละประเทศ	 แสดงให้เห็นว่�	 ก�รนำ�ระบบภ�ษีที่

เหม�ะสมบนเงื่อนไขอย่�งใดอย่�งหนึ่งไปใช้กับประเทศที่มีเงื่อนไขที่แตกต่�งออกไป

ย่อมไม่เหม�ะสม	 ด้วยเหตุนี้รัฐแต่ละรัฐควรมีอำ�น�จอย่�งสมบูรณ์ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบของตนเอง

นอกเหนอืจ�กนี	้ดงัทีไ่ดก้ล�่วไปในสว่นท่ี	1	ก�รมอียูข่องระบบก�รควบคมุก�ร

เข้�ออกบริเวณช�ยแดนในประเทศสม�ชิกของอ�เซียนแต่ละประเทศทำ�ให้คว�ม

จำ�เปน็ในก�รมมี�ตรฐ�นเดยีวกนัของระบบภ�ษสีรรพส�มติหมดไป	ถงึแมว้�่พมิพเ์ขยีว

ของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC	Blueprint)	ได้ระบุถึงก�รสร้�งตล�ดเดียวกัน

โดยมีก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�อย่�งเสรี	 แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ประเทศสม�ชิกจะต้อง

ยนิยอมใหส้นิค�้ผ�่นด�่นช�ยแดนและผ�่นก�รตรวจของศลุก�กรไดอ้ย�่งไมม่ขีอ้จำ�กดั	

ระบบควบคุมก�รเข้�ออกบริเวณช�ยแดนยังคงมีอยู่เหมือนเดิม	 ด้วยเหตุนี้ประเทศ

สม�ชิกยังคงส�ม�รถจำ�กัดปริม�ณสินค้�ซึ่งต้องเสียภ�ษีที่ผู้เดินท�งส�ม�รถนำ�เข้�

ออกเขตแดนได้	(ก�รจำ�กดัก�รนำ�บุหรีส่ำ�หรบัสบูเองเข้�ออกเขตแดนมคีว�มแตกต�่ง

กันในแต่ละประเทศสม�ชิก	 ตั้งแต่ไม่อนุญ�ตให้นำ�เข้�เลยจนถึงไม่เกิน	 400	 มวน2)			

ซึ่งก�รจำ�กัดปริม�ณผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภ�ษีนี้	 จะช่วยให้ลดปัญห�ก�รนำ�เข้�

ผลิตภัณฑ์ย�สูบในปริม�ณม�กเพื่อหลบเลี่ยงภ�ษีสรรพส�มิต	อันมีเหตุม�จ�กก�รที่

อตัร�ภ�ษมีคีว�มแตกต�่งกนัม�กในแตล่ะประเทศ	นอกเหนอืจ�กนีห้ลกัก�รเกบ็ภ�ษี

สรรพส�มิตปล�ยท�งยังคงส�ม�รถใช้บังคับต่อไปได้	 โดยร�ยได้ภ�ษีจะเป็นของ
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ประเทศที่มีก�รซื้อสินค้�	 โดยไม่คำ�นึงว่�สินค้�นั้นจะได้รับก�รผลิตหรือนำ�เข้�จ�ก

ประเทศอ่ืน	เพร�ะเหตนุีป้ระเทศสม�ชกิอ�เซยีนจงึไมค่วรแขง่ขนัในก�รกำ�หนดอตัร�

ภ�ษีสรรพส�มิตสูงหรือตำ่�

นอกเหนอืจ�กนี	้ดงัทีไ่ดก้ล�่วไวใ้นสว่นที	่1	ก�รเกดิข้ึนของประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซยีนจะไมม่ผีลกระทบม�กตอ่ภ�ษท่ีีจดัเกบ็จ�กก�รนำ�เข�้ผลติภณัฑย์�สบูระหว�่ง

ประเทศสม�ชิกอ�เซียน	 เนื่องจ�กประเทศต่�งๆ	 ได้ปรับลดอัตร�ภ�ษีลงม�กแล้ว	

ตั้งแต่ร้อยละ	0	ถึง	ร้อยละ	5	ยกเว้นเวียดน�ม3

ดังนั้นก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบจึงไม่ใช่ม�ตรก�รท่ี

จำ�เป็นเพื่อรักษ�เสถียรภ�พหรือรักษ�ร�ยได้ของรัฐไม่ให้ได้รับผลกระทบจ�กปัญห�

ก�รนำ�เข�้ย�สบูปรมิ�ณม�กจ�กประเทศอืน่ในอ�เซยีนเพ่ือเล่ียงก�รจัดเกบ็ภ�ษทีีสู่ง

ด้วยเหตุนี้ก�รขับเคลื่อนประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจึงไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้

ระบบภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตย�สูบในประเทศสม�ชิกอ�เซียนเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน	แต่ประเทสม�ชิกควรใช้โอก�สในก�รปรับเปลี่ยนนโยบ�ยภ�ษีให้สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติระหว่�งประเทศท่ีดีท่ีสุด	 อย่�งไรก็ต�มปรับเปลี่ยนนโยบ�ยนี้จะได้รับ

ก�รตัดสินและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่�งระมัดระวังโดยผู้กำ�หนดนโยบ�ยในแต่ละ

ประเทศ

ด้วยเหตุผลต่�งๆ	 ท่ีกล่�วม�ข้�งต้น	 คว�มสำ�เร็จในก�รออกแบบและปฏิรูป

ระบบภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบในอ�เซียนประกอบไปด้วยปัจจัยท่ี

สำ�คัญ	4	ประก�ร	ได้แก่

 คำ�นิย�มที่ชัดเจนและแน่นอนของผลิตภัณฑ์ย�สูบแต่ละประเภท	

 ก�รมีฐ�นภ�ษีและโครงสร้�งท�งภ�ษีสรรพส�มิตที่ส่งเสริมร�ยได้ที่มี

	 เสถยีรภ�พและส�ม�รถประม�ณก�รไดใ้นสถ�นก�รณท์ีส่นิค�้ทะลกัเข�้ม�

	 ในประเทศอย่�งฉับพลัน

 กำ�หนดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยในท�งเศรษฐกิจ

	 ของรัฐบ�ล	โดยไม่เป็นก�รส่งเสริมตล�ดสินค้�หนีภ�ษี	และ

 ส่งเสริมระบบก�รบริห�รภ�ษีที่คุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พ
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ในบทนี้กล่�วถึงส�มปัจจัยแรก	ในขณะที่ก�รบริห�รภ�ษีจะได้รับก�รกล่�วถึง

อย่�งละเอียดในบทที่	7

4.2 การกำาหนดและให้คำานิยามผลิตภัณฑ์ฐานภาษี และ

โครงสร้างภาษี

4.2.1 การระบุและให้คำานิยามคำาว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบและประเภท

ของผลิตภัณฑ์
ในอ�เซียนและทั่วโลก	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบที่ได้รับคว�มนิยมม�กที่สุดคือ	 บุหรี่ที่

ผลิตด้วยเครื่องจักร	 อย่�งไรก็ต�ม	 มีประเภทของผลิตภัณฑ์ย�สูบที่แตกต่�งกันออก

ไปโดยก�รเลือกซื้อของผู้บริโภคข้ึนอยู่กับคว�มชื่นชอบของผู้บริโภคเอง	 ซึ่งประเภท

ของย�สบูทีม่หีล�กหล�ยไดร้บัคว�มนยิมต�่งกนัออกไปในแต่ละตล�ดและแต่ละกลุม่															

ผู้บริโภค4

แนวท�งหนึ่งในก�รจัดประเภทผลิตภัณฑ์ย�สูบคือก�รแบ่งออกเป็นประเภท

ที่ใช้สูบและประเภทที่ไม่ต้องสูบ	 นอกจ�กนี้บุหร่ีซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ย�สูบยังรวมไปถึง

บิดิส	 (bidis)	 บุหรี่พม่�	 (cheroots)	 ซิก�ร์	 (cigars)	 ซิก�ร์ริลโล	 (cigarillos)	 บุหร่ี	

สำ�หรับม้วนด้วยตัวเอง	 (tobacco	 for	 roll-your-own	 (RYO))	 ย�เส้น	 (pipe																			

tobacco)	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	เครเท็ก	ซึ่งเป็นย�สูบผสมด้วยก�นพลู	ผลิตภัณฑ์

ย�สบูชนดิไมต่อ้งสบู	ไดแ้ก	่ย�สบูชนดิเคีย้ว	(chewing	tobacco)	เชน่	หม�กกบัย�สูบ	

(betel	quid	with	tobacco)	และย�นัตถุ์	(snuff)

รัฐบ�ลมกัเลอืกใชอ้ตัร�ภ�ษทีีแ่ตกต�่งกนัออกไปในผลติภณัฑย์�สบูทีแ่ตกต�่ง

กันเพื่อให้เป้�หม�ยของนโยบ�ยบรรลุผล	 ดังนั้นคำ�นิย�มที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์จึง

เปน็สิง่ทีค่วรกำ�หนดขึน้เพือ่ส�ม�รถปรบัใชอ้ตัร�ภ�ษทีีเ่หม�ะสมกบัผลติภณัฑใ์ดโดย

เฉพ�ะได้และเพื่อหลีกเลี่ยงช่องโหว่ของกฎหม�ย

ยิง่ไปกว�่นัน้คำ�นยิ�มเหล�่นีย้งัจำ�เป็นตอ้งมกี�รทบทวนและปรบัปรงุใหม้คีว�ม

ทนัสมยัเพือ่ตอบรบักบันวตักรรมของผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้โดยผูผ้ลติรวมทัง้ทีเ่กดิอตัร�

ภ�ษีที่ต่�งกันในผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถแทนที่กันได้	 เหตุก�รณ์นี้เกิดขึ้นยกตัวอย่�งเช่น	
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ในสหภ�พยโุรปจนถงึปี	ค.ศ.	2011	ทีต่ระหนกัว�่ผลติภณัฑข์องตนมรี�ค�ทีส่งู	จงึเกดิ

ซิก�ร์และซิก�ร์ริลโลข้ึนม�โดยมีอัตร�ภ�ษีท่ีตำ่�กว่�บุหรี่	 กรณีนี้จึงเป็นก�รกระตุ้น																

ผู้ผลิตในพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�งเลือกขึ้นม�	เช่น	ซิก�ร์ริลโลมีตัวกรอง	(filter	cigarillo)

ซึ่งเป็นส่วนผสมของนิย�มต�มกฎหม�ยของซิก�ร์และซิก�ร์ริลโลต�มประมวล

กฎหม�ยภ�ษีและเป็นสิ่งที่เสียภ�ษีในอัตร�ที่ตำ่�กว่�แต่กลับได้รับก�รยอมรับจ�ก														

ผู้บริโภคในฐ�นะสิ่งแทนที่ที่มีร�ค�ถูกกว่�บุหรี่แบบดั้งเดิม	 เพื่อปิดช่องว่�งท�ง

กฎหม�ยของกฎหม�ยภ�ษีจึงมีคำ�แนะนำ�ว่�ควรแก้ไขร�ยละเอียดของคำ�นิย�มบุหร่ี

และซิก�ร์ริลโล	 จ�กตัวอย่�งดังกล่�วจึงมีคว�มสำ�คัญในก�รให้คำ�นิย�มที่ชัดเจนต่อ

ผลติภณัฑย์�สบูและผูอ้อกนโยบ�ยจำ�เปน็ตอ้งประเมนิอย�่งรอบคอบท้ังในเร่ืองคว�ม

เหม�ะสมของก�รใช้อตัร�ภ�ษสีรรพส�มติทีม่อีตัร�แตกต�่งกนัในผลติภณัฑท์ีต่่�งกนั

ออกไป	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มแตกต่�งอย่�งม�กในท�งภ�ษีอันจะเป็นก�รกระตุ้นให้เกิด

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กช่องโหว่ของกฎหม�ย

ก�รกำ�หนดคำ�นิย�มของผลิตภัณฑ์ให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันเพื่อเป้�หม�ยใน

ด้�นภ�ษีสรรพส�มิตทั่วทั้งอ�เซียนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เพ่ือเป็นวิธีบริห�ร

จดัก�รภ�ษทีีด่ทีีส่ดุ	แตย่งัชว่ยทำ�ใหก้�รค�้ภ�ยในประช�คมเศรษฐกจิอ�เซียนมคีว�ม

สะดวกยิ่งขึ้น	 คำ�นิย�มท่ีแตกต่�งกันจะทำ�ให้ก�รค้�ข้�มพรมแดนมีคว�มสับสนถ้�

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหน่ึงมีข้อกำ�หนดและกฎหม�ยภ�ษีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์

ภ�ยในประเทศนั้นและไม่ตรงเหมือนกับข้อกำ�หนดท่ีใช้กับคู่ค้�	 จะเป็นก�รทำ�ล�ย

ประโยชนท์�งเศรษฐกจิซึง่เกดิจ�กก�รเพิม่ข้ึนของก�รค�้และก�รสร�้งตล�ดและฐ�น

ก�รผลิตร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้�ยสินค้�	บริก�ร	ลงทุน	แรงง�นฝีมือ	เงินทุน	อย่�งเสรี

ท่ัวท้ังประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนวิธีก�รนี้จึงส�ม�รถเห็นได้ในกระบวนก�รสร้�ง

ม�ตรฐ�นเดียวกันเพื่อบรรลุผลสำ�เร็จในก�รค้�ภ�ยในภูมิภ�คด้วยระบบ	 AHTN	

(ASEAN	Harmonized	Tariff	Nomenclature)

เมื่อต้องเผชิญหน้�กับก�รท้�ท�ยท่ีคล้�ยกันในก�รให้คำ�นิย�มของผลิตภัณฑ์

ย�สบูทีแ่ตกต�่งกันเพือ่วตัถปุระสงคท์�งภ�ษสีรรพส�มติ	สหภ�พยโุรปไดแ้บง่ประเภท

ย�สูบที่ผลิตขึ้นเพื่อสูบเป็นสี่ประเภท	 ได้แก่	 บุหรี่ซิก�ร์และซิก�ร์ริลโล	 ย�สูบ																								

ตัดละเอียด	(fine	cut	tobacco)	และย�สูบที่ใช้สูบอื่นๆ	(ต�ร�งที่	1)	รูปแบบนี้เป็น
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พื้นฐ�นในก�รสร้�งคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของก�รให้คำ�นิย�มผลิตภัณฑ์และ

อ�จเปน็ตน้แบบทีม่ปีระโยชนต์อ่รฐัสม�ชกิของอ�เซยีนทีจ่ะนำ�ไปปรบัใช	้อย�่งไรกต็�ม

ก�รกำ�หนดคำ�นิย�มจะต้องคำ�นึงถึงลักษณะเฉพ�ะของตล�ดย�สูบในภูมิภ�คด้วย		

เช่น	 คว�มสำ�คัญของ	 บุหรี่	 เครเท็ก	 (ก�นพลู)	 ในอินโดนีเซียก�รแยกแยะคว�ม											

แตกต�่งระหว�่งประเภทของย�สบูท่ีมวนดว้ยตวัเองในไทย5	หรอืก�รบรโิภคบหุรีพ่ม�่	

และหม�กกับย�สูบ	(betel	quid	with	tobacco)	ในเมียนม�

ประโยชน์อีกอย่�งหน่ึงของก�รมีต้นแบบถูกใช้ในสหรัฐอเมริก�โดย	 Federal	

Law	(section	5702	(2)	of	Title	26	of	the	United	States	Code)	ได้ให้คำ�นิย�ม

ของผลิตภัณฑ์ย�สูบไว้ได้แก่	 ซิก�ร์	บุหรี่	 ย�สูบที่ไม่ต้องสูบ	ย�เส้นและย�สูบที่ม้วน

ด้วยตัวเอง	ส่วนย�สูบที่ไม่ต้องสูบหม�ยถึงย�นัตถุ์หรือย�สูบชนิดเคี้ยวใดๆ	คำ�นิย�ม

ของผลิตภัณฑ์ย�สูบนี้ปร�กฏในต�ร�งที่	2

ตาราง 1 คำานิยามของยาสูบที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ใช้ในสหภาพยุโรป

      ผลิตภัณฑ์                                 คำานิยาม

บุหรี่ (ก)	 ม้วนของย�สูบที่ใช้สูบ	ตร�บใดที่ไม่ใช่ซิก�ร์หรือซิก�ร์ริลโล

	 (ข)	 มว้นของย�สบูทีไ่มไ่ดผ้ลติโดยโรงง�นและถกูแทรกไวใ้นหลอดบหุรี่

	 	 ที่ทำ�จ�กกระด�ษ

	 (ค)	 ม้วนของย�สูบที่ไม่ได้ผลิตโดยโรงง�นและถูกห่อด้วยกระด�ษบุหรี่

ซิก�ร์และซิก�ร์ริลโล	 (ก)	 ม้วนของย�สูบที่ถูกห่อด้�นนอกด้วยย�สูบธรรมช�ติ

	 (ข)	 ม้วนของย�สูบที่ถูกผสมเข้�กับตัวกรองและถูกห่อด้วยซิก�ร์

สีปกติ,	ย�สูบที่ถูกทำ�ขึ้น,	ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์จนเต็ม	รวมทั้งไม่ว่�จะ

มีตัวกรองหรือไม่ที่ปล�ยกรอบของซิก�ร์,ที่ส่วนปล�ย	โดยนำ้�หนัก

ซึ่งไม่รวมถึงตัวกรองหรือส่วนที่ใช้ค�บจะต้องไม่น้อยกว่�	2.3	กรัม

และไมเ่กนิ	10	กรมั	และเสน้รอบวงมคีว�มย�วไมน่อ้ยกว�่เศษหนึง่

ส่วนส�มของคว�มย�วและต้องไม่น้อยกว่�	34	มิลลิเมตร
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      ผลิตภัณฑ์                                 คำานิยาม

ย�สูบที่ใช้สูบ	 (ก)	 ย�สบูทีถ่กูตดัหรอืแยกจ�กกนั,บดิหรอือดัลงในบลอ็กและส�ม�รถ

	 	 สูบได้โดยไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รผลิตอื่น

	 (ข)	 เศษย�สูบที่ถูกใช้ในก�รค้�ปลีกซึ่งไม่ตกอยู่ใต้ข้อ	3	และ	ข้อ	4	(1)	

และส�ม�รถสูบได้	เพื่อวัตถุประสงค์ต�ม	ข้อ	นี้	เศษย�สูบให้ถือว่�

รวมถงึสว่นทีเ่หลอืของใบย�สบูและผลผลติทีไ่ดร้บัจ�กก�กระบวน

ก�รย�สูบหรือก�รผลิตผลิตภัณฑ์ย�สูบด้วย

สิ่งซึ่ง	:	ตัดละเอียด	 (ก)	 ย�สูบท่ีใช้สูบซ่ึงมีนำ้�หนักม�กกว่�	 25%	 ของผงย�สูบ	 และได้ถูก

ตดัใหม้คีว�มกว�้งนอ้ยกว�่	1.5	มลิลิเมตรจะถกูถอืว�่เปน็ย�สูบตดั

ละเอียดสำ�หรับม้วนเป็นบุหรี่

	 (ข)	 รัฐสม�ชิกยังถือว่�ย�สูบสำ�หรับสูบที่มีนำ้�หนักม�กกว่�	 25%

ของผงย�สบูซึง่ไดถ้กูตดัใหม้คีว�มกว�้ง	1.5	มลิลเิมตรหรอืม�กกว�่	

และซึ่งถูกข�ยหรือตั้งใจจะข�ยเพื่อม้วนเป็นบุหรี่เป็นย�สูบตัด

ละเอียดเพื่อม้วนเป็นบุหรี่

สิ่งซึ่ง	:	ย�สูบ	 ย�สูบที่ใช้สูบทุกชนิดนอกเหนือจ�กคำ�นิย�มของย�สูบตัดละเอียด

ที่ใช้สูบอื่นๆ

แหล่งที่มา : European Council Directive 2011/64/EU

ตาราง 2 : คำานิยามของยาสูบที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา

    ผลิตภัณฑ์                                คำานิยาม

บุหรี่	 “บุหรี่”	หม�ยถึง

	 	 (1)	 ม้วนย�สูบใดๆ	 ท่ีถูกห่อด้วยกระด�ษหรือวัสดุอื่นๆ	 ที่ไม่มี

	 	 	 ส่วนประกอบของย�สูบ	และ

	 	 (2)	 	มว้นย�สบูใดๆ	ทีถ่กูหอ่ดว้ยวสัดทุีม่ส่ีวนประกอบของย�สูบ	

	 	 	 ซ่ึงเพร�ะลักษณะ,	 ประเภทของย�สูบนั้นใช้โดยมีตัวกรอง	

	 	 	 หรือบรรจุภัณฑ์และฉล�กมีแนวโน้มว่�จะถูกเสนอหรือซื้อ

	 	 	 ข�ยโดยผู้บริโภคในฐ�นะบุหรี่ต�มที่บรรย�ยไว้ใน	(1)
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4.2.2 การระบุและให้คำานิยามฐานและโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
ในปัจจุบันรัฐสม�ชิกของอ�เซียนได้ใช้ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�ก

ผลิตภัณฑ์ย�สูบในหล�ยวิธีก�ร	ดังที่สรุปไว้ในกรณีของบุหรี่ต�มต�ร�ง	3	(ตอนท้�ย

ของส่วนนี้)	ฐ�นก�รเก็บภ�ษีจ�กบุหรี่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก	เช่น

 สิงคโปร์และบรูไน	 ใช้ระบบภ�ษีต�มปริม�ณโดยแท้	 โดยภ�ษีสรรพส�มิต

	 จะถูกเรียกเก็บในอัตร�เดียวกันต่อบุหรี่	1,000	มวน

 อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ใช้ระบบภ�ษีต�มปริม�ณแต่มีคว�มแตกต่�งกัน

คือมีก�รใช้ภ�ษีสรรพส�มิตท่ีมีหล�ยระดับขั้นภ�ษีโดยในกรณีของ

ฟิลิปปินส์	บุหรี่ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองระดับขั้นภ�ษีซึ่งขึ้นอยู่กับร�ค�ข�ย

ปลกีสทุธ	ิ(Net	Retail	Price	(NRP))	ในอนิโดนเีซียซ่ึงเปน็ประเทศท่ีมรีะบบ

ซิก�ร์	 “ซิก�ร์”	หม�ยถึง	ม้วนย�สูบใดๆ	ที่ถูกห่อด้วยใบย�สูบหรือด้วยวัสดุที่

	 มีส่วนประกอบของย�สูบ	(นอกเหนือจ�กม้วนของย�สูบที่เป็นบุหรี่)

ย�สูบที่ม้วน	 คำ�ว่�	 “ย�สูบท่ีม้วนด้วยตัวเอง”	 หม�ยถึงย�สูบซึ่งเพร�ะลักษณะ,

ด้วยตัวเอง	 ประเภท,	 บรรจุภัณฑ์หรือฉล�กมีคว�มเหม�ะสมต่อก�รใช้หรือมี

	 แนวโนม้ทีจ่ะถกูเสนอหรอืถูกซือ้โดยผูบ้รโิภคในฐ�นะทีเ่ปน็ย�สบูสำ�หรบั

	 ทำ�บุหรี่หรือซิก�ร์หรือใช้เพื่อห่อสิ่งเหล่�นั้น

ย�เส้น	 คำ�ว�่	“ย�เสน้”	หม�ยถงึย�สบูซึง่เพร�ะลกัษณะ,	ประเภท,	บรรจภุณัฑ์

	 หรือฉล�กมีคว�มเหม�ะสมต่อก�รใช้หรือมีแนวโน้มที่จะถูกเสนอหรือ

	 ถูกซื้อโดยผู้บริโภคในฐ�นะที่เป็นย�สูบที่ใช้สูบในกล้องย�เส้น

ย�สูบที่ไม่ใช้สูบ	 (1)	 ย�สูบที่ไม่ใช้สูบ	:	คำ�ว่�	“ย�สูบที่ไม่ใช้สูบ”	หม�ยถึงย�นัตถุ์หรือ

	 	 ย�สูบชนิดเคี้ยวใดๆ

	 (2)	 ย�นัตถุ์	 :	 คำ�ว่�	 “ย�นัตถุ์”หม�ยถึงย�สูบที่ถูกตัดละเอียด,	บด,	

	 	 ป่นเป็นผง	ซึ่งไม่ได้เจตน�ใช้เพื่อสูบ

	 (3)	 ย�สูบชนิดเคี้ยว	:	คำ�ว่�	“ย�สูบชนิดเคี้ยว”	หม�ยถึงใบย�สูบใดๆ

	 	 ที่ไม่เจตน�ใช้เพื่อสูบ

แหล่งที่มา : Section5702(c) of Title26 of the United States Code

      ผลิตภัณฑ์                                 คำานิยาม
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ภ�ษซีบัซอ้นทีส่ดุในอ�เซยีและในโลก	ไดม้รีะดับข้ันภ�ษอียูห่ล�ยระดับโดย

ขึ้นอยู่กับก�รเป็นบุหรี่ประเภทเครเท็กที่ม้วนด้วยมือ	 เครดิตที่ผลิตด้วย

เคร่ืองจักร	 หรือเป็นบุหรี่สีข�วแบบดั้งเดิม	 (conventional	 white															

cigarettes)	 และยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อยซ่ึงขึ้นอยู่กับปริม�ณและ													

ร�ค�ของผลิตภัณฑ์	

 กัมพูช�	 เมียนม�และเวียดน�มใช้ภ�ษีสรรพส�มิตระบบภ�ษีต�มมูลค่�

	 โดยมีฐ�นภ�ษีจ�ก	 CIF	 หรือร�ค�สุทธิหน้�โรงง�น	 (net	 ex-factory	

	 prices	(NEFP))

 ม�เลเซียได้ใช้ระบบภ�ษีต�มมูลค่�และภ�ษีต�มปริม�ณผสมกัน	(ซึ่งมีก�ร

	 ใช้ภ�ษีต�มปริม�ณประม�ณ	95%	ของภ�ษีสรรพส�มิตทั้งหมด)

 ไทยใช้ระบบภ�ษีที่เหม�ะสมโดยใช้จำ�นวนภ�ษีที่สูงกว่�ไม่ว่�จะมีฐ�นจ�ก

	 ภ�ษีต�มมูลค่�หรือภ�ษีต�มปริม�ณ	 (ซึ่งในคว�มเป็นจริงแล้วต�มระบบ

	 ภ�ษีต�มมูลค่�จะมีจำ�นวนภ�ษีสรรพส�มิตที่น้อยกว่�)

 ล�วใช้ระบบภ�ษตี�มมลูค�่กบับุหรีท่ีผ่ลติในประเทศและใชอ้ตัร�ภ�ษตี�ม

	 ปริม�ณกับบุหรี่ที่นำ�เข้�

นอกจ�กนีเ้ชน่เดยีวกนักบั	ภ�ษมีลูค�่เพิม่และภ�ษกี�รค�้และบรกิ�รหรอืภ�ษี

ข�ย	บ�งประเทศยงัมีก�รใชภ้�ษพีเิศษอืน่ๆ	กบับุหรีด่ว้ย	เชน่	ภ�ษทีอ้งถิน่	ภ�ษสีขุภ�พ	

และภ�ษีวิทยุกระจ�ยเสียงและแพร่ภ�พส�ธ�รณะ	 ในประเทศไทยภ�ษีไฟฟ้�

ส�ธ�รณะในกัมพูช�ภ�ษีภูมิภ�คในอินโดนีเซียและกองทุนแห่งช�ติเพื่อป้องกันและ

ควบคุมภัยอันตร�ยจ�กย�สูบ	(National	Fund	for	Tobacco	Harm	Prevention	

and	Control)	ในเวียดน�ม

ตัวเลือกโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิตในย�สูบ	 (เช่นจะใช้ภ�ษีต�มปริม�ณหรือ

ภ�ษตี�มมูลค่�หรอืใชร้ะบบผสม)	เป็นประเดน็หนึง่ของนโยบ�ยภ�ษทีีต่อ้งกำ�หนดไป

ต�มสภ�วะแวดลอ้มของแตล่ะประเทศ	ภ�ยใตห้ลกัอำ�น�จอธปิไตยในท�งภ�ษอีย�่งไร

ก็ต�มยังมีคว�มแตกต่�งที่สำ�คัญระหว่�งภ�ษีต�มปริม�ณและภ�ษีต�มมูลค่�ซ่ึงควร

คำ�นึงถงึในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษยี�สบู	ภ�ษตี�มปรมิ�ณมคีว�มสมัพนัธก์บัจำ�นวน
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ภ�ษีที่วัดได้ท�งก�ยภ�พจ�กก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบตัวอย่�งเช่น	 จำ�นวนเงินต่อ

บุหรี่(ฐ�นต่อหน่วย)	 หรือต่อนำ้�หนักของย�สูบ	 (ฐ�นต่อนำ้�หนัก)	 ในระบบภ�ษีต�ม

ปริม�ณฐ�นต่อหน่วยนั้นมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รให้คำ�นิย�มที่เหม�ะสมต่อก�ร

กำ�หนดหน่วย

ลกัษณะทีส่ำ�คญัของโครงสร�้งก�รจดัเกบ็ภ�ษยี�สูบแบบภ�ษตี�มปริม�ณคอื

 เปน็เรือ่งพืน้ฐ�นในก�รใหค้ำ�นยิ�ม	ก�รคำ�นวณคว�มสะดวกในก�รจดัเกบ็

และบรหิ�รจดัก�รภ�ษ	ีเชน่ในปรมิ�ณของบหุร่ีหรือนำ�้หนกัของย�สูบซ่ึงมี

คว�มง่�ยต่อก�รชั่งตวงหรือตรวจสอบม�กกว่�มูลค่�เป็นเงินสด

 กระแสร�ยไดข้องรฐัท�งภ�ษสี�ม�รถค�ดก�รณไ์ด้และมัน่คงเพร�ะขึน้อยู่

กบัปรมิ�ณสนิค�้ท่ีข�ยในตล�ดเพยีงอย�่งเดยีว	ในกรณขีองระบบภ�ษตี�ม

ปรมิ�ณท่ีมรีะดบัขัน้ภ�ษเีดยีวนัน้	ก�รเปลีย่นแปลงระดบัชัน้ของยีห่อ้ทีแ่ตก

ต่�งกันไม่มีผลต่อร�ยได้ของรัฐจ�กภ�ษีสรรพส�มิตในภ�พรวม	 (แม้ว่�จะ

ยังคงมีผลกระทบต่อร�ยได้ของรัฐจ�ก	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม/ภ�ษีก�รค้�และ

บริก�ร/ภ�ษีก�รข�ย)

 จำ�นวนผลตอบแทนสุทธิของร�ยได้รัฐจ�กภ�ษีมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น	เมื่อมี

ก�รบริห�รภ�ษีที่สะดวกด้วยก�รลดต้นทุนในก�รจัดเก็บภ�ษีซึ่งมีคว�ม

เกี่ยวพันกับภ�ษีต�มมูลค่�

 ถ้�ผู้ออกนโยบ�ยภ�ษีต้องก�รใช้ภ�ษีสรรพส�มิตเพื่อลดก�รบริโภคภ�ษี

ต�มปรมิ�ณมคีว�มเหม�ะสมเพร�ะมคีว�มสมัพนัธโ์ดยตรงกบัปรมิ�ณก�ร

บรโิภค	ยิง่ไปกว�่นัน้ยงัมคีว�มเหม�ะสมเมือ่มองว�่บหุร่ีท้ังหมดควรถูกเกบ็

ภ�ษีโดยเท่�เทียมกันตั้งแต่บุหรี่ท่ีมีร�ค�ถูกและไม่มีภัยอันตร�ยไปจนถึง

บุหรี่ที่มีร�ค�แพง	และ

 จำ�นวนผลตอบแทนจ�กภ�ษีสรรพส�มิตควรง่�ยต่อก�รชี้ให้เห็นถึงอัตร�

ของร�ค�บริโภคในภ�วะเงินเฟ้อเพื่อให้แน่ใจได้ว่�ยังส�ม�รถดำ�รงไว้ซึ่ง

มูลค่�ที่แท้จริงของภ�ษี
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ในท�งตรงกันข้�มก�รจัดเก็บภ�ษีมูลค่�ซึ่งเรียกเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ข�ยไป	ย่อมเป็นไปต�มกฎเกณฑ์ดังนี้

 ภ�ษีจะส่งผลกระทบต่อร�ค�สินค้�และอ�จเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดคว�ม

เปลีย่นแปลงไปในก�รบรโิภคผลติภัณฑ์ย�สบู	ซ่ึงทำ�ใหจ้ำ�นวนผลตอบแทน

จ�กก�รจัดเก็บภ�ษีย�สูบต�มมูลค่�น้ันค�ดก�รณ์ได้ย�กกว่�ภ�ษีต�ม

ปริม�ณ

 ร�ยได้ของรัฐขึ้นอยู่กับก�รบริโภคในยี่ห้อที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก	เมื่อ

ผูบ้รโิภคเปลีย่นม�บรโิภคยีห่อ้ทีม่รี�ค�ตำ�่กว�่ยอ่มทำ�ใหร้�ยไดร้ฐัจ�กภ�ษี

ตำ�่ลงเพร�ะก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�จลดลง	ทำ�นองเดียวกนัถ�้ผูบ้รโิภคมปีฏกิริยิ�

ตอ่ก�รทีภ่�ษทีำ�ใหร้�ค�สนิค�้สงูขึน้กอ็�จเปล่ียนไปบริโภคยีห่อ้ทีเ่สียภ�ษี

ตำ�่กว�่	ทำ�ใหเ้ป�้หม�ยของก�รเพิม่ภ�ษไีม่เปน็ไปต�มเป�้	(เหน็ได้ในกล่อง

ข้อคว�มที่	 1	 ซึ่งเป็นตัวอย่�งของปัญห�ที่เกิดในไทย	 เมื่อมีก�รเพ่ิมภ�ษี	

ต�มระบบก�รเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่นำ�ไปสูก่�รมชีอ่งห�่งท�งร�ค�อย�่งม�ก

ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนไปบริโภคยี่ห้อที่มีร�ค�ตำ่�กว่�)

 ก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�จะเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมจ�กบริษัทย�สูบต่�งๆ	โดยผู้ผลิตย�สูบจะกำ�หนดร�ค�โดยเป็น

ร�ค�ที่รวมภ�ษีต�มมูลค่�ไว้แล้วอันเป็นก�รกระตุ้นให้ผู้ผลิตแต่ละร�ยลด

ต้นทุนและคุณภ�พสินค้�ลงเพื่อทำ�ให้ร�ค�สินค้�ลดลงและพย�ย�มให้ได้

รับส่วนแบ่งตล�ด	 เป็นไปได้ว่�สิ่งเหล่�นี้จะก่อให้เกิดสงคร�มร�ค�ขึ้นซ่ึง

ทำ�ให้ร�ยได้ท�งภ�ษีของรัฐได้ภ�พรวมลดลงและเป็นก�รลดทอนผลกระ

ทบของก�รเก็บภ�ษีที่มีต่อก�รบริโภค

 ต้นทุนก�รจัดเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ในผลิตภัณฑ์ย�สูบมีแนวโน้มที่จะสูงกว่�

ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตแบบภ�ษีต�มปริม�ณ	 ในระบบภ�ษีต�มมูลค่�มี

คว�มซบัซอ้นอย�่งม�กซึง่ทำ�ให้ตอ้งมกี�รตรวจสอบและตรวจบญัชกีอ่นจดั

เกบ็ภ�ษ	ีและ/หรอืร�ค�ข�ยหรอืปรมิ�ณทีข่�ยได้	ต้นทนุต่�งๆ	เหล�่นีแ้ละ

ขอบเขตในก�รจัดก�รร�ค�ก่อนเก็บภ�ษีซึ่งจะอธิบ�ยต่อไปนั้นมีแนวโน้ม

ที่จะลดจำ�นวนภ�ษีย�สูบสุทธิที่เก็บได้ลง
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 ก�รเก็บภ�ษีต�มมูลค่�ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้

คงมูลค�่ทีแ่ทจ้รงิของจำ�นวนภ�ษทีีเ่กบ็ไดใ้นกรณทีีเ่กดิภ�วะเงนิเฟอ้	ร�ค�

ทีผู่บ้รโิภคตอ้งจ�่ยอ�จเพิม่ขึน้หรอืลดลงไปต�มก�รเปลีย่นแปลงร�ค�ของ

ผู้ผลิต	 แต่มีแนวโน้มว่�จะมีระดับคว�มสัมพันธ์ท่ีจำ�กัดระหว่�งร�ค�

ผลิตภัณฑ์ย�สูบของผู้ผลิตและร�ค�ผลิตภัณฑ์ย�สูบของผู้บริโภคและ

 ภ�ษีต�มมูลค่�มีคว�มเสี่ยงที่จะนำ�ไปสู่ก�รเลี่ยงภ�ษี	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

เมื่อมีก�รกำ�หนดค่�โดยผู้ผลิตท่ีให้ใช้	 NEFP	 ม�เป็นฐ�นภ�ษีม�กกว่�ใช้	

RSP	 ก�รทำ�เช่นนี้นำ�ไปสู่ก�รที่บริษัทจะกำ�หนดโครงสร้�งออกม�สอง

ลักษณะคือ	 ร�ค�ข�ยต่อหน่วยจะถูกปลอมแปลงให้ตำ่�กว่�	 NEFP	 เพื่อที่

จะกระจ�ยหรอืทำ�ตล�ดให้บรษิทัเพือ่เลีย่งภ�ษ	ีในทำ�นองเดยีวกนัเมือ่ภ�ษี

สรรพส�มิตถูกเรียกเก็บจ�กร�ค�ข�ยส่ง	 มีช่องท�งม�กม�ยที่จะนำ�ไปสู่

คว�มกำ�กวมและขัดแย้งในก�รกำ�หนดฐ�นร�ค�เพื่อก�รจัดเก็บภ�ษี

จ�กก�รเปรยีบเทยีบลกัษณะของภ�ษตี�มปริม�ณและภ�ษตี�มมลูค�่แสดงให้

เห็นอย่�งชัดเจนว่�ทำ�ไมแนวท�งท่ีดีท่ีสุดคือทุกประเทศต้องเปลี่ยนไปใช้ก�รจัดเก็บ

ภ�ษแีบบภ�ษตี�มปรมิ�ณที่มรีะดบัขัน้ภ�ษเีดยีวในภ�ยภ�คหน้�	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ก�รทำ�เช่นนี้มีคว�มสะดวกต่อก�รบริห�รจัดก�ร	อีกทั้งยังทำ�ให้ร�ยได้ของรัฐมีคว�ม

มั่นคงและส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้	อย่�งไรก็ต�มมีคว�มสำ�คัญว่�ก�รเปลี่ยนแปลงนี้จะ

สะทอ้นคว�มเปน็จรงิของตล�ด	(เชน่	ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกจิก�รท่ีรัฐเปน็เจ้�ของหรือ

รัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล)	 และดังนั้นจึงอ�จใช้ไม่ได้จริงหรือเป็นไปไม่ได้ท่ีแต่ละประเทศ

จะเปลี่ยนจ�กระบบภ�ษีต�มมูลค่�ไปเป็นระบบภ�ษีต�มปริม�ณหรือเปลี่ยนจ�ก

ระบบภ�ษทีีม่หีล�ยระดบัขัน้ภ�ษไีปเปน็ระบบภ�ษตี�มปรมิ�ณทีม่รีะดบัขัน้ภ�ษเีดยีว

ไดอ้ย�่งรวดเรว็	ขัน้ตอนแรกในก�รลดก�รโกงมลูค�่โดยผู้ผลิตคอืก�รเปล่ียนจ�กระบบ

ภ�ษตี�มมลูค�่ท่ีจดัเกบ็จ�กฐ�น	NEFP	ไปเป็นก�รเกบ็ภ�ษจี�กฐ�นของ	RSP	ซึง่ทำ�ให้

มีคว�มโปร่งใสในก�รตรวจสอบฐ�นภ�ษีม�กยิ่งข้ึนแม้ว่�จะยังคงมีหล�ยก�รท้�ท�ย

ต�มระบบฐ�นภ�ษีแบบ	 RSP	 ที่บ�งประเทศในอ�เซียนยังมีปัญห�ท่ีแก้ไม่ได้ในก�ร

ควบคุมร�ค�ข�ยปลีก
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แนวท�งทีด่ทีีส่ดุคอืไมว่�่เปน็ระบบภ�ษตี�มมลูค�่หรือภ�ษตี�มปริม�ณกต็�ม

ลว้นเกีย่วขอ้งกบัก�รหลกีเลีย่งภ�ษทีีม่คีว�มแตกต�่งกนัระหว�่งผลติภณัฑย์�สบูแตล่ะ

ประเภทม�กเกินไปดังที่เห็นได้ชัดเจนในบริบทของก�รสร้�งประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียนที่ระบบภ�ษีสรรพส�มิตไม่ควรมีก�รแบ่งแยกระหว่�งผลิตภัณฑ์ในประเทศ

และสินค้�ที่นำ�เข้�ม�จ�กประเทศในอ�เซียนที่เหลือนอกจ�กนี้

กลอ่งขอ้ความที ่1 : การเปลีย่นแปลงของภาษสีรรพสามติทีน่ำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสนิคา้

ในไทย

ก�รเพิ่มภ�ษีสรรพส�มิตในบุหรี่ส�ม�รถกระตุ้น								

รูปแบบของก�รบริโภคซึ่งต�มก�รเก็บภ�ษีต�ม

มูลค่�ส�ม�รถก่อให้เกิดผลกระทบต่อร�ยได้จ�ก

ภ�ษขีองรฐั	ในไทยป	ีค.ศ.	2001	ชอ่งว�่งภ�ษสีรรพ

ส�มิตระหว่�งบุหรี่ที่มีร�ค�ถูกและบุหรี่ที่มีร�ค�

แพงต่�งกัน	6.6	บ�ทต่อซอง	แต่จ�กก�รเพิ่มภ�ษี

หล�ยครั้งตลอด	12	ปีทำ�ให้ช่องว่�งของภ�ษีมีม�ก

ถึง	 21.1	 บ�ทต่อซอง	 ก�รเพิ่มภ�ษีส่งผลต่อร�ค�

สนิค�้	ดงันัน้ก�รแบง่ตล�ดระหว�่งบหุรีท่ีม่รี�ค�ถกู

ม�กและบุหรี่ท่ีมีร�ค�ถูกจึงเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ10	

ในปี	ค.ศ.	2010	ถึงประม�ณร้อยละ	57	ในปี	ค.ศ.	

2013	(แผนภูมิที่	t2)	ส่วนค่�ใช้จ่�ยกลุ่มร�ค�ป�น

กล�งจะเหน็ไดว้�่สว่นแบง่ตล�ดลดลงจ�กประม�ณ

ร้อยละ	85	เป็นร้อยละ	39	ในปี	ค.ศ.	2013
ที่ม� : Public data and Nielsen, Dec 2013

แผนภูมิที่ 2 : ส่วนแบ่งการตลาดของ
ตลาดบุหรี่ในไทยซึ่งมีราคาที่แตกต่างกัน
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ตาราง 3 : ภาษสีรรพสามติและภาษีอ่ืนๆทีเ่กบ็จากบหุรี ่ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014

    ตลาด                ระบบ                  อัตรา

บรูไน	 ภ�ษีต�มปริม�ณระดับขั้นภ�ษีเดียว	 อัตร�ภ�ษี	(BND)	250/”000

กัมพูช�	 ฐ�นภ�ษี	CIF	หรือ	NEFP	 นำ�เข้�ที่ร้อยละ	10

	 ภ�ษีต�มมูลค่�	 (ร้อยละ	65	ของร�ค�ข�ยปลีกที่น้อย

	 	 กว่�	ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม)

อินโดนีเซีย	 ภ�ษีต�มปริม�ณโดยมีฐ�นภ�ษีจ�ก	 โปรดดูต�มต�ร�งที่	6

	 ประเภทของบุหรี่	ปริม�ณผลิตภัณฑ์

	 และระดับร�ค�

ส�ธ�รณรัฐ	 ภ�ษีสรรพส�มิตแบบภ�ษีต�มมูลค่�	 ผลติภณัฑภ์�ยในประเทศทีร่อ้ยละ	15

ประช�ธิปไตย	 กรณีผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ	และ	 หรือร้อยละ30ของ	NEFP

ประช�ชนล�ว	 ภ�ษีอัตร�เฉพ�ะสำ�หรับผลิตภัณฑ์	 (อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตร้อยละ	60

	 นำ�เข้�	 เป็นม�ตรก�รบังคับโดยกฎหม�ย

	 	 แต่เมื่อมีข้อตกลงอนุญ�ตให้ลงทุน

	 	 ในอุตส�หกรรมย�สูบอัตร�ภ�ษี

	 	 มูลค่�เพิ่มก็ถูกใช้ที่ร้อยละ	15	หรือ

	 	 ร้อยละ	30)

ม�เลเซีย	 ภ�ษีต�มปริม�ณอัตร�เดียว	+	 [นำ�เข้�]	250	ริงกิต/”000	+	ร้อยละ	20

	 ภ�ษีต�มมูลค่�ที่ใช้ฐ�น	CIF	 ของ	(ร�ค�ศุลก�กร	+	ภ�ษีนำ�เข้�)

	 หรือ	NEFP

	 	 [ผลิตภัณฑ์ในประเทศ]	250	ริงกิต/

	 	 000	+	ร้อยละ20	ของ	(NEFP	–	

	 	 security	ink	exemption)

เมียนม�	 ฐ�นภ�ษีต�มร�ค�หน้�โรงง�น	 ร้อยละ	5-10	กรณี	(ภ�ษีนำ�เข้�	CIF)

	 สุทธิภ�ษีต�มมูลค่�	 ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ

	 	 ร้อยละ	100	ของ	NEFP	กรณีบุหรี่
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ฟิลิปปินส์	 ฐ�นร�ค�อัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณ	 ร�ค�ข�ยปลีกสุทธิ		(เปโซ/pk*)	>	11.50	

	 	 เปโซ	:	ภ�ษ	ี=	27	เปโซ	<หรอื	=	11.50	

	 	 เปโซ	:	ภ�ษี	=	17.00	เปโซ

สิงคโปร์	 อัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณแบบระดับ	 388	ดอลล�ร์สิงคโปร์/000

	 ขั้นภ�ษีเดียว

ไทย	 ฐ�นภ�ษี	NEFP/CIF	 อัตร�ที่ประก�ศ	:	ภ�ษีต�มมูลค่�

	 ภ�ษีต�มมูลค่�	(ร้อยละ)	หรือภ�ษี	 ร้อยละ	87	ภ�ษีต�มปริม�ณ	1	บ�ท/

	 ต�มปริม�ณ	(บ�ท/กรัม)	แล้วแต่ว่�	 กรัม	ก�รคำ�นวณภ�ษีต�มมูลค่�ที่มี

	 สิ่งไหนจะม�กกว่�	 ประสิทธิภ�พ	:	NEFP	หรือ	(CIF	+	

	 	 ภ�ษีนำ�เข้�)	X	[87%/(100%-87%)]	

	 	 ต�มคว�มเป็นจริงภ�ษีสรรพส�มิต

	 	 ขั้นตำ่�อยู่ที่	16.85	บ�ท/ซอง

เวียดน�ม	 ฐ�นภ�ษี	NEFP/CIF	ภ�ษีต�มมูลค่�	 ร้อยละ	65	ของ	NEFP

แหล่งที่มา : Ministries of Finance, customs authorities, and Asia-Pacific Tax Forum 

ASEAN Excise Tax Study Group “Discussion Paper,” August 2013

*ฟิลิปปินส์ : ร�ค�ข�ยปลีกสุทธิหม�ยถึงร�ค�ที่บุหรี่ถูกข�ยไปในชั้นข�ยปลีกอย่�งน้อยที่สุด   

จ�ก 5 ห้�งสรรพสินค้�หลักในเมโทรมะนิล� (Metro Manila) (สำ�หรับบุหรี่ที่มีตร�ระดับช�ติ) 

ยกเว้นจำ�นวนที่ตั้งใจให้ครอบคลุมถึงภ�ษีสรรพส�มิตที่ปรับใช้และภ�ษีมูลค่�เพิ่ม [Section 5 

(c) of Republic Act No.10351]

    ตลาด                ระบบ                  อัตรา
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ตาราง 3 : ภาษสีรรพสามติและภาษีอืน่ๆ ทีเ่กบ็จากบหุรี ่ในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014

      เหตุการณ์ทางภาษี   อัตราภาษี อัตราภาษีมูลค่า          ภาษีอื่นๆ

     นำาเข้า เพ่ิม/ภาษีการค้า

เมื่อมีก�รนำ�เข้�	 ร้อยละ	0	 ---	 ---

นำ�เข้�	–	เมื่อผ่�นศุลก�กร	 ร้อยละ	5	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ภ�ษีไฟฟ้�ส�ธ�รณะ	=

ในประเทศ	–	เมื่อออกจ�ก		 	 ร้อยละ	10		 ร้อยละ	3	(ร�ค�ข�ยปลีก

โรงง�น	 	 	 ทีน่อ้ยกว�่ภ�ษมีลูค�่เพิม่)

เมื่อมีก�รประทับตร�ภ�ษี	 ร้อยละ	0	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ภ�ษีส่วนภูมิภ�คโดย

เพื่อบรรจุ	 	 ร้อยละ	8.4	 เก็บที่	ร้อยละ	10	ของ

	 	 ต�มร�ค�ป้�ย	 อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต

เมื่อมีก�รสั่งอ�กรแสตมป์ก่อน	 ร้อยละ	5	 ---	 [นำ�เข้�]	ภ�ษีข�ย	=

ก�รนำ�เข้�	 	 	 ร้อยละ5	x	(CIF+ภ�ษี

	 	 	 สรรพส�มิต+มูลค่�

	 	 	 ศุลก�กร)

เมื่อมีก�รปล่อยออกจ�กโกดัง	 	 	 [ผลิตในประเทศ]	

กักสินค้�	(เพ่ือรอก�รชำ�ระภ�ษี)	 	 	 ภ�ษีข�ย	=	ร้อยละ	5	x	

	 	 	 (NEFP	+	ภ�ษสีรรพส�มติ	

	 	 	 –	security	ink	exemption)

ในประเทศ	–	เมื่อออกจ�ก	 ร้อยละ	5	 	 ภ�ษกี�รค�้รอ้ยละ	5	ของ

โรงง�น	 (อย่�งไรก็ต�ม	 	 ร�ค�ที่ออกใบแจ้งใน

	 ในคว�มเป็นจริง	 	 ก�รค้�แต่ละระดับ	:

	 มีก�รห้�มก�ร	 	 (ผู้กระจ�ย,	ผู้ค้�ส่ง,

	 นำ�เข้�ต�มระบบ	 	 ผู้ค้�ปลีก)

	 ก�รอนุญ�ตก�ร

	 นำ�เข้�)

เมื่อมีก�รถอนบุหรี่จ�กโรงง�น	 ร้อยละ	0	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ---

	 	 ร้อยละ	12
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เมื่อมีก�รปล่อยออกจ�กโกดัง	 ร้อยละ	0	 ภ�ษีก�รค้�	 ---

กักสินค้�	(เพ่ือรอก�รชำ�ระภ�ษี)	 	 ร้อยละ	7

เมื่อมีก�รปล่อยจ�กท่�เรือ	 ร้อยละ	0	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ภ�ษีจังหวัด	=	1.86	บ�ท

ศุลก�กร/โกดังกักสินค้�ไปยัง	 	 ร้อยละ	7	 ตอ่ซอง		(ยกเวน้ในกรงุเทพ)

โกดังที่เสียภ�ษี	 	 	 ภ�ษีสุขภ�พ	=	ร้อยละ	2	

	 	 	 ของภ�ษีสรรพส�มิตที่

	 	 	 จ่�ยไป

	 	 	 ภ�ษี	วิทยุกระจ�ยเสียง

	 	 	 และแพร่ภ�พส�ธ�รณะ	

	 	 	 =	ร้อยละ	1.5	ของภ�ษี

	 	 	 สรรพส�มิตที่จ่�ยไป

ก�รประกันใบแจ้งร�ค�สินค้�	 ต�มร�ยก�ร	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 กองทุนแห่งช�ติเพื่อ

	 ข้อยกเว้นทั่วไป	 ร้อยละ10	ของ	 ป้องกันและควบคุมภัย

	 	 ร�ค�ข�ยส่ง	 อันตร�ยจ�กย�สูบ	=

	 	 	 ร้อยละ	1	ของร�ค�หน้�

	 	 	 โรงง�นสุทธิ

 โครงสร้�งภ�ษีแบบภ�ษีต�มปริม�ณที่มีหล�ยระดับขั้นของภ�ษีควรถูก

ยกเลิก	เพร�ะมีลักษณะหล�ยอย่�งเหมือนระบบภ�ษีต�มมูลค่�และทำ�ให้

ได้รับประโยชน์จ�กก�รเป็นภ�ษีต�มปริม�ณโดยแท้เพียงเล็กน้อย

 ผลิตภัณฑ์ย�สูบอื่น	(OTP)	ควรอยู่ภ�ยใต้คว�มหม�ยของก�รจัดเก็บภ�ษี	

เพ่ือหลีกเลี่ยงก�รกระตุ้นผู้บริโภคในก�รลดก�รซ้ือข�ยลงไปเป็นก�รซ้ือ	

OTP	เพื่อเลี่ยงภ�ษี	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีที่เกิดในไทยซึ่งมีก�รประม�ณ

ได้ว่�ผู้บริโภค	RYO	มีจำ�นวนเกือบครึ่งของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด6

แต่ในขณะน้ียังคงมีข้อจำ�กัดว่�จะเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยได้อย่�งรวดเร็วหรือ

ง่�ยด�ยได้อย่�งไร	แม้แต่ในเศรษฐกิจขั้นสูงก็ยังคงมีคว�มแตกต่�งที่สำ�คัญของอัตร�

      เหตุการณ์ทางภาษี   อัตราภาษี อัตราภาษีมูลค่า          ภาษีอื่นๆ

     นำาเข้า เพ่ิม/ภาษีการค้า
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ภ�ษีในผลิตภัณฑ์ย�สูบที่แตกต่�งกัน	 ตัวอย่�งเช่น	 ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว										

เพือ่นำ�ม�ซึง่ก�รเกบ็ภ�ษใีนขัน้ตำ�่จ�ก	RYO	(ย�สบูมวนเอง)	ในประเทศไทยสอดคลอ้ง

ก�รค้�บุหรี่ผิดกฎหม�ยที่มีแนวโน้มว่�จะเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วท�งปฏิบัตินอกจ�กนี้

คือก�รมองห�ท�งเพื่อค่อยๆ	ลดคว�มแตกต่�งท�งภ�ษีลง

4.3 อะไรคอืวธีิการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการกำาหนดอตัราภาษี

ยาสูบ
มีก�รมองว่�อัตร�ภ�ษีในผลิตภัณฑ์ย�สูบของรัฐสม�ชิกอ�เซียนมีคว�ม															

แตกต่�งกันออกไป	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ต�มแผนภูมิที่	 3	 มีก�รใช้บุหรี่ยี่ห้อที่มียอดข�ย

ม�กที่สุด7	 ในแต่ละประเทศเป็นม�ตรฐ�นในก�รเปรียบเทียบจำ�นวนภ�ษีที่เก็บได้												

ทัว่ทัง้ประเทศ	(เชน่	จำ�นวนเงนิทีแ่นน่อนของภ�ษท่ีีเรียกเกบ็เปน็เงินสด)	ซ่ึงมขีอบเขต

ตั้งแต่	 1	ดอลล�ร์สหรัฐต่อ	 1000	มวน	 ในกัมพูช�ไปจนถึง	 310	ดอลล�ร์สหรัฐต่อ	

1000	มวน	ในสิงคโปร์	โดยมีค่�เฉลี่ย8ของจำ�นวนภ�ษีที่เก็บได้จ�กทั่วทั้งอ�เซียนอยู่

ที่	19	ดอลล�ร์สหรัฐต่อ	1000	มวน	จึงหม�ยคว�มว่�รัฐสม�ชิกกว่�ครึ่งมีจำ�นวนภ�ษี

สรรพส�มิตที่เก็บได้น้อยกว่�ร้อยละ	7	ของสิงคโปร์

นอกจ�กนีย้งัมรีปูแบบของอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติทีพ่บได้อกีทัว่ทัง้อ�เซียน	(เชน่	

ภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บเป็นร้อยละของ	 RSP)	 ต�มแผนภูมิที่	 3แสดงถึงมีก�รใช้บุหรี่

ยี่ห้อที่มียอดข�ยม�กที่สุดในแต่ละประเทศเป็นม�ตรฐ�น	ซึ่งมีขอบเขตจ�กร้อยละ	6	

ในกัมพูช�ไปจนถึงร้อยละ	 67	 ในฟิลิปปินส์	 โดยมีค่�เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 45	 และ														

ยังมีคว�มใกล้เคียงกันของขอบเขตภ�ษีในภ�พรวม	ในกรณีของภ�ษีมูลค่�เพิ่ม/ภ�ษี

ก�รค้�และบริก�ร	 (GST)/ภ�ษีข�ยและภ�ษีพิเศษอื่นๆ	 เช่น	 ภ�ษีสรรพส�มิต	 ที่มี

ขอบเขตตั้งแต่ร้อยละ	17	ในกัมพูช�ไปจนถึงร้อยละ	77	ในฟิลิปปินส์
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จ�กแผนภูมิที่	 3	 แสดงให้เห็นถึงไม่มีคว�มสัมพันธ์กันระหว่�งจำ�นวนภ�ษี											

สรรพส�มิตที่เก็บได้และอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตในบุหรี่	 ยกตัวอย่�งเช่นอัตร�ภ�ษี											

สรรพส�มิตในฟิลิปปินส์มีอัตร�ที่สูงที่สุดแต่จำ�นวนภ�ษีที่เก็บได้มีเพียง	 6%	 ของ

สิงคโปร์	และตำ่�กว่�อินโดนีเซีย	ม�เลเซียและไทย

ดงันัน้จงึมคีว�มสำ�คญัทีผู่อ้อกนโยบ�ยจะตอ้งระมดัระวงัเปน็อย�่งม�กในก�ร

เปรียบเทียบอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตในผลิตภัณฑ์ย�สูบจ�กทั่วทั้งอ�เซียน	 ดังที่เห็นได้

ชัดเจนจ�กแผนภูมิที่	 3	ว่�ก�รเปรียบเทียบปริม�ณหรือภ�ระภ�ษีไม่ใช่เครื่องมือที่ดี

ในก�รสร้�งภ�ษีสรรพส�มิต	ในทำ�นองเดียวกันจ�กแผนภูมิที่	4	แสดงให้เห็นว่�ไม่มี

คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งภ�ษสีรรพส�มติกบั	RSP	ในบุหรีด่งันัน้หนว่ยวดัอืน่ๆ	ควรถกูนำ�

ม�ใช้เมื่อมีอัตร�ภ�ษีท่ีเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันท้ังในประเทศใดประเทศหนึ่งกับทั่ว											

ทั้งอ�เซียนหรือน�น�ช�ติ

แผนภูมิที่ 3: รายได้ภาษีสรรพสามิตจากยี่ห้อบุหรี่ที่ขายได้มากที่สุด
ในแต่ละประเทศในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014
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โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่มคีว�มสำ�คญัท่ีจะตอ้งคำ�นงึถงึคว�มแตกต่�งของระดับก�ร

พฒัน�เศรษฐกจิและม�ตรฐ�นก�รครองชพีท่ัวทุกประเทศเมือ่มกี�รเปรยีบเทยีบระบบ

ภ�ษสีรรพส�มติ	สิง่เหล่�นีม้ีคว�มแตกต่�งอย่�งม�กระหว่�งประเทศสม�ชกิอ�เซียน	

เพื่อก�รแก้ปัญห�ต�มบทที่	1	ยกตัวอย่�งเช่น	ในปี	ค.ศ.	2013	GDP	ต่อหัวมีขอบเขต

ตั้งแต่	39	ดอลล�ร์สหรัฐในเมียนม�ไปจนถึง	56,000	ดอลล�ร์สหรัฐในสิงคโปร์

ต�มแผนภูมิที่	5	มีก�รเปรียบเทียบระหว่�งจำ�นวนภ�ษีที่เก็บได้จ�กบุหรี่ยี่ห้อ

ที่มียอดข�ยม�กที่สุดในแต่ละประเทศที่มีคว�มสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยใน

ประเทศ	 (จีดีพี)	 ต่อหัวต่อวันท่ัวท้ังอ�เซียน	 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่�มีคว�มแตกต่�ง

ระหว่�งม�ตรฐ�นก�รครองชีพท่ีต้องคำ�นึงถึง	 โดยอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บจ�ก

บหุรีใ่นอนิโดนเีซยี	ม�เลเซยี	ฟลิปิปนิสแ์ละเวยีดน�มมคี�่สูงกว�่อตัร�ภ�ษใีนสิงคโปร์

แผนภูมิที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีสรรพสามิตและราคาขาย
ปลีกของยี่ห้อบุหรี่ที่ขายได้มากที่สุดในแต่ละประเทศในเดือน
กรกฎาคมปี ค.ศ. 2014
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แต่จำ�นวนภ�ษีที่เก็บได้กลับมีจำ�นวนที่ตำ่�กว่�	 และอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บจ�ก

บหุรีก่บัม�ตรฐ�นก�รครองชพีกม็คีว�มสมัพนัธก์นัอย�่งม�กซึง่มคีว�มคล�้ยกนัทัง้ใน

ไทย	 เมียนม�และสิงคโปร์	 ภ�ษีสรรพส�มิตซึ่งเก็บจ�กบุหรี่มีคว�มสัมพันธ์กับ	 GDP	

ต่อหัวต่อวันและมีอัตร�สูงในสี่ประเทศอ�เซียนแรกมีค่�เฉลี่ยสูงกว่�	 OECD	 จ�กทั้ง

ประเทศและมีระดับท่ีใกล้เคียงกับประเทศอ�เซียนส�มประเทศหลัง	 ในประเทศ

อ�เซียนส่วนม�กภ�ษีสรรพส�มิตในบุหรี่มีคว�มสัมพันธ์กับค่�	 GDP	 ต่อหัวต่อวัน

ม�กกว่�ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริก�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คว�มแตกต่�งที่สำ�คัญของม�ตรฐ�นก�รครองชีพทั่วทั้งอ�เซียนเป็นเหตุผลใน

ก�รอธิบ�ยว่�ทำ�ไมจึงควรหลีกเลี่ยงก�รเปลี่ยนอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตในผลิตภัณฑ์

ย�สูบให้มีคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้จะเป็น										

ก�รทำ�ให้เพิ่มขึ้นอย่�งม�กในประเทศสม�ชิกที่มีร�ยได้ตำ่�ซ่ึงทำ�ให้บุหร่ีมีร�ค�แพง

แผนภูมิที่ 5: ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากบุหรี่หนึ่งซองซึ่งบรรจุ
ยี่สิบมวนของยี่ห้อบุหรี่ที่ขายได้มากที่สุดในแต่ละประเทศในเดือน
กรกฎาคมปี ค.ศ. 2014 โดยคิดเป็นส่วนแบ่งของ GDP ต่อคนต่อวัน
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ที่มา : Oxford Economic scal culations based on industry data and national 
statistical data for GD Pand population
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และเป็นก�รกระตุ้นก�รค้�ผิดกฎหม�ยให้เพ่ิมข้ึนอย่�งรวดเร็ว	 เพ่ือท่ีจะสร้�ง														

คว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่�งแท้จริงจะต้องมีก�รกำ�หนดกรอบของอัตร�ภ�ษี

สรรพส�มิตในประเทศท่ีร่ำ�รวยซึ่งไม่สมจริงเพร�ะไม่เหม�ะต่อวัตถุประสงค์ในก�ร

กีดกันก�รบริโภคและไม่เหม�ะกับวัตถุประสงค์ด้�นร�ยได้ของรัฐ

อย�่งไรกต็�มม	ี5	แนวท�งก�รปฏบิตัทิีป่ระเทศสม�ชกิอ�เซียนส�ม�รถทำ�ต�ม

ในก�รพจิ�รณ�ถงึระดบัอตัร�ภ�ษยี�สบูทีเ่หม�ะสมตอ่บรบิทของประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซียน	 ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มมั่นคงให้แก่กระบวนก�รท�งนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต

และช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วทั้งภูมิภ�ค

4.3.1 ความสามารถในการซื้อ
คว�มส�ม�รถในก�รซื้อหม�ยถึงร�ค�ของบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ย�สูบอื่นที่

สัมพันธ์กับคว�มส�ม�รถในก�รซื้อของผู้บริโภคซึ่งส�ม�รถวัดได้ด้วยหล�ยวิธีที่											

ต�่งกนั	บ�งทอี�จจะเป็นก�รนำ�เสนอสองสถิตทิีเ่กดิบอ่ยทีส่ดุคอืก�รเฉลีย่จ�กจำ�นวน

น�ทีที่ผู้ใช้แรงง�นต้องก�รร�ยได้เพื่อไปซื้อบุหรี่และเปอร์เซ็นต์ร�ยได้ต่อหัวต่อ										

คว�มตอ้งก�รซือ้บหุรีค่�่	GDP	ตอ่หวัไมใ่ชม่�ตรวดัทีดี่ในก�รวดัร�ยได้ส่วนบคุคล	(PDI)	

ต่อหัวทั่วทั้งอ�เซียน	 แต่เนื่องจ�กไม่มีข้อมูลของทุกประเทศทำ�ให้ไม่ส�ม�รถนำ�ม�

แสดงให้เห็นได้

คว�มส�ม�รถในก�รซือ้บุหรีแ่ละผลติภณัฑย์�สบูอืน่มคีว�มแตกต�่งอย�่งเหน็

ได้ชัดทั่วทุกประเทศในอ�เซียน	เช่นเดียวกับอัตร�ภ�ษี	ต�มที่แสดงให้เห็นในแผนภูมิ

ที่	 6	 ซึ่งมีก�รใช้บุหรี่ยี่ห้อท่ีข�ยดีท่ีสุดในแต่ละประเทศเป็นม�ตรฐ�น	 ในปัจจุบัน

ประเทศที่บุหรี่มีร�ค�แพงที่สุดคือเมียนม�	ซึ่งคิดเป็น	24%	ของ	GDP	ต่อหัวต่อวัน

ต�มที่กำ�หนดว่�มีก�รซื้อบุหรี่ซองละ	20	มวนในปี	ค.ศ.2014	โดยคิดเป็น	3.5	 เท่�

ของสัดส่วนร�ยได้เฉลี่ยในสิงคโปร์	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมีคว�มสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจน

ว�่ทัง้ทีม่จีำ�นวนภ�ษสีรรพส�มติทีเ่กบ็ไดม้�กทีส่ดุในอ�เซียนแต่ร�ค�บหุร่ีในสิงคโปร์

กลับมีร�ค�ถูกกว่�ประเทศอื่นในอ�เซียน	 บุหรี่ที่มีร�ค�แพงที่สุดในประเทศอ�เซียน

ม�กกว่�ค่�เฉลี่ยของ	OECD	ทั่วทั้งประเทศ	 ยิ่งไปกว่�นั้นบุหรี่ในอ�เซียนยังมีร�ค�

แพงม�กกว่�ในสหรัฐอเมริก�และญี่ปุ่น
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ตัวอย่�งต�มแผนภูมิที่	 6	 แสดงให้เห็นว่�ประเทศในอ�เซียนมีคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งอัตร�ภ�ษีทีต่ำ�่ซึง่ทำ�ใหบ้หุรีม่รี�ค�ตำ�่ทีส่ดุเพร�ะประเทศเหล�่นีม้รี�ยไดท้ีต่ำ�่

ที่สุด	 ในก�รทำ�ให้บุหรี่ในประเทศเหล่�นี้มีร�ค�แพง	 ผู้ออกนโยบ�ยควรระวังว่�ก�ร

เพิม่อตัร�ภ�ษีสรรพส�มติอย�่งรวดเรว็จะเปลีย่นแปลงคว�มส�ม�รถในก�รซ้ือซ่ึงกอ่

ให้เกิดคว�มเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปบริโภคบุหรี่จ�กแหล่งผิดกฎหม�ย

ดงัน้ันในก�รทีร่ฐับ�ลจะสร�้งคว�มสมดลุใหก้บัวตัถปุระสงคใ์นก�รเพิม่ร�ยได้

รัฐและลดก�รบริโภคย�สูบด้วยก�รเพิ่มร�ค�บุหรี่นั้นอ�จทำ�ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไป

บรโิภคสิง่ทีไ่มเ่สยีภ�ษีแทนซึง่มกัเป็นแหลง่ผดิกฎหม�ย	ดงันัน้จงึจำ�เปน็ตอ้งเลอืกต�ม

ที่เร�รู้จักกันดีในชื่อของ	Laffer	curve

ก�รค้�แบบ	Laffer	curve	คือคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอัตร�ภ�ษีและร�ยได้ของ

รฐั	มีก�รแสดงใหเ้หน็ในชัน้ตน้ว�่เมือ่มกี�รเพิม่อตัร�ภ�ษสีรรพส�มติในย�สูบรัฐบ�ล

แผนภูมิที่ 6 : ราคาของบุหรี่หนึ่งซองซึ่งบรรจุยี่สิบมวนของยี่ห้อ
บุหรี่ที่ขายได้มากที่สุดในแต่ละประเทศในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 
2014 โดยคิดเป็นส่วนแบ่งของ GDP ต่อคนต่อวัน
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มรี�ยไดร้ฐัเพิม่ขึน้แมว้�่ปรมิ�ณก�รบรโิภคจะลดลง	แต่ยิง่อตัร�ภ�ษเีพ่ิมขึน้ม�กเท�่ใด

ก็ก่อให้เกิดก�รบริโภคสิ่งที่เสียภ�ษีน้อยลงเท่�นั้น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อผู้บริโภค

เปลีย่นไปบรโิภคสิง่ทีเ่สยีภ�ษตีำ�่กว�่หรอืผลติภณัฑ์ผิดกฎหม�ย	ซ่ึงเปน็ส�เหตุท่ีทำ�ให้

ร�ยได้ของรัฐท�งภ�ษีลดลงอย่�งแท้จริง	 จ�กกล่องข้อคว�มที่	 2	 เป็นตัวอย่�งที่เกิด

ขึ้นกรณีของ	Laffer	curve	ในสิงคโปร์

 

ทฤษฎี	 Laffer	 curve	 แสดงให้เห็นว่�อัตร�ภ�ษีขั้นสูงที่เก็บจ�กบุหรี่จะมี

บทบ�ทต่อจำ�นวนปัจจัยที่สัมพันธ์กันรวมไปถึงค่�เฉลี่ยของร�ยได้ประช�กร	 จำ�นวน

ของสิ่งแทนที่ที่ใกล้เคียงกันอัตร�ภ�ษีที่เรียกเก็บจ�กผลิตภัณฑ์ย�สูบอื่นและก�รค้�

ผิดกฎหม�ย	ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่�นี้ส่งผลต่อก�รตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ

ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�โดยวัดจ�กค่�คว�มยืดหยุ่นของร�ค�ในคว�มต้องก�ร

แผนภมิูที ่7 : Laffer curve สำาหรบัความยืดหยุ่นของราคา
ที่แตกต่างกัน

ที่มา : Oxford Economics
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ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นคว�มต้องก�รที่มีคว�มอ่อนไหว	 (หรือยืดหยุ่น)ต่อร�ค�ในท�งกลับ

กนัถ�้มอีตัร�ภ�ษขีัน้สงูท่ีตำ�่ลง	อตัร�ภ�ษท่ีีเหม�ะสมกบัผลติภณัฑก์จ็ะมคีว�มต้องก�ร	

(-1.0)	 ที่ตำ่�กว่�ค่�คว�มไม่ยืดหยุ่นของคว�มต้องก�ร	 (-0.3)	 ก�รแสดงให้เห็นถึงสิ่ง

แทนทีท่ีผ่ดิกฎหม�ยแทนบุหรีท่ี่ถูกกฎหม�ยนัน้มกี�รเพิม่ขึน้ของค�่คว�มยดืหยุน่ของ

ร�ค�อย่�งม�กต่อคว�มต้องก�รจ่�ยภ�ษีเพื่อผลิตภัณฑ์นั้น

เม่ือคำ�นึงถึงผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่มีต่อ

คว�มสะดวกในก�รซ้ือบุหรี่และผลิตภัณฑ์ย�สูบอื่นซึ่งเป็นกุญแจสำ�คัญที่รัฐบ�ล

ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้กับก�รวิเคร�ะห์	Laffer	curve

กล่องข้อความที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มภาษีสรรพสามิตและรายได้

รัฐทางภาษีในสิงคโปร์

ประสบก�รณ์ของสิงคโปร์เกี่ยวกับภ�ษีสรรพส�มิตในบุหรี่ตลอดเวล�ที่ผ่�นม�นั้น

ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็นสองช่วง	คือ

•	 ค.ศ.	2000	–	2005	ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่มีก�รเพิ่มภ�ษีสรรพส�มิตอย่�งรวดเร็ว		

	 จ�ก	150	ดอลล�รส์หรฐัตอ่บหุรี่	1000	มวนไปเปน็	352	ดอลล�รส์หรฐัตอ่บหุรี่	

	 1000	มวน		ซึ่งคิดเป็นค่�เฉลี่ยได้ว่�มีก�รเพิ่มขึ้น	19%	ต่อปี

•	 ค.ศ.	2006	–	2013		ไม่มีก�รเพิ่มภ�ษีสรรพส�มิต

	 ก�รตอบสนองของก�รที่ภ�ษีสรรพส�มิตทำ�ให้มีก�รเปล่ียนแปลงร�ค�นั้น		

ปริม�ณของสิ่งที่เสียภ�ษีลดลงจ�ก	3.2	พันล้�นแท่งในปี	 2000	 เป็นต่ำ�กว่�	 1.6	

พันล้�นในปี	ค.ศ.	2006		(หรือ	43%)		ร�ยได้รัฐจ�กภ�ษีสรรพส�มิต	(ในปี	ค.ศ.	

2000	–	2003)	เพิ่มขึ้นถึง	54%	แต่มีก�รลดลง	10%	ในระหว่�งปี	ค.ศ.	2003-

2006	 	 สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวอย่�งของ	 Laffer	 curve	 ขณะท่ีก�รเพ่ิมข้ึนอย่�ง

รวดเร็วของอัตร�ภ�ษีก่อให้เกิดก�รลดลงของร�ยได้รัฐจ�กภ�ษีสรรพส�มิต
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	 ส่วนหนึ่งของคำ�อธิบ�ยถึงก�รลดลงของร�ยได้รัฐท�งภ�ษีสรรพส�มิตคือก�ร

เติบโตของก�รค้�ผิดกฎหม�ย		ในสุนทรพจน์ด้�นงบประม�ณปี	ค.ศ.	2006	ของ

น�ยกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรกี�รคลงั	Lee	Hsien	Loong	กล�่วว�่		“ผมไดพ้จิ�รณ�

อย่�งจริงจังถึงก�รเพิ่มภ�ษีย�สูบ  แต่ไม่เต็มใจที่จะตัดสินใจต่อต้�นมันเพร�ะเร�

กำ�ลังมองถึงเรื่องก�รลดลงของร�ยได้รัฐ  ไม่ใช่เพร�ะคนสูบบุหรี่น้อยลงแต่เป็น

เพร�ะก�รลักลอมนำ�เข้�มีม�กขึ้น 9”

	 นอกจ�กนีร้ฐับ�ลยงัทำ�ใหบ้ทลงโทษของก�รจบัผูม้บีหุรีผ่ดิกฎหม�ยไวใ้นครอบ

ครองมีคว�มเข้มงวดขึ้นธรรมเนียมของสิงคโปร์ยังมีก�รตระหนักว่�ก�รศึกษ�

ส�ธ�รณะจะต้องมีก�รใช้ร่วมด้วยเพื่อให้ยังดำ�รงต่อไปได้

แผนภูมิที่ 5 : รายได้จากภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบุหรี

และปริมาณของบุหรี่ที่เสียภาษีที่จำาหน่ายในสิงคโปร์
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ในแง่นี้มีคว�มสำ�คัญท่ีไม่ใช้ก�รเกิดข้ึนของภ�ษีสรรพส�มิตเป็นเป้�หม�ยใน

ก�รกำ�หนดอตัร�ภ�ษ	ีต�มแผนภมูทิี	่9	แสดงใหเ้หน็ว�่ไมม่คีว�มสมัพนัธร์ะหว�่งอตัร�

ภ�ษีสรรพส�มิตทั่วทั้งอ�เซียนกับคว�มส�ม�รถในก�รซ้ือบุหร่ีแต่มีคว�มสัมพันธ์ใน

ท�งกลับกัน	คือภ�ษีสรรพส�มิตจะมีม�กในประเทศที่บุหรี่มีร�ค�ไม่แพง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2 ความเปราะบางต่อการค้าผิดกฎหมาย
ดงัทีไ่ดเ้น้นยำ�้ไปแลว้ว�่คว�มเปร�ะบ�งของตล�ดย�สบูตอ่ก�รค�้ผดิกฎหม�ย	

เปน็กญุแจสำ�คญัอกีอย�่งหนึง่ทีต่อ้งพจิ�รณ�ในก�รกำ�หนดอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติ	ต�ม

ที่แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่	 10	 แสดงให้เห็นว่�ส่วนแบ่งตล�ดของก�รค้�ย�สูบผิด

กฎหม�ยมีอัตร�สูงในหล�ยประเทศของอ�เซียน	 ซึ่งประม�ณได้ว่�มีอัตร�สูงที่สุดใน

ที่มา: Oxford Economics calculations based on industry and publicdata

กัมพูชา
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เมียนมา 

เวียดนาม

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ไทย

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

แผนภูมิที่ 9: ความสัมพันธ์ระหว่างภาระภาษีและความสามารถใน
การซือ้บุหรีย่ีห่อ้ท่ีสามารถขายไดม้ากท่ีสดุในแตล่ะประเทศในเดอืน
กรกฎาคม ค.ศ. 2014
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บรูไน	 ประม�ณ	 98%	 ของก�รบริโภคท้ังหมดในปี	 ค.ศ.2013	 นอกจ�กนี้ส่วนแบ่ง

ตล�ดของก�รค้�ผิดกฎหม�ยยังมีอัตร�สูงในม�เลเซีย	(36%)เวียดน�ม	(ร้อยละ	21)	

และสิงคโปร์	(ร้อยละ	20)10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก�รค้�ข�ยผิดกฎหม�ยเป็นภัยต่อร�ยได้รัฐท�งภ�ษี	ในปี	ค.ศ.	2013	ร�ยได้

รัฐจ�กภ�ษีย�สูบ12	ในม�เลเซียสูญเสียไปจ�กก�รค้�ผิดกฎหม�ยประม�ณ	624	ล้�น

ดอลล�ร์สหรัฐ	ในขณะที่ร�ยได้รัฐในฟิลิปปินส์	เวียดน�มและสิงคโปร์ลดลง	(แผนภูมิ

ที่	11)	ประม�ณ	368	318	และ	208	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	ต�มลำ�ดับ13	ซึ่งเป็นก�ร

จำ�กัดงบประม�ณโดยรวมร�ยได้ของรัฐที่สูญเสียไปนี้หม�ยคว�มว่�ภ�ษีอย่�งอื่นท่ี

ควรสูงกว่�หรือถูกใช้ไปเพื่อก�รบริก�รส�ธ�รณะ	 รวมทั้งก�รบัญญัติเรื่องก�รดูแล

สุขภ�พและสวัสดิก�รสังคมจะตำ่�ลง

 

แผนภูมิที่ 10: การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายโดยคิดเป็น                 
ร้อยละของการบริโภคทั้งหมด

ที่มา : International Taxand Investment Center/Oxford Economics (2014)
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ก�รค้�ย�สูบผิดกฎหม�ยไม่ได้เพียงแต่ลดทอนร�ยได้ของรัฐบ�ลแต่มีผล				

กระทบเป็นวงกว้�งต่อเศรษฐกิจและสังคม	ตัวอย่�งเช่น	เป็นก�รก่อให้เกิดก�รลดลง

ของธุรกิจถูกกฎหม�ย	 ดังนั้นจึงเป็นก�รลดก�รลงทุนและก�รจ้�งง�น	 ก�รเกิดข้ึน											

ของตล�ดผิดกฎหม�ยขน�ดใหญ่ยังลดประสิทธิภ�พของรัฐนโยบ�ยท่ีมีเป้�หม�ย														

ในก�รลดก�รแพร่หล�ยของก�รสูบบุหรี่โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น	 ในฐ�นะที่

ทำ�ให้ก�รควบคุมก�รเข้�ถึงบุหรี่อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้มีคว�มย�กลำ�บ�กยิ่งขึ้น

ก�รค้�ย�สบูผดิกฎหม�ยยงัเป็นก�รสง่เสรมิตอ่ก�รกอ่อ�ชญ�กรรมเปน็วงกว�้ง

เวิร์ลด	อิโคโนมิก	ฟอรั่ม	(World	Economics	Forum)	ชี้ให้เห็นว่�ก�รเพิ่มขึ้นของ

ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยช่วยพัฒน�ให้เกิดก�รก่ออ�ชญ�กรรมม�กยิ่งขึ้น	ก�รเพิ่มขึ้น

นีถ้กูกระตุน้จ�กทัง้ประโยชนท์ีไ่ดร้บัและทัง้	"คว�มรนุแรงในก�รแขง่ขนัตอ่กลุม่คูแ่ขง่

และตอ่ก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย14”	เพือ่ปอ้งกนัตล�ดผดิกฎหม�ย	นอกจ�กนีย้งัเปน็เงิน

แผนภมูทิี ่11: ประมาณการภาษีผลภิณัฑย์าสบูทีต่อ้งสญูเสยีไปอนัเนือ่ง 
มาจากการค้าบุหรี่เถื่อนในประเทศสมาชิกอาเซียนในปี ค.ศ. 2013

ที่มา : International Taxand Investment Center/Oxford Economics (2014)
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ทนุใหแ้กผู่ก้อ่ก�รร�้ยดว้ยดงัขอ้สงัเกตของ	Shelley	(2009)	ว�่ผู้กอ่ก�รร้�ยถกูดึงดูด

ไปสูบ่หุรีผ่ดิกฎหม�ยเพือ่เปน็เงนิทนุ	เชน่	“มนัได้รับคว�มสนใจอย�่งจำ�กดัจ�กหนว่ย

ง�นบังคับกฎหม�ย (และ) ผู้ก่อก�รร้�ยในก�รมองห�เงินทุนที่ปลอดภัยเป็นแนวท�ง

ที่จะสร้�งคว�มดึงดูดคว�มสนใจที่น้อยลงแก่ตัวเอง15”

คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รค้�ผิดกฎหม�ยหม�ยคว�มว่�ตร�บใดที่ยังไม่มีก�ร

ทำ�ให้ภ�ษีมีคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐบ�ลควรมีเป้�หม�ยท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อ

ก�รหลีกเลี่ยงภ�ษีจำ�นวนม�กและคว�มแตกต่�งท�งร�ค�ต่อประเทศเพื่อนบ้�น

ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องก�รลักลอบค้�ของเถ่ือนท่ีเป็นก�รทำ�ให้สูญเสียร�ยได้รัฐ	 ก�ร													

ดำ�รงไว้ซึ่งก�รควบคุมช�ยแดนใน	 ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนช่วยให้รัฐบ�ล																				

ส�ม�รถคงไว้ซึ่งซื้อข�ยข้�มช�ยแดนเพื่อได้รับประโยชน์จ�กภ�ษีและส่วนต่�งของ

ร�ค�แม้แต่ในสังคมประช�กรท่ีร่ำ�รวยท่ีมีคว�มเค�รพกฎหม�ยเป็นอย่�งม�กและได้

รับเงินสนับสนุนอย่�งดีและได้รับบริก�รแบบมืออ�ชีพ	ภ�ษีที่สูงและร�ค�ที่แตกต่�ง

ยังคงกระตุ้นก�รค้�ผิดกฎหม�ยได้อยู่ดี	 ต�มกล่องข้อคว�มที่	 3	 เป็นตัวอย่�งให้เห็น

ถึงก�รท้�ท�ยที่เกิดจ�กก�รค้�ย�สูบผิดกฎหม�ยในม�เลเซีย

กลอ่งขอ้ความที ่3 :  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเพ่ิมข้ึนของภาษีสรรพสามติและ

การเติบโตของตลาดผิดกฎหมายในมาเลเซีย

	 ในปี	ค.ศ.	2002		ภ�ษีสรรพส�มิตในม�เลเซียอยู่ที่	43.2	ริงกิตต่อบุหรี่	1000	

มวน		รัฐบ�ลเริ่มเพิ่มขึ้นภ�ษีอย่�งรวดเร็วโดยในปี	ค.ศ.	2010		ภ�ษีสรรพส�มิตได้

เพิ่มขึ้นสูงกว่�ร้อยละ	430	เป็น	230	ริงกิตต่อบุหรี่	1000	มวน	ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้ค่�

เฉลี่ยร�ค�ของบุหรี่ที่ถูกกฎหม�ยเพิ่มขึ้นกว่�สองเท่�

	 ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วของร�ค�บุหรี่ท่ีถูกกฎหม�ยทำ�ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ห�แหลง่จำ�หน�่ยทีผ่ดิกฎหม�ย		ในป	ีค.ศ.	2002	ผู้สูบบหุร่ีในม�เลเซียบริโภคบหุร่ี

ถูกกฎหม�ย	19.5	พันล้�นมวน	ในปี	ค.ศ.	2010	ยอดข�ยบุหรี่ถูกกฎหม�ยลดลง

เป็น	13.5	พันล้�นมวน	ขณะที่มีก�รไหลบ่�เข้�ม�ของก�รบริโภคบุหรี่ผิดกฎหม�ย

ซึ่งสูงถึง	8.8	พันล้�นมวน		คิดเป็นร้อยละ	36	ของตล�ดโดยรวม
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		 เครื่องมือในก�รเพิ่มข้ึนของขน�ดตล�ดผิดกฎหม�ยคือสิ่งสำ�คัญที่แผนก

ศุลก�กรต้องให้คว�มสนใจ	 แม้ว่�จะมีก�รเตือนโดยรัฐมนตรีส�ธ�รณสุข	 Datuk	

Seri	 Liow	Tion	 Lai	 รัฐมนตรีส�ธ�รณสุขกล่�วว่�	 เร�จำ�เป็นต้องแก้ปัญห�ก�ร

ข�ยบหุรีป่ลอมในฐ�นะทีเ่ปน็ตวัก�รทำ�ใหเ้กดิห�ยนะในประเทศนอกเหนอืจ�กก�ร

เลีย่งภ�ษีแลว้ก�รค้�ผดิกฎหม�ยยงักอ่ใหเ้กดิคว�มเสีย่งตอ่สขุภ�พของผูส้บูบหุรี่16”

	 มีก�รตอบรับเป็นจำ�นวนม�กว่�ปัญห�ก�รค้�ผิดกฎหม�ยและผลกระทบต่อ

ก�รเก็บภ�ษีบุหรี่มีม�กเกินไป	 รัฐบ�ลตัดสินใจหยุดก�รข้ึนภ�ษีสรรพส�มิตใน

ปีงบประม�ณ	2012		น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียได้ทำ�ต�มคำ�กล่�วในวันที่	8	ตุล�คม	

ค.ศ.	2011	ซึ่งเป็นวันหลังจ�กที่มีก�รประก�รงบประม�ณว่�	“เร�ไม่ส�ม�รถเพิ่ม

ร�ค�บุหรี่ได้อย่�งรวดเร็วเมื่อมีก�รบริโภคบุหรี่ผิดกฎหม�ยถึงร้อยละ 40 ซ่ึง             

เป็นระดับที่สูงม�ก ถ้�มีก�รเพิ่มร�ค�บุหรี่อย่�งรวดเร็วร้อยละของผู้สูบบุหรี่               

ผิดกฎหม�ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ17”อย่�งไรก็ต�มจ�กตัวอย่�งที่เกิดขึ้นในม�เลเซีย

เมื่อก�รค้�ผิดกฎหม�ยถูกก่อตั้งขึ้นก็เป็นก�รย�กอย่�งม�กที่จะลดมันลง	 ก�ร

บริโภคสินค้�ผิดกฎหม�ยยังคงมีอยู่โดยประม�ณได้ถึงร้อยละ	36	ของก�รบริโภค

ทั้งหมดในปี	ค.ศ.	2013

แผนภูมิที่ 12 : ส่วนแบ่งในตลาดของบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายในมาเลเซีย



คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน | 157

กลอ่งขอ้ความที ่4 :  การปฏิรปูภาษีสรรพสามติในฟลิปิปนิส ์ ช่วงระหวา่ง

ปี ค.ศ. 2013-2017

ก่อนปี	ค.ศ.	2013		ระบบภ�ษีสรรพส�มิตของฟิลิปปินส์ได้แบ่งภ�ษีสรรพ

ส�มติในบหุรีอ่อกเปน็	4	ระดบัขัน้ภ�ษตี�มร�ค�	ซ่ึงบหุร่ีในแต่ละระดับขัน้ภ�ษนีัน้

มอีตัร�ภ�ษทีีแ่ตกต�่งกนั		ระบบน้ีมคีว�มย�กตอ่ก�รบรหิ�รจดัก�รและนำ�ไปสูก่�ร

ลดทอนร�ยไดร้ฐั	ดงันัน้จงึมกี�รเริม่ตน้ในปี	ค.ศ.	2013	ต�มคำ�แนะนำ�ของ	IMF18	

รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ได้สร้�งระบบภ�ษีบุหรี่ที่มี	2	ระดับขั้นภ�ษีและว�งแผนก�รช่วง

ระยะกล�งเพื่อเปลี่ยนไปเป็นอัตร�ภ�ษีเฉพ�ะภ�ษีต�มปริม�ณที่มีอัตร�เดียว	 มี

ก�รทำ�ต�ร�งภ�ษเีพือ่เพิม่ภ�ษใีนแตล่ะปไีปจนถึงป	ีค.ศ.	2017		ซ่ึงทำ�ใหค้ว�มแตก

ต่�งระหว่�งบุหรี่ที่เสียภ�ษีตำ่�และบุหรี่ที่เสียภ�ษีสูงมีช่วงห่�งกันน้อยลง	ตั้งแต่ปี	

ค.ศ.	2018	จะมกี�รใช้ภ�ษบุีหรีใ่นอัตร�เดยีวกบับหุรีท่ัง้หมดโดยจะมกี�รเพิม่อตัร�

ภ�ษีปีละร้อยละ	4	ต่อปีซึ่งเป็นไปต�มภ�วะเงินเฟ้อ

แผนภูมิที่ 13 : อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ระหว่าง ค.ศ. 2013 
และ 2017
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	นอกจ�กนี้เพื่อยับยั้งบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอมจ�กต่�งประเทศ	ยังมีสิ่งสำ�คัญ

ที่ผู้ออกนโยบ�ยจะต้องตระหนักถึงคือคว�มเสี่ยงในก�รเลี่ยงภ�ษีท้องถิ่น	 ในขณะที่

บุหรี่ซึ่งผลิตเพื่อก�รบริโภคในขอบเขตของกฎหม�ยเดียวกันไม่มีก�รสำ�แดงต่อผู้มี

อำ�น�จในท�งภ�ษี	ซึ่งเป็นปัญห�หลักในฟิลิปปินส์	ยกตัวอย่�งเช่นในขณะที่ส่วนแบ่ง

ก�รบริโภคของบุหรี่ผิดกฎหม�ยในตล�ดเพิ่มจ�กร้อยละ	5.9	ในปี	ค.ศ.	2012	เป็น

รอ้ยละ	18.1	ในป	ีค.ศ.	2013	ต�มก�รเพิม่ขึน้อย�่งรวดเร็วของอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติ	

ก�รบริโภคสิ่งผิดกฎหม�ยถึงร้อยละ	90	เป็นสิ่งที่ผลิตในประเทศ

4.3.3 การวางแผนภาษีในระยะกลาง
จ�กประสบก�รณ์ของม�เลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวอย่�งของอันตร�ยที่													

เกิดขึ้นจ�กก�รเพิ่มอัตร�ภ�ษีอย่�งรวดเร็วก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนไปสู่ก�รค้�																						

ผดิกฎหม�ย	ดงัทีก่ล�่วแลว้ในสว่นที	่1แนวท�งปฏบัิตทิีด่ตีอ่นโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติ

คือก�รปรับเปลี่ยนจ�กระยะกล�งเป็นระยะย�วทำ�ให้ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้และมี

คว�มมั่นคง

อย่�งไรก็ต�มก�รปฏิรูประบบภ�ษีสรรพส�มิตในฟิลิปปินส์ได้สร้�งคว�ม

ท้�ท�ยต่อก�รบริห�รจัดก�รภ�ษี	 ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วของอัตร�ภ�ษี															

สรรพส�มิตในบุหรี่หลักๆ	ของฟิลิปปินส์	 (ระดับขั้นภ�ษีตำ่�)	ถึงร้อยละ	341	ในปี	

ค.ศ.	 2013	 เป็นก�รกระตุ้นให้มีก�รเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วของก�รบริโภคบุหรี่															

ผิดกฎหม�ยภ�ยในประเทศ	 ด้วยเหตุนี้ส่วนแบ่งก�รบริโภคสินค้�ผิดกฎหม�ย																	

ในตล�ดจึงเพิ่มขึ้นจ�ก	 5.9%	 ในปี	 ค.ศ.	 2012	 เป็น	 18.1	%	 ในปี	 ค.ศ.	 2013													

ร�ยได้รัฐจ�กภ�ษีบุหรี่ที่สูญเสียไป	 (ภ�ษีสรรพส�มิตและภ�ษีมูลค่�เพิ่ม)	 เพร�ะ

ก�รค�้ผดิกฎหม�ยสง่ผลใหเ้กดิก�รโอนร�ยไดร้ฐัจ�กรัฐไปยงัผู้เล่ียงภ�ษ	ีซ่ึงเพ่ิมข้ึน

ถึง	15.6	พันล้�นเปโซ	(368	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)	ในปี	ค.ศ.	2013		แสดงให้เห็นถึง

ก�รเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	497	เมื่อเทียบกับปี	ค.ศ.	2012
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จ�กมุมมองด้�นภ�ษีแนวท�งในก�รสร้�งคว�มมั่นคงด้�นนโยบ�ยภ�ษีคือผู้มี

อำ�น�จในก�รเก็บภ�ษีจะต้องเลือกใช้ระดับภ�ษีโดยอัตโนมัติหรือมีก�รว�งแผนย�ว

หล�ยปีโดยชัดเจน	 วิธีก�รดังกล่�วจะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในสภ�พแวดล้อมของ

ตล�ดให้มีคว�มเสถียรต�มกฎหม�ย	 เป็นก�รทำ�ให้ทั้งรัฐบ�ลและภ�คอุตส�หกรรม

ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้

แผนก�รระยะกล�งแสดงให้เห็นแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยทั่วไป	ซึ่งส�ม�รถ

ช่วยในบริบทของก�รปฏิรูปก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กย�สูบซ่ึงมีคว�มซับซ้อน												

อย�่งหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละจะมผีลกระทบหลกัๆตอ่โครงสร้�งภ�คอตุส�หกรรม	แผนก�ร

นี้ได้ถูกทำ�ให้สำ�เร็จในฟิลิปปินส์	 (เห็นได้ในกล่องข้อคว�มที่	 4)	 ขณะที่ในอินโดนีเซีย

แนะนำ�แผนง�นด้วยกระบวนก�รก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตโดยค่อยๆ	 เปลี่ยน																

จ�กระบบที่มีคว�มซับซ้อนม�กจ�กอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตหล�ยระดับ	 (ต�มกล่อง

ข้อคว�มที่	5)

แผนง�นระยะกล�งยังเป็นกลไกที่มีประโยชน์ต่อประเทศที่ใช้ระบบภ�ษีต�ม

มูลค่�ทีคิ่ดต�มฐ�น	NEFP/CIF	ใหเ้ปลีย่นไปเป็นโครงสร�้งภ�ษตี�มปรมิ�ณได	้ตวัอย�่ง

ของแผนก�รนี้	เช่นก�รกำ�หนดต�ร�งเวล�ที่ฐ�นภ�ษีจะเปลี่ยนเป็น	RSP	เป็นอันดับ

แรกและสุดท้�ยคือก�รเปลี่ยนไปเป็นฐ�นภ�ษีต�มปริม�ณ

กล่องข้อความที่ 5 :  ความเข้าใจง่ายของระบบภาษีสรรพสามิตในบุหรี่

บุหรี่ของอินโดนีเซีย

ในป	ีค.ศ.	200619	มบีรษิทับหุรีป่ระม�ณ	4000	แหง่ทีท่ำ�ก�รอยูใ่นอนิโดนเีซยี	

บรษัิทเหล�่น้ีมมี�กกว�่	3900	แหง่ทีเ่ป็นบรษิทัขน�ดเลก็ม�กมลีกูจ�้งระหว�่ง	2-10	

คนในก�รทำ�บหุรีเ่ครเทก็ดว้ยวธิกี�รแบบดัง้เดิม	ในภ�พรวมม�กกว�่	3900	บริษทั

ผลติบหุรีป่ระม�ณ	6	ล�้นมวน	ซึง่เป็นเพยีงหนึง่กำ�มอืของบรษิทัทีม่ขีน�ดใหญม่�ก

ซึ่งผลิตบุหรี่ได้ม�กกว่�	 2	 พันล้�นมวนในแต่ละบริษัทและมีก�รจ้�งง�นม�กกว่�	

10000	คน

ในปี	ค.ศ.	2007		รัฐมนตรีอุตส�หกรรมได้แนะนำ�แผนง�น	Roadmap	of	
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the	Tobacco	Industry20	แผนก�รนี้แบ่งออกเป็นส�มช่วงเวล�	ระหว่�งปี	ค.ศ.	

2007	–	2010	สิ่งที่ต้องให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรกคือนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต

ที่คงไว้ซึ่งก�รจ้�งง�นในภ�คอุตส�หกรรม	(โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในบริษัทขน�ดเล็ก)	

อันดับสองคือร�ยได้ของรัฐจ�กภ�ษีสรรพส�มิตและอันดับส�มคือเป้�หม�ยด้�น

สขุภ�พ		คว�มค�ดหวงัของรฐัมนตรไีดถ้กูนำ�ม�พจิ�รณ�ในชว่งวกิฤตก�รณท์�งก�ร

เงินทั่วโลกและก�รตกตำ่�ท�งเศรษฐกิจ		ในช่วงกล�ง	(ค.ศ.	2010-2015)	สิ่งที่ต้อง

ให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรกเปลี่ยนไปเป็นก�รเพิ่มร�ยได้ให้รัฐ	 อันดับสองคือ												

เป�้หม�ยด�้นสขุภ�พและอนัดบัส�มคอืก�รคงไวซ้ึง่ก�รจ�้งง�น		ชว่งป	ีค.ศ.	2015-

2020	 แผนก�รนี้ให้คว�มสำ�คัญกับเป้�หม�ยด้�นสุขภ�พม�กท่ีสุด	 ก�รคงไว้ซ่ึง												

ก�รจ้�งง�นเป็นอันดับสองและก�รเพิ่มร�ยได้รัฐท�งภ�ษีเป็นอันดับส�ม

กอ่นป	ีค.ศ.	2007		รฐับ�ลอนิโดนเีซยีไดใ้ชร้ะบบภ�ษสีรรพส�มติต�มมลูค�่

ทีม่หีล�ยระดบัขัน้ภ�ษกีบับหุรี	่	และมกี�รเปลีย่นเปน็ระบบผสมท่ีมหีล�ยระดับข้ัน

ภ�ษีจนถึงปี	 ค.ศ.	 2009	 เมื่อมีก�รแนะนำ�ว่�ควรใช้ระบบภ�ษีเฉพ�ะภ�ษีต�ม

ปริม�ณเต็มรูปแบบโดยมีระดับขั้นภ�ษี	 19	 ระดับต�มแผนง�นภ�ษีสรรพส�มิต		

แผนง�นภ�ษีสรรพส�มิตได้กำ�หนดให้มีก�รลดระดับขั้นภ�ษีลงเป็น	2	 ระดับในปี	

ค.ศ.	2016	(1	ระดับสำ�หรับบุหรี่ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรและ	1	ระดับสำ�หรับบุหรี่ที่

ม้วนดว้ยมอื)		ก�รใหจ้ำ�นวนผูผ้ลติบหุรีใ่นอนิโดนเีซยีและในทอ้งถิน่โดยเฉพ�ะอย�่ง

ยิ่งในชนบท	 ทำ�ให้ก�รควบคุมมีค่�ใช้จ่�ยที่สูง	 แผนก�รนี้ควรลดต้นทุนในก�ร	

บริห�รจัดก�รและก�รบังคับใช้ลงเมื่อพิจ�รณ�ในแง่ผู้เก็บภ�ษี	 ตร�บเท่�ที่ก�ร													

เพ่ิมขึ้นของร�ยได้รัฐและเป้�หม�ยในก�รควบคุมก�รบริโภคเป็นไปต�มกฎหม�ย

ภ�ษีสรรพส�มิต

ในปี	ค.ศ.	2013		จำ�นวนระดับขั้นภ�ษีได้ถูกลดลงจ�ก	19	เป็น	13	และ										

ยังเหลือบ�งแนวท�งที่จะไปถึงเป้�หม�ยคือ	2	ระดับขั้นภ�ษีในปี	ค.ศ.	2016

เมื่อจำ�นวนบริษัทลดลงเหลือเพียง	845	แห่ง		ทำ�ให้ปัจจุบันมีจำ�นวนคนที่

ถูกจ้�งง�นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในภ�คอุตส�หกรรมประม�ณม�กกว่�	4	ล้�น

คน		ดังนั้นอุตส�หกรรมย�สูบจึงยังมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รจ้�งง�น		
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4.3.4 รายได้รัฐจากภาษียาสูบต้องไม่ใช่ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ
สิง่อืน่ทีต่อ้งคำ�นงึถงึในก�รออกแบบนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติคอืร�ยไดร้ฐัจ�ก

ภ�ษีสรรพส�มิตจะถูกใช้ไปกับสิ่งใด	ดังที่ได้อธิบ�ยไว้ในส่วนที่หนึ่ง	รูปแบบส่วนม�ก

ของก�รเกบ็ภ�ษเีป็นก�รเกบ็โดยท่ัวไปเรยีกว�่	“ร�ยได้ของรฐัจ�กภ�ษโีดยทัว่ไป”	ซ่ึง

เปน็ก�รเกบ็เพือ่รวมเปน็ร�ยไดห้นึง่เดยีวของรฐั	ส่ิงนีส้�ม�รถใหค้ำ�นยิ�มได้ว�่เปน็เงิน

กองกล�งขน�ดใหญ่ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของรัฐมนตรีก�รคลังหรือคณะกรรมก�ร

ด้�นงบประม�ณของรัฐสภ�	 รัฐบ�ลท่ีได้รับเลือกต้ังจะเป็นผู้ว่�จะจัดสรรกองทุนนี้

อย่�งไรท่�มกล�งหนี้ม�กม�ย	 (ก�รศึกษ�	 ก�รป้องกันประเทศ	 ก�รดูแลสุขภ�พ	

เป็นต้น)	ต�มคว�มสำ�คัญของร�ยจ่�ย

ภ�ษีเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพ�ะมคีว�มแตกต่�งจ�กภ�ษทีัว่ไป	ทีร่�ยได้ของรัฐจะ

ส�ม�รถใช้ได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีกำ�หนดไว้เท่�นั้น	 ผู้สนับสนุนอธิบ�ยถึง															

คว�มเช่ือมโยงที่ชัดเจนระหว่�งภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะกับร�ยก�รก�รใช้จ่�ย														

โดยเฉพ�ะเปน็ก�รกลบัคนืสูผู่ล้งคะแนนเสยีงเลอืกต้ังซ่ึงเปน็ก�รปรับปรุงกระบวนก�ร

ประช�ธิปไตย	 นอกจ�กนี้ยังมีก�รอธิบ�ยว่�เป็นก�รรับผิดชอบต่อผู้เสียภ�ษีอย่�ง											

ม�กโดยพวกเข�จะรูจ้�กก�รแถลงก�รณด์�้นวตัถปุระสงคเ์ฉพ�ะว�่เงนิภ�ษขีองพวก

เข�จะถูกนำ�ไปใช้อย่�งไร

อย่�งไรก็ต�ม	ในเงื่อนไขว่�ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งนั้นจะต้องมีก�ร

ทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พซึ่งมีคว�มเข้มงวดและในท�งปฏิบัติไม่เคยเกิดขึ้น

แทนที่จะมีก�รใช้ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รเกิดปัญห�	 ต�ม

หลักฐ�นจ�กภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะในผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 (และแอลกอฮอล์)	 ใน

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งบ�งประเทศที่เป็นสม�ชิกอ�เซียน	ปัญห�

เหล่�นี้ได้ถูกอธิบ�ยถึงในร�ยละเอียดใน	ITIC/Oxford	2013	paper	เรื่อง	ภ�ษีเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งในแอลกอฮอล์และย�สูบเป็นแนวคิดที่ดี?	 หลักฐ�นจ�ก

เอเชีย21	ซึ่งมีก�รเน้นยำ้�ว่�
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ภาษเีพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะอยา่งนำาไปสู่การสญูเสยีความโปรง่ใสในการใช้

จ่ายสาธารณะ

ไม่มีคว�มเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่�งก�รบริโภคย�สูบ	(หรือแอลกอฮอล์)	และ

ร�ยก�รส่วนม�กที่ได้นำ�ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งไปใช้	ด้วยเหตุนี้ประโยชน์

ของก�รส่งเสริมคว�มรู้ในก�รเลือกตั้งเรื่องต้นทุนท่ีแท้จริงของบริก�รส�ธ�รณะจึง												

สูญเสียไป	 ยิ่งไปกว่�นั้นรัฐบ�ลยังไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ	 จ�กภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพ�ะในแง่คว�มต้องก�รอย่�งม�กในบริก�รที่พวกเข�ก่อตั้งขึ้น

ตัวอย่�งจ�กประเทศนอกกลุ่มอ�เซียน	 ได้แก่	 เก�หลี	 ซ่ึงไม่มีคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งก�รบริโภคย�สูบและแอลกอฮอล์และคว�มต้องก�รด้�นก�รศึกษ�	 แม้ว่�														

จะมีก�รใช้ร�ยรับจ�กภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะไปเพื่อก่อต้ังมันม�กถึง	 1278														

พันล้�นวอน22	 (ประม�ณ	 1.2	 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)	 สิ่งนี้นำ�ไปสู่ก�รวิเคร�ะห์ใน	

Bird	and	Jun	 (2005)	ที่ได้วิเคร�ะห์ถึงภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะในเก�หลี	 โดย														

มกี�รสรปุว�่มกี�รสญูเสยีคว�มเช่ือมโยงระหว่�งวัตถุทีต่อ้งเสยีภ�ษแีละก�รนำ�ร�ยรบั

ไปใช้	 ซึ่งหม�ยคว�มว่�นโยบ�ยนั้น	“ไม่มีพื้นฐ�นเหตุผลในท�งเศรษฐกิจ23”	ปัญห�

ใกล้คล้�ยกันเกิดขึ้นในไทยที่มีจำ�นวนภ�ษีซึ่งเรียกเก็บจ�กย�สูบและแอลกอฮอล์ไป

ใชก้อ่ตัง้องค์ก�รกระจ�ยเสยีงและแพรภ่�พส�ธ�รณะแหง่ประเทศไทย	(Thai	Public	

Broadcasting	Service)	ม�กถึง	2	พันล้�นบ�ท	(ประม�ณ	62.5	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)	

ในแต่ละปี

ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างโดยทั่วไปหมายถึงการออกแบบรายการ

ค่าใช้จ่ายให้มีการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดน้อยกว่าส่วนหนึ่งของงบประมาณที่

จะต้องทบทวนอย่างครอบคลุม

ก�รข�ดก�รคิดใคร่ครวญอย่�งรอบคอบมักพบได้บ่อยคร้ังจ�กก�รข�ดข้อมูล

ในกิจกรรมของหน่วยง�นที่เป็นผู้บริห�รจัดก�รภ�ษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�ง												

สิ่งนี้จะเป็นก�รปกป้องหน่วยง�นภ�ยนอก	(เช่น	สื่อหรือสถ�บันก�รศึกษ�)	จ�กก�ร

ตรวจสอบก�รใช้เงินทุนจ�กภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�ง	และจะเป็นก�รแย่ลง

ไปอีกเมื่อร�ยได้ของรัฐได้ถูกแบ่งสรรให้แก่หล�ยหน่วยง�นซึ่งมีต้นทุนหรือไม่มีก�ร
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ตรวจสอบพวกเข�อย่�งเหม�ะสม	ด้วยเหตุนี้ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งจึงนำ�

ไปสู่ก�รใช้เงินทุนในท�งที่ผิด	 ยิ่งไปกว่�นั้นยังนำ�ไปสู่ก�รเสียก�รควบคุมร�ยได้รัฐ											

และก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของก�รใช้จ่�ยโดยรัฐมนตรีก�รเงินหรือคณะกรรมก�ร

ด้�นงบประม�ณแห่งรัฐสภ�

ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างยังไม่มีความยืดหยุ่นหรือตายตัวใน

กระบวนการด้านงบประมาณ

เมื่อเวล�ผ่�นไปและสถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลงไป	ภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ

อย�่งจะสร�้งคว�มย�กลำ�บ�กยิง่ขึน้สำ�หรบัรฐับ�ลเพือ่ตอบสนองตอ่ก�รเปลีย่นแปลง

ไปในคว�มจำ�เปน็และคว�มตอ้งก�รบรกิ�รส�ธ�รณะ	ก�รหยดุชะงกัของกระบวนก�ร

จัดสรรค่�ใช้จ่�ยและก�รกีดกันผู้เก็บภ�ษีจ�กก�รจัดสรรเงินทุนได้อย่�งร�บร่ืนเมื่อ											

มีก�รเปลี่ยนแปลงของลำ�ดับคว�มสำ�คัญของค่�ใช้จ่�ย	ในก�รให้ก�รบ่งชี้ถึงขอบเขต

ของปัญห�ที่สำ�คัญ	ในปี	ค.ศ.	2011	ร�ยได้รัฐจ�กภ�ษีของเก�หลีใต้ร้อยละ	29	เป็น

เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะ24	 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ม�กในเงินทุนส�ธ�รณะที่

รัฐบ�ลไม่ได้ควบคุมโดยตรง

และที่สุดแล้วคว�มต�ยตัวอ�จนำ�ไปสู่ก�รใช้จ่�ยท่ีไม่มีประสิทธิภ�พ	 พ้ืนท่ีซ่ึง

มีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กหรือมีผลตอบแทนสูงอ�จถูกเมินเฉยในฐ�นะที่เป็นเงินจ�ก

เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพ�ะเพือ่ค�่ใชจ้�่ยต�มประเภทท่ีแนน่อน	ส่ิงนีน้ำ�ไปสู่ก�รวเิคร�ะห์

ของ	Allen	and	Radev	(2006)	ว่�	“ร�ยได้ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะเป็นก�ร

กีดกันไม่ให้เงินทุนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนฐ�นของสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็นเป็นลำ�ดับแรกอีกต่อ

ไป25”ซึง่มแีนวโนม้ว�่จะถกูสนบัสนนุโดยหนว่ยง�นซ่ึงเปน็ผู้รับร�ยได้เพ่ือวตัถปุระสงค์

เฉพ�ะจะมกี�รกระตุน้เพือ่ใชม้นัม�กกว�่จะคนืเงนิทนุเพือ่เปน็กระแสเงนิทนุในอน�คต	

ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่�เงินจะถูกใช้เพื่อโครงก�รท่ีมีคว�มสำ�คัญน้อยกว่�	 (หรือ	 gold	

plating)

ดังนั้นแนวท�งภ�ษีที่ดีสำ�หรับภ�ษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพ�ะอย่�งในผลิตภัณฑ์

ย�สูบคือก�รยกเลิกก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตโดยทั่วไปซ่ึงได้รับคว�มนิยม	 ปล่อยให้

รัฐบ�ลที่ได้รับก�รเลือกตั้งมีอิสระในก�รใช้ภ�ษีนั้นเพื่อเป็นเกียรติต่อภ�ระผูกพันใน
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ก�รเลือกตั้งและถูกจัดขึ้นบัญชีเพื่อก�รกระทำ�นั้น

4.3.5 ความสะดวกในการบริหารจัดการ
สุดท้�ยนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตควรถูกออกแบบให้มีระบบที่ง่�ยต่อก�ร													

ตรวจสอบและก�รบงัคบัใช้โดยผูเ้กบ็ศลุก�กรและผูม้อีำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษ	ี

ดงันัน้ตน้ทนุจะถกูลดลงเมือ่รฐับ�ลมตีน้ทุนในก�รจดัเกบ็และก�รบงัคบัใหเ้ปน็ไปต�ม

ระบบภ�ษีตำ่�ลง	 ย่อมทำ�ให้ร�ยได้สุทธิท�งภ�ษีของรัฐสูงขึ้น	 ซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้อง														

ต่อก�รเป็นเงินทุนในก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ

ก�รออกแบบนโยบ�ยภ�ษีควรคำ�นึงถึงต้นทุนในก�รปฏิบัติต�มของผู้ผลิต														

ผู้ค้�ส่ง	 ผู้ค้�ปลีกและผู้เสียภ�ษี	 เมื่อมีคว�มเป็นไปได้ที่ควรใช้ในก�รเสียภ�ษีท�ง

อิเลก็ทรอนกิส	์หรอืถกูใชโ้ดยประวตัผิูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตท�งพ�ณชิยท์�งปฏบิติัทีดี่ทีส่ดุ

ในก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษคีอืก�รทำ�ก�รในชว่งแรกกอ่ต้ังด้วยก�รอนญุ�ตใหผู้ไ้ด้รบัใบ

อนญุ�ตสง่มอบภ�ยในรอบระยะเวล�บญัชทีีก่ำ�หนดไวแ้ละจ่�ยหนีภ้�ษสีรรพส�มติใน

วันที่กำ�หนดเมื่อช่วงเวล�ก�รทำ�บัญชีสิ้นสุดลง	 ก�รชำ�ระหนี้ที่กำ�หนดเป็นรอบเพิ่ม

ประสิทธิภ�พและลดก�รบริห�รจัดก�รและภ�ระในก�รปฏิบัติต�มทั้งแก่ภ�คธุรกิจ

และผู้เก็บภ�ษี	 เนื่องจ�กก�รลดจำ�นวนกระบวนก�รที่กำ�หนดระหว่�งผู้ได้รับใบ

อนญุ�ตและผูเ้กบ็ภ�ษลีงในบทที	่7	จะอธบิ�ยในเรือ่งนีแ้ละประเดน็อืน่ทีต่อ้งพจิ�รณ�

ต่อก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิตโดยละเอียด	รวมทั้งก�รเลือกใช้อนุสัญญ�ของ

องคก์�รอน�มยัโลกว�่ดว้ยกรอบก�รทำ�ง�นในก�รควบคมุย�สูบ	(WHO	Framework	

Convention	on	Tobacco	Control)	พธิสี�รว�่ดว้ยก�รกำ�จดัธรุกจิผลติภณัฑย์�สบู

ที่ผิดกฎหม�ย	(Protocol	to	Eliminate	the	Illicit	Trade	in	Tobacco	Products)

4.4 บทสรุป
เช่นเดียวกับในแต่ละประเทศ	 ตล�ดย�สูบทั่วท้ังอ�เซียนมีคว�มแตกต่�งกัน

อย�่งม�ก	ลกัษณะของตล�ดมคีว�มแตกต่�งกนัอย่�งม�ก	เชน่	กระบวนก�รเกบ็ภ�ษี

ที่มีคว�มแตกต่�งกันม�ก	และร�ค�ของผลิตภัณฑ์ในบ�งประเทศมีคว�มหล�กหล�ย	

ดังนั้นนโยบ�ยภ�ษีแบบ	“หนึ่งขน�ดเหม�ะกับทั้งหมด”	จึงไม่เหม�ะสม	ภ�ษีสรรพ
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ส�มิตย�สูบควรสร้�งให้เหม�ะสมกับสภ�พเศรษฐกิจและสังคมและจัดลำ�ดับคว�ม

สำ�คัญของแต่ละประเทศสม�ชิก

อย�่งไรกต็�มมหีล�ยพืน้ทีท่ัว่ทัง้อ�เซยีนทีอ่ยูใ่นระดับเดียวกนัจะเปน็ประโยชน	์

แนวท�งที่ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จในภ�ยภ�คหน้�สำ�หรับสม�ชิกอ�เซียนควรเริ่มจ�กก�ร

ตกลงถึงคำ�นิย�มของผลิตภัณฑ์ให้เป็นม�ตรฐ�น	 เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกต่อก�รค้�

ภ�ยในภูมิภ�ค	 ควรหลีกเลี่ยงก�รก่อให้เกิดก�รกระตุ้นผู้ผลิตในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์

เพือ่เป�้หม�ยในก�รลดภ�ษแีละมคีว�มยดืหยุน่เพยีงพอในก�รอนญุ�ตใหม้กี�รพฒัน�

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเวล�ภ�ยภ�คหน้�สม�ชิกอ�เซียนควรพิจ�รณ�ที่จะเปลี่ยนไปใช้

ระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มปรมิ�ณท่ีมคีว�มสะดวก	ซ่ึงเปน็ขัน้ตอนแรกทีส่มเหตุสมผล

สำ�หรับประเทศที่ใช้ระบบภ�ษีต�มมูลค่�โดยเก็บต�มฐ�น	 NEFP/CIF	 ท่ีจะเร่ิมต้น

เปลี่ยนไปใช้ฐ�นภ�ษี	 RSP	 เพื่อคว�มโปร่งใสม�กยิ่งขึ้น	 นอกจ�กนี้ภ�ษีเพื่อ

วัตถุประสงค์โดยเฉพ�ะสำ�หรับผลิตภัณฑ์ย�สูบควรถูกยกเลิกไปเพร�ะก�รเก็บภ�ษี

แบบภ�ษีสรรพส�มิตโดยทั่วไปมีข้อดีม�กกว่�

แต่ยังมีข้อวิจ�รณ์เกี่ยวกับนโยบ�ยก�รจัดเก็บภ�ษีย�สูบร่วมกันในแง่ของ

อำ�น�จอธปิไตยในก�รเกบ็ภ�ษขีองแตล่ะรฐัสม�ชกิ	ก�รปฏริปูนโยบ�ยควรถกูดำ�เนนิ

ก�รโดยมีแผนก�รระยะกล�งท่ีชัดเจนซึ่งสร้�งคว�มชัดเจนและมั่นคงต่อรัฐบ�ลและ

ภ�คอตุส�หกรรมท่ีจะว�งแผนไดอ้ย�่งสมเหตสุมผล	ก�รเปลีย่นอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติ

ควรตัง้อยูบ่นฐ�นของก�รประเมนิอย�่งรอบคอบถงึคว�มเกีย่วพนัของผลติภณัฑย์�สบู

ที่ร�ค�ไม่แพงและก�รหลีกเลี่ยงก�รเพิ่มขึ้นของค้�ผิดกฎหม�ย
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ภาคผนวก
ตาราง 4 : การจำากัดการอนุญาตต่อคน

        ประเทศสมาชิกอาเซียน                      บุหรี่

บรูไน	 0

กัมพูช�	 บุหรี่	400	มวน

อินโดนีเซีย	 บุหรี่	200	มวน

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 บุหรี่	200	มวน

ม�เลเซีย	 บุหรี่	200	มวน

เมียนม�	 ไม่มีก�รจำ�กัดในเขตปลอดภ�ษี	(Duty	Free)

	 ในท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ	ในคว�มเป็นจริงมีห้�มนำ�

	 เข้�ในทุกท่ี	(และดังน้ันก�รปลอดภ�ษีจึงไม่ค่�เป็นศูนย์)

ฟิลิปปินส์	 บุหรี่	400	มวน

สิงคโปร์	 0

ไทย	 บุหรี่	200	มวน

เวียดน�ม	 บุหรี่	400	มวน

ตาราง 5 : การค้าในอาเซียนตาม Good Agreement (ATIGA) ตารางการลดภาษี

        ประเทศสมาชิกอาเซียน                      บุหรี่

บรูไน	 ร้อยละ	0

อินโดนีเซีย	 ร้อยละ	0

ม�เลเซีย	 ร้อยละ	5

ฟิลิปปินส์	 ร้อยละ	0

สิงคโปร์	 ร้อยละ	0

ไทย	 ร้อยละ	0

กัมพูช�	 ร้อยละ	5	(2014),	ร้อยละ	5	(2015)

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	 ร้อยละ	5	(2014-2015)

เมียนม�	 ร้อยละ	5	(อย่�งไรก็ต�มในคว�มเป็นจริงมีก�รห้�ม

	 ก�รนำ�เข้�ภ�ยใต้ระบบก�รนำ�เข้�ต้องได้รับใบอนุญ�ต)

เวียดน�ม	 เป็นไปต�มร�ยก�รยกเว้นภ�ษีทั่วไป
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ตาราง 6 : ระบบภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากบุหรี่ในอินโดนีเซีย ในปี 2014

 ประเภท ระดับขั้น ระดับ อัตราภาษี
  ปริมาณของ ขั้นราคา ตามปริมาณ
  ผลิตภัณฑ์  (รูเปีย/แท่ง)

เครเท็กม้วน	 ระดับ	1	 >2	bio	 >749	 275

ด้วยมือ	 	 	 >550-749	 205

	 ระดับ	2	 >0.3-2.0	bio	 >379	 130

	 	 	 >349-379	 120

	 	 	 >336-349	 110

	 ระดับ	3	 <0.3	bio	 >250	 80

เครเท็กที่ทำ�	 ระดับ	1	 >2	bio	 >669	 375

ด้วยเครื่องจักร	 	 	 >631-669	 335

	 ระดับ	2	 <2.0	bio	 >549	 285

	 	 	 >440-549	 245

White	 ระดับ	1	 >2.0	bio	 >679	 380

Cigarettes	 ระดับ	2	 <	2.0	bio	 >444	 245

	 	 	 >345-444	 195

แหล่งที่ม� : Laffer (2014)26
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ตาราง 7 : ยี่ห้อบุหรี่ที่ขายได้มากที่สุดในแต่ละประเทศในปี 2014

    ประเทศ   ยี่ห้อที่ได้รับ ราคาขายปลีก จำานวนภาษี อัตราภาษี
 ความนิยมที่สุด เป็นดอลลาร์ สรรพสามิต สรรพสามิต
    (กล่องละ สหรัฐ ที่เก็บได้เป็น (ร้อยละ)
    20 มวน)  ดอลลาร์สหรัฐ
   (กล่องละ
   20 มวน)

กัมพูช�	 ARA	 0.32	 0.02	 6.0

อินโดนีเซีย	 A	MILD	16S	 1.56	 0.70	 44.7

ส�ธ�รณรัฐ	 RED	A	 0.88	 0.10	 11.4

ประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว

ม�เลเซีย	 Dunhill	 0.73	 1.64	 43.9

เมียนม�	 Red	Ruby	 0.61	 0.11	 17.3

ฟิลิปปินส์	 Fortune	 0.58	 0.39	 66.7

สิงคโปร์	 Marlboro	 10.38	 6.19	 59.7

ไทย	 SMS	Red	 1.17	 0.64	 55.2

เวียดน�ม	 Vinataba	 0.80	 0.26	 32.7
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ส่วนที่ 3

ก�รปฏิรูปก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

และออกแบบภ�ษีสรรพส�มิต

ในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

สว่นที	่3	ของคูม่อืนีต้�่งจ�กสว่นท่ี	2	อยูเ่ลก็นอ้ย	ตรงทีส่ว่นที	่2	พดูถงึผลติภณัฑ	์
(แอลกอฮอล์	ย�สูบ	รถยนต์)	ที่มีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตในประเทศและสม�ชิก
ทั้ง	10	ประเทศ	ในขณะที่ส่วนที่	3	พูดถึงทั้ง	“ผลิตภัณฑ์นำ้�มัน”	ที่มีก�รจัดเก็บภ�ษี
สรรพส�มิตใน	7	ประเทศสม�ชิก	และเครื่องดื่มที่	“ไม่มีแอลกอฮอล์”	ที่มีก�รจัดเก็บ
ภ�ษีใน	4	ประเทศ	และอยู่ในขั้นตอนของก�รเสนอให้มีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต
ในปี	ค.ศ.	2015	ของประเทศที่	51

แม้ว่�หลักก�รของ	“แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและออกแบบ
ภ�ษีสรรพส�มิต”	 จะยังคงเหมือนกับท่ีได้สรุปไว้ในบทนำ�ของส่วนที่	 2	 ยังมีคำ�ถ�ม
เบื้องต้นที่ควรนำ�ม�พิจ�รณ�เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ใดที่เหม�ะสมที่จะเก็บภ�ษี
สรรพส�มิต	เช่น	อะไรคอืเป�้หม�ยของนโยบ�ยและภ�ษสีรรพส�มติทีม่กี�รเลอืกเกบ็
น้ันจะบรรลุเป้�หม�ยนั้นหรือไม่	 และถ้�เป็นเช่นนั้น	 เร�ควรจะออกแบบภ�ษีสรรพ
ส�มิตอย่�งไรให้บรรลุจุดเป้�หม�ยของนโยบ�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

หลกัก�รสำ�คญัซึง่เป็นท่ียอมรบัในนโยบ�ยภ�ษทีีด่	ีคอืก�รทีเ่ป�้หม�ยของภ�ษี
ท�งอ้อมควรมีคว�มเป็นกล�ง	หรือ	หลักก�รที่ว่�อัตร�ภ�ษี	ฐ�นภ�ษี	และโครงสร้�ง
ภ�ษีไม่ควรจะส่งผลกระทบแก่ก�รลงทุน	ก�รผลิต	หรือก�รบริโภคอย่�งชัดเจน	และ
ไม่สมควรอย่�งยิ่งที่จะนำ�ไปใช้ในก�ร	“พุ่งเป้�ไปที่”	หรือ	“สนับสนุน”	ธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งหรือผู้เสียภ�ษีร�ยใดร�ยหนึ่งเป็นพิเศษ

แต่ในบ�งสถ�นก�รณ์ที่จำ�กัด	 นโยบ�ยภ�ษีส�ม�รถ	 เรียกเก็บภ�ษี	 “พิเศษ”	

หรือภ�ษีที่มีก�รเลือกเก็บ	 เช่น	 ภ�ษีสรรพส�มิตเพื่อต่อกรกับผลกระทบภ�ยนอก														
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เชิงลบ	 (หรือภัย)	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รบริโภคสินค้�และบริก�รบ�งชนิด	 ซึ่งมัก												
จะประกอบไปด้วย	แอลกอฮอล์	ย�สูบ	รถยนต์	และก�รพนัน2

ดังนั้น	 คำ�ถ�มหลักเริ่มต้นของบทน้ีก็คือ	 “เร�จำ�เป็นที่จะต้องเรียกเก็บภ�ษีที่
เลอืกเก็บจ�กนำ�้มันและเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลห์รอืไม”่	หรอื	อะไรคอืผลกระทบ
ภ�ยนอกเชิงลบจ�กก�รบริโภคสินค้�เหล่�นั้นที่ต้องจัดก�รผ่�นก�รเก็บภ�ษีที่เลือก
เก็บ	เช่นภ�ษีสรรพส�มิต

ห�กเจตน�ของนโยบ�ยไม่ใช่เพื่อจัดก�รกับผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบ	แต่เป็น
เพียงเพ่ือห�ร�ยได้ของรัฐ	 เร�จำ�เป็นท่ีจะกลับไปใช้หลักก�รสำ�คัญแรกของคว�มเป็นกล�ง	
ในนโยบ�ยภ�ษี	 เช่น	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่มที่ถูกออกแบบม�อย่�งดี	 ภ�ษีก�รค้�	 หรือภ�ษี
ก�รบริก�รจะถูกจัดว�งและเรียกเก็บตรงต�มเป้�หม�ยนี้	 อย่�งไรก็ต�มห�กก�รห�
ร�ยไดข้องรฐัไมใ่ชเ่ป�้หม�ยหลกัของภ�ษ	ีเร�ควรประเมนิผลกระทบภ�ยนอกเชงิลบ
และปัญห�ก�รบริโภคเหล่�นั้น	และทำ�ให้แน่ใจว่�ก�รออกแบบภ�ษีสรรพส�มิตเพื่อ
แก้ปัญห�นั้นมีประสิทธิภ�พที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องก�รจ�กก�รเลือกเก็บภ�ษี

โดยใช้สิง่ทีไ่ดก้ล�่วไปเป็นหลกั	บทนีจ้ะใหแ้นวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษี
สรรพส�มิตสำ�หรับนำ�้มนัและเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลซ์ึง่เปน็สนิค�้ทีไ่มม่กี�รเรยีก
เก็บภ�ษีสรรพส�มิตในทุกประเทศสม�ชิก	 แต่มีก�รห�รือเร่ืองนโยบ�ยเป็นประจำ�	
โดยแนวท�งที่จะช่วยผู้ใช้บทนี้ก็คือก�รทำ�ก�รวิเคร�ะห์ผ่�นก�รจัดก�รเรื่องหลักๆ												
ดังต่อไปนี้

 อะไรคอืประเดน็ทีจ่ะตอ้งนำ�ม�พจิ�รณ�เกีย่วกบัก�รมหีรือก�รริเร่ิมจัดเกบ็
ภ�ษีสรรพส�มิต

 ก�รแยกแยะและก�รจำ�กดัคว�มท่ีเหม�ะสมของสนิค�้และหมวดหมูส่นิค�้
 ก�รแยกแยะและก�รจำ�กัดคว�มที่เหม�ะสมของตัวเลือกฐ�นภ�ษี	และ
 อะไรคือแนวท�งสู่คว�มเหม�ะสมของภ�ษีสำ�หรับโครงสร้�งและฐ�นภ�ษี

อ้างอิง
1	 Draft	from	Vietnam	of	“Law	on	Amendment	of	and	Supplement	to	a	Number	

	 of	Articles	of	the	Law	on	Excise	Tax,”	February	2014
2	 Cnossen	(2005),	“Theory	and	Practice	of	Excise	Taxation,”	p.	3-5
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บทที่ 5

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

(ก�รเก็บภ�ษสีรรพส�มติในบทนีเ้กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิทีม่กี�รนำ�สง่

เข้�ตล�ดเชื้อเพลิงแต่ไม่รวมไปถึงก�รเก็บภ�ษีสำ�หรับก�รแยกทรัพย�กรจ�กต้นส�ย

ก�รผลิต)

บทสรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

 ภ�ษสีรรพส�มติสำ�หรบัเชือ้เพลงิส�ม�รถเปน็ม�ตรก�รทีเ่หม�ะสมในก�รจดัก�รผล

	 กระทบภ�ยนอกเชิงลบและสร้�งร�ยได้ให้กับรัฐบ�ล

 เชือ้เพลงิทีใ่ชป้โิตรเลยีมเปน็หลกัจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติ�มภ�ษสีรรพส�มติบนฐ�น

จำ�เพ�ะ	(นัน่คอืตอ่ลติร	หรอืตอ่ลกูบ�ศก์เมตรสำ�หรบัเชือ้เพลงิแกส๊)	และมอีตัร�ภ�ษี

สรรพส�มิตขั้นตำ่�ที่แตกต่�งระหว่�งแต่ละผลิตภัณฑ์	 เพื่อที่จะหลบเลี่ยงก�รแทนที่

ของผลิตภัณฑ์และมีโอก�สหลีกเลี่ยงก�รจ่�ยภ�ษี

 ภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับเช้ือเพลิงควรข้ึนอยู่กับปริม�ณพลังง�นของเช้ือเพลิงเพ่ือท่ีก�ร

	 กำ�หนดภ�ษีสำ�หรับเช้ือเพลิงเป็นไปโดยเท่�เทียมและมีประสิทธิภ�พ

 ในขณะที่เพิ่มร�ยได้และจัดก�รกับผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบ	 ผู้ออกนโยบ�ยภ�ษี

	 สรรพส�มิตจำ�เป็นจะต้องพิจ�รณ�หัวข้อดังต่อไปนี้

	  ผลกระทบต่อร�ค�ของเชื้อเพลิงต�มมูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�

	  คว�มมั่นคงถ�วรของปริม�ณพลังง�นอย่�งต่อเนื่อง	

	  บทบ�ทและเวทีของเชื้อเพลิงท�งเลือกในตล�ด

 เชือ้เพลงิท�งเลอืกจำ�เปน็ตอ้งเปน็สว่นหนึง่ของระบบภ�ษสีรรพส�มติเชือ้เพลงิ	โดย

	 มีข้อควรพิจ�รณ�ดังกล่�ว
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	  มีก�รรับรองว่�เชื้อเพลิงดังกล่�วนั้นเป็นแหล่งพลังง�นที่ส�ม�รถซื้อข�ยได้และ

	 	 พัฒน�ได้

	  ไม่มีก�รปิดกั้นเงินทุนสนับสนุนในระยะย�วเพื่อกีดกันไม่ให้อุตส�หกรรมได้

	 	 พัฒน�และปรับปรุงเพื่อที่จะส�ม�รถเติบโตได้ด้วยตนเอง

	  เพื่อเป็นพื้นฐ�นของปริม�ณพลังง�น	และ

	  ก�รอ�้งองิถงึตวัเลขของผลกระทบภ�ยนอกแบบพเิศษ	เชน่	ผลกระทบตอ่	แหลง่

	 	 อ�ห�ร	ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพื่อปลูกพืชท�งเศรษฐกิจ	(พืชให้นำ้�มัน)	และอื่นๆ

5.1 นโยบายพืน้ฐานสำาหรับการริเร่ิม หรอื การบงัคบัใช ้การ

เก็บภาษีสรรพสามิต
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนั้นควรพิจ�รณ�ต�มขอบเขตที่

เกีย่วขอ้งกบั	“ผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิ”	(fuel	products)	ซ่ึงในทีน่ีห้ม�ยถงึส�รเคม	ี(ชนดิ
เหลว	หรือ	ก๊�ซ)	ที่เผ�ไหม้เพื่อใช้เป็นพลังง�นแก่เครื่องจักรหรืออย่�งอื่นที่มีลักษณะ
คล้�ยคลึงกัน

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มติเชือ้เพลงิอ�จมคีว�มสลับซับซ้อนเมือ่บงัคบัใชใ้นระดับ
ต่�งๆ	ณ	 ระดับสูงสุด	 จะมีก�รตัดสินใจว่�ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงควรเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มติหรอืไม	่ประเดน็สำ�คญัของปญัห�นีเ้กีย่วขอ้งกบัตน้ทนุ
ของผลิตภัณฑ์และค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�รงชีวิตของผู้คน	ทั้งสองอย่�งนี้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจ�กผู้อุปโภคบริโภคที่ใช้เชื้อเพลิงและร�ค�ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริก�ร
จ�กธุรกิจที่ใช้เช้ือเพลิง	 เพร�ะฉะนั้นก�รตัดสินใจจึงส�ม�รถเป็นไปต�มสภ�วะท�ง
เศรษฐกิจและสภ�วะท�งก�รเมือง

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิงมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้นไปอีกเนื่องจ�ก
ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิหล�ยตวัมคีณุสมบัตใินก�รนำ�ไปใชด้�้นก�รพลเรอืนและก�รทห�ร	
(Dual	uses)	รวมไปถึงก�รเผ�ไหมเ้ชือ้เพลงิเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่พลงัง�นใหก้บัเครือ่งจกัร
หรอืเครือ่งยนต	์เชน่เดยีวกบัก�รใชง้�นหล�กหล�ยด�้นอตุส�หกรรม	(คอืตวัทำ�ละล�ย
สำ�หรบัอตุส�หกรรมพล�สตกิและอตุส�หกรรมเคม)ี	จงึตอ้งมกี�รตดัสนิใจว�่ผลติภณัฑ์
เชื้อเพลิงทั้งหมดควรอยู่ภ�ยในระบบภ�ษีสรรพส�มิต	หรือ	มีนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รใช้
สุดท้�ย	(End-use)	ของเชื้อเพลิง
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เมื่อก�รใช้สุดท้�ยกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิต	 จุดน่�										
สนใจที่ควรศึกษ�คือก�รใช้สุดท้�ยของตัวบุคคล	 ตัวอย่�งเช่น	 ขณะที่ผลิตภัณฑ์																
เชื้อเพลิงถูกเผ�ไหม้เพื่อนำ�ไปใช้เป็นพลังง�นของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์	นโยบ�ย
อ�จพุ่งคว�มสนใจไปท่ีวัตถุประสงค์ของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นั้นๆ	 และเลือก										
เอ�เฉพ�ะกิจกรรมบ�งชนิดในระบบภ�ษีสรรพส�มิต	กิจกรรมเหล่�นี้รวมอยู่ใน	หรือ
อยูข่�้งนอกระบบภ�ษสีรรพส�มติอ�จเชือ่มโยงถงึผลกระทบภ�ยนอกเป�้หม�ย	หรอื	
นโยบ�ยเป้�หม�ยของรัฐบ�ล

สดุท�้ยแตม่คีว�มสำ�คญัเท่�กบัประเดน็ข�้งตน้ทีไ่ดก้ล�่วถงึแลว้	คอื	ก�รปฏบิตัิ
ต่อผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต�มแหล่งที่ม�ของมัน	ต�มปกติแล้ว	 เชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียม
เป็นหลักจะถูกรวมเข้�อยู่ในระบบภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิง	อย่�งไรก็ต�ม	เมื่อมีก�ร
เพิ่มขึ้นของพื้นที่สำ�หรับเชื้อเพลิงท�งเลือก	(ที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลัก)	
เช่น	เชื้อเพลิงชีวภ�พ	และ	เชื้อเพลิงที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้	นโยบ�ยสำ�หรับเชื้อเพลิง
ดังกล่�วจึงมีก�รอภิปร�ยดังปร�กฏในต�ร�งที่หนึ่ง	 และรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเช่น	
ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของอุตส�หกรรม	 ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รจ�กตล�ด
พลังง�น	ก�รไม่บิดเบือนของตล�ดเชื้อเพลิง	และผลลัพธ์ของสภ�พแวดล้อม

แผนภาพที่ 1 แสดงถึงข้อพิจารณาเกี่ยวนโยบายภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิง

แผนภาพที่ 1: ข้อพิจารณาของนโยบายภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงที่ใช้
ปิโตรเลียมเป็นหลัก

เชื้อเพลิงทางเลือก

การใชป้ระโยชนท์างอุตสาหกรรม
และการนำาเข้าวัตถุดิบ

สำาหรับการใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์

การขนส่ง

การให้กำาเนิด
พลังงาน

อุตสาหกรรมหลัก

อื่นๆ

ทางอากาศ ทางบก
ใช้ถนน

ทางนำ้า ทางบก
ไม่ใช้ถนน
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ในก�รพิจ�รณ�ว่�จะจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงหรือไม่	

จำ�เป็นจะต้องกลับไปมองถึงหลักก�รทั่วไปของภ�ษีสรรพส�มิต	 เมื่อเรียกเก็บภ�ษี

อย่�งเลือกปฏิบัติ	จำ�เป็นจะต้องมีคำ�อธิบ�ยที่สมเหตุสมผลสำ�หรับภ�ระเพิ่มเติมท�ง

ภ�ษีที่จะนำ�ม�ใช้กับสินค้�ประเภทนี้	 ในกรณีนี้	 คำ�อธิบ�ยที่สำ�คัญที่สุดจะนำ�ม�จ�ก

ก�รจัดก�รผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบต�มที่ได้อธิบ�ยไว้ในแผนภ�พที่	1

โดยปกติแล้วเชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักถือว่�อยู่ในภ�ษีชนิดภ�ษี

สรรพส�มิต	 ถึงแม้ว่�จะอยู่ภ�ยในภูมิภ�คอ�เซียน	 รัฐสม�ชิกหล�ยๆ	 รัฐเลือกที่จะ

ยกเลิกภ�ษีสรรพส�มิตเพื่อประโยชน์ของ	 “ภ�ษีก�รเช่�ในอุตส�หกรรมภ�คต้น” 

(upstream	rent	taxes)	(เมื่อก๊�ซและนำ้�มันถูกผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ)	

หรือ	 เพื่อจำ�กัดก�รเก็บภ�ษีของระบบภ�ษีเพิ่มมูลค่�	 ในปัจจุบันเชื้อเพลิงท�งเลือก

เป็นส่วนหนึ่งของของระบบภ�ษีสรรพส�มิตม�กขึ้นเนื่องจ�กมีบทบ�ทม�กข้ึนใน

นโยบ�ยพลังง�นทั้งหมดและมีส่วนแบ่งม�กขึ้นในท้องตล�ดเชื้อเพลิง	ก�รอภิปร�ยที่

สำ�คัญเรื่องพื้นที่ที่เพิ่มข้ึนของนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิงก็ได้ถูกอธิบ�ยไว้ใน

ต�ร�งหนึ่ง	

ภ�ษสีรรพส�มติเชือ้เพลงิถกูเรยีกเกบ็อย�่งมปีระสทิธภิ�พเนือ่งจ�กมผีลติภณัฑ์

แทนที่น้อยเมื่อดูจ�กก�รใช้สุดท้�ยของเชื้อเพลิง	 หรือในอีกนัยหนึ่ง	 เมื่อคุณขับข่ี

รถยนต	์ตวัเลอืกของเชือ้เพลงิสำ�หรบัเครือ่งยนตน์ัน้มเีพยีงเลก็นอ้ยขึน้อยูก่บัชนดิของ

เชื้อเพลิง	 เช่น	 รถยนต์อเนกประสงค์	 (SUV)	 ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอ�จใช้นำ้�มันดีเซล

ปกติ	ไบโอดีเซล	ดีเซล	และผลิตภัณฑ์ผสมไบโอดีเซล

ภ�ษีสรรพส�มิตถูกเก็บอย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยจ�กร�ค�ของผลิตภัณฑ์													

เชื้อเพลิงต�มปกติแล้วไม่ผันผวน	 แม้ว่�คว�มผันผวนของร�ค�จะเเปรปรวนอย่�ง

ชัดเจนจ�กตล�ดหนึ่งไปสู่อีกตล�ดหนึ่ง	หรือ	กลุ่มผู้บริโภคอุปโภคหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มผู้

บริโภคอุปโภคหนึ่ง	ภ�ยในภูมิภ�คอ�เซียน	ผลกระทบของคว�มผันผวนของร�ค�ได้

รบัเงนิสนบัสนนุจ�กรฐับ�ลเป็นบ�งครัง้	เพร�ะฉะน้ันก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจงึสร�้ง

ร�ยได้ตร�บเท่�ที่ร�ค�เพิ่มข้ึนซึ่งเป็นผลม�จ�กภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิงจะส่งผลถึง

ก�รลดลงในจำ�นวน	แมว้�่ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิส�ม�รถและมปีระสบก�รณถ์กูลับลอบ
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ขนสง่อย�่งผดิกฎหม�ยและม�ตรก�รหลบหลกีก�รจ่�ยภ�ษใีนสภ�พแวดล้อมท่ีมกี�ร

เรียกเก็บภ�ษีในระดับที่สูงม�กเกินปกติ

5.1.1 เหตุผลความชอบธรรมของภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิง
ดงัทีไ่ดก้ล�่วเอ�ไว	้นโยบ�ยภ�ษไีมค่วรจะแบง่แยกขดัแยง้กบัภ�คส่วนหรือภ�ค

อุตส�หกรรมใดโดยเฉพ�ะเจ�ะจง	 เว้นเสียแต่ว่�จะมีเหตุผลรองรับในท�งเศรษฐกิจ	

ในก�รทีจ่ะทำ�เชน่นัน้	คว�มหม�ยของคำ�ว�่ผลติภณัฑ์เชือ้เพลิง	มผีลกระทบภ�ยนอก

เชงิลบหล�ยอย�่งท่ีไดร้บัก�รกล�่วถึง	ซึง่ภ�ษสีรรพส�มติอ�จมคีว�มชอบธรรมขึน้อยู่

กับผลกระทบภ�ยนอกในเชิงลบต่อก�รบริโภคประกอบไปด้วย

 ผลกระทบตอ่สภ�พแวดลอ้ม	ก�รปลอ่ยควนัเสียจ�กเชือ้เพลิงทีเ่ผ�ไหมจ้น

กล�ยเป็นก๊�ซไฮโดรค�ร์บอนเป็นหน่ึงในหล�ยแหล่งของก�รปล่อยพลังง�น	

ท่ีใช้แล้วออกม�ซ่ึงมีผลกระทบทำ�ให้เกิดสภ�วะโลกร้อนและก�รเปล่ียนแปลง	

ของสภ�พอ�ก�ศ	สนธสิญัญ�เกยีวโตไดพ้ย�ย�มลดก�รปลอ่ยพลงัง�นทีใ่ช้

แลว้ออกม�	หนึง่ปัจจยัท่ีมผีลตอ่ระดบัของก�รปลอ่ยพลงัง�นจ�กเชือ้เพลงิ

ไฮโดรค�ร์บอนม�จ�กสัญญ�ณในท�งร�ค�ที่ผู้อุปโภคบริโภคเชื้อเพลิง

ส�ม�รถเหน็ตน้ทุนภ�ยนอก	(external	costs)	ของก�รปลอ่ยพลงัง�นจ�ก

ร�ค�เชื้อเพลิง

 ก�รรกัษ�สภ�พของถนนส�ธ�รณะ	เชือ้เพลงิอปุโภคโดยรถขนสง่เปน็ปญัห�

หลัก	 เนื่องจ�กรัฐบ�ลมีหน้�ที่ดูแลรักษ�ถนนให้อยู่ในสภ�พดีอย่�ง															

สมำ่�เสมอ	 รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนจะทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมสภ�พของถนน

อย�่งเลีย่งไมไ่ด	้โดยท่ีรถยนตข์น�ดใหญจ่ะทำ�คว�มเสยีห�ยม�กทีส่ดุ	(และ

มีแนวโน้มที่จะใช้เชื้อเพลิงม�กที่สุดด้วย)	ภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิงอ�จจะ

แสดงถงึ	“แนวคดิทีว่�่ผูบ้รโิภคควรรบัภ�ระค�่ใชจ้�่ยทัง้หมดของผลติภณัฑ์

ที่บริโภค”	(user	pay)	เพื่อก�รจัดก�รกับปัญห�ก�รรักษ�สภ�พของถนน

ส�ธ�รณะและก�รพัฒน�คุณภ�พของถนน	 เพื่อที่จะรักษ�คว�มปลอดภัย

และคว�มมีประสิทธิภ�พของโครงสร้�งถนน
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 ก�รจร�จรที่แออัด	(และมลพิษท�งเสียง)	จำ�นวนของรถยนต์บนถนนและ

จำ�นวนเที่ยวของมันมีส่วนทำ�ให้เกิดคว�มแออัด	 (และเสียง)	 บนท้องถนน

โดยตรง	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ชว่งทีแ่ออดัสงูสดุ	และ/หรอื	เมือ่ถนนไมส่�ม�รถ

รองรบัรถยนตไ์ด	้และยงัมคีว�มคว�มสมัพนัธก์บัตน้ทนุท�งสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ

เมือ่ก�รปลอ่ยพลงัง�นทวคีณูขณะรถยนตห์ยดุนิง่เปรยีบเทยีบกบัเคลือ่นที่3 

และยังมีค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รใช้เวล�ที่เพิ่มขึ้นของพนักง�นและนักธุรกิจใน	

ก�รเคลื่อนย้�ยคนและสินค้�บนถนน	 เรียกว่�	 “ต้นทุนในก�รดำ�เนินง�น

เพิ่มเติม”	(additional	business	operating	costs)	และ	“ก�รสูญเสีย

คว�มส�ม�รถในก�รผลิต”	(lost	productivity)4

 เช้ือเพลงิชีวภ�พบ�งจำ�พวก	อนัตร�ยตอ่สภ�พแวดลอ้มอ�จเพิม่สงูขึน้ห�ก

ทีด่นิถกูรือ้ถ�งเพือ่พชืท�งเศรษฐกจิ	(คอื	ป�ลม์นำ�้มนั)	มคีว�มเปน็ไปไดส้งู

ทีแ่หลง่อ�ห�รจะถกูเปลีย่นใหเ้ปน็ตล�ดเชือ้เพลงิทีม่มีลูค�่สงู	สง่ผลใหค้ว�ม

ส�ม�รถในก�รซื้อข�ยอ�ห�รลดลง	 (คือ	“เปรียบเทียบระหว่�งอ�ห�รกับ

เชื้อเพลิง”)5

จ�กขอบเขตของผลกระทบภ�ยนอก	 รัฐบ�ลมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญม�กน้อยของแต่ละปัญห�	ในกรณีทั่วไป	ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ต่�งกันมัก

มรีะดบัคว�มอนัตร�ยตอ่ผลกระทบภ�ยนอกแตกต�่งกนัไป	นีแ่สดงใหเ้หน็ถงึอปุสรรค

ในก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต

5.2 ภาษีสรรพสามิตสำาหรับเชื้อเพลิงทางเลือก
ในหัวข้อนี้	 เชื้อเพลิงท�งเลือกรวมไปถึงเชื้อเพลิงแก๊ส	 (เช่น	 ก๊�ซธรรมช�ติ									

ก�๊ซปโิตรเลยีมเหลว	เชน่เดยีวกบัเชือ้เพลงิชวีภ�พและเชือ้เพลงิทีน่ำ�กลบัม�ใชใ้หมไ่ด้)	

ทีเ่ปน็เชือ้เพลงิเหลวไดม้�จ�กแหลง่ทีน่ำ�กลบัม�ใชไ้ดบ้อ่ยๆ	เชน่	ส�รของพชื	ส�รของ

ขยะ	หรือ	ไขมันสัตว์

รฐับ�ลจำ�เปน็จะตอ้งใหค้ว�มสำ�คญักบัตล�ดเชือ้เพลงิทัง้หมดเมือ่ร�่งนโยบ�ย

ภ�ษีสรรพส�มิต	รวมไปถึงภ�ระภ�ษีของเชื้อเพลิงท�งเลือกที่กำ�ลังเริ่มมีคว�มสำ�คัญ
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ม�กขึน้	ถงึแม้ว�่จะมคีว�มเหน็จ�กท�งสภ�พแวดลอ้มว�่มเีชือ้เพลงิท�งเลอืกทีป่ลอ่ย

พลังง�นน้อยว่�เชื้อเพลิงท่ีใช้ปิโตรเลียมเป็นหลัก	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในเวล�เดียวกัน	

ประเดน็ของก�รไมป่ลอ่ยพลงัง�นเลยกถู็กหยบิยกขึน้ม�พดูด้วยมคีว�มกงัวลเกีย่วกบั

สภ�พแวดล้อม	 เช่น	 ก�รเสื่อมสภ�พของที่ดินที่ใช้ในก�รปลูกป�ล์มนำ้�มัน	 และ																		

ผลกระทบต่อร�ค�อ�ห�รที่วัตถุดิบหลักจะถูกนำ�ไปเป็นผลิตผลของเชื้อเพลิงชีวภ�พ

แนวคิดที่สำ�คัญอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ทฤษฎี	“peak	oil”	ที่ยอมรับว่�ก�รสำ�รอง

เชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักนั้นไม่มีขอบเขต	และในบ�งสถ�นก�รณ์ร�ค�ตล�ด

โลกจะพุ่งขึ้นสูงสุด	 ก่อนท่ีผลิตผลเช้ือเพลิงท่ีใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักจะถดถอยลง	

องค์ก�รพลังง�นส�กล	(International	Energy	Agency)	เชื่อว่�กำ�ลังก�รผลิตสูงสุด

จะเกิดขึ้นในปี	2006	และพร้อมกันกับก�รถดถอยของของนำ้�มันเก่�สำ�รอง	และก�ร

ค้นพบนำ้�มันใหม่	ก�รผลิตนำ้�มันธรรมด�	(ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รพลังง�นได้)	จะ

อยู่ได้ถึงอีกยี่สิบห้�ปี6	ถ้�เชื้อเพลิงท�งเลือกไม่ส�ม�รถมีขึ้นม�มีบทบ�ทม�กกว่�นี้

ปญัห�สำ�คญัเกีย่วกบัประเภทเชือ้เพลงิท�งเลอืกหลกัคอืตน้ทนุก�รผลติทีม่ผีล

สัมพันธ์กับประสิทธิภ�พของพลังง�น	ในหล�ยๆ	กรณี	เชื้อเพลิงท�งเลือกไม่ส�ม�รถ

ให้พลังง�นได้เท่�กับเชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลัก	 โดยท่ีเชื้อเพลิงท�งเลือกนั้น												

มีร�ค�ม�กกว่�เชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักต่อปริม�ณยูนิต	 นอกจ�กนี้	 คว�ม			

ต้องก�รซื้อตำ่�และมีคว�มจำ�เป็นในก�รลงทุนในก�รผลิตและโครงสร้�งพื้นฐ�นของ

ก�รผลิต	 เชื้อเพลิงท�งเลือกหล�ยชนิดยังไม่ส�ม�รถพัฒน�ท�งก�รค้�ได้ห�กไม่ได้							

ก�รสนับสนุน	 (อย่�งน้อยจนกว่�ร�ค�ของเชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักจะไปถึง

ในระดับหนึ่ง)	 ในส่วนของปริม�ณพลังง�นของเชื้อเพลิงท�งเลือกชนิดหลัก	 ต�ร�ง												

ที่	 1	 อธิบ�ยถึงก�รเปรียบเทียบของเช้ือเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักแบบธรรมด�		

(คือ	แก๊สโซลีน	และดีเซล)	และเชื้อเพลิงที่ขึ้นอยู่กับก�รเดินท�งระยะไกล	ในปริม�ณ

หนึ่งลิตรของแต่ละชนิด
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ตารางที่ 1 ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิงทางเลือกแต่ละชนิด

ชนิดของพลังงานทางเลือก        ปริมาณพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงปกติ

              (ร้อยละ)

เมเทอนอล	 45%

อีเทอนอล	 67-68

LPG	 77

LNG	 77

CNG	 99

ไบโอดีเซล	 100

ขอ้พิจ�รณ�กลบักนัคอืเชือ้เพลงิทีใ่ชป้โิตรเลยีมเปน็หลกัยงัคงเปน็เชือ้เพลงิทีม่ี

ตน้ทนุนอ้ยทีส่ดุต�มพืน้ฐ�นของประสทิธภิ�พของพลงัง�น	และคว�มต้องก�รสำ�หรบั

เช้ือเพลงิทีใ่ชป้โิตรเลยีมเปน็หลกัจะเพิม่สงูขึน้โดยไมล่ดลงอย�่งไรกต็�มเชือ้เพลิงท�ง

เลือกที่มีร�ค�ย่อมเย�และปล่อยพลังง�นที่ใช้แล้วได้น้อยกว่�	ดังนั้น	ก�รพัฒน�ของ

เชือ้เพลงิท�งเลอืกอย�่งยัง่ยนืในอุตส�หกรรมจงึจำ�เป็นสำ�หรบัก�รไดร้บัก�รสนบัสนนุ

เพื่อที่จะพัฒน�ในอน�คตอันใกล้และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในระยะย�ว

ก�รเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเชื้อเพลิงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุนก�ร

พฒัน�และววิฒัน�ก�รของอตุส�หกรรมเชือ้เพลงิท�งเลอืกโดยอนญุ�ตก�รยกเวน้ภ�ษี

และสัมปท�นสำ�หรับเชื้อเพลิงชนิดนี้	อย่�งไรก็ดี	ในระยะย�ว	ก�รสนับสนุนไม่ควรที่

จะสง่ผลใหเ้ชือ้เพลงิท�งเลอืก	“ตดิกบัดกั”	ในตำ�แหน่งทีจ่ะตอ้งอ�ศยัภ�ษสีรรพส�มติ

เชื้อเพลิงตลอดไป	 (และ/หรือ	 รูปแบบอ่ืน)	 ของผลประโยชน์ท�งก�รเงินที่จะกีดกัน

อุตส�หกรรมเหล่�นี้จ�กก�รมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
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ที่ม�ของภ�พ: BP

ส�ข�ของภ�ษีสรรพส�มิตเช้ือเพลิงท่ีน่�สนใจคือ	 “ก�รผสม”	 เชื้อเพลิงท�ง

เลือกเข้�กับเชื้อเพลิงที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักที่มีอยู่แล้ว	เช่น	ไบโอดีเซลผสมกับดีเซล	

หรือ	แก๊สโซลีนผสมกับอีเทอนอล	ก�รผสมของไบโอดีเซลและดีเซลได้รับก�รยอมรับ

จ�กตล�ด	ในอตัร�รอ้ยละของไบโอดเีซลทีผ่สมนัน้จะระบหุลงัตวัอกัษร	“B”	(เชน่	B5	

B10	B20	หรือ	B100)	นำ้�มันดีเซลผสมกับไบโอดีเซล	20%	(B20)	ถูกรับรองว่�เป็น

ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ	โดยทีเ่ครือ่งยนตไ์มต่อ้งรบัก�รแกไ้ขใหม	่และปล่อยพลังง�นเสียออก

ม�น้อยลง7

ก�รผสมของอีเทอนอลกับแก๊สโซลีน	ได้รับก�รยอมรับจ�กตล�ดให้ระบุอัตร�

ร้อยละหลังตัวอักษร	 “E”	 (เช่น	 E5E10หรือ	 E100)	 เครื่องยนต์ใหม่ๆ	 ปกติที่ไม่ใช้											

เชือ้เพลงิท�งเลอืกส�ม�รถวิง่ไดเ้ท�่กบัประสทิธภิ�พของ	E10	และก�รปล่อยพลังง�น

เสียเกิดขึ้นน้อยลง

ปัจจุบัน	ในบ�งประเทศได้อนุญ�ตก�รผสมของไบโอดีเซลและอีท�นอล	หรือ

อย่�งน้อยจัดเตรียมภ�ษีที่มีข้อเสนอกระตุ้นคว�มสนใจที่จะทำ�ก�รผสม	ไทยอนุญ�ต

ให้มีก�รผสม	B5	ในวันที่	1	เดือนมกร�คม	ค.ศ.	2012	ม�ตรก�รเดียวกันนี้ได้ถูกใช้	
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ในรัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย	 และรัฐนิวเซ�ท์เวลส์ของนิวซีเเลนด์	 อย่�งไรก็ต�ม	

รัฐนิวเซ�ท์เวลส์	 ได้ออกกฎหม�ยให้ใช้อีเทอนอลระดับร้อยละ	 6	 เป็นอย่�งตำ่�สุดใน

ก�รใช้เพื่อขับขี่รถยนต์ปกติที่ไม่ถูกนำ�โดยเชื้อเพลิงท�งเลือก8	 ไทยกำ�หนดแรงจูงใจ

ท�งภ�ษี	 อย่�งอื่นสำ�หรับเชื้อเพลิงอีเทอนอลในอัตร�อย่�งตำ่�สุด	 เวียดน�มกำ�หนด

อตัร�ภ�ษีสรรพส�มิตอย�่งตำ�่สดุเชน่กนั	สำ�หรบัเครือ่งยนตข์บัเคลือ่นโดยใชเ้ชือ้เพลงิ

ชีวภ�พ	 สหรัฐอเมริก�ได้กำ�หนดแรงจูงใจอย่�งอื่น	 คือ	 กฎหม�ยนโยบ�ยพลังง�น												

ที่จัดเตรียมเครดิตภ�ษีห�กมีไบโอดีเซล	20%	เป็นอย่�งน้อย	ในก�รผสมดีเซล9

คู่มือเล่มน้ีไม่ได้มุ่งหม�ยที่จะพิเคร�ะห์นโยบ�ยปริม�ณอย่�งตำ่�ของเชื้อเพลิง

ไบโอในก�รผสมไบโอดีเซลอย่�งไรก็ดี	 มันเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะยอมรับว่�ตัวเลือก

นโยบ�ยของรัฐบ�ลในอน�คต	 (อินโดนีเซียและม�เลเซีย	ณ	ปัจจุบัน	กำ�ลังอภิปร�ย

เกีย่วกบันโยบ�ยดงักล�่ว)	เมือ่จำ�เปน็	ผูอ้อกนโยบ�ยจะส�ม�รถร่�งตัวเลือกพิกดัอตัร�

ภ�ษีสรรพส�มิตต�มก�รผสมดังกล่�วในท้องตล�ด	 และ/หรือ	 สนับสนุนนโยบ�ย

รัฐบ�ลสำ�หรับปริม�ณตำ่�สุดของเชื้อเพลิงไบโอในก�รผสมเชื้อเพลิง

อย่�งไรก็แล้วแต่	 สำ�หรับก�รผสม	 นโยบ�ยพิกัดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตท่ีมีอยู่

สว่นใหญถ่กูว�งโครงสร�้งเพือ่ให้ผลติภัณฑ์ผสมจ�่ยภ�ษสีรรพส�มติต�มอตัร�ทีแ่สดง

ให้เห็นถึงอัตร�ของเชื้อเพลิงที่ถูกผสมในแต่ละชนิด	 ผลลัพธ์นี้ส�ม�รถบรรลุผลได้ใน

หล�ยๆ	วิธี	ต�มที่สรุปไว้ในกรณีศึกษ�จ�กไทยและออสเตรเลีย	พิกัดอัตร�ภ�ษีสรรพ

ส�มิตของไทยยอมรับว่�ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมแล้วจะสร้�งอัตร�ใหม่ต�มอัตร�ภ�ษีสรรพ

ส�มิตแบบเต็มของแต่ละส่วนผสมของก�รผสม	 ออสเตรเลียได้คำ�นวณปริม�ณ															

ของแต่ละส่วนผสมของก�รประยุกต์ใช้ซึ่งขัดแย้งกับอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตสำ�หรับ													

ส่วนผสมนั้นๆ
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กรณศีกึษา : กฎหมายพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติในประเทศไทยและออสเตรเลยี
สำาหรับการคำานวณภาษีสรรพสามิตการผสมเชื้อเพลิง

ไทย

(ดูพระร�ชบัญญัติภ�ษีสรรพส�มิต	พ.ศ.	2527–	บัญชีอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต)

1.1	 แก๊ซโซลีน	 อัตร�ที่มีประสิทธิผล

	 (1)	 แก๊ซโซลีนไม่ผสม	 7.000	บ�ท	ต่อ	ลิตร

	 (2)	 แก๊ซโซลีนประเภทอื่น	 7.000	บ�ท	ต่อ	ลิตร

	 (3)	 แก๊ซโซฮอลผสมอีเทอนอล	 6.300	บ�ท	ต่อ	ลิตร
	 	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	10

	 (4)	 แก๊ซโซฮอลผสมอีเทอนอล	 5.600	บ�ท	ต่อ	ลิตร
	 	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	20

	 (5)	 แก๊ซโซฮอลผสมอีเทอนอล	 1.050	บ�ท	ต่อ	ลิตร
	 	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	85

ออสเตรเลีย

(ดูพระร�ชบัญญัติพิกัดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต	ค.ศ.	1921–	บัญชีอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต)

					10.7	แก๊ซโซลีนผสมอีเทอนอล	 										Section	6G

* ม�ตร� 6ช

ภาษีที่ต้องชำาระสำาหรับสินค้าผสม
(1)	 หน้�ที่ในก�รชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิตภ�ยใต้กฎหม�ย	 (สินค้�ผสม)	 จะถูกแบ่งเป็นร�ยก�ร
ย่อยต�มร�ยก�รที่	10.7	10.11	10.12	หรือ	10.30	ของต�ร�งแนบท้�ย	ดังนี้

วิธีทำา
ขั้นตอนที่	1	 เพิม่ภ�ษทีีต่อ้งชำ�ระต�มสว่นประกอบของสนิค�้ผสมทีถ่กูระบไุวส้บิขอ้ห�กสว่น
	 ประกอบนั้นไม่ถูกรวมไว้ในสินค้�ผสม
ขั้นตอนที่	2	 คำ�นวณจำ�นวนเป็นลิตรของสินค้�ผสมที่ไม่มีคุณสมบัติต่อส่วนประกอบหรือนำ้�
	 ที่ใช้ในกระบวนก�รผลิต
ขั้นตอนที่	3	 คูณผลลัพธ์ของขั้นตอนที่	2	ด้วย	$0.38143
ขั้นตอนที่	4	 รวมผลลัพธ์ของขั้นตอนที่	1	และขั้นตอนที่	3
ขั้นตอนที่	5		 เอ�ผลลัพธ์ทั้งหมดลบออกจ�กภ�ษีที่ได้จ่�ยสำ�หรับส่วนประกอบสินค้�ผสมที่
	 ถูกระบุไว้



184 | คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน

5.3 การพิจารณาผลิตภัณฑ์และการแยกประเภท
เมื่อต้องก�รห�วิธีพิจ�รณ�และแบ่งประเภทเชื้อเพลิงระบบสรรพส�มิต																		

ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ	 Harmonized	 System	 (HS)	 ในก�รแยกแยะผลิตภัณฑ์														

ค้�ข�ยระหว่�งประเทศและถูกควบคุมโดยองค์ก�รศุลก�กร	 (World	 Customs												

Organization	:	WCO)	ระบบก�รแบง่ประเภทนีค้รอบคลมุทัง้	เชือ้เพลงิไฮโดรค�รบ์อน	

เชื้อเพลิงพลังง�นทดแทน	และเชื้อเพลิงชนิดก๊�ซ

ระบบ	 HS	 จะถูกแบ่งออกเป็นบท	 (chapter)	 (ด้วยเลข	 2	 หลัก)	 หัวข้อ															

(heading)	(ด้วยเลข	2	หลัก)	หน่วย	(items)	(ด้วยเลข	2	หลัก)	เพร�ะฉะนั้นตัวเลข	

HS	 จะมีทั้งสิ้น	 6	 หลักด้วยกัน	 แต่ละประเทศใช้ระบบก�รแบ่งประเภทด้วยรหัส	 6	

หลัก	 10	 เพื่อที่จะทำ�ให้มีคว�มสอดคล้องกันในก�รค้�ข�ยระหว่�งประเทศ	 และ

ส�ม�รถระบุผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดขึ้นโดยก�รเพิ่มรหัสต่อท้�ย

ก�รใช้ระบบ	HS	 ในกรณีนี้แสดงถึงจุดเริ่มต้นท่ีดี	 ก�รใช้ระบบ	HS	 จะทำ�ให้

กระบวนก�รพิจ�รณ�และแยกแยะผลิตภัณฑ์เป็นไปต�ม	“ม�ตรฐ�นส�กล”	เพื่อม�

ใช้ควบกับระบบสรรพส�มิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ชนิดเชื้อเพลิง

กระบวนก�รนีจ้ะมกี�รแบ่งประเภทผลติภัณฑ์เปน็เจด็ประเภททีค่รอบคลมุทัง้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์พลังง�นทดแทน	 ต�ร�งที่	 2	 จะแสดงให้เห็นทั้ง

เจ็ดประเภทดังกล่�ว	

ตารางท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคำานยิามมาตรฐานของผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิเพือ่ใช้

สำาหรับกฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

 เลข หมวดหมู่มาตรฐาน               คำานิยามมาตรฐาน

 อ้างอิง    ของผลิตภัณฑ์

	 1	 อ�โรม�ติก	 นำ้�มันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่กลั่นจ�กถ่�นหิน	หรือผลิตภัณฑ์

	 	 	 ท่ีคล้�ยคลึงกัน	 โดยท่ีนำ้�หนักของอ�โรม�ติกมีม�กกว่�ส่วน

	 	 	 ประกอบอื่นๆ	และมีส่วนผสมของเบนซิน	โทลีน	(toluene)	

	 	 	 ไซลีน	(xylene)	และเนฟท�ลีน	(naphthalene)
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	 2	 นำ้�มันดิบ	 นำ้�มันดิบและส่วนประกอบของนำ้�มันดิบซึ่งไม่ได้ถูกใช้เป็น

	 	 	 วัตถุดิบในก�รกลั่น

	 3	 นำ้�มันปิโตรเลียม	 นำ้�มันปิโตรเลียม	 (ไม่ว่�จะมีส่วนผสมของไบโอดีเซล	 หรือ

	 	 	 อีเทอนอลหรือไม่)	 ที่ใช้สำ�หรับเผ�ผล�ญเครื่องยนต์	 ซ่ึงถูก

	 	 	 จำ�หน่�ยในรูปของนำ้�มันปิโตรเลียม	ซึ่งรวมไปถึง	นำ้�มันดิบที่

	 	 	 ผ่�นก�รกลั่นดีเซล	เคโรซีน	(kerosene)	นำ้�มันให้คว�มร้อน	

	 	 	 (heating	oil)	ก๊�ซโซลีนไร้ส�รตะกั่ว	(unleaded	gasoline)	

	 	 	 นำ้�มันเชื้อเพลิง	 (fuel	 oil)	 เทอเพ็นทีนธรรมช�ติ	 (mineral	

	 	 	 Turpentine)

	 4	 แก๊สปิโตรเลียม	 แก๊สปโิตรเลยีมและแกส๊ไฮโดรค�รบ์อนประเภทอืน่ๆ	ไมว่�่จะ

	 	 	 อยู่ในรูปของเหลวหรือก๊�ซธรรมช�ติ	 โพรเพน	 (propane)

	 	 	 บิวเทน	(butanes)	เอทิลีน	(ethylene)	โพรพิลีน	(propylene)

	 	 	 บิวทีลีนส์	(butylenes)	และ	บิวท�ดีน	(butadiene)	

	 5	 ดีเซลชีวมวล	 นำ�้มันดีเซลท่ีได้จ�กกระบวนก�รทำ�ปฏิกิริย�ระหว่�งแอลกอฮอล์

	 	 (bio	mass	diesel)	 และกรดอินทรีย์	 (esterification)	 โดยใช้พืชหรือสัตว์	 (รู้จัก

	 	 	 กันในชื่อของไบโอดีเซล)	 หรือได้ม�โดยก�รสกัดนำ้�มันแบบ

	 	 	 ไฮโดร	 (hydro-treatment)	 โดยใช้พืชหรือสัตว์	 (รู้จักในชื่อ

	 	 	 ของดีเซลหมุนเร็ว)

	 6	 เชื้อเพลิงอีเทอนอล	 อีเทอนอล	 ท่ีได้ม�จ�กวัตถุดิบหมุนเวียนในท�งชีวภ�พซึ่งใช้

	 	 	 เป็นพลังง�นเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์

	 7	 เชื้อเพลิงเมท�นอล	 เมท�นอลแอลกอฮอล์ได้ม�จ�กกระบวนก�รฟอกค�ร์บอน

	 	 	 มอนออกไซด์	 ค�ร์บอนไดออกไซด์	 และก๊�ซไฮโดรเจน	หรือ

	 	 	 โดยวิธีก�รอย่�งอื่นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์

5.4 พิจารณาและให้ความหมายกับทางเลือกของภาษี
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงส่วนใหญ่นั้นจะถูกขนส่งใน	“ปริม�ณม�ก”	อย่�งแน่นอน	

ถ้�ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงนั้นถูกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตทันทีที่ได้ออกม�จ�กโรงกลั่นสถ�นี

 เลข หมวดหมู่มาตรฐาน               คำานิยามมาตรฐาน

 อ้างอิง    ของผลิตภัณฑ์
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ปล�ยท�ง	 หรือท่�เรือ	 ในบ�งกรณีก�รขนส่งเชื้อเพลิงจ�กสถ�นท่ีท่ีส�ม�รถเก็บเชื้อ

เพลิงได้จำ�นวนม�กซึ่งจะอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญ�ตให้ผลิตเชื้อเพลิง	 โดยส่งต่อไปยัง

รถขนส่ง	รถไฟขนส่ง	หรือต�มท่อเพื่อนำ�ม�จำ�หน่�ย

จ�กก�รกระทำ�ทีก่ล�่วม�	ภ�ษสีรรพส�มติจงึมคีว�มเกีย่วขอ้งกบัปรมิ�ตร	และ									

ก�รคำ�นวณห�ค่�ปริม�ตรที่ดีที่สุดคือก�รใช้ระบบและอัตร�ต�มม�ตรฐ�นและ																					

มีคว�มละเอียดจ�กข้อมูลที่ได้ม�ยังมีบ�งประเทศในอ�เซียนนั้นยังใช้ระบบคำ�นวณ

ต�มมูลค่�หรือ	 ad	 valorem11	 ซึ่งต�มก�รประเมินค่�ภ�ษีสรรพส�มิตแบบท้องถิ่น

น้ันจะคำ�นวณต�มเกณฑ์ร�ค�ข�ยของผู้ผลิตต�มใบส่งของที่เกี่ยวเนื่องกัน	 แต่

เน่ืองจ�กข้อจำ�กัดต่อก�รผลิตในประเทศดังกล่�ว	 เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะถูกนำ�เข้�ม�

เพร�ะฉะนัน้ก�รคำ�นวณห�มลูค�่ของผลติภณัฑน์ัน้ควรจะใชร้ะบบ	CIF	กบัม�ตรก�ร

ของนำ�เข้�ซึ่งส�ม�รถใช้ได้

ด้วยเหตุนี้ก�รเรียกเก็บภ�ษีอ�กรจึงคำ�นวณต�มปริม�ณ	 (volume)	 โดย

ปริม�ณนี้ส�ม�รถแปลงเป็นอัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณหรือภ�ษีอัตร�เดียวได้	 เป็นที่น่�

สงัเกตว�่ในบ�งประเทศในอ�เซยีนยงัคงเกบ็ภ�ษโีดยคำ�นวณจ�กมลูค�่	(ad	valorem)	

ซึ่ง	ภ�ยใต้ระบบกฎหม�ยกฎหม�ยภ�ษีท้องถิ่นจะเรียกเก็บภ�ษีจ�กผลิตภัณฑ์พวกนี้

จ�กผู้ผลิตซึ่งข�ยในร�ค�ที่แสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้	 (invoice)	 อย่�งไรก็ต�ม	 เมื่อ	

พิจ�รณ�ถึงก�รผลิตนำ้�มันเชื้อเพลิงที่จำ�กัดในประเทศเหล่�นั้น	 เชื้อเพลิงส่วนใหญ่									

มักจะถูกนำ�เข้�จ�กประเทศอื่น	 ดังนั้นก�รคำ�นวณที่เหม�ะสมที่สุด	 คือ	 CIF	 บวก												

ด้วยภ�ษีศุลก�กรที่อ�จมีก�รเรียกเก็บ

ในก�รเก็บภ�ษีโดยคำ�นวณจ�กมูลค่�นั้น	 วัตถุประสงค์	 คือต้องก�รกำ�หนด

อัตร�ภ�ษีที่สูงกว่�ปกติในสินค้�พรีเมี่ยม	 ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ก�รเก็บภ�ษีในอัตร�

ก้�วหน้�	 เนื่องจ�กสินค้�เหล่�นี้ถูกบริโภคโดยกลุ่มลูกค้�ที่มีอำ�น�จในก�รซื้อกว่�

บุคคลทั่วๆ	 ไป	 แต่แนวคิดนี้อ�จใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง	 เพร�ะร�ค�ของเชื้อ

เพลิงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับหล�ยปัจจัย	เช่น	ก�รควบคุมร�ค�ของรัฐบ�ล	นโยบ�ย

ก�รผูกร�ค�เชื้อเพลิงไว้กับร�ค�สินค้�อื่น	(parity	pricing	policy)	และก�รอุดหนุน

ร�ค�โดยรฐับ�ล	นโยบ�ยสนบัสนนุภ�คอตุส�หกรรมเชือ้เพลงิ	ปจัจยัเหล�่นีล้ว้นมผีล

ต่อก�รคำ�นวณมูลค่�ของเชื้อเพลิงด้วยเหตุนี้ในก�รปฏิรูปภ�ษีผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงใน



คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน | 187

อน�คต	 ก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีเดียวสำ�หรับผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทุกชนิดอ�จจะมี									

คว�มเหม�ะสมม�กกว่�

เมื่อพิจ�รณ�ตัวเลือกอัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณ	 ตัวเลือกจะมีคว�มสัมพันธ์กับ

ลักษณะของเชื้อเพลิงนั้น	โดยอัตร�ภ�ษีของเชื้อเพลิงเหลวจะคำ�นวณจ�กหน่วยลิตร

หรือกิโลลิตร	 ซึ่งแนวท�งนี้ใช้กับเชื้อเพลิงก๊�ซที่ถูกแปลงให้เป็นของเหลวเพื่อนำ�ม�

ขนส่งด้วย	 เชื้อเพลิงก๊�ซอื่นๆ	 มีท�งเลือกในก�รเก็บค่�ภ�ษีในอัตร�ต่อกิโลกรัมหรือ

ต่อลูกบ�ศก์เมตร	ขึ้นอยู่กับอยู่ดุลยพินิจของหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษี	แม้ว่�ในบ�งกรณี

ก๊�ซจะถูกคำ�นวณค่�ต�มคว�มจุพลังง�น	(เช่น	ต่อกิกะจูลล์)	ท�งเลือกนี้อ�จประสบ

ปญัห�เน่ืองจ�กคว�มจพุลงัง�นของก�๊ซจะเปลีย่นแปลงต�มก�รรวมตวัระยะสดุท�้ย

ของส่วนประกอบของก๊�ซ	ดังที่ได้กล่�วม�แล้ว	ต�ร�งที่	3	แสดงให้เห็นก�รแปลงค่�

ของนำ้�หนักและปริม�ณของเชื้อเพลิงชนิดก๊�ซ12

ตารางที่ 3 นำ้าหนักเชื้อเพลิงก๊าซต่อปริมาณซึ่งใช้ในการพิจารณาอัตราการเก็บ

ภาษีต่อหน่วยตามปริมาณ

                ก๊าซ กิโลกรัม ลูกบาศก์เมตร

ก๊�ซธรรมช�ติ	 1	 1.406

มีเทน	(ถ่�นหิน)	 1	 1.4703

ก๊�ซธรรมช�ติอัดแน่น	 1	 0.72

ประเดน็สำ�คญัประเดน็หนึง่ซึง่มคีว�มสมัพนัธก์บัก�รใชอ้ตัร�ภ�ษตี�มปรมิ�ณ

นั้นคือคว�มรวดเร็วในก�รเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง	 ซ่ึงมีผลต่อก�ร													

วัดปริม�ณเช้ือเพลิง	 ดังนั้นก�รวัดปริม�ณเชื้อเพลิงดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�น																				

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งอุณหภูมิหรือแรงดันส�ม�รถเปลี่ยนแปลงปริม�ณของเชื้อเพลิง

ได	้ซึง่จะมผีลตอ่ก�รคำ�นวณค�่ภ�ษสีรรพส�มติ	วธิกี�รแกป้ญัห�นีก้ค็อืก�รใชอ้ณุหภมูิ

และแรงดันต�มม�ตรฐ�นเพื่อท่ีจะทำ�ให้คำ�นวณค่�ภ�ษีสรรพส�มิตได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ
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โดยเหตุที่กล่�วม�แล้ว	 อุณหภูมิที่เหม�ะสมสำ�หรับวัดปริม�ณผลิตภัณฑ์

ปโิตรเลยีมจึงอยูท่ี	่15	องศ�เซลเซยีสซึง่สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�น	“ต�ร�งก�รวดัปรมิ�ณ

เช้ือเพลิงปิโตรเลียม”	 (Petroleum	Measurement	 Tables)	 ซ่ึงถูกกำ�หนดโดย	

American	 Society	 for	 Testing	 and	Materials	 (ASTM)	 และ	 Institute	 of														

Petroleum	 โดยต�ร�งนี้ทำ�ให้ผู้เสียภ�ษีและหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีรู้อุณหภูมิและ

ปริม�ณของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่แท้จริง	 ทำ�ให้ส�ม�รถคำ�นวณห�ปริม�ณของเชื้อ

เพลิงปิโตรเลียมที่ถูกต้องได้13

สำ�หรบัเช้ือเพลงิชวีภ�พ	อ�จเกดิปัญห�ในก�รปรบัแกไ้ขอณุหภมูทิีม่สี�เหตมุ�

จ�กคว�มหน�แน่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ไม่เท่�กัน	 โดยเฉพ�ะเมื่อมีก�รผสมผส�น

เชือ้เพลิงชีวภ�พและเชือ้เพลงิไฮโดรค�รบ์อนเพือ่ผลติผลติภณัฑใ์หม	่ซึง่เปน็ทีย่อมรบั

กันทั่วไปว่�ส�ม�รถปรับแก้ไขอุณหภูมิไบโอดีเซลเป็น	 15	 องศ�เซลเซียส14	 โดยใช้

ปริม�ตรที่อุณหภูมิม�ตรฐ�นต�มต�ร�ง	ASTM

แต่เช้ือเพลิงอีเทอนอลน้ันต่�งกันออกไป	โดยเร่ิมจ�กก�รปรับอุณหภูมิม�ตรฐ�น	

ใหเ้ปน็	20	องศ�เซลเซยีส	(เหมอืนกบัทกุแอลกอฮอลท์ีม่กี�รเรยีกเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ)	

ก่อนที่จะนำ�ไปคูณกับตัวประกอบเพื่อให้มีค่�ใกล้เคียงกับก�รปรับแก้ที่	 15	 องศ�

เซลเซียสของเชื้อเพลิงอื่นๆ	 ซึ่งตัวประกอบที่กล่�วถึงนั้นมีค่�อยู่ที่	 0.995	 และถ้�นำ�

ม�คูณกับค่�ของเชื้อเพลิงอีเทอนอลที่	20	องศ�เซลเซียสก็จะได้ค่�ออกม�ที่อุณหภูมิ	

15	องศ�เซลเซียส

เชื้อเพลิงก๊�ซก็มีปัญห�คล้�ยกับเชื้อเพลิงอีเทอนอลในเรื่องของก�รปรับ

ปริม�ตรม�ตรฐ�น	ในกรณีนี้ค่�ม�ตรฐ�นจะมีคว�มสัมพันธ์กับทั้งอุณหภูมิและคว�ม

ดันเวล�คำ�นวณค่�ภ�ษี	 สำ�หรับก�รปรับแก้ไขอุณหภูมิควรปรับให้อยู่ท่ีค่�ม�ตรฐ�น

ที	่15	องศ�เซลเซยีส	สว่นค�่คว�มดนัม�ตรฐ�นจะอยูท่ีร่ะหว�่ง	101.325	และ	101.56	

กิโลพ�สคัล14ก�รปรับแก้ไขคว�มดันก็มีต�ร�งค่�ม�ตรฐ�นเช่นเดียวกับอุณหภูมิ16
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5.5 อะไรคือแนวทางการเก็บภาษีที่เหมาะสมที่สุดในแง่

โครงสร้างและฐานภาษี

สว่นนีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัก�รปรบัโครงสร�้งภ�ษสีรรพส�มติสำ�หรับผลิตภณัฑ์เชือ้

เพลิงในบริบทของท้ังสองเรื่องท่ีได้กล่�วไปข้�งต้น	 และก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยภ�ษี

สรรพส�มิตที่ดีตลอดทั้งคู่มือ

5.5.1 ความเรียบง่าย
ภ�ษีสรรพส�มติทีเ่รยีบง�่ย	คอื	ภ�ษสีรรพส�มติทีม่ขีอ้	หมวดหมู	่ขอ้ยอ่ย	หมวด

หมู่ย่อยที่มีก�รจำ�กัดคว�มอย่�งชัดเจนท่ีน้อยที่สุด	 โดยประเภทของคำ�จัดคว�มข้�ง

ต้นส�ม�รถใช้เป็นคำ�จัดคว�มม�ตรฐ�นได้ในกรณีนี้

ในกรณีที่เช้ือเพลิงท้ังหมดน้ันมีอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่เท่�กัน	 มีคว�มเป็นไป

ได้ที่จะมีภ�ษีศุลก�กรสำ�หรับสิ่งของเฉพ�ะ	 (เช่น	 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงสำ�หรับใช้ใน

เครื่องยนต์เผ�ไหม้ภ�ยใน)	 และจะเป็นไปได้ม�กในสถ�นก�รณ์ที่มีแค่ร�ยได้ของรัฐ

และก�รจัดก�รกับผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบของก�รใช้ถนนนั้นเป็นประเด็นหลักจะ

สงัเกตไดว้�่นโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติไมน่�่จะกำ�หนดใหผ้ลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิมอีตัร�ภ�ษี

สรรพส�มิตที่เท่�กันทั้งหมดนอกเสียจ�กว่�นโยบ�ยของรัฐบ�ลกำ�หนดให้เรียกเก็บ

ภ�ษีของเชื้อเพลิงประเภทเดียว

 เวียดน�ม	–	“นำ้�มันเชื้อเพลิงทุกชนิด”	

 กัมพูช�	–	“ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”

จ�กสองตัวอย่�งนี้	ภ�ษีสรรพส�มิตนั้นครอบคลุมแค่เชื้อเพลิงไฮโดรค�ร์บอน	

แตว่�่เวล�พฒัน�นโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติของเชือ้เพลงิ	รฐับ�ลมกัจะพจิ�รณ�ม�กกว�่

นโยบ�ยเดียว	และเป็นไปได้ที่ประเด็นต่�งๆ	(เช่น	สภ�พแวดล้อม	และ	คว�มยั่งยืน

ของพลังง�นทดแทน)	 จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตของเชื้อเพลิง										

เม่ือรัฐบ�ลตดัสนิใจว�่จะนำ�เชือ้เพลงิพลงัง�นทดแทนเข�้ม�ในระบบภ�ษสีรรพส�มติ

เชือ้เพลงิเปน็ไปไดว้�่อ�จมคีว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งแยกเชือ้เพลงิเปน็ไฮโดรค�รบ์อน	และ	

พลงัง�นทดแทนอืน่	และตอ้งมกี�รแยกประเภทของเชือ้เพลงิพลงัง�นทดแทนอกีด้วย
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ถ้�จะให้มีก�รเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเชื้อเพลิงพลังง�นทดแทนจะต้อง			

มีก�รจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีถูกนำ�ม�ผสมกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อ												

นำ�ไปจำ�หน่�ยในตล�ดดังนั้นในประเทศที่มีก�รเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�ก																										

เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและเช้ือเพลิงพลังง�นทดแทนก�รจัดประเภทดังต่อไปนี้จึงมี										

คว�มจำ�เป็น

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีกลั่นแล้ว	 (รวมท้ังนำ้�มันเบนซิน	 ดีเซล	 เคโรซีน

	 นำ้�มันเชื้อเพลิง	ฯลฯ)

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้กลั่นโดยมีเจตน�ใช้สำ�หรับเครื่องยนต์ที่ใช้

	 เป็นเชื้อเพลิง

 อ�โรม�ติกเหลว

 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่เป็นก๊�ซ	(รวมทั้งก๊�ซปิโตรเลียมเหลว	ก๊�ซธรรมช�ติ

	 เหลว	และก๊�ซธรรมช�ติอัด)

 ไบโอ-ดีเซล

 เชื้อเพลิงอีเทอนอล(รวมทั้งเชื้อเพลิงเมท�นอล)

 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผสมกับอีเทอนอล	และ

 ดีเซลผสมไบโอดีเซล

สงัเกตไดว้่�แตล่ะประเภทนัน้มคีว�มใกลเ้คยีงกับคำ�จำ�กดัคว�มม�ตรฐ�นทีไ่ด้

สรุปข้�งต้น

5.5.2 ความเท่าเทียม
โครงสร�้งของภ�ษสีรรพส�มติควรดำ�เนนิก�รโดยไมม่กี�รสนบัสนนุหรอืเลอืก

ปฏบิตัติอ่เชือ้เพลงิชนดิใดชนิดหน่ึงหรอืผูเ้สยีภ�ษคีนใดคนหนึง่ตอ่อกีคน	รวมถงึภ�ระ

ภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บจ�กสินค้�นำ�เข้�	 และภ�ระนำ�เข้�	 ท่ีรวมถึงค่�ของภ�ษีสรรพ

ส�มิตและคว�มต้องก�รคว�มโปร่งใส	 ข้อยกเว้นของหลักก�รนี้	 คือก�รกระทำ�เพื่อ									

ท่ีจะสนับสนุนคว�มยั่งยืนของเชื้อเพลิงพลังง�นทดแทนบ�งชนิด	 อย่�งไรก็ต�ม	 เร�

ควรมองก�รกระทำ�ดังกล่�วนั้นว่�เป็นก�รเปลี่ยนแปลงชั่วคร�วม�กกว่�ท่ีจะเป็น												

แบบถ�วร	และไม่ควรทำ�ให้ก�รแยกแยะก�รตัดสิน	และก�รร�ยง�นซับซ้อนขึ้น
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บนพื้นฐ�นนี้	 ในกรณีที่เชื้อเพลิงส�ม�รถนำ�ม�เผ�ไหม้ในเครื่องยนต์ได้	

ผลิตภัณฑ์นั้นต้องเริ่มด้วยอัตร�ที่เท่�กัน	 ซึ่งรวมถึงก�รปรับค่�สำ�หรับค่�คว�มจุ

พลังง�นที่ต่�งกัน	โดยเฉพ�ะกับเชื้อเพลิงพลังง�นทดแทน

ต�ร�งที่	4	ร่วมกับก�รพิจ�รณ�เรื่องคว�มเหม�ะสมในก�รตั้งค่�อัตร�	จะจัด

ประเภทให้ผลิตภัณฑ์และคว�มสัมพันธ์ของแต่ละประเภทโดยอ�ศัยนโยบ�ยก�รจัด

เก็บที่มีคว�มเสมอภ�ค

5.5.3 การตั้งค่าอัตราที่เหมาะสม
หลักก�รของคู่มือนี้	คือ	ให้ทุกประเทศสงวนอำ�น�จสิทธืในก�รตั้งค่�ภ�ษีของ

ตนไวแ้ละในเวล�เดยีวกนัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิท่ีีดทีีส่ดุในก�รจำ�กดัคว�มผลติภณัฑแ์ละ

ปรับโครงสร้�งของระบบภ�ษีสรรพส�มิตแก่ประเทศอื่น

ในส่วนของก�รตั้งอัตร�ภ�ระภ�ษีสรรพส�มิตของเชื้อเพลิงท�งรัฐบ�ลต้อง

พิจ�รณ�อัตร�ม�ตรฐ�น	 ซึ่งอัตร�ม�ตรฐ�นน้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับเชื้อเพลิงทุก

ชนดิ	เมือ่นโยบ�ยของรฐับ�ลสนบัสนนุเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	สว่นลดอตัร�ภ�ษสีรรพส�มติ

ส�ม�รถนำ�ม�ใชก้บัค�่อตัร�ภ�ษสีรรพส�มติได	้(เชน่	policy	effect	rate)	หรอืทีเ่รยีก

กันว่�ค่�ใช้จ่�ยภ�ษี	โดยร�ยได้บ�งส่วนถูกใช้เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้

อตัร�เฉพ�ะของภ�ระภ�ษสีรรพส�มติซึง่ถูกมองว�่เปน็ตัวแทนของแนวปฏบิติั

ที่ดีที่สุด	 จำ�เป็นจะต้องมีก�รปรับค่�ที่ต่อเนื่องเพ่ือให้อัตร�คงท่ีตลอด	 ในกรณีนี้ก�ร

ปรับค่�ควรจะค�ดเด�ได้และเสถียร	 ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รกำ�หนดค่�ต�มดัชนี										

ในที่นี้แนะนำ�ให้กำ�หนดค่�ให้ตรงกับ	Consumer	Price	Index	(CPI)	เพื่อเป็นตัววัด

อัตร�เงินเฟ้อ

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยอตัร�สำ�หรบัเชือ้เพลงิควรทำ�โดยพจิ�รณ�หล�ยปจัจยั	รว่ม

กับก�รพิจ�รณ�ค่�อัตร�ช่วงสุดท้�ยว่�ปัจจัยใดมีคว�มสำ�คัญม�กที่สุด	 เมื่อรัฐบ�ล

กำ�ลังพิจ�รณ�	(หรือได้พิจ�รณ�เรียบร้อยแล้ว)	ภ�ษีสรรพส�มิตของเชื้อเพลิง	ปัจจัย

เหล่�นี้จะประกอบด้วย
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 ก�รห�ร�ยได้เพิ่มภ�ษีสรรพส�มิตในฐ�นะที่เป็นแหล่งร�ยได้เป็นปัจจัย

สำ�คัญในก�รตั้งค่�อัตร�	 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซึ่งมีปริม�ตรสูงและมีก�ร

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็	เป็นแหลง่ร�ยไดภ้�ษสีรรพส�มติทีส่ำ�คญัม�กสำ�หรบั

หล�ยประเทศ	แต่ผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรพิจ�รณ�บ�งปัจจัย	เมื่อร�ยได้ยัง

คงเปน็ตวัขบัเคลือ่นหลกัในนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติของเชือ้เพลงิ	ซึง่ไดแ้ก่

	  ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับธุรกิจและผลท�งเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น	ธุรกิจในฐ�นะ

ที่เป็นภ�ษีท�งอ้อมน้ันรวมส่วนของภ�ษีสรรพส�มิตในก�รต้ังร�ค�

สินค้�	 และบริก�รซึ่งอ�จส่งผลให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจช้�ลง	 และ

แน่นอนยังส่งผลกระทบต่อแหล่งภ�ษีอื่นๆ	 เช่น	 ร�ยได้ภ�ษีจ�กกำ�ไร

ของธุรกิจนั้น	 (และโดยเฉพ�ะภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 VAT)	 ถ้�ก�รข�ยของ

ผลิตภัณฑ์นั้นช้�ลง	และ

	  ก�รหลีกเลี่ยงก�รลักลอบหรือก�รหลบหนีภ�ษี	 ก�รกระทำ�เหล่�นี้ไม่

เพยีงแคเ่ปน็อนัตร�ยตอ่ร�ยได	้แตย่งัอ�จทำ�ใหม้เีชือ้เพลิงทีค่ณุภ�พตำ�่

จ�กก�รสับเปลี่ยนและก�รเพิ่มขน�ด	 (หรือก�รรวมเชื้อเพลิงคุณภ�พ

ตำ�่หรอืส�รเพิม่เตมิอืน่ๆ	เข้�กบัเชือ้เพลงิคณุภ�พสงู)	หลงัจ�กก�รชำ�ระ

ภ�ษีหรือก�รเคลื่อนย้�ยผลิตภัณฑ์ที่ตำ่�กว่�เกณฑ์ข้�มประเทศใน														

รูปสินค้�ที่ลักลอบเข้�ม�

 ผลกระทบภ�ยนอกเชงิลบของไอเสยีทีถ่กูปลอ่ยออกม�เชน่เดยีวกบัก�รวจิยั

เรื่องค่�เสียห�ยจ�กก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเข้�สู่สภ�พแวดล้อม	 ก�ร									

ใช้เชื้อเพลิงสำ�หรับย�นพ�หนะถือว่�เป็นตัวมีส่วนเกี่ยวข้องอย่�งม�ก	แต่

ก�รเผ�ใชเ้ชือ้เพลงิปิโตรเลยีมในด�้นอ่ืนๆ	(เชน่	ผลติพลงัง�น)	กถ็อืว�่มสีว่น

เกี่ยวข้อง	 อัตร�นโยบ�ยส�ม�รถมุ่งท่ีจะรวมปัจจัยซ่ึงจะสื่อถึงร�ค�ว่�												

ก�รใช้เชื้อเพลิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทำ�ล�ยสภ�พแวดล้อม	 ผลกระทบ

ภ�ยนอกเชงิลบนีจ้ะไมถ่กูนำ�ม�พจิ�รณ�ถ�้ก�รเผ�ผล�ญเชือ้เพลิงนัน้ไมไ่ด้

มีก�รปล่อยไอเสียและอ�จจะไม่ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�กับเชื้อเพลิงพลังง�น

ทดแทนบ�งชนิด
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 ผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบของก�รใช้ถนน	 ซ่ึงรวมทั้งก�รบำ�รุงรักษ�และ

ก�รจร�จรติดขัดในด้�นของก�รขนส่ง	 ย�นพ�หนะที่ใช้ถนนจะทำ�ให้เกิด

ก�รชำ�รดุทีละนิด	และเมือ่มกี�รใช้ย�นพ�หนะจำ�นวนม�กบนถนนจะทำ�ให้

เกิดก�รจร�จรติดขัด	 นอกจ�กนี้	 อ�จมีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งถนนที่ไม่ได้												

มีก�รปรับปรุงกับจร�จรแออัดรวมทั้งไอเสียที่ถูกปล่อยเพิ่มขึ้น	 ภ�ษี																	

สรรพส�มตินัน้นอกจ�กจะส�ม�รถใชส้ะทอ้นถงึค�่เสียห�ยของผลกระทบ

ภ�ยนอกเชิงลบน้ี	แตย่งัส�ม�รถใช้เกบ็ร�ยไดโ้ดยตรงเพิม่จ�กผูค้นทีใ่ชถ้นน

ดังกล่�วได้อีกด้วยอย่�งไรก็ต�ม	ผลกระทบภ�ยนอกเชิงลบนี้	หม�ยคว�ม

ว�่จะตอ้งมนีโยบ�ยท่ียกเว้นก�รใช้เช้ือเพลงินอกถนนซึง่จะทำ�ใหเ้กดิปญัห�

ว่�จะทำ�นโยบ�ยให้สำ�เร็จอย่�งไร	–	โดยไม่ใช้วิธี	end	use	up	front	exe

mptionสำ�หรับกฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิตก็วิธี	 refund/rebate/credit	

สำ�หรับก�รใช้นอกถนน	

 คว�มจุพลังง�นอ�จต้องมีก�รปรับแก้ไขอัตร�นโยบ�ยเพ่ือให้สะท้อนถึง

คว�มต่�งของคว�มจุพลังง�นของแหล่งเชื้อเพลิงที่ต่�งกัน	(ดูต�ร�ง	3)	ถ้�

ไม่มีก�รปรับแก้ไขดังกล่�ว	 อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่มีประสิทธิภ�พจะ												

กล�ยเป็นทวีคูณม�กขึ้นยิ่งคว�มจุพลังง�นน้อยลง

 คว�มยัง่ยนืของทรพัย�กรพลงัง�นรวมถึงก�รพัฒน�แหล่งพลังง�นทดแทน	

ก�รพจิ�รณ�นีข้ึน้อยูก่บัคว�มต�่งของร�ค�ระหว�่งเชือ้เพลงิปโิตรเลยีมและ

เชื้อเพลิงพลังง�นทดแทนถ้�ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทุกชนิดมีค่�อัตร�ภ�ระ									

ภ�ษีสรรพส�มิตที่เท่�กัน	 คว�มต่�งนี้อ�จทำ�ให้ผู้บริโภคหยุดใช้เชื้อเพลิง

ปโิตรเลยีมจนกว�่จะมปัีจจยัอืน่ม�สง่ผลกบัร�ค�นำ�้มนัดบิ	ในอกีท�งเลอืก

หนึ่ง	รัฐบ�ลส�ม�รถใช้ม�ตรก�รท�งงบประม�ณ	ภ�ษี	หรือที่ไม่ใช่ภ�ษีใน

ก�รสนับสนุนให้ร�ค�เชื้อเพลิงอยู่ได้	 –	 แต่ท�งเลือกนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขต

ของคู่มือนี้
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ในบริบทนี้	ต�ร�งที่	4	ได้ถูกสร้�งขึ้น

ตารางที่ 4 โครงสร้างมาตรฐานของภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

    ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภท    ภาษีสรรพสามิต      Possible Tax 

    ย่อย         ต่อลิตร Expenditure  (ลดอตัรา)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ย

ปิโตรเลียมที่ไม่ได้กลั่นเพื่อ	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ย

นำ�ม�ใช้เป็นเชื้อเพลิง

อ�โรม�ติกเหลว	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ย

เชื้อเพลิงปิโตรเลียม	(แก๊ส)	 LPG	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซ

	 	 x	77%

เชื้อเพลิงปิโตรเลียม	(แก๊ส)	 LNG	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซ

	 	 x	77%

เชื้อเพลิงปิโตรเลียม	(แก๊ส)	 CNG	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซและ

	 	 x	99%	 พลังง�น

ดีเซลที่ผลิตจ�ก	Bio-mass	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซและ

	 	 	 พลังง�น

เชื้อเพลิงอีเทอนอล	 อีเทอนอล	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซและ

	 	 x	68%	 พลังง�น

เชื้อเพลิงอีเทอนอล	 เมท�นอล	 อัตร�ต�มนโยบ�ย	 ลดก�รปล่อยก๊�ซและ

	 	 x	45%	 พลังง�น

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มี	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ยต�ม	

ส่วนผสมของอีเทอนอล	 	 สัดส่วน	/	อีเทอนอล

ดีเซลผสมไปโอ-ดีเซล	 	 อัตร�ต�มนโยบ�ยต�ม

	 	 สัดส่วน	/	ไบโอ-ดีเซล
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ภาคผนวก 1 WCO Harmonized System (Nomenclature) สำาหรับเชื้อเพลงิ

ไฮโดรคาร์บอน

เลขอ้างอิงหมวด      กลุ่มของ      ชื่อผลิตภัณฑ์         หมายเหตุ

หมู่ในระบบ HS     ผลิตภัณฑ์

2070  อาโรมาติก

	 270710	 	 เบนซีน

	 270720	 	 โทลีน

	 270730	 	 ไซลีน

	 270740	 	 เนฟท�ลีน

	 270750	 	 ส่วนผสมไฮโดรค�ร์บอน

	 	 	 อื่นๆ	ปริม�ณน้อยกว่�

	 	 	 ร้อยละ	65	เมื่อกลั่น

	 	 	 ณ	อุณหภูมิ	250	องศ�

	 	 	 เซลเซียส

	 270790	 	 อื่นๆ

2790  นำ้ามันปิโตรเลียมและ  รวมถงึ	(1)	ของเหลวทีเ่กดิ

  นำ้ามันที่ได้มาจากแร่  จ�กก�รควบแนน่	(นำ�้มนั

  ไบทิวไมนัส และ  ก๊�ซ,	 เนฟท�	และไฮโดร

  นำ้ามันดิบ  ค�ร์บอนเบ�	 ซึ่งใช้เป็น

	 	 	 	 วัตถุดิบในก�รกลั่น)	และ

	 	 	 	 (2)	 นำ้�มันดิบที่ผ่�นก�ร

	 	 	 	 คัดแยก

	 271010	 นำ�้มันเบ�	และส�รผสม	 	 รวมถงึ	(1)	นำ�้มนัดบิทีผ่�่น

	 	 	 	 ก�รกลัน่	(2)	ดเีซลเคโรซนี

	 	 	 	 (3)	นำ้�มันให้คว�มร้อน

	 	 	 	 (4)	แกส๊โซลีนไรส้�รตะกัว่	

	 	 	 	 (5)	นำ้�มันเชื้อเพลิง

	 	 	 	 (6)	แร่เทอเพ็นทีน
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	 271020	 	 นำ้�มันปิโตรเลียมและ
	 	 	 นำ้�มันที่ได้ม�จ�กแร่
	 	 	 ไบทิวไมนัสและส�ร
	 	 	 ผสมซึ่งไม่ได้ระบุไว้
	 	 	 หรือรวมไว้	โดยมีนำ้�มัน
	 	 	 ปิโตรเลียมหรือแร่ไบ
	 	 	 ทิวไมนัสและส�รผสม
	 	 	 ปริม�ณ	70%	หรือ
	 	 	 ม�กกว่�โดยท่ีน้ันเหล่�น้ี
	 	 	 เป็นส่วนผสมพื้นฐ�น
	 	 	 ของส�รผสม	ซึ่งมีส่วน
	 	 	 ผสมของไบโอดีเซล
	 	 	 ไม่ใช่นำ้�มันทิ้ง

	 271090	 	 นำ้�มันทิ้ง

2711  ก๊าซปิโตรเลียม
  (ของเหลว)

	 271111	 	 แอบเอ็นจี

	 271112	 	 โพรโพน

	 271113	 	 บิวเทน

	 271114	 	 เอทิลีน	ยูทิลีนโพรบิลีน
	 	 	 และบิวท�ดีน

	 271119	 	 อื่นๆ

	 	 ก๊�ซปิโตรเลียม	(แก๊ส)

	 271121	 	 ก๊�ซธรรมช�ติ

	 271129	 	 อื่นๆ

2712	 	 เชื้อเพลิงแข็ง

	 271319	 	 เชื้อเพลิงแข็งจ�กนำ้�มัน
	 	 	 ปิโตรเลียมซึ่งผลิตม�
	 	 	 จ�กแร่ไบทิวไมนัส

เลขอ้างอิงหมวด      กลุ่มของ      ชื่อผลิตภัณฑ์         หมายเหตุ

หมู่ในระบบ HS     ผลิตภัณฑ์
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พลังงานทางเลือก

เลขอ้างอิงหมวด     กลุ่มของผลิตภัณฑ์     ชื่อผลิตภัณฑ์      หมายเหตุ
 หมู่ในระบบ HS

2207 อีทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น
 เชื้อเพลิงโดยมีปริมาณ
 ความเข้มข้นร้อยละ 80
 หรือสูงกว่า หรือ อีทิล
 แอลกอฮอล์และสปิริต
 ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะ
 มีความเข้มข้นในระดับใด 

											220710	 	 อีทิลแอลกอฮอล์	 อีเทอนอลเชื้อเพลิง
	 	 เชื้อเพลิง	ซึ่งมี
	 	 ปริม�ณคว�มเข้มข้น	
	 	 ร้อยละ	80	หรือ
	 	 สูงกว่�

											220720	 	 อีทิลแอลกอฮอล์	 อีเทอนอลเชื้อเพลิง
	 	 เชื้อเพลิงและสปิรต
	 	 ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
	 	 ไม่ว่�จะมีคว�ม
	 	 เข้มข้นในระดับใด

3826 ไบโอดีเซลและส่วนผสมโดย
 ที่ไม่ผสมนำ้ามันปิโตรเลียม
 หรือนำ้ามันที่ได้มาจากแร่
 ไบทิวไมนัส หรือผสมน้อย
 กว่าร้อยละ70 ของนำ้าหนัก
 ทั้งหมด

2905 อคลีลิกแอลกอฮอล์และ	 เนฟท�ลีน
 ผลผลิตที่เกิดจากการ
 ฮาโลจีเนทซัลโฟเนท
 ไนเตรต หรือไนโตรเสส

											290511	 	 เมท�นอล
	 	 (เมทิลแอลกอฮอล์)
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อ้างอิง
1	 บรูไน	อินโดนีเซีย	และม�เลเซีย	ไม่มีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนำ้�มัน	
2	 Small	and	Van	Dender	(2007);		and	Phoumin	and	Kimura	(2014).
3	 http://www.i	 sli	 ngton.gov.uk/ser	 vi	 ces/par	 ks-environment/sus_pollute/

air_quality/Pages/Vehicle-air-	pollution.aspx.
4	 Weisbrod,	Vary	and	Treyz	(2003),	p.	3
5	 Obidzinski,	Andriani,	Komarudin	and	Andrianto	(2012);	and	“Fueling	the	food	

crisis,”	Action	Aid	International	US,	http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/

ActionAid_	Fueling_Food_Crisis.pdf	(accessed	7	May	2014)
6	 International	Energy	Agency	2010	Annual	Report,	Paris
7	 http://www.afdc.energy.gov/fuels/biodiesel_blends.html.
8	 The	Bio-fuels	Act	2007	and	Bio-fuels	Regulations	2007	(New	South	Wales)	

which	set	minimum	ethanol	and	bio-	diesel	levels	when	measured	on	a	state	

wide	basis	on	 volumes	 sold.	 The	bio-diesel	minimum	 is	 subject	 to	 there												

being	 sufficient	 production.	 พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยเชื้อเพลิงชีวภ�พ	 ค.ศ.	 2007																

(Bio-fuels	 Act	 2007)	 และข้อบังคับว่�ด้วยเชื้อเพลิงชีวภ�พ	 ค.ศ.	 2007	 (Bilo-fuels	

Regulations	 2007)	 (นิวเซ�ท์แวลส์)	 ได้กำ�หนดระดับเอธ�นอลและไบโอดีเซลขั้นตำ่�เมื่อ													

วัดจ�กปริม�ณที่ข�ยได้ทั้งหมดในมลรัฐ
9	 Energy	Policy	Act	1993	(USA)
10	 htt	 p://www.wcoo	md.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/

hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx	(accessed	16	April	

2014)
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บทที่ 6

เครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อ�จไม่ใช่ม�ตรก�รที่

เหม�ะสมท่ีสุดในก�รลดอันตร�ยจ�กก�รบริโภคพลังง�น	 และ/หรือในก�รเพิ่มร�ย

ไดข้องรฐั	และผูอ้อกนโยบ�ยท�งภ�ษจีะตอ้งศึกษ�และทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัตล�ด

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดก่อนทำ�ก�รออกนโยบ�ย

 ขอบเขตของตล�ดที่ควรทำ�คว�มเข้�ใจ	ได้แก่

	 -	 ขอบเขตของสินค้�อื่นที่ส�ม�รถแทนที่กันได้

	 -	 ก�รตอบสนองของผู้บริโภคเกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลงร�ค�	 (คว�มยืดหยุ่นของ

	 	 ค่�ร�ค�ที่ยอมรับได้	(own	price	elasticities))	

	 -	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�และก�รบริโภคพลังง�นอื่นๆ	

	 	 (ค่�คว�มยืดหยุ่นของร�ค�ไขว้(cross	price	elasticities))	

	 -	 ผลกระทบจ�กก�รลดลงของอุปสงค์ที่มีต่อแหล่งที่ม�ของร�ยได้รัฐจ�กภ�ษี

	 	 ประเภทอื่นและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภ�พรวม

 เมื่อมีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 จะต้องเป็นไปต�มหลักก�รทั่วไปคือมีคว�ม

เสมอภ�ค	(equity)	คว�มโปรง่ใส	(transparency)	และคว�มเรยีบง่�ย	(simplicity)

ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้โดย	

	 -	 ใช้ฐ�นภ�ษีที่ครอบคลุมและไม่มุ่งหม�ยต่อเครื่องดื่มใดเพียงประเภทเดียว

	 -	 มีคว�มชัดเจนในก�รให้คำ�นิย�มสิ่งที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	

	 -	 ใช้อัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณ
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6.1 แนวคดิพืน้ฐานทางนโยบายเพือ่เพ่ิม/มีภาษสีรรพสามิต

มขีอ้ถกเถยีงอย�่งม�กถึงข้อดหีรอืข้อเสยีในก�รม(ีหรอืคงไวห้รอืขย�ยขอบเขต

เดิมออกไป)ภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์	 แรงจูงใจแรกเริ่มของ

แนวคดินีค้ือคว�มต้องก�รทีจ่ะแกไ้ขปญัห�เชงิลบเรื่องรปูลกัษณ์ภ�ยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

กับก�รบริโภคนำ้�ต�ลจ�กเครื่องดื่มที่มีรสหว�น	 แม้ว่�แนวคิดในเรื่องนี้จะมีร่วมกับ

แนวคิดเรื่องก�รเพิ่มร�ยได้ให้แก่รัฐจ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รพิจ�รณ�นี้

จ�กแรงจูงใจทั้งสองทำ�ให้สิ่งที่ควรกำ�หนดคือวัตถุประสงค์ของรัฐที่ส�ม�รถ

สำ�เร็จไดด้ว้ยภ�ษีสรรพส�มติ	(เชน่	จะเกบ็ภ�ษจี�กเคร่ืองด่ืมทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ทัง้หมด

หรอืเพยีงบ�งประเภทเพือ่ลดก�รบรโิภคพลงัง�นทัง้หมดและอ�จเปน็ไปไดว้�่จะชว่ย

ลดโรคอ้วนได้	 (โดยเป็นที่เข้�ใจว่�ก�รใช้พลังง�นทั้งหมดในกิจกรรมต่�งๆ	อ�จจะยัง

คงเท่�เดิมหรือเพิ่มขึ้น)	 ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตในเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์จะ

สอดคล้องกับก�รตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อร�ค�ท่ีเพ่ิมข้ึน	 อันจะทำ�ให้เห็นภ�พ

ก�รเพิม่ขึน้โดยรวมของร�ยไดท้�งภ�ษขีองรฐัจ�กสว่นนีห้รอืไม	่ปญัห�นีไ้ดม้กี�รสรปุ

ไว้ใน	ภ�พ	1	ในหน้�ถัดไป

6.1.1 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากฐานการบริโภคนำ้าตาล
เมื่อพิจ�รณ�ถึงก�รแบ่งแยกประเภทของภ�ษีต่�งๆ	 เช่น	 ภ�ษีสรรพส�มิต										

แลว้นัน้	ผูอ้อกนโยบ�ยท�งภ�ษคีวรพจิ�รณ�อย�่งรอบคอบถงึสนิค�้และสว่นประกอบ

ที่เป็นเป้�หม�ยของม�ตรก�รก�รจัดเก็บภ�ษี	ในปัจจุบันรัฐบ�ลต่�งๆ	ได้กำ�หนดให้มี

ก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มติ	(หรอืในปัจจบัุนกำ�ลงัพจิ�รณ�ถงึก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ)

จ�กเครือ่งดืม่ทีใ่ห้คว�มหว�นจ�กนำ�้ต�ลเพือ่ใหบ้รรลผุลในก�รลดก�รบรโิภคนำ�้ต�ล	

โดยสันนิษฐ�นว่�ก�รทำ�เช่นน้ีจะช่วยลดอัตร�ก�รเกิดโรคอ้วนและโรคเบ�หว�น

ได้1เป็นที่น่�สนใจว่�ร�ยได้ของรัฐแต่เดิมนั้นก็มีพื้นฐ�นคว�มคิดม�จ�กภ�ษี																			

สรรพส�มิตในเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น	 และตอนนี้															

ก็กำ�ลังย้อนกลับไปสู่คว�มคิดดั้งเดิมดังท่ีเห็นได้ในโครเอเชีย	 ไอร์แลนด์เดนม�ร์ก												

และอียิปต์	ต�มกรณีศึกษ�ที่จะกล่�วต่อไป
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อย่�งไรก็ต�มก�รเลือกเก็บภ�ษี	เช่น	ภ�ษีสรรพส�มิต	ได้ถูกนำ�ม�ปรับใช้จ�ก

แนวคว�มคดิว�่โดยท่ัวไปจะจดัเกบ็ภ�ษจี�กเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลเ์พยีงประเภท

เดียว	คือ	เครื่องดื่มที่มีก�รอัดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และให้คว�มหว�นจ�กนำ้�ต�ล	

แม้ว่�จะมีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประเภทอื่นที่มีส่วนผสมของนำ้�ต�ลอยู่เป็น

จำ�นวนม�ก	และในหล�ยกรณีก็มีปริม�ณนำ้�ต�ลเท่�กับหรือม�กกว่�ปริม�ณนำ้�ต�ล

ในเครื่องดื่มที่เป็นเป้�หม�ยของก�รเก็บภ�ษี2

แผนภาพที่ 1 : สรุปปัญหาทางนโยบายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่ม

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

อะไรคือสินค้าที่ต้องเสียภาษีอะไรคือสินค้าที่ต้องเสียภาษี

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

แก้ปัญหา
การบริโภค
พลังงาน?

สินค้าที่
สามารถ
แทนที่ได้?

ความยืดหยุ่น
ของราคาและ
สิ่งที่แทนที่ได้?

ผลกระทบต่อ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ภาษีชนิดอื่น?

สุขภาพ รายได้ทางภาษีของ

จะเปลี่ยนเป็นการบริโภคสินค้า
ที่ไม่เสียภาษีแทน?

ภาษีสรรพสามิตแบบใหม่
จะทำาให้รายได้ทางภาษีของรัฐ

เพิ่มขึ้นหรือลดลง?

นโยบ�ยภ�ษีสรรพส�มิตในกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงปัญห�รูปลักษณ์ภ�ยนอกท่ี

เกี่ยวข้องกับก�รบริโภคนำ้�ต�ลม�กเกินไป	ซึ่งแต่ก่อนมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รบริโภค

นำ้�ต�ลผ่�นท�งนำ้�อัดลม	 เป้�หม�ยของก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนี้เป็นก�รเรียกเก็บ

ต�มแนวคิดด้�นสุขภ�พและสังคมที่มีอิทธิพลต่อก�รบริโภค	 ซึ่งจะมีประสิทธิภ�พ											

ต่อเมื่อไม่มีสิ่งอื่นส�ม�รถแทนที่ได้	และจะไม่มีประสิทธิภ�พถ้�มีก�รแทนที่นำ้�อัดลม

ซึ่งถูกเก็บภ�ษีโดยเครื่องดื่มท่ีมีรสหว�นอย่�งอื่น	 เช่น	 นำ้�ผลไม้	 นมปรุงแต่งกลิ่น													
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รส	 ก�แฟหรือช�สำ�เร็จรูป	 เป็นต้น	 จ�กข้อสังเกตด้�นล่�งแสดงให้เห็นว่�ยังมีแหล่ง

พลงัง�นอืน่จำ�นวนม�กซึง่มผีลตอ่ก�รบรโิภคพลงัง�นนอกเหนอืไปจ�กเครือ่งดืม่ทีใ่ห้

พลังง�น	โดยพลังง�นนี้หม�ยถึงพลังง�นที่ร่�งก�ยจะมนุษย์นำ�ไปใช้

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่�	 “ก�รริเริ่มด้�นสุขภ�พ”	 ในกรณีนี้	 มีคว�มสัมพันธ์

โดยตรงตอ่ก�รเพิม่ขึน้ของปัญห�โรคทีไ่มต่ดิตอ่	เชน่	โรคอว้น	โรคเบ�หว�น	โรคคว�ม

ดนัโลหติสงู	ซึง่เปน็ผลม�จ�กพฤตกิรรมในก�รบรโิภคทีไ่มดี่และก�รใชช้วีติทีอ่ยูน่ิง่ไม่

เคลือ่นไหว	ดงันัน้จงึมคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ในก�รมองว�่ไมเ่ฉพ�ะแต่เพียงก�รบริโภค

นำ้�ต�ลเท่�นั้น	แต่ยังหม�ยถึง	“ก�รบริโภคพลังง�น”	ซึ่งอ�ห�รและก�รใช้ชีวิตที่ก่อ

ให้เกิดโรคนี้เกี่ยวข้องกับก�รบริโภคพลังง�นจ�กแหล่งอ�ห�รจำ�นวนม�ก

ต�มบริบทนี้เป็นเรื่องสำ�คัญในก�รมองภ�พรวมเกี่ยวกับ	 “คว�มสมดุลของ

พลังง�น”ของแต่ละบุคคล	 ซึ่งผู้ออกนโยบ�ยจำ�เป็นต้องมองภ�พรวมในก�รบริโภค

พลังง�นทั้งหมดจ�กแหล่งพลังง�นทุกแหล่งที่ม�	 เช่นเดียวกับก�รมองถึง	 “ก�รใช้

พลังง�น”	 องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	 (Food	 &	 Agriculture	

Organization	 :	FAO)	และองค์ก�รอน�มัยโลก	 (World	Health	Organization	 :	

WHO)	ได้ศึกษ�ถึงคว�มต้องก�รพลังง�นของร่�งก�ยในแต่ละวันซึ่งในคว�มเป็นจริง

แล้วมีคว�มแตกต่�งกันออกไปในแต่ละกลุ่ม	 ทำ�ให้ก�รกำ�หนดนโยบ�ยภ�ษีจ�กฐ�น

คว�มคิดนี้มีคว�มซับซ้อนอย่�งม�ก3

จ�กก�รศึกษ�ของ	 FAO	 และ	WHO	พบว่�แหล่งพลังง�นหลักที่ร่�งก�ยได้											

รับได้แก่	ไขมัน	ค�ร์โบไฮเดรต	และโปรตีน	อย่�งไรก็ต�มสิ่งที่มีคว�มสำ�คัญเท่�เทียม

กันคือเรื่องของก�รใช้พลังง�นที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�งๆ	 เช่น	 ก�รออกกำ�ลังก�ย	 ก�ร											

เผ�ผล�ญพลังง�น	 ก�รเจริญเติบโต	 ก�รให้นำ้�นมและก�รต้ังครรภ์	 ในประเด็นของ

ภ�ษีสรรพส�มิตกับสุขภ�พนั้นควรพิจ�รณ�ถึง	 “คว�มสมดุลของพลังง�น”	 ซ่ึง

เกี่ยวข้องกับคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พและเชื่อมโยงกับภ�ษีสรรพส�มิตในเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่มีแอลกอฮอล์	(หรืออ�ห�รใดๆ)	ทำ�ให้ภ�ษีดังกล่�วมีคว�มซับซ้อนอย่�งม�ก

มีขอ้ควรสงัเกตว�่ทัง้ในยทุธศ�สตรเ์กีย่วกบัโรคอว้นของ	WHO	และใน	“2012	

Obesity	 Update”	 ของ	 OECD	 มีคว�มกังวลว่�ภ�ษีจะทำ�ให้ร�ค�สินค้�	 เช่น														
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เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	 เพิ่มขึ้น	 ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลท่ีไม่ต้องก�รได้	 ได้แก่กรณี													

ผู้บริโภคดังนี้4

 ลดก�รบริโภคอ�ห�รที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รลงเพ่ือให้มีเงินเพียงพอต่อ

	 ก�รซื้ออ�ห�รที่มีก�รเก็บภ�ษีในปริม�ณเท่�เดิม

 บริโภคอ�ห�รและเครื่องดื่มอื่นที่ไม่เสียภ�ษีแทน	 แต่กลับได้รับปริม�ณ

พลังง�นเท่�กันหรือสูงกว่�เดิม	เช่น	ก�รแทนที่ก�รดื่มนำ้�อัดลมด้วยนำ้�ผล

ไม้ที่มีรสหว�น	เครื่องดื่มที่ให้พลังง�น	หรือนมปรุงแต่งกลิ่นและรส	

 ยอมรับภ�ระภ�ษีไว้และยังคงบริโภคอ�ห�รต�มเดิม

 เปลี่ยนจ�กก�รบริโภคอ�ห�รและเครื่องดื่มหล�ยอย่�งเป็นอย่�งเดียว	แต่

	 กลับได้รับปริม�ณพลังง�นที่สูงกว่�เดิม	และ/หรือ

 เกิดคว�มคดิบ�งอย�่งจ�กภ�ษวี�่ก�รลดก�รบรโิภคนำ�้อดัลมจะชว่ยใหต้น

ส�ม�รถบริโภคอ�ห�รอื่นได้ม�กข้ึนซึ่งอ�จทำ�ให้ได้รับพลังง�นม�กกว่�											

เดิม	 ตัวอย่�งเช่น	 “ไม่ซื้อนำ้�อัดลม	 ฉันก็ซื้อเค้กได้”	 ทั้งที่เค้กให้พลังง�น															

ที่ม�กกว่�

ดังนั้น	 OECD	 จึงเรียกร้องให้มีคว�มครอบคลุมม�กขึ้นในตัวเลือกท�งอ�ห�ร

และนโยบ�ยที่เป็นม�กกว่�ฐ�นภ�ษีโดยธรรมช�ติ	 ยิ่งไปกว่�นั้นเมื่อมีก�รเก็บภ�ษี	

OECD	 กล่�วว่�ยังมีคว�มจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในก�รตอบ

สนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�	 และขอบเขตคว�มเป็นไปได้ที่จะมีอ�ห�รหรือ

เครื่องดื่มอื่นเข้�ม�แทนที่

ฉะนั้น	 คู่มือเล่มนี้จึงกระตุ้นให้มีคว�มระมัดระวังในก�รออกแบบภ�ษี																			

สรรพส�มติในเครือ่งดืม่ท่ีไมม่แีอลกอฮอลต์�มวตัถปุระสงคด์�้นสขุภ�พทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ก�รได้รับนำ้�ต�ลจ�กอ�ห�รของผู้บริโภค	 โรคอ้วนจึงมีคว�มซับซ้อนเพร�ะเกี่ยวข้อง

กับหล�ยปัจจัยและแนวท�งแก้ปัญห�อย่�งง่�ยๆด้วยก�รเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มที่ให้

รสหว�นจ�กนำ้�ต�ลจึงอ�จเป็นก�รทำ�ให้ผลลัพธ์ท�งสุขภ�พแย่ลงกว่�เดิม	 ไม่ได้

เป็นก�รแก้ไขแต่อย่�งใด
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6.2 เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ในฐานะที่เป็นการเพิ่ม             

รายได้ให้รัฐ

ในปัจจุบันก�รเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใน

ภูมิภ�คอ�เซียนพบว่�เป็นเครื่องมือพื้นฐ�นในก�รเพิ่มร�ยได้รัฐ	 ภ�ษีสรรพส�มิตใน

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ท้ังหมดเป็นภ�ษีต�มมูลค่�	 ซึ่งหม�ยถึงภ�ษีจะถูกเรียก		

เก็บจ�กมูลค่�	 (หรือคุณภ�พ)	 ของสินค้�นั้นม�กกว่�ก�รพิจ�รณ�ถึงจำ�นวน	 (หรือ																						

ปริม�ณนำ้�ต�ลที่มีคว�มสำ�คัญม�กกว่�)

แม้ว่�ภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อ�จช่วยเพ่ิมร�ยได้ท�ง

ภ�ษีสรรพส�มิตให้แก่รัฐ	 ผู้ออกนโยบ�ยภ�ษีจำ�ต้องพิจ�รณ�ถึงผลกระทบภ�ษี												

สรรพส�มติไมใ่ชเ่พยีงแคเ่รือ่งของร�ยไดใ้นภ�พรวมของรัฐลดลงเมือ่ต้องพิจ�รณ�ถงึ

ผลกระทบต่อภ�ษีประเภทอื่นๆ	 ซึ่งมีแนวโน้มว่�อ�จได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยนี้

ซึ่งรวมไปถึงภ�ษีเงินได้ที่มีที่ม�จ�กผลกำ�ไรในก�รข�ยเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์												

ซ่ึงต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตตลอดทั้งห่วงโซ่อุปท�นเพร�ะมีอัตร�ก�รข�ยลดลง																		

นอกจ�นี้ในภ�ษีประเภทอื่น	 เช่นภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 (VAT)	 จะได้รับผลกระทบถ้�มีก�ร

เพิม่ภ�ษีมูลค่�เพิม่จ�กร�ค�ทีร่วมภ�ษสีรรพส�มติเข�้ไปแลว้ม�กกว�่จะมกี�รชดเชย

อัตร�ก�รข�ยที่ลดลง

เจ�้หน�้ทีด่�้นนโยบ�ยภ�ษจีำ�เป็นตอ้งเข้�ใจถึงตล�ดภ�ยในประเทศและคว�ม

เป็นไปได้ที่สร้�งโมเดลท�งเศรษฐกิจของตล�ดนั้นเพื่อที่จะพย�ย�มและค�ดก�รณ์

แนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลงของก�รบริโภคระหว่�งเคร่ืองด่ืมท่ีต้องเสียภ�ษีและ																			

เครือ่งดืม่ประเภทอ่ืนทีไ่มต่อ้งเสยีภ�ษ	ีมกี�รยนืยนัว�่ภ�ษสีรรพส�มติและร�ยไดข้อง

รัฐได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ	 คือ	 ค่�คว�มยืดหยุ่นของร�ค�ที่ยอมรับได้และ											

ผลกระทบจ�กก�รแทนที่	ซึ่งมีแนวโน้มว่�จะขึ้นอยู่กบัสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีและอัตร�

ภ�ษี	 ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ในเครื่องดื่มแต่ละประเภทและก�รตอบสนองของ											

ผู้บริโภคที่มีต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�นั้นจะเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รตอบคำ�ถ�มนี้												

ถ้�มีคว�มอ่อนไหวต่อร�ค�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีน้อยอัตร�ก�ร

เก็บภ�ษีสรรพส�มิตของรัฐก็จะเพิ่มขึ้น	 แต่ถ้�ผู้บริโภคมีคว�มอ่อนไหวต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงของร�ค�	เช่น	เพร�ะภ�ษีดังที่กล่�วม�แล้ว	ก็จะส่งผลให้อัตร�ก�รข�ย
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ลดลง	 และ/หรือมีก�รลดร�ค�เครื่องดื่มลงซึ่งหม�ยคว�มว่�แหล่งที่ม�ของร�ยได้รัฐ

ท�งภ�ษีสรรพส�มิตจะน้อยลงต�มด้วย

ก�รตอบสนองตอ่ร�ค�ทีเ่ปลีย่นไปรูจ้กักนัในชือ่ว�่	“ค�่คว�มยดืหยุน่ของร�ค�

ที่ยอมรับได้”	 ในขณะท่ีก�รเปลี่ยนแปลงของก�รบริโภคเป็นตัวชี้วัดถึงร้อยละของ											

ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�	 นอกจ�กนี้ก�รบริโภคอ�จยังได้รับผลกระทบจ�กร�ยได้

และวธิกี�รมองสนิค�้ออกเปน็	“สิง่ของฟุม่เฟอืย”	และ	“ส่ิงของจำ�เปน็”	ส่วนค�่คว�ม

ยืดหยุ่นของร�ยได้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่�ก�รบริโภคส่ิงของเหล่�นี้จะมีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้น

ต�มร�ยไดข้องผูบ้รโิภค	คว�มสำ�คญัของก�รเปล่ียนแปลงนีจ้ะเปน็ตัวบง่บอกว�่สินค�้

นั้นถูกจัดเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือไม่ซึ่งสิ่งของฟุ่มเฟือยโดยปกติแล้วมักมีคว�ม													

อ่อนไหวต่อร�ค�ม�กกว่�สิ่งของจำ�เป็นทำ�ให้อ�จมีก�รปฏิเสธก�รบริโภคสิ่งของ															

เหล่�นี้ได้ถ้�ร�ยได้ลดลง5

ก�รศกึษ�ในสว่นทีส่องไดพ้จิ�รณ�ถงึ	“ค�่คว�มยดืหยุน่ของร�ค�ทีย่อมรบัได”้	

และ	“ค่�คว�มยดืหยุน่ของร�ยได”้	โดยศกึษ�ถงึเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลใ์นต�ร�ง

ที่	1	โดยที่ต�มต�ร�งที่	1	แสดงให้เห็นว่�โดยทั่วไปเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หล�ย

ประเภทถูกมองว่�เป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยเมื่อพิจ�รณ�จ�กคว�มยืดหยุ่นของร�ยได้	 ใน

ขณะทีข่อบเขตขอบคว�มออ่นไหวตอ่ร�ค�	หรอื	“ค�่คว�มยดืหยุน่ของร�ค�ทีย่อมรบั

ได”้	ดเูหมอืนจะมคีว�มสำ�คญัเมือ่มกี�รพจิ�รณ�ถงึประเภทของเครือ่งด่ืมต่อประเภท

ของเครื่องดื่มและจ�กตล�ดต่อตล�ด	 จ�กต�ร�งที่	 1	 แสดงให้เห็นว่�เป้�หม�ยของ

ภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	เช่น	นำ้�อัดลม	มีอัตร�ก�รข�ยที่ลดลง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้ออกนโยบ�ยภ�ษีควรคำ�นึงถึงในแง่ที่มองว่�ภ�ษีสรรพส�มิต											

เป็นแหล่งที่ม�ของร�ยได้รัฐที่มีประสิทธิภ�พ

นอกจ�กนี	้เมือ่ภ�ษสีรรพส�มติในเครือ่งด่ืมทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ได้ถกูกำ�หนดให้

เปน็ก�รเก็บภ�ษตี�มมลูค�่	ร�ยไดข้องรฐัจะเพิม่ขึน้ไดต้อ่เมือ่ผูผ้ลติและทกุคนในหว่ง

โซอ่ปุท�นไดพ้ย�ย�มรบัไวซ้ึง่ภ�ษมี�กเท�่ทีจ่ะรบัได้	ซ่ึงหม�ยคว�มว�่ผลกำ�ไรของเข�

จะลดลงและร�ยไดข้องรฐัจะเปลีย่นจ�กภ�ษเีงนิไดม้�เปน็ภ�ษสีรรพส�มติ	ยิง่ไปกว�่

นัน้พวกเข�อ�จมองห�หนท�งเพือ่ลดมลูค�่ท่ีเป็นฐ�นในก�รประเมนิภ�ษสีรรพส�มติ

ลงเพื่อเป็นก�รชดเชยผลกระทบที่ได้รับจ�กภ�ษี	โดยประเด็นนี้นั้นจะกล่�วถึงต่อไป
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ตารางท่ี 1 การศกึษาถงึคา่ความยดืหยุน่ของรายไดแ้ละคา่ความยดืหยุน่ของราคา
ที่ยอมรับได้ – เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

                     ค่าความยืดหยุ่น การชดเชยค่า
        การศึกษา            สินค้า ของรายได้ ความยืดหยุ่นของ
   ราคาที่ยอมรับได้

Dharmasena	and	 นำ้�อัดลมทั่วไป	 1.506	 -1.903

Capps	(2009)

	 นำ้�อัดลมไม่มีนำ้�ต�ล	 1.276	 -0.957

	 นำ้�ดื่มบรรจุขวด	 0.364	 -0.070

	 นำ้�ผสมผลไม้	 1.259	 -0.082

	 นำ้�ผลไม้	 0.649	 -0.822

	 เครื่องดื่มให้พลังง�น	 2.604	 -5.937

	 ก�แฟ	 0.628	 -0.464

	 ช�	 0.752	 -0.509

	 นมไขมันสูง	 0.798	 -0.733

	 นมไขมันตำ่�	 1.059	 -0.761

Zheng	and	Kaiser	 นำ้�อัดลม	 0.997	 -0.151

(2008a)	 นม	 0.614	 -0.154

	 นำ้�ผลไม้	 0.656	 -0.172

	 นำ้�ดื่มบรรจุขวด	 0.029	 -0.498

	 ก�แฟ/ช�	 3.144	 -0.083

Zheng	and	Kaiser		 นำ้�อัดลม	 0.381	 -0.164

(2008b)	 นม	 0.243	 -0.102

	 นำ้�ผลไม้	 2.891	 -0.458

	 นำ้�ดื่มบรรจุขวด	 0.062	 -0.044

	 ก�แฟ/ช�	 3.049	 -0.260

Kinnucan,	Miao,	Xiao	 นำ้�อัดลม	 1.238	 -0.137

and	Kaiser	(2001)	 นม	 0.406	 -0.169

	 นำ้�ผลไม้	 0.698	 -0.361

	 ก�แฟ/ช�	 1.876	 -0.249

Yin,	Lin,	Smallwood	 นำ้�อัดลม	 1.010	 -0.520

and	Andrews	(2004)	 นม	 0.800	 -0.590

	 นำ้�ผลไม้	 0.900	 -0.350

	 ก�แฟ/ช�	 1.130	 -0.470
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ในเร่ืองคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งภ�ษสีรรพส�มติและภ�ษอีืน่ทัง้ภ�ษที�งตรงและ

ภ�ษีท�งอ้อม	ต�มก�รศึกษ�ในระยะที่	2	ได้ตั้งข้อสังเกตจ�กกรณีศึกษ�ในอียิปต์ว่�	

เมื่อมีภ�ษีก�รค้�พิเศษ	(special	sales	tax)	(เช่น	ภ�ษีสรรพส�มิต)	ในเครื่องดื่มที่

ไม่มีแอลกอฮอล์จะทำ�ให้ภ�ษีลดลงม�กกว่�ครึ่ง	 ซึ่งเป็นก�รกระตุ้นกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจส่งผลให้ร�ยได้ของรัฐจ�กก�รเก็บภ�ษีในภ�พรวมสูงขึ้น	จ�กกรณีศึกษ�ใน

อียิปต์มีคว�มน่�สนใจว่�มีคว�มเชื่อมโยงกันระหว่�งผลกระทบจ�กกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจและร�ยได้ท�งภ�ษีอื่นๆ	ต่อภ�ษีสรรพส�มิต

กรณีศึกษา : อียิปต์ลดภาษีนำ้าอัดลมลงร้อยละ 62 และรายได้ทางภาษีของรัฐ

จากนำ้าอัดลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

	 ในปี	 ค.ศ.	 2005	 มีก�รปฏิรูปภ�ษีในอียิปต์ซึ่งรวมถึงก�รลดภ�ษีข�ยที่เก็บจ�ก										

นำ้�อัดลมบรรจุขวดจ�กร้อยละ	65	ของร�ค�ข�ยเป็นร้อยละ	25	ของร�ค�ข�ยซึ่งอัตร�ภ�ษีนี้

ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน6	 มีข้อควรสังเกตว่�ก�รลดภ�ษีข�ยลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิรูป

ภ�ษีในวงกว้�งที่มีก�รลดภ�ษีในบ�งกลุ่มสินค้�เป้�หม�ยอื่นๆลงเช่นเดียวกัน	ก�รกระทำ�เช่น

นี้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

	 อย่�งไรก็ต�มจ�กภ�คธุรกิจนำ้�อัดลมในอียิปต์ได้แสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนถึงคว�ม

ประสบผลสำ�เรจ็ในก�รปฏริปู	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่เมือ่มกี�รลดอตัร�ภ�ษกี�รข�ยลงรอ้ยละ	60	

ได้ช่วยกระตุ้นอัตร�ก�รข�ยให้เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนเลขสองหลัก7	ซึ่งจ�กอัตร�ก�รเจริญเติบโต

นีท้ำ�ใหภ้�พรวมก�รจ�่ยภ�ษใีนภ�คธรุกจินำ�้อดัลมของอยีปิตเ์พิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ	13	รวมทัง้ทำ�ให้

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้นด้วย	 เช่น	ก�รจ้�งง�น	ผลกำ�ไรจ�กภ�คธุรกิจ	ซึ่ง

แสดงว่�ผลกระทบท�งด้�นภ�ษีที่แท้จริงที่เกิดขึ้นคือร�ยได้ของรัฐท�งภ�ษีเพิ่มขึ้นประม�ณ

ร้อยละ	208

	 ห้�ปีหลังจ�กท่ีมีก�รลดภ�ษีสรรพส�มิต	 รัฐบ�ลของอียิปต์เก็บภ�ษีได้ม�กขึ้นถึง											

สองเท่�ของอัตร�ที่เก็บได้ก่อนหน้�และในภ�คธุรกิจนำ้�อัดลม	เช่น	ก�รจ้�งง�น	ยังเพิ่มขึ้นถึง

สองเท่�9
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ขอ้สงัเกตสดุท�้ยในประเดน็เรือ่งภ�ษสีรรพส�มติในเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์

เปน็เครือ่งมือในก�รเพิม่ร�ยไดข้องรฐั	ในสว่นทีส่องของก�รศกึษ�นีไ้ดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่�

กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ	(International	Monetary	Fund	:	IMF)	ได้มองถึง

ปัญห�ว่�ภ�ษีท�งเลือกเช่นภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีคว�ม

เหม�ะสมที่จะเป็นแหล่งที่ม�ใหม่ของร�ยได้รัฐหรือไม่มุมมองของ	 IMF	 มีคว�ม

คล้�ยคลึงกับผลก�รศึกษ�ในส่วนที่สองบทที่ว่�ด้วยภ�ษีสรรพส�มิต	 “คู่มือก�รร่�ง

กฎหม�ยภ�ษี”	 ซึ่งกล่�วว่�	 “ภ�ษีต�มปริม�ณ	 (specific	 tax)	 ตัวอย่�งเช่น	 ใน									

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และนำ้�อัดลม	 ควรจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งที่น่�สนใจถ้�มี																				

ก�รพิจ�รณ�ใดๆ	 ถึงก�รจัดเก็บภ�ษีในสินค้�หรือบริก�รอื่นดังที่กล่�วม�ในข้�งต้น														

มีข้อแนะนำ�ว่�จะต้องมีก�รชั่งนำ้�หนักระหว่�งข้อดี	 (ร�ยได้ของรัฐ)	 และข้อเสีย															

เช่น	สิ่งของฟุ่มเฟือยสิ่งของที่แทนที่ได้	และก�รบริห�รจัดก�รร�ค�”10

ดังน้ันคู่มือเล่มนี้จึงกระตุ้นให้มีคว�มระมัดระวังในก�รออกแบบภ�ษี																	

สรรพส�มิตในเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ในก�รเพิ่มร�ยได้

ให้กับรัฐ

 

6.3 การระบุและให้คำานิยามสินค้าและประเภทสินค้า

ภ�ษีสรรพส�มิตเป็นภ�ษีท่ีถูกแยกประเภทออกม�	 ในประเด็นเรื่องก�รให้คำ�

นยิ�มทีชั่ดเจนถงึประเภทของสนิค�้นัน้มขีอ้วจิ�รณท์ัง้ในด�้นนโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติ

และด้�นก�รออกแบบภ�ษีสรรพส�มิต	 มีข้อวิจ�รณ์อย่�งม�กในกรณีของสินค้�ที่มี

ลักษณะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อรัฐบ�ลไม่ต้องก�รจัด

เกบ็ภ�ษีสรรพส�มติจ�กสนิค�้ทกุชนดิ	เชน่	ในเครือ่งด่ืมบ�งอย�่ง	อ�ท	ินำ�้ด่ืม	ซ่ึงเปน็

สิ่งสำ�คัญต่อก�รดำ�รงชีวิต

เมื่อรัฐบ�ลตัดสินใจจะเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์	

อันดับแรกคือต้องทำ�ให้แน่ใจว่�สินค้�ทุกชนิดท่ีมีลักษณะคล้�ยกันหรือส�ม�รถแทน				

ที่กันได้จะถูกเก็บภ�ษีเช่นเดียวกันต�มหลักคว�มเสมอภ�คและหลีกเลี่ยงก�รมี																			

“ผู้ชนะ”	หรือ	“ผู้แพ้”	เกิดขึ้น	ในเรื่องนี้นั้นยังเป็นเรื่องสำ�คัญต่อก�รแก้ปัญห�ด้�น
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สขุภ�พและด�้นวตัถปุระสงคเ์กีย่วกบัร�ยไดร้ฐัทีจ่ะผูบ้รโิภคจะเปลีย่นจ�กก�รบรโิภค

เครือ่งดืม่ทีเ่สยีภ�ษไีปเป็นเครือ่งดืม่ทีค่ล�้ยกนัแตไ่มเ่สยีภ�ษแีทน	จงึตอ้งมกี�รผส�น

วัตถุประสงค์ทั้งสองอย่�งเข้�ด้วยกัน

กล่�วโดยสังเขป	 ในก�รให้คำ�นิย�มของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตนั้นอ�จเร่ิมจ�กก�รรวบเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ทั้งหมดเข้�ม�อยู่ในระบบก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเพื่อคว�มสะดวกต่อ

ก�รให้คำ�นิย�ม	เช่น	“เครื่องดื่มใดๆ	ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์”	และขึ้นอยู่กับ

นโยบ�ยก�รยกเว้นภ�ษีที่จะกำ�หนดข้อยกเว้นที่แน่นอนเพ่ิมเติมเข้�ไปในคำ�นิย�ม		

(เช่น	เครื่องดื่มที่ไม่มีก�รอัดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์)	

เมื่อในนโยบ�ยภ�ษีมีข้อยกเว้นก�รเก็บภ�ษีอยู่เป็นจำ�นวนม�กทำ�ให้จะต้องมี

ก�รระบุและให้คำ�นิย�มประเภทของสินค้�ไว้เป็นขอบเขต	เช่น

 สินค้�ทุกชนิดต้องเสียภ�ษีเป็นคำ�นิย�มที่ชัดเจน

 สินค้�ทุกชนิดที่ไม่ต้องเสียภ�ษีต้องอยู่นอกเหนือขอบเขตของคำ�นิย�ม

 สินค้�ท่ีคล้�ยและส�ม�รถแทนกันได้จะต้องมีก�รเก็บภ�ษีโดยเสมอภ�ค

	 กัน	(หรือได้รับก�รยกเว้นโดยเสมอภ�คกัน)	

 ผู้ผลิตต้องไม่ส�ม�รถคิดวิธีเลี่ยงภ�ษีได้

ในคำ�ว่�ก�รจัดประเภทของสินค้�	 “ให้เป็นม�ตรฐ�น”	 จ�กก�รศึกษ�ใน											

ส่วนที่สองได้ระบุแหล่งท่ีม�หลักไว้สองแหล่ง	 คือ	 ต�มระบบก�รต้ังชื่อ	 HS11	 และ			

ต�มประมวลม�ตรฐ�นอ�ห�รระหว่�งประเทศ	 (Codex	 International	 Food							

Standards)12	ซึง่เมือ่มองถงึแหลง่ทีม่�ทัง้สองแลว้	ส�ม�รถสรปุม�ตรฐ�นของประเภท

สินค้�ได้ต�มต�ร�งที่	2	ด้�นล่�ง

ระบบ	 HS	 ได้ให้ตัวอย่�งขอบเขตของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสอง

ประเภทหลัก	ในขณะที่	CODEX	ได้แบ่งไว้สี่ประเภท	คว�มแตกต่�งหลักของเครื่อง

ดืม่ทัง้สองประเภทต�มก�รแบ่งแยกของระบบ	HS	คอืเครือ่งดืม่ทีเ่ปน็นำ�้และมกี�รให้

คว�มหว�น	แต่งกลิ่นและรส	หรืออ�ก�ศผ่�นได้	 เป็นต้น	ส่วนเครื่องดื่มอีกประเภท

คือเครื่องดื่มที่มีท่ีม�จ�กนำ้�ผักหรือนำ้�ผลไม้	 ในขณะที่	 CODEX	 ได้แบ่งแยกนำ้�ออก
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เปน็นำ�้เปล�่ซึง่เปน็นำ�้ต�มธรรมช�ตหิรอืนำ�้ท่ีอ�ก�ศผ�่นได	้และเครือ่งดืม่ทีม่ลีกัษณะ

เป็นนำ้�ซึ่งอ�จมีเครื่องดื่มประเภทย่อยลงไปอีก	 ส่วนนำ้�ผลไม้และเคร่ืองด่ืมสำ�เร็จรูป

ถูกแยกออกเป็นอีกประเภทหนึ่ง

ตารางที ่2 แหลง่ทีม่าของคำานยิามมาตรฐานของเครือ่งด่ืมทีไ่มม่แีอลกอฮอลท์ีอ่าจ

เกิดขึ้นได้

               ระบบการตั้งชื่อ HS                                      CODEX

 ประเภท             ประเภทย่อย ประเภท           ประเภทย่อย

นำ้า  นำ้า

	 นำ้�ที่ไม่มีส่วนผสมของนำ้�ต�ล	 	 นำ้�ต�มธรรมช�ติ

	 ก�รให้คว�มหว�น	หรือก�ร

	 แต่งกลิ่นรส

	 นำ้�ที่มีส่วนผสมของนำ้�ต�ล	 	 นำ้�ที่อ�ก�ศผ่�นได้

	 ให้คว�มหว�น	หรือแต่งกลิ่นรส

	 (รวมทั้งเครื่องดื่มชนิดเข้มข้น)

นำ้าผลไม้  นำ้าผลไม้

	 นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสม	 	 นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้

	 ของนำ้�ต�ล	หรือให้คว�มหว�น

	 	 	 นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้เข้มข้น

  เครื่องดื่ม

  ที่แต่ง

  กล่ินรส

	 เครื่องดื่มที่มีก�รอัดก๊�ซค�ร์บอนได	 	 เครื่องดื่มที่ไม่มีก�รอัดก๊�ซ

	 ออกไซด์และแต่งกลิ่นรส	 	 ค�ร์บอนไดออกไซด์และแต่ง

	 	 	 กลิ่นรส

  เครื่องดื่ม

  สำาเร็จรูป

	 	 	 ก�แฟ	ช�	สมุนไพรสำ�เร็จรูป



คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน | 211

เพือ่หลกีเลีย่งคว�มไมเ่สมอภ�ค	คว�มไมแ่นน่อน	และก�รเลีย่งภ�ษตี�มทีก่ล�่ว

ม�ข้�งต้น	 สิ่งที่ต้องให้คว�มสำ�คัญอันดับแรกในก�รร่�งภ�ษีคือคว�มสะดวกและ

ชัดเจนต�ม	HS	และปิดช่องโหว่ของกฎหม�ยต�ม	CODEX	ซึ่งรวมไปถึงก�รนำ�เสนอ

ประเภทของสินค้�ที่มีม�ตรฐ�นและก�รให้คำ�นิย�มด้วย

1. นำ้า

	 1.1	นำ้�คือสิ่งที่ไม่มีนำ้�ต�ล	แต่งกลิ่นรส	สี	หรือเติมส�รอื่นใด	และไม่ผ่�น

กระบวนก�รอัดอ�ก�ศ	(มีแนวโน้มว่�จะเป็นข้อยกเว้นก�รเก็บภ�ษี)

	 1.2	นำ้�ที่มีนำ้�ต�ล	แต่งกลิ่นรส	สี	หรือเติมส�รอื่นใด	หรือผ่�นกระบวนก�ร

อัดอ�ก�ศใดๆ

2. นำ้าผักและนำ้าผลไม้

	 2.1	นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้ที่ไม่มีนำ้�ต�ล	แต่งกลิ่นรสสี	หรือส�รอื่นใด	และไม่

ผ่�นกระบวนก�รก�รอัดอ�ก�ศ	(อ�จเป็นข้อยกเว้นก�รเก็บภ�ษี)

	 2.2	 นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้ท่ีมีก�รเติมนำ้�ต�ล	 แต่งกลิ่นรส	 สี	 หรือส�รอื่นใด	

หรือผ่�นกระบวนก�รอัดอ�ก�ศ

3. เครื่องดื่มสำาเร็จรูป

	 3.1	ช�	ก�แฟ	และสมุนไพรสำ�เร็จรูป	

6.4 การระบุและให้คำานิยามตัวเลือกฐานภาษี

ภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์อ�จจัดเก็บในลักษณะภ�ษี										

ต�มมูลค่�และภ�ษีต่อหน่วยก็ได้	เพื่อคว�มชัดเจนต่อรัฐบ�ลในก�รแบ่งแยกภ�ษีเช่น	

ภ�ษีสรรพส�มิตในสินค้�ต่�งๆ	 เช่นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพ่ือปัญห�รูปลักษณ์

ภ�ยนอกเชิงลบภ�ษีต�มปริม�ณเป็นแนวท�งที่ดีที่สุดในก�รสะท้อนถึงคว�มสัมพันธ์

โดยตรงของภ�ษีท่ีมีต่อก�รบริโภค	 แต่ปัญห�เชิงลบเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภ�ยนอกไม่

เหม�ะที่จะแก้ไขด้วยก�รเก็บภ�ษีต�มมูลค่�	 (หรือต�มคุณภ�พ)	ของสินค้�ที่บริโภค	

ต่อไปนี้คือคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รใช้ม�ตรก�รทั้งสองแบบ



212 | คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน

6.4.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ในลักษณะภาษีตามมูลค่า
ก�รเก็บภ�ษีต�มมูลค่�มีก�รนำ�ม�ใช้ในก�รเก็บภ�ษีจ�กเครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้เศรษฐกิจมีก�รพัฒน�น้อยลง13	 และ

บ�งทีอ�จเป็นก�รสะท้อนให้เห็นถึงคว�มต้องก�รที่เก็บภ�ษีจ�กสินค้�ประเภท

พรีเมียมซึ่งถูกออกแบบให้เป็นม�ตรก�รหนึ่งเพื่อเพิ่มร�ยได้ให้แก่รัฐและทำ�ให้แน่ใจ

ว�่ก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจะยงัคงเปน็ไปต�มสภ�พทีแ่ท้จริงแมใ้นภ�วะเงินเฟ้อ	เพ่ือ

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมีข้อแนะนำ�ว่�ควรใช้อัตร�ภ�ษีต�มปริม�ณในเก็บภ�ษีสรรพ

ส�มิตจ�กเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์	 ซึ่งมีคว�มเหม�ะสม	 มั่นคง	 และสะท้อนก�ร

บริโภคได้อย่�งแท้จริง

ก�รเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่มคีว�มซบัซอ้นในก�รจดัก�รม�กกว�่	และมกัเกดิขอ้โต้

แยง้ขึน้บอ่ยครัง้ระหว�่งผูเ้สยีภ�ษแีละผูจ้ดัเกบ็ภ�ษวี�่ร�ค�ใดบ�้งท่ีเปน็ส่วนหนึง่ของ

มลูค่�ทีต่อ้งนำ�ม�คดิภ�ษ	ีเวน้แตจ่ะมกี�รกำ�หนดมลูค�่ทีต่อ้งเสยีภ�ษทีีม่คีว�มแมน่ยำ�

และพิสูจน์ได้จริงออกม�	 อย่�งไรก็ต�มแม้จะมีก�รกำ�หนดมูลค่�ท่ีต้องเสียภ�ษีท่ี

แนน่อนแลว้กต็�มแตใ่นก�รจดัเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่ยงัมโีอก�สอย�่งม�กท่ีผู้เสียภ�ษจีะ

มองห�วธิกี�รเพือ่ลดคว�มรบัผดิท�งภ�ษขีองตนเอง	ด้วยก�รโอนร�ค�ผ่�นจุดทีต้่อง

เสยีภ�ษ	ีหรอืใหป้รมิ�ณม�กหรอืลดร�ค�เงนิสดลงซึง่ยงัมวีธิกี�รด�้นร�ค�อืน่ๆ	ทีถ่กู

ออกแบบม�เพื่อลดมูลค่�ที่แท้จริงที่ต้องเสียภ�ษีลง

อีกปัญห�หนึ่งท่ีจะต้องแก้ไขในเรื่องก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตต�มมูลค่�คือจุด

ใดบ้�งในห่วงโซ่อุปท�นท่ีควรนำ�ม�ประเมินเป็นมูลค่�ในก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิต	 มี

ตัวเลือกต่�งๆ	ได้แก่	

 ร�ค�หน้�โรงง�น	(เช่น	ร�ค�ที่ตั้งโดยผู้ผลิต)

 ร�ค�ข�ยสง่หรอืร�ค�ในก�รข�ยสง่ครัง้สดุท�้ย	(เชน่	ร�ค�ทีต่ัง้โดยตวัแทน

	 จำ�หน่�ยหรือผู้ค้�ส่งในห่วงโซ่อุปท�น

 ร�ค�ข�ยปลีก	(เช่น	ร�ค�ที่ตั้งโดยผู้ค้�ปลีก)
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ร�ค�ข�ยหน�้โรงง�นเปน็ฐ�นก�รเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่ทีถ่กูใชโ้ดยทัว่ไปและร�ค�

ดังกล่�วมักเป็นร�ค�สุทธิท่ีรวมภ�ษีต่�งๆ	 แล้วเช่นภ�ษีสรรพส�มิตและภ�ษีมูลค่�

เพิ่ม14	ร�ค�หน้�โรงง�นมีประสิทธิภ�พม�กที่สุดในเรื่องจุดคว�มรับผิดท�งภ�ษี	และ

มักเกิดกรณีที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ต้องจ่�ยภ�ษีสรรพส�มิตได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ

มลูค�่ของสนิค�้ในก�รข�ยครัง้หลงัสดุใหแ้กผู่ค้�้สง่หรอืแกผู่ค้�้ปลกี	เมือ่ขอ้มลูดงักล�่ว

ไม่อ�จทร�บได้จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องสร้�งก�รโอนคว�มรับผิดท�งภ�ษีในลักษณะที่

เป็นก�รระงับภ�ษีโดยชั่วคร�วและให้ผู้ค้�ส่งหรือผู้ค้�ปลีกเป็นผู้จ่�ยภ�ษีแทนหรือ

อ�จมีก�รกำ�หนดมูลค่�ในก�รข�ยส่งหรือข�ยปลีกขึ้นโดยผู้มีอำ�น�จซึ่งไม่ว่�จะใช้

แนวท�งใดก็ต�มก็ส่งผลเป็นก�รลดประสิทธิภ�พและเพิ่มต้นทุนให้แก่ภ�คธุรกิจซึ่ง									

ผู้เก็บภ�ษีต้องตระหนักถึง

เหตุผลที่มูลค่�ในชั้นข�ยส่งและข�ยปลีก	 (พบได้ในภ�ษีเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์และย�สูบ)	 มักเกี่ยวข้องกับคว�มโปร่งใสและคว�มสะดวกในก�รยืนยัน

มูลค่�โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในชั้นของก�รค้�ปลีก	 อย่�งไรก็ต�มมูลค่�ของก�รข�ยปลีก

มักถูกมองโดยตั้งอยู่บนฐ�นของสินค้�ที่ข�ยในตล�ดข�ยปลีก	 เช่น	 ห้�งสรรพสินค้�	

แต่ไม่รวมถึงก�รข�ยในร้�นอ�ห�รหรือโรงแรมที่ร�ค�สินค้�อ�จสูงขึ้นได้	 4-5	 เท่�	

อย�่งไรกด็มีคีำ�แนะนำ�ว�่ควรพฒัน�ระบบก�รจดัก�รภ�ษแีละใชร้�ค�ข�ยหน�้โรงง�น

ม�กกว่�ก�รใช้ร�ค�ข�ยส่งหรือร�ค�ข�ยปลีก

ในปัจจุบันมีปัญห�ว่�ร�ค�หน้�โรงง�นข�ดคว�มชัดเจนหรือคำ�นิย�มทำ�ให้มี

ก�รจัดก�รในก�รตั้งร�ค�ข�ยโดยผู้ผลิตให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือท่ีจะแก้ปัญห�เหล่�นี้	

ต�มแผนภ�พที่	 2	 ได้อธิบ�ยถึงคำ�นิย�มของ	“ร�ค�หน้�โรงง�น”	 เพื่อเป็นข้อเสนอ

แนะในก�รกำ�หนดคำ�นิย�มที่มีคว�มเป็นม�ตรฐ�น
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แผนภาพที่ 2 : อะไรคือราคาหน้าโรงงาน ?

	 มีหล�ยสิ่งสำ�คัญต่อก�รแยกแยะคว�มหม�ยของก�รข�ยหน้�โรงง�น

  ร�ค�สินค้�เมื่อออกจ�กโรงง�น

	  ไม่มีต้นทุนอื่นใดจ�กก�รส่งสินค้�

  ผู้ซื้อมีคว�มรับผิดและได้กรรมสิทธิ์จ�กก�รส่งมอบ	และ

  ใบแจ้งร�ค�สินค้�จ�กผู้ผลิตสะท้อนถึงร�ค�ในจุดที่มีก�รส่งออกจ�ก

	 	 โรงง�น

	 มขีอ้แนะนำ�ว�่ทัง้สีม่มุมองข�้งตน้เปน็ควรเปน็สว่นหนึง่ของขัน้ตอนระดบัช�ตใินก�ร

กำ�หนดมูลค่�หน้�โรงง�น	 อย่�งไรก็ต�มยังคงมีข้อยกเว้นว่�ในกรณีที่ก�รข�ยหน้�โรงง�นมี

คว�มเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน	 ซึ่งในกรณีนี้ผู้เก็บภ�ษีควรตระหนักถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง											

ผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่�ยว่�จะมีก�รยินยอมให้มีก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ที่แน่นอนในก�รข�ย

ให้ผู้แทนจำ�หน่�ยซึ่งจะเป็นก�รลดมูลค่�ที่ต้องเสียภ�ษีลง

 การขายหนา้โรงงานตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ผูผ้ลติไดข้�ยสนิค�้ทัง้หมดดว้ยตนเองหรอื

โดยบริษัทผู้แทนจำ�หน่�ยจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รยืนยันให้แน่ชัดว่�คว�มสัมพันธ์

ระหว�่งผูผ้ลติและผูแ้ทนจำ�หน�่ยจะไมม่ผีลตอ่ร�ค�มหีล�ยปจัจยัทีผู้่เกบ็ภ�ษคีวรตระหนกัถงึ

ในกรณีที่จ�กคว�มสัมพันธ์นั้นทำ�ให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตั้งร�ค�ได้ซึ่งสิ่งที่ควรพิจ�รณ�	ได้แก่

  ร�ค�หน้�โรงง�นของสินค้�น้ันได้ถูกตั้งขึ้นโดยวิธีก�รปกติในก�รตั้งร�ค�ใน

	 	 วงก�รธุรกิจ	และ/หรือ

  ร�ค�หน�้โรงง�นของสนิค�้นัน้ไดถ้กูตัง้ขึน้ในแนวท�งทีส่อดคลอ้งกบัทีผู่ผ้ลติได้

	 	 ข�ยต่อลูกค้�อื่น	และ/หรือ

  ร�ค�หน้�โรงง�นของสินค้�น้ันครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดรวมไปถึงผลกำ�ไรและ

	 	 สอดคล้องกับกำ�ไรที่ผู้ผลิตจะได้รับในขอบเขตของธุรกิจก�รค้�นั้น	และ/หรือ

  มีก�รตรวจสอบห�หลักฐ�นว่�ร�ค�หน้�โรงง�นของสินค้�นั้นเป็นร�ค�ตล�ด

	 	 ของสนิค�้ทีใ่กลเ้คยีงกนัโดยผูผ้ลติทีใ่กลเ้คยีงกนัและในตล�ดทีใ่กลเ้คยีงกนัโดย

	 	 ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ข�ย
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6.4.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ลักษณะภาษีตามปริมาณ
มีหล�ยเหตุผลที่ทำ�ให้ภ�ษีต�มปริม�ณเป็นท่ีนิยมใช้ในก�รจัดเก็บภ�ษี												

สรรพส�มิตจ�กสินค้�ทุกประเภทก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณมีคว�มสะดวกกว่�ใน															

ก�รบรหิ�รทัง้จ�กมมุมองของภ�คธรุกจิและผูเ้กบ็ภ�ษกี�รกำ�หนดใหเ้ปน็เพียงก�รวดั

ปริม�ณมีคว�มง่�ยม�กกว่�ก�รประเมินมูลค่�ของสินค้�	ณ	เวล�ใดเวล�หนึ่งปริม�ณ

ของสินค้�ส�ม�รถวัดได้จ�กหน่วยเมตรหรือต�มนำ้�หนัก	 หรือก�รนับยืนยันจำ�นวน

บรรจุภัณฑ์

ก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณทำ�ให้ร�ยได้ของรัฐมีคว�มเสถียรโดยร�ยได้ท�งภ�ษี

จะเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปต�มอัตร�ก�รบริโภค	 จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รออก

นโยบ�ยเพื่อแก้ปัญห�รูปลักษณ์ภ�ยนอกเชิงลบนอกจ�กนี้ก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณ

ยงัชว่ยปอ้งกนัปญัห�ก�รแบง่แยกหรอืบิดเบือนตล�ด	เชน่	จะมกี�รเกบ็ภ�ษจี�กสนิค�้

และผู้เสียภ�ษีบนพื้นฐ�นเดียวกัน

ภ�ษีสรรพส�มติในเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ยงัไมม่กี�รจัดเกบ็ทัว่ทกุประเทศ

ในโลก	อย่�งไรก็ต�มจ�กต�ร�งที่	3	ชี้ให้เห็นในก�รเก็บภ�ษีเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจนั้น	

มักมีก�รแนะนำ�ให้เก็บภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยใช้ก�ร										

เก็บภ�ษีต�มปริม�ณดังที่จะกล่�วถึงต่อไป

เมื่อมีคำ�แนะนำ�ให้ใช้ภ�ษีสรรพส�มิตแบบก�รเก็บภ�ษีต�มปริม�ณ	 จึงมีข้อ

แนะนำ�ว�่จะตอ้งมกี�รกำ�หนดอตัร�ดงักล�่วขึน้อย�่งนอ้ยปลีะคร้ัง	เพ่ือปอ้งกนัปญัห�

ภ�วะเงินเฟ้อและเป็นก�รทำ�ให้แน่ใจว่�อัตร�ภ�ษีนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวล�

ผ่�นไป

6.5 อะไรคอืภาษทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในแงข่องการวางโครงสรา้ง

ภาษีและแนวคิดพื้นฐานทางภาษี

ในเรื่องนี้นั้นก่อนอื่นต้องทร�บถึงโครงสร้�งของพิกัดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตใน

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ท้ังสองบริบทดังท่ีกล่�วไว้ข้�งต้น	 และแนวคว�มคิดของ
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คูม่อืเลม่นีเ้กีย่วกบันโยบ�ยภ�ษสีรรพส�มติทีด่	ีในสว่นของข้อคว�มคดิเร่ืองโครงสร้�ง

ภ�ษีสรรพส�มิตว่�ควรจัดเก็บภ�ษีต�มหลักคว�มสะดวก	คว�มเสมอภ�ค	และคว�ม

เหม�ะสมต่อวัตถุประสงค์ในก�รออกนโยบ�ยภ�ษีของรัฐ

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการเก็บภาษีตามปริมาณ–เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

    ประเทศ       ภาษี                สินค้า       อัตราภาษี

เนเธอร์แลนด์15	 ภ�ษีก�รบริโภค	 นำ้�อัดลม	 ต่อลิตร

	 	 นำ้�ผักและนำ้�ผลไม้	 ต่อลิตร

	 	 นำ้�แร่	 ต่อลิตร

ฟินแลนด์16	 ภ�ษีสรรพส�มิต	 นำ้�อัดลม,	นำ้�ผลไม้	และโซด�	 ต่อลิตร

	 ภ�ษีบรรจุภัณฑ์	 เครื่องดื่มทุกชนิดที่ไม่ส�ม�รถ	 ต่อลิตร

	 เครื่องดื่ม	 คืนบรรจุภัณฑ์ได้

โครเอเชีย17	 ภ�ษีสรรพส�มิต	 เครื่องดื่มให้คว�มสดชื่นที่ไม่มี	 ต่อลิตร

	 	 แอลกอฮอล์

รัฐวอชิงตัน,		 ภ�ษีนำ้�อัดลม	 REPEALED	(เครื่องดื่มที่ให้คว�ม	 ต่อลิตร

สหรัฐอเมริก�18	 	 หว�นจ�กนำ้�ต�ล)19

ฝรั่งเศส	 ภ�ษีนำ้�อัดลม	 นำ้�อัดลมที่มีก�รเติมนำ้�ต�ลและ	 ต่อกระป๋อง

	 	 ให้คว�มหว�น	ภ�ษีจะถูกเก็บ	 (330	แคลอรี่)

	 	 จ�กนำ้�อัดลมและไม่ให้พลังง�น

เม็กซิโก	 ภ�ษีนำ้�อัดลม	 เคร่ืองด่ืมท่ีให้รสหว�นจ�กนำ�้ต�ล	 ต่อลิตร

ไทย	 ภ�ษีสรรพส�มิต	 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	 ต่อ	440	มิลลิลิตร

	 	 (ยกเว้นที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี)	 (เฉพ�ะเมือ่เกดิอตัร�

	 	 	 ภ�ษีต�มมูลค่�)

6.5.1 ความสะดวก
พิกัดอัตร�ภ�ษสีรรพส�มติทีม่คีว�มสะดวกคอืมกี�รกำ�หนดขัน้ตำ�่ของร�ยก�ร	

ประเภท	 ร�ยก�รย่อย	 ประเภทย่อยในแง่ท่ีทุกร�ยก�รและทุกประเภท	 (รวมทั้งทุก

ร�ยก�รยอ่ยและทกุประเภทยอ่ย)	จะถกูกำ�หนดและใหค้ำ�นยิ�มไวอ้ย�่งชดัเจน	มคีว�ม
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สำ�คญัอย�่งยิง่ท่ีเครือ่งดืม่ท่ีไมม่แีอลกอฮอลอ์�จมลีกัษณะอยูใ่นกลุม่ของนำ�้ด่ืมซ่ึงอ�จ

เป็นข้อยกเว้นของก�รเก็บภ�ษี	 แต่ในเวล�เดียวกันก็มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเก็บภ�ษี

จ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมเท่�ที่จะเป็นไปได้ม�กกว่�ก�รพย�ย�ม

จะแยกแยะออกม�เปน็สนิค�้หนึง่หรอืสองประเภทก�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจ�กหนึง่

หรือเพียงไม่กี่ประเภทของเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ถูกมองว่�มีคว�มยุ่งย�กทั้งต่อ

ตัวผู้เสียภ�ษีและต่อผู้เก็บภ�ษีในก�รตรวจสอบก�รแยกประเภทและอัตร�ภ�ษีใน

แต่ละประเภท

ก�รแบ่งแยกก�รจัดเก็บภ�ษีในวงธุรกิจอ�จเกิดขึ้นได้จ�กก�รบริห�รจัดก�ร

ภ�ษีที่มองว่�ผู้ผลิตพย�ย�มและสร้�งหรือปรับเปลี่ยนสินค้�เพื่อให้ถูกจัดอยู่ใน

ประเภทก�รเสยีภ�ษทีีด่ขีึน้หรอืไดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษ	ีต�มคำ�นยิ�มทีต้ั่งอยูบ่นฐ�นของ

ก�รมสีว่นผสมของนำ�้ต�ลอดัอ�ก�ศ	ตวัอย�่งเชน่	อ�จมกี�รห�ท�งปรับเปล่ียนสินค�้

เล็กน้อย

ก�รกำ�หนดให้มีข้อยกเว้นภ�ษีอ�จทำ�ให้เกิดปัญห�เรื่องคว�มเสมอภ�คที่ย�ก

จะแก้ไข	 กล่�วคือเมื่อมีก�รข้อยกเว้นก�รเสียภ�ษีก็ย่อมมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะ

เปลี่ยนแปลงก�รผลิตเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับสิทธิในก�รยกเว้นภ�ษี	 ยกตัวอย่�งเช่น												

ก�รยกเว้นภ�ษีให้กับนำ้�ผลไม้ธรรมช�ติที่ไม่มีก�รให้คว�มหว�น	ทำ�ให้อ�จมีก�รเติม

นำ้�ผลไม้ลงไปในสินค้�ที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับก�รลดภ�ษีหรือได้รับก�รยกเว้นภ�ษี

จ�กที่กล่�วม�เบื้องต้น	ก�รแยกประเภทก�รจัดเก็บภ�ษีในภ�คอุตส�หกรรม

จึงเปน็ส�เหตขุองสนิค�้ทีแ่ทนทีก่นัได	้กล�่วคอืเมือ่ผูบ้รโิภคเปลีย่นก�รบรโิภคไปเปน็

สินค้�ที่ไม่เสียภ�ษีท่ีส�ม�รถแทนท่ีกันได้จะทำ�ให้ร�ยได้ของรัฐสูญเสียไปในประเด็น

ของก�รแทนที่นี้จะมีก�รกล่�วถึงต่อไปในบริบทที่กล่�วถึงภ�ษีสรรพส�มิตและ

วัตถุประสงค์ด้�นสุขภ�พ

ในแง่คว�มสะดวกโดยมุง่ไปทีส่นิค�้และสิง่ทีส่�ม�รถแทนทีไ่ด	้ควรมกี�รจำ�กดั

ภ�ษีสรรพส�มติในเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืมทัง้ส�มประเภทดังทีก่ล่�ว

ไปข้�งต้น	คือ	“นำ้�ดื่ม”	“นำ้�ผลไม้”	และ	“เครื่องดื่มสำ�เร็จรูป”	และสิ่งอื่นที่อยู่ใน

ประเภทย่อยเหล่�นี้ควรได้รับก�รยกเว้นภ�ษีที่แน่นอนด้วย
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หลักก�รของคว�มสะดวกจำ�เป็นต้องขย�ยไปถึงก�รยอมรับ	 (ของผู้เสียภ�ษี)

และก�รบริห�รจัดก�รของผู้เก็บภ�ษี	 ในกรณีภ�ษีสรรพส�มิตประเภทภ�ษีต�ม

ปริม�ณเป็นที่นิยมกว่�ภ�ษีต�มมูลค่�เพร�ะมีคว�มสะดวกในก�รนับจำ�นวนหรือชั่ง

ตวงสินค้�ม�กกว่�คว�มยุ่งย�กในก�รว�งกฎเกณฑ์และกระบวนก�รในก�รระบุและ

ยืนยันมูลค่�

6.5.2 ความเท่าเทียม
สินค้�ที่ควรเก็บภ�ษีควรตั้งอยู่บนอัตร�ภ�ษีเดียวกัน	 ควรมีก�รพัฒน�

โครงสร�้งของพิกัดอัตร�ภ�ษสีรรพส�มติเพือ่ไมใ่หเ้กดิก�รแบง่แยกระหว�่งเครือ่งดืม่

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งต่ออีกประเภทหนึ่ง	หรอืระหว่�งผูเ้สียภ�ษคีนหนึง่ต่อ

ผูเ้สยีภ�ษีคนอ่ืนต�มหลกัก�รนีท้ำ�ใหข้อ้ยกเวน้ก�รเสยีภ�ษนีัน้ควรเปน็ก�รยกเวน้ภ�ษี

ในนำ้�ดื่มบรรจุขวด

ภ�ษีสรรพส�มิตในเครื่องดื่มใดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ควรปรับใช้ให้ครอบคลุมเท่�

ที่จะเป็นไปได้ม�กกว่�ที่จะพย�ย�มแยกสินค้�หนึ่งหรือสองอย่�งออกม�	ในก�รเก็บ

ภ�ษสีรรพส�มิตจ�กเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอลป์ระเภทหนึง่หรอืไมก่ีป่ระเภทจะสร�้ง

คว�มยุ่งย�ก	 (ดังที่กล่�วไปข้�งต้นและมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะพย�ย�มสร้�งหรือปรับ

เปลี่ยนสินค้�เพื่อให้ได้รับก�รจัดอยู่ในกลุ่มภ�ษีที่ดีกว่�หรือได้รับก�รยกเว้นภ�ษี

ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้จึงควรมีก�รจำ�กัดประเภทสินค้�ท่ีได้รับก�รยกเว้นภ�ษี	

โดยควรมีก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตที่มีคว�มเท่�เทียมกันระหว่�งเครื่องดื่มที่

ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เหมือนกันหรือแทนท่ีกันได้	 กล่�วอีกท�งหนึ่งคือควรใช้อัตร�ภ�ษี

เดียวกันกับสินค้�ทุกชนิด	 ยิ่งไปกว่�นั้นถ้�เป็นไปได้อัตร�ภ�ษีดังกล่�วควรเป็นอัตร�

ภ�ษีต�มปริม�ณที่เก็บต�มจำ�นวนต่อลิตรหรือต่อร้อยลิตร	 (เมื่อเทียบกันขน�ดของ

บรรจภัุณฑท์ีแ่น่นอน)	ในฐ�นะทีเ่ปน็แนวท�งก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติทีด่ทีีส่ดุจ�ก

ก�รศึกษ�	 โดยภ�ษีต�มปริม�ณเป็นท่ีนิยมม�กกว่�ภ�ษีต�มมูลค่�เมื่อมองในแง่

ปรมิ�ณและคว�มเรว็ทีเ่พิม่ขึน้ของก�รบรโิภคสนิค�้และต�มคว�มมุง่หม�ยทีเ่นน้คว�ม

มีประสทิธภิ�พในก�รจดัเกบ็ภ�ษกี�รบรโิภคม�กกว�่ก�รเกบ็ภ�ษตี�มมลูค�่หรอืต�ม

คุณภ�พ
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ก�รสร�้งคว�มเสมอภ�คใหแ้กส่นิค�้ทีเ่หมอืนหรอืแทนทีก่นัไดจ้ะชว่ยหลกีเลีย่ง

คว�มยุ่งย�กที่ไม่ต้องก�รและก�รเกิดโอก�สในก�รจัดก�รสินค้�เพื่อให้ได้รับผลท�ง

ภ�ษีที่ดีกว่�

6.5.3 การกำาหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม
คู่มอืเลม่นีม้หีลกัว�่ผูม้อีำ�น�จในทกุประเทศมสีทิธใินก�รกำ�หนดอตัร�ภ�ษ	ีใน

ขณะทีค่วรมีก�รใหข้อ้มลูแกป่ระเทศเหล�่นัน้ว�่อะไรคอืวธิทีีด่ทีีส่ดุในก�รใหค้ำ�นยิ�ม
แก่สินค้�และโครงสร้�งของระบบภ�ษี

เมือ่มีก�รกำ�หนดใหม้กี�รเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติจ�กเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล	์
ก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตต้องเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นและต�มนโยบ�ย	
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มแรกของอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตทั้งหมดในสินค้�ทุกชนิด	
เมื่อรัฐบ�ลมีนโยบ�ยยกเว้นภ�ษีหรือให้สิทธิพิเศษท�งภ�ษีแก่เคร่ืองด่ืมใดๆ	 ก�ร
ยกเว้นอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตหรือก�รลดภ�ษีนั้นต้องเป็นไปต�มอัตร�ที่กำ�หนดโดย
นโยบ�ย	หรือที่เรียกกันว่�	“ร�ยจ่�ยท�งภ�ษี”	 (tax	expenditure)	ที่ทำ�ให้รู้ได้ว่�
ร�ยได้ของรัฐบ�งอย่�งจะส�ม�รถรู้ล่วงหน้�ได้ด้วยนโยบ�ยนี้

ในก�รกำ�หนด	“นโยบ�ยอัตร�ภ�ษี”	 ในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	มีหล�ย
ปัจจัยที่สำ�คัญต่อก�รตัดสินใจขั้นสุดท้�ยในก�รกำ�หนดอัตร�ภ�ษีที่ควรใส่ใจและ
พจิ�รณ�ถงึเปน็อนัดบัแรกเมือ่รฐับ�ลพจิ�รณ�หรอืตดัสนิใจทีจ่ะเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติ
จ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	ปัจจัยเหล่�นั้นได้แก่

 ก�รเพิม่ขึน้ของร�ยไดร้ฐั	ภ�ษสีรรพส�มติเปน็หนึง่ในแหลง่ทีม่�ของร�ยได้
รัฐที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดร�ค�ของสินค้�และบริก�รหล�ยชนิด	
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นแหล่งที่ม�ของร�ยได้รัฐด้�นภ�ษีสรรพ
ส�มิตที่มีคว�มน่�สนใจในหล�ยประเทศอย่�งไรก็ต�มผู้ออกนโยบ�ยควร
พิจ�รณ�ถึงปัจจัยที่แน่นอนที่เป็นกุญแจสำ�คัญของร�ยได้รัฐได้แก่

	 -	 มีสินค้�หล�ยประเภทที่ส�ม�รถเข้�ม�แทนท่ีตล�ดเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ได้	 เว้นแต่จะมีก�รเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเคร่ืองด่ืมทุก
ชนิดผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนก�รบริโภคจ�กเครื่องดื่มที่ต้องเสีย

ภ�ษีไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ต้องเสียภ�ษี	ซึ่งทำ�ให้ผลลัพธ์ที่ต้องก�รลดลง
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	 -	 ผู้ผลิตจะโอนต้นทุนจ�กภ�ษีสรรพส�มิตไปให้แก่ผู้บริโภคทำ�ให้อัตร�
ก�รข�ยชะลอตัวลง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งที่ม�ของภ�ษีประเภท
อื่นจ�กภ�คธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องรวมไปถึงจ�กผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องใน											
ห่วงโซ่อุปท�นภ�ษีดังกล่�วเช่นภ�ษีเงินได้ที่ลดลงเพร�ะผลกำ�ไรจ�ก
ธุรกิจลดลงและอ�จกระทบต่อภ�ษีมูลค่�เพิ่มถ้�อัตร�ก�รข�ยสินค้�
ชะลอตัวลง

	 -	 มีคว�มจำ�เป็นต้องวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งเศรษฐกิจที่มีต่อตล�ด	 รวม
ไปถงึก�รห�คว�มยดืหยุน่ของร�ค�เพือ่ประม�ณอตัร�ก�รข�ยสนิค�้ที่
ต้องเสียภ�ษีท่ีลดลง	 และผลกระทบต่อกำ�ไรของผู้ผลิตและผู้แทน
จำ�หน่�ย	นอกจ�กนั้นยังจำ�เป็นต้องเข้�ใจถึงแนวโน้มผลกระทบของสิ่ง
ทีส่�ม�รถแทนทีไ่ดแ้ละพจิ�รณ�ถงึผลกระทบจ�กก�รทีผู่บ้รโิภคเปลีย่น
ไปบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ต้องเสียภ�ษีแทน

 รปูลกัษณภ์�ยนอกเพร�ะก�รบรโิภคนำ�้ต�ลแรงผลักดันเบือ้งต้นในก�รเกบ็
ภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตั้งอยู่บนแนวคิดว่�เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสมของนำ้�ต�ลอ�จเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบ�
หว�นได้	 แต่ในกรณีที่ก�รบริโภคอ�ห�รขอบผู้บริโภคจะเป็นก�รบริโภค											
นำ้�ต�ลจ�กเครื่องดื่มท่ีมีรสหว�นเพียงอย่�งเดียวน่�จะเป็นไปไม่ได้	 เมื่อ									
ผูบ้รโิภคไดร้บัพลงัง�นหลกัจ�กแหลง่นำ�้ต�ลอืน่คอืค�ร์โบไฮเดรตประเภท
อื่น	หรือโปรตีน	หรือไขมันทำ�ให้ก�รแบ่งประเภทภ�ษีที่จำ�กัดอยู่แค่เครื่อง
ดื่มจะช่วยแก้ปัญห�รูปลักษณ์ภ�ยนอกได้เพียงเล็กน้อย

 รูปลักษณ์ภ�ยนอกเพร�ะคว�มไม่สมดุลของพลังง�น	ดังที่กล่�วไปข้�งต้น
ในเรื่องนำ้�ต�ล	 ผู้ออกนโยบ�ยภ�ษีควรตระหนักถึงพลังง�นหรือแคลอรีที่
บริโภคในเรื่องของก�รใช้พลังง�นหรือแคลอรี่นั้นด้วย	 ไม่ใช่แต่เฉพ�ะก�ร
บริโภคอ�ห�รเพียงอย่�งเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับระดับก�รออกกำ�ลังก�ย
ของผู้บริโภคด้วย	ซึ่งในเรื่องก�รใช้พลังง�นนั้นเป็นเรื่องย�กที่จะแก้ไขด้วย
ก�รเก็บภ�ษี	 ดังนั้นเมื่อมีก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กก�รบริโภคเพียง
ด้�นเดียวทั้งท่ีเป็นเพียงหน่ึงในแหล่งท่ีม�ของอ�ห�รที่ให้พลังง�นจึงทำ�ให้
ผลลัพธ์ในภ�พรวมในเรื่องนี้ยังคงเป็นที่น่�สงสัย
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ส่วนที่ 4

ก�รบริห�รจัดก�ร

ภ�ษีสรรพส�มิต
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บทที่ 7

ก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิต

บทสรุปของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 กระบวนก�รผลิตและก�รประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้�ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษี

สรรพส�มิตควรจะต้องได้รับใบอนุญ�ตโดยต้องมีก�รตรวจสอบคุณสมบัติก่อนและภ�ย

หลังได้รับอนุญ�ตอย่�งเข้มข้น

 ใบอนุญ�ตภ�ษีสรรพส�มิตควรอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขในก�รจำ�กัดผู้ได้รับใบอนุญ�ตให้ดำ�เนิน

กิจก�รเฉพ�ะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจท่ีได้รับอนุญ�ตและให้เก็บรักษ�ข้อมูลเกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินง�นไว้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม

 มีระบบก�รร�ยง�นและก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตท�งอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบส�ม�รถ

	 กระทบยอดก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตกับร�ยง�นก�รเสียภ�ษีได้

 คว�มรบัผดิในก�รเสยีภ�ษสีรรพส�มติเกดิขึน้เมือ่สินค้�ไดอ้อกจ�กสถ�นทีท่ีไ่ดร้บัอนญุ�ต	

โดยต้องมีก�รควบคุมตรวจสอบอย่�งเข้มงวดในระหว่�งที่มีก�รขนถ่�ยสินค้�ในขณะที่

สินค้�นั้นได้รับก�รยกเว้นภ�ษีสรรพส�มิตเป็นก�รชั่วคร�วอันเนื่องม�จ�กมีก�รขนถ่�ย

สินค้�ระหว่�งสถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ตหรือในระหว่�งที่มีก�รขนถ่�ยสินค้�จ�กสถ�นที่ที่ได้

รับอนุญ�ตเพื่อนำ�ไปส่งออกหรือเพื่อทำ�ล�ย	หรือในก�รยกเว้นภ�ษีในรูปแบบอื่น

 ในก�รยนืยนัสถ�นก�รณเ์สยีภ�ษสีรรพส�มติและก�รตรวจสอบคว�มถกูตอ้งของก�รเสยี

ภ�ษีไม่ควรพึ่งพ�ระบบอ�กรแสตมป์แต่ควรใช้เทคโนโลยีซึ่งจะส�ม�รถควบคุมห่วงโซ่

อุปท�นของสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรส�มิตได้อย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พม�กกว่�

 บังคับใช้ระบบควบคุมห่วงโซ่อุปท�นอย่�งเต็มรูปแบบและสนับสนุนให้มีก�รออก

หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของ	WHO	FCTC	Protocol	 to	Eliminate	 the	

Illicit	Trade	in	Tobacco	Products
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ระยะที่สองของก�รศึกษ�นี้จะตรวจสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวัตถุประสงค์

และแง่มุมที่สำ�คญัของก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพส�มิตโดยบทนี้จะแสดงให้เห็นถงึ

ผลของก�รศึกษ�	บทที่	7	มีเนื้อห�ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	(ก)	“ระบบก�รควบคุม

ในหว่งโซอ่ปุท�น”	ซึง่ห�กมกี�รบงัคบัใชอ้ย�่งเหม�ะสมจะชว่ยบง่ชีค้ว�มเสีย่งทีส่ำ�คญั

ทีมีผลตอ่ร�ยไดภ้�ษีสรรพส�มติ	และ	(ข)	“ก�รบรหิ�รจัดก�รคว�มรับผิดในท�งภ�ษี

สรรพส�มิต”	ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้�ที่ได้รับยกเว้น

ภ�ษีสรรพส�มิตชั่วคร�วตลอดจนก�รเสียภ�ษีและก�รร�ยง�นก�รเสียภ�ษี

ระบบควบคุมหลกัทีจ่ะกล่�วถงึดงัตอ่ไปนีเ้ป็นม�ตรก�รหลกัซึง่ไดร้บัก�รเลอืก

ใช้เมื่อไม่น�นม�นี้โดย	WHO	FCTC	Protocolto	Eliminate	the	Illicit	Trade	in	

Tobacco	 Products	 (โปรโตคอล)	 ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ประเทศสม�ชิกอ�เซียน												

บ�งประเทศไดล้งน�มใหส้ตัย�บนัโดยทีอ่กีหล�ยประเทศกำ�ลังพิจ�รณ�ว�่จะลงน�ม

และให้สัตย�บันหรือไม่ห�กมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพ�ะเจ�ะจงกับ

โปรโตคอลจะไดร้บัก�รแสดงไวใ้นกลอ่งข้อคว�มแสดงคว�มเหน็แทรกอยูใ่นสว่นต�่งๆ	

ของบทนี้	โดยข้อมูลอย่�งละเอียดจะปร�กฏอยู่ในภ�คผนวก	1

7.1 มาตรการการควบคมุหว่งโซอ่ปุทานเพือ่คุม้ครองรายได้

ในทางภาษี

7.1.1. การออกใบอนุญาต

องค์กรที่เป็นผู้ผลิต	จัดเก็บ	เคลื่อนย้�ย	หรือค้�ข�ยสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษี	แต่ได้

รบัก�รยกเวน้ภ�ษีสรรพส�มติชัว่คร�วจะมหีน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบอย�่งม�กกบัหนว่ย

ง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิต	 ดังนั้นควรจะมีข้อกำ�หนดท�ง

กฎหม�ยหรือก�รบริก�รสำ�หรับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีซึ่งต้อง													

ได้รับก�รอนุญ�ตหรือก�รจดทะเบียนในท�งใดท�งหนึ่ง	 ม�ตรก�รนี้จะช่วยให้													

หน่วยง�นกรมสรรพส�มติแนใ่จว�่ไดร้บัรูร้�ยท้ังหมดว�่มใีครดำ�เนนิง�นในระบบภ�ษี

สรรพส�มิตบ้�ง	 นอกจ�กนี้	 ขั้นตอนก�รสมัครและก�รตรวจสอบคุณสมบัติจะช่วย

ปฏิเสธผู้สมัครบ�งร�ยในก�รออกใบอนุญ�ต	 จนกว่�คว�มเสี่ยงของผู้สมัครที่มีต่อ													
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ร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตจะอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้

แมว้�่ใบอนญุ�ตจะออกใหก้บัองคก์รทีม่คีว�มเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้เท่�นัน้	

แต่ใบอนุญ�ตส�ม�รถกำ�หนดข้อจำ�กัด	 ข้อห้�ม	 และเงื่อนไขต่�งๆ	ที่ผู้ได้รับอนุญ�ต

จะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะรักษ�ระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่เสมอ

ดังนั้น	ก�รออกใบอนุญ�ตสำ�หรับก�รผลิต	ก�รส่งออก	และก�รจัดเก็บสินค้�

ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตถือว่�เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	

 โปรโตคอลเอฟซีทีซีขององค์การอนามัยโลกเพื่อกำาจัดการค้าผลิตภัณฑ์       

สูบที่ผิดกฎหมาย : การออกใบอนุญาต

	 นอกเหนือจ�กก�รผลิต	 ก�รนำ�เข้�สินค้�และก�รจัดเก็บสินค้�ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษี
สรรพส�มิต	 โปรโตคอลกำ�หนดให้ประเทศสม�ชิกที่ให้สัตย�บันจะต้องมีระบบก�รออก													
ใบอนุญ�ตสำ�หรับกิจกรรม	ดังต่อไปนี้
 ก�รผลิตอุปกรณ์ทำ�บุหรี่และผลิตภัณฑ์ย�สูบ
 ก�รนำ�เข้�และส่งออกอุปกรณ์ทำ�บุหรี่และผลิตภัณฑ์ย�สูบ
นอกจ�กนี้	สำ�หรับก�รประกอบกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	จะต้องมีใบอนุญ�ตเช่นเดียวกัน
 ก�รปลูกย�สูบ	(ยกเว้นก�รปลูกแบบเกษตรดั้งเดิมขน�ดเล็ก)
 ก�รขนส่งผลิตภัณฑ์ย�สูบในเชิงพ�ณิชย์หรือก�รขนส่งอุปกรณ์ในก�รผลิตย�สูบ
 ก�รขนส่งอุปกรณ์ผลิตบุหรี่
 ก�รข�ยส่ง	ก�รเป็นน�ยหน้�	หรือก�รกระจ�ยอุปกรณ์ทำ�บุหรี่และ/หรือผลิตภัณฑ์ย�สูบ
 ก�รข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบ

(โปรดดูม�ตร� 6 ส่วนที่ 3 ของโปรโตคอล)

ใบอนุญ�ตภ�ษีสรรพส�มิตควรจะออกต่อเมื่อมีก�รตรวจสอบคว�มเสี่ยงท�ง

ร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตที่เหม�ะสมโดยแนวปฏิบัตินี้จะสำ�เร็จได้ด้วยก�รบังคับใช้

กระบวนก�รสมัครท่ีผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลท่ีจำ�เป็นซึ่งจะได้รับก�รตรวจสอบจ�ก

หน่วยง�นที่เก่ียวข้องกับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตข้อมูลที่ต้องกรอกนั้นควรมีก�ร

ประเมนิต�มเกณฑ์คว�มเสีย่งกอ่นท่ีจะตดัสนิใจในก�รออกใบอนญุ�ต	โดยต�มต�ร�ง

ที่	 1	 เป็นตัวอย่�งของข้อมูลที่แนะนำ�ให้สอบถ�มผู้สมัครในก�รขอใบอนุญ�ต	และ			

หลักเกณฑ์ที่หน่วยง�นอ�จจะใช้ในก�รประเมินระดับคว�มเสี่ยงของผู้สมัคร
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ตารางท่ี 1 หลักเกณฑใ์นการประเมนิใบสมคัรเพ่ือออกใบอนญุาตภาษสีรรพสามติ

ข้อมูลขั้นตำ่าที่ควรสอบถาม         เหตุผลที่ควรถาม         เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อ
          ผู้สมัคร         การออกใบอนุญาต

ชื่อขององค์กร	และ	 เพื่อตรวจสอบคว�มสุจริต	 องคก์รไดด้ำ�เนนิก�รโดยถกูตอ้ง
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี	 	 ต�มกฎหม�ย	และไดจ้ดทะเบยีน
ที่เกี่ยวข้อง	 	 ภ�ษีอ�กรต่�งๆ	อย่�งถูกต้อง

ชื่อของผู้มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อตรวจสอบคว�มสุจริต	 มีคว�มรู้	ประสบก�รณ์	และ
	 ของผู้สมัคร	 คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประวัติอ�ชญ�กรรม	 เพื่อตรวจสอบคว�มเหม�ะสม	 องค์กรและตัวแทนไม่เคยถูก
	 ขององค์กรที่จะได้รับใบอนุญ�ต	 ตัดสินว่�ได้กระทำ�คว�มผิด
	 	 ในฐ�นคว�มผิดที่เกี่ยวข้องกับ
	 	 ก�รฉ้อโกงซึ่งมีโทษจำ�คุก

สถ�นที่ตั้ง	 เพื่อตรวจสอบสถ�นที่ตั้งของ	 พื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ตมีคว�ม
	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รผลิต	 เหม�ะสมสำ�หรับก�รผลิตและ
	 ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต	 ก�รจัดเก็บสินค้�ที่อยู่ในบังคับ
	 	 ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต	

	 	 พื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ตมีระบบ
	 	 รักษ�คว�มปลอดภัยท�ง
	 	 ก�ยภ�พ

ร�ยละเอียดของสินค้�และ	 เพื่อบ่งชี้และระบุยี่ห้อสินค้�	 ก�รคำ�นวณภ�ระภ�ษีสรรพส�มิต
เครื่องมือที่ใช้ในก�รผลิต	 	 สำ�หรับหลักประกันทัณฑ์บน
	 เพ่ือให้ทร�บศักยภ�พในก�รผลิต	

ตล�ดของสินค้�	 เพื่อประเมินขน�ดของตล�ด	 ธุรกิจมีศักยภ�พในเชิงพ�ณิชย์
	 สำ�หรับเปรียบเทียบข้อมูล
	 เกี่ยวกับกำ�ลังก�รผลิตของ
	 เครื่องมือ
	 	 ก�รผลิตสอดคล้องกับคว�ม
	 	 ต้องก�รของตล�ดที่แท้จริง

ก�รบันทึกบัญชีและ	 เพื่อตรวจสอบคว�มส�ม�รถใน	 ระบบภ�ยในและก�รควบคุม
ระบบบัญชี	 ก�รจัดทำ�บัญชีภ�ษีสรรพส�มิต	 ส�ม�รถจัดเก็บ	บันทึก	และจัดทำ�
	 ที่ต้องชำ�ระ	 บัญชีหน้ีสินสรรพส�มิตทุกร�ยก�ร
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เมือ่มกี�รออกใบอนญุ�ตแลว้	ในก�รควบคมุผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตเพือ่ใหค้ว�มเสีย่ง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ควรมีก�รตั้งเงื่อนไข	ข้อห้�ม	หรือข้อจำ�กัด	ไว้กับใบอนุญ�ต	
ประเภทของขอ้จำ�กดัหรอืเงือ่นไขทีจ่ะนำ�ม�ใชไ้มค่วรมคีว�มเขม้งวดม�กจนเกนิไป	แต่
ควรมีลักษณะต�มตัวอย่�ง	ดังต่อไปนี้

 ระบุ	 “ขอบเขตของก�รอนุญ�ต”	 ในใบอนุญ�ต	 ตัวอย่�งเช่น	 กำ�หนด
ประเภทของสนิค�้ท่ีส�ม�รถผลติ	(ก�รบม่เบยีร	์ก�รผลติบหุรี	่ก�รประกอบ
ช้ินส่วนย�นยนต์	 ก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับยกเว้นภ�ษี
สรรพส�มิตชั่วคร�ว	ก�รข�ยสินค้�ในเขตปลอดอ�กร	เป็นต้น)

 กำ�หนดขอบเขตหรือกำ�หนดพื้นที่ก�รผลิตหรือพื้นที่เก็บรักษ�สินค้�ที่
	 ส�ม�รถใช้ได้โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญ�ต
 กำ�หนดให้มีหลักประกันทัณฑ์บนที่ได้สัดส่วนกับคว�มรับผิดในท�งภ�ษี

สรรพส�มิตที่มีต่อสินค้�ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของผู้ได้รับใบอนุญ�ตภ�ยใน
เวล�ที่กำ�หนด

 ผู้ได้รับใบอนุญ�ตต้องแจ้งหน่วยง�นกรมสรรพส�มิตสำ�หรับคว�มเปล่ียนแปลง
ในพนักง�นท่ีรับผิดชอบ	 ระบบบันทึกก�รดำ�เนินกิจก�รและระบบบัญชี	
ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยท�งก�ยภ�พ	เครื่องมือท�งก�รผลิต	หรือคว�ม
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของสถ�นที่ตั้ง

 ส�ม�รถเข้�ถึงระบบบันทึกก�รดำ�เนินกิจก�รและระบบบัญชี	 รวมถึง
สถ�นที่ตั้งที่ได้รับอนุญ�ต	เครื่องจักรในก�รผลิต	เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
ม�ตรวัดอัตร�ก�รไหล	เครื่องวัด	เครื่องชั่ง	วัตถุดิบในก�รผลิต	สินค้�ที่อยู่
ในกระบวนก�รผลิต	และสินค้�สำ�เร็จรูป	ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต

 ควรมีระบบก�รอนุมัติก่อนสำ�หรับก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้น
ภ�ษสีรรพส�มติช่ัวคร�วจ�กสถ�นท่ีตัง้ทีไ่ดร้บัอนญุ�ตทีห่นึง่ไปยงัอกีสถ�น
ที่หนึ่ง	(โปรดดูข้อถกเถียงที่ครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�ที่
ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีอ�กรชั่วคร�วในหัวข้อถัดไป)

ระบบก�รออกใบอนญุ�ตยงัตอ้งก�รสว่นประกอบอืน่เพือ่สนบัสนนุก�รทำ�ง�น
ของระบบ	และยืนยันว่�ผู้ได้รับอนุญ�ตปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด	ซึ่งส่วนประกอบต่�งๆ
เหล่�นี้พร้อมทั้งคำ�อธิบ�ยและก�รดำ�เนินก�รต�มแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้รับสรุปย่อไว้
ในต�ร�งที่	2
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ตาราง 2 ภารกิจต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนระบบการออกใบอนุญาตภาษีสรรพสามิต

ภารกิจในการสนับสนุน       เหตุผลของภารกิจ      แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ

         ดำาเนินการตามภารกิจ

ก�รตรวจสอบใบอนุญ�ต	 เพื่อรักษ�ระดับคว�มเสี่ยง	 ตรวจสอบผู้รับใบอนุญ�ตหลังจ�ก

และก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ต	 	 12	เดือนแรก

	 เพื่อสร้�งโอก�สที่จะใช้	 ตรวจสอบผู้รับใบอนุญ�ตที่มี

	 เงื่อนไขใหม่	 คว�มเสี่ยงตำ่�	หลังจ�กผ่�นพ้นไป

	 	 36	เดือน

	 เพื่อสร้�งโอก�สที่จะไม่ต่อ	 ผู้รับใบอนุญ�ตต้องต่ออ�ยุใบอนุญ�ต

	 อ�ยุผู้ได้รับอนุญ�ตที่มี	 ใบอนุญ�ตก่อนวันหมดอ�ยุ

	 คว�มเสี่ยงสูง

ค่�ธรรมเนียมในก�ร	 เพื่อครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยใน	 เพียงพอที่จะครอบคลุมค่�ใช้จ่�ย

ออกใบอนุญ�ต	 ก�รทำ�ใบอนุญ�ต	 ดังนี้:

	 เพื่อสร้�งอุปสรรคหรือลดแรง		ค่�สมัคร

	 จูงใจให้กับผู้ประกอบก�รที่	 	ค่�ออกใบอนุญ�ต

	 ไม่มีศักยภ�พในท�งธุรกิจ	 	ค่�ต่ออ�ยุใบอนุญ�ต

ท�งเลือกในก�รใช้	 เพื่อสร้�งแรงจูงใจในก�ร	 กำ�หนดระดับก�รลงโทษโดย

ม�ตรก�รลงโทษ	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ	 เจ้�หน้�ที่ระดับอ�วุโส

ในท�งบริห�ร	 เงื่อนไขของใบอนุญ�ต	 	จดหม�ยแจ้งเตือนก�รกระทำ�

	 	 				คว�มผิด

  	หนังสือแจ้งเตือนค่�ปรับ

  	ก�รระงับใบอนุญ�ตระยะสั้น

  	ก�รระงับใบอนุญ�ตระยะย�ว

หลักประกันหรือ	 เพื่อคุ้มครองร�ยได้จ�กก�ร	 มีคว�มสอดคล้องกับคว�มรับผิด

ก�รคำ้�ประกัน	 จัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตกรณี	 ในก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตซึ่งอ�จ

	 ผู้ได้รับใบอนุญ�ตไม่ส�ม�รถ	 จะเกิดขึ้นในทันที	หรือในรอบปี

	 ลงบัญชีสินค้�เสียภ�ษีและ	 บัญชี

	 ไม่ส�ม�รถชำ�ระภ�ษี	 จดัห�หลักประกนัหรอืก�รคำ�้ประกนั

	 สรรพส�มิตได้	 โดยใชเ้อกส�รค้ำ�ประกนัของธน�ค�ร
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ขั้นตอนก�รยกเลิก	 เมื่อผู้ได้รับอนุญ�ตมีคว�ม	 ยกเลิกใบอนุญ�ตโดยอัตโนมัติ

ใบอนุญ�ต	 เสี่ยงสูงเกินกว่�ที่จะรับได้	 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญ�ตหรือตัวแทน

	 	 ถูกตัดสินว่�กระทำ�คว�มผิดใน

	 	 ฐ�นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุก

	 	 ยกเลกิใบอนญุ�ตโดยอตัโนมตั	ิเมือ่

	 	 ผู้ได้รับใบอนุญ�ตล้มละล�ย

	 	 ยกเลิกใบอนุญ�ตเมื่อเจ้�หน้�ที่

	 	 สรรพส�มิตระดับอ�วุโสพิจ�รณ�

	 	 เห็นว่�ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยหรือ

	 	 ระเบียบยังคงดำ�เนินต่อไป	แม้ว่�

	 	 ผู้ได้รับอนุญ�ตจะได้รับก�รลงโทษ

	 	 ในท�งบริห�รแล้วก็ต�ม

ขั้นตอนอุทธรณ์	 เพื่อคว�มยุติธรรม	คว�ม	 คำ�วินิจฉัยส�ม�รถอุทธรณ์ได้

	 โปร่งใส	และคว�มรับผิดชอบ	 ทั้งหมดยกเว้นกรณีที่ใบอนุญ�ต

	 ของหน่วยง�น	 ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

7.1.2 การบนัทกึขอ้มลู การทำาบญัชแีละการจดัทำารายงานถงึความ

รับผิด
ก�รทำ�บันทึกและร�ยง�นอ�จทำ�ได้ในหล�ยรูปแบบเพ่ือบ่งชี้และตรวจสอบ

คว�มรบัผดิในท�งภ�ษสีรรพส�มติจนกว่�จะมขีอ้แกต้วัถงึก�รไมต่อ้งรบัผดินัน้	บนัทกึ

ทีแ่ตกต�่งกนัออกไปมคีว�มจำ�เปน็ตอ่ก�รตดิต�มคว�มรับผิดในภ�ษสีรรพส�มติต้ังแต่

ก�รเกิดขึ้นของคว�มรับผิดไปจนถึงก�รชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิตในข้ันตอนสุดท้�ย													

ก�รร�ยง�นร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นของผู้ได้รับใบอนุญ�ตควรมีคว�มสะดวกต่อ

ทั้งภ�คอุตส�หกรรมและผู้เก็บภ�ษี	 กระบวนก�รเหล่�นี้ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยก�รใช้											

ฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือก�รสร้�งรูปแบบท�งตรงสำ�หรับก�รบันทึกท�งก�รค้�

ของผู้ได้รับใบอนุญ�ต	

ภารกิจในการสนับสนุน       เหตุผลของภารกิจ      แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ

         ดำาเนินการตามภารกิจ
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ในก�รตรวจสอบอย�่งเปน็ท�งก�รมคีว�มเกีย่วขอ้งต่อ	3	องคป์ระกอบซ่ึงเปน็

กุญแจสำ�คัญของระบบภ�ษีสรรพส�มิต	ต�มแผนภ�พที่	1	ด้�นล่�ง	ได้แก่

	ผลิตภัณฑ์	(ก�รก่อให้เกิดคว�มรับผิด)

	ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับร�ยก�รสินค้�ในร้�น	 (ก�รติดต�มคว�มรับผิดซึ่ง

	 อ�จเพิ่มหรือลดลงก็ได้)	และ

	ก�รร�ยง�นและก�รชำ�ระภ�ษี	(ข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับผิด)

7.1.3 บันทึกสินค้า
วัตถุประสงค์หลักที่จะให้มีก�รใช้กับสินค้�ใดๆที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษี										

สรรพส�มิตคือทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีก�รทำ�บัญชีไว้	 ในเร่ืองนี้ส�ม�รถบรรลุผลได้											

ด้วยก�รบันทึกถึงวัตถุดิบที่ได้รับ	 ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

ก�รบันทึกสินค้�ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยและได้ถูกย้�ยเข้�ไปในร้�นค้�	ดังนั้นก�รทำ�ให้

มีคว�มหลอมรวมกันซึ่งวัตถุดิบและสินค้�ที่ผลิตเสร็จแล้วนั้นซึ่งเป็นกระบวนก�ร

สุดท้�ยที่นำ�ไปสู่ก�รชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิต

คว�มแตกต�่งระหว�่งปรมิ�ณวตัถดุบิทีน่ำ�เข�้ไปและปรมิ�ณสนิค�้ทีส่ง่เข�้ร�้น

ค้�ในช่วงเวล�สุดท้�ยของก�รทำ�บัญชีเป็นที่รู้จักกันดีในคำ�ว่�	“ก�รสูญเสีย”	ก�รสูญ

เสียเป็นสิ่งที่ไม่ส�ม�รถเลี่ยงได้ในกระบวนก�รผลิตสินค้�ทุกชนิด	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ในก�รผลติสนิค�้ทีต่อ้งเสยีภ�ษปีระเภทท่ีส�ม�รถระเหยได้	ต�มแผนภ�พที	่2	ได้สรปุ

เหตุผลหลักๆที่ทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียเกิดขึ้นระหว่�งกระบวนก�รผลิตไว้

จ�กกระบวนก�รเก็บบันทึกได้แสดงให้เห็นว่�ผู้เก็บภ�ษีกำ�ลังคิดจะสร้�งหลัก

ก�รเกีย่วกบัก�รสญูเสยีโดยท่ัวไปและก�รสญูเสยีท่ีค�ดหม�ยได้ขึน้ม�ใชก้บัผูไ้ด้รบัใบ

อนุญ�ต	 ดังน้ันจ�กข้อยกเว้นนี้จึงเกิดสถ�นก�รณ์ตัวอย่�งคือเมื่อเกิดก�รสูญเสียที่													

ไม่ปกติขึ้นและอ�จเป็นไปได้ว่�ร�ยได้รัฐมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่บ�งผลิตภัณฑ์ไม่ได้											

รับก�รบันทึกในร�ยก�รสินค้�	 ก�รสูญเสียอ�จได้รับก�รทบทวนจ�กทั้งก�รดำ�เนิน

ก�รเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และโดยช่วงเวล�ก�รทำ�บัญชี	 หรืออ�จจะด้วยทั้งสองอย่�ง

ประกอบกัน
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แผนภาพที่ 1 : การบันทึกข้อมูล การทำาบัญชี การจัดทำารายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการที่ได้รับอนุญาต

                       การผลิต                                        สินค้า                       การรายงาน

วัตถุดิบ:
- ได้รับ
- ประมวลผล
- เข้าสู่การ
  ผลิต

การผลิต:
(กลุ่มวัน)
- เข้าสู่การผลิต
- สินค้า  
  สำาเร็จรูป
- เพื่อการบรรจุ

การบรรจุ
สินค้า:
- เพื่อเป็น
  สินค้า

เปิดคลังสินค้า

+ ขนย้ายจากการบรรจุ

+ นำาเข้า

+ ซื้อภายในคลังสินค้า

+ กำาไร

+ ขาดทุน

+ ขายภายในประเทศ

+ ส่งออก

+ ขายภายในคลังสินค้า

= ปิดคลังสินค้า

สำาแดงการนำาเข้า

ใบแจ้งหนี้/ตรวจสอบ
ผู้ประกอบการ
ปรับปรุงรายการ

ยื่นเสียภาษีสรรพ-
สามิต/ชำาระภาษี

สำาแดงการส่งออก

ใบแจ้งหนี้/ตรวจสอบ
ผู้รับโอน

สินค้าคงเหลือ

ภาพท่ี 2: ท่ีมาของการสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าที่เสีย

ภาษี ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

ทำาไมถึงมีการสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องเสียภาษี?

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดก�รสูญเสีย	ได้แก่

	ก�รระเหยของวัตถุดิบหรือสินค้�ที่ผลิตเสร็จแล้ว	 จ�กก�รขย�ยหรือ

	 หดตัวในก�รชั่งตวงเบื้องต้น

	ก�รแชท่ีไ่มถ่กูตอ้ง	/	ก�รทดสอบคว�มเข้มข้นของผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์

	ก�รบรรจุหรือก�รกรองม�กเกินไป

	ก�รหกหรือรั่วระหว่�งกระบวนก�รผลิต

	ผลิตภัณฑ์ที่ตกค้�งในท่อส่ง	ตัวกรองหรือถังกักเก็บ

	ผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดทิ้งเพร�ะไม่เป็นไปต�มแบบหรือม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

	วัตถุดิบหรือส่วนอื่นที่ไม่เป็นไปต�มแบบหรือม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

	 ที่แตกหักหรือไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้หรือถูกทิ้งไป

	ผลติภัณฑ์ทดลองท่ีนำ�ออกม�จ�กส�ยผลติภณัฑเ์พือ่ก�รทดสอบคณุภ�พ
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จ�กคำ�แนะนำ�ต�มแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อก�รเก็บบันทึก	ต�มต�ร�งที่	3	
ควรใชแ้นวท�งทัว่ไปท่ีตอ้งออกแบบให้เหม�ะสมกบัผลติภณัฑแ์ตล่ะประเภท	ตวัอย�่ง
เช่น	 กระบวนก�รผลิตสินค้�ประเภทชิ้นส่วนรถยนต์จะมีคว�มแตกต่�งจ�กโรงกลั่น
วิสกี้	 อย่�งไรก็ต�มยังคงมีหลักก�รทั่วไปซึ่งส�ม�รถใช้ได้กับทุกก�รผลิตสินค้�	 ต�ม
ต�ร�งที่	3	มีก�รแบ่งแยกสินค้�ออกเป็น

	ก�รจัดก�รวัตถุดิบหลักหรือก�รบันทึกก�รซื้อข�ยและก�รใช้วัตถุดิบที่
	 สำ�คัญและบ�งส่วน	เช่น	สิ่งที่ถูกนำ�เข้�ไปเพื่อก�รผลิต
	ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือร�ยละเอียดของสินค้�ที่ถูกผลิตขึ้น	

รวมทั้ง	สูตรและร�ยละเอียดที่คล้�ยกัน(ต�มสมควร)	ตัวอย่�งเช่น	ในก�ร
สร้�งย�นยนต์และโมเดล	 รวมทั้งขน�ดของเครื่องยนต์	 ก�รใช้เชื้อเพลิง	
จำ�นวนที่นั่ง	 เป็นต้น	 หรือในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมีคว�มเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์และขน�ดบรรจุภัณฑ์	และ

	กลุ่มของร�ยละเอียดท่ีบันทึกร�ยละเอียดสำ�คัญของแต่ละก�รดำ�เนิน
	 ก�รผลิต

ตารางที่ 3 : แนวปฏิบัติการบันทึกการผลิต

        รายละเอียดของสินค้า      รุ่นของสินค้าที่ผลิต
     การลงทะเบียนวัตถุดิบ   (สำาหรับแต่ละสินค้าที่ (สำาหรับการผลิตแต่ละครั้ง)
 ผลิต-ตามความเหมาะสม)

เปิดยอดปริม�ณวัตถุดิบที่มี	 บ่งชี้ผลิตภัณฑ์	(ชื่อ	ยี่ห้อ	 ชุดตัวเลขและวันที่
	 ก�รผลิต	รุ่น	ฯลฯ)

วันที่	จำ�นวน	ชื่อผู้ประกอบก�ร	 ขน�ดบรรจุภัณฑ์	จำ�นวน	 จำ�นวนของวัตถุดิบ	(ต�ม
หม�ยเลขใบแจ้งหนี้ของก�ร	 บรรจุภัณฑ์	ฯลฯ	 จำ�นวนวัตถุดิบที่ลงทะเบียน)
ซื้อละครั้ง

วันที่	จำ�นวน	หม�ยเลขชุดของ	 คุณสมบัติอื่นๆ	ที่ช่วยใน	 จำ�นวนของสินค้�สำ�เร็จรูป
วัตถุดิบท้ังหมดท่ีส่งให้กับก�รผลิต	 ก�รจัดหมวดหมู่หรือก�ร	
	 ประเมินผลก�ร	เช่น	ขน�ด
	 กำ�ลังของเคร่ืองยนต์	คว�ม
 เข้มข้นของแอลกอฮอล์	ฯลฯ

ปิดยอดจำ�นวนวัตถุดิบคงเหลือ	 ก�รสูญห�ย
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7.1.4 การดำาเนินการเกี่ยวกับรายการสินค้า
บันทึกเหล่�นี้เกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเสร็จแล้วตั้งแต่เวล�ที่

มีก�รเคลื่อนย้�ยจ�กก�รผลิตจนถูกปล่อยออกสถ�นที่นั้น	ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์โดยตรง

ต่อกระบวนก�รทำ�บัญชีที่ผู้ได้รับใบอนุญ�ตถูกกำ�หนดให้ต้องมีก�รทำ�บัญชีส่ิงที่เข้�

และออกเพื่อจุดประสงค์ในก�รลงทะเบียนแต่ละประเภท

จ�กแผนภ�พที่	 1	 ผู้ได้รับใบอนุญ�ตจะเริ่มสร้�งคว�มสมดุลให้กับแต่ละ

ผลติภณัฑใ์นแตล่ะรอบระยะเวล�บัญชีกอ่นท่ีจะมกี�รเพิม่เตมิเข�้ไปในตำ�แหนง่นีด้ว้ย

วิธีก�รได้แก่

	สินค้�ที่ผลิตเสร็จแล้วจ�กก�รผลิตทั้งหมด

	ก�รนำ�เข้�	(ซึ่งสิ่งที่ต้องมีก�รสำ�แดงก�รนำ�เข้�)

	ก�รซือ้ข�ยหรอืก�รรบัสนิค�้ท่ีไดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษโีดยชัว่คร�วจ�กผูไ้ดร้บั

	 ใบอนุญ�ตคนอื่น	(เพื่อได้รับก�รอนุมัติต�มสมควร)

	สิง่ทีไ่ดร้บัในคลงัสนิค�้	(โดยปกตคิอืก�รสง่มอบทีผ่ดิพล�ดหรอืก�รทำ�บญัชี

	 ผิดพล�ดในช่วงต้นของรอบระยะเวล�บัญชีซ่ึงต้องนำ�ม�หักลบออกจ�ก

	 ร�ยก�รสินค้�ในแต่ละรอบระยะเวล�บัญชี)

	ก�รส่งเข้�สู่ตล�ด	(ซึ่งต้องมีก�รจ่�ยภ�ษีสรรพส�มิตต�มสมควร)

	ก�รข�ยส่งออก	 (ซึ่งต้องมีก�รสำ�แดงก�รส่งออกหรืออย่�งอื่นในทำ�นอง

	 เดียวกัน)

	ก�รข�ยให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญ�ตคนอื่นๆ	 ซึ่งจะได้รับก�รยกเว้นภ�ษีโดย

	 ชั่วคร�ว	(ซึ่งต้องได้รับอนุญ�ตต�มสมควร)	และ

	ก�รสญูเสยีในคลงัสนิค้�	(โดยทัว่ไปคือ	ก�รแตกหกั	ก�รสง่มอบทีผ่ดิพล�ด	

	 ก�รทำ�บัญชีผิดพล�ดในช่วงต้นของรอบเวล�ก�รทำ�บัญชี)

	ด้วยสิ่งเหล่�นี้จะเป็นตัวสร้�งคว�มสมดุลให้กับสินค้�แต่ละอย่�งในแต่ละ

	 รอบเวล�ก�รทำ�บัญชี
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7.1.5 บันทึกอื่นๆ
ข้อกำ�หนดที่เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับผู้ได้รับอนุญ�ตในก�รเก็บ

จำ�นวนบันทึกอื่นๆ	เพื่อสนับสนุนก�รกระทำ�ที่หล�กหล�ยและยืนยันก�รปฏิบัติต�ม	

เช่นก�รปรับใช้เรื่องก�รคืนเงิน/ก�รคืนภ�ษี/ก�รลดหนี้/ก�รคืนอ�กรก�รดำ�เนินก�ร

เกี่ยวกับสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว	 และก�รชำ�ระหนี้ภ�ษี	 สิ่งเหล่�นี้เป็น

เรื่องที่ต้องมีก�รกำ�หนดให้มีก�รบันทึกเพิ่มเติมซึ่งจะกล่�วถึงต่อไปในบทนี้

อย่�งไรก็ดีต�มอนุสัญญ�ก�รค้�ผิดกฎหม�ยมีก�รกำ�หนดให้มีก�รเก็บบันทึก

เพิ่มเติมในกรณีของอุตส�หกรรมย�สูบ	ซึ่งได้กำ�หนดว่�ต้องมีก�รบันทึกถึงอุปกรณ์ที่

ใช้ผลิตย�สูบและร�ยละเอียดของตล�ดที่ตั้งใจไว้	 (รวมไปถึงที่ค�ดก�รณ์ไว้)	 ลูกค้�	

และก�รขนส่ง	 สำ�หรับข้อกำ�หนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร�ยละเอียดสำ�หรับย�สูบนั้นเป็น

ไปต�มกล่องภ�พด้�นล่�ง

โปรโตคอลเพ่ือกำาจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย : การเก็บ

บันทึกรายการ

ต�มทีไ่ดก้ล�่วไวใ้นข�้งตน้	ต�มอนสุญัญ�ไดม้กี�รกำ�หนดใหม้กี�รเกบ็บนัทกึเครือ่ง

มือที่ใช้ในก�รผลิตย�สูบ	 ซึ่งมีก�รกระทำ�สองประเภทที่ถูกกำ�หนดให้มีก�รเก็บ

บันทึกต�มอนุสัญญ�	:

	 	 “ก�รผลิต”	ผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือเครื่องมือที่ใช้ในก�รผลิต	และ

	 	 “ก�รครอบครอง”ผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือเครื่องมือ	 เพื่อ	 (1)	ส่งออก	หรือ	

	 	 (2)	 คว�มรับผิดท�งภ�ษีหรือก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�วและตั้งใจที่จะ

	 	 ดำ�เนินก�ร

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องมือ การครอบครองผลติภณัฑย์าสบูหรอื

ที่ใช้ในการผลิตยาสูบ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาสูบเพื่อ

 การสง่ออก ไมเ่สียภาษี และผลิตภณัฑ์

 ยาสบูทีเ่สยีภาษหีรอืเครือ่งมอืในการ

 ผลิตยาสูบ
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บันทึกท�งก�รค้�เกี่ยวกับสิ่งที่นำ�เข้�ม�	 วันที่ของก�รขนส่งสินค้�ท�งเรือจ�ก

เพื่อก�รผลิต	 จุดสุดท้�ยท่ีมีก�รควบคุมผลิตภัณฑ์น้ัน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตล�ด	(1)	ปริม�ณ	 ร�ยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับก�รขนส่ง

(2)	แนวโน้ม	(3)	ก�รค�ดก�รณ์	และ	 ผลิตภัณฑ์	(รวมทั้งยี่ห้อ	จำ�นวน	โกดัง

(4)ข้อมูลสำ�คัญอื่นที่เกี่ยวข้อง	 สินค้�)

ปริม�ณของผลิตภัณฑ์ย�สูบและเคร่ืองมือ	 เส้นท�งก�รขนส่งท่ีต้ังใจไว้และจุดหม�ย

ในก�รผลิตที่ผู้ได้รับใบอนุญ�ตมีไว้ใน	 ปล�ยท�ง

ครอบครอง	เก็บรักษ�	หรือมีไว้ในก�ร

ควบคุม	(1)	คลังสินค้�	และ	(2)	ในโกดัง

สินค้�ท่ีต้องเสียภ�ษีและศุลก�กรภ�ยใต้

ระบบก�รส่งผ่�นหรือก�รถ่�ยเทหรือ

ก�รงดเว้นภ�ษีชั่วคร�ว

	 ก�รระบุบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคล

	 ท่ีเปน็เจ�้ของผลติภณัฑน์ัน้ระหว�่งก�ร

	 ขนส่ง

	 วิธีก�รขนส่ง	รวมทั้งก�รระบุผู้ขนส่ง

	 วันที่ที่ค�ดก�รณ์ว่�จะมีก�รขนส่งไป

	 ถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง

	 ตล�ดที่ตั้งใจว่�จะมีก�รข�ยปลีกหรือ

	 มีก�รใช้

สุดท้�ยแล้วต�มอนุสัญญ�นี้ต้องก�รให้ผู้ได้รับใบอนุญ�ตท�งย�สูบมีก�รเก็บ

บันทึกเหล่�นี้ไว้เป็นเวล�	4	ปี

(โปรดดูม�ตร� 9 ส่วนที่ 3 ของโปรโตคอล)
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7.1.6 การตรวจสอบบัญชี
ก�รตรวจสอบบัญชีสำ�หรับผู้ได้รับใบอนุญ�ตภ�ษีสรรพส�มิตเป็นก�รทำ�ให้

แน่ใจได้ว่�จะมีก�รปฏิบัติต�ม	 โดยผลลัพธ์จ�กก�รตรวจสอบบัญชีจะเป็นที่น่�พอใจ

ถ้�ผู้ได้รับใบอนุญ�ตได้มีก�ร

	มีก�รบันทึกถึงคว�มรับผิดท�งภ�ษีสรรพส�มิตไว้	 ทั้งคว�มรับผิดจ�กก�ร

	 ผลิต	ก�รนำ�เข้�หรือก�รได้ม�ซึ่งสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว

	มกี�รชำ�ระหนีภ้�ษสีรรพส�มติทัง้หมด	หรอืทำ�ใหพ้อใจดว้ยก�รมขีอ้อธบิ�ย

	 เพื่อไม่ต้องรับผิดกรณีสินค้�ใดๆ	ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีสรรพส�มิต

	มีก�รชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิตต�มวันที่กำ�หนดให้ชำ�ระ

	มีก�รเรียกร้องก�รคืนเงิน	คืนภ�ษี	ลดหนี้	หรือคืนอ�กร	และ

	มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิตและเงื่อนไขในก�รอนุญ�ต

ต�มรปูแบบทีส่ะดวกทีส่ดุประเภทของคว�มเส่ียงทีเ่กดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิก�ร

ของผู้ได้รับใบอนุญ�ตส�ม�รถแก้ไขได้ทั้งหมดด้วยก�รกำ�หนดให้มีก�รทำ�บันทึกดังที่

กล่�วไว้ข้�งต้น	และก�รทำ�บันทึกเหล่�นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีเรียกเอ�จ�ก

ผู้เก็บภ�ษี	 เพื่อก�รตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีจำ�เป็นต้องเข้�ถึงผู้คนและ

บนัทึก(ในรปูแบบของเอกส�ร	และ/หรอืระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ)	ซ่ึงมคีว�มสำ�คญั

ต่อก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบบัญชี	 สิ่งเหล่�นี้ส�ม�รถทำ�ให้สำ�เร็จได้ด้วยก�รกำ�หนด

ในกฎหม�ยภ�ษสีรรพส�มติมกี�รจดัทำ�บันทึก	หรอืก�รกำ�หนดใหม้กี�รทำ�บนัทกึต�ม

เงื่อนไขของก�รอนุญ�ตท�งภ�ษีสรรพส�มิต	

โดยสรุปแล้ว	สิ่งที่ต้องมีในข้อกำ�หนดได้แก่

	เข้�ถึงสถ�นที่ในก�รประกอบธุรกิจของผู้ได้รับอนุญ�ต

	มีก�รตรวจสอบบันทึกที่สำ�คัญและทำ�สำ�เน�ไว้

	เข้�ถึงไฟล์คอมพิวเตอร์และข้อมูลที่ด�วน์โหลด

	มีก�รตั้งคำ�ถ�มต่อผู้จัดก�รและผู้ปฏิบัติง�น

	มีก�รทดสอบคว�มแม่นยำ�ของเครื่องมือที่ใช้ในก�รวัด	 เช่น	 เซนเซอร์วัด

	 อัตร�ก�รไหล	ก�รนับม�ตรวัด	เป็นต้น	และ
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	มีก�รออกแบบตัวทดลองและนำ�มันออกม�เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์

	ในทำ�นองเดยีวกนั	ยงัมคีว�มจำ�เปน็ตอ้งมกี�รปอ้งกนัสำ�หรับผู้ได้รับใบอนญุ�ต

ต�มกฎหม�ยหรอืตอ่ก�รตรวจสอบบัญชีต�มคำ�แนะนำ�	ดงันัน้กระบวนก�รตรวจสอบ

บญัชจีะตอ้งไมส่ร�้งภ�ระตอ่ธรุกจิม�กเกนิควรและต้องไมเ่ปน็ก�รปฏบิติัทีผิ่ดจรรย�

บรรณหรือไม่เป็นมืออ�ชีพ	สิ่งเหล่�นี้เป็นวิธีก�รในก�รตรวจสอบบัญชีซึ่งรวมถึง

	ก�รแจ้งเตือนล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรถึงก�รตรวจสอบบัญชีและ

	 ขอบเขตของก�รตรวจสอบ	วัตถุประสงค์	และบันทึกที่จำ�เป็นต้องใช้

	ตอ้งมกี�รตรวจสอบบัญช	ี(หรอือย�่งนอ้ยตอ้งถกูนำ�)	โดยผูต้รวจสอบบญัชี

	 ซึ่งมีอำ�น�จ	 (ได้รับก�รรับรองหรือผ่�นก�รฝึกอบรมสำ�หรับผู้เชี่ยวช�ญใน

	 ขั้นตำ่�สุด)	เพื่อทำ�ก�รตรวจสอบบัญชี

	กำ�หนดเวล�ว�่จะตอ้งมกี�รเกบ็บนัทกึน�นเท�่ใดและสทิธขิองผูต้รวจสอบ

	 บัญชีในก�รเข้�ถึงบันทึก	และ

	ก�รกำ�หนดให้มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นก�รตรวจสอบบญัชอีย�่งเตม็รปูแบบเมือ่

	 มีก�รตรวจสอบเสร็จสิ้น

สำ�หรับแนวท�งก�รตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดนั้นมีหล�ยปัจจัยแวดล้อมท่ีต้อง

พิจ�รณ�	 โดยสิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือก�รเพิ่มปริม�ณก�รเติบโตของก�รดำ�เนินก�รท�ง

ธรุกจิทีจ่ำ�เปน็ตอ้งมกี�รยนืยนั	บอ่ยครัง้ทีใ่นก�รตรวจสอบบญัชผู้ีเสียภ�ษสีรรพส�มติ

จะมีแหล่งข้อมูลเพียงเล็กน้อย	 ด้วยก�รเพิ่มขึ้นของก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจทำ�ให้มี

คว�มเสี่ยงต่อคว�มรับผิดท�งภ�ษีสรรพส�มิต	

ใบบริบทนี้	 แนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รตรวจสอบบัญชีคือก�รเปล่ียนไปสู่

ฐ�นของก�รควบคมุ	(ต�มภ�พ	4	ด�้นล�่ง)	โดยมเีป�้หม�ยคอืเพือ่ลดคว�มเสีย่งทีเ่กดิ

จ�กผู้จ่�ยภ�ษีสรรพส�มิตจำ�นวนม�ก
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แผนภาพที่ 4 : การควบคุมการตรวจสอบพื้นฐาน

อ�จสรุปได้ว่�ก�รออกแบบเทคนิคก�รตรวจสอบเพื่อทบทวนระบบธุรกิจและก�ร

ควบคุมภ�ยในผู้ผลิตสินค้�ท่ีต้องเสียภ�ษีและผู้จ่�ยภ�ษีและก�รทดสอบคว�มซื่อสัตย์นั้น	

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในก�รควบคมุภ�ยในทีผู่ไ้ดร้บัใบอนญุ�ตจะตอ้งมกี�รปกปอ้งและค้นห�

ข้อผิดพล�ด	 ต�มแนวคิดน้ีผู้ตรวจสอบควรทบทวนระบบและก�รควบคุมกระบวนก�รใน

ก�รผลิตม�กกว่�ก�รพย�ย�มที่จะตรวจสอบทุกก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจที่ต้องเสียภ�ษี	

ดงันัน้ถ�้ระบบและก�รควบคมุส�ม�รถดำ�เนนิก�รไดโ้ดยมปีระสทิธภิ�พ	ผูเ้กบ็ภ�ษี

จะส�ม�รถเชื่อมั่นได้ว่�ก�รดำ�เนินก�รท่ีเกิดจ�กระบบเหล่�นี้	 เช่น	 ก�รทำ�ร�ยง�นถึง

ผลติภณัฑ	์ก�รสำ�แดงก�รนำ�เข้�	ก�รสำ�แดงก�รสง่ออก	ผลตอบแทนและก�รชำ�ระหนีภ้�ษี

จะเปน็ไปโดยถกูตอ้ง	ตรงกนัข�้มระบบทีม่สีดุออ่นในก�รควบคมุอ�จหม�ยคว�มว�่ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญ�ตต้องมีก�รทดสอบก�รดำ�เนินก�รต่�งๆม�กยิ่งขึ้น	 อย่�งไรก็ต�มท�งปฏิบัติที่ดี

ที่สุดในก�รตรวจสอบไม่เฉพ�ะแต่ก�รฟื้นฟูร�ยได้รัฐท่ีสูญเสียไปจ�กข้อผิดพล�ดเท่�นั้น	 	

แตย่งัรวมถงึก�รแนะนำ�ผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตเพือ่ทีจ่ะพฒัน�ระบบธรุกจิและก�รควบคมุภ�ยใน

ให้มีประสิทธิภ�พขึ้น

วัตถุประสงค์ที่สำ�คัญของก�รตรวจสอบบัญชีคือเพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อก�รสูญ

เสียร�ยได้รัฐท�งภ�ษี	 ซึ่งจะบรรลุผลด้วยก�รลดคว�มเส่ียงจ�กผู้ได้รับอนุญ�ตท�ง

ภ�ษทีัง้หมด	คำ�ว�่	“คว�มเสีย่งตำ�่”	คอืก�รส�ม�รถตรวจสอบผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตไดถ้งึ	

ก�รยื่นแบบภ�ษีสเตทเม้นท์	ก�รทำ�ร�ยง�นในช่วงเวล�ใดเวล�หนึ่ง	 เป็นต้น	และไม่

จำ�เป็นต้องทำ�ก�รตรวจสอบเป็นเวล�หล�ยปี	แม้ว่�จะเป็นผู้เสียภ�ษีร�ยใหญ่ก็ต�ม

บรษัิททีม่คีว�มเสีย่งสงูและคว�มเสีย่งป�นกล�งจะเปน็เป�้หม�ยของก�รตรวจ

สอบด้วยคว�มตั้งใจจะลดระดับคว�มเสี่ยงของผู้ได้รับใบอนุญ�ตเหล่�นี้ให้อยู่ใน												

ระดบัคว�มเสีย่งตำ�่	ถ�้ผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตมแีนวโนม้ท่ีจะไมส่�ม�รถเปลีย่นแปลงระดับ

คว�มเสี่ยงสูงให้ลดลงได้ผู้เก็บภ�ษีก็อ�จต้องมีก�รตัดสินใจถึงก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ต

ให้หรือไม่	

คว�มเสีย่งในระดบั	“คว�มเสีย่งตำ�่”	ยงัคงส�ม�รถเปล่ียนแปลงได้อย�่งรวดเร็ว

และผู้เก็บภ�ษีจะต้องตรวจสอบทุกบริษัทให้เป็นปกติประจำ�เพื่อติดต�มระดับคว�ม

เสี่ยงของผู้ได้รับใบอนุญ�ตที่อ�จเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยต่อไปนี้
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	ก�รวิเคร�ะห์ผลกำ�ไรของบริษัท	ก�รสำ�แดงสเตทเม้นท์	หรือก�รชำ�ระหนี้

	 ภ�ษีซึ่งบ่งบอกคว�มแปรปรวนที่ผิดปกติและค�ดหม�ยไม่ได้

	ก�รแจ้งของบริษัทถึงก�รเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในระบบธุรกิจ

	 หรือโครงสร้�งก�รควบคุมภ�ยใน

	มีก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเสี่ยงภ�ยในภ�คอุตส�หกรรม	 รวมทั้งก�รเปลี่ยน

แปลงของบทกฎหม�ย	กระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�น	อัตร�ภ�ษี	ก�รเพิ่มขึ้น

ของคู่แข่ง	หรือก�รตรวจห�ข้อผิดพล�ดทั่วไปภ�ยในภ�คอุตส�หกรรม

	ข้อมูลหรือข่�วกรองที่น่�เชื่อถือเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของผู้ได้รับใบ

	 อนุญ�ต

7.1.7 การตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)
คำ�ว่�	 “due	 diligence”	 อ�จเป็นคำ�ใหม่ในเร่ืองก�รบริห�รจัดก�รภ�ษี

สรรพส�มิต	 แต่เป็นแนวคิดหลักท่ีสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รต�มปกติและได้ถูกนำ�

ม�ใช้ประโยชน์กับก�รค้�หล�ยรูปแบบม�อย่�งย�วน�น	 โดยสรุปแล้ว	 ก�รทำ�	 due	

diligence	เปน็เรือ่งเกีย่วกบัก�รรูถึ้งก�รดำ�เนินก�รท�งธรุกจิของคูส่ญัญ�ฝ�่ยอืน่และ

ทำ�ให้แน่ใจว่�เข�ได้นำ�ม�ตรฐ�นต่�งๆม�ใช้เพื่อลดคว�มเส่ียงในก�รดำ�เนินก�รท�ง

ธุรกิจ

ผู้เก็บภ�ษีควรมีหน้�ที่ในก�รทำ�	 due	 diligence	 ด้วยวิธีก�รต่�งๆ	 ตัวอย่�ง

เช่น	ในก�รออกใบอนุญ�ตภ�ษีสรรพส�มิต	(ดังที่กล่�วไว้ข้�งต้น)	หรือก�รอนุญ�ตให้

เป็นสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีโดยชั่วคร�วเพื่อเปลี่ยนสิทธิ	 (ดังที่กล่�วในข้�งต้น)	

อย่�งไรก็ต�ม	 ในบริบทเรื่องนี้ต�มคู่มือเล่มนี้ก�รทำ�	due	diligence	 ในก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ษีมีคว�มเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต	ผู้นำ�เข้�	หรือตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�ที่เสียภ�ษี	

เพือ่ดงึดดูคว�มสนใจของลกูค�้ในก�รตกลงทำ�ธรุกจิกอ่นทีจ่ะมกี�รจัดห�สินค�้ทีเ่สีย

ภ�ษซีึง่เปน็สิง่จำ�เปน็ตอ่ก�รตดัสนิใจว�่จะไมข่�ยหรือจำ�กดัก�รข�ยเพ่ือลดคว�มเส่ียง

ต่อก�รสูญเสียร�ยได้รัฐโดยลูกค้�

โปรโตคอลได้กำ�หนดข้อกำ�หนดบ�งประก�รโดยเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่

อปุสงคใ์นแงเ่ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รผลติผลติภณัฑ์ย�สบูและบหุรี	่สิง่เหล�่นีไ้ดถ้กูอธบิ�ย
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ไว้อย่�งเต็มรูปแบบใน	Protocal	box	อย่�งไรก็ต�มในสินค้�ที่เสียภ�ษีส่วนม�ก	ก�ร

ทำ�	due	diligence	อ�จถูกสนับสนุนผ่�นท�งก�รออกหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในก�ร

อนุญ�ตท�งภ�ษสีรรพส�มติ	เพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุ�ตท�งภ�ษสีรรพส�มติปฏบิติัต�ม

ในก�รข�ยสินค้�นั้น	 จ�กก�รใช้คำ�แนะนำ�ต�มอนุสัญญ�	ประเภทของก�รทำ�	 due	

diligence	 เป็นก�รตรวจสอบว่�ผู้ได้รับใบอนุญ�ตส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดได้

ก่อนมีก�รข�ยรวมทั้งลูกค้�ได้

	ทำ�ธุรกิจด้วยคว�มสุจริตเมื่อมีก�รข�ยสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษี

	มีตล�ดสำ�หรับประเภทและปริม�ณของสินค้�ที่เสียภ�ษีที่ถูกข�ย

	ไม่มีก�รชำ�ระด้วยเงินสด

	ไม่มีก�รปฏิเสธก�รอนุญ�ตท�งภ�ษีสรรพส�มิต	 หรือมีก�รยกเลิกก�ร

อนุญ�ตท�งภ�ษีสรรพส�มิต	 (ดังนั้นจึงมีก�รกำ�หนดให้ผู้เก็บภ�ษีต้องเปิด

เผยข้อมูลเหล่�นี้ต่อส�ธ�รณชน)	และ

	มีก�รอนุญ�ตท�งภ�ษีสรรพส�มิตที่เหม�ะสมเมื่อมีก�รข�ยสิ่งที่ได้รับก�ร

	 ยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว

ผลที่ได้จ�กก�รทำ�	due	diligence	ช่วยพัฒน�คว�มซื่อสัตย์ในห่วงโซ่อุปท�น

ด้วยก�รทำ�ให้แน่ใจว่�จะมีก�รข�ยที่ถูกกฎหม�ยเท่�นั้นที่เกิดขึ้น	 และเปลี่ยนคว�ม

รับผิดท�งตรงบ�งส่วนไปสู่ภ�ษีสรรพส�มิตในภ�คอุตส�หกรรมของตน

โปรโตคอลเพือ่กำาจัดการคา้ผลิตภณัฑส์บูทีผ่ดิกฎหมาย:การวเิคราะหส์ถานะ

ข้อกำ�หนดที่ให้ภ�คอุตส�หกรรมย�สูบ	(รวมทั้งผู้จำ�หน่�ยเครื่องมือผลิตบุหรี่)	ต้อง

จัดให้มีก�รทำ�	due	diligence	ต่อลูกค้�ที่ได้รับใบอนุญ�ตต�มอนุสัญญ�ดังที่กล่�วไว้ข้�ง

ตน้	ดงันัน้ขอ้กำ�หนดเกีย่วกบัระบบก�รอนญุ�ตทีม่ปีระสทิธภิ�พก�รอนญุ�ตทีม่กี�รออกให้

แกก่จิก�รใดเปน็สญัลกัษณว์�่กจิก�รนัน้ไดร้บัก�รพจิ�รณ�จ�กผูเ้กบ็ภ�ษวี�่มคีว�มเสีย่งตำ�่	

ซึ่งกระบวนก�รยับยั้งก่อนที่จะมีก�รออกใบอนุญ�ตยังเป็นที่วิจ�รณ์

ขั้นตอนแรกของก�รทำ�	due	diligence	ของผู้แทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือ

เครือ่งมอืผลติบหุรีไ่ดร้บัก�รยนืยนัว�่ลกูค�้จะตอ้งไดร้บัก�รอนญุ�ตต�มคว�มเหม�ะสม	ใน

บ�งประเทศอ�จเปน็สว่นม�กของหว่งโซอ่ปุท�นซึง่เปน็ขอ้ยกเวน้ก�รข�ยใหแ้กผู้่ค้�ปลีกซึง่

เป็นเรื่องก�รตัดสินใจของแต่ละประเทศ
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อย�่งไรกต็�มในก�รยนืยนัก�รไดร้บัใบอนญุ�ตโดยลูกค�้	ผูแ้ทนจำ�หน�่ยควรยนืยนั

ถงึปรมิ�ณของผลติภณัฑย์�สบูหรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รผลติต�มปกตทิีถ่กูข�ยสูท่อ้งตล�ด

และสถ�นะของลูกค้�ในท้องตล�ดตัวอย่�งเช่น	ต�ม	Article	นี้มีคว�มไม่เหม�ะสมที่ผู้ผลิต

จะข�ยบุหรี่ให้แก่ผู้ค้�ส่งเป็นจำ�นวนม�กเกินคว�มคว�มต้องก�รของตล�ด	 หรือม�กเกิน

กว่�ปริม�ณก�รซื้อต�มปกติหรือปริม�ณก�รซื้อที่มีเหตุผล	แม้ว่�ลูกค้�จะได้รับใบอนุญ�ต

ก็ต�ม	 ผู้เก็บภ�ษีควรทำ�ให้แน่ใจได้ว่�ก�รออกใบอนุญ�ตนั้นเป็นก�รยืนยันว่�ลูกค้�เป็นผู้

ได้รับก�รอนุญ�ตจริงโดยอ�จตรวจสอบได้จ�กปริม�ณ	และก�รตรวจสอบลูกค้�ที่ไม่ได้รับ

ใบอนญุ�ตควรเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนก�รตอ่อ�ยใุบอนญุ�ตทีผู่เ้กบ็ภ�ษคีวรพจิ�รณ�ถงึ

ก�รทำ�	due	diligence	เพื่อตรวจสอบขย�ยไปถึงผู้จำ�หน่�ยเครื่องมือที่ใช้ในก�รผลิตด้วย	

ซึ่งอ�จเป็นก�รย�กต่อก�รจินตน�ก�รถึงผู้แทนจำ�หน่�ยเครื่องมือใดๆต่อกิจก�รที่ไม่ได้รับ

อนุญ�ตให้ผลิต

เมื่อมีก�รข�ยให้แก่ลูกค้�มีก�รกำ�หนดให้ผู้แทนจำ�หน่�ยต้องบันทึกร�ยละเอียด

ข้อมูลธน�ค�รของลูกค้�เพื่อยืนยันว่�ลูกค้�ไม่มีประวัติท�งอ�ชญ�กรรม	 อย่�งไรก็ต�ม											

เมือ่ผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตรูส้กึว�่ตนถกูผกูพนัไมใ่หข้�ยสินค้�ใหแ้กลู่กค้�เพร�ะกระบวนก�รทำ�	

due	diligence	มีก�รกำ�หนดให้ผู้ได้รับใบอนุญ�ตส�ม�รถร�ยง�นต่อผู้มีอำ�น�จได้

ก�รปรับปรุงให้ก�รทำ�	due	diligence	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นอ�จทำ�ได้ด้วยก�ร

ทำ�ร�ยก�รลูกค้�	ได้แก่

	 กิจก�รที่ไม่มีคว�มปลอดภัยต�มเรื่องก�รปรับใช้ก�รอนุญ�ต	ต�ม	Article	6

	 กิจก�รที่ถูกเพิกถอนก�รอนุญ�ตเพร�ะมีพฤติกรรมท�งอ�ชญ�กรรม

	 ผู้ได้รับใบอนุญ�ตที่ถูกปฏิเสธก�รข�ยเพร�ะก�รทำ�	due	diligence	หรือ

	 ข้อมูลเกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ยจ�กตัวแทนคนอื่นในประเทศและผู้มีอำ�น�จจ�ก

		 น�น�ช�ติ	เกี่ยวกับก�รโกงภ�ษี

คว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบสถ�นก�รณ์ได้รับอนุญ�ตของลูกค้�อ�จสนับสนุน

ได้ด้วยกระบวนก�รทำ�	due	diligence

(โปรดดูArticle 7 of Part III of the Protocol)
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7.1.8 การติดตาม
ในระยะที่	2	ของโครงก�รนี้พบว่�	“อ�กรแสตมป์”	เป็นสิ่งช่วยยืนยันว่�มีก�ร

ชำ�ระภ�ษแีลว้	เสน้ท�งท่ีถูกกฎหม�ยไปสูต่ล�ดและคว�มถกูตอ้งยงัคงเปน็ปญัห�	จ�ก

ก�รศึกษ�ในระยะที	่2	พบว�่สนิค�้ทีแ่ตกต�่งกนัและเสน้ท�งเข�้สูต่ล�ดทีแ่ตกต�่งกนั

มีคว�มย�กลำ�บ�กตอ่ก�รว�งกรอบใหเ้ปน็หนึง่เดยีวกนัเพ่ือเปน็แนวท�งแกไ้ขปญัห�

สำ�หรับสินค้�ทุกประเภทที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต	

จ�กร�ยง�นก�รอภิปร�ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รพัฒน�คุณภ�พและคว�ม

ปลอดภยัของอ�กรแสตมป์	อย�่งไรกต็�มก�รใช้อ�กรแสตมปท์ีม่ลีกัษณะเปน็กระด�ษ

ต่อไปถูกมองว่�เป็นสัญลักษณ์รับรองคว�มถูกต้องในเชิงรับ	 ซึ่งต้องพึ่งพ�ก�รใช้

อุปกรณพ์เิศษทีผู่ใ้ชต้อ้งไดร้บัก�รอบรมม�	เชน่เครือ่งสแกนทีม่รี�ค�แพง	ร�ยละเอยีด

นอกจ�กนี้ต�มข้ออภิปร�ยในประเด็นอ�กรแสตมป์ส�ม�รถพบได้ใน	section	7.2.2	

“Duty	Payment	and	Reporting”

ก�รติดต�มดูเหมือนว่�จะมีประสิทธิภ�พต่อก�รปฏิบัติต�มและก�รบังคับใช้	

และเป็นกญุแจสำ�คญัอย่�งแทจ้รงิตอ่ก�รควบคมุหว่งโซ่อปุท�นต�มอนสัุญญ�ว�่ด้วย

ก�รขจัดก�รค้�ผลิตภัณฑ์ย�สูบผิดกฎหม�ย	 ในประเด็นเรื่องก�รปรับใช้ก�รติดต�ม

รอ่งรอยต�มอนุสัญญ�ว�่ดว้ยผลติภณัฑย์�สบูนัน้ไดร้บัก�รอภปิร�ยอย�่งเตม็รปูแบบ

ต�ม	Protocal	Box	ในหน้�ถัดไป

ก�รทำ�ให้ก�รติดต�มร่องรอยมีประสิทธิภ�พนั้นจะต้องมีก�รกำ�หนดให้มีก�ร

ใช้รหัสบ่งชี้ที่มีคว�มทนท�นและมีคว�มเป็นเอกลักษณ์	 และระบบก�รจัดก�รข้อมูล	

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในประเทศทีม่คีว�มเบีย่งเบน	สิง่เหล�่นีเ้ปน็แนวท�งปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

ต่อหล�ยภ�คอุตส�หกรรม	เช่น	อุตส�หกรรมย�ไม้	อ�ห�รและย�สูบ	ก�รเกิดขึ้นของ

ระบบฮ�ร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้ก่อให้เกิดระบบก�รติดต�มร่องรอยท่ีมีประสิทธิภ�พ

และครอบคลุมทั่วทั้งโลกทั้งในระดับของผู้ผลิตและระดับของห่วงโซ่อุปท�น	 ก�รที่													

ผู้ผลิตและผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปท�นจะเลือกใช้ฮ�ร์ดแวร์และซอฟแวร์เพ่ือเป็นระบบ

ติดต�มร่องรอยต�มน�น�ช�ตินั้น	 ควรคำ�นึงถึงก�รใช้เคร่ืองบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคว�ม

เป็นเอกลักษณ์	 ระบบคว�มปลอดภัยและก�รจัดก�รข้อมูลที่สำ�คัญ	 ซึ่งมีก�รทำ�ให้

แน่ใจว่�จะมีก�รปฏิบัติต�มระบบก�รติดต�มร่องรอยอย่�งรวดเร็วภ�ยใต้โครงสร้�ง
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พื้นฐ�นที่มีคว�มหล�กหล�ยและข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณ	 (รวมทั้งสม�ชิกในห่วงโซ่

อุปท�นขน�ดเล็ก/กล�ง)	 นอกเหนือจ�กขอบเขตของประเทศและภูมิภ�คที่ส�ม�รถ

เข้�ถึงได้ด้วยสถ�นที่และเครื่องมือที่หล�กหล�ย

ก�รเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนี้ทำ�ให้เกิดก�รทำ�เครื่องหม�ยผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยตัว

บ่งชี้ที่มีคว�มเป็นเอกลักษณ์

ก�รจัดลำ�ดับนี้โดยทั่วไปมักถูกนำ�ม�ใช้กับช่วงก�รผลิตระหว่�งก�รบรรจุลง

บรรจภุณัฑ	์โดยเปน็ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิค�้และก�รผลติทีส่ร�้งขึน้และเพือ่

ก�รเข้�ถึงได้ของผู้มีอำ�น�จด้�นภ�ษี

ตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันว่�ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของแท้และ

ยืนยันถึงร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นเอง	รวมทั้งก�รผลิตและสถ�นะท�งภ�ษีและ

ก�รชำ�ระหนี้ภ�ษี	 ยิ่งไปกว่�น้ันก�รส�ม�รถติดต�มได้ยังช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้

ระหว่�งห่วงโซ่อุปท�น	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีสำ�หรับหน่วยง�นผู้ตรวจสอบ	 หรือเพื่อ

ตอบรับก�รร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่�ไว้ว�งใจในตล�ด	ด้วยก�รพัฒน�เทคโนโลยีจึง

ทำ�ให้ส�ม�รถจับระดับของข้อมูลได้

ตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ยังช่วยเป็นร่องรอยของก�รเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์

ต�มหว่งโซอ่ปุท�น	รวมท้ังร�ยละเอยีดของผูค้�้ปลกี	ลกูค�้	ตร�บเท�่ทีว่นัทีแ่ละสถ�น

ที่ในก�รขนส่งนั้นยังช่วยบ่งชี้ถึงก�รเบี่ยงเบน	 ก�รลักลอบนำ�เข้�หรือก�รเลี่ยงภ�ษี	

โดยสรุปมันจะกล�ยเป็นแหล่งท่ีม�หรือเครื่องมือเพื่อก�รสืบสวนไม่ใช่เพียงแค่ก�ร

ตรวจสอบบัญชี

เทคโนโลยดี�้นก�รรบัรองว�่เป็นของแท้และก�รติดต�มรอ่งรอยยงัไมเ่พยีงพอ

ต่อก�รแก้ปัญห�เก่ียวกับก�รไม่จ่�ยภ�ษีสำ�หรับสินค้�ท่ีเสียภ�ษีท่ีมีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก

แทจ้รงิแลว้ระบบไมไ่ดเ้ปน็ต�มแนวท�งปฏบิติัท่ีดีท่ีสุดดังท่ีกล่�วไวข้้�งต้น	เชน่

ก�รใช้	open	standard	coding	ซึ่งไม่มีประสิทธิภ�พแม้ว่�จะมีร�ค�แพง	สิ่งเหล่�นี้

เป็นต้นตอของคว�มเสี่ยงในก�รเลี่ยงภ�ษีและก�รลักลอบนำ�เข้�	 ในท�งกลับกันก�ร

ใช้รหัสดิจิตอลท่ีมีคว�มครอบคลุมและระบบก�รติดต�มร่องรอยที่ได้มีก�รนำ�ม�ใช้

แลว้ในสถ�นทีผ่ลติหล�ยแหง่ทีไ่ดร้บัอนญุ�ตและไดใ้หบ้รกิ�รทีม่ปีระสทิธภิ�พและคุม้

ค่�ต่อหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย
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ขณะที่ปัจจุบันมีข้อโต้แย้งจำ�นวนม�กเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีสรรพ

ส�มิตในผลติภณัฑย์�สบูซึง่แนวคดิเรือ่งก�รตดิต�มรอ่งรอยส�ม�รถนำ�ม�ใชก้บัสนิค�้

ทีเ่สยีภ�ษีสว่นม�กไดด้ว้ยก�รทีผู่ผ้ลติระบุร�ยละเอยีดของผลติภณัฑล์งบนบรรจภุณัฑ์

ด้วยข้อมูลรหัสเกี่ยวกับสินค้�บนฉล�กและผ่�นบ�ร์โค้ดหรือ	QR	 โค้ด	 เป็นต้น	 ก�ร

เกบ็ขอ้มลูในฉล�กจะกล�ยเป็นกลไกสำ�หรบัผูม้อีำ�น�จในท�งภ�ษทีีจ่ะยนืยนัคว�มถกู

ต้องของสินค้�และรู้ถึงร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์	 ร�ยละเอียดและข้อจำ�กัดในก�ร

แจกจ่�ย

อย�่งไรก็ต�มยงัมขีอ้กำ�หนดใหผู้เ้กบ็ภ�ษรีว่มมอืกบัผูจ้�่ยภ�ษโีดยถกูตอ้งต�ม

กฎหม�ยเพือ่คน้ห�ตน้ทนุสำ�หรบัระบบก�รตดิต�มรอ่งรอยท่ีมปีระสิทธภิ�พม�กท่ีสุด

เพื่อนำ�ม�ใช้กับแต่ละภ�คอุตส�หกรรมโดยเฉพ�ะ

โปรโตคอลเพื่อกำาจัดการค้าผลิตภัณฑ์สูบที่ผิดกฎหมาย: ร่องรอยและการ

ติดตาม

อนุสัญญ�นี้อ�จเรียกได้ว่�เป็นก�รสร้�งแนวนโยบ�ยให้แก่ทั้งโลกด้วยคว�มย�ก

ลำ�บ�ก	เพร�ะเปน็ก�รสร�้งข้ึนจ�กระบบก�รตดิต�มรอ่งรอยในแตล่ะประเทศและภมูภิ�ค

ในระดับประเทศนั้น	 ในแต่ละประเทศได้กำ�หนดระบบที่ตั้งอยู่บนฐ�นของก�รใช้

เครื่องบ่งชี้ที่มีเอกลักษณ์ประทับลงบนบรรจุภัณฑ์	 กล่องกระด�ษ	 และบรรจุภัณฑ์ซึ่ง

ประกอบด้วยของมูลดังนี้

	 วันที่และสถ�นที่ผลิต

	 โรงง�นที่ผลิต

	 เครื่องจักรที่ใช้ในก�รผลิต

	 ก�รเคลื่อนย้�ยก�รผลิต	/	เวล�ในก�รผลิต

	 ชือ่	ใบกำ�กบัสนิค�้	หม�ยเลขใบสัง่ซือ้และบนัทกึก�รจ�่ยเงนิของลกูค�้คนแรก

		 ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือผู้ผลิต

	 ตล�ดที่ตั้งใจนำ�ไปข�ยในชั้นข�ยปลีก

	 คำ�อธิบ�ยถึงผลิตภัณฑ์

	 คลังสินค้�และก�รขนส่งใดๆ
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	 ข้อมูลของผู้ซื้อ	และ

	 เส้นท�งก�รขนส่งที่ตั้งใจไว้	วันที่และผู้รับฝ�กข�ย

วตัถปุระสงคห์ลกัของก�รทำ�เครือ่งหม�ยทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ละร�ยละเอยีดทีส่ำ�คญั

เพือ่ใหผู้เ้กบ็ภ�ษสี�ม�รถตดัสนิใจไดถ้งึทีม่�ของย�สบูและคว�มเปน็ไปไดท้ีจ่ะเกดิก�รเบีย่ง

เบนไปสู่ตล�ดผิดกฎหม�ย	จึงอ�จต้องมีก�รตรวจสอบก�รเคลื่อนไหวของย�สูบตลอดห่วง

โซอ่ปุท�นและเพือ่ยนืยนัสถ�นะท�งกฎหม�ยของผลิตภัณฑ์นัน้ในเวล�ใดโดยเฉพ�ะเจ�ะจง	

แม้ว่�ในประเทศท่ีมีอัตร�ภ�ษีผลิตภัณฑ์ย�สูบท่ีตำ่�	 ระบบก�รติดต�มร่องรอยก็ยังมีคว�ม

จำ�เป็นเพื่อเป็นก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นข้อตกลง	มิฉะนั้นจะเป็นก�รทำ�ล�ยคว�มส�ม�รถ

ในก�รตดิต�มรอ่งรอยของผลติภณัฑน์ัน้เมือ่ออกจ�กประเทศทีม่กี�รเชือ่มโยงดว้ยระบบทัว่

โลกโดยปร�ศจ�กข้อมูลที่สำ�คัญ

ต�มม�ตร�	8	อ�จมีก�รวิจ�รณ์ถึงอนุสัญญ�นี้ในฐ�นะที่เป็นก�รแก้ไขปัญห�เรื่อง

คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปท�นของผลิตภัณฑ์ย�สูบที่เคลื่อนย้�ยจ�กตัวแทน

จำ�หน�่ยไปสูต่วัแทนจำ�หน�่ยและจ�กประเทศไปสูป่ระเทศ	ดงัทีเ่หน็ไดใ้นหล�ยกรณศึีกษ�

ก�รเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกับหล�ยช�ตมิกัเปน็องคป์ระกอบทีส่ำ�คญัตอ่ก�รทำ�ใหผ้ลติภณัฑ์

ย�สูบมีคว�มเบ่ียงเบนไปสู่ตล�ดผิดกฎหม�ย	 และก�รติดต�มร่องรอยจะช่วยแก้ไขปัญห�

คว�มเสี่ยงหรือมีคว�มสะดวกต่อก�รสืบสวนและก�รฟ้องร้องถึงก�รเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น

ดังนั้นส่ิงสำ�คัญท่ีจะต้องพิจ�รณ�ในภูมิภ�ค	 (หรือต�มหลักก�รทั่วโลก)	 คว�ม													

เสี่ยงหนึ่งต่อก�รทำ�ต�มระบบก�รติดต�มร่องรอยคือแต่ละประเทศได้สร้�งระบบก�ร													

ตรวจสอบของตวัเองข้ึนและทำ�ใหร้ะบบก�รตดิต�มรอ่งรอยผลติภณัฑข์�้มพรมแดนมคีว�ม

ย�กลำ�บ�กขึ้น

โดยปร�ศจ�กแง่มุมในด้�นภูมิภ�ค	 ระบบก�รตรวจสอบที่เข้�กันไม่ได้ทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถเกิดก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งผู้เก็บภ�ษีจ�กคู่ค้�แต่ละฝ่�ย	 ดังน้ันจึงมีคว�ม

จำ�เป็นที่จะต้องสร้�งม�ตรฐ�นให้กับก�รติดต�มร่องรอยด้วยก�รจัดก�รรหัสและข้อมูล

ก�รทำ�ต�มม�ตรฐ�นในภูมิภ�ค	 (หรือทั่วโลก)	 ด้วยก�รใช้รหัสที่มีคว�มปลอดภัย

และระบบก�รจัดก�รข้อมูลจะทำ�ให้ผู้มีอำ�น�จบังคับใช้กฎหม�ยง่�ยต่อก�รเรียกคืนด้วย	

ก�รใชว้ธิกี�รเข�้ถงึทีม่เีพยีงหนึง่เดยีวและรปูแบบทีเ่ปน็ม�ตรฐ�น	ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ	์

ก�รผลิต	ก�รกระจ�ยสินค้�และสถ�นะท�งกฎหม�ย

(โปรดดูม�ตร� 8 ส่วนที่ 3 ของโปรโตคอล)
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7.2 การจัดการความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต

7.2.1 การยกเว้นภาษีชั่วคราว

ก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�วเป็นคว�มเสี่ยงต่อร�ยได้ท�งภ�ษีที่ต้องมีก�รบริห�ร

จดัก�ร	เพือ่จดุประสงคข์องสว่นน้ี	“ก�รยกเว้นภ�ษช่ัีวคร�ว”	คอืก�รกระทำ�ใดๆ	เกีย่ว

กับสินค้�ที่เสียภ�ษีที่ยังไม่มีก�รชำ�ระภ�ษีหรือมีข้อแก้ตัวถึงก�รไม่ต้องเสียภ�ษี	 เช่น	

ก�รได้รับก�รยกเว้นท�งภ�ษีหรือปลอดภ�ษี	 หรือกล่�วอีกท�งหนึ่งสินค้�นั้นยังคงมี

คว�มรบัผดิท�งภ�ษี	เพยีงแตร่ปูแบบหลกัของก�รยกเวน้คว�มรบัผดิท�งภ�ษคีอืก�ร

จัดก�รสินค้�ที่เสียภ�ษีจ�ก

	ก�รอนุญ�ต	/	สถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ตหนึ่งไปยังอีกสถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ต

	ก�รอนุญ�ต	/	สถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ตหนึ่งไปยังสถ�นที่ส่งออก

	สถ�นที่นำ�เข้�ที่ได้รับอนุญ�ต	/	สถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ต

	สถ�นที่ที่ได้รับก�รอนุมัติไปยังกระบวนก�รอื่น	กระบวนก�รสุดท้�ย	ก�ร

ทำ�ล�ย	ก�รผลติใหเ้ปน็สนิค�้ทีไ่มต่อ้งเสยีภ�ษ	ีและ/หรือก�รบริโภคสินค�้

ที่ไม่ต้องเสียภ�ษีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนท้�ย

วตัถปุระสงคห์ลกัคอืก�รทำ�ให้แน่ใจว�่คว�มรบัผดิท�งภ�ษสีรรพส�มติทัง้หมด

จะออกจ�กก�รดแูลตรวจตร�และก�รควบคมุใหม้�ถงึสถ�นทีห่นึง่โดยปลอดภยั	และ

เริ่มคว�มรับผิดท�งภ�ษีในสถ�นที่ใหม่ที่ส�ม�รถตรวจตร�และควบคุมได้	 ประเด็น

หลักหรือคว�มเสี่ยงในก�รจัดก�รได้แก่

	จุดหม�ยปล�ยท�งที่ได้รับอนุญ�ต	/	ประเภทของสินค้�ที่ได้รับอนุญ�ต

	ผู้ส่งสินค้�จะใช้ก�รขนส่งที่เหม�ะสมเพื่อให้สินค้�ทั้งหมดปลอดภัย

	ผู้ได้รับใบอนุญ�ตขนส่งจะส่งสินค้�ที่ถูกต้องในปริม�ณที่ถูกต้อง	และ

	ผู้ได้รับใบอนุญ�ต	 /	 สถ�นท่ีได้รับก�รอนุมัติจะมีก�รบันทึกถึงก�รรับโดย

	 ถูกต้อง

วัตถุประสงค์เหล่�นี้และคว�มเสี่ยงจะถูกแก้ปัญห�ด้วยก�รใช้และอนุมัติ

กระบวนก�รทีท่ำ�ใหผู้เ้กบ็ภ�ษเีชือ่มัน่ไดว้�่คว�มเสีย่งทัง้หมดจะถกูบรรเท�ลงและดว้ย
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ก�รอนุญ�ตให้มีก�รยกเว้นภ�ษีในสินค้�โดยชั่วคร�วเกิดขึ้น	สิ่งเหล่�นี้จะบรรลุผลได้

ด้วยก�รใช้รูปแบบซึ่งประกอบด้วยร�ยละเอียดที่สำ�คัญทั้งหมดของผู้ส่งและผู้รับ	 ซึ่ง

ต้องเป็นร�ยละเอียดเกี่ยวกับสินค้�ท่ีเสียภ�ษีที่เพียงพอเพื่อทำ�ให้ส�ม�รถระบุและ

ประเมินคว�มรับผิดท�งภ�ษีได้	 นอกจ�กนี้ในก�รกำ�หนดผู้เก็บภ�ษียังส�ม�รถมอง

ห�ตำ�แหน่งที่ปลอดภัยที่ครอบคลุมคว�มรับผิดท�งภ�ษีสรรพส�มิตท้ังหมดจ�ก													

ผู้สมัครซึ่งไม่ถึงจุดหม�ยที่ตั้งใจไว้ทั้งหมด

ท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รปรับใช้อนุมัติกระบวนก�รส่งและรับนั้นส�ม�รถ

จดัก�รไดด้ว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส	์เช่น	ระบบ	Excise	Control	Movement	System	

(ECMS)	 ของสหภ�พยุโรป	 ซึ่งส�ม�รถเห็นได้ทั้งในกรณีตัวอย่�งด้�นล่�งและภ�ค	

ผนวก	1	ในส่วนท้�ยของบทนี้	อย่�งไรก็ต�มผู้เก็บภ�ษียังจำ�เป็นต้องมองห�ระบบที่

เปน็กระด�ษร่วมกบัก�รควบคมุทีแ่นะนำ�ดว้ย	ใน	AEC	ควรใชก้ระบวนก�ร	Customs	

Union	 โดยปร�ศจ�กขอบเขตก�รควบคุมเช่นในยุโรปหรือไม่	 ในระบบกระด�ษที่มี

หล�กหล�ยจำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมืออย่�งเต็มรูปแบบจนกว่�ระบบ	 IT	 เช่น		

ECMS	จะถูกสร้�งขึ้น

กรณีศึกษาที่ 1 : ระบบ Excise Control Movement Systems (ECMS)2

ระบบ	ECMS	เปรียบเสมือนก�รพัฒน�ก�รค้�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์	ย�สูบหรือผลิตภัณฑ์ด้�นพลังง�น	ภ�ยในสหภ�พยุโรป

ระบบ	ECMS	ใชร้ะบบเครอืข�่ยคอมพวิเตอรใ์นก�รตรวจสอบก�รเคล่ือนไหวของสนิค�้

ทีเ่สยีภ�ษีทีถ่กูเคลือ่นย�้ยอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัก�รงดเวน้ภ�ษสีรรพส�มติชัว่คร�วในสหภ�พยโุรป	

เช่นเพื่อไม่ต้องมีก�รชำ�ระหนี้ภ�ษีสรรพส�มิต	ในวันที่	1	เมษ�ยน	ปี	ค.ศ.2010	มีก�รแทนที่

เอกส�รที่เป็นกระด�ษ	(Administrative	Accompanying	Document	หรือ	AAD)	ด้วยก�ร

ใชข้อ้คว�มอเิลก็ทรอนกิสจ์�กผูส้ง่ไปยงัผูร้บัผ�่นท�ง	Member	State	administrations	ระบบ	

ECMS	หม�ยคว�มว่�

	มีกระบวนก�รที่เข้�ใจง่�ย

	เป็นก�รบริห�รจัดก�รที่ไม่ใช้กระด�ษ

	มีคว�มปลอดภัยในก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�	 (ข้อมูลของผู้ค้�จะถูกตรวจสอบก่อนมี

	 ก�รส่งของ)
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	ก�รปล่อยก�รว�งประกันที่เร็วกว่�	 (มีหลักฐ�นว่�สินค้�จะถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง

	 ได้รวดเร็วและมีคว�มปลอดภัยม�กขึ้น)	และ

	ก�รตรวจสอบมปีระสทิธภิ�พดว้ยขอ้มลูแบบ	real	time	และก�รตรวจสอบระหว�่ง

	 ก�รเคลื่อนย้�ย

ในระบบกระด�ษ	บ�งประสทิธภิ�พส�ม�รถไดรั้บจ�กทัง้ผู้ได้รับใบอนญุ�ตและ

ผูเ้กบ็ภ�ษโีดยก�รอนญุ�ตอย�่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุ�ตดำ�เนนิก�รต่อสนิค�้

ทีไ่ดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษโีดยชัว่คร�วทัง้ระหว�่งภ�ยในบริษทักบัคลังสินค�้หรือระหว�่ง

ผูผ้ลติกับคลงัสนิค้�	หรอืเพือ่ก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัสนิค�้ทีไ่ดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษโีดย

ชั่วคร�วระหว่�งผู้ได้รับอนุญ�ตและลูกค้�ที่มีม�ย�วน�น/ปกติประจำ�	แนวท�งนี้ก�ร

อนมุตัเิปน็ร�ยบคุคลซึง่ไมไ่ดก้ำ�หนดใหส้ำ�หรบัแตล่ะบุคคลโดยปกติจะเปน็ก�รดำ�เนนิ

ก�รที่มีคว�มเสี่ยงตำ่�

ในกรณีของก�รอนุมัติต่อไปนั้น	 ต�มกรณีศึกษ�แสดงให้เห็นว่�สิ่งนี้จะมีก�ร

ดำ�เนินก�รด้วยก�รยืนยันร�ยละเอียดที่คู่สัญญ�ได้รับและคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�

ที่แท้จริงระหว่�งผู้ส่งและผู้รับสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว

กรณีศึกษาที่ 2 : การอนุมัติให้ขนส่งต่อเนื่อง – ออสเตรเลีย (คัดลอกมาจาก

แบบฟอร์มใบขออนุมัติ)

ข้อ F : รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง2

คำาถาม 9

	 ถ้�เจ้�ของสินค้�ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมสถ�นที่รับสินค้�คุณควรแนบจดหม�ยจ�ก																				

ผู้ทำ�ง�นในสถ�นที่รับนั้น	 เพื่อเป็นก�รแสดงว่�พวกเข�ยอมรับคว�มรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์

นั้นเมื่อได้รับมัน	 เร�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ถ้�ไม่มีหลักฐ�นเป็นหนังสือแนบม�ว่�พวกเข�

ยอมรับผิดชอบในสินค้�นั้น

	 จดหม�ยจ�กสถ�นท่ีรับน้ันอ�จถูกลงล�ยมือชื่อและวันที่โดยผู้ทำ�ง�นในสถ�นที่รับ

สินค้�นั้นและประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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		 เร�	 (ช่ือสถ�นท่ีรับสินค้�)ยอมรับสินค้�ท่ีต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต/เทียบเท่�ภ�ษี

สรรพส�มิต/ภ�ษีศุลก�กรที่ยังไม่มีก�รชำ�ระหนี้ภ�ษี	ในน�มของ	(ชื่อและที่อยู่ของธุรกิจ)	จ�ก	

(ชื่อ	ที่อยู่และหม�ยเลขก�รจัดตั้งของสถ�นที่ส่ง)

	 เร�ได้เตรียมพร้อมรับสินค้�นี้ภ�ยใต้คว�มผูกพัน

	 เร�ยอมรับคว�มรับผิดชอบต่อสินค้�ที่ได้รับ	ณ	สถ�นที่ทำ�ก�รของเร�	ร�ยละเอียด

เป็นไปต�มร�ยก�รด้�นล่�ง	 บันทึกของเร�มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รเป็นบันทึกคว�มผูกพันใน

สินค้�

	 เร�มีคว�มเข้�ใจถึงบทบัญญัติและข้อกำ�หนดต�ม	 ม�ตร�	 61A	 ของ	 Excise	 Act	

1901	และ	ม�ตร�	71E	ของ	Custom	Act	1901

	 ร�ยละเอียดอย่�งเต็มรูปแบบถึงสถ�นที่ทำ�ก�รเร�ได้แก่

	 -	หม�ยเลขธุรกิจของออสเตรเลีย

	 -	หม�ยเลขภ�ษีสรรพส�มิต

	 -	หม�ยเลขภ�ษีศุลก�กร

	 ผูท้ำ�ง�นในสถ�นทีร่บัสนิค�้นัน้มคีว�มรบัผดิในภ�ษศีลุก�กรและภ�ษสีรรพส�มติที่

ผูกติดกับสินค้�นั้นเมื่อมีก�รบันทึกไว้ในคลังสินค้�	ถ้�พวกเข�ไม่ส�ม�รถตรวจนับสินค้�นั้น

7.2.2 หน้าที่ชำาระภาษีและการรายงาน
กลไกก�รชำ�ระหนี้เป็นก�รส่งผ่�นจุดคว�มรับผิดท�งภ�ษีและกระตุ้นข้อ

กำ�หนดเกี่ยวกับข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับผิดท�งภ�ษีและก�รชำ�ระเงิน	 ส่ิงเหล่�นี้ดู

เหมอืนจะเปน็ท�งปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุซึง่จดุคว�มรบัผิดท�งภ�ษคีวรม	ีเมือ่ควรมกี�รจัดทำ�

ร�ยง�นคว�มรับผิดท�งภ�ษีและเมื่อมีก�รชำ�ระหนี้ภ�ษี

จุดความรับผิดทางภาษี
แนวท�งปฏิบัตท่ีิดท่ีีสดุสำ�หรบัจดุคว�มรบัผดิท�งภ�ษใีนก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพ

ส�มิตโดยทัว่ไป	คอืเมือ่ผลติภณัฑอ์อกจ�กสถ�นทีผ่ลติทีไ่ดร้บัอนญุ�ตและเข�้สูต่ล�ด

ภ�ยในประเทศเพือ่ก�รบรโิภค	สิง่นีจ้ะชว่ยสร�้งคว�มยดืหยุน่ใหแ้กท่ัง้ผูผ้ลติและผูน้ำ�

เข้�	และก�รควบคุมภ�ษีสำ�หรับผู้เก็บภ�ษี

สำ�หรบัผู้ผลติและผูน้ำ�เข้�ท่ีไมรู่ถึ้งก�รใช้ง�นในขัน้สดุท�้ย	ลกูค�้หรอืเป�้หม�ย

ของสนิค�้ทีเ่สยีภ�ษ	ีจดุคว�มรบัผดิท�งภ�ษจีะถกูกำ�หนดเมือ่มกี�รส่งมอบจ�กสถ�น
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ท่ีท่ีได้รับอนุญ�ตสำ�หรับคว�มรู้อย่�งเต็มรูปแบบในก�รจัดประเภทและอัตร�ภ�ษี

สรรพส�มิตเมื่อมีก�รนำ�สินค้�ออกม�เช่น	 เช้ือเพลิงอ�จถูกส่งมอบสู่ธุรกิจซึ่งผู้ผลิตมี

เงินเพียงพอในก�รชำ�ระหนี้ซึ่งอ�จเป็นอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตหรืออัตร�ค่�สัมปท�น	

หรือย�นยนต์อ�จอยู่ภ�ยใต้ร�ยก�รส่งออกและได้รับก�รยกเว้นภ�ษีสรรพส�มิต

อีกหนึ่งปัญห�หนึ่งในเรื่องจุดคว�มรับผิดท�งภ�ษีคือในกรณีที่มีก�รกักสินค้�

ไว้ก่อนมีก�รกระจ�ยสินค้�	ถ้�คว�มรับผิดท�งภ�ษีเกิดขึ้นเมื่อมีก�รปล่อยสินค้�ออก

จ�กสถ�นที่ผลิตที่ได้รับอนุญ�ตไปสู่ตล�ดภ�ยในประเทศ	ทำ�ให้ขอบเขตของก�รที่											

ผู้ผลิตยืดเวล�ในคว�มรับผิดท�งภ�ษีสรรพส�มิตออกไปด้วยก�รเก็บไว้ในคลังสินค้�

ท่ีได้อนุญ�ตต่อตล�ดภ�ยในประเทศ	 และเกิดคว�มรับผิดท�งภ�ษีข้ึนเมื่อมีก�รข�ย

ให้แก่ลูกค้�ไม่ใช่เม่ือมีก�รส่งมอบจ�กสถ�นที่ผลิต	 เมื่อนโยบ�ยก�รกักก�รกระจ�ย

สินค้�ไว้ได้รับอนุญ�ต	 มีข้อแนะนำ�ว่�ก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�ที่ได้รับก�รยกเว้นภ�ษี

ชั่วคร�วจ�กสถ�นที่ผลิต	 (หรือสถ�นที่นำ�เข้�)ไปสู่คลังสินค้�ที่ได้รับอนุญ�ตจะต้องมี

ก�รควบคุมต�มขอบเขตที่กล่�วด้�นบนด้วย

ประโยชน์จ�กก�รว�งแนวจุดคว�มรับผิดท�งภ�ษีภ�ยในภูมิภ�คด้วยก�ร

อนุญ�ตให้มีสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีเป็นประเภทเดียวกันและก�รควบคุมเหมือนกัน	ณ	

จุดคว�มรับผิดเดียวกันในห่วงโซ่อุปท�นทั่วทั้งภูมิภ�ค	 ก�รทำ�เช่นนี้จะเป็นก�รลด

โอก�สที่จะเกิดคว�มเบ่ียงเบนและลักลอบนำ�เข้�จ�กก�รค้�ภ�ยในภูมิภ�ค	 เพร�ะ												

คู่สัญญ�ทั้งหมดรวมทั้งผู้เก็บภ�ษีมีคว�มรู้เกี่ยวกับสถ�นะท�งภ�ษีของสินค้�														

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อมีก�รสนับสนุนโดยก�รว�งกรอบก�รควบคุมเหนือคว�ม

สัมพันธ์ที่มีก�รอนุญ�ต	 (และจำ�เป็นต้องส่งจ�กสถ�นท่ีท่ีได้รับอนุญ�ตและรับสู่											

สถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ต)	 ก�รดำ�เนินก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว	 ก�รเก็บบันทึกจะเป็น									

ก�รยืนยันและตรวจสอบถึงก�รดำ�เนินก�รนี้

หน้าที่ในการชำาระภาษี
สินค้�ทั้งหมดที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตซ่ึงถูกส่งไปข�ยในตล�ด

ภ�ยในประเทศเพ่ือก�รบริโภคจะต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิต	โดยก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิต	

ไม่จำ�ต้องกระทำ�ในระยะเวล�เดียวกันกับก�รจัดทำ�ร�ยง�น	 (โปรดดูร�ยละเอียด											
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ด้�นล่�ง)	ห�กแต่จำ�เป็นต้องมีกลไกซึ่งส�ม�รถกระทบยอดก�รประเมินก�รเสียภ�ษี

สรรพส�มติกบัยอดภ�ษสีรรพส�มติทีไ่ดว้�งเปน็ประกนัไวต่้อหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้องกบั

ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต

ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับก�รชำ�ระภ�ษี	 คือ	 ได้มีก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตไว้ก่อน

ที่สินค้�จะถูกส่งเข้�ไปในตล�ดภ�ยในประเทศหรือส�ม�รถชำ�ระภ�ษีสรรพส�มิตดัง

กล�่วเปน็คร�วๆ	ไป	(เมือ่สิน้สดุรอบระยะเวล�บญัชตี�มทีก่ำ�หนด	เชน่กำ�หนดเปน็วนั	

สัปด�ห์	 หรือเดือน)	 ซึ่งภ�ษีสรรพส�มิตที่ได้มีก�รชำ�ระเป็นครั้งเป็นคร�วดังกล่�ว	

ส�ม�รถนำ�ถือเป็นเครดิตภ�ษีสำ�หรับผู้รับใบอนุญ�ต

ในกรณทีีม่กี�รบังคบัใช้ระบบเครือ่งหม�ยแสดงก�รเสยีภ�ษซีึง่มลีกัษณะคล�้ย

กบัระบบอ�กรแสตมปน์ัน้	ก�รชำ�ระภ�ษสีรรพส�มติกอ่นทีค่ว�มรบัผดิในก�รเสยีภ�ษี

สรรพส�มิตเกิดถือเป็นเป็นกระบวนก�รในก�รชำ�ระภ�ษีที่มีประสิทธิภ�พที่สุด	

เน่ืองจ�กเครื่องหม�ยแสดงก�รเสียภ�ษีเป็นสิ่งที่แสดงก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิตก่อน

ก�รบรรจุภัณฑส์นิค�้นัน้	ดงันัน้	เครือ่งหม�ยแสดงก�รเสยีภ�ษดีงักล�่วจงึถกูนำ�ม�ใช้

ในระหว�่งกระบวนก�รบรรจภุณัฑไ์ด	้โดยไมต่อ้งแยกต�่งห�กออกเปน็อกีกระบวนก�ร

หนึ่ง	 อย่�งไรก็ต�ม	 เครื่องหม�ยก�รแสดงก�รเสียภ�ษีส�ม�รถผลิตได้ก่อน

กระบวนก�รบรรจภุณัฑ	์และใหช้ำ�ระภ�ษสีรรพส�มติดงักล�่วเปน็คร�วๆ	ไปต�มก�ร

ส่งมอบสินค้�

แนวปฏบัิตท่ีิดสีดุในก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ษสีรรพส�มติควรดำ�เนนิก�รบนหลกั

ก�รส่งมอบภ�ษีเป็นครั้งคร�ว	 กล่�วคือ	 ผู้ได้รับอนุญ�ตส�ม�รถส่งมอบสินค้�จ�ก

สถ�นที่ที่ได้รับอนุญ�ตภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�บัญชีหนึ่งและรวมมูลค่�คว�มรับผิด

ในก�รเสยีภ�ษีสรรพส�มติพรอ้มทัง้ชำ�ระภ�ษสีรรพส�มติจ�กก�รส่งมอบสินค�้ในชว่ง

ระยะเวล�ดังกล่�วต�มวันครบกำ�หนดที่ระบุ	 ก�รส่งมอบภ�ษีเป็นครั้งคร�วมีผลใน

ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พและลดตน้ทุนในก�รปฏิบัติก�รใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยของภ�ค

ธุรกิจและหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต	 เนื่องจ�กเป็นก�รลด

ขัน้ตอนและกระบวนก�รทีจ่ะเกดิขึน้ระหว�่งผูไ้ดร้บัอนญุ�ตและหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิต
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ระยะเวล�สำ�หรบัรอบระยะเวล�บัญชใีนก�รสง่มอบภ�ษสีรรพส�มติขึน้อยูก่บั

ยอดคงเหลือระหว่�งขน�ดคว�มรับผิดในก�รเสียภ�ษีและคว�มต้องก�รในกระแส

เงินสดของรัฐบ�ล	 โดยนำ�ม�เปรียบเทียบกับมูลค่�ที่ประหยัดได้จ�กก�รลดจำ�นวน

ธรุกรรมของภ�คธุรกิจและหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัเกบ็ภ�ษสีรรพส�มติลง	ดงั

น้ันระยะเวล�สำ�หรบัก�รสง่มอบภ�ษสีรรพส�มติส�ม�รถกำ�หนดใหแ้ตกต่�งกนัได้ขึน้

อยู่กับสินค้�	อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต	และ/หรือขน�ดของธุรกิจ

รอบระยะเวล�บัญชสี�ม�รถกำ�หนดเป็นรปูแบบวนัได้	อย�่งไรกต็�ม	โดยทัว่ไป

จะกำ�หนดในรปูแบบสปัด�ห	์เดอืน	หรอืไตรม�ส	และในบ�งประเทศ	ภ�ษสีรรพส�มติ

จะถกูระบใุนร�ยก�รภ�ษท่ัีวไปรวมกบัภ�ษเีงนิไดแ้ละภ�ษมีลูค�่เพิม่	ซ่ึงกำ�หนดระยะ

เวล�บัญชีและก�รส่งมอบภ�ษีเป็นครั้งคร�วดังกล่�วต้องสอดคล้องกับภ�ษีประเภท

อื่นด้วย

กรณีศึกษาที่ 3 : ออสเตรเลีย – การอนุญาตให้ส่งมอบเป็นครั้งคราว (ระบบ 

PSP)4

ระบบ	PSP	ยินยอมให้นำ�สินค้�ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตและสินค้�สรรพ

ส�มิตนำ�เข้�	 (imported	 excise	 equivalent	 goods)	 เข้�ไปจำ�หน่�ยหรือบริโภคภ�ยใน

กำ�หนดระยะเวล�หนึง่	และขย�ยเวล�ในก�รเรยีกคนืภ�ษหีรอืชำ�ระภ�ษอีอกไปจนกระทัง่ครบ

ระยะเวล�ต�มที่กำ�หนด

รอบระยะเวล�บัญชีสำ�หรับก�รส่งมอบเป็นครั้งคร�วคือ	หนึ่งสัปด�ห์	 (7	วัน)	ยกเว้น

กรณีผู้ได้รับอนุญ�ตที่เป็นธุรกิจขน�ดเล็กซึ่งจะได้รับก�รลดหย่อนให้เลือกระยะเวล�ก�รส่ง

ระหว่�งหนึ่งเดือนหรือหนึ่งสัปด�ห์

ผูไ้ดร้บัอนญุ�ตส�ม�รถสง่มอบสนิค�้จ�กสถ�นทีท่ีไ่ดร้บัอนญุ�ตไดต้อ่เมือ่ไดม้กี�รออก

ใบแจ้งหนี้ท�งก�รค้�สำ�หรับก�รข�ยสินค้�นั้นแล้ว

ทั้งนี้	 จะต้องมีก�รระบุวันท่ีส่งมอบสินค้�ในใบแจ้งหนี้ดังกล่�ว	 และจะมีก�รรวบรวม

ยอดก�รส่งมอบสินค้�ทั้งหมดในระยะเวล�บัญชีดังกล่�วจะ
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เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือแสตมป์สรรพสามิต
วตัถปุระสงคห์ลกัในก�รใชแ้สตมป์สรรพ�ส�มติเปน็ไปเพือ่ก�รควบคมุก�รหลกี

เลี่ยงภ�ษี	 แม้ว่�หน่วยง�นที่รับผิดชอบจะได้นำ�แสตมป์สรรพส�มิตเพื่อควบคุมและ

ป้องกันสินค้�ปลอม	 แผ่นแสตมป์สรรพส�มิตเป็นวิธีก�รในก�รกระทบยอดภ�ษีที่ได้

ชำ�ระกับปริม�ณสินค้�ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตที่ออกจ�กคลังสินค้�

ทัณฑ์บนและเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่�สินค้�ในตล�ดนั้นได้มีก�รเสียภ�ษีอย่�งถูกต้องและ

เหม�ะสมแล้วหรือไม่

ดงัทีร่ะบใุนขอ้	7.8	“ตดิต�มและตรวจสอบ”	ระยะที	่2	ของโครงก�รนีไ้ดม้กี�ร

ตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัประสทิธภิ�พและคว�มน�่เชือ่ถอืของแสตมปส์รรพ�ส�มติหล�ย

รปูแบบ	และมีก�รทำ�หม�ยเหตแุสดงว�่ในชว่งเวล�ทีผ่�่นม�	ประสทิธภิ�พและคว�ม

ปลอดภัยในก�รใช้แสตมป์สรรพ�ส�มิตได้มีก�รพัฒน�อย่�งมีนัยสำ�คัญ	

หนึ่งในก�รพัฒน�ดังกล่�วคือ	 แสตมป์สรรพ�ส�มิตในรูปแบบดิจิตอลหรือ														

ในรูปแบบบ�ร์โคดสองมิติ	 (2D)	 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐ�นเกี่ยวกับสินค้�ที่

ส�ม�รถอ่�นได้โดยก�รสแกนหรือก�รใช้อุปกรณ์อ่�นข้อมูลโดยเจ้�หน้�ที่ของ																	

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตหรือโดยภ�คอุตส�หกรรมเพ่ือ

เป็นก�รรับรองและตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ในห่วงโซ่อุปท�น

แสตมป์สรรพส�มิตมิใช่ว่�จะเหม�ะสมกับสินค้�ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภ�ษี

สรรพส�มิตทุกประเภท	 ต�มหลัก	 แสตมป์สรรพส�มิตจะมีบทบ�ทในกลุ่มสินค้�ท่ีมี

อตัร�ก�รข�ยอย�่งรวดเรว็และสนิค�้ทีม่อีตัร�ภ�ษสีงู	เชน่	ผลติภณัฑย์�สบู	เครือ่งดืม่

ทีมี่แอลกอฮอล	์และในบ�งกรณเีครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล	์อย�่งไรกต็�ม	สนิค�้ทีอ่ยู่

ในบงัคบัตอ้งเสยีภ�ษสีรรพส�มติบ�งประเภททีไ่มเ่หม�ะในก�รนำ�แสตมปส์รรพส�มติ

ม�ใช้	จึงมีก�รจำ�กัดขอบเขตก�รใช้กับสินค้�ดังกล่�ว

ห�กมองในแง่ของแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุด	 แสตมป์สรรพส�มิตถือเป็นวิธีก�ร

สดุท�้ยและมีศักยภ�พตำ�่ในก�รบรหิ�รร�ยไดภ้�ษสีรรพส�มติ	แนวท�งปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

ควรประกอบไปดว้ยก�รสร�้งกลไกในก�รเกบ็หลักฐ�นซ่ึงมคีว�มส�ม�รถในก�รตรวจ

สอบและยืนยันปริม�ณก�รผลิต	ปริม�ณก�รนำ�เข้�	และปริม�ณที่นำ�เข้�ไปยังตล�ด

ภ�ยในประเทศ	อย่�งไรก็ต�ม	สินค้�บ�งอย่�ง	เช่น	ผลิตภัณฑ์ย�สูบและเครื่องดื่มที่
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มแีอลกอฮอลม์คีว�มเสีย่งเฉพ�ะตวัและเป็นสนิค�้เป้�หม�ยเพือ่ก�รปลอมแปลงและ

ก�รฉ้อฉล	และเนื่องด้วยสินค้�ประเภทดังกล่�วมีอัตร�ภ�ษีค่อนข้�งสูง	จึงทำ�ให้ก�ร								

กระทำ�ผิดกฎหม�ยดังกล่�วมีกำ�ไรดี	อีกทั้งสินค้�ดังกล่�วเป็นสินค้�ที่มีอัตร�ก�รข�ย

อย่�งรวดเร็วและระบบก�รกระจ�ยสินค้�ที่แพร่หล�ยของสินค้�ประเภทดังกล่�ว

กระตุ้นให้เกิดก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยเหล่�น้ันม�กข้ึน	 ดังนั้น	 ควรมีระบบที่ส�ม�รถ

จัดก�รกับคว�มเสี่ยงเหล่�นั้นได้

ท�งเลือกหนึ่ง	คือ	พิจ�รณ�ว่�เจ้�ของตร�หรือยี่ห้อสินค้�รวมทั้งอุตส�หกรรม

นั้นรักษ�คว�มสมบูรณ์ของสินค้�ตนอย่�งไรและพวกเข�มีคว�มส�ม�รถอะไรบ้�งใน

ก�รค้นห�และระบุปัญห�ที่เกี่ยวกับสินค้�ซึ่งเกิดในห่วงโซ่อุปท�นตั้งแต่ขั้นตอนก�ร

ผลิตจนถึงกระบวนก�รข�ยปลีก	 ตัวอย่�งเช่น	 กรณีที่มีก�รเรียกสินค้�กลับคืน	 หรือ

กรณลีกูค�้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิค�้	โดยสว่นใหญ	่ผูป้ระกอบก�รในอตุส�หกรรมแต่ละ

กลุ่มจะคิดค้นเทคโนโยลีซึ่งมีลักษณะเฉพ�ะสำ�หรับสินค้�ในกลุ่มของตนเพื่อรักษ�

ปลอดภัยของห่วงโซ่อุปท�น

ในกรณีของผลติภณัฑย์�สบูมคีว�มเปน็ไปไดว้�่ในท�้ยทีส่ดุแลว้แตล่ะประเทศ

จะใหส้ตัย�บนัและปฏบิตัติ�มโปรโตคอลของ	WHO	ดังนัน้อ�กรแสตมปจ์ะถกูแทนที่

ดว้ยระบบเครือ่งหม�ยบ่งชีท้ีเ่ปน็เอกลกัษณซ์ึง่เปน็ไปต�มของกำ�หนดในม�ตร�	8	ของ

โปรโตคอล	และเพื่อติดต�มร่องรอยของผลิตภัณฑ์ย�สูบ	ดังที่ได้กล่�วไปแล้วในเรื่อง

ของผลิตภัณฑ์ย�สูบ

เครื่องหมายการเสียภาษี – ดวงตราหมึกเพื่อรักษาความปลอดภัย
เหตุผลของก�รใช้ดวงตร�หมึกเพื่อรักษ�คว�มปลอดภัย	(secure	ink	marks)

เพ่ือแสดงถึงสินค้�ที่เสียภ�ษีเช่นเดียวกับก�รใช้อ�กรแสตมป์	 ที่จริงแล้วมีหล�ย

ประเด็นปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับอ�กรแสตมป์	 เช่น	 ก�รปลอมแปลง	 ก�รลบออกโดย

บังเอิญหรือก�รทำ�ล�ย	หรือคว�มไม่มีประสิทธิภ�พในก�รลดปริม�ณก�รลักลอบนำ�

เข้�และก�รเลี่ยงภ�ษี	 ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพอกับก�รใช้ดวงตร�หมึกเพ่ือรักษ�

คว�มปลอดภัย
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จ�กข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอ�กรแสตมป์ข้�งต้น	 ผู้เก็บภ�ษีควรเปล่ียนจ�กก�รทำ�

เครื่องหม�ยก�รเสียภ�ษีในลักษณะนี้ม�เป็นก�รสร้�งก�รบริห�รจัดก�รภ�ษีและ

คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติต�ม	 และก�รใช้อำ�น�จเพื่อสร้�งแนวท�งปฏิบัติในภ�ค

อุตส�หกรรมซึ่งถูกออกแบบม�เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่�ทั้งผู้ผลิตและผู้นำ�เข้�ในห่วงโซ่

อุปท�นจะมีคว�มซื่อสัตย์

เครื่องหมายการเสียภาษี – การทำาเครื่องหมายเชื้อเพลิง
ตัวบ่งชี้สถ�นะท�งภ�ษีมีคว�มเกี่ยวข้องกับภ�คอุตส�หกรรมเชื้อเพลิง	 (ซึ่งมี

ก�รเสียภ�ษีสรรพส�มิต)	เมื่อก�รทำ�	“เครื่องหม�ยเคมี”	ได้ถูกเพิ่มเข้�ม�ในประเภท

ของเช้ือเพลง	หรอืก�รสิน้สดุก�รใชเ้ชือ้เพลงิกอ่นออกจ�กสถ�นทีท่ีไ่ดร้บัอนญุ�ต	เมือ่

มีก�รใช้อัตร�ภ�ษีที่มีคว�มแตกต่�งหรือมีก�รยกเว้นภ�ษี	 วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้ผู้

เกบ็ภ�ษไีดท้ดสอบตวัอย�่งทดลองของผลติภณัฑใ์นตล�ดซ่ึงได้ถกูสง่มอบด้วยก�รลด

อตัร�ภ�ษหีรอืไดร้บัก�รยกเวน้ภ�ษ	ีจะมกี�รใชเ้คร่ืองหม�ยเหล่�นีใ้นกรณท่ีีมกี�รเกบ็

ภ�ษีเต็มจำ�นวนเพื่อนำ�ม�ใช้บ่งชี้ถึงก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย

เครื่องหม�ยเคมีไมม่ีอนัตร�ยต่อเชื้อเพลิง	ต่อถังนำ้�มนัและตอ่เครื่องยนต์	และ

จะยังคงละล�ยอยู่ในเชื้อเพลิงจนกว่�จะมีก�รบริโภคด้วยก�รเผ�ไหม้โดยเครื่องยนต์

หรืออย่�งอื่นที่คล้�ยกัน	 ก�รที่เครื่องหม�ยนั้นยังคงอยู่ในเชื้อเพลิงจึงทำ�ให้ส�ม�รถ

ทดสอบเชื้อเพลิงได้ในเวล�ใดๆ	หรือในจุดใดๆ	ทั้งในก�รข�ยส่งและก�รข�ยปลีกใน

ท้องตล�ด	 และในกรณีท่ีมีคว�มจำ�เป็นก็อ�จทดสอบได้จ�กถังนำ้�มันในย�นพ�หนะ	

ทุกวันนี้ก�รทดสอบโดยทั่วไปใช้ก�รทดสอบที่มีลักษณะง่�ยๆ	 ด้วยชุดทดสอบภ�ค

สน�ม	 ซึ่งพอเพียงต่อก�รตรวจจับก�รปร�กฏของเครื่องหม�ยและยืนยันถึงสถ�นะ

คว�มรับผิดท�งภ�ษี	 ยิ่งไปกว่�นั้นยังมีสิ่งช่วยให้เกิดคว�มแม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้นด้วยก�ร

ใช้ประโยชน์จ�กตัวอย่�งทดลองท่ีล้มเหลวในก�รทดสอบภ�คสน�มหรือผลลัพธ์ที่ได้

เพื่อนำ�ม�พิสูจน์ถึงสิ่งที่ยังไม่ส�ม�รถพิสูจน์ได้	 บ�งคร้ังอ�จมีก�รรวมเข้�ด้วยกันซ่ึง

คว�มแตกต่�งท�งสถ�นะและคว�มรับผิดท�งภ�ษีในเชื้อเพลิง

ยกเวน้แตใ่นกรณีผูเ้กบ็ภ�ษไีดต้ระหนกัถงึในเรือ่งนีห้รอืได้เข�้ถงึคว�มส�ม�รถ

ในก�รวิเคร�ะห์ท่ีสำ�คัญแล้วนั้น	 โดยท่ัวไปผู้จัดห�เครื่องหม�ยเคมีจะมีก�รจัดห�สิ่ง
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จำ�เป็นเพื่อช่วยเหลือก�รทดสอบภ�คสน�มโดยตัวแทนเพื่อก�รวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง

ทดลองที่ล้มเหลวดังนั้นต�มแผนก�รท�งเชื้อเพลิงที่ถูกว�งไว้ในปัจจุบันมีหล�ยก�ร

ดำ�เนินก�รต�มแผนก�นนีท่ี้เป็นก�รจ�้งบุคคลภ�ยนอกม�เปน็ผูจ้ดัห�	ซ่ึงแพก็เกจนัน้

ประกอบด้วย

-	 ก�รจัดห�เครื่องหม�ยเคมีด้วยตนเอง

-	 ก�รจดัห�ชดุภ�คสน�มและก�รฝกึฝน/สนบัสนนุผู้ทำ�ก�รทดสอบภ�คสน�ม

-	 ก�รฝึกฝนผู้ปฏิบัติง�นในภ�คอุตส�หกรรมเชื้อเพลิง	 และก�รออกแบบ

	 ตัวอย่�งทดลอง

-	 ก�รเข้�ถึงห้องทดลองด้วยก�รทดสอบตัวอย่�งทดลอง	 เช่น	 เพื่อเป็นก�ร

ยนืยนัถงึคว�มลม้เหลวในก�รทดสอบและตวัอย�่งทดลองทีไ่มต่อ้งเสยีภ�ษี

หรอืต�มก�รทดสอบตวัอย�่งทดลองเมือ่ก�รทดสอบภ�คสน�มไมส่�ม�รถ

พิสูจน์ได้และ

-	 ก�รร�ยง�น	คำ�แนะนำ�	และพย�นผู้เชี่ยวช�ญต�มที่จำ�เป็น

ก�รกำ�หนดเช่นนี้เป็นต้นทุนที่สำ�คัญสำ�หรับตัวแทนและมีคว�มสำ�คัญในก�ร

ทำ�คว�มเข้�ใจถึงธรรมช�ติของคว�มเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญห�	 ในหล�ยกรณีที่เกิดขึ้น

แผนก�รเก่ียวกับก�รทำ�เครือ่งหม�ยเชือ้เพลงิไมใ่ชว่ธิกี�รทีเ่หม�ะสมและไมใ่ชว่ธิกี�ร

ทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่แกป้ญัห�คว�มเสีย่งประเภทนี	้ในหล�ยกรณอี�จแกป้ญัห�คว�ม

เส่ียงได้ด้วยนโยบ�ยท�งภ�ษีเชื้อเพลิงที่ดีกว่�เดิม	 คือก�รเก็บภ�ษีต�มประเภทของ

เชือ้เพลงิม�กกว�่ก�รเกบ็ภ�ษเีมือ่มกี�รใชเ้ชือ้เพลงิในตอนท้�ย	และเกบ็ภ�ษเีชือ้เพลิง

ในอตัร�เดยีวกนัหล�ยกรณสี�ม�รถลดคว�มเสีย่งไดด้ว้ยก�รลดโอก�สก�รจดัประเภท

ผดิพล�ดเมือ่มกี�รใชง้�นขัน้สดุท�้ย	หรอืก�รแทนที	่หรือก�รขย�ยภ�ษเีชือ้เพลิงทีสู่ง

ไปเป็นภ�ษีที่ตำ่�

นโยบ�ยภ�ษีตอ้งตระหนกัถงึก�รใชง้�นในขัน้สุดท�้ยทีท่ำ�ได้ในหล�ยแนวท�ง	

และส�ม�รถก่อตั้งระบบเพื่อให้แน่ใจว่�ผู้ใช้ง�นในตอนท้�ยจะจ่�ยภ�ษีในอัตร�ท่ีตำ่�

กว่�อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มโปรแกรมก�รคืนภ�ษี	 ก�รลดหย่อนภ�ษีหรือเงินช่วย

เหลือภ�ษี	 อย่�งไรก็ต�มผู้ใช้ในขั้นสุดท้�ยมีก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้มีอำ�น�จท�งภ�ษี
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ม�กกว่�ผู้แทนจำ�หน่�ย	ดังนั้นจึงเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงที่ร�ยได้รัฐจะรั่วไหล

อีกเรื่องที่ต้องพิจ�รณ�คือผลกระทบต่อธุรกิจจ�กผู้ผลิต	 ผู้นำ�เข้�	 ตัวแทน

จำ�หน่�ยและผู้บริโภคซึ่งอ�จมีก�รจัดก�รเกี่ยวกับภ�ษีเชื้อเพลิงต่�งกันออกไป	 ผล		

กระทบที่เกิดกับธุรกิจเหล่�นี้อ�จเป็นสองโครงสร้�งพื้นฐ�นที่แบ่งแยกออกเป็น													

เชือ้เพลงิทีท่ำ�เครือ่งหม�ยและเชือ้เพลงิทีต่อ้งเสียภ�ษเีต็มจำ�นวน	ทำ�นองเดียวกนักม็ี

ข้อกำ�หนดให้ต้องเก็บบันทึกเป็นสองอย่�งด้วย

ก�รทำ�เครื่องหม�ยเชื้อเพลิงในประเทศที่พัฒน�แล้วประสบคว�มสำ�เร็จ	 เห็น

ได้จ�กกรณีศึกษ�	 6	 ในแอฟริก�ท่ีคว�มแตกต่�งของอัตร�ภ�ษีก่อให้เกิดคว�มเสี่ยง

ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รขย�ยและก�รแทนที่ของเชื้อเพลิงที่เสียภ�ษีต่�งออกไป	และจ�กก�ร

เบี่ยงเบนระหว่�งก�รส่งออกและก�รขนส่ง

7.2.3 หน้าที่ในการรายงาน
มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รทำ�ร�ยง�นเพื่อยืนยันว่�ได้มีก�รส่งมอบสินค้�												

ที่เสียภ�ษีไปแล้วเพื่อช่วยเหลือในก�รประเมินภ�ษีสรรพส�มิตที่มีก�รชำ�ระภ�ษี										

แล้ว	ร�ยรบัจ�กก�รชำ�ระเงนิทีแ่ทจ้รงิ	(ดงัทีก่ล�่วไวข้�้งตน้)	ไมไ่ดเ้กดิขึน้ในเวล�เดยีว

กับที่มีก�รทำ�ร�ยง�น	 แต่ดังที่กล่�วไว้ข้�งต้นว่�มีคว�มจำ�เป็นต้องมีกลไกเพื่อ															

ผส�นก�รประเมนิภ�ษเีหล�่น้ีกบัจำ�นวนภ�ษสีรรพส�มติทีว่�งประกนัไวก้บัผูเ้กบ็ภ�ษี

เข้�ด้วยกัน

ท�งปฏิบัตทิีด่ทีีส่ดุคอืก�รนำ�เสนอร�ยง�นเกีย่วกบัหน�้ทีค่ว�มรบัผดิท�งภ�ษี

ด้วยวิธีก�รอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ทำ�ให้ผู้เก็บภ�ษีที่จะทร�บข้อมูลถึงผู้ที่ยื่น

เสียภ�ษีตรงเวล�หรือล่�ช้�ต�มกำ�หนดเวล�เท่�นั้นแต่ข้อมูลเหล่�นี้ส�ม�รถจับและ

เปน็ประวตัคิว�มเสีย่งและส�ม�รถจดัเกบ็ไวเ้พือ่ก�รผส�นและก�รวเิคร�ะหใ์นอน�คต

มีคำ�ถ�มสำ�หรับผู้เก็บภ�ษีเกี่ยวกับกรอบเวล�ในก�รยื่นเสียภ�ษี	ร�ยละเอียด

และก�รผส�นภ�ษีสรรพส�มิตที่ได้รับชำ�ระม�

ก�รร�ยง�นถึงกรอบเวล�ในก�รเสยีภ�ษแีละร�ยละเอยีดขึน้อยูก่บัก�รจดัก�ร

ก�รชำ�ระเงิน	ซึ่งในระบบก�รชำ�ระเงินล่วงหน้�จะกำ�หนดให้มีก�รยื่นเสียภ�ษี	ก่อนมี

ก�รสง่มอบเพือ่ใหท้ำ�ร�ยง�นเกีย่วกบัร�ยละเอยีดของสนิค�้ทัง้หมดไดอ้ย�่งครอบคลมุ
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ไม่ว�่จะเปน็ก�รบรรย�ย	ประเภทและปรมิ�ณ	เนือ่งจ�กมแีนวโนม้ว�่ผูไ้ด้รบัใบอนญุ�ต

จะต้องก�รก�รตอบสนองจ�กร�ยง�นสินค้�โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งร�ยง�นนั้นจะต้องมี

คว�มชัดเจนเพื่อก�รส่งมอบสินค้�เข้�สู่ตล�ดภ�ยในประเทศ	ก�รชำ�ระหนี้เป็นช่วงๆ

ส�ม�รถกำ�หนดให้แตกต่�งกันออกไปได้และมีก�รยอมรับโดยทั่วไปในร�ยง�นว่�ยื่น

เสยีภ�ษีในช่วงระยะเวล�ทำ�ง�นหล�ยวนัในชว่งสดุท�้ยของรอบเวล�ก�รทำ�บญัช	ีแต่

ร�ยละเอียดของก�รส่งมอบสินค้�อ�จรวมเข�้กับก�รจำ�แนกประเภทได้	 หรือจัดทำ�

ในรูปแบบที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้ได้รับใบอนุญ�ต	 เช่นก�รรวมเข้�กับ	 stock	 taking	

unit	(SKU)

โดยลักษณะของคว�มรับผิดท�งภ�ษีสรรพส�มิต	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัก�รผลิตและก�รกระจ�ยสินค้�	จงึมีคว�มจำ�เปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นให้เปน็

จำ�นวนเงินตอบแทนเป็นช่วงๆ	 ในขณะที่โดยปกติแล้วจะมีก�รรวบรวมร�ยง�นภ�ษี

สรรพส�มติทกุประเภทเพือ่คน้ห�ขอ้ผดิพล�ดและสิง่ทีล่ะเลยเพ่ือทำ�ก�รปรับเปล่ียน	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีท่ีผู้ผลิตสินค้�ท่ีเสียภ�ษีสรรพส�มิตได้มีก�รตกลงใน

ประเด็นต่�งๆ	ไว้	เช่น

-	 ก�รสง่มอบทีไ่มถ่กูตอ้ง	เชน่	สนิค�้ทีไ่มถ่กูต้อง	หรือปริม�ณท่ีไมถู่กต้องหรือ

	 ไม่เป็นไปต�มปริม�ณที่สั่งไว้

-	 ก�รตีกลับคืนคลังสินค้�นอกเหนือจ�กเหตุผลข้�งต้น	 หรืออ�จเป็นเพร�ะ

	 สินค้�มีคว�มชำ�รุดหรือข�ดตกบกพร่อง	 หรือลูกค้�ได้ห�ท�งก�รคืนของ

	 และขอเงินคืน

-	 ประเภทก�รส่งมอบไม่ถูกต้อง	 เช่น	 ก�รค้�ในประเทศถูกจำ�แนกให้อยู่ใน

ประเภทก�รสง่ออก	ไมเ่ป็นไปต�มข้อกำ�หนดในก�รใชใ้นตอนท�้ย	หรอืไมม่ี

ก�รส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ในตอนท้�ยต�มที่กำ�หนดไว้

-	 ก�รลม้เหลวในระบบก�รบนัทกึและก�รชัง่ตวงทีพ่บไดจ้�กทอ่สง่	เซนเซอร์

	 วัดอัตร�ก�รไหลเข็มไมล์หรือม�ตรวัดคว�มเร็ว

-	 ร�ยง�นวันที่ส่งมอบไม่ถูกต้องเพร�ะมีก�รชำ�ระเงินในช่วงเวล�ทำ�บัญชีที่

	 ไม่ถูกต้องและ
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-	 สินค้�ชำ�รุด	 เน่�เป่ือย	 แตกหัก	 หรือด้วยเหตุประก�รอื่นทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

ข�ยได้

โดยทัว่ไปแลว้มสีองแนวท�งในก�รแกป้ญัห�ด้วยก�รปรับเปล่ียน	ประก�รแรก

คือก�รอนุญ�ตให้เปลี่ยนม�ใช้เงินคืนภ�ษีสรรพส�มิตในรอบเวล�ก�รทำ�บัญชีใน

ปัจจุบัน	 (หรือในอน�คต)	 ต�มร�ยง�นก�รทำ�เช่นนี้จะบรรลุผลสำ�เร็จด้วยก�รทำ�ให้

แนใ่จว�่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัคนืภ�ษใีนรปูแบบท่ีเปน็เอกส�รซ่ึงได้รับอนญุ�ตใหม้กี�ร

ปรบัเปลีย่นซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูเ้สยีภ�ษเีมือ่มกี�รคนืภ�ษ	ีอย�่งไรกต็�มในก�รให้

ร�ยละเอียดของก�รคืนภ�ษีสรรพส�มิตนั้นจะต้องมีก�รสนับสนุนก�รแถลงข้อเท็จ

จริง	ด้วยก�รจัดทำ�บันทึกต�มคว�มเหม�ะสมเพื่อก�รปรับเปลี่ยนอย่�งเป็นรูปธรรม

ในอกีท�งหนึง่	ก�รร�ยง�นควรมกี�รกำ�หนดว�่อะไรคอืส่ิงทีผู้่ได้รับใบอนญุ�ต

ควรนำ�ม�ใช้กับผู้บริห�รจัดก�รภ�ษีเพื่อให้ได้รับเงินคืนภ�ษี	 ก�รคืนภ�ษีนี้อ�จจ่�ย

ผ่�นท�งบัญชีธน�ค�รท่ีระบุช่ือไว้	 โดยเช็คหรือโดยเครดิตภ�ษีซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้

กับก�รจ่�ยภ�ษีในอน�คต	 กระบวนก�รเหล่�นี้ได้ถูกนำ�ม�ในสถ�นก�รณ์ที่สินค้�ซึ่ง

ตอ้งเสยีภ�ษียงัไมถ่กูสง่มอบและผูไ้ดร้บัใบอนญุ�ตตอ้งก�รเพยีงแคต่ดัคว�มรบัผดิใน

ท�งภ�ษีออกไปจ�กระบบบัญชี

ประเภทของก�รปรับเปลี่ยนเหล่�นี้อ�จถูกนำ�ม�ใช้เพื่อเพิ่มก�รจ่�ยภ�ษี

สรรพส�มิต	(เช่น	ด้วยคว�มสมัครใจหรือมีก�รเรียกให้เปิดเผย)	กระบวนก�รที่กล่�ว

ไปข้�งต้นมีคว�มคล้�ยคลึงกันต่อร�ยง�นสนับสนุนก�รเพิ่มคว�มรับผิดในภ�ษีสรรพ

ส�มิตซึ่งได้มีก�รชำ�ระให้แก่ผู้เก็บภ�ษี
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ภ�คผนวก

ภาคผนวก 1 : ระบบเคลือ่นยา้ยการควบคมุภาษสีรรพสามิต

ดู 7.2.1. ก�รยกเว้นภ�ษีชั่วคร�ว

บทบาทของ EMCS ในการเป็นกรณีศึกษาตามแนวปฏิบัติท่ีดี

ในระบบ	EMCS	ก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�ที่ต้องเสียภ�ษีสรรพส�มิตระหว่�งผู้ค้�2 

แต่ละร�ยจะมีก�รจัดทำ�เอกส�รประกอบในทอดต่�งๆ	 ของรัฐที่รับ	 (successive	

states)	 เอกส�รดำ�เนินก�รในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-AD)	 ดังเช่น	 เอกส�ร																		

ก�รจำ�หน่�ย	(issuance)	โดยผูส้ง่สนิค�้ไปถงึเอกส�รก�รยนืยนัรบัของโดยผูร้บัสนิค�้

e-AD	 จะถูกยื่นผ่�นท�งคอมพิวเตอร์โดยผู้ส่งสินค้�และจะถูกตรวจสอบโดย

ประเทศสม�ชิกต้นท�ง	 ซึ่งหม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีสรรพส�มิตของผู้ส่งสินค้�

และผู้รับสินค้�จะถูกนำ�ไปเทียบกับทะเบียนผู้ประกอบก�รของยุโรป	 (SEED)	 และ	

e-AD	จะถกูสง่ผ�่นท�งคอมพวิเตอร	์ไปยงัประเทศสม�ชกิปล�ยท�งซึง่จะสง่ตอ่ไปห�

ผู้รับสินค้�ห�กผู้รับสินค้�ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ	 EMCS	 ประเทศสม�ชิกปล�ย

ท�ง	หรอื	ผูส้ง่สนิค�้จะเปน็ผูแ้จง้ผูร้บัสนิค�้ใหร้บัรู้	e-AD	อ�จถกูยกเลิกหรือปรับขอ้มลู

ใหม่ได้ในบ�งสถ�นก�รณ์

เมือ่ไดร้บัสนิค�้	ผูร้บัสนิค�้หรอืตวัแทนรบัสินค�้จะยืน่	“ร�ยง�นก�รรับสินค�้”	

ซึ่งอ�จมีก�รระบุถึงข้อผิดพล�ด	เช่น	กรณีที่สินค้�ข�ดหรือเกิน
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นอกจ�กนี้	อ�จมีกรณีอื่นๆ	เช่น	ผู้รับสินค้�ปฏิเสธไม่รับก�รขนส่ง	หรือ	ผู้ส่ง

สินค้�แยกก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�

SEED-on-EUROPA : การตรวจสอบความถูกต้องของ

หมายเลขภาษีสรรพสามิต

ผู้ค้�ส�ม�รถเข้�ถึงระบบทะเบียนผู้ประกอบก�รท�งเศรษฐกิจ	 (System	 of	

Exchange	of	Excise	Data	:	SEED)	ท�งอนิเทอรเ์นต็	ผ่�นบริก�ร	SEED-on-EUROPA

บรกิ�ร	SEED-on-EUROPA	จะเปน็ตวับง่บอกว�่หม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี

สรรพส�มิตที่ได้รับม�ถูกต้องหรือไม่	ณ	วันที่เข้�สู่ระบบห�กถูกต้องผู้ใช้บริก�รจะได้

รับร�ยก�รของประเภทสินค้�ที่ผู้ประกอบก�รที่เกี่ยวข้องได้รับอนุญ�ตอีกด้วย
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ภาคผนวก 2 : โปรโตคอลว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์

ยาสูบที่ผิดกฎหมาย

“โปรโตคอลว�่ดว้ยก�รขจดัก�รค�้ผลติภณัฑย์�สบูทีผ่ดิกฎหม�ย”	(Protocol	

to	Eliminate	the	Illicit	Trade	in	Tobacco	Products)	(โปรโตคอล)	ประก�ศใช้

โดยภ�คีของก�รประชุม	 COP5	 ในกรุงโซล	ประเทศเก�หลีใต้	 ในเดือนพฤศจิก�ยน		

ป	ี2012	มุง่ตอ่กรกบัก�รค�้ผลติภัณฑ์ย�สบูท่ีผดิกฎหม�ยทกุรปูแบบ	ซ่ึงว�งกฎเกณฑ์

ใหภ้�คขีองโปรโตคอลจำ�เปน็ตอ้งมมี�ตรก�รควบคมุ	หว่งโซ่อปุท�น	(supply	chain)	

ของผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 และร่วมมือกันระหว่�งประเทศในอ�ณ�บริเวณกว้�งหลัง

โปรโตคอลมผีลบงัคบัใช	้และภ�ยหลงัจ�กทีม่กี�รใหสั้ตย�บนัจ�กประเทศต่�งๆ	แล้ว	

ภ�คีของโปรโตคอลแต่ละประเทศจะต้องมีก�รปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล

ที่โดดเด่นคอื	โปรโตคอลดังกล่�วรวมใหก้�รผลิตและก�รจัดห�เครือ่งจกัรทีใ่ช้

ในก�รผลิตบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งใน	 ห่วงโซ่อุปท�นของย�สูบ	 ซึ่งเป็นก�รมองเห็นถึง										

คว�มเสี่ยงของก�รท่ีเครื่องจักรถูกจัดส่งให้กับ	 โรงง�นผลิตบุหรี่	 “ใต้ดิน”	 ที่ไม่มี															

ใบอนุญ�ต	หรือ	ไม่ได้รับม�ตรฐ�น	(non-compliance)	นอกจ�กนี้โปรโตคอลยังมี

เป้�หม�ยในก�รปรบัสมดุลระหว่�งกำ�ลงัก�รผลติใหเ้ท่�กบัก�รบรโิภคในตล�ดต�่งๆ

ดงัทีก่ล�่วไป	ภ�พประกอบท่ี	1	ไดม้กี�รเพิม่ผูผ้ลติและผูจ้ดัห�เครือ่งจกัรทีใ่ชผ้ลติบหุรี่

เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปท�นย�สูบ	ไว้ที่มุมขว�บน

โปรโตคอลยงัมองเหน็ถงึโอก�สทีก่�รผลติหรือส่งออกบหุร่ี	และก�รนำ�เข้�หรือ

ก�รผลิตย�สูบจะเกิดขึ้นใน	 “เขตปลอดอ�กร”	 ซึ่งเกี่ยวข้องและมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะ

ก่อให้เกิดก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ยอยู่บ่อยครั้ง	 เทคโนโลยีท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงเองก็

ถกูคำ�นงึเอ�ไว	้ซึง่โปรโตคอลค�ดก�รณไ์วว้�่ในบ�งตล�ด	ก�รค�้ข�ยผลิตภณัฑ์ย�สูบ

ส�ม�รถกระทำ�ผ่�นอินเทอร์เน็ตหรือระบบอื่นๆได้	และนโยบ�ยนี้จะส�ม�รถดำ�เนิน

ต่อได้เพื่อก�รนั้นส่วนในเรื่องของเขตปลอดอ�กรโปรโตคอลมุ่งให้ใช้ก�รควบคุมฐ�น

ห่วงโซ่อุปท�นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่�ว

โปรโตคอลยังเสนอให้มีก�รกำ�หนดขอบเขตของก�รกระทำ�ผิดเพิ่มเติม	 เพื่อ

สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นและประสิทธิภ�พของก�รควบคุมห่วงโซ่อุปท�นใหม่หรือที่
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ปรบัปรงุแลว้	ก�รกระทำ�ผดิทีถ่กูเสนอดงักล�่วยงัมุง่เพือ่กำ�หนดใหพ้ฤตกิรรมทีผ่ดิกฏ

หม�ยหล�ยชนิดเป็นต้นกำ�เนิดของก�รค้�ผลิตภัณฑ์ย�สูบผิดกฏหม�ยและถือเป็น

อ�ชญ�กรรม	 (criminalize)	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคว�มร้�ยแรงของก�รค้�และผลท่ี

ต�มม�	อย่�งเหม�ะสม

ห�กเปน็ก�รค�้ข�ยผลติภณัฑ์ย�สบูข�้มประเทศ	โปรโตคอลมองเหน็ว�่	จำ�เปน็

ต้องมีคว�มร่วมมือร่วมกันเพื่อรับรองว่�ก�รควบคุมห่วงโซ่อุปท�นจะมีประสิทธิภ�พ	

ก�รกระทำ�ผิดจะถูกสืบสวนอย่�งถูกต้องเหม�ะสม	และผู้ค้�ผิดกฎหม�ยจะถูกนำ�ตัว

ม�ยังกระบวนก�รยุติธรรม	 ก�รร่วมมือรูปแบบนี้จะมีหล�ยระดับก�รใช้ข้อมูล																					

พื้นฐ�นร่วมด้�นข้อมูลท�งสถิติเกี่ยวข้องกับ	 ก�รจับกุมและวิธีปฏิบัติก�ร	 (modus	

operandi)	 ก�รแลกเปลี่ยนข่�วกรองในเป้�หม�ยและคว�มเสี่ยงและก�รส่งผู้ต้อง

สงสัยข้�มแดนเพื่อก�รสอบสวนก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยข้�มประเทศ

บทวิเคร�ะห์และตัวอย่�งกรณีศึกษ�ในม�ตร�สำ�คัญของตัวโปรโตคอล	อยู่ต่อ

ม�ดังนี้

ส่วนที่ 3 “การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน”

มาตรา 6 “ใบอนุญาต การรับรองเทียบเท่า หรือ ระบบการควบคุม”

ม�ตร�ข้อนี้	 มุ่งที่จะห้�มมิให้มีก�รผลิต	 นำ�เข้�	 หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ย�สูบ	

รวมถงึก�รผลติ	นำ�เข�้	หรอืสง่ออกอปุกรณก์�รผลติบหุรี	่นอกเหนอืจ�กจะมกี�รออก

ใบอนุญ�ตแก่ผู้เกี่ยวเพื่อก�รกระทำ�ดังกล่�ว	 ม�ตร�	 6	 มุ่งให้ประเทศสม�ชิกแต่ละ

ประเทศพจิ�รณ�	(ห�กเหม�ะสม)		ในก�รกำ�หนดใหม้ใีบอนญุ�ต	หรอื	ผ�่นก�รอนญุ�ต

อ่ืนๆ	 ที่คล้�ยคลึงกัน	 สำ�หรับผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบก�รปลูก

ใบย�สูบก�รขนส่งทั้ง	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบจำ�นวนม�ก	 “เพื่อหวังกำ�ไร”	 หรืออุปกรณ์												

ก�รผลิต	 ก�รข�ยส่ง	 ก�รเก็บไว้ในคลังสินค้�ก�รเป็นน�ยหน้�	 และก�รจำ�หน่�ย													

ทั้ง	ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	หรืออุปกรณ์ก�รผลิต

ก�รออกใบอนุญ�ตมีข้อดีหลัก	2ประก�รข้อแรกคือ	จะเป็นก�รนำ�ก�รกระทำ�

ทัง้หมดทีเ่ก่ียวขอ้งกับก�รจดัห�ย�สบูม�ใหห้นว่ยง�นทีร่บัผดิชอบไดร้บัรู	้ก�รออกใบ
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อนุญ�ต	ไม่ได้เพียงแค่เป็นก�รนำ�ตัวผู้กระทำ�ก�ร	ม�อยู่	“ในส�ยต�”	ของหน่วยง�น

ทีเ่กีย่วขอ้งเท�่นัน้	แตก่ระบวนก�รของก�รยืน่เรือ่งส�ม�รถใหข้อ้มลูร�ยละเอยีด	และ

ปฏิบัติก�รต่�งๆ	 ของตัวผู้กระทำ�ก�รแก่หน่วยง�นดังกล่�วต�มที่จะพูดถึงต่อไป	

กระบวนก�รยืน่เรือ่ง	เป็นก�รรวมรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจ�กผูข้อใบอนญุ�ตอย�่งหนึง่	

ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ประเมินคว�มเสี่ยง	แต่กระนั้น	อ�จต้องมีก�รพิจ�รณ�ให้มีระดับ

ขั้นตำ่�ของร�ยละเอียดที่ผู้ยื่นคำ�ร้องจะต้องให้ข้อมูล

ขอ้ตอ่ม�คอื	ก�รออกใบอนญุ�ตเปน็ก�รเปดิโอก�สในก�รลดคว�มเสีย่งทีห่ลกี

เลี่ยงไม่ได้จ�กห่วงโซ่อุปท�นย�สูบ	 โดยรับรองว่�จะมีเพียงผู้กระทำ�ก�รท่ีมีคว�มน่�

เชือ่ถอืทีผ่�่นเกณฑ์ข้ันตำ�่เท่�น้ันท่ีปฏิบัตกิ�รในหว่งโซอ่ปุท�นดงักล�่ว	โดยวดัจ�กร�ย

ละเอียดในคำ�ร้องที่ส�ม�รถตรวจสอบและทดสอบได้	ซึ่งจะมีเพียง	ผู้ยื่นคำ�ร้องที่ผ่�น	

“เกณฑม์�ตรฐ�น”	เท�่นัน้ทีจ่ะไดร้บัใบอนญุ�ตใบอนญุ�ตทีอ่อกใหเ้ปน็ก�รรบัรองว�่	

ผู้กระทำ�ก�รจะกระทำ�ก�รอย่�งน่�เชื่อถือ	 และก�รยืนยันใบอนุญ�ตจะถูกใช้กับ															

ผู้กระทำ�ก�รอื่นๆ	ในห่วงโซ่อุปท�นเพื่อเป็นก�รรับรองในคว�มสุจริต	ของก�รดำ�เนิน

ธุรกิจอย่�งถูกกฎหม�ยในห่วงโซ่อุปท�นย�สูบ

ในระดับภูมิภ�ค	 ระบบก�รออกใบอนุญ�ตร่วม	 ที่ครอบคลุมถึงขอบเขตของ

กิจกรรมท�งก�รค�้พบไดก้รณศีกึษ�ในจะกล�่วถงึตอ่ไปโดยตอ่ไปจะกล�่วถงึกฎหม�ย

จ�กประเทศม�เลเซยี	ตวัอย�่งตน้แบบอืน่ๆ	นอกเหนอืจ�กภ�ยในภมูภิ�คส�ม�รถชม

ได้ที่เว็บไซต์ของITIC	www.iticnet.org

มาเลเซีย

ม�เลเซียได้มีก�รใช้ระบบก�รออกใบอนุญ�ตสำ�หรับก�รผลิต	 ก�รนำ�เข้�	 และก�รจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์ย�สูบได้อย่�งบรรลุผล	 แต่ม�เลเซียยังไม่มีระบบก�รออกใบอนุญ�ตเฉพ�ะสำ�หรับ	

ก�รค้�ปลีก	และก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ย�สูบ

การออกใบอนุญาตการผลิต และการควบคุมการผลิต

มาตรา 20	ของพระร�ชบัญญัติภ�ษีสรรพส�มิต	ค.ศ.1976	ประเทศม�เลเซีย	 (Excise	Act	

1976:	“EA”กำ�หนดใหบ้คุคลจำ�เปน็ตอ้งยืน่ขอใบอนญุ�ตสำ�หรบัก�รผลติสนิค�้ทกุชนดิทีต่อ้ง	
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เสยีภ�ษศีลุก�กรหรอืภ�ษสีรรพส�มติเมือ่นำ�เข�้สูม่�เลเซยี	หรอืผลิตในม�เลเซยี	โดยใบอนญุ�ต

ดังกล่�วจะถูกออกให้ต�มระยะเวล�และเงื่อนไขต�มท่ีอธิบดีกำ�หนดโดยบุคคลนั้นจำ�เป็นต้อง

ชำ�ระค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รยื่นคำ�ร้องขอใบอนุญ�ต

มาตรา 20 – ใบอนุญาต กลั่น หมัก หรือ ผลิตเป็นการอื่น สินค้าซึ่งต้องเสียภาษี

		1.	 ภ�ยใต้บังคับแห่งส่วนนี้	ห้�มผู้ใด	กลั่น	หมัก	หรือผลิตเป็นก�รอื่น	สินค้�ซึ่งต้องเสียภ�ษี

ใดๆ	 หรือ	 ผลิตย�สูบหรือเครื่องดื่มมึนเม�ใดๆ	 นอกเสียจ�กภ�ยใต้และเป็นไปต�มใบ

อนุญ�ตในแบบที่กำ�หนดออกโดยอธิบดีและ	ณ	โรงกลั่น	โรงต้ม	หรือสถ�นที่ผลิตอื่น	ระบุ

ไว้ในใบอนุญ�ตนั้น

		2.		รัฐมนตรี	 โดยก�รออกคำ�สั่ง	 อ�จ	ยกเว้นบุคคลกลุ่มใดๆ	จ�กอนุม�ตร�	 	 (1)	 ต�มที่เห็น

สมควร

		3.		ใบอนุญ�ตต�มม�ตร�นี้ให้ออกต�มดุลยพินิจของอธิบดีและให้ออกเมื่อมีก�รชำ�ระค่�

ธรรมเนียม	 และเป็นไปต�มเงื่อนไขบังคับต�มที่กำ�หนดต�มแต่ละกรณีและเป็นไปต�ม

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่อ�จรับรองโดยอธิบดี	ในใบอนุญ�ต

		4.		นอกเหนือจ�กอนุม�ตร�	 (3)	 อธิบดีอ�จกำ�หนดให้บุคคลผู้ได้รับใบอนุญ�ตต�มม�ตร�นี้	

แสดงหลักประกันในก�รฏิบัติต�มกฎหม�ยฉบับนี้	และโดยทั่วไปของบุคคลนั้นๆ	เพื่อก�ร

คุ้มกันภ�ษีสรรพส�มิต	 ต�มแต่อธิบดีเห็นสมควรจนกระทั่งจะมีก�รแสดงหลักประกันดัง

กล่�ว	อธิบดีอ�จบอกปัดก�รออกใบอนุญ�ตใดเสียก็ได้

ข้อบังคับที่ 3	ของข้อบังคับภ�ษีสรรพส�มิต	1977	 (Excise	Regulartions	1977	 :	“ER”)	

กำ�หนดไว้ว่�คำ�ร้องทุกข์ทุกคำ�ร้องเพื่อก�รออกใบอนุญ�ตก�รผลิตสินค้�ซึ่งต้องเสียภ�ษี															

ต�มม�ตร�	 20	 ให้ทำ�เป็นหนังสือส่งถึงอธิบดีโดยให้ข้อมูลต่อไปนี้ต�มข้อบังคับที่	 4	 ของ																		

ข้อบังคับ	ER

ข้อบังคับที่ 3 ของ ER – คำาร้องโดยเจ้าพนักงาน

3.1	คำ�ร้องทกุคำ�ร้องเพือ่ก�รออก	ตอ่สญัญ�หรอืก�รโอนใบอนญุ�ตภ�ยใตบ้ทบญัญตัใิดๆ	ของ

กฎหม�ยฉบับนี้	 ให้ทำ�เป็นหนังสือและห�กมิได้กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่นให้ทำ�ต่อเจ้�พนักง�น

สรรพส�มิตชั้นผู้ใหญ่ในเขตท่ีสิ่งปลูกสร้�งยื่นเสนอคำ�ร้องขอใบอนุญ�ตตั้งอยู่และให้มีร�ย

ละเอียดต�มที่อธิบดีกำ�หนด
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ข้อบังคับที่ 4 ของ ER – คำาร้องขอใบอนุญาต

4.	 คำ�ร้องสำ�หรับออกใบอนุญ�ตใหม่ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร�	 20	 ของกฎหม�ยฉบับนี้

นอกเหนอืจ�กร�ยละเอยีดทีก่ำ�หนดไวต้�มขอ้บงัคบัที	่3	ใหป้ระกอบไปดว้ย	แบบและภ�พร�่ง	

เป็นสำ�เน�	3	ฉบับ	หรือสำ�เน�ต�มจำ�นวนที่กำ�หนดเพิ่มเติม	ระบุถึง	(ก)	สถ�นที่ตั้ง	(ข)	ผังที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้�ง	(ค)	สถ�นที่ชั้นใน	(ง)	ผังตัวโรงง�น	และ	(จ)	ผังโรงง�น	เครื่องจักร	อุปกรณ์	

และก�รเดินท่อ

ห�กเป็นกรณีที่ส่ิงปลูกสร้�งมีก�รผลิตสินค้�ซ่ึงจะต้องชำ�ระภ�ษีต�มม�ตร�	 6	 ของกฎหม�ย

ฉบับนี้ไปก่อนแล้วให้ยื่นแบบและภ�พร่�งดังกล่�วโดยเร็วที่สุด	 แต่โดยทุกกรณีต้องไม่เกิน	 3	

เดือนนับจ�กวันที่สินค้�กล�ยเป็นสินค้�ซึ่งต้องชำ�ระภ�ษี

บุคคลใดกระทำ�ก�รขัดต่อบทบัญญัติใดๆ	 ของกฎหม�ยภ�ษีสรรพส�มิต	 มีคว�มผิดและต้อง

โทษปรับตั้งแต่	10	ถึง	20	เท่�ของภ�ษีสรรพส�มิตที่ต้องชำ�ระ	หรือจำ�คุกไม่เกิน	3	ปี	หรือทั้ง

จำ�ทั้งปรับ	ห�กมีก�รทำ�ผิดซำ้�ซ้อนให้ต้องโทษปรับตั้งแต่	20	ถึง	40	เท่�ของภ�ษีสรรพส�มิต

ที่ต้องชำ�ระ	หรือจำ�คุกไม่เกิน	5	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	ต�มม�ตร�	74	(1)	แห่งกฎหม�ยภ�ษี

สรรพส�มิต	ค.ศ.	1976	(Excise	Act	1976)

การออกใบอนุญาตสำาหรับการจำาหน่าย การดำาเนินการและการผลิต

ม�ตร�	 39	 ของ	 กฎหม�ยคณะกรรมก�ร	 ปอแก้วและใบย�สูบแห่งช�ติ	 2009	 (National	

Kenaf	and	Tobacco	Board	Act	2009	“NKTBA”)	กำ�หนดให้ห้�มผู้ใดจำ�หน่�ย	ดำ�เนินก�ร

ผลิตเพื่อข�ย	 หรือเพื่อก�รค้�อื่นๆ	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ�ตภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับนี้	 (สินค้�

ประกอบไปด้วยซิกก�ร์และบุหรี่)	 สินค้�ใดๆ	และม�ตร�	40	กำ�หนดให้คำ�ร้องขอใบอนุญ�ต

ทุกคำ�ร้องให้ทำ�ต�มแบบท่ีกำ�หนดและให้ประกอบด้วยเอกส�รหรือร�ยละเอียดต�มที่จะ

กำ�หนด

มาตรา 39 – การออกใบอนุญาต การอนุมัติ และ หนังสือรับรองการอนุญาต

		1.	 ห้�มผู้ใด	(ก)	ซื้อปอแก้ว	(ข)	ข�ยผลิตภัณฑ์ปอแก้ว	(ค)	แปรรูปปอแก้ว	(ง)	ผลิตปอแก้ว	

หรือผลิตภัณฑ์ปอแก้ว	 (จ)	 นำ�เข้�และส่งออกปอแก้ว	 หรือผลิตภัณฑ์ปอแก้ว	 (ฉ)	 บ่มใบ

ย�สูบ	(ซ)	ซื้อใบย�สูบบ่ม	(ซ)	ผลิตย�สูบหรือผลิตภัณฑ์ย�สูบ	(ฌ)	ผสมย�สูบ	หรือ	(ญ)	

จำ�หน�่ยใบย�สบูหรอืผลติภณัฑย์�สบู	โดยไมม่ใีบอนญุ�ตซึง่ออกกฎหม�ยภ�ยใตก้ฎหม�ย

ฉบับนี้
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		2.	 ห�้มผูใ้ดซือ้หรอืข�ย	ใบย�สบูสด	เวน้แตจ่ะไดร้บัก�รอนมุตัเิปน็หนงัสอืจ�กคณะกรรมก�ร

		3.	 ห้�มผู้ใดกระทำ�ก�รเพื่อหรือในน�มของผู้มีใบอนุญ�ตในก�รกระทำ�ใดๆที่ระบุไว้ใน

อนุม�ตร�	(1)	เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองก�รอนุญ�ตออกโดยอธิบดี

		4.	 ผู้ใดกระทำ�ก�รขัดต่อบทบัญญัติ	ของอนุม�ตร�	(1)	หรือ	(3)	มีคว�มผิดและต้องโทษปรับ

ไม่เกิน	250,000ริงกิตหรือคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

		5.	 ผู้ใดกระทำ�ก�รขัดต่อบทบัญญัติ	 ของอนุม�ตร�	 (2)	 มีคว�มผิดและต้องโทษปรับไม่เกิน	

50,000	ริงกิต	หรือ	จำ�คุกไม่เกิน	1	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

ภ�ยใต้ข้อบังคับที่	3	ของคณะกรรมก�รปอแก้วและใบย�สูบแห่งช�ติ	ก�รออกใบอนุญ�ต	ใบ

ย�สูบและผลิตภัณฑ์ย�สูบของข้อบังคับปี	 ค.ศ.	 2011	 ผู้ผลิตมีหน้�ที่ต้องยื่นร�ยน�มผู้จัด

จำ�หน่�ยและผู้ข�ยปลีกต่อคณะกรรมก�รทุก	 3	 เดือน	 ผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับนี้ต้อง			

โทษปรับไม่เกิน	100,000ริงกิต	(ประม�ณ	30,000	ดอลล่�ร์สหรัฐ)	หรือจำ�คุกไม่เกิน	2	ปี	หรือ

ทั้งจำ�ทั้งปรับ

มาตรา 40 – คำาร้องขอใบอนุญาต การอนุมัติ และ หนังสือรับรองการอนุญาต

		1.	 คำ�รอ้งขอใบอนญุ�ต	ก�รอนมุตั	ิและ	หนงัสอืรบัรองก�รอนญุ�ต	ใหท้ำ�เปน็หนงัสอืถงึคณะ

กรรมก�รต�มวิธีที่ได้กำ�หนด

		2.	 คำ�ร้องภ�ยใต้อนุม�ตร�	 (1)คำ�ร้องให้ประกอบไปด้วยเอกส�รหรือร�ยละเอียดต�มที่ได้

กำ�หนด

		3.	 ณ	 เวล�	 ตั้งแต่ได้รับคำ�ร้องจนกว่�จะสิ้นสุดก�รพิจ�รณ�คำ�ร้อง	 โดยก�รทำ�เป็นหนังสือ

คณะกรรมก�รอ�จกำ�หนดให้	 ผู้ยื่นคำ�ร้องยื่นเอกส�รหรือร�ยละเอียดเพิ่มเติมภ�ยใน

กำ�หนดเวล�หรือขย�ยเวล�ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

		4.	 ห�กคำ�ร้องขอใบอนุญ�ต	 ก�รอนุมัติ	 และหนังสือรับรองก�รอนุญ�ตไม่เป็นไปต�มข้อ

กำ�หนด	ภ�ยใต้อนุม�ตร�	(1)	หรือ	(3)	คำ�ร้องนั้นจะถือว่�ถูกเพิกถอนโดยผู้ยื่นคำ�ร้อง	และ

จะไม่ได้รับก�รดำ�เนินก�รเพิ่มเติมจ�กคณะกรรมก�ร	 แต่ก�รนี้จะไม่กระทบต่อก�รยื่น

คำ�ร้องขึ้นใหม่ของผู้ยื่นคำ�ร้องร�ยเดิม

		5.	 บุคคลใดจะยื่นคำ�ร้องขอใบอนุญ�ตต้องมีคุณสมบัติดังนี้:	 (ก)	 บุคคลเป็นผู้มีสมรรถภ�พ

ท�งก�รเงินเป็นที่พอใจของกรรมก�ร	(ข)	บุคคลมีคุณสมบัติ	หรือมีคว�มชำ�น�ญที่จำ�เป็น

ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด	 (ค)	บุคคลมีหรืออ�จมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	และอุปกรณ์

เพื่ออุตส�หกรรมปอแก้ว	หรืออุตส�หกรรมย�สูบซึ่งเป็นที่พอใจของคณะกรรมก�ร	(ง)	มี

อุปสงค์ที่พอเหม�ะ	ในปอแก้ว	ผลิตภัณฑ์ปอแก้ว	ใบย�สูบ	หรือ	ผลิตภัณฑ์ย�สูบในระยะ
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ย�ว	(จ)	ก�รออกใบอนุญ�ตให้กับผู้ยื่นคำ�ร้องหรือก�รออกใบรับรองก�รอนุญ�ต	ไม่ส่งผล

เสียต่ออุตส�หกรรมปอแก้ว	หรืออุตส�หกรรมย�สูบที่มีอยู่แล้ว	โดยคำ�นึงถึงจำ�นวนผู้มีใบ

อนุญ�ตหรือผูถ้ือหนังสอืรับรองก�รอนุญ�ตร่วมกบัทรพัย�กรที่เกีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑป์อ

แก้ว	 หรือย�สูบท่ีเข้�ถึงได้และ	 (ฉ)	 บุคคลท่ีมีหรือผ่�นก�รพิจ�รณ�ปัจจัยหรือคุณสมบัติ

อื่น	(ที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร)

คณะกรรมก�รอ�จออกใบอนญุ�ตโดยมเีงือ่นไข	ขอ้จำ�กดั	หรอื	ขอ้ห�้ม	ต�มดลุยพนิจิของคณะ

กรรมก�รต�มม�ตร�	41	(3)	ของ	NKTBA

ข้อบังคับที่ 3 – ประเภทของใบอนุญาต

		1.	 คณะกรรมก�รอ�จออกใบอนญุ�ตใหแ้กผู่ย้ืน่คำ�ร้องเพือ่ก�รต�่งๆตอ่ไปนี:้(ก)	บม่ย�สูบ	(ข)	

ซื้อย�สูบบ่ม	(ค)	ผลิตย�สูบหรือผลิตภัณฑ์ย�สูบ	(ง)	ผสมย�สูบ	หรือ	(จ)	จำ�หน่�ยย�สูบ

หรือผลิตภัณฑ์ย�สูบ

		2.	 ให้ผู้ผลิตยื่นร�ยน�มผู้จัดจำ�หน่�ยและผู้ข�ยปลีกต่อคณะกรรมก�ร	ทุก3เดือน

		3.	 ผู้ผลิตที่กระทำ�ก�รขัดต่อข้อบังคับย่อยที่	(2)	มีคว�มผิดและต้องโทษปรับไม่เกิน	100,000	

ริงกิต	หรือจำ�คุกไม่เกิน	2	ปีหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

การออกใบอนุญาตสำาหรับการนำาเข้า

ผู้นำ�เข้�ย�สูบ	 รวมถึงบุหรี่เพื่อก�รค้�จำ�เป็นต้องยื่นคำ�ร้องขอใบอนุญ�ตนำ�เข้�ต่ออธิบดี												

ภ�ยใต้ข้อบังคับที่	18	ของข้อบังคับศุลก�กร	(Customs	Regulations	1977)	ผู้ที่ละเมิดข้อ

บังคับดังกล่�วมีโทษปรับสูงสุดที่	20,000ริงกิต	ประม�ณ	6,000	ดอลล�ร์สหรัฐหรือจำ�คุกไม่

เกิน	5	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	ต�มม�ตร�	138	Customs	Regulations	1977

ข้อบังคับที่ 18 – ใบอนุญาตเพื่อการนำาเข้าสุรา ยาสูบ หรือ แอลกอฮอล์ปรุงแต่ง

ห้�มผู้ใดนำ�เข้�	สุร�มึนเม�	ย�สูบ	หรือ	แอลกอฮอล์ปรุงแต่ง	เว้นแต่ภ�ยใต้และ	เป็นไปต�มใบ

อนุญ�ต	ออกโดยหรือต�มกำ�หนดของอธิบดีห�กเป็นสุร�มึนเม�หรือย�สูบที่ท�งเจ้�พนักง�น

ศุลก�กรชั้นสูงเห็นสมควร	 โดยผู้นำ�เข้�มีเจตน�เพื่อใช้บริโภคเป็นก�รส่วนตัวและไม่ได้เป็นไป

เพื่อก�รค้�ข�ย	 หรือเป็นสุร�มึนเม�	 หรือย�สูบท่ีได้รับยกเว้นก�รชำ�ระภ�ษีศุลก�กร	 ภ�ยใต้

บทบัญญัติของม�ตร�	14	ของกฎหม�ยฉบับนี้	ผู้นำ�เข้�มิต้องขอใบอนุญ�ตเพื่อนำ�เข้�
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มาตรา 138 กฎหมายศุลกากร 1967– บทลงโทษสำาหรับการกระทำาผิดที่ไม่ได้กำาหนดไว้

เป็นอย่างอื่น

ก�รละเลยหรือเพิกเฉยก�รปฏิบัติต�มใดๆ	ก็ต�ม	และก�รใดๆ	หรือพย�ย�มทำ�ก�รใดๆ	อัน

ขดัตอ่บทบญัญตัขิอง	กฎหม�ยฉบบันี	้หรอืไมป่ฏบิตัติ�มเงือ่นไข	กฎเกณฑ์ทีก่ำ�หนดไวห้รอืเกนิ

ไปกว�่ใบอนญุ�ตหรอืหนงัสอื	อนญุ�ตทีไ่ดร้บัหรอืขอ้ยกเวน้ทีก่ำ�หนดในบทบญัญตัขิองกฎหม�ย

ฉบับนี้	มีคว�มผิดต่อกฎหม�ยฉบับนี้	โดยห�กไม่มีบทลงโทษกำ�หนดไว้อย่�งชัดแจ้ง	ผู้กระทำ�

ผิดต้องโทษปรับไม่เกิน	20,000	ริงกิต	หรือจำ�คุกไม่เกิน	5	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

มาตรา 7 “การตรวจสอบแลวิเคราะห์สถานะ” (Due Diligence)

ม�ตร�	7	มขีอ้กำ�หนดให	้ภ�คอตุส�หกรรม	ตอ้งมกี�รตรวจสอบและวเิคร�ะห์

สถ�นะ	(Due	Diligence)	ของผู้ซื้อ	(Customer)	โดยก�รนี้ส�ม�รถเชื่อมโยงกับก�ร

ออกใบอนุญ�ตให้กับผู้กระทำ�ก�รต�มข้อ	6ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รตรวจสอบใบอนุญ�ต	(License	Identification)	ต่อผู้ซื้อเป็นตัวประก�ศ

ในทันทีได้เลยว่�	 ผู้ซื้อดังกล่�วได้ผ่�นก�รตรวจสอบโดยหน่วยง�นออกใบอนุญ�ตที่

เกี่ยวข้องม�แล้ว	และจะมีคว�มเสี่ยงที่น้อยกว่�

อย่�งไรก็ต�ม	 ถึงก�รตรวจใบอนุญ�ตจะกระทำ�ต่อผู้ซ้ือไปแล้ว	 นอกจ�กนั้น

แล้วผู้จัดส่ง	 (Supplier)	ควรให้คว�มสนใจ	ว่�จำ�นวนผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือ	ลักษณะ

ของ	 อุปกรณ์ก�รผลิตที่จะถูกข�ยมีคว�มเหม�ะสมต่อตล�ด	 และระดับผู้บริโภคใน

ตล�ดหรือไม่	 โดยอย่�งเช่น	 ภ�ยใต้ข้อนี้	 จะเป็นก�รไม่เหม�ะสมที่ผู้ผลิตบุหรี่	 ข�ย

ผลผลติแกผู่ข้�ยสง่ในปรมิ�ณท่ี	“เกนิ”	คว�มตอ้งก�รของตล�ด	หรอื	เกนิกว�่ปรมิ�ณ

ก�รรบัซือ้โดยปกต	ิหรอืเหม�ะสม	แมว้�่จะข�ยใหก้บัผู้ซ้ือทีม่ใีบอนญุ�ตกต็�ม	ก�รใช้

คว�มระมัดระวังต�มสมควรรวมไปถึง	 ก�รตรวจสอบผู้จัดส่งอุปกรณ์ก�รผลิต	 และ

ด้วยเหตุดังกล่�ว	 จึงย�กที่จะคิดว่�ผู้จัดส่ง	 ข�ยเครื่องจักรท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ผู้กระทำ�

ก�รที่ไม่มีใบอนุญ�ตต�ม	ม�ตร�	7	เพื่อก�รผลิต

เมื่อก�รข�ยไปถึงผู้ซื้อ	ผู้จัดส่งเองก็จำ�เป็นที่จะต้องติดต�มข้อมูลท�งธน�ค�ร

ของผู้ซื้อ	 และยืนยันว่�ผู้ซื้อไม่มีประวัติอ�ชญ�กรรมถ้�ห�กผู้ถือใบอนุญ�ตไม่

ปร�รถน�ทีจ่ะทำ�ก�รข�ยตอ่ผูซ้ือ้	อนัเนือ่งม�จ�กกระบวนก�รใชค้ว�มระมดัระวงัต�ม
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สมควร	ผูถ้อืใบอนญุ�ตจะตอ้งร�ยง�นเหตนุัน้ตอ่หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งทกุวนันีก้�รใช้

คว�มระมัดระวังต�มสมควรมีอยู่ในกฎหม�ยควบคุมก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตของ

บ�งประเทศยกตัวอย่�งเช่นกรณีศึกษ�จ�กฝรั่งเศส	และแคน�ด�	ดังต่อไปนี้

มาตรา 7 การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

แคนาดา

ก�รรับสินค้�จ�กผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญ�ต(Federal	Excise	Act,	RSC	1985,	c	E-14,	§237)	: 

§237.	 ผู้ใดรับซ้ือหรือรับไว้เพื่อข�ยซ่ึงย�สูบหรือซิก�ร์ใดๆจ�กผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญ�ตต�ม

กฎหม�ยฉบับนี้	มีคว�มผิด	ต้องโทษปรับไม่เกิน	10,000	ดอลล�ห์	และห�กไม่ชำ�ระโทษปรับ	

มีโทษจำ�คุกไม่เกิน	12	เดือน	และให้ริบย�สูบหรือซิก�ร์ทั้งหมดที่รับซื้อหรือรับไว้เพื่อข�ย	หรือ

มูลค่�ทั้งหมดของย�สูบหรือซิก�ร์รวมกับจำ�นวนภ�ษีที่ต้องชำ�ระทั้งหมดต�มกฎหม�ยฉบับน้ี	

หรือ	กฎหม�ยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับย�สูบหรือซิก�ร์ที่ได้ผลิตไป

ฝรั่งเศส

ผูข้�ยปลกีผลติภณัฑย์�สบูมคีว�มจำ�เปน็ในก�รใชค้ว�มระมดัระวงัต�มสมควรในฝรัง่เศส	โดย		

ที่ผู้ข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบจะได้รับใบอนุญ�ตก็ต่อเมื่อกระทำ�ก�รตรงต่อเงื่อนไขที่กำ�หนด

ล่วงหน้�ในกฤษฎีก�	(Decree)	ก�รออกใบอนุญ�ตที่เป็นต้นแบบก�รใช้คว�มระมัดระวังต�ม

สมควรของหน่วยง�นศุลก�กร	 ประกอบไปด้วยก�รตรวจสอบสภ�พก�รเงินของผู้ข�ยปลีก

ประวัติอ�ชญ�กรรม	 และคว�มซ่ือสัตย์	 ต�มท่ีว�งหลักไว้ในม�ตร�	 3-6	 ของ	 กฎกระทรวง	

(Ministry	Decree	2010	 -72)	ม�ตร�	5	ของกฎกระทรวง	กำ�หนดให้ผู้ข�ยปลีกผลิตภัณฑ์

ย�สูบต้องเป็นพลเมืองของฝรั่งเศส	สวิสเซอร์แลนด์	หรือ	ประเทศสม�ชิก	EU	หรือ	EEA	และ

มีสิทธิพลเมืองโดยสมบูรณ์ในประเทศที่ตนถือครองคว�มเป็นพลเมือง	 นอกจ�กนั้นผู้ข�ยต้อง

มใีบรบัรองสขุอน�มยั	(Health	Certification)	รว่มก�รฝกึอบรมก�รข�ยปลกีผลติภณัฑย์�สบู

ทีก่ำ�หนดและห�้มไมใ่หผู้ข้�ยปลกีผลติภณัฑย์�สบูดำ�เนนิกจิก�รข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบม�ก

ไปกว่�	1	ร้�น

มาตรา 5.2 กฎกระทรวง 2010-72 (Ministry Decree 2010 -72)

มีช่ือเสียงท่ีดี	มีก�รรับรองคว�มสัตย์	ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนอ�ชญ�กร	“ป้�ยประก�ศหม�ยเลข	2”
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มาตรา 46 วรรค 1 

ผู้ข�ยปลีกมีอำ�น�จข�ยย�สูบให้แก่ผู้ซื้อ	 และผู้ใช้ง�นกิจก�รของผู้ซื้อ	 และลูกจ้�งนอกเหนือ

จ�กกิจก�รหลักของผู้ซื้อเท่�นั้น

มาตรา 47 

ผู้ข�ยปลีก	 ต้องรับผลิตภัณฑ์ย�สูบม�ข�ยจ�กแหล่งส่งจ�กร้�นข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบ										

ถ�วรที่ตั้งอยู่ใกล้กิจก�รของตนที่สุด	 เท่�นั้น	 ซึ่งโดยนัยนี้จะระบุให้เป็น	 “ร้�นค้�ใกล้เคียง”	

(proximity	store)	 โดยมีข้อยกเว้นให้รับม�จ�กร้�นข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบถ�วรอื่นได้	 ใน			

2	กรณีดังต่อไปนี้

1.	 ผู้จัดก�รร้�นข�ยปลีกที่ใกล้ที่สุดแสดงก�รสละสิทธิ์โดยชัดแจ้ง

2.	 เป็นแหล่งรับซิก�ร์ที่ไม่ได้จัดจำ�หน่�ยโดยร้�นค้�ใกล้เคียง	 โดยได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้

	 จัดก�รร้�นนั้น

มาตรา 8 “การติดตามและสืบหา” (Tracking and Tracing)

“ก�รติดต�ม”	(Tracking)	ในบริบทของ	ม�ตร�นี้	หม�ยถึง	คว�มส�ม�รถใน
ก�รเฝ้�ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของสินค้�ในห่วงโซ่อุปท�น	ส่วนคำ�ว่�	“ก�รสืบห�”	
(Tracing)	ในที่นี้หม�ยถึงคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งคว�มเคลื่อนไหวนั้นขึ้นม�ใหม่

ระบบที่ได้เสนอไปนั้นเริ่มต้นด้วยก�รท่ีแต่ละประเทศจำ�เป็นที่จะกำ�หนดข้อ
บังคับให้บุหรี่ทั้งหมดมีก�รทำ�เครื่องหม�ยเฉพ�ะ	เช่น	“รหัส”	หรือ	“แสตมป์”	บน
แต่ละซอง	 แต่ละกล่องและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือฉล�กภ�ยนอกของผลิตภัณฑ์
โดยเครื่องหม�ยเฉพ�ะเหล่�นี้จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 วันที่และสถ�นที่ผลิต
 โรงง�นที่ผลิต
 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต
 ช่วงเวล�ก�รผลิต/เวล�ที่ผลิต
 ช่ือ/ใบแจ้งร�ค�/หม�ยเลขก�รส่ังซ้ือ/ประวัติก�รชำ�ระเงินของลูกค้�ร�ยแรก	
	 ที่ไม่อยู่ในเครือผู้ผลิต
 ตล�ดเป้�หม�ยที่จะข�ยปลีก
 ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์
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 ก�รคลังสินค้�หรือขนส่งใดๆ
 ข้อมูลของผู้ซื้อช่วงต่อไป
 เส้นท�งก�รขนส่ง	วันที่	และผู้รับที่มุ่งหม�ยไว้

วัตถุประสงค์ของก�รทำ�เครื่องหม�ยเฉพ�ะและร�ยละเอียดระดับนี้	 คือ	 เพื่อ
ที่หน่วยง�นร�ชก�รท่ีเกี่ยวข้องจะได้ส�ม�รถระบุแหล่งที่ม�ของซองบุหรี่	 และก�ร
หนัเหเข�้สูต่ล�ดผดิกฎหม�ยทีอ่�จเกดิขึน้รวมถงึเพ่ือใชใ้นก�รติดต�มคว�มเคล่ือนไหว
ของย�สบูผ�่นหว่งโซอ่ปุท�น	และทำ�ใหส้�ม�รถยนืยนัสถ�นะท�งกฎหม�ยของสนิค�้
ได้ทุกเมื่อ

แม้ว่�หล�ยประเทศจะมีก�รทำ�เครื่องหม�ยท�งก�รเงิน	 เช่น	 แสตมป์ภ�ษี												
ซึ่งอ�จมีตัวบทกฎหม�ยกำ�หนดว่�ควรทำ�เครื่องหม�ยอย่�งไร	เมื่อใด	และที่ไหน	แต่
สิ่งเหล่�น้ีไม่เพียงพอที่จะบรรลุข้อกำ�หนดของม�ตร�นี้	 กรณีตัวอย่�งซึ่งนำ�ม�จ�ก
กฎหม�ยภ�ษอี�กรของประเทศอติ�ลทีีจ่ะกล�่วตอ่ไป	เปน็ตวัอย�่งของตวับทกฎหม�ย
ที่สนับสนุนก�รติดต�มและสืบห�

มาตรา 8 การติดตามและสืบหา

อิตาลี

มาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 417/1991
1.	ในก�รที่จะต่อสู้กับก�รลักลอบนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ย�สูบในประเทศ	และองค์กรอ�ชญ�กรรม	
รวมถึงส�กล	 คณะบริห�รจัดเก็บภ�ษีและผู้ผลิตบุหร่ีซึ่งได้ทำ�สัญญ�ไว้กับคณะบริห�รจัดเก็บ
ภ�ษีสำ�หรับก�รนำ�เข้�	ก�รผลิต	ก�รแจกจ่�ย	หรือก�รข�ยสินค้�ของตนภ�ยในประเทศอิต�ลี	
หรอืใชค้ลงัสนิค้�ต�มม�ตร�	1	ของกฎหม�ยฉบบัที	่724/1975จะตอ้งตดิต�มก�รนำ�สนิค�้เข�้
สู่ตล�ดในประเทศที่เป็นผู้รับสุดท้�ย

เพื่อจุดประสงค์นี้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ย�สูบจะต้องนำ�ระบบก�รแยกแยะสินค้�ม�ใช้	 เพื่อที่จะ
จำ�แนกผลิตภัณฑ์ย�สูบท่ีถูกลักลอบเข้�ม�	 โดยสังเกตจ�กซองบุหรี่วันที่และสถ�นที่ผลิต	
เครื่องจักร	เวล�ก�รผลิต	ประเทศต้นท�ง	ตล�ดเป้�หม�ยสุดท้�ย	และผู้ซื้อร�ยแรกของสินค้�	
ผู้ผลิตจะต้องแจ้งระบบดังกล่�วไปที่คณะบริห�รจัดเก็บภ�ษีภ�ยใน	30	วันนับจ�กก�รจัดก�ร
หรือก�รแก้ไข

มาตรา 9 “การเก็บบันทึก” (Recordkeeping) 

ม�ตร�	9	กำ�หนดใหอ้งคก์รทีไ่ด้รับอนญุ�ตเกบ็บนัทกึและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะให้
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พนกัง�นเจ�้หน�้ทีใ่ชป้ระโยชนไ์ด้	โดยก�รเกบ็บนัทกึนัน้จำ�เปน็ในกจิกรรม	2	ประเภท	
ประเภทแรก	คือ	สำ�หรับผู้ผลิตไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์ย�สูบ	หรืออุปกรณ์	ประเภทที่
สอง	คือ	สำ�หรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ย�สูบไว้ในครอบครอง	หรือผลิตอุปกรณ์ที่จะนำ�ไปส่ง
ออก	หรอื	ทีภ่�ระและภ�ษถีกูระงบั	และตัง้ใจทีจ่ะเคล่ือนย�้ยอปุกรณน์ัน้	บ�งองคก์ร
อ�จจะต้องเก็บบันทึกทั้ง	2	ประเภท	

ข้อกำาหนดการเก็บบันทึกแต่ละประเภทสามารถสรุปโดยสังเขปตามตาราง

ด้านล่าง

การเก็บบันทึกที่ได้รับการอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ย�สูบและอุปกรณ์ที่ใช้ใน	 ครอบครองผลติภณัฑย์�สบูหรอือปุกรณก์�รผลติ
ก�รผลิต	 สำ�หรับก�รส่งออก	 หรือ	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือ
	 อปุกรณก์�รผลติทีไ่มม่ภี�ระและไมต่อ้งเสยีภ�ษี

บันทึกท�งก�รค้�ซึ่งสนับสนุนก�รผลิต	 วนัทีข่นสง่จ�กจดุสดุทดุท�้ยของก�รปอ้งกนัท�ง
	 ก�ยภ�พของสินค้�

ข้อมูลทั่วไปของตล�ด	 ร�ยละเอียดเกี่ยวกับสินค้�ที่ขนส่ง	(ประกอบ
 ปริม�ณ	 ด้วยตร�สินค้�	จำ�นวน	โกดัง)
 คว�มนิยม
 ก�รค�ดก�รณ์
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปริม�ณของผลิตภัณฑ์ย�สูบและอุปกรณ์	 เส้นท�งขนส่งและจุดหม�ยที่ว�งแผนไว้
ก�รผลิตที่อยู่ในคว�มครอบครอง	ในคว�ม
คุ้มครอง	หรือในคว�มควบคุมของผู้ได้รับ
อนุญ�ตซึ่งถูกเก็บไว้ใน
 คลังสินค้�
 ในโกดังภ�ษีหรือศุลก�กรภ�ยใต้ระบอบ
ควบคุมก�รส่งผ่�นหรือก�รขนถ่�ยลำ�	หรือ
ก�รระงับภ�ระ

	 ข้อมูลของบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่สินค้�
	 จะถูกส่งไปถึง

	 วิธีก�รขนส่ง	รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง

	 ตล�ดเป้�หม�ยของก�รข�ยปลีกหรือใช้
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ตวัอย�่งของตวับทกฎหม�ยทีก่ำ�หนดเงือ่นไขของก�รเกบ็บนัทกึนัน้มมี�กม�ย	

กรณีศึกษ�ต่อไปนี้เป็นของฝรั่งเศสแต่ตัวอย่�งอื่นๆจ�กประเทศแคนน�ด�และยุโรป

ยังส�ม�รถห�ได้จ�กเว็บไซต์	www.iticnet.org

มาตรา 9 การเก็บบันทึก

ฝรั่งเศส

ต�มวรรค	 5	 ของกฎกระทรวง	 2010-72	 ผู้ข�ยปลีกย�สูบที่มีใบอนุญ�ตจะต้องเก็บบันทึก

จำ�นวนสินค้�ที่มีอยู่และก�รข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบอย่�งละเอียด

ม�ตร�	49	วรรค	5	ของกฎกระทรวง	2010-72

เมือ่เจ�้หน�้ทีศ่ลุก�กรและภ�ษสีรรพส�มติกำ�หนดใหม้หีนงัสอืบนัทกึก�รข�ย	ตวัแทนจำ�หน�่ย

จะตอ้งเปน็ผูเ้ขยีนและจะตอ้งเกบ็ไวเ้ปน็เวล�	6ปตีัง้แตไ่ดม้กี�รก�รลงทะเบยีนก�รซือ้ข�ยล�่สุด

ต�มหนงัสอืขัน้ตอนก�รเกบ็ภ�ษ	ีม�ตร�	L.102	B	โดยรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงก�รคลังจะเปน็

ผู้กำ�หนดเนื้อห�	ก�รนำ�เสนอและเงื่อนไขก�รใช้ของบันทึกของสินค้�ที่มีอยู่

หนังสือขั้นตอนก�รเก็บภ�ษี	ม�ตร�	L.102	B

“ผู้ข�ยปลีกจำ�เป็นท่ีจะ...เก็บทะเบียนและทำ�หน้�ท่ีบริก�รชุมชนที่รัฐเห็นว่�มีประโยชน์ที่จะ

มอบหม�ยให้ให้ลุล่วง...”

ประมวลกฎหม�ยภ�ษีทั่วไป	ม�ตร�	L.	570-I-6°	

สำ�หรับก�รสง่ใดๆถึงผูข้�ยปลกี	จะตอ้งใชเ้อกส�รทีม่แีสตมปผ์กูข�ดก�รข�ยปลกี	ตรงต�มแบบ

ที่เจ้�หน้�ที่ท้องถิ่นกำ�หนด	และมีก�รร�ยง�นสรุปก�รส่งเป็นระยะ

ประมวลกฎหม�ยภ�ษีทั่วไป	ม�ตร�	L.570-I-8°

“…8.	เมื่อย�สูบผ่�นท�งคลังสินค้�ที่ไม่ใช่คลังสินค้�ของศุลก�กร

ก.	 ต้องมีก�รตรวจสอบคลังสินค้�ที่ว่�โดยเจ้�หน้�ที่

ข.	 เก็บบัญชีสินค้�ในคลังที่เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถเรียกใช้ได้...”

ประมวลกฎหม�ยศุลก�กร	ม�ตร�	65	วรรค	1

1.	 หน่วยง�นศุลก�กรท่ีอยู่ในตำ�แหน่งผู้ควบคุมเป็นอย่�งต่ำ�ส�ม�รถเรียกร้องให้มีก�รส่ง

	 ร�ยง�นและเอกส�รใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อข�ยผลประโยชน์ของแผนกของตนผ่�น

	 ท�งสื่อใดๆ	ก็ได้
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	 ก.	 สำ�หรบัสถ�นรีถไฟ	(ร�ยก�รสนิค�้ขนสง่	ใบแจง้ร�ค�	ร�ยก�รสนิค�้ทีบ่รรทกุ	หนงัสอื	

	 	 ใบทะเบียน	และอื่นๆ)

	 ข.	 สำ�หรับบริษัทก�รเดินเรือท�งทะเลและแม่น้ำ�	 และสำ�หรับเจ้�ของเรือ	 ผู้รับของท�ง

	 	 ทะเล	และน�ยหน้�	(ร�ยก�รสินค้�	ใบตร�ส่งสินค้�ท�งทะเล	ใบรับสินค้�ในเบื้องต้น

	 	 จ�กต้นหนของเรือเดินสมุทร	ใบส่งแจ้งก�รส่งสินค้�	ใบสั่งปล่อยสินค้�)

	 ค.	 สำ�หรับบริษัทก�รเดินอ�ก�ศ	 (ใบแจ้งก�รส่งสินค้�	 ใบส่งสินค้�	 สลิป	 ใบจดทะเบียน

	 	 ร้�น	และอื่นๆ)

	 ง.	 สำ�หรับบริษัทขนส่งท�งถนน	 (ใบจดทะเบียน	 หนังสือบันทึกก�รจดทะเบียนพัสดุ	

	 	 หนังสือบันทึกก�รส่ง	 ร�ยก�รสินค้�ขนส่ง	 ใบตร�ส่ง	 สลิปก�รขนส่ง	 และอื่นๆ)

	 จ.	 สำ�หรับหน่วยง�นที่เรียกว่�	“หน่วยง�นขนส่งเร่งด่วน”	ซึ่งรับผิดชอบเรื่องใบเสร็จก�ร

	 	 รวบรวมสนิค�้ทีส่ง่ไป	ก�รขนสง่ทกุชอ่งท�ง	(รถไฟ		ถนน	นำ�้	อ�ก�ศ)	และก�รสง่พสัดุ

	 	 ทุกชนิด(สลิปก�รส่งรวม	ใบเสร็จ	หนังสือบันทึกก�รส่ง	และอื่นๆ)

	 ฉ.	 สำ�หรับตัวแทนก�รขนส่งหรือส่งออกและนำ�เข้�ของศุลก�กร

	 ช.	 สำ�หรับผู้จัดก�รคลังสินค้�	ท่�เรือ	และร้�นค้�ทั่วไป	(ใบจดทะเบียนและเอกส�รของ

	 	 ร�้นค�้	หนงัสอืรบัรองและค้ำ�ประกนั	ใบจดทะเบยีนสนิค�้ข�เข�้ข�ออก	ตำ�แหนง่สนิค�้	

	 	 บัญชีสินค้�ในคลัง	และอื่นๆ)

	 ซ.	 สำ�หรับผู้รับตัวจริง	หรือผู้ส่งของที่แจ้งต่อศุลก�กร

			 ฌ.	 สำ�หรับผู้ควบคุมโทรคมน�คมและผู้ให้บริก�รท่ีได้กล่�วถึงใน	 1	 และ	 2	 ของ	 I	 ของ

	 	 พ.ร.บ.	ฉบับที่	2004-575	ณ	วันที่	21	มิถุน�ยน	ค.ศ.	2004	ม�ตร�	6	สำ�หรับคว�ม

	 	 ไวว้�งใจเร่ืองเศรษฐกจิส�รสนเทศสำ�หรบัขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็และประมวลผลโดยอย�่งหลัง

	 	 ภ�ยใต้กรอบของก�รไปรษณีย์ฝรั่งเศสม�ตร�	 L.34-1	 และประมวลกฎหม�ย

	 	 โทรคมน�คม	และ

			 ญ.	 โดยทัว่ไปสำ�หรบัทกุคนหรอืนติบิคุคลทีม่คีว�มสนใจไมว่�่ท�งตรงหรอืท�งออ้มในก�ร

	 	 ซื้อข�ยปกติหรือไม่ปกติที่อยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของกรมศุลก�กร

มาตรา 10 “การรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน” (Security 

and Preventive Measures)

ม�ตร�	10	มีองคป์ระกอบ	2	องคป์ระกอบ	องคป์ระกอบแรกกำ�หนดใหอ้งคก์ร

ที่ได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	 6	 ร�ยง�นแก่หน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

เงินสดข้�มประเทศที่มีปริม�ณเกินกว่�จะส�ม�รถร�ยง�นแบบธรรมด�ภ�ยใต้
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กฎหม�ยท้องถิ่นได้	และธุรกรรมใดๆที่	“น่�สงสัย”

องคป์ระกอบท่ีสองกำ�หนดคว�มรบัผดิชอบสำ�หรบัองคก์รเดียวกนันัน้ใหจ้ดัสง่

ผลิตภัณฑ์ย�สูบหรืออุปกรณ์ก�รผลิตในปริม�ณที่	 “เพียงพอต่อตล�ดเป้�หม�ย”	

เท่�นั้น	ดังนั้นโปรโตคอลที่มี	“ตรวจสอบแลวิเคร�ะห์สถ�นะ	(due	diligence)”	จึง

มีข้อผูกมัดหล�ยประก�รที่จะกำ�จัดก�รค้�ผิดกฎหม�ยในอุตส�หกรรมโดยตัวมันเอง

กรณีศึกษ�ด้�นล่�งเป็นตัวอย่�งจ�กฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นว่�	 ม�ตร�อย่�ง

ม�ตร�	10	นั้นส�ม�รถปรับเป็นกฎหม�ยได้อย่�งไร

มาตรา 10 การรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกัน

ฝรั่งเศส

ตวับทกฎหม�ยทีเ่กีย่วกบัก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิของฝรัง่เศสกำ�หนดใหส้ถ�บนั

ก�รเงนิร�ยง�นก�รทำ�ธรุกรรมทีไ่มช่อบม�พ�กลตอ่เจ�้หน�้ทีป่อ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอก

เงนิสว่นกล�ง	(TRACFIN)ตวับทกฎหม�ยทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รฟอก

เงินจึงได้ตั้งม�ตร�ท่ีควบคุมและลดก�รทำ�ธุรกรรมก�รเงินที่เกี่ยวข้องกับก�รค้�ย�สูบผิด

กฎหม�ย

ประมวลกฎหม�ยก�รเงินและก�รคลัง	ม�ตร�	L561-15-I	ได้จำ�กัดคว�มก�รทำ�ธุรกรรมที่ไม่

ชอบม�พ�กลไว้ว่�คือ	 ก�รทำ�ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับปริม�ณเงินซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่

มีหน้�ที่ร�ยง�น	 รับรู้	 สงสัย	 หรือมีเหตุผลที่จะค�ดเด�ได้ว่�ก�รทำ�ธุรกรรมนั้นเกี่ยวกับก�รก

ระทำ�ผิดที่มีโทษจำ�คุก	1	ปีหรือม�กกว่�

ประมวลกฎหม�ยก�รเงินและก�รคลัง	ม�ตร�	L561-15-I

บุคคลต�มม�ตร�	L561-2	จะต้องแจ้งยอดรวมที่อยู่ในหนังสือของตน	หรือก�รทำ�ธุรกรรมที่มี

ยอดรวม	 ที่บุคคลนั้นรู้	 สงสัย	 หรือมีเหตุผลที่ดีในก�รเช่ือว่�ก�รกระทำ�ผิดน้ันมีโทษจำ�คุก

ม�กกว่�	 1	 ปี	 หรือ	 เป็นก�รจัดห�เงินทุนให้กับผู้ก่อก�รร้�ย	 แก่กรมที่ได้กล่�วถึงในม�ตร�	

L561-23
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ประมวลกฎหม�ยก�รเงินและก�รคลัง	ม�ตร�	L.112-6

ก�รชำ�ระหนีท้ีม่มีลูค�่ม�กกว�่จำ�นวนทีพ่ระร�ชกฤษฎกี�กำ�หนดไว	้[3,000ยโูร	สำ�หรบัก�รทำ�

ธรุกรรมท�งก�รค�้]ไมส่�ม�รถชำ�ระดว้ยเงนิสดเมือ่คำ�นงึถงึภมูลิำ�เน�เพือ่ก�รเสยีภ�ษขีองลกู

หนี้และเป้�หม�ยของก�รทำ�ธุรกรรมทั้งที่เกี่ยวกับวิช�ชีพและที่ไม่เกี่ยว

โปรโตคอลม�ตร�	10	วรรค	1	ข้อ	ข.ไม่ได้จำ�กัดปริม�ณของย�สูบที่ผู้ข�ยปลีก	ผู้ข�ยส่ง	ผู้ผลิต	

หรือ	ผู้ค้�ส�ม�รถซื้อได้	แต่กฎกระทรวง	2010-72	(“Decree”)	ม�ตร�	46	วรรค	1	ได้จำ�กัด

ใหผู้ข้�ยปลกีทีม่ใีบอนญุ�ตข�ยเฉพ�ะแกก่บัผูใ้ชข้องร�้นค�้สง่/ปลกี	(ดว้ยเหตนุีจ้งึเปน็ก�รห�้ม

ไม่ให้ผู้ข�ยปลีกข�ยข�ยส่ง)

“ตัวแทนจำ�หน่�ยได้รับอนุญ�ตให้ข�ยย�สูบเฉพ�ะกับผู้ซ้ือและลูกค้�ของธุรกิจของตน	นอก

เหนือจ�กก�รประกอบธุรกิจหลัก	และกับลูกจ้�งของตน...”

นอกจ�กนี้ม�ตร�	47	ของกฎกระทรวงนั้นยังกำ�หนดให้ผู้ข�ยปลีกต้องรับผลิตภัณฑ์ย�สูบจ�ก

ผู้ข�ยส่งที่ใกล้ที่สุด	ทั้ง	2	ม�ตร�จึงว�งระเบียบให้กับช่องท�งก�รจำ�หน่�ยและลดขน�ดคว�ม

เสี่ยงต่อก�รค้�ผิดกฎหม�ยให้น้อยที่สุด

ผู้ข�ยปลีกต้องรับผลิตภัณฑ์ย�สูบโรงง�นม�ข�ยจ�กร้�นข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบถ�วรที่ตั้ง

อยูใ่กลก้จิก�รของตนทีส่ดุเท่�นัน้ซึง่โดยนยันีจ้ะระบใุหเ้ปน็	“ร�้นค�้ใกลเ้คยีง”โดยมขีอ้ยกเวน้

ให้รับม�จ�กร้�นข�ยปลีกผลิตภัณฑ์ย�สูบถ�วรอื่นได้ใน	2	กรณีดังต่อไปนี้

1.	 ผู้จัดก�รร้�นข�ยปลีกที่ใกล้ที่สุดแสดงก�รสละสิทธิ์โดยชัดแจ้ง

2.	 เปน็แหลง่ซกิ�ร์ทีไ่มไ่ดจ้ดัจำ�หน�่ยโดยร�้นค�้ใกลเ้คยีงโดยไดร้บัคว�มยนิยอมจ�กผูจ้ดัก�ร

	 ร้�นนั้น

มาตรา 11 “การขายทางอินเทอร์เน็ต โทรคมนาคมหรือ วิวัฒนาการ

เทคโนโลยีอื่น” (Sale by Internet, Telecommunications or any other 

evolving technology)

ม�ตร�	 11	 เห็นคว�มสำ�คัญของบทบ�ทท่ีเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีในเศรษฐกิจ	

โดยเฉพ�ะที่เกี่ยวกับระดับก�รข�ยปลีกของสินค้�ทุกชนิด	แต่เมื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ย�สูบแล้ว	ม�ตร�นี่มุ่งที่จะให้แต่ละประเทศคำ�นึงถึง	“ก�รสั่งห้�ม	(banning)”	ก�ร

ค้�ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีอื่นๆ	 โดยประเทศท่ีปล่อยให้มีก�รข�ยต่อไป

นั้น	ม�ตร�นี้กำ�หนดให้ประเทศเหล่�นั้นนำ�โปรโตคอลไปปรับใช้กับก�รข�ยเหล่�นั้น
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มาตรา 12 “เขตปลอดอากรและการส่งผ่านระหว่างประเทศ” (Free          

Zone and International Transit)

นโยบ�ยก�รลงทุนท�งก�รค้�ที่ดำ�เนินก�รโดยรัฐบ�ลหล�ยแห่งได้พย�ย�มท่ี

จะดึงดูดธุรกิจก�รผลิตเข้�ม�สู่เศรษฐกิจของตน	 โดยก�รจัดให้มี	 “เขตปลอดอ�กร”	

“เขตอุตส�หกรรมส่งออก	 (exportprocessingzones)”	 และเขตอื่นๆ	 ที่นักลงทุน		

ต�่งช�ตสิ�ม�รถดำ�เนนิก�รไดอ้ย�่งอสิระปร�ศจ�กภ�ษแีละกฎเกณฑท์อ้งถิน่	นโยบ�ย

นี้ทำ�ให้เกิดประเด็นท�งนโยบ�ยว่�ใครควรจะบริห�รจัดก�ร	 “เขตปลอดอ�กร”	 นี้											

และกฎที่ใช้ น้ันใช่	 “สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริก�รลงทุน	 (Board	 of																																

Investment)”ภ�ยใต้กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทหรือไม่	 หรือจะเป็นหน่วยง�น

ศุลก�กรเพร�ะก�รดำ�เนินก�รนำ�เข้�และส่งออกที่เกิดขึ้น

องค์ก�รศุลก�กรโลก	 (World	 Customs	 Organization)	 ได้เสนอ	 “แนว

นโยบ�ย”	สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รของเขตปลอดอ�กร	ก�รส่งผ่�นและก�รขนถ่�ย

ลำ�สินค้�	และก�รคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินท�งปัญญ�

มาตรา 13 “การขายสินค้าปลอดภาษีอากร” (DutyFreeSales)

ม�ตร�นี้มุ่งท่ีจะทำ�ให้มีก�รข�ยสินค้�ปลอดภ�ษีอ�กรที่อยู่ภ�ยใต้ม�ตรก�รที่

เกี่ยวข้องของโปรโตคอลนี้โดยม�ตร�นี้ได้เสนอแนะให้มีก�รค้นคว้�วิจัยเพ่ิมเติมผ่�น	

“ก�รประชุมระหว่�งประเทศสม�ชิก	(Meeting	of	Parties)”	เพื่อให้รู้จักคว�มเสี่ยง

จ�กตล�ดสนิค�้ปลอดภ�ษอี�กรม�กข้ึน	โดยก�รคน้คว�้นีจ้ะถกูจดัขึน้ภ�ยใน	5	ปหีลงั

จ�กโปรโตคอลมีผลบังคับใช้	อย่�งไรก็ต�มเรื่องก�รข�ยย�สูบปลอดภ�ษีอ�กรก็มีอยู่

ในกฎหม�ยภ�ษศีลุก�กรและสรรพส�มติอยูแ่ลว้	โดยมขีอ้กำ�หนดท�งกฎหม�ยว�่ผูท้ี่

มสีนิค�้ปลอดภ�ษอี�กรไวใ้นครอบครองจะตอ้งมใีบอนญุ�ต	และเมือ่เปน็ก�รค�้สนิค�้

ปลอดภ�ษอี�กรภ�ยใตก้�รยกเวน้ภ�ษ	ีจะตอ้งไดร้บัอนญุ�ตทีจ่ะปลอ่ยสนิค�้เหล�่นัน้

ออกตล�ดหรอืสง่ออกเสยีกอ่น	กรณศีกึษ�ตอ่ไปนีม้�จ�กกฎหม�ยแคนน�ด�ซึง่ทำ�ให้

กรณีดังกล่�วผิดกฎหม�ย	 และอนุญ�ตให้มีก�รเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเป็นบท

ลงโทษได้



282 | คู่มือสำ�หรับก�รปฏิรูปภ�ษีสรรพส�มิตในอ�เซียน

มาตรา 13 การขายสินค้าปลอดภาษีอากร

แคนนาดา

ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยก�รค้�ปลอดภ�ษีอ�กร(FederalCustomsAct,	 RSC	 1985,	 c	 1	 (2nd	

Supp),	§	109.2)

ก�รฝ่�ฝืนกฎที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย�สูบและสินค้�ที่กำ�หนดไว้

2.	 ทุกคนที่

	 ก.	 โยกย้�ยหรือก่อให้ เ กิดก�รโยกย้�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบหรือสินค้�ที่กำ�หนดไว้ 																								

จ�กสำ�นักง�นศุลก�กร	 โกดังสินค้�	 (sufferance	 warehouse)	 คลังสินค้�ทัณฑ์บน																						

(bondedwarehouse)	 หรือร้�นค้�ปลอดภ�ษีท่ีขัดกับพ.ร.บ.นี้หรือพิกัดอัตร�ศุลก�กร														

หรือข้อบังคับที่กฎหม�ยได้ว�งหลักไว้

	 ข.	 ข�ยหรือใช้ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 หรือสินค้�ที่กำ�หนดไว้ซ่ึงถูกกำ�หนดให้เป็นคลังสินค้�ใน

เรือ	ที่ขัด	พ.ร.บ.	นี้หรือพิกัดอัตร�ศุลก�กรหรือข้อบังคับที่กฎหม�ยว�งหลักไว้

					ค.	 มคีว�มผดิต�มกฎหม�ยและมคี�่ปรบัเทยีบเท�่กบัสองเท�่ของภ�ระทัง้หมดทีค่วรจะ

จ่�ยได้กับผลิตภัณฑ์ย�สูบและสินค้�ท่ีกำ�หนดไว้ท่ีมีอัตร�ภ�ระเหม�ะสมกับผลิตภัณฑ์ย�สูบ

และสินค้�ที่กำ�หนดไว้	ณ	เวล�ที่ค่�ปรับได้ถูกกำ�หนด	หรือที่มีมูลค่�น้อยกว่�ต�มแต่รัฐมนตรี

จะกำ�หนด

ส่วนที่	 4	 ของโปรโตคอลเป็นเรื่องของก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย	 ก�รควบคุม

อุปท�นให้มีประสิทธิภ�พต�มส่วนที่	3	นั้นจะต้องพึ่งพ�คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�ร

ก�รฝ�่ฝนืม�ตรก�รควบคมุของเจ�้หน�้ท่ีท่ีเกีย่วข้อง	ดงันัน้	กฎหม�ยภ�ษสีรรพส�มติ

ในท้องถิ่นจึงจำ�เป็นท่ีจะต้องรวมก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยจำ�นวนหนึ่งที่เกี่ยวกับ

ม�ตรก�รเหล�่นีเ้ข�้ไปดว้ย	เจ�้หน�้ทีจ่ะไดส้�ม�รถดำ�เนนิคดตี�มกฎหม�ยกบัผูก้ระทำ�

คว�มผิดเหล่�นั้นได้	 ม�ตร�	 14	“ก�รกระทำ�ท่ีผิดกฎหม�ย ซึ่งรวมถึงคว�มผิดท�ง

อ�ญ�”	ได้ให้ร�ยก�รก�รกระทำ�ผิด	ที่จำ�เป็นในก�รสนับสนุนก�รควบคุมในส่วนที่	3	

และสรุปก�รกระทำ�ผิดไว้ดังต่อไปนี้
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 ก�รผลิต	หรือก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบหรืออุปกรณ์ก�รผลิตใดๆ	ที่“ขัด

	 กับม�ตร�ของโปรโตคอล”

 ก�รผลิต	หรือก�รซื้อข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบหรืออุปกรณ์ก�รผลิตใดๆ	“โดย

	 ปร�ศจ�กภ�ระ	ก�รเสียภ�ษี	 และภ�ษีอื่นๆ”	หรือก�รลักลอบผลิตภัณฑ์

	 ย�สูบหรืออุปกรณ์ก�รผลิต

 รูปแบบก�รผลิตย�สูบ	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 หรืออุปกรณ์ก�รผลิตใดๆ	 ที่ผิด

	 กฎหม�ย	หรือซองย�สูบที่มีก�รทำ�เครื่องหม�ยเฉพ�ะปลอม

 ก�รซื้อข�ยย�สูบที่ผิดกฎหม�ย	 หรือ	 สินค้�ที่มีเครื่องหม�ยเฉพ�ะปลอม

 ก�รซื้อข�ยอุปก�รณ์ก�รผลิตที่ผิดกฎหม�ย

 ก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ย�สูบไปปะปนกับสินค้�อื่นระหว่�งก�รเคล่ือนผ่�นห่วง

	 โซ่อุปท�น	เพื่อซ่อนหรืออำ�พร�งผลิตภัณฑ์ย�สูบ

 ก�รปะปนผลิตภัณฑ์ย�สูบกับสินค้�อื่นในเขตปลอดอ�กร

 ก�รใช้อินเทอร์เน็ต	โทรคมน�คม	หรือ	พัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยีอื่นๆ	ใน

	 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบที่ฝ่�ฝืนโปรโตคอล

 ก�รได้ม�ซึ่งย�สูบ	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 หรืออุปกรณ์ก�รผลิตของผู้ที่มีใบ

	 อนุญ�ตต�มม�ตร�	6	จ�กผู้ที่ควรจะมีแต่ไม่มีใบอนุญ�ตต�มม�ตร�	6

 ก�รขัดขว�งก�รปฏิบัติภ�รกิจของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

	 ป้องกัน	 ก�รยับยั้ง	 ก�รค้นห�	 ก�รสืบสวนหรือก�รกำ�จัดก�รค้�ย�สูบ	

	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบหรืออุปกรณ์ก�รผลิตที่ผิดกฎหม�ย

 ก�รให้คำ�ให้ก�รท่ีเป็นเท็จ	 ทำ�ให้เข้�ใจผิด	 หรือไม่สมบูรณ์ต่อพนักง�น

	 เจ้�หน้�ที่	 ที่เกี่ยวกับก�รป้องกัน	 ก�รยับยั้ง	 ก�รค้นห�	 ก�รสืบสวนหรือ

	 ก�รกำ�จดัก�รค�้ย�สบู	ผลติภณัฑย์�สบู	หรืออปุกรณก์�รผลิตทีผิ่ดกฎหม�ย

 ก�รกรอกร�ยละเอียด	ปริม�ณ	หรือร�ค�ของย�สูบ	ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	หรือ

	 อุปกรณ์ก�รผลิต

ในแบบฟอรม์ร�ชก�รทีไ่มเ่ปน็คว�มจรงิ	หลีกเล่ียงก�รจ่�ยภ�ระ	ภ�ษแีละภ�ษี

อ่ืนๆ	 หรือ	 มีอคติต่อม�ตรก�รคุ้มครองเพื่อก�รป้องกัน	 ก�รยับยั้ง	 ก�รค้นห�	 ก�ร
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สืบสวนหรือก�รกำ�จัดก�รค้�ย�สูบ	 ผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 หรืออุปกรณ์ก�รผลิตที่ผิด

กฎหม�ย

 คว�มล้มเหลวในก�รสร้�งหรือรักษ�บันทึกที่รวมอยู่ในโปรโตคอลนี้	หรือ	

	 เก็บรักษ�บันทึกปลอม

 ก�รปดิบงัก�รกระทำ�ท่ีผดิกฎหม�ยท่ีไดก้ล�่วม�ข�้งตน้ซึง่เปน็คว�มผดิท�ง
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