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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายภาษี

สรรพสามิต ภาษีเงินได้นิติบุคคล ว่ามีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ เพียงใด 
สอดคล้องกับแนวคิดมาตรการแรงจูงใจทางภาษีในการแก้ไขปัญหามลพิษหรือไม่ เพียงใด 

จากการศึกษาพบว่าการก าหนดประเภทสินค้าและบริการ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิต       
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1. ควบคุมหรือจ ากัดการบริโภคเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 2. มีลักษณะฟุ่มเฟือย 3. เป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากกิจการของรัฐ 4. หลัก
เบ็ดเตล็ด เช่น เมื่อรัฐต้องการรายได้เพิ่มหรือเพื่อควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการทั้ง 21 ประเภทของไทย มีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น 
มีเพียงสินค้าและบริการบางประเภทเท่านั้น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์ สนามกอล์ฟ เมื่อ
สภาพการณ์เปลี่ยนไป เหตุผลในการจัดเก็บจากเดิมถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือได้รับประโยชน์จาก
กิจการของรัฐ เปลี่ยนเป็นจัดเก็บเพื่อควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมแทน ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
แม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการจัดเก็บเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แต่มีการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล เช่น การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจักร การยกเว้น หรือการลดหย่อน
ภาษี ย่อมส่งผลโดยอ้อมก่อให้เกิดแรงจูงใจกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการมีส่วน
ร่วมในการลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งแม้การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะท าให้รัฐต้อง
สูญเสียรายได้ในการจัดเก็บ แต่รัฐก็ได้ประโยชน์ตอบแทนคืนมา คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการ
แก้ไขปัญหา และเยียวยาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่าควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายภาษี
สรรพสามิต โดยขยายฐานภาษีการจัดเก็บ เพิ่มประเภทของสินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ ขวด
แก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจทางภาษีให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น 
ยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีในอัตราสูงให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่น าผลิตภัณฑ์
เก่าน ากลับมาใช้ผลิตใหม่  (Recycle) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิด
แรงจูงใจและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ส าหรับมาตรการภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ก็เช่นเดียวกันควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าเดิม  หรือให้สิทธิประโยชน์
ในอัตราสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
มลพิษ  อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นว่าควรพิจารณาปฏิรูประบบภาษีโดยบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้น 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทั้งระบบรวมอยู่ในภาษีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this research is; to analyze and study the legislative measures on 

excise tax, corporate income tax that whether they are suitable for taxation and have a part in 
solving in environmental pollution problems which occurred, specifically the pollution that 
originated in industrial factory or not and whether they are comply with the concept of tax 
motivational measures for solving in pollution problem or not. 

The research has found that the determination of type of goods and services for excise 
taxation under 4 rules those are :  

1. Control or limit the consumption because it is dangerous to the health, 
2. Type of luxurious, 
3. Some kinds of special gainful goods from the government’s trade, 
4. Miscellany such as if the government needs additional revenues or for control the 

environmental problems. 
Almost the excise duties livied from all 21 types of Thai goods and services an in 

accordance with above mentioned rules. There are only some kinds of goods and services such as 
air-conditioner, car, golf course, when the situation has changed, the reason for collecting tax as 
formerly consider as the luxurious goods or special gainful goods from the government’s trade 
change to the taxation for environmental problem control instead. For the corporate income tax, 
even if there is not any direct objective for taxation in order to solve or reduce the environmental 
pollution problems but still to give the tax benefits to industrial factory which has entered in the 
commercial register in form of companies or corporate partnership such as breakage reduction 
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and machine depreciation, tax exempt or tax reduction may be the cause of the motivational to the 
industrial factory traders indirectly who have participated in the polluted problem reduction, even 
if the given tax benefits as mentioned may be the cause of the losing income for taxation but the 
government also regain the benefits back which are the decrease of cost for problem solving and 
the remedy of the environmental pollution problem which occurred. 

Therefore, the researcher has suggested that it should be additional consideration in 
Legislative Measures Excise Tax by extend the taxation base, increase more the type of goods or 
services, especially goods or services that may be the cause of the environmental pollution 
problem such as cement, tires, glass bottles, plastic bottles etc. Moreover it should be built the 
motivational tax to be materialistic and more convincing such as tax exempt or tax reduction for 
high rate to the industrial factory traders who bring the old products to recycle etc. for the 
industrial factory traders may be the cause of the motivation and require to participate to the 
remedy of environmental pollution problem which occurred. For the Legislative Measures on 
Excise Tax also should be consider to give more tax benefits or give in high rate of tax benefits in 
order to build more motivation to the traders turn to be interested and participated the polluted 
problems’ remedy. Furthermore, the researcher also deem that it should be considered to innovate 
the tax system by legislated the environmental tax for the whole taxation including in the 
environmental tax to be clearly materialistic and should have more efficiency to remedy for the 
environmental problems, especially the environmental pollution which occurred from any 
industrial factories. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สิทธิในสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องให้แก่ประชาชนทุกคน เมื่อใดก็
ตามหากมีบุคคลใดได้กระท าให้สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นถูกท าลายลงไป การกระท าดังกล่าวย่อมถือได้ว่า
เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้อ่ืน ดังน้ัน ผู้กระท าละเมิดก็สมควรที่จะต้องรับผิดชอบหากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นและมีความจ าเป็นที่จะต้องฟื้นฟูบูรณสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไป รวมทั้งต้องรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีที่การกระท าละเมิดนั้นท าให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
อนามัย และทรัพย์สิน 

สิ่งแวดล้อมถือเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนรวมซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่ท าอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ทรัพย์สินของมนุษย์   ดังนั้น  เมื่อการ
กระท าของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและ
ท าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแล้ว การกระท าของบุคคลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน ซึ่งบุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้              
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวยังคงต้องรับผิดชอบในกรณีที่การกระท าของตนนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กล่าวคือเมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม นอกจากผู้กระท าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
เอกชนแล้ว ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐด้วยหากการกระท าดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้น จึงเป็นผลให้มีการน าสารเคมี
และวัตถุมีพิษต่างๆ จ านวนมากเข้ามาใช้ในกิจการดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยต้อง    เผชิญปัญหา
อันตราย และผลกระทบจากสารเคมีและวัตถุอันตรายอันเนื่องมาจากไม่มีระบบ ควบคุม  การ
ป้องกัน และการดูแลที่เข้มงวดเพียงพอ ดังพบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจ านวนมากที่สะท้อนถึงสภาพ
ปัญหาดังกล่าว เช่น อุบัติเหตุสารเคมีระเบิด ที่ท่าเรือคลองเตย การจัดเก็บวัตถุกัมมันตภาพรังสี
โคบอลต์  60  ที่ไม่รัดกุมไม่มีประสิทธิภาพ  ท าให้มีประชาชนจ านวนมากได้รับผลกระทบและ
ประสบความทุกข์ยากต้องเจ็บป่วย พิการ หรือ ล้มตาย เป็นต้น 
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จากสภาพข้อเท็จจริงและแนวโน้มของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจาก
การประกอบการอุตสาหกรรมได้ส่งผลร้ายเด่นชัดขึ้นเร่ือยๆ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสภาวะ
แวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้ นอกจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์แล้ว ยังเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจนถึงกับชีวิตอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแม้จะมีการใช้
มาตรการทางกฎหมายจัดการปัญหามลพิษดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางปกครองซึ่งรัฐใช้
ด าเนินการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม มาตรการทางแพ่งในการคุ้มครองสิทธิ
ของเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ซึ่งมีส่วนช่วยบังคับเอกชนให้มีความรับผิดชอบในกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือการใช้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ในความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 มาตรา 96 เพื่อที่จะด าเนินการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ และการใช้มาตรการทางอาญา 
ด้วยเหตุผลที่ว่าการที่เอกชนกระท าการใดๆ ให้เกิดผลเสียหายต่อสภาวะแวดล้อมนั้น นอกจากจะ
เป็นการกระท าที่มีผลกระทบต่อเอกชนแล้ว เป็นการกระท าผิดต่อมหาชนซึ่งส่งผลกระทบกระเทือน
ต่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม มิใช่เสียหายเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น                              

จากภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผลท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องชะงักลงเพราะ
รัฐต้องน าเงินงบประมาณไปแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอันเกิดจากผู้ก่อมลพิษโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ไม่ได้
ตระหนักถึงผลกระทบ อันเกิดจากกระบวนการผลิตและกระบวนการก าจัดกากของเสียเท่าที่ควร 
อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ และยากต่อการกีดกันที่จะไม่ให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งใช้  ซึ่งผลจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย  เช่น ปัญหามลภาวะทางน้ า ปัญหามลภาวะทางอากาศ  การทิ้งของเสียลง
แม่น้ า จึงกลายเป็นภาระของสังคม (Social Cost) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ก่อมลพิษไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น สายการบินที่คิดเพิ่มเที่ยวบินก็จะไม่ค านึงถึงเสียงรบกวนของ
เคร่ืองบินในเวลากลางคืนที่มีต่อประชาชนที่อยู่ใกล้ๆ สนามบิน เพราะเขาไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ประชาชนเหล่านั้น สายการบินจะค านึงเฉพาะสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อรายรับรายจ่ายของสายการบิน
เท่านั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรเช่นเดียวกับกิจกรรมการผลิต
และการบริโภคอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ และเมื่อทรัพยากรจ านวนหน่ึงถูกใช้ไปเพื่อการควบคุมและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคมก็ย่อมเสียโอกาสที่จะน าทรัพยากรนั้นไปใช้เพื่อกิจกรรมอ่ืนของ
สังคม  เช่น จากเดิมที่เคยใช้แม่น้ าล าคลองเป็นที่ทิ้งขยะ ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นการก าจัด
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเช่นนี้จึงถูกต่อต้าน ท าให้รัฐจ าเป็นต้องหันมาใช้วิธีอ่ืนในการก าจัดขยะมูล
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ฝอย เมื่อวิธีการในการก าจัดมลพิษต้องใช้เงินจ านวนมากในการก าจัด ซึ่งหมายถึงต้องมีการเก็บภาษี
จากประชาชนเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าสังคมหรือประชาชนต้องการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือ
ปัญหามลภาวะ เช่น การขจัดของเสีย ขยะ หรือมลพิษอ่ืนๆ ประชาชนและผู้ก่อมลพิษจะต้องร่วมกัน
เสียภาษีให้กับรัฐเฉลี่ยกันไป เพื่อน าเงินดังกล่าวมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ 

ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น การพัฒนาประเทศนั้นรัฐก็ต้องมีเงินส ารองเพื่อน ามาใช้พัฒนา
ประเทศ ส่วนหนึ่งของเงินส ารองดังกล่าวก็คือ ภาษีซึ่งเป็นรายได้ที่ส าคัญที่สุดของรัฐ ในการที่จะ
น ามาใช้จ่ายพัฒนาประเทศ การจัดเก็บภาษีเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ
เงินของรัฐเมื่อกระทรวงการคลังด าเนินการจัดเก็บภาษี ส านักงบประมาณท าหน้าที่จัดสรรรายได้
ของแผ่นดินออกมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยแทนที่จะน าเงินงบประมาณทั้งหมดมาใช้
ในการพัฒนาประเทศ แต่จ าต้องน าเงินงบประมาณส่วนหน่ึงมาจัดสรรเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดขึ้น  เท่ากับเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบ
ให้กับสังคม  เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จึงควรที่จะเข้ามารับผิดชอบในภาระ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แทนรัฐด้วย 

ทั้งนี้ การก าหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหามลพิษ อาจจะพิจารณาก าหนดเป็นค่าธรรมเนียม หรือ ค่าภาษีส าหรับผู้ก่อมลพิษอันเป็น
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาใช้กับการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับการแก้ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากภาษีมีลักษณะบังคับการจัดเก็บ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ าส่งผลให้รัฐต้องหาวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ าแต่ได้ผลตอบแทนสูง เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หากจะ
เพิ่มงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคงเป็นเร่ืองยาก เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะ
ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากขึ้น เพราะฉะนั้น ควรจะมีการใช้มาตรการที่เป็นระบบค าสั่ง
และควบคุมในการสร้างและปรับพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ซึ่งมาตรการทางภาษีเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ก่อมลพิษเร่งคิดหาวิธีการลดมลพิษ ภาษีที่จะจัดเก็บนี้จึงเป็นภาษีที่ช่วยชดเชย
ให้กับสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงถือได้ว่ าการจัดเก็บภาษีนี้เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการลดมลพิษอย่างหนึ่ง 

โดยในปัจจุบันได้มีการจัดเก็บภาษีหลายประเภทแต่มีภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดเก็บจาก
สินค้าที่หากมีการใช้สินค้าดังกล่าวนั้นแล้ว จะท าให้เกิดมลพิษได้ รัฐได้เล็งเห็นถึงผลกระทบอัน
เกิดขึ้นหากมีการใช้สินค้าดังกล่าว จึงได้มีการจัดเก็บภาษีจากสินค้านั้น ภาษีดังกล่าว ก็คือ ภาษี
สรรพสามิต หน่วยงานที่จัดเก็บคือ กรมสรรพสามิตเป็นผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งภาษี
สรรพสามิตเป็นภาษีที่มีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้ว
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ได้รับ
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ผลประโยชน์อันเป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้าง       
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สภาพแวดล้อม เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ปูนซิเมนต์ หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นต้น  

ภาษีอีกประเภทหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล แม้จะเป็นเพียงผลโดยทางอ้อมก็ตาม โดยอ านาจในการจัดเก็บภาษีเป็น
ของกรมสรรพากร ซึ่งมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี การลดหย่อน
ภาษี  การหักค่าสึกหรอและค่า เสื่อมราคาเค ร่ืองจักร ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ต้องท าการคิดค้นปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
ของตน น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งนอกจากจะท าให้ได้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษทางภาษีแล้ว ยังส่งผลโดยอ้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่
จะใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลพิษ และเพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ ความเป็นไปได้ในการน าแนวทางการจัดเก็บภาษีโดยตรง
จากผู้ก่อให้เกิดมลพิษมาใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษต่อไป  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงลักษณะ หลักเกณฑ์ แนวคิดที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษ โดยศึกษาจาก

กฎหมายของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ 
1.2.3  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการน ามาตรการแรงจูงใจทางกฎหมายภาษีมา

ใช้จัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ และบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
แก้ไขปัญหามลพิษ 

1.2.4  เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้แนวทางเพิ่มเติมในการน ามาตรการทางกฎหมายภาษี  มาใช้
ในการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ปัญหามลพิษซึ่งเกิดจากการขยายตัวของภาคโรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างปัญหาให้กับ
รัฐและสังคมเป็นอย่างมาก โดยรัฐจะต้องน าเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีจ านวนมาก ไปใช้ในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าว โดยในส่วนของผู้ก่อให้เกิดมลพิษในภาคโรงงาน
อุตสาหกรรม  มาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ในการจัดเก็บภาษียังไม่มีความชัดเจนในอันที่จะ
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ก าหนดให้ผู้ก่อมลพิษ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ทางกฎหมายภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีและควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสามารถแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยขอบเขตของการศึกษา เร่ิมจากศึกษาถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาถึงหลักกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีมลพิษทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ จากนั้นก็ศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษโดยตรง และศึกษาถึงบทบาทของภาครัฐ
และเอกชนในการแก้ไขปัญหามลพิษ รวมทั้งศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการทางกฎหมาย
ภาษีของประเทศไทยในการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 
 
1.5  วิธีด าเนินการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
กล่าวคือ เป็นการใช้วิธีศึกษาโดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ บทบัญญัติ
ของกฎหมาย วารสาร เอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติ
โรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534 ประมวลรัษฎากร  
กฎกระทรวงที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534) และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
(รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534) เป็นต้น เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์หาข้อสรุปเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ท าให้ทราบถึงลักษณะ หลักเกณฑ์ แนวคิดที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
1.6.2  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษ ทั้งจากกฎหมาย

ของไทย และกฎหมายของต่างประเทศ 
1.6.3  ท าให้ทราบถึงมาตรการแรงจูงใจทางกฎหมายภาษีที่ใช้จัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ก่อมลพิษ และบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหามลพิษ 
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1.6.4  ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้แนวทางเพิ่มเติมในการน ามาตรการทางกฎหมายภาษี มาใช้
จัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ DPU



 
 

บทที ่2 
ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกบัโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุม 

โรงงานอุตสาหกรรมทีก่่อมลพิษ และแนวคิดการใช้แรงจูงใจทางภาษี เพ่ือ
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 

 
2.1  ความน า  

ประเทศไทยมีการด าเนินนโยบายในด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ส่งผลดีต่อฐานะทาง
การเงิน และการคลังของประเทศ รายได้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้างงาน และค่าแรงมีจ านวน
สูงขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายฐานการผลิต มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก แต่ขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนี้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลใน
การพัฒนา เกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหามลพิษอันเป็นผลโดยตรงจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจากกระบวนการผลิต (Production Process) หรือการปล่อยของเสีย (Outputs) ของโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น 

ดังนั้น มาตรการในการควบคุมการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
มาตรการทางกฎหมายจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุม ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การก าหนดเขตพื้นที่จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การก าหนดให้ติดตั้งระบบบ าบัด ของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษอันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุขของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

 
2.2  ลักษณะท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 กฎหมายควบคุมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482 กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม
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โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 และได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2512 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 นี้ได้ถูกยกเลิกต่อมาโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีความมุ่งหมายเพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
การประกอบกิจการโรงงาน และควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบการโรงงานใน
สภาวะสังคมปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายที่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนด กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินกิจการดังกล่าวให้ชัดเจนและได้ผลดียิ่งขึ้น ตลอดจน
ก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งบังคับให้โรงงานปฏิบัติตาม 
รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษและก าหนดให้มีการร่วมรับผิดส าหรับผู้ที่ท างานในโรงงาน 
นอกเหนือไปจากเจ้าของโรงงานอีกด้วย 

นอกจากนี้ วิฑูรย์ สิมะโชคดีได้กล่าวถึง “แนวคิดและเหตุผลที่ส าคัญในการออก
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไว้ 3 ประการ ดังนี้  

1)  เพื่อส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้มี
การปรับปรุงการอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2)  เพื่อรักษาความปลอดภัย ความผาสุกและอนามัยของประชาชน เช่น โดยการก าหนด
ขอบเขตประกอบอุตสาหกรรมเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ การก าหนดอ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน หรือการเพิ่มโทษความผิดทางอาญาในส่วนของโทษปรับให้หนักขึ้น 
 3)  เพื่อให้มีการควบคุมและรวบรวมรายงานการผลิต ตลอดจนสถิติต่างๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วราชอาณาจักร และให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมบางประเภท”1 ตามที่
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ให้ค านิยามไว้ 
 “โรงงาน” หมายถึง “อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักร มีก าลังรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้
เคร่ืองจักรหรือไม่ก็ตาม ส าหรับท าผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง”2 

                                                 
1  วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2543) กฎหมายอุตสาหกรรม พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535. หน้า 27, 70.  
2  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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 “ประกอบกิจการโรงงาน” หมายถึง “การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา ซ่อมท าลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน 
แต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเคร่ืองจักร”3 

ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ได้ให้ค านิยามของค าว่า4 
 “มลพิษ” หมายความว่า ของเสียวัตถุอันตรายและมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือ
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง 
กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดย
มลพิษซึ่งท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
 “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ของเหลวนั้น 
 “อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน เขม่า ก๊าซ ฝุ่น
ละอองเถ้าถ่าน หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมอยู่ในบรรยากาศได้ 

ในวิจัยฉบับนี้ผู้เขียนได้จ ากัดขอบเขตในการศึกษามลพิษโดยจะศึกษาถึงมลพิษทางน้ า
และอากาศที่เกิดจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีความมุ่งหมายหลักที่จะควบคุมกิจการโรงงาน ให้
ด าเนินไปอย่างได้ผลดี เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงานอย่างแท้จริง ดังนั้น 
สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวจึงมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการควบคุมรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์
ของกฎหมายเป็นส าคัญ 

2.2.1  การจัดประเภทโรงงาน 
โรงงานได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 โรงงานตามขนาด และประเภท

ที่ 2 โรงงานตามเขตพื้นที่ เหตุผลที่แบ่งโรงงานออกเป็น 2 ประเภท เพื่อความสะดวกในการ
ควบคุมดูแลป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเหตุอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
                                                 

3  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
4  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4. 
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2.2.1.1  โรงงานตามขนาด 
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แบ่งโรงงานตามขนาด 

ออกเป็น 3 จ าพวก ดังนี้ 
1) โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถ

ประกอบกิจการโรงงานทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จัดเป็นโรงงานขนาด
เล็ก กล่าวคือ มีเคร่ืองจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และมีคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งการประกอบกิจการนั้น
ไม่ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

2) โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภทชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน กล่าวคือ มีเคร่ืองจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และมีคนงานไม่เกิน 
50 คน ซึ่งการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ เพียงเล็กน้อย 
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยง่าย 

3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงาน
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรี ก าหนดจ านวนและขนาด
ของโรงงาน ชนิดของโรงงานที่จะตั้งหรือห้ามตั้งในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง5 จัดเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 
กล่าวคือ มีเคร่ืองจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า และมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ซึ่งการประกอบกิจการนั้น
อาจก่อปัญหามลพิษ เหตุเดือดร้อนร าคาญ ก่อเกิดปัญหาน้ าเสีย อากาศเสีย เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ แก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เช่น เสียงดัง กลิ่นเหม็น เป็นต้น โดยทางราชการจะต้องเข้าไป
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

2.2.1.2  โรงงานตามเขตพื้นท่ี 
โรงงานตามเขตพื้นที่ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 จ าพวกใหญ่ คือ โรงงานตาม

เขตพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน และโรงงานตามเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม ดังนี ้
1) โรงงานตามเขตพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน6 ตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุนเขต

พื้นที่ส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็น 3 เขต ที่สามารถจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
เขตที่ 1 โครงการที่ประกอบหรือตั้งโรงงานในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม  
เขตที่ 2 โครงการที่ประกอบหรือตั้งโรงงานใน จังหวัดอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

สระบุรี นครนายก อ่างทอง สุพรรณบุร ีกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม 

                                                 
5  พิธินัย ไชยแสงสุขกุล. (2538). กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน.  หนา้ 26. 
6  แหล่งเดิม. หน้า 27-28. 
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เขตที่ 3 โครงการที่ประกอบหรือตั้งโรงงานในเขตที่ส่งเสริมการลงทุน( 60 
จังหวัดที่เหลือ) จากเขตที่ 1 และเขตที่ 2 และให้รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2) โรงงานตามเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าอยู่รวมกันอย่างมีระเบียบ โดยเขต
พื้นที่ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดไว้นั้น แบ่งออกเป็น 2 เขต 

(1) เขตพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรม 

(2) เขตพื้นที่อุตสาหกรรมส่งออก หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับ
การประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตควรคู่ไปกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่หลัก 
(Main Function) คือ การจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรม”7 อันได้แก่ การจัดเตรียมที่ดินพร้อมระบบ
สาธารณูปโภค เช่น การจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ า โรงบ าบัดน้ าเสีย ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สนับสนุน (Supporting Function) ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การให้สิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ แก่นักลงทุน เพื่อบรรลุต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม8 
 “นิคมอุตสาหกรรม”9 มีความหมายหลายประการ ซึ่งแต่ละความหมายนั้น  เป็น
ตัวก าหนดหน้าที่และขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรม ความหมายที่ส าคัญคือดังนี้ 
 1) เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายรองรับให้เป็นพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนซึ่ง
ต่อเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรม 
 2) เขตพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบประปา 
ระบบไฟฟ้า ระบบก าจัดน้ าเสียส่วนกลาง ซึ่งพร้อมให้ผู้ลงทุนตั้งโรงงานทันที 
 3) เขตพื้นที่ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ สิ่งจูงใจและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 

                                                 
7  พระราชบัญญัติการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 6. 

8  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2539, มาตรา 6 (2). 
9  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2539, มาตรา 4. 
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“นิคมอุตสาหกรรม” คือเขตพื้นที่ซึ่งจะได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเน่ืองโดยหน่วยงานของรัฐ 

2.2.2  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  
มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง

ของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
และได้มีการออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เพื่อก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม 
ดังกล่าวไว้ ดังนี ้

1) ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 1 และโรงงานจ าพวกที่ 2 ในบริเวณดังกล่าวนี้ 
(1) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย 
(2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่  โรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงานของ
หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมสถานที่ท าการงานโดยเฉพาะเพื่อควบคุมก ากับดูแลอ านวยความสะดวก 
หรือให้บริการแก่การประกอบกิจการของโรงงานแห่งนั้นๆ) 

2) ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 ในบริเวณดังต่อไปนี้ 
(1) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย 
(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่  โรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงานของ
หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมสถานที่ท าการงานโดยเฉพาะเพื่อควบคุมก ากับดูแล อ านวยความสะดวก 
หรือให้บริการแก่การประกอบกิจการของโรงงานแห่งนั้นๆ ) 
 นอกจากข้อห้ามข้อ 2.1) และข้อ 2.2) แล้วโรงงานนั้นต้องตั้งอาศัยอยู่ในท าเลและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและ
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายเหตุร าคาญหรือความเสียหายต่อบุคคล 
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย10 
 หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บังคับโดยทั่วไป  และ
น าไปใช้บังคับในเขตส่งเสริมการลงทุนและในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11 เพราะ
การตั้งโรงงานนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

                                                 
10  ข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ในมาตรา 8 (1). 
11  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2534, มาตรา 42 บัญญัติว่า 

 “บรรดาส่ิงปลูกสร้างอาคาร การตั้งโรงงานและการประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ปน็ไปตาม 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ได้ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงผลกระทบซึ่งอาจจะตามมาจากการ
ประกอบการของโรงงานตามประเภทและขนาดของการประกอบอุตสาหกรรม  

2.2.3  หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 
ในทางทฤษฎีหลักการการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหาย การป้องกันอันตรายและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการ
ประกอบกิจการโรงงานให้โรงงานต้องปฏิบัติตาม 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติในการต้ังโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะถูกกฎหมายควบคุม
ในเร่ืองส าคัญ 2 ประการคือ 

ประการที่ 1 เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของ
โรงงาน หรือลักษณะภายในของโรงงาน จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีทางออกฉุกเฉิน และมีการ
ระบายอากาศ 

ประการที่ 2 เกี่ยวกับเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรต้องมีลักษณะ ประเภทหรือชนิดตามที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีเคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงานตามที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการอบรมคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะประเภท ชนิด ขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าโรงงาน 

ในการประกอบกิจการโรงงาน หรือการท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดลอง ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน 
ซึ่งไม่รวมถึงการทดลองเดินเคร่ืองจักรนั้น ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการภายใต้กระบวนการ
ตามที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 

ก.  ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย  พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยใช้วิธีการก าหนดมาตรฐานการปล่อยของเสียที่
เหมาะสมกับขีดจ ากัดของสิ่งแวดล้อม12 

                                                                                                                                            

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายการควบคุมการก่อสร้างและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง แต่การอนุญาตซ่ึงเป็น
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องผู้ว่าการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการ
มอบหมาย.”  

12  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 8.  

DPU



14 
 

ข.  ต้องอยู่ภายใต้การชี้แจง และการให้ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อการควบคุมตรวจสอบแก่เจ้า
พนักงาน เช่น การจัดเอกสารที่จ าเป็นของโรงงาน การแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงาน การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ หรือการแจ้งข้อมูลการเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงาน หรือทดลองเดินเคร่ืองจักร หรือการแจ้งขอข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากโรงงานหรือเคร่ืองจักร 
เป็นต้น13 

ค.  ต้องอยู่ภายใต้การป้องกันและควบคุมอันตราย โดยก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ 
กรรมวิธีการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับป้องกันหรือระงับ หรือบรรเทาอันตราย 
ที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน14 

ในด้านกรรมวิธีการผลิต ผู้ประกอบกิจการควรจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดเพื่อ
ป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนที่อาจก่อเกิดแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน หรือใกล้เคียงกับโรงงาน และด าเนินการจัดเก็บและการป้องกันใช้
วัตถุดิบ วัตถุเคมีที่อาจเป็นอันตราย 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
และวิธีการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ในการด าเนินการเพื่อ
ป้องกัน หรือระงับบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
ทุกประเภท ส าหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมนั้น การจัดตั้งโรงงานมีหลักเกณฑ์
เดียวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 253515 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 ก าหนดให้การนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ด าเนินการจัดให้การ
บริการแก่โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมในเร่ืองการจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ า โรงขจัด 
น้ าเสีย ไฟฟ้า น้ าประปา แต่ไม่ได้บังคับไว้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะต้อง
ด าเนินการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าทุกโรงงาน หรือด าเนินการตามก าหนดมาตรฐานในการ
ควบคุมการปล่อยของเสียตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนั้น การปล่อย
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาจไม่ได้รับการบ าบัดอย่างเพียงพอ 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรก าหนดมาตรการบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้อง
ด าเนินการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานแต่ละโรงงานเสียก่อน แล้วจึงปล่อยผ่านการบ าบัด

                                                 
13

  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 13, มาตรา 34.  
14  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 37.  
15

  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 42.  
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ของส่วนกลางที่การนิคมอุตสาหกรรมจัดให้บริการอีกคร้ังหนึ่ง จึงจะเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษอันเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
2.3  การควบคุมมลพิษจากการประกอบอุตสาหกรรม และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรการในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้ 

1)  การก าจัดของเสียสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม 
2)  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
3)  การควบคุมมลพิษ 
4)  การก าหนดเขตควบคุมมลพิษ 
5)  การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
6)  การก าหนดบทลงโทษ และการทดแทนความเสียหาย 
7)  บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  
2.3.1  การก าจัดของเสียสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ว่าให้โรงงานจ าพวกใด
จ าพวกหนึ่งต้องก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2535 หมวดที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดแยกการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

2.3.1.1  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้16 
โรงงานต้องจัดให้มีที่รองรับหรือที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ต้องท าโรงงานให้

สะอาดอยู่เสมอ ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัสดุมีพิษปนอยู่ ไว้ในที่รองรับ
ต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด 

2.3.1.2  การก าจัดขยะมีพิษ หรือวัตถุเคมี 
การก าจัดขยะมีพิษหรือวัตถุเคมี โรงงานต้องด าเนินการคัดแยกขยะมีพิษ หรือ

วัตถุเคมีไว้ในที่รองรับต่างหาก เหมาะสม และต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ

                                                 
16  กฎกระทรวง ข้อ 13 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535.  
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คุณสมบัติ และสถานที่เก็บ พร้อมทั้งวิธีเก็บท าลายฤทธิ์ ก าจัดทิ้ง ฝัง เคลื่อนย้าย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐ
ก าหนด17 

2.3.1.3  การระบายน้ าท้ิง18 
ห้ามระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างจนน้ าทิ้งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 19 แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีการท าให้เจือจาง 
(Dilution) กฎหมายได้ให้ค านิยาม “น้ าทิ้ง” หมายถึง น้ าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงน้ าเสียจากการใช้น้ า
ของคนงาน หรือกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม20 

2.3.1.4  การระบายอากาศเสีย 21 
ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 22 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง(Dilution) 

นอกจากที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติควบคุมมลพิษจากการประกอบ
อุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว  ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี ้

1)  “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง 
และสภาวะอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

                                                 
17  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535. 
18  ข้อ 14 ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
19  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535. 
20  แหล่งเดิม.  
21  ข้อ 16 ของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535.  
22  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ.2535. 
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สิ่งแวดล้อม23 โดยให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในเร่ืองดังต่อไปนี้24 

(1)  มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และ
แหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนๆ โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าในแต่ละ
พื้นที่ 

(2)  มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง รวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า 
(3)  มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
(4)  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
(5)  มาตรฐานระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
(6)  มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเร่ืองอื่นๆ 

2)  ให้มีการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนระยะสั้น  ระยะกลาง หรือ
ระยะยาว ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ประกอบไปด้วยแผนในการจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืน ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และให้มีการตรวจสอบติดตามวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง25 

3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ด าเนินการก าหนดพื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ก าหนดห้ามกระท ากิจการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่  ก าหนดให้มีการท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง26 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในการ
จัดการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดและควบคุม
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั้งสนับสนุนให้การจัดการก าจัดของเสียสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

                                                 
23  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4.  
24  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 32.  
25  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 36.  
26  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 44.  
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2.3.2  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนด

เขตพื้นที่ส าหรับเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็น 2 เขต ดังนี ้
2.3.2.1  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 1  

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติว่าในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อ่ืนโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติซึ่ง
อาจถูกท าลายไปหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือ
เป็นพื้นที่ที่ยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวน
ไว้เพื่อการท่องเที่ยวและ เขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอ่ืนที่สงวนและรักษาสภาพธรรมชาติ กฎหมาย
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจออก
กฎกระทรวงประกาศให้เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

2.3.2.2  เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเภทท่ี 2 
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติว่าให้มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองชั่วคราว กล่าวคือ ในกรณีที่ปรากฏว่า
พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนไว้เพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่คุ้มครอง
อย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่กฎหมายก าหนด เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง
เฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ มีสภาพปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง เข้าขั้นวิกฤต ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันทีและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้น โดยจะต้องก าหนดเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองและก าหนด
ระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครอง 

2.3.3  การควบคุมมลพิษ 
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้ให้

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษ ดังนี ้
2.3.3.1  เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจาย

ของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
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2.3.3.2  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.3.3.3  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากร และการ
ลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

2.3.3.4  เสนอแนะการก าหนดอัตราค่าบริการ ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ 

2.3.3.5  ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุมป้องกัน 
ลดหรือขจัดมลพิษ 

2.3.3.6  ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ และการ
ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

2.3.3.7  จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ 
2.3.4  การก าหนดเขตควบคุมมลพิษ 

เขตท้องที่ที่มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ท้องถิ่นที่
นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อการด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
ท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ มีหน้าที่ท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้27 

2.3.4.1  ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุม
มลพิษ 

2.3.4.2  จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภทและขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล 

2.3.4.3  ท าการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความ
รุนแรงของปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นและความ
เหมาะสม ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมนั้นๆ 
 ส าหรับการประกาศเขตควบคุมมลพิษนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มี
การด าเนินการประกาศเขตดังกล่าวไปแล้ว 17 ท้องที่28 ได้แก่ 

                                                 
27  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 60.  
28  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 1-2) พ.ศ. 2535, (ฉบบัที่ 4-6) พ.ศ. 2535, (ฉบบั

ที่ 9) พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2538, (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2539 และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2547. 
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1) ท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
2) ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ต 
3) ท้องที่เขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
4) ท้องที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
5) ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ต าบลอ่าวนา อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
6) ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ 
7) ท้องที่เขตจังหวัดปทุมธานี 
8) ท้องที่เขตจังหวัดนนทบุรี 
9) ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรสาคร 
10) ท้องที่เขตนครปฐม 
11) ท้องที่เขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
12) ท้องที่เขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
13) ท้องที่เขตอ าเภอเมืองท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
14) ท้องที่เขตอ าเภอเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
15) ท้องที่เขตอ าเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
16) ท้องที่เขตอ าเภอเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
17) ท้องที่เขตต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
สภาพพื้นที่ทั้ง 17 แห่ง ดังกล่าวล้วนมีแหล่งท าให้เกิดปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะ

เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในอนาคตได้  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจึงได้ประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ เพื่อที่จะด าเนินการควบคุม
ลดขจัดมลพิษ และเพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่ 
และสมบูรณ์ต่อไป 

2.3.5  การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  
มาตรการนี้เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งก าเนิดโดยตรง ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีการ

ก าหนดมาตรฐานการปล่อยของเสีย จึงเกิดปัญหามลพิษขึ้น การแก้ไขและจัดการมลพิษดังกล่าวมี
ความยากล าบากในการแก้ไขปัญหา เพราะว่ามลพิษดังกล่าวเกิดจากของเสียหลายอย่างเข้ามา
ประกอบกันและสะสมเป็นระยะเวลานาน ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้วจะต้องมีการจัดการกับ
ของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิตและต้องก าหนดมาตรฐานของการปล่อยของเสียออกสู่
สาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการปล่อยของเสียออกมาเกินขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อม 
ในอันที่จะรองรับและย่อยสลายของเสียดังกล่าวตามธรรมชาติ 
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ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับ
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง  การปล่อยอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจาก
แหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ที่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ   
มีหน้าที่ต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง มีดังนี ้

2.3.5.1  มลพิษทางอากาศและเสียง  
มาตรา 68 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่
ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด ส าหรับการควบคุมก าจัด 
ลด หรือขจัดมลพิษ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และให้รวมถึงแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อย
หรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดด้วย เช่น การควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ ามันเบนซิน จากคลังน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น29 

2.3.5.2  มลพิษทางน้ า 
มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดต้องถูกควบคุมในการปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานในการควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ได้
มีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก าหนดประเภทของอาคารที่
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม30 โดยห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคม

                                                 
29  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย

ทิ้งไอน้ ามันเบนซิน จากคลังน้ ามันเช้ือเพลิง วันที่ 18 มิถุนายน 2544. 
30  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภทของอาคารเปน็

แหล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหลง่น้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 10 
มกราคม 2537 และฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538. 
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อุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 31 เว้นแต่น้ าเสียดังกล่าวไม่
ว่าจะผ่านการบ าบัดน้ าเสียแล้วหรือไม่ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับเขตควบคุมมลพิษที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวม หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดดังกล่าวยังไม่ได้ติดตั้งหรือจัดให้
มีระบบบ าบัดหรือก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด หรือไม่ประสงค์จะท าการ
ก่อสร้างหรือติดตั้งนั้น มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินการของตนไปท า
การบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่อยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษ 
และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามที่กฎหมายก าหนด32 

แม้ว่าได้มีการก าหนดในเร่ืองของการก าจัดของเสียดังกล่าวโดยให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดด าเนินการจัดการตามที่กฎหมายก าหนด แต่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดไม่จัดส่งของเสียไปบ าบัด หรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม และลักลอบปล่อยของเสียออกสู่สาธารณะ หรือในกรณีที่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย กลับไม่เปิดหรือลักลอบปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ผู้วิจัย
เห็นว่าควรจะมีมาตรการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงกว่าที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ 

2.3.6  การก าหนดบทลงโทษและการทดแทนความเสียหาย 
2.3.6.1  การก าหนดบทลงโทษ  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 ได้
ก าหนดให้มีการปรับเป็นสี่เท่าของอัตราค่าบริการในการใช้ระบบบ าบัดรวม ในกรณีที่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัด ตามระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม33 และจะเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวน
เงินค่าใช้จ่ายประจ าวัน ส าหรับการเปิดเคร่ืองท างาน ในกรณีลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสีย 34 
รวมทั้งหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือของตนที่

                                                 
31  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2539) เรื่องก าหนดประเภท

ของโรงงานอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนดิมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539. 

32  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 71 ,มาตรา 72. 

33  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 90.  
34  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 91.  
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มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษ ก็ต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ประจ าวัน ส าหรับการเปิดเดินเคร่ืองท างานของอุปกรณ์เคร่ืองมือนั้นด้วย 35 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาบทก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่าค่าปรับ
ที่กฎหมายก าหนด มีราคาถูกกว่าการที่จะติดตั้งระบบบ าบัดหรือการเปิดใช้เคร่ืองบ าบัดดังกล่าว ท า
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพิกเฉยและไม่สนใจในการบ าบัดมลพิษที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีบทก าหนดลงโทษตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดไว้ในกรณีที่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบัติตามในเร่ืองของการจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปบ าบัด  หรือก าจัดโดย
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน แม้กฎหมาย
ได้มีการบัญญัติและก าหนดโทษตามอาญาไว้ดังกล่าว ในทางปฏิบัติจริงมักจะมิได้มีการน า
บทลงโทษดังกล่าวมาใช้อย่างเคร่งครัด เพราะผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษเองก็ยินยอมเสีย
ค่าปรับ อีกทั้งบทบัญญัติในการก าหนดค่าปรับดังกล่าวก็เป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ โดยบัญญัติ
โทษขั้นสูง แต่ไม่ได้บัญญัติในเร่ืองอัตราค่าปรับขั้นต่ าไว้ ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องของกฎหมายที่เจ้า
พนักงานอาจใช้เป็นช่องว่างในการใช้ดุลพินิจก าหนดค่าปรับ 

2.3.6.2  การทดแทนความเสียหาย  
ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย

จาก ผู้ก่อมลพิษได้ต่อเมื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในเร่ืองละเมิด กล่าวคือ ผู้เสียหายมีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหายอันเกิดจากการ
กระท าของผู้ถูกฟ้อง ซึ่งการพิสูจน์ดังกล่าวนั้นเป็นการล าบาก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ว่าการ
กระท าของ ผู้ถูกฟ้องนั้นเป็นเร่ืองเจตนาหรือประมาท  อันเป็นเหตุให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็น 
ผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญ คือ การพิสูจน์ให้เห็นถึงสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างผลเสียกับสาเหตุ  
เนื่องจากมลพิษดังกล่าวมิได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อาจเกิดจากหลายสาเหตุ  เพราะฉะนั้น 
หากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเสียหายหรือมลพิษดังกล่าวมาจากแหล่งก าเนิดหรือโรงงานใดโรงงาน
หนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษมารับผิดชอบเป็นเร่ืองที่ล าบาก 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงได้น าหลักเกณฑ์หรือ
ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระ” มาใช้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังเห็น
ได้จากบทบัญญัติในมาตรา 96 ดังนี ้

“แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการร่ัวไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็น
                                                 

35  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 92. 
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เหตุให้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดให้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายนั้น ไม่ว่าการ
ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่
พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก  

1)  เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม  
2)  การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
3)  การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายของ

บุคคลอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษ” 

“ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระ
จ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นด้วย” 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 ก็ไม่มีบทบัญญัติชัดเจน ในการก าหนดให้รัฐมีการ
จัดเก็บภาษีจากโรงงานที่ก่อมลพิษ  สิ่งที่ รัฐจัดเก็บตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว คือ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน และค่าปรับกรณีที่ก่อมลพิษและมลพิษดังกล่าวนั้น
เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้เท่านั้น กฎหมายทั้งสองฉบับไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อน า
เงินดังกล่าวไปป้องกันหรือบ าบัดมลพิษที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่รัฐได้จัดเก็บมีลักษณะเป็นเพียงค่าธรรมเนียมไม่ปรากฏว่ารัฐ
ได้จัดเก็บภาษีใดที่เกี่ยวข้องกับการก่อมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม รัฐได้
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าที่บริโภคแล้วและก่อให้เกิดมลพิษเท่ านั้น แต่การจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  ซึ่งต้นเหตุปัญหาก็คือโรงงานอุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลิตที่เป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
มาตรการการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา โดยภาษีที่จัดเก็บได้นั้น
จะน ามาใช้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและจัดการเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 

2.3.7  บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ก่อนปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยมิได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหามลพิษโดยตรง มีแต่เพียงกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานให้
อ านาจกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
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โรงงาน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้อ านาจกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบปัญหา
สิ่งแวดล้อมบางลักษณะ เช่น ปัญหาการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ และการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
หากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองละเมิด ต่อมาหลังจากได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โดยตรงคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2518 ซึ่ง
ต่อมาได้ยกเลิก และมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ขึ้นใช้ ท าให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอ่ืนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติ
บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท าระบบบ าบัด น้ า
เสีย ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น รวมทั้งได้บัญญัติบทลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิด
มลพิษ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามการระบายน้ าเสียหรือของเสียที่ไม่ได้
มาตรฐานออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษบางประเภท เป็นต้น  

ในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการตราพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 คือ เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางน้ า มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน 
สภาพแวดล้อมของโรงงาน ก าหนดลักษณะประเภทเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งอ่ืนใด ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน 

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าบทบาทของภาครัฐ และหน่วยงานของภาครัฐ  ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีมากยิ่งขึ้น นอกจากที่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษที่ค่อนข้างชัดเจน รัดกุม มีรายละเอียดที่มากพอสมควร 
อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ชัดเจนแล้ว ในทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าวก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเร่ืองการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของผู้ครอบครองโรงงานที่
ก่อมลพิษ กล่าวคือ ในการที่โจทก์หรือหน่วยงานของรัฐจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระท าและผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการยากอย่างยิ่ง และหากการเจ็บป่วยหรือได้รับความเสียหายจาก
โจทก์เกิดจากการสะสมของมลพิษนั้นเป็นเวลานานก็ยิ่งเป็นการยากยิ่งขึ้นในการที่จะพิสูจน์ให้เห็น
ว่ามลพิษนั้นเกิดจากการกระท าของโรงงานนั้นจริงๆ  
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นอกจากนี้ภาระการพิสูจน์ถึงมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายหรือถูกท าลาย 
รวมทั้งการประมูลค่าความเสียหายยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดในการค านวณความเสียหายว่าเป็นจ านวน
เท่าใด อัตราโทษ และค่าปรับที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับ
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากมลพิษแล้วไม่มี
ความสัมพันธ์กันและไม่มีความเหมาะสมในการที่จะน าไปบังคับลงโทษต่อผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ท า
ให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษไม่เข็ดหลาบต่อการรับโทษหรือเกรงกลัวต่อความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ผู้ก่อมลพิษยอมรับโทษตามกฎหมาย และยอมเสียค่าปรับตามกฎหมาย มากกว่าจะ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น เพราะค่าปรับที่ผู้ก่อมลพิษต้องเสียมีจ านวนน้อย
กว่าที่ผู้ก่อมลพิษต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหามลพิษเป็นอย่างมาก 

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ามาตรการทางภาษี น่าจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ
ควรจะได้น ามาใช้ในการลดหรือแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการทางภาษีนี้อาจมีการออกกฎหมายให้รัฐมีอ านาจ
จัดเก็บภาษีมลพิษเพิ่มมากขึ้นจากโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือลดภาษีบางประเภทเพื่อเป็นการ จูง
ใจให้แก่โรงงานที่มีการควบคุมและป้องกันมลพิษได้เป็นอย่างดีก็ได้ 

ในปัจจุบันประชาชนไม่มีบทบาทมาก ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากในทางปฏิบัติมีเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามลพิษ ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากฎหมายควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เช่น เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาสถานที่ตั้งโรงงาน ประเภทของโรงงาน การรักษาดูแลแหล่งน้ า
สาธารณะที่เป็นที่ปล่อยมลพิษ เป็นต้น รวมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐควรรณรงค์ปลูกสร้าง
จิตส านึกในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะต้องช่วยกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันในการ
ดูแลสอดส่องมิให้โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสังคม 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) เพื่อการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม   
        ท่ีก่อมลพิษ 

ค าว่า แรงจูงใจ หรือ “Incentive” ตามแนวความคิดนี้ คือ “สิ่งที่กระตุ้นให้ใครคนใดคน
หนึ่งกระท าการหรือท างานหนักขึ้น”36 จากค านิยามนี้ พอจะพิจารณาได้ว่า เป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก
                                                 

36  พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน.  (ม.ป.ป.).  แรงจูงใจ. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2551,  จาก
http://www.yourdictionary.com/incentive = something that stimulates one to take action,work hards. 
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สิ่งภายนอกที่เข้ามาสร้างแรงแห่งความรู้สึกอยากกระท าให้ยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตามปกติของบุคคล ผู้
นั้น แต่ในทางบริหารค าว่า “Incentive” คือ “ผลตอบแทนที่องค์กรตั้งไว้เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร
สร้างผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้หรือสูงกว่า” ซึ่งค าว่า “Incentive” นี้พอที่จะให้ค า
นิยามอย่างสรุปได้ว่า  “แรงจูงใจที่ เกิดจากภายนอกจิตส านึกที่คิดได้ เองของบุคคลโดยมี
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลนั้นๆ สร้างผลงานหรือกระท า
การที่หนักขึ้นกว่าความรู้สึกทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ”37 

มาตรการจูงใจ หรือ “Incentive” เป็นผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลสร้างผลงาน
ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรหรือท าให้ได้งานที่ดีกว่า ซึ่งในทางเศรษฐกิจแล้วถือว่ามาตรการจูงใจ
เป็นเคร่ืองมือที่มีอ านาจสูง และมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมาตรการจูงใจนี้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทุกด้านในการตัดสินใจของบุคคล ตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าชนิดใดไปจนถึง
ว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้แทนของตนในทางการเมือง  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะมีการให้ “Incentive” หรือมาตรการจูงใจอันส่งผลให้เป็นเคร่ืองมือในทาง
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตมีการสร้างขึ้นอย่างมากมาย เพื่อผลประโยชน์ที่ผู้สร้างได้รับ
และสังคมได้ รับในส่วนของผู้สร้างได้รับ คือ รูปแบบที่เป็นผลตอบแทนจากองค์กรและการเป็น
เจ้าของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ส าหรับในส่วนของสังคม คือ ได้ใช้สินค้าที่ดีมีมาตรฐาน และ
ถ้าเป็นเร่ืองของสิ่งแวดล้อมสังคมจะได้จากอุปกรณ์ชิ้นนั้นในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การใช้แรงจูงใจทางภาษี ถือเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่ง โดยอาศัยกลไก
ของตลาดเข้ามาจัดการแทนรัฐ ใช้ “ราคา” เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ กล่าวคือ เพื่อท าให้เกิด
แรงจูงใจให้มีการลงทุนหรือมีกระบวนการผลิต การบริโภค หรือพฤติกรรมในการลดการก่อให้เกิด
ภาวะมลพิษ การใช้แรงจูงใจหรือมาตรการทางภาษีก็เป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษร่วมมือในการลดและขจัดมลพิษ กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษสมัครใจที่จะด าเนินมาตรการต่างๆ เองเพื่อลดและขจัดมลพิษ หากเขาเห็นว่าจะได้รับ
ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ผลที่ได้รับคือ รัฐก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการตรวจสอบติดตามว่า
จะมีผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ อย่างเช่น การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดปฏิบัติตาม ซึ่งรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ทางภาษีในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีหลายรูปแบบต่างๆ กันไป ดังนี ้

1)  การให้เงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืน (Grant) เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาช่วยลดมลพิษที่
ปล่อยออกจากโรงงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปการให้เงินช่วยเหลือ เมื่อผู้ผลิตสามารถลดมลพิษ
                                                 

37  เกียรติสกุล ชลครดา. (2542). มาตรการจูงใจในกฎหมายเพื่อการคุม้ครองสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้
ข้อตกลงแกตต์. หน้า 47. 
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ลง หรือการให้เงินช่วยเหลือ (Cash Subsidies) แก่ผู้บริโภคเพื่อหันมาใช้ผลผลิตที่ช่วยลดมลพิษ เช่น 
ใช้ก๊าซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles) แทนการใช้น้ ามันในรถยนต์ เป็นต้น38 

2)  การให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาด (Soft Loan) เพื่อช่วย
ให้ผู้ผลิตหันมาใช้วิธีผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีที่
ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือให้ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่เพื่อลดมลพิษ เป็นต้น39 

3)  การลดหย่อนภาษี (Tax Allowances) เป็นการลดหย่อนภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต
หรือการจ่ายภาษีคืนให้ผู้ผลิต เมื่อใช้วิธีการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายกับสภาพแวดล้อม 40 

4)  การยกเว้นภาษี (Tax Exemptions) จากการบริโภคสินค้าบางชนิดของผู้บริโภคที่จะ
ท าให้มลพิษลดปริมาณลง เช่น ยกเว้นไม่เก็บภาษีรถยนต์เป็นการชั่วคราว ส าหรับรถยนต์ใหม่ที่
น าเข้าเคร่ืองยนต์ก๊าซเอ็นจีวี (NGV) เป็นต้น41 

5)  การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ (Product Charges) เป็นการเรียกเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ที่มี
มลพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอร่ี ปุ๋ย ภาชนะใส่เคร่ืองดื่ม เป็นต้น เมื่อ
น ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภค การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็เพื่อเป็นการจูงใจให้ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการน าผลิตภัณฑ์อ่ืนมา
ทดแทน42 

6)  การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ (Pollution Charges) โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตปล่อยสารมลพิษไปในอากาศ และแหล่งน้ า ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท 
คือ43 

(1)  ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ เป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอก ทั้งที่เกินหรือไม่เกิน
มาตรฐาน 

                                                 
38  แหล่งเดิม. หน้า 50. 
39  แหล่งเดิม. หน้า 50. 
40  แหล่งเดิม. หน้า 50. 
41  ฐานเศรษฐกิจ.  (2551,25 ธันวาคม 2551).  จักรยานยนต์ภาษีมลพิษ.  สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 

2551, จาก http://www.thannews.th.com/detialNews.phd?id=T012110m$issue=2223  
42  สุภาพร เนตรเขียน.  (2535).  มาตรการทางกฎหมายในการรกัษาคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาตอนลา่ง 

ศึกษาเฉพาะกรณีน้ าเสียจากชุมชน. หน้า 84.  
43  สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย.  (2539).  การประยุกต์ใช้หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพษิ

โรงงาน.  หน้า 1-3. 
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(2)  ค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการมลพิษ เป็นการเรียกเก็บโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิต ท าให้เกิดการลดปริมาณของมลพิษลงโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลดมลพิษได้ เช่น การเปลี่ยนวัตถุดิบ การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการบริหารภายในโรงงาน เป็นต้น 

ส าหรับในประเทศไทยนั้นรูปแบบในการสร้างแรงจูงใจทางภาษี มีสรุปได้ ดังนี ้
1.  มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมลพิษ ที่จัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบ
บ าบัด น้ าเสียหรือก าจัดของเสีย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านอากรภาษีศุลกากรขาเข้า ส าหรับ
การน าเข้าซึ่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร และมีสิทธิได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่เป็นผู้ติดต้ังควบคุมด าเนินการระบบบ าบัดอากาศ
เสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย 

2.  ภาษีผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บจากเชื้อเพลิง โดยการจัดเก็บภาษีของก๊าซเอ็นจีวี (NGV) 
จะต่ ากว่าภาษีน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 

3.  ค่าธรรมเนียมน้ าเสียเป็นการจัดเก็บค่าบริการในการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นค่าธรรมเนียมใน
การปล่อยมลพิษ เพราะเป็นการจัดเก็บค่าบริการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 

4.  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

5.  ค่าธรรมเนียมกากอุตสาหกรรมและกากสารพิษ เป็นค่าบริการขนส่งบ าบัดหรือ
ก าจัด และฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมของศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน 

DPU



 
 

บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษตามกฎหมายของไทยเปรียบเทยีบกับ  
กฎหมายต่างประเทศ 

 
 ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่มีการจัดเก็บโดยทั่วไปเกือบทุกประเทศ เพื่อเป็น
รายได้ของรัฐ โดยมีสภาพการจัดเก็บคล้ายคลึงกัน คือ จัดเก็บเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้นซึ่ง
เป็นสินค้าที่มีเหตุผลสมควรที่ต้องรับภาระภาษีสูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่
ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นต้น โดยแต่ละประเทศจะก าหนดโครงสร้างการจัดเก็บและประเภทของสินค้า
ที่จัดเก็บแตกต่างกันไปตามสภาพสภาวการณ์ของประเทศนั้น ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไป  
 
3.1  ลักษณะท่ัวไปของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 ภาษีสรรพสามิตอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  โดยมีกรมสรรพสามิต
เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและ
บริการเฉพาะ ภาษีสรรพสามิตเป็นรายได้ทางหนึ่งของรัฐในการพัฒนาประเทศ การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเป็นการจัดเก็บภาษีทอดเดียว (Single Stage Tax) จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการสถานบริการ 
และผู้น าเข้า ผู้ผลิตที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตส่วนใหญ่ก็คือ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

3.1.1  ความหมายของภาษีสรรพสามิต 
ค าว่า “สรรพสามิต” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Excise” และ ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า “สรรพสามิต” หมายถึง อากรที่เก็บจาก
สิ่งประดิษฐ์ และผลิตขึ้นภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมายของภาษีสรรพสามิตไว้อีก 
ดังนี ้

3.1.1.1  อัลเฟรด จี.บุชเลอร์(Alfred G. Buchler) แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania กล่าว
ว่า ภาษีสรรพสามิต คือ “ภาษีที่เรียกเก็บจากการผลิต การตลาด หรือ การบริโภค”1 

                                                 
1  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสรรพสามิต.  (2541).  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

หน้า 48. 
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3.1.1.2  เบอร์นาร์ด พี-ฮาร์เบอร์ (Bernard P.Harler) กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิต” เป็น
ภาษีการขายที่ เ รียกเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง  (Selective Sales Taxes) ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและน าเข้าด้วยเหตุผลต่างๆ กัน การที่ภาษีสรรพสามิตเลือกเก็บจากสินค้าเฉพาะ
อย่าง บางคร้ังจึงเรียก ภาษีสรรพสามิตว่าเป็นภาษีการขายทั่วไปชนิดฐานแคบ (Narrowbased Sales 
Taxes) 

3.1.1.3  ปรีดา นาคเนาวทิม กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เป็นอากรที่เรียก
เก็บจากสินค้าหรือโภคภัณฑ์ (Commodities) ซึ่งผลิตภายในประเทศ อาจเก็บจากวัตถุดิบหรือ
สิ่งของในระหว่างที่ด าเนินการผลิต หรืออาจเก็บจากสิ่งของที่ผลิตเป็นวัตถุดิบหรือสิ่งของใน
ระหว่างที่ก าลังด าเนินการผลิต หรืออาจเก็บจากสิ่งของที่ผลิตเป็นวัตถุส าเร็จรูปพร้อมที่จะอุปโภค
หรือบริโภคได้ทันที รวมทั้งอากรการซื้อขายสินค้าและบริการบางอย่างตลอดถึงค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตด้วย”2 

3.1.1.4  ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีสินค้า (Commodity 
Tax) ที่เก็บจากสินค้าเฉพาะบางอย่างที่ซื้อขายกันในประเทศ เช่น ไพ่ ยานัตตุ์  ไม้ขีดไฟ ซีเมนต์ 
เคร่ืองดื่มอัดลม น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน”3 

3.1.1.5  สมชัย ฤชุพันธ์ กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีการขายที่เก็บจากการขาย
สินค้าบางประเภท เช่น สุรา ยาสูบ น้ ามัน ยานัตตุ์ บางทีเรียกภาษีนี้ว่าภาษีการขายเฉพาะ (Specific 
Sales Tax)”4 

3.1.1.6  รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของ
ที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งอาจเรียกเก็บจากของที่เป็นวัตถุดิบในระหว่างที่ท าการหัตถกรรมยังไม่แล้ว
เสร็จ หรืออาจเก็บจากของส าเร็จรูปก็ได้ ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากสินค้าเพียง
เฉพาะบางประเภทเท่านั้น”5 

3.1.1.7  สาธิต รังคสิริ กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิตเป็นลักษณะภาษีการขายเฉพาะที่เรียก
เก็บจากสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ โดย
จัดเป็นภาษีทางอ้อม ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีที่ตนเสียไปให้กับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา และ

                                                 
2  ปรีดา นาคเนาวทิม.  (2531).  เศรษฐศาสตรก์ารภาษีอากร 1.  หน้า 142. 
3  ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท์.  (2525).  หลักการวิเคราะห์ภาษ:ี ฉบบัพิสดาร.  หน้า 161. 
4  สมชัย ฤชุพันธ์.  (2538).  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากร  (เอกสารสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและ

การภาษีอากร ฉบับปรับปรุง).  หน้า 12. 
5  รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.  (2528).  ภาษีอากรในประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจไทย.  หน้า 174. 
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เป็นการเรียกเก็บภาษีการขายเฉพาะของสินค้าที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการขาย
สินค้าแต่ละประเภท”6 

3.1.1.8  รายงานประจ าปีของกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่
จัดเก็บจากสินค้าและบริการ ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้ว
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น”7 

ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีจัดเก็บทอดเดียว (Single Stage Tax) โดยจัดเก็บจากผู้ผลิต ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้น าเข้าสินค้า ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
จากสินค้าและบริการ 21 ประเภท ได้แก่ 

1) สุรา 
2) ยาสูบ 
3) ไพ่ 
4) น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
5) เคร่ืองดื่ม  
6) เคร่ืองไฟฟ้า 
7) แก้วและเครื่องแก้ว 
8) รถยนต์ 
9) เรือ 
10)  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมและเครื่องส าอาง 
11)  พรมและสิ่งปูพื้นอ่ืนๆ 
12)  รถจักรยานยนต์ 
13)  หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว  
14)  แบตเตอร่ี 
15)  สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
16)  สนามแข่งม้า 
17)  สนามกอล์ฟ 
18) กิจการโทรคมนาคม 

                                                 
6  สาธิต รังคสิริ.  (2538).  ภาษีสรรพสามิตและอากรศุลกากร  (เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจ

และการภาษีอากร ฉบับปรับปรุง).  หน้า 268. 
7  รายงานประจ าปี กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550.  หน้า 16. 
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19)  ไนท์คลับและดิสโก้เธค 
20)  สถานอาบน้ าหรืออบตัวและนวด 
21)  สลากกินแบ่ง8  

 จากความหมายของภาษีสรรพสามิตดังกล่าวข้างต้น ท าให้พอสรุปได้ว่าภาษีสรรพสามิต 
(Excise Tax) หมายถึง ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) หรือภาษีการขายเฉพาะ (Specific Sales Tax) ที่
รัฐบาล (ผ่านทางกรมสรรพสามิต) จัดเก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างจากภายในประเทศและจากการ
น าเข้ารวมทั้งบริการบางประเภท ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลอันสมควรที่สินค้าและบริการนั้นจะต้อง
รับภาระภาษีสูงกว่าปกติ ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บทอดเดียว (Single Stage Tax) จาก
ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าสินค้า และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ตามแหล่ง
ผลิต สถานที่ผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม โดยผู้เสีย
ภาษี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาจจะผลักภาระภาษีที่เสียไปให้กับผู้บริโภคได้ซึ่งรายละเอียดจะ
กล่าวในหัวข้อต่อไป 

3.1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเป็นภาษีการบริโภคชนิดหนึ่ง คล้ายคลึงกับภาษีการบริโภค

ประเภทอ่ืน เช่น ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างกันเพียงว่าภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้า
เพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น ไม่จัดเก็บกับสินค้าทั่วไป 9 ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต มีวัตถุประสงค์หลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ 

3.1.3.1  จัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ  
โดยรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ

ควบคุมการจัดเก็บจากต้นทาง ฉะนั้น จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเฉพาะสิ่งเฉพาะ
อย่าง จึงมีน้อยรายและปริมาณสินค้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่สามารถนับจ านวนได้ เช่น สุรา ยาสูบ 
รถจักรยานยนต์ แบตเตอร่ี ท าให้ง่ายต่อการจัดเก็บ เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐ อีกทั้งรัฐ
สามารถขยายฐานภาษีและอัตราภาษีได้ง่าย เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็น10 

3.1.3.2  จัดเก็บเพื่อการควบคุมการบริโภคและควบคุมมลภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

                                                 

 8  กรมสรรพสามิต.  (ม.ป.ป.).  ภาษีสรรพสามิต. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551,  จาก 
http://www.excise.go.th/abont2b2.html  

 9  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสรรพสามิต. เล่มเดิม. หน้า 49 
10  แหล่งเดิม. 
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ภาษีสรรพสามิตเป็นเคร่ืองมืออันหนึ่งในการลดปริมาณการบริโภคสินค้าและ
บริการบางชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีของผู้บริโภค
ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ สนามม้า เป็นต้น เพราะสินค้าเหล่านี้มีผลท าให้รัฐ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้เสพสุราหรือยาสูบเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหา
สังคม ตลอดจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Pollution) อ่ืนอีกที่ถูกเก็บภาษีสรรพสามิต เช่น รถจักรยานยนต์ 
สินค้าที่ใช้สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Substances) เป็นต้น ท าให้รัฐต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะดังกล่าวเป็นอย่างมาก เมื่อมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
จากสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก  “ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter-
Pays-Principle) สินค้านั้นก็จะมีราคาสูงขึ้น ปริมาณการผลิตสินค้าก็จะลดลง เนื่องจากภาษี
สรรพสามิตท าให้เกิดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม11  

3.1.3  ลักษณะส าคัญของภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิต มีลักษณะส าคัญ12 ดังนี ้
3.1.3.1  เป็นภาษีที่ให้อ านาจรัฐในการเก็บภาษีจากฐานการบริโภค เมื่อผู้ เสียภาษีท าให้ 

ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไป ผู้เสียภาษีจึงต้องเสียภาษีให้กับสังคมตามสัดส่วนแห่งการใช้หรือ
การบริโภคของตน  

3.1.3.2  ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่รัฐมิได้เรียกเก็บจากประชาชนโดยตรงแต่เรียกเก็บ
จาก ผู้เสียภาษี คลอบคลุมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการและผู้น าเข้าสินค้า 

3.1.3.3  ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีการขายตรงเฉพาะ (Specific Sales Tax) โดยเรียกเก็บ
ภาษีจากสินค้าหรือบริการบางประเภทเป็นพิเศษเท่านั้น เช่น สุรา ยาสูบ สนามกอล์ฟ เป็นต้น ไม่ใช่
เรียกเก็บจากภาษีสินค้าหรือบริการทั่วไป 

3.1.3.4  ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีจัดเก็บจากสินค้าทั้งภายในประเทศและจากการน าเข้า 
รวมทั้งจัดเก็บจากบริการ แต่เดิมภาษีสรรพสามิตจัดเก็บเฉพาะจากสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
เท่านั้น ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บโดยเรียกเก็บจากวัตถุดิบหรือสิ่งของที่อยู่ในระหว่า งการ

                                                 
11  แหล่งเดิม. หน้า 49-50. 
12  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2541).  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต.  (เอกสารการสอน) .    

หน้า 91-92. 
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ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเก็บจากสินค้าส าเร็จรูปแล้วก็ได้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บจากสินค้า
น าเข้าบางประเภท เช่น รถยนต์นั่ง เรือยอชต์ สุรา และไวน์ รวมทั้งมีการจัดเก็บจากบริการบาง
ประเภท เช่น สนามแข่งม้า สถานอาบอบนวด เป็นต้น 

3.1.3.5  อัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทจะแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่าจะจัดเก็บภาษีสินค้าหรือบริการ ประเภทใด อัตรามากน้อยเพียงใด 

3.1.3.6  มีเหตุผลสมควรที่สินค้าหรือบริการที่ถูกจัดเก็บภาษีต้องรับภาระภาษีสูงกว่า
ปกติ โดยสินค้าหรือบริการที่ต้องถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน เช่น รถยนต์ สุรา ไวน์ น้ าหอม เคร่ืองปรับอากาศ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สนามกอล์ฟ 
เป็นต้น หรือกล่าวได้ว่าต้องเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีฐานะร่ ารวยหรือมีรายได้สูง มี
ความต้องการใช้ไม่สม่ าเสมอ บางคร้ังต้องการมากบางคร้ังต้องการน้อย หรือเป็นสินค้าที่เชื่อว่าเป็น
การเพิ่มเกียรติให้แก่ตนเอง 

2) เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อความส าราญหรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ไนท์คลับ 
(Night Club) ดิสโกเธค (Discotheque) สถานอาบอบนวด เป็นต้น 

3) เป็นสินค้าหรือบริการที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น 
สุรา ยาสูบ เป็นต้น 

4) เป็นสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
จ าต้องควบคุมจ ากัดการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น สุรา ไพ่ สนามแข่งม้า เป็นตน้ 

5) เป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐ เช่น 
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐ เพราะรัฐต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและดูแลในการสร้างโรงกลั่นน้ ามัน การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น น้ ามันและผลิตภัณฑ์จากน้ ามัน จึงเป็นสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิต หรืออย่างเช่น ผู้ใช้รถยนต์ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในการสร้างถนน 
ทางด่วนทางหลวง เป็นงบประมาณจ านวนมหาศาล ดังนั้น รถยนต์จึงเป็นสินค้าที่ถูกเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิต 

6) เป็นสินค้าหรือบริการที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
เช่น รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ที่ใช้น้ ามันเปลือง และผลิตไอเสีย แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ สารพิษ
อ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2540 รัฐจึงมีมาตรการส่งเสริมลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และส่งเสริมให้ใช้รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่า 
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โดยลดอัตราภาษีสรรพสามิต จากอัตราตามมูลค่าร้อยละ30 เป็นอัตราร้อยละ 3 ในช่วงแรก และ
ต่อมา ได้ประกาศไม่จัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 13 ท าให้ประชาชนหันมาใช้รถ 
จักรยานยนต์ 4 จังหวะเพิ่มมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมก็หันมาผลิตเฉพาะรถจักรยานยนต์  
4 จังหวะ ส่งผลให้ลดปัญหามลพิษมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสารท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการป้องกันชั้น
บรรยากาศโอโซนและพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน
(Ozone Depleting Substances: ODSs) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองท าความเย็น 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสเปรย์โฟม และโรงงานอุตสาหกรรมชะล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
ชิ้นส่วนโลหะ รัฐได้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลดและเลิกใช้สารดังกล่าว โดยจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต สาร ODS เพิ่มเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สาร 
ODS เหล่านั้น เลิกใช้ และหันไปใช้สารทดแทนที่ไม่ก่อมลพิษไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน
แทน14 

7) เป็นการจัดเก็บภาษีทอดเดียว คือ เก็บจากต้นทางโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่งผลิตสินค้าที่น าเข้าสินค้าหรือจากสถานที่ผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นการจัดเก็บจากผู้เสียภาษี  
คลอบคลุมถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าสินค้า หรือผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการเพียงคร้ังเดียว เช่น แบตเตอร่ี เป็นต้น 

8) ผู้เสียภาษีอาจผลักภาระภาษีที่ตนเสียไปให้กับผู้บริโภคได้ กล่าวคือ ผู้เสีย
ภาษีจะบวกจ านวนเงินที่ตนต้องเสียภาษี เข้ากับราคาสินค้าหรือบริการที่ถูกรัฐเรียกเก็บ เข้าไปใน
ราคาสินค้าหรือบริการ ท าให้สินค้าหรือบริการนั้นมีราคาสูงขึ้น เป็นลักษณะการผลักภาระภาษี
ให้แก่ผู้บริโภค 

ในปัจจุบันลักษณะดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญของภาษี
สรรพสามิตและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการ
เลือกประเภทของสินค้าที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสม หากเลือกประเภทสินค้าที่ไม่เหมาะสมก็จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม เพราะโรงงานดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษ นอกจากนี้ ปัญหามลพิษ
ยังเกิดจากความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ความเจริญของชุมชนเมือง การแข่งขัน

                                                 
13  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง.  (2545,มกราคม-กุมภาพันธ)์.  “จักรยานยนต์...ภาษีลดมลพิษ”.  สามิตสาร   

กรมสรรพสามิต.  หน้า 85. 
14  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เล่มเดิม.  หน้า 55. 
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กันลดต้นทุนการผลิต และการตักตวงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงเห็นด้วยที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลป้องกันการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและลดปัญหามลพิษ  

ผู้วิจัยได้พบว่ามาตรการทางภาษีสรรพสามิต เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลได้
น ามาใช้เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและยับยั้งปัญหามลพิษ โดยการใช้มาตรการลดภาษีให้แก่สินค้า
หรือบริการที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ หรือโดยการเพิ่มภาษีให้สูงขึ้นส าหรับสินค้าหรือบริการที่
เป็นต้นเหตุของมลพิษนั้น ซึ่งรายละเอยีดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2  

3.1.4  ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของรัฐ รองลงมาจากภาษีสรรพากร 

ทั้งที่ฐานภาษีในการจัดเก็บแคบกว่าภาษีสรรพากรมาก และมีแนวโน้มว่าจะจัดเก็บได้สูงเพิ่มมากขึ้น 
มีความส าคัญต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม โดยทางตรงก็เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของ
ประเทศ ช่วยจ ากัดและควบคุมการบริโภคของประชาชน เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดการขาด
ดุลการค้าของประเทศ ส่วนทางอ้อมก็มีส่วนช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ช่วยส่งเสริมการ
บริโภค ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 15 ซึ่ง
สามารถแยกตามความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นด้านๆ ได้16 ดังนี ้

3.1.4.1  ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อรายได้ของรัฐ 
ภาษีสรรพสามิต นอกจากจัดเก็บเพื่อควบคุมการบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่

จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันหรือสินค้าฟุ่มเฟือยแล้ว ภาษีสรรพสามิตยังเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของรัฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐจะด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เพื่อด าเนินการตามโครงการต่างๆ ภาษีสรรพสามิตจึงมี
ความส าคัญต่อรายได้รวมของรัฐในการก าหนดงบประมาณรายจ่าย และเมื่อพิจารณาจากแนวโน้ม 
เห็นว่ารายได้จากภาษีสรรพสามิตจะมีสัดส่วนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายฐานภาษี สินค้าและ
บริการที่จัดเก็บและผลจากการลดความส าคัญของอากรศุลกากร ตามข้อตกลงระหว่างประเทศของ 
GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) และ AFTA (Asean Free Trade Area) ท าให้รัฐมี
นโยบายที่จะขยายฐานภาษีเพิ่มประเภทสินค้าและบริการที่จัดเก็บเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และ
ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น 

 
 

                                                 
15  แหล่งเดิม. หน้า 103 
16  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสรรพสามิต.  หน้า 68-71. 
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3.1.4.2  ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อเศรษฐกิจ 
ภาษีสรรพสามิตนอกจากเป็นแหล่งรายได้ส าคัญแล้ว ยังมีความส าคัญต่อการ

บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลิต การลงทุน การส่งออก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีการขายเฉพาะอย่าง
ที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการ ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ  เช่น รถยนต์ 
ยาสูบ น้ าหอม เคร่ืองดื่มประเภทน้ าอัดลม พรม แบตเตอร่ี เป็นต้น เมื่อจัดเก็บภาษีแล้ว สินค้าก็จะมี
ราคาสูงขึ้น การบริโภคสินค้าน้อยลง เกิดการประหยัด การออม เป็นการเพิ่มเงินออมภาคเอกชน 
(Private Savings) เป็นการใช้มาตรการทางภาษี เพื่อลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยของประชาชน เกิด
เงินออม ก่อเกิดแหล่งเงินเพื่อการลงทุน การจ้างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ความกินดี อยู่
ดีของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2)  การกระจายรายได้ สินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง จึงสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีจากสินค้าและบริการ
เฉพาะอย่างสูง ดังนั้น ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตต่อผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยจึงมีไม่มากนัก ท า
ให้เกิดผลเป็นการกระจายรายได้ทางหนึ่ง ยิ่งรัฐน าเงินภาษีที่จัดเก็บไปใช้ในโครงการที่ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนที่มีรายได้น้อย ย่อมมีส่วนท าให้การกระจายรายได้เป็นธรรมยิ่งขึ้น 

3)  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีสรรพสามิตเป็นเคร่ืองมือหนึ่งของ
รัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในยามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ ารัฐอาจแก้ไข
ปัญหาโดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ท าให้ราคาสินค้าต่ าลงอ านาจซื้อของประชาชนจะมีมากขึ้น 
ส่งผลให้มีการผลิตสินค้า การจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นได้ และในทางกลับกัน ยามที่เศรษฐกิจดี เกิดภาวะ
เงินเฟ้อ เกิดความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลอาจแก้ไขโดยเพิ่มอัตราภาษี
สรรพสามิตให้สูงขึ้น จึงเหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้ราคาสินค้าสูงขึ้น จึงถือว่าภาษีสรรพสามิต
เป็นเคร่ืองมือทีส่ าคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐ 

4)  ส่งเสริมการผลิต การลงทุน การส่งออก เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ มีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน ช่วยยกระดับมาตรฐานการ 
ครองชีพให้สูงขึ้น แก้ไขปัญหาดุลการค้า ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ มาตรการและกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต มีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการผลิต ซึ่งบทบาทภาษีสรรพสามิตในการส่งเสริม
การผลิต การลงทุน การส่งออก มีตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ 
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(1)  ยกเว้นภาษีเคร่ืองดื่มประเภทน้ าพืชผักผลไม้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม 
แปรรูปสินค้าเกษตรให้ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถเป็นอุตสาหกรรมส่งขายแข่งขันใน
ต่างประเทศได้ 

(2)  ยกเว้นภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เช่น น้ ามันก๊าด ก๊าชธรรมชาติ
เหลวก๊าชปิโตรเลียมเหลว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ท าให้อุตสาหกรรมมี
ต้นทุนการผลิตต่ า ราคาถูก สามารถขายแข่งขันในต่างประเทศได้ 

(3)  จัดเก็บภาษีเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะที่มีขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อ
ชั่วโมง เพราะเคร่ืองปรับอากาศที่มีบีทียูเกิน 72,000 เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้เฉพาะในกิจการ
อุตสาหกรรม เมื่อไม่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ท าให้ลดต้นทุนของอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมได้ 

(4)  นอกจากนี้กฎหมายภาษีสรรพสามิตยังเอ้ืออ านวยต่อการผลิต การ
ลงทุน การส่งออก ด้วยการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ลดหย่อนภาษี 
สามารถน าภาษีที่เสียไปแล้วจากกรณีผลิตสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว น ามาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้าสรรพสามิต เช่น การน าขวดหรือกระป๋องเคร่ืองดื่มน้ าอัดลมกลับมาใช้ใหม่ หรือคืน
ภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ โดยมิได้เกิดจากการกระท าของบุคคลใด  

3.1.4.3  ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อสังคม 
 ภาษีสรรพสามิตมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาสังคม กล่าวคือ ภาษีสรรพสามิต

จัดเก็บจากสินค้าและบริการที่บริโภคแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี 
โดยเฉพาะสินค้า สุรา ยาสูบ ไพ่ สนามแข่งม้า ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและศีลธรรม
อันดี การก าหนดอัตราภาษีไว้สูง ท าให้ราคาของสินค้าและบริการแพงขึ้น เมื่อมีการบริโภคการผลิต
น้อยลง ก่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่จ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวัน รัฐจะได้น ารายได้จ านวนหนึ่งไปชดเชยผลเสียที่เกิดต่อสังคม เช่น น าไปแก้ไขปัญหา
ด้านสุขอนามัย รักษาผู้เจ็บป่วยจากการบริโภคสินค้า เช่น โรคหัวใจ ปอด มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ตับ
แข็ง เป็นต้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึงต้องค านึงถึงการมีส่วนช่วยสังคมเป็นส าคัญด้วย17 

3.1.4.4  ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ภาษีสรรพสามิต เป็นมาตรการทางการคลัง มาตรการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการ

รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดเก็บภาษีให้สูงหรือแตกต่างกว่าอัตราปกติจากสินค้าที่ท าลาย

                                                 
17  แหล่งเดิม. หน้า 73-74. 
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สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งมลพิษทางเสียง อากาศ ดิน 
น้ า ขยะ โดยมีตัวอย่างพอสังเขป 18 ดังนี ้

1)  จัดเก็บภาษีน้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่วในอัตราที่ต่ ากว่าน้ ามันเบนซินอื่น 
เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้น้ ามันที่มีคุณภาพ และลดมลภาวะทางอากาศ เป็นพิษบนท้องถนน 

2)  จัดเก็บภาษีน้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันต่ า ในอัตราที่ต่ ากว่าน้ ามันดีเซลที่
มีปริมาณก ามะถันสูง เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้น้ ามันที่มีคุณภาพ และลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ 

3)  จัดเก็บภาษีรถยนต์ที่น าชิ้นส่วนอะไหล่เก่าน าเข้ามาประกอบรถยนต์ ในฐาน
ภาษีเดียวกับการผลิตรถยนต์ใหม่ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อม เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้น าชิ้นส่วน
อุปกรณ์อะไหล่เก่ามาประกอบรถยนต์ เพื่อเป็นการลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4)  การลดหย่อนภาษีส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิง ที่มีส่วนผสมสารเติมแต่งเข้าไป 
เช่น น้ ามันเบนซินที่มีส่วนผสมเอธานอล (แก๊สโซฮอล์) เพื่อเป็นการลดมลภาวะ มลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม 

5)  จัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ในอัตราที่สูงกว่ารถจักรยานยนต์ 4 
จังหวะ เพราะรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีน้ ามันหล่อลื่นผสมอยู่ ท าให้เกิดการ
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก่อเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษ เสียง 

6)  จัดเก็บภาษีสนับสนุนการประหยัดพลังงานของประเทศ เช่น เก็บภาษีรถยนต์
นั่งที่มีก าลังเคร่ืองยนต์เกินกว่า 220 แรงม้า ในอัตราที่สูงกว่ารถยนต์นั่งขนาดเล็ก เพื่อให้มีส่วนช่วย
ลดการบริโภค และเกิดการประหยัดพลังงาน 

7)  เก็บภาษีสรรพสามิตจากแบตเตอร่ีเป็น 2 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 10 และอัตรา
ร้อยละ 5 ตามมูลค่า เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม น าเอาตะกั่วเก่าที่น าไปหลอม
ใหม่มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอร่ี เสียภาษีในอัตราเพียงร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนให้มีการน า
ของเก่ามาใช้ใหม่ (Recycle) เพราะตะกั่วที่ถอดทิ้งเป็นขยะมีสารพิษ เป็นอันตรายต่อชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน ดังนั้นการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างจะช่วยลดมลพิษ และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีได้ 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรม  
        ท่ีก่อมลพิษ 

3.2.1  มาตรการตามกฎหมายสรรพสามิตของไทย 

                                                 
18  แหล่งเดิม. หน้า 75 
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ภาษีสรรพสามิตนับเป็นรายได้ส าคัญที่หลายประเทศนิยมจัดเก็บเพื่อน ามาพัฒนาประเทศ 
ประเทศไทยได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษี ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษี ฐานที่ใช้ในการค านวณภาษี การยื่นแบบรายการและช าระภาษี การควบคุมการ
จัดเก็บภาษีตลอดจนบทลงโทษ นอกจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2527 แล้วยังมี
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดประเภทของสินค้า 
และบริการที่ต้องเสียภาษี  อัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมทั้งอ านาจในการวินิจฉัยพิกั ดอัตราภาษี
สรรพสามิต ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้น าแนวคิดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อก าหนดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

3.2.1.1  วิวัฒนาการทางกฎหมาย 
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน สันนิษฐานว่าเร่ิมจัดเก็บ

ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลักฐาน มาปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตปรากฏตามหลักฐานของชาวฝร่ังเศสชื่อ เมอสิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Monsieur 
De Laloubere) เอกอัครราชฑูตฝร่ังเศส ประจ าประเทศไทย ซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรี ในปี 2230 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่ามีการเก็บภาษีอากรอยู่19 ประกอบไปด้วย 

1)  จกอบ (จังกอบ) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ผ่านด่านสินค้าที่น าเข้ามาขาย
ภายในประเทศหรือน าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

2)  อากร เป็นภาษีเก็บชักส่วนจากผลประโยชน์ที่ราษฎรท ามาหาได้ หรือได้สิทธิ
บางประการจากรัฐ เช่น อากรบ่อนเบี้ย อากรสุรา เป็นต้น 

3)  ส่วย เป็นการก าหนดให้ประเทศราชหรือบุคคล ส่งเคร่ืองราชบรรณาการ ส่ง
ของหรือเงินทองให้รัฐ 

4)  ฤชา เป็นค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐเรียกจากบริการต่างๆ ที่รัฐท าให้ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ รัฐได้เลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร และรัฐด าเนินการจัดเก็บภาษีเองโดยมีการออก
กฎหมายบัญญัติให้กรมสรรพสามิตมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บ เห็นได้อย่างชัดเจนจากการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าประเภท ไพ่ สุรา ยาสูบ นอกจากนี้ ได้มีการออกกฎหมายบัญญัติประเภทสินค้าที่จัดเก็บ 
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตในการบริหารควบคุมดูแลการจัดเก็บภาษี ตามกฎหมาย
ดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติไพ่  พุทธศักราช 2486 พระราชบัญญัติภาษีสุรา พ.ศ. 2493 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เป็นต้น  
                                                 

19  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนชุด การบริหารงานสรรพสามิต  หน้า 5 
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ภายหลังได้มีการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตคร้ังใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกฎหมายและการบริหารการจัดเก็บ อันเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2525 ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีคู่สัญญาตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade)20 ซึ่งข้อตกลงหนึ่งก าหนดให้มีความเท่าเทียมกันในอัตราภาษีที่จัดเก็บทั้งอัตราภาษีที่จัดเก็บ
จากสินค้าที่ผลิตในประเทศ และที่จัดเก็บจากสินค้าน าเข้ามาในประเทศ กฎหมายภาษีสรรพสามิต
เดิมนั้น บางสินค้าเก็บภาษีเฉพาะผลิตในประเทศอย่างเดียว เช่น ซีเมนต์ น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
บางสินค้าเก็บภาษีทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข้า เช่น เคร่ืองดื่ม ยานัตถุ์ ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรม
ในการจัดเก็บและไม่สนองตอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 

กรมสรรพสามิตจึงได้น ากฎหมายสรรพสามิต เดิมทั้งหมดมาประมวลรวมกัน เพื่อให้
เกิดความสะดวก และคล่องตัวในการจัดเก็บ โดยคงพระราชบัญญัติสุรา พระราชบัญญัติยาสูบ 
พระราชบัญญัติไพ่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลักษณะที่รัฐจ าเป็นต้องควบคุมการผลิต การจ าหน่าย เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในปัจจุบัน กฎหมายภาษีสรรพสามิต ที่
ส าคัญและมีผลใช้บังคับอยู่ อย่างน้อย จ านวน 7 ฉบับ คือ  
 1. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 
 2. พระราชบัญญัติสุรา พุทธศักราช 2493 
 3. พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 250921 
 4. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2527 
 5. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2527 
 6. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2527 
 7. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พุทธศักราช 252722 

ผู้วิจัยได้พบว่าข้อดีของการที่กฎหมายสรรพสามิตได้ถูกปฏิ รูป กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือการก าหนดประเภทสินค้าในการจัดเก็บภาษี การเพิ่มหรือลดอัตราภาษี
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการคลังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันความส าคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ต่อสินค้าที่อาจก่อให้เกิดมลพิษอัน
เน่ืองมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งต้นเหตุของมลพิษ โดยใช้

                                                 
20  แหล่งเดิม. 
21  พระราชบัญญัติ ตามข้อ 1,2,3 เปน็กฎหมายลักษณะเฉพาะส าหรับควบคุมการผลิต การจ าหน่าย เพือ่มิ

ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ศีลธรรมอันดีของประชาชน. 
22  พระราชบัญญัติ ตามข้อ 6,7 เป็นกฎหมายที่บัญญัตเิพื่อจดัสรรเงนิจากภาษีดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน

ราชการอื่น เช่น จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตน้. 
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มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเป็นส่วนหนึ่งในการบังคับและควบคุมผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในการผลิตสินค้า เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มิให้ก่อเกิดมลพิษ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) 

3.2.1.2)  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่รัฐใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในด้านการลงโทษผู้

ก่อให้เกิดมลพิษหรือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ และเป็นเคร่ืองมือให้คุณหรือ
รางวัลแก่ ผู้ไม่สร้างมลพิษ หรือท าให้มลพิษลดน้อยลงด้วยการคืนภาษี ยกเว้น ลดหย่อน หรือลด
อัตราภาษี เคร่ืองมือดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลลดลง จึง
จ าเป็นต้องอาศัยประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบภาษี โดยเฉพาะการตรวจสอบ
การคืน ยกเว้น ลดหย่อน หรือลดอัตราภาษี ผู้วิจัยพบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในปัจจุบัน แบ่งได้เป็นข้อๆ ดังนี ้

1)  ปัญหาการให้ค าจ ากัดความลักษณะสินค้าหรือบริการ  เนื่องจากภาษี
สรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บสินค้าเฉพาะอย่าง ฉะนั้น การก าหนดประเภทสินค้าหรือบริการในพิกัด
อัตราภาษีแนบท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ต้องให้ค าจ ากัดความ
ลักษณะสินค้าให้ชัดเจน เพราะหากระบุไม่ชัดเจนจะเกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษีทันที ผู้เสียภาษีจะ
สับสนว่าสินค้าหรือบริการใดจะเข้าข่ายเสียภาษีสรรพสามิตตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบ้าง เช่น 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ กรมสรรพสามิต ที่ 156/2534 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2534 วินิจฉัย
ตีความพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กรณี เคร่ืองดื่มส าเร็จรูปตราแบรนด์ ว่ามีลักษณะเป็นสินค้า
ประเภท “เคร่ืองดื่ม” ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือไม่ โดยผลค าวินิจฉัยปรากฏว่าไม่เข้าข่าย
เป็นเคร่ืองดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ดังนั้น การให้ค าจ ากัด
ความลักษณะสินค้าหรือบริการจึงต้องมีความชัดเจน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตอีก 

2)  ปัญหาการก าหนดอัตราภาษี เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น อากาศ น้ า ดิน จัดเป็นสินค้าสาธารณะเป็นระบบเปิด กล่าวคือ ใครๆ ก็สามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้ และใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ไม่มีการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมมี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง มิได้ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้เกิดความเสียหาย 
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยความเสียหายหรือมลพิษที่ เกิดขึ้น 
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มิได้น ามารวมกับต้นทุนการผลิต แต่กลับเป็นต้นทุนของสังคม
หรือภาระของสังคม ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจะผลักภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้สังคมเป็น
ผู้รับผิดชอบ ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รัฐจึงต้องเข้าแทรกแซง เพื่อให้ความเสียหายหรือ
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มลพิษที่เกิดขึ้นที่สังคมต้องรับภาระ (Social Cost) ถูกผลักเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม (Private Cost) อย่างไรก็ตาม แม้รัฐได้เรียกเก็บภาษีผลผลิต 
(ภาษีสรรพสามิต) ภายใต้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle: PPP) ซึ่งเป็น
หลักการทางเศรษฐศาสตร์หลักการหนึ่ง  มีผลดีในการช่วยปรับพฤติกรรมผู้ เสียภาษีหรือ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่อาศัยประโยชน์จากธรรมชาติเป็นแหล่งรองรับมลพิษที่ตนก่อ
ขึ้นให้มีน้อยลง แต่ปัญหาอุปสรรคการเก็บภาษีผลผลิตด้วยภาษีสรรพสามิต ก็ยังคงมีอยู่ กล่าวคือ  

(1)  การหาระดับภาษีที่ เหมาะสมที่จะจัดเก็บ กล่าวคือ การหาระดับภาษีที่
สะท้อนถึงต้นทุนที่สังคมต้องรับภาระจากมลพิษที่เกิดขึ้น โดยต้นทุนของสังคมนี้ต้องรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่รัฐต้องใช้ในการจัดการให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
จนถึงระดับที่สังคมพอใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารภาษี และการก ากับดูแลให้มีการก าจัดหรือ
ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 

(2)  การก าหนดอัตราภาษี ตามผลกระทบจากเงินเฟ้อ (Inflation) เพราะเมื่อมี
เงินเฟ้อเกิดขึ้น ค่าภาษีผลผลิตที่แท้จริงจะลดลง ท าให้ระดับภาษีที่เรียกเก็บไม่สะท้อนระดับของ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะก าหนดอัตราภาษีผลผลิตให้เหมาะสม
โดยค านึงถึงต้นทุนการผลิต (Product Cost) และต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อม (Social 
Cost) หรืออีกด้านหนึ่งภาษีสรรพสามิตอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคาจากการแข่งขันในตลาด
แข่งขันเสรี และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านเงินเฟ้อได้ (Inflation) 

(3)  การขยายฐานภาษีสรรพสามิต การตัดสินใจของรัฐส่วนใหญ่มีการตัดสินใจ
แบบการเมือง (Political) กล่าวคือ เมื่อรัฐต้องการเพิ่มรายได้ ก็จะท าการขยายฐานภาษีสรรพสามิต
ก าหนดสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น โดยมิได้ค านึงถึงอัตราภาษีที่สะท้อนต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุน
ทางสิ่งแวดล้อม แม้สินค้าชนิดนั้นจะเป็นสินค้าเพื่อป้องกันมลพิษก็ตาม จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
เก็บภาษีผลผลิตด้วยภาษีสรรพสามิต 

3)  ปัญหาการวางระบบการตรวจสอบภาษี การคืน การยกเว้น การลดหย่อน
และการลดอัตราภาษี เนื่องจากภาษีอากรเป็นการบังคับจัดเก็บของรัฐ ผู้เสียภาษีบางคนจึงมัก
หลีกเลี่ยงภาษีหากมีโอกาสโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต ที่มีการก าหนดให้มีการคืน การยกเว้น การ
ลดหย่อน หรือการลดอัตราภาษี หากไม่มีการวางระบบการตรวจสอบภาษีที่ดี เช่น ขั้นตอนการ
ตรวจสอบภาษี การตรวจสอบบัญชีวัตถุดิบ เพื่อการผลิตสินค้า การจ าหน่าย ของผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม การวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบค าขอต่างๆ ย่อมเกิดช่องโหว่ให้มีการ
หลีกเลี่ยงภาษี เช่น อาจมีการแสดงหลักฐานเป็นเท็จในการเสียภาษีหรือขอคืนภาษีได้ ฉะนั้น การ
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วางระบบตรวจสอบภาษีหรือวางกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม รัดกุม ย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม จะมีทั้งมาตรการลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิด
มลพิษและจูงใจหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่ลดปัญหามลพิษ เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การให้คุณหรือรางวัลแก่ผู้ไม่ก่อมลพิษในระบบของภาษีผลผลิตย่อมไม่
อาจหลีกเลี่ยงการก าหนดให้มีการคืน ยกเว้น ลดหย่อน ลดอัตราภาษี ฉะนั้น ปัญหาการวางระบบ
การตรวจสอบภาษี คืน ยกเว้น ลดหย่อน ลดอัตราภาษี ย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษด้วย 

3.2.1.3  มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีก่อมลพิษ 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กฎหมายหลักที่เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2534) และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2534) ซึ่งก าหนดประเภทของสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยสินค้าเหล่านั้นก็
ได้มาจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อันเป็นที่มาของปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นไม่ว่า 
มลพิษทางน้ า ทางอากาศ หรืออ่ืนๆ 

ฉะนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายที่ส าคัญในการควบคุมการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องผลิตสินค้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการ “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle: PPP) 
โดยเก็บจากผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการเก็บภาษี ณ ต้นทาง ซึ่งภาระ
ภาษี (Tax Incidence) ที่ เกิดขึ้นเมื่อค านวณแล้วจะสูงกว่าอัตราภาษีตามกฎหมายอย่างมาก เป็น
มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้ที่ท าให้เกิดมลพิษนั้น เช่น การก าหนดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของ
ไฮโดรคาร์บอน ต้องเสียภาษีสรรพสามิต23 เป็นต้น 

นอกจากเป็นมาตรการทางกฎหมาย ภาษีสรรพสามิตยังเป็นมาตรการทางภาษีที่
สร้างแรงจูงใจ (Tax Incentive) แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดมลพิษได้ดี เพราะการใช้
มาตรการทางภาษีสรรพสามิตจัดเก็บเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ถ้าเป็นมาตรการลงโทษผู้ก่อมลพิษ 
(Tax Penalty) เพียงด้านเดียว ย่อมไม่บรรลุผลตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย” (Polluter 
Pays Principle: PPP) มาตรการด้านแรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) ตามพระราชบัญญัติภาษี
                                                 

23  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 17 ก.  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545. 
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สรรพสามิตสามารถแก้ไขปัญหามลพิษด้วยการบัญญัติให้มีการคืน ยกเว้น ลดหย่อน และลดอัตรา
ภาษี ให้แก่ผู้ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น กรณีสินค้าแบตเตอร่ี 24 ได้ก าหนดให้ลดอัตราภาษีให้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ผลิตแบตเตอร่ีที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจาก
แบตเตอร่ีที่เสียภาษีสรรพสามิตแล้วมาท าการผลิตแบตเตอร่ีใหม่ จะลดอัตราภาษีให้เหลือร้อยละ 5 
ตามมูลค่าการลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ส าหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ให้จัดเก็บใน
อัตราตามมูลค่าร้อยละ 3 ส่วนรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 5 และยกเว้นภาษี
ส าหรับรถจักรยานยนต์ประเภทอ่ืนๆ25 หรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับก๊าซธรรมชาติเหลว 
(เอ็นจแีอล: Natural Gas Liquefied) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่น าไปเข้าขบวนการกลั่นน้ ามันในโรง
กลั่นน้ ามัน26 แทนที่จะปล่อยก๊าซนั้นในชั้นบรรยากาศก่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 

มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตเหล่านี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม น ากระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง มีกระบวนการผลิต
สินค้าที่ไม่ก่อเกิดมลพิษหรือลดมลพิษมาใช้แทน ส่งผลให้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีปริมาณหรือมีแนวโน้มที่ลดน้อยลง 

ฉะนั้น มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ จึงเป็นมาตรการการจัดเก็บภาษีที่ต้นทาง เป็นการควบคุมการผลิตสินค้าที่
ก่อเกิดมลพิษ เท่ากับเป็นการลงโทษผู้บริโภคสินค้านั้น ต้องรับภาระภาษีสูงกว่าการบริโภคสินค้า
อ่ืน อีกทั้งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ก าหนดให้ฐานภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้า
ที่ผลิตในประเทศและสินค้าน าเข้า  คือ ตามราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมบวกด้วยภาษี
สรรพสามิตที่พึงต้องช าระส่งผลให้ฐานในการค านวณภาษีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาษี
สูงกว่าอัตราภาษีที่ก าหนดตามกฎหมาย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญใน
การแก้ไขปัญหามลพิษ เป็นภาษีที่จัดเก็บเพื่อควบคุมการผลิตสินค้าที่ก่อมลพิษ รวมถึงเป็นภาษีที่
สร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ประกอบการผลิตในการน ากระบวนการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ผลิตสินค้าที่
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือลดมลพิษเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

                                                 
24  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 45)  ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2540. 
25  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตรา และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 62)  ลงวันที่ 6

พฤศจิกายน 2544. 
26  ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.

แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ทีน่ าไปเข้าขบวนการกล่ันน้ ามันในโรงกล่ันน้ ามัน  พ.ศ. 2535. 
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3.2.2.  มาตรการตามกฎหมายสรรพสามิตของต่างประเทศ 
ภาษีสรรพสามิตนับเป็นรายได้ส าคัญที่หลายประเทศนิยมจัดเก็บเพื่อน ามาพัฒนา

ประเทศ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของแต่ละประเทศจะก าหนดลักษณะโครงสร้างการจัดเก็บ
และประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษาภาษี
สรรพสามิตในต่างประเทศในหัวข้อนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับของประเทศไทย โดย
ผู้วิจัยจะแยกศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลุ่มที่ 2 กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศที่พัฒนาระดับใกล้เคียงประเทศไทย คือ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
3.2.2.1  มาตรการตามกฎหมายสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภาษีอากรในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมนั้นจะมี
การจัดเก็บทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government)จนถึงระดับรัฐบาลท้องถิ่น (Local 
Government) ส าหรับภาษีสรรพสามิตได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลบทบัญญัติว่าด้วยการ
จัดเก็บภาษีอากร (Internal Revenue Code) จัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งมีรูปแบบการจัดเก็บที่
หลากหลายตั้งแต่การผลิต การน าเข้าและการขายปลีกสินค้า การให้บริการ และภาษีสรรพสามิตที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม27 นอกจากนี้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกายังก าหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ในกรณีอ่ืนๆ ด้วย เช่น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับบริษัทหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ของ
ต่างประเทศที่ด าเนินกิจการในสหรัฐอเมริกา ในที่นี้จะกล่าวถึงภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าและ
บริการเท่านั้น 

1)  ประเภทของสินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าและ

บรกิารแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
(1)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับการผลิตสินค้า (Manufacturers Excise Taxes) 

เป็นการจัดเก็บภาษีจากการผลิต และรวมถึงการน าเข้าสินค้ารถยนต์และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์ ถ่านหิน วัคซีนบางชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อนและสันทนาการ ตลอดจนสุราและ
ยาสูบ 

                                                 
27  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต.  เล่มเดิม.  

หน้า 429. 
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(2)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับการขายปลีกสินค้า (Retail Excise Taxes) เป็น
การจัดเก็บภาษีส าหรับการขายปลีกสินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย น้ ามัน
เชื้อเพลิงบางชนิด และรถยนต์บรรทุก รถพ่วงที่มีขนาดใหญ่ 

(3)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับการให้บริการ (Excise Taxes on Services) เป็น
การจัดเก็บภาษีส าหรับการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่งทางอากาศ การ
ประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผู้รับประกันภัยต่างประเทศ และการให้บริการที่
คล้ายคลึงกับการประกันภัยในรูปแบบอื่น ตลอดจนกิจการการพนัน และอ่ืนๆ 

(4)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับสิ่งแวดล้อม (Environmental Taxes) กฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้จัดเก็บภาษีโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ28 

1.  ภาษีส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (Tax on Petroleum) เป็นการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ผลิต และผู้น าเข้าส าหรับน้ ามันดิบที่น าไปกลั่นในโรงกลั่นน้ ามัน และ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่น าเข้า  และกฎหมายยังก าหนดให้จัดเก็บภาษีส าหรับน้ ามันดิบ 
ภายในประเทศที่น าไปใช้ในประเทศในกิจการอ่ืน นอกจากการกลั่นน้ ามัน โดยบุคคลใดก็ตามที่
น าไปใช้จะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ส าหรับน้ ามันดิบที่ส่งออกไปต่างประเทศโดยผู้ส่งออกก็ต้องเสีย
ภาษีด้วย แต่มีการยกเว้นภาษีให้ส าหรับน้ ามันดิบที่น าไปใช้ในโรงงานสกัดน้ ามัน และก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ ามันดิบนั้นๆ 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินเข้า
กองทุน 2 กองทุน คือ กองทุนพิเศษส าหรับวัตถุมีพิษ (Hazardous Substance Superfund) ในอัตรา 
9.7 เซ็นต์ต่อบาเรล (1 บาเรล = 157.9868 ลิตร) และกองทุนทรัสต์กรณีน้ ามันร่ัวไหล (Oil Spill 
Liability Trust Fund) ในอัตรา 5 เซ็นต์ต่อ 1 บาเรล 

2.  ภาษีส าหรับเคมีภัณฑ์บางชนิด (Tax on Certain Chemicals) เป็น
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ผลิตและผู้น าเข้า เคมีภัณฑ์บางชนิดซึ่งโดยปกติย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อะเซทิลีน (Acetylene) เบนซิน (Benzene) บิวเทน (Butane) บิวทิลีน 
(Butylene) บิวทาไดอีน (Butadiene) เอทีลีน (Ethylene) มีเทน (Methane) ภาษีที่จัดเก็บในอัตราตาม
ปริมาณต่อตันที่แตกต่างกันตามชนิดของสารเคมี เช่น สารเคมีดังกล่าวข้างต้นจัดเก็บภาษีในอัตรา 
4.87 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน 

อย่างไรก็ตามกฎหมายก าหนดให้ยกเว้นภาษีส าหรับการน าสารเคมีไป
ใช้กิจการบางประเภท เช่น ใช้ในการท าปุ๋ย ใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น 

                                                 
28  แหล่งเดิม.  หน้า 440. 
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3.  ภาษีส าหรับวัตถุ ท่ีน า เข้าบางชนิด   (Tax on Certain Imported 
Substances) เป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับวัตถุบางชนิดที่ เมื่อน าไปใช้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติวัตถุที่ต้องเสียภาษีเหล่านี้จะน าไปใช้ในการผลิตเป็นเคมีภัณฑ์
ดังที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายจึงก าหนดอัตราภาษีไว้เช่นเดียวกับเคมีภัณฑ์ที่จะน าวัตถุนั้นไปใช้ในการ
ผลิต ซึ่งความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการน าเข้าโดยผู้น าเข้าไม่ว่าจะน าไปใช้ในการ
ผลิตเคมีภัณฑ์โดยตรงหรือเพื่อจ าหน่ายต่อไป 

ส าหรับวัตถุชนิดใดที่จะต้องเสียภาษีนั้น กฎหมายได้ก าหนดรายชื่อไว้ 
เช่น คิวมีน (Cumene) สตีรีน(Styrene) แอมโมเนียมไนเตรด (Ammonium Nitrate) เป็นต้น 

4.   ภาษี ส าหรับสารเคมี ท่ีท าลายโอโซน  (Tax on Ozone-Epleting 
Chemicals) เป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับการผลิตหรือน าเข้าสารเคมีที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ซึ่งโดยปกติเป็นสารจ าพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon หรือ CFC) ที่
ท าลายโอโซนในบรรยากาศ วิธีการค านวณภาษีกฎหมายก าหนดไว้เป็นพิเศษตามปริมาณต่อ
น้ าหนักหนึ่งปอนด์ของสารเคมีแต่ละชนิด โดยได้ก าหนดฐานภาษีส าหรับสารเคมีเหล่านี้ไว้เป็น
อัตราแน่นอน เป็นรายปีและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 45 ส าหรับในปีต่อไป จ านวนเงินภาษีจะเท่ากับ
ฐานภาษีคูณด้วยอัตราส่วนการท าลายโอโซน (Ozone - Depleting Factor) ของสารเคมีแต่ละชนิด 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ก าหนดยกเว้นภาษีส าหรับสารเคมีที่ท าลาย
โอโซนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) ในสหรัฐอเมริกา หรือการน าสารเคมีนั้นไปใช้
ในกระบวนการผลิต29 

2)  เปรียบเทียบลักษณะกฎหมายภาษีสรรพสามิตของสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศไทย  

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการหลายประเภท ส าหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของไทย ก็มีการจัดเก็บโดยน าแนวทางของประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา มา
ประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะระบบภาษีของไทย โดยมีส่วนที่คล้ายและแตกต่างกันดังน้ี 

(1)  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย 
กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายฉบับเดียว คือ ประมวลบทบัญญัติว่าด้วยภาษีอากร (Internal Revenue Code) ใช้จัดเก็บภาษี

                                                 
29  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสรรพสามิต. เล่มเดิม.  

หน้า 200. 
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สรรพสามิต 4 ประเภท คือ ภาษีสรรพสามิตส าหรับการผลิตสินค้า ภาษีสรรพสามิตส าหรับการขาย
ปลีกสินค้า ภาษีสรรพสามิตส าหรับการให้บริการ และภาษีสรรพสามิตส าหรับสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย เป็นการจัดเก็บจาก
การผลิตสินค้าและการบริการ โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายรวม 5 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา 
พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 

ฉะนั้น เห็นได้ว่าลักษณะกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นภาษีที่แยกตามประเภทของภาษี ส่วนกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยให้จัดเก็บ
เฉพาะการผลิตสินค้าและการบริการเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีสรรพสามิตส าหรับสิ่งแวดล้อม 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะแยกประเภทการจัดเก็บไว้ชัดเจน โดยจัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(น้ ามันดิบที่ท าการขุดเจาะในประเทศ) เคมีภัณฑ์บางชนิด วัตถุที่น าเข้าบางชนิด การผลิตเคมีภัณฑ์
และสารเคมีที่ท าลายโอโซน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
มีแต่เพียงการน าเหตุผลเร่ืองสิ่งแวดล้อมมาใช้พิจารณาจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าบางประเภทเท่านั้น 
เช่น สินค้าแบตเตอร่ี สินค้ารถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เป็นต้น แม้ภายหลัง
จะเร่ิมมีการจัดเก็บภาษีส าหรับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 คือ การจัดเก็บสาร
ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนของไฮโดร์คาร์บอน ก็ตาม 

(2)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายภาษี

สรรพสามิตของประเทศไทยได้บัญญัติผู้มีหน้าที่เสียภาษีเหมือนกันคือ ผู้ผลิต ผู้น าเข้าสินค้า และผู้
ให้บรกิาร 

(3)  ฐานภาษี และอัตราภาษี 
ภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่จะเก็บภาษีใน

อัตราตามปริมาณหรืออัตราที่ก าหนดแน่นอนในกรณีที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่าจะใช้ราคาขายเป็นฐาน
ในการค านวณภาษี แต่ส าหรับของประเทศไทยก าหนดให้ค านวณภาษีสรรพสามิต ทั้งตามปริมาณ
และมูลค่า โดยการค านวณภาษีตามมูลค่าใช้ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นฐานและช าระ
ภาษีตามจ านวนที่ค านวณได้สูงกว่าภาษีสรรพสามิตที่ค านวณได้รวมเป็นฐานในการค านวณภาษี
ด้วย กล่าวโดยสรุป ภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประเภทบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ฉบับเดียว คือประมวลบทบัญญัติว่ าด้วยภาษีอากร (Internal Revenue Code) ใช้จัดเก็บภาษี
สรรพสามิต 4 ประเภท คือ การผลิตสินค้า การขายปลีก การให้บริการ และภาษีสิ่งแวดล้อม ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี คือ ผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผู้ให้บริการ โดยฐานภาษีส่วนใหญ่เก็บในอัตราตามปริมาณ
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หรืออัตราที่แน่นอน ในกรณีที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่าจะใช้ราคาขายเป็นฐานในการค านวณภาษี ซึ่ง
ภาษีสรรพสามิตที่ค านวณได้จะไม่รวมในฐานที่ใช้ค านวณภาษี 

3.2.2.2  มาตรการตามกฎหมายสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศที่นับว่ามีระบบภาษีที่เหมาะสม กับ

สถานการณ์ของประเทศ มีลักษณะคล้ายกับของประเทศไทย และถือเป็นประเทศก าลังพัฒนา
เช่นเดียวกับประเทศไทย 

ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
กลาง แบ่งลักษณะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาษีสรรพสามิตพิเศษ ภาษี
สรรพสามิตสุรา ภาษีสรรพสามิตส าหรับโทรศัพท์ และภาษีสรรพสามิตส าหรับการขนส่ง ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นหมวดหมู่ หากแต่อยู่ในฉบับเดียวกัน 

1)  ประเภทของภาษีสรรพสามิตท่ีต้องเสียภาษี 
(1)  ภาษีสรรพสามิตพิเศษ (Special Excise Tax)30 ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อใช้

บังคับในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการที่มีจ านวนมากที่สุดในบรรดาภาษีสรรพสามิต
ทั้งหมด เช่น เคร่ืองเล่นที่ใช้ในการพนันและที่ใช้เพื่อความบันเทิง เคร่ืองครัว เคร่ืองแก้ว เคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองประดับและอัญมณี โลหะที่มีค่า ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สินค้ารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ สนามแข่งม้า บ่อนการพนัน สนามกอล์ฟ สถานเริงรมย์ แหล่งบันเทิง อื่นๆ 

(2)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับสุรา (Liquor Tax)31 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการ
ผลิตและน าเข้า ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีสุราที่ผลิตในประเทศคือ ผู้ผลิต หรือผู้ที่น าสุราออกจาก
โรงงานผลิตสุราที่น าเข้าก าหนดให้จัดเก็บภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า สุราที่ต้องเสียภาษีตาม
ปริมาณ คือ สุรากลิ่น ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ ร้อยละ 95 ขึ้นไป สุราชนิดอ่ืนจะเก็บ
ภาษีตามมูลค่า โดยกฎหมายจะก าหนดอัตราภาษีไว้แตกต่างกันตามชนิดของสุรา ขึ้นอยู่กับปริมาณ
แอลกอฮอล์ 

(3)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับโทรศัพท์ (Telephone Tax)32 เป็นการจัดเก็บ
ภาษีจากผู้ใช้โทรศัพท์ โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของค่าบริการ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนิน
ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม มีหน้าที่ต้อง
เรียกเก็บภาษี เมื่อได้รับค่าบริการโทรศัพท์จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

                                                 
30  Korean Taxation 1995. Ministry of finance and economy korea.  pp. 192-199 
31  Ibid.  pp. 202-204. 
32  Ibid.  pp. 205. 
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(4)  ภาษีสรรพสามิตส าหรับการขนส่ง  (Transportation Tax)33 เป็นการ
จัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ง โดยผู้ผลิตและจ าหน่ายตลอดจนผู้ที่น าน้ ามันออกจากสถานที่เก็บซึ่งยังมิได้เสียภาษีใน
กรณีของน้ ามันน าเข้า เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2)  เปรียบเทียบลักษณะกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กับประเทศไทย 

ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่มุ่งที่จะเก็บภาษีส าหรับการผลิตและการ
น าเข้าสินค้าตลอดจนบริการบางประเภท แต่มีกรณีที่แตกต่างออกไป ส าหรับภาษีสรรพสามิตของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บางประเภทก าหนดให้จัดเก็บจากการขายสินค้าด้วย ซึ่งอาจเปรียบเทียบ
ได้ดังต่อไปนี้34 

(1)   ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย 
ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

4 ประเภทคือ ภาษีสรรพสามิตพิเศษ ภาษีสรรพสามิตส าหรับสุรา ภาษีสรรพสามิตส าหรับโทรศัพท์ 
และภาษีสรรพสามิตส าหรับกิจการขนส่ง 

เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติกฎหมาย
ไว้แยกตามประเภทของสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษี แต่กฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยจะมี
ทั้งที่ก าหนดให้จัดเก็บภาษีแยกตามรายสินค้า คือ สุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ .ศ. 
2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 แต่สินค้าอ่ืนๆ จะก าหนดรวม
ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยจัดเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

(2)   สินค้าและบริการท่ีต้องเสียภาษี 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยแล้วจะเห็นว่า 

สินค้าที่จัดเก็บภาษีทั้งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทยส่วนใหญ่จะเหมือนคล้ายกัน เช่น 
เรือยอชต์และยานพาหนะ เคร่ืองปรับอากาศ แก้ว คริสตัล เคร่ืองดื่ม พรม น้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน สุรา ส่วนการบริการนั้นประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดเก็บภาษีส าหรับบริการโทรศัพท์ แต่
ส าหรับประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บภาษีบริการดังกล่าว 
                                                 

33  Ibid.  pp. 211-213. 
34  ไม่ปรากฎนามผู้แต่ง.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต. เล่มเดิม. 

หน้า 469-470. 
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(3)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
เนื่องจากภาษีสรรพสามิตทั้งของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและ

ประเทศไทย เป็นภาษีจากการผลิตและน าเข้าสินค้าหรือจากธุรกิจบริการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจึงต้อง
เป็นผู้ผลิต และผู้น าเข้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจบริการ มีเพียงบางประการเท่านั้นที่แตกต่างจาก
ประเทศไทย คือ   

1.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี นอกจากผู้ผลิตและผู้น าเข้าแล้ว ยังก าหนดให้ผู้ขายสินค้าบางชนิด เช่น เคร่ืองประดับและ
ผลิตภัณฑ์ อัญมณี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต เน่ืองจากการขายสินค้าดังกล่าว 

2.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับบริการโทรศัพท์ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีก าหนดให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้ใช้แล้ว
ส่งให้รัฐ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้เสียภาษี  แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลของภาษีเหมือนกัน คือ ผู้ประกอบธุรกิจบริการก็จะผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภค ตามหลักทั่วไป
ของภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) 

(4)  ฐานภาษีและอัตราภาษี 
อัตราภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะก าหนดไว้ทั้ง

อัตราตามปริมาณและตามมูลค่า ในกรณีที่ต้องเสียภาษีในอัตราตามมูลค่านั้น กฎหมายก าหนดให้ใช้
ราคาขายเป็นฐานในการค านวณภาษี ส่วนภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย โดยทั่วไปจะก าหนดไว้
ทั้งอัตราตามปริมาณและตามมูลค่า แต่จ านวนภาษีให้ถือจ านวนที่ค านวณไว้สูงกว่า เป็นภาษีที่
จะต้องช าระ 

กล่าวโดยสรุป ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นภาษีที่มีลักษณะเดียวกัน คือ จัดเก็บจากการผลิต การน าเข้าสินค้า และการ
ให้บริการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งจากสินค้าและบริการ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ผลิต ผู้น าเข้า
และผู้ประกอบการบริการ และจัดเก็บภาษีจากฐานเดียวกัน คือ ตามปริมาณและตามมูลค่า แต่มี
ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
และของประเทศไทย จะไม่มีบัญญัติไว้ชัดเจนในกรณีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสิ่งแวดล้อม 
เหมือนเช่นกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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บทที ่4 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้นติิบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษตามกฎหมายของไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรง (Direct Tax) จัดเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคล โดย
ส่วนใหญ่จัดเก็บควบคู่ไปกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นรายได้ที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวเป็นล าดับต่อไป 
 
4.1  ลักษณะท่ัวไปของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยมีกรมสรรพากร
เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มีหลักการจัดเก็บจากก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะมีการ 
จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เมื่อมีก าไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการ จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลยังมีวิธีการจัดเก็บ
ภาษีจากฐานภาษีอ่ืนอีก เช่น เก็บจากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใดๆ หรือเก็บจาก ค่า
โดยสาร ค่าระวางของกิจการขนส่งระหว่างประเทศ หรือเก็บจากการจ าหน่ายก าไรไปต่างประเทศ 
เป็นต้น 

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย รัฐได้ก าหนดอ านาจในการจัดเก็บโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเงินได้ที่นิติบุคคลได้รับ เรียกว่า “การจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้” 
(Source Rule) และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล เรียกว่า “การจัดเก็บตามหลัก
ถิ่นที่อยู่” (Resident Rule) โดยมีรายละเอียด1 ดังนี ้

                                                 
1  บุญธรรม ราชรักษ์. (2551). เศรษฐศาสตรภ์าษีอากรไทย. หน้า 81 – 82.  
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1)  การจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) ตามประมวลรัษฎากร เงินได้ของ 
นิติบุคคลที่ถือเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศไทย คือ ก าไรสุทธิที่นิติบุคคลได้รับจากการประกอบ
กิจการในประเทศไทย และเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ถึงมาตรา 40 (6) ที่จ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย และเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่กันไว้จากก าไร หรือถือได้ว่าเป็นเงินก าไรที่
จ าหน่ายออกจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ ประมวลรัษฎากร) 

2)  การจัดเก็บตามหลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) ตามประมวลรัษฎากร เงินได้ของ นิติ
บุคคลที่ถือเป็นเงินได้จากถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ
นิติบุคคลที่ได้รับสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  

นอกจากนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประมวลรัษฎากรยังก าหนดให้มีการเก็บภาษี  
เงินได้จากนิติบุคคลประเภทมูลนิธิและสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อีกด้วย โดย เก็บจาก
รายได้ของมูลนิธิ และสมาคมที่ได้รับในลักษณะประกอบกิจการหารายได้ แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงโดยจะกล่าวถึงเฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากการประกอบกิจการในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

4.1.1  ความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ค าว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Corporate Income Tax” ซึ่ง

มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
1)  รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม กล่าวว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่มุ่งจัดเก็บ

จากบริษัท ห้างหุ้นส่วน และนิติบุคคลอ่ืนๆ ตามประมวลรัษฎากรที่บัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล”2 

2)  ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กล่าวว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บ
จากก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือ  ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี”3 

3)  สมเดช โรจน์คุรีเสถียร กล่าวว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีอากรประเภท
หนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและ
กฎหมายได้ก าหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีและวิธีการเสียภาษี เงื่อนไขต่างๆ ในการค านวณภาษีไว้”4 

4)  ชาญชัย ฉันทานุรักษ์ กล่าวว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่ใช้อัตราภาษี
คงที่ (Flat Rate) ผู้เสียภาษี ได้แก่ บริษัทหรือบริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน

                                                 
2  สมคิด บางโม. (2545). ภาษีอากรธุรกิจ. หน้า 140. 
3  ไพจิตร โรจนวานิช. (2549). ภาษีสรรพกร. หน้า 2-001. 
4  สมเดช โรจน์คุรเีสถียร. (2547). กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงนิได้นติิบุคคล 2004. หน้า 97. 
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สามัญเท่านั้น นิติบุคคลอ่ืนๆ ไม่ต้องเสียและยังมีการยกเว้นให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน”5 

5)  กานต์ธิดา สินขจร กล่าวว่า “ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่จัดเก็บจากก าไรสุทธิ
หรือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”6 

6)  ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง “ภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวล
รัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”7 

จากความหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ท าให้พอสรุปได้ว่า ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (Corporate Income Tax) หมายถึง ภาษีทางตรง (Direct Tax) ที่รัฐหรือกรมสรรพากรจัดเก็บ
จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยทั่วไป คือ ก าไรสุทธิที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการไม่ว่าบริษัท
หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ รวมถึง
กิจการร่วมค้าที่ด าเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหาก าไร ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ 

4.1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากฐานเงินได้ 

โดยทั่วไปเก็บจากฐานภาษีที่เป็นก าไรของบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืน บางครั้งเรียกว่า “ภาษีก าไร” เป็น
ภาษีที่ท ารายได้ให้กับรัฐมากเป็นล าดับต้นๆ ของภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด8 เป็นแหล่งรายได้และเป็น
เคร่ืองมือทางภาษีอากรของรัฐ ในการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการ 
ฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนและดึงดูดนักลงทุน การลงทุนจาก
ต่างประเทศ เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                                                 
5  ชาญชัย ฉันทานุรักษ์. (2544). ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสนห่า วิเคราะห์ความเหมาะสมในการ

น ามาใช้จัดเก็บในประเทศไทย. หน้า 129. 
6  กานต์ธิดา สินขจร. (2543). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร. 

หน้า 10 
7  กรมสรรพสามิต.  (ม.ป.ป.).  ความหมายภาษีเงินไดน้ิติบคุคล. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2551. 

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html 
8  รายงานประจ าปี กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2544 ระบุว่า “ภาษีสรรพสามิต เป็นแหลง่รายได้ที่

ส าคัญของรัฐเป็นอนัดับสองรองจากภาษีสรรพากร(ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิได้นิตบิุคคล) ” หน้า 5 
นอกจากนี้ “ปัญจพร ทองเล็ก” (2552). กล่าวว่า “ประมาณการรายรับงบประมาณ 2552 ของรัฐ จะจดัเก็บภาษี เงนิ
ได้นิติบคุคลได้จ านวน 458,000 ล้านบาท ซ่ึงเทียบเคียงกับภาษีอืน่จะจดัเก็บได้มากเป็นล าดบัตน้”  อ้างถึงใน   
ปัญจพร ทองเล็ก .(2552). การภาษีอากรธรุกิจ. หน้า 13  
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยทั่วไปแล้วจะจัดเก็บควบคู่ไปกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย
มีเหตุผลส าคัญคือ 

1)  บริษัทกับผู้ถือหุ้นมีสภาพเป็นบุคคลที่แยกกันตามกฎหมาย 
2)  บริษัทมีก าไรซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น 

กล่าวคือ เป็นรายได้หรือก าไรของบริษัท ไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนตนของคนใดคนหนึ่ง 
3)  การประกอบกิจการในรูปบริษัทได้รับสิทธิพิเศษบางประการมากกว่าการประกอบการ

ในรูปบุคคลธรรมดา จึงต้องเสียภาษีส าหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับด้วย 
4)  เป็นการเสริมการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะหากจัดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาอย่างเดียว จะท าให้มีการเลี่ยงเสียภาษีได้โดยสะสมรายได้ไว้ในรูปของบริษัท แม้
รายได้เหล่านี้เมื่อมีการจัดสรรเป็นเงินปันผลในอนาคตแล้วเสียภาษี แต่ก็สามารถชะลอเวลาเสียภาษี
ออกไปได้ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทที่จ่ายเงินปันผลออกมาแล้ว กับบริษัทที่ยังไม่
จ่ายเงินปันผลออกมา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี จึงต้องมีการจัดเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลควบคู่ไปกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

4.1.3  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
หมายความรวมถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย  
อย่างไรก็ตามประมวลรัษฎากรได้บัญญัติความหมายของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ไว้ใน
มาตรา 39 คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังน้ี 

1)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ 
ก. บริษัทจ ากัด 
ข. บริษัทมหาชนจ ากัด 
ค. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 

2)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

                                                 
9  กรมสรรพสามิต.  (ม.ป.ป.).  อานุสัญญาภาษีซ้อน. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2551, 

http://www.rd.go.th/publish/835.0.html 
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ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามากระท ากิจการในประเทศไทย 
(มาตรา 66 วรรคแรก ประมวลรัษฎากร) 

ข. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ กระท ากิจการอ่ืนๆ รวมทั้งใน
ประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคสอง ประมวลรัษฎากร) เช่น ธนาคารโตเกียวจ ากัด เป็นบริษัทจัดตั้ง
ตามกฎหมายญ่ีปุ่น มีสาขาในประเทศไทย ต้องน าเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการสาขาใน
ประเทศไทยมาเสียภาษีด้วย10 

ค. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ กระท ากิจการอ่ืนๆ รวมทั้งใน
ประเทศไทยและกิจการที่กระท านั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 ประมวล
รัษฎากร) 

ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย 
(มาตรา 70 ประมวลรัษฎากร) 

จ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต่างประเทศที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศ ตาม
มาตรา 76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ ประมวลรัษฎากร ได้จ าหน่ายเงินก าไรหรือเงินประเภทอ่ืนที่
กันไว้จากก าไร หรือถือได้ว่าเป็นเงินก าไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ ประมวล
รัษฎากร) 

ฉ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้เข้ามาท ากิจการในประเทศ
ไทยโดยตรง หากแต่มีลูกจ้างหรือผู้ท าการแทนหรือผู้ท าการติดต่อในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลก าไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ ประมวล
รัษฎากร) 
 นอกจากนี้มาตรา 39 ประมวลรัษฎากร ยังได้บัญญัติให้หมายความรวมถึง 

3)  กิจการซึ่งด าเนินการเป็นทางค้าหรือหาก าไรโดย 
ก. รัฐบาลต่างประเทศ 
ข. องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
ค. นิติบุคคลอ่ืนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สายการบินแอโรฟลอต

(Aeroflot) ของประเทศรัสเซีย เข้ามาประกอบกิจการการบินระหว่างประเทศในประเทศไทย แม้
มิได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเช่นบริษัทการบินไทยจ ากัด แต่ก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลให้แก่ประเทศไทยด้วย11 
                                                 

10  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2541).  กฎหมายภาษีอากร.  (เอกสารการสอน). หน้า 85. 
11  แหล่งเดิม. หน้า 86. 
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นิติบุคคลลักษณะนี้ไม่มีฐานะสถานภาพทางกฎหมายทั่วไป แต่ประมวลรัษฎากร 
บัญญัติให้มีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด าเนินการเป็นทาง
ค้าหรือหาก าไร เช่น รัฐบาลต่างประเทศเข้ามาตั้งหน่วยงานเพื่อส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย 
เช่นนี้ถือว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากร แต่ถ้าไม่ได้ด าเนินการทางการค้าหรือหาก าไร ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4)  กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ด าเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือ หา
ก าไร ระหว่างบุคคลดังต่อไปนี้  

ก. บริษัทกับบริษัท 
ข. บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ค. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา 
จ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ฉ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ช. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอ่ืน 

5)  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณะกุศล 

การจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่จะถือเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ต้องเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบ
กิจการซึ่งมีรายได้ เช่น ซื้อสินค้ามาขาย การให้บริการโดยคิดค่าตอบแทน การน าเงินไปลงทุนซื้อ
หลักทรัพย์หรือฝากธนาคาร ซึ่งมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าวต้องน ารายได้ที่ได้มาจากการประกอบ
กิจการเหล่านั้น มาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย เว้นแต่จะได้รับการประกาศจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

6)  นิติบุคคลที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ปัจจุบันยังไม่มีประกาศก าหนดให้ นิติ
บุคคลใด มีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีนิติบุคคลบางประเภทที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากร แต่ได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ได้แก่ 

(1)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญา
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 12 คือ
                                                 

12  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 9)  พ.ศ. 2499. 
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เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศว่าจะยกเว้นให้แก่ใครบ้าง  เช่น
ประเทศไทยมีข้อผูกพันความช่วยเหลือระหว่างประเทศตามโครงการ JUSMAC กับ รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีข้อตกลงว่า เมื่อน าความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยแล้ว บุคคลตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 

(2)  บริษัทจ ากัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน 

(3)  บริษัทจ ากัดและนิติบุคคลที่ได้ รับการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 

(4)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการ
ยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา13 

รัฐบาลไทยได้ท าสัญญากับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้มีการเก็บภาษี
ซ้อนแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหนึ่ง แต่มีเงินได้หรือทรัพย์สินอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง เพราะถ้า
มิได้มีสัญญาดังกล่าว บุคคลนั้นอาจต้องเสียภาษีอากรให้แก่ประเทศทั้งสองเต็มอัตราเป็นภาระหนัก
เกินไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อน (Tax Treaties) กับประเทศต่างๆ รวม 52 ประเทศ14 

(5)  หน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล15 

ฉะนั้น อาจพอสรุปได้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate 
Income Tax) คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นๆ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย เมื่อประกอบกิจการมีรายได้มีผลก าไร ก็มีหน้าที่ในการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล

                                                 
13  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร. (ฉบับที่ 18).  พ.ศ. 

2505.  
14  กรมสรรพสามิต.  (ม.ป.ป.).  ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล.  สืบค้นเมือ่ 25 เมษายน 2551, 

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html 
15  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร. (ฉบับที่ 10).  พ.ศ. 

2505.  
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ให้แก่รัฐ โดยอาจได้รับสิทธิพิเศษบางประการ ในการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ง
จะได้มีการกล่าวต่อไป 

4.1.4  ความส าคัญในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงที่รัฐจัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของประเทศ เป็นตัวชี้วัดถึงภาวะเศรษฐกิจความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นการส่งเสริมการลงทุน การออม ควบคุมการใช้จ่ายของรัฐ ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เพราะหากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว จะท าให้มี
การเลี่ยงการเสียภาษี โดยสะสมรายได้ไว้ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล อีกทั้งการประกอบ
กิจการในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้รับสิทธิพิเศษเหนือการประกอบการในรูป
บุคคลธรรมดาหลายประการ เช่น การประกอบกิจการรูปบริษัทผู้ถือหุ้นรับผิดชอบในหนี้สินโดย
จ ากัดจ านวนตามจ านวนที่ลงทุน แต่ถ้าประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาต้องรับผิดชอบใน
หนี้สินเต็มจ านวน การเปลี่ยนมือเจ้าของในกิจการรูปบริษัท สามารถกระท าได้ง่ายกว่ากิจการใน
รูปแบบธรรมดา จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับนี้ด้วย 

อาจกล่าวได้ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นภาษีที่ท ารายได้ให้กับรัฐมากภาษีหนึ่ง เป็น
แหล่งรายได้และเคร่ืองมือทางภาษีอากรของรัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยควบคุม
ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการของนิติ
บุคคลเพิ่มขึ้น รัฐจะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง ถ้ารัฐยังคงใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิม
งบประมาณที่จัดเก็บได้ก็จะเกินดุล ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ท าให้ไม่
เกิดภาวะเงินเฟ้อ และท านองเดียวกันถ้าระบบเศรษฐกิจซบเซา ก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการ
นิติบุคคลลดลง รัฐเก็บภาษีได้ลดลง ส่งผลให้งบประมาณเป็นงบประมาณขาดดุล การลงทุนของ
ภาคธุรกิจลดลง แต่ก็ไม่ท าให้ระบบเศรษฐกิจลดลงมาก เนื่องจากการชดเชยการใช้จ่ายของภาครัฐ
ซึ่งจะใช้จ่ายมากสูงกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้ เกิดความยืดหยุ่นความสมดุลทางเศรษฐกิจ และภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ยังเป็นภาษีที่ควบคุมการใช้จ่ายของรัฐ เมื่อใดที่รัฐต้องการส่งเสริมการใช้จ่ายของนิติ
บุคคลให้สูงให้เกิดการหมุนเวียน รัฐก็จะเพิ่มอ านาจซื้อให้กับนิติบุคคลโดยการลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้ต่ าลง และหากเมื่อใดที่ รัฐต้องการควบคุมการใช้จ่ายของนิติบุคคลบริโภคของ
ประชาชนก็จะลดอ านาจการซื้อโดยเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการลงทุน เพิ่มผลผลิตทางสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น  
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4.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อ  
มลพิษ 

4.2.1  มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อ
มลพิษของประเทศไทย 

ในประเทศไทยยังไม่มีการน ามาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม แต่จะใช้วิธีก ากับดูแลโดยรัฐ 
กล่าวคือ รัฐจะก าหนดกรอบของการปล่อยมลพิษออกมาให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษเป็น
ผู้ปฎิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ
ท าให้ไม่อาจแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ประกอบการ เห็นความส าคัญของการลดหรือแก้ไขปัญหามลพิษ เพราะไม่ได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการคิดค้นหรือวิจัยในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพไม่ก่อมลพิษมีราคา
ค่อนข้างสูงไม่คุ้มกับการลงทุนและก าไรที่จะได้จากการขายสินค้านั้น 

ดังนั้น หากภาครัฐให้ความส าคัญและสร้างแรงจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น 
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ไม่ก่อเกิดมลพิษ โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษี เช่น การลดหย่อนภาษี การ
ยกเว้นภาษี การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองจักรที่ใช้ผลิตสินค้าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก าหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม ก็จะท าให้
โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหามลพิษ มีการค านึงถึงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ การปรับปรุงกระบวนการผลิต น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่
ก่อมลพิษมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า  เพราะสามารถน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาค านวณลด
ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ไม่กระทบกับต้นทุนของสินค้า ยังคงได้ก าไรสามารถประกอบกิจการได้
เช่นเดิม 

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนในรูปบริษัท 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานก าไรสุทธิต้อง
ค านวณหาก าไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในประมวลรัษฎากร กล่าวคือ จะต้องค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ 
และตามมาตรา 68 ได้บัญญัติก าหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษีภายใน 150 วันนับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น หากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถน ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การแก้ไขปัญหามลพิษมาเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้หรือสามารถหักค่าสึกหรอและค่า
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เสื่อมราคาของเคร่ืองจักรที่ใช้ผลิตสินค้าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้เพิ่มมากขึ้น ย่อมสร้างแรงจูงใจ
ให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายของประเทศไทย แม้ส่วนใหญ่มิได้มีไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือปัญหามลพิษโดยตรง แต่บางมาตรการส่งผล
โดยอ้อมท าให้สามารถแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระดับหนึ่ง มาตรการทาง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม มี
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอยู่หลายประการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

4.2.1.1  มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
1)  มาตรการเกี่ยวกับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  

ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหัก 
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 16 ได้มีการ
บัญญัติไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้สิทธิแก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เคร่ืองจักรได้ในเบื้องต้นในวันที่ได้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์
เคร่ืองจักรน้ันมาในอัตราพิเศษ  

ซึ่งเดิมโดยทั่วไปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากฐานก าไรสุทธิ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เป็นเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ของเคร่ืองจักรได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้มา ตาม
มาตรา 4 (5) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สิน(ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 แต่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ หาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ของ
เคร่ืองจักรเพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเองให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นใน
วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุนการได้มาของทรัพย์สิน17 ส่วนมูลค่า

                                                 
16  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของ

ทรัพย์สิน พ.ศ. 2545. (ฉบบัที่ 395). มาตรา 4 ฉ. และพ.ศ.2551. (ฉบับที่ 473). มาตรา 4 อัฎฐ. โดยพระราช
กฤษฎีกา ฯทั้งสองฉบบัมีรายละเอียดในการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของเครื่องจักรทีค่ล้ายกัน แตกต่างกันเพียงพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 395 จ ากัดเฉพาะบริษทัหรือ ห้าง
หุ้นส่วนนิตบิุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกนิสองร้อย
คน แต่พระราชกฤษฎีกา ฯ ฉบับที่ 473 ไม่ไดบ้ัญญัติจ ากัดไว้.  

17  แหล่งเดิม. 
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ทรัพย์สินที่เหลือร้อยละ 60 สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราปกติ คือ อัตราร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เหลือ(ร้อยละ 60) ดังตัวอย่างเช่น บริษัทซื้อเคร่ืองจักรมาใช้ในกิจการ
วันที่ 1 มกราคม 2552 ในราคา 1,000,000 บาท สามารถน ามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในแต่
ละระยะเวลารอบบัญชีได้ดังนี้  

(1)  รอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 1 (เต็มปี) 
ก. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ร้อยละ 40 (40 % × 1,000,000 ) 

= 400,000 บาท  
ข. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาปกติ ร้อยละ 20 จากมูลค่าที่เหลือ (20 % 

× 600,000 ) = 120,000 บาท 
(2)  รอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป 

ก. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาปกติ ร้อยละ 20 = 120,000 บาท 
ผลของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 395) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2551 ท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
เคร่ืองจักรในปีแรกได้ในจ านวนที่สูง ส่งผลดีต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของนั้น  

จากที่กล่าวข้างต้นแม้วัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผลโดยตรง แต่ผลโดย
อ้อมจากมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวท าให้รัฐสามารถแก้ไขลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้  กล่าวคือ เมื่อโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
มากขึ้น ย่อมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลงท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถน าเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เพิ่มมากขึ้นมาใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต หรือน าเงินดังกล่าวไปซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เคร่ืองจักรใหม่แทนการ
ซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เคร่ืองจักรเดิม อันจะช่วยให้มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต ของ
โรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลง ดังนั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
ราคา จึงเป็นมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลมาตรการหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดแรงจูงใจ  ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษ  
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2)  มาตรการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มาตรการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐได้มีมาตรการทางภาษี

ออกมาเป็นจ านวนมาก มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป แต่ไม่มีมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลใด
ที่มีวัตถุประสงค์หรือสร้างแรงจูงใจสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษ
โดยตรง มีเพียงมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยอ้อมเท่านั้นที่ส่งผลให้เกิ ดการลดมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

(1)  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติ “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 
แห่งประมวลรัษฎากร (ภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ส าหรับเงินได้ของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อท าการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี”18 ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน19 โดยมุ่งค้นพบความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีในการผลิตหรือการให้บริการ หรือเป็นการ
วิจัยเชิงประยุกต์20 คือ การน าผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแบบแผน แบบแปลน
ส าหรับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีหรือการให้บริการ รวมถึงการคิดค้นสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กรรมวิธีหรือการให้บริการในรูปต่างๆ 

ซึ่งมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อ
ส่งเสริมให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น กล่าวคือ เงิน
ได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจ านวนเท่ากับจ านวนของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อ
ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินได้ที่จ่ายเป็น
ค่าจ้างเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากกระบวนการผลิต
สินค้าหรือการให้บริการ มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวย่อมส่งผลให้บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน นิติบุคคลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขและลดมลพิษที่
เกิดขึ้นได ้

                                                 
18  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 297) พ.ศ. 

2539, มาตรา 4. 
19  ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ข้อ 4 (ก) (ฉบบัที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ก าหนด

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รบัท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
20  ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ข้อ 4 (ข) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เรื่อง 

ก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
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(2)  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร(ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติ “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 
แห่งประมวลรัษฎากร (ภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานเพื่อการปรับเปลี่ยนแทน
อุปกรณ์เดิมเป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้นเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทให้แก่
บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน ดังนั้นหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นโรง งาน
อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานแทนอุปกรณ์เดิม  ย่อมท าให้บริษัทหรือ ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินได้ที่ใช้จ่ายไปเพื่อการดังกล่าว และยัง
ช่วยให้ปัญหามลพิษลดน้อยลงได้อีกด้วย 

(3)  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติ “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 
แห่งประมวลรัษฎากร (ภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขาย
ทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเคร่ืองจักรใหม่ทดแทนโดยไม่ต้อง
น ามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือของเคร่ืองจักรที่ขายมาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและ
บริการให้ดีขึ้น ดังนั้นหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขาย
เคร่ืองจักรเก่าและซื้อเคร่ืองจักรใหม่ทดแทนเคร่ืองจักรเดิมโดยไม่ต้องน าต้นทุนที่เหลือหักเป็น
รายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นย่อมได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากเงินได้ที่ได้รับจากการขายเคร่ืองจักรเก่าดังกล่าว และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการจากการใช้เคร่ืองจักรใหม่ ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ถือ
เป็นมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3)  มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544  

                                                 
21  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบบัที่ 436) พ.ศ. 

2548, มาตรา 3. 
22  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบบัที่ 460) พ.ศ.

2549, มาตรา 3 (2). 
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รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศ โดยให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร 
สนับสนุนอุตสาหกรรมให้พัฒนามีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตสามารถแข่งขันในตลาดโลก มีการ
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการ พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
ก าหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น23 โดยเฉพาะกิจการที่มี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ24 เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
รักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น25  

นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติน ามาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมด้วย 
เห็นได้จากมาตรา 19 ได้บัญญัติให้ “โครงการลงทุนที่จะให้การส่งเสริมต้องมีมาตรการอันสมควรที่
จะป้องกันและควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม”26  

ต่อมามาตรการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการออกมาตรการให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆ ทั้ง
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสร้างจิตส านึก
และแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เห็นความส าคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเทคโนโลยี  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มาตรการทางภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน มีดังนี ้

 
 
 

                                                 
23  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2544,  มาตรา 31 วรรค

หนึ่ง.  
24  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2544,  มาตรา 31 วรรค

สอง. 
25  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2543 ข้อ 3 (หัวข้อที่ 6 กิจการที่ให้ความส าคัญเป็น

พิเศษ)  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543.  
26  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544), มาตรา 19.  
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(1)  มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศส่งเสริมและกระตุ้นให้โรงงาน

อุตสาหกรรมให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการที่มีการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม27 ดังนี ้

ก ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 
70 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง โดยได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม  

ข ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มี
รายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 

แต่ทั้ งนี้ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ต้องเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้า เคมีและปิโตรเคมี แร่และโลหะพื้นฐาน และต้องเสนอแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และด าเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนก าหนด  

(2)  มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน พ.ศ. 2551- 
พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศมาตรการพิเศษให้สิทธิ
และประโยชน์ส าหรับกิจการเป็นพิเศษ 5 กลุ่ม28 ดังนี้  

ก. กิจการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน เช่น 
กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง กิจการผลิตเคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ส าหรับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  

ข. กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ กิจการผลิต
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ กิจการผลิตและซ่อมอากาศยาน กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ  

ค. กิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจการ
ผลิตเคมีภัณฑ์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ง. กิจการเกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐเฉพาะ
โครงการในกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและกลุ่มขนส่งและโลจิกติกส์ เช่น กิจการผลิตท่อเหล็ก
                                                 

27  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550.  
28  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552.  
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หรือท่อเหล็กไร้สนิม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงานสาธารณูปโภค กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก  

จ. กิจการในอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบและใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้
ได้รับการส่งเสริม29 ดังนี้ 

1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่ก าหนดสัดส่วน
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี  

3. ให้ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ
จ านวนเงินที่เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ เพื่อประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้  
นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

4. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
จากก าไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยจะหักก าไรสุทธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมตามปกติ  

จากมาตรการของรัฐดังกล่าวแม้เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีการให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการพิเศษ รวมถึงกิจการผลิตวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม30 ย่อมแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
มาตรการทางภาษีที่ส าคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหามลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักถึง
ความส าคัญในการแก้ไขและลดปัญหามลพิษอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

(3)  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 31 มีการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการส่งเสริม ผู้ประกอบการโรงงาน

                                                 
29  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551.  
30  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. 
31  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552. 
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อุตสาหกรรม ต้องเสนอแผนการลงทุน ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน น าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในกิจการหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณของเสีย น้ าเสีย อากาศเสีย 
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี ้

ก. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 70 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

ข. ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน  

(4)  มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม-
สถาบันการศึกษา 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศมาตรการดังกล่าวโดยมี
เงื่อนไขให้ ผู้ขอรับการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ต้องท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยหรือ
สถาบันการศึกษา โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 

ก. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและ
พัฒนา 

ข. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปีเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา แต่ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท32 

จากมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว หากผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น าเทคโนโลยีขั้นสูง
มาใช้ในกระบวนการผลิต ย่อมท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ลด
น้อยลง 

มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสองมาตรการดังกล่าวข้างต้น ทั้ง
มาตรการภาษีตามประมวลรัษฎากรและตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ข้อแตกต่างที่ส าคัญ 
คือ มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ส่วนใหญ่มิได้บัญญัติหรือมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง แต่
ก็มีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษ สร้างแรงจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ก่อมลพิษมาใช้ในการ
ผลิตสินค้า ส่วนมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน นอกจาก
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้ว วัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีก
                                                 

32  แต่ทั้งนี้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนั้นต้องไม่ไดใ้ช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการวิจัยและ
พัฒนาจากกรมสรรพากร.  
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ประการก็คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นมาตรการทางภาษีที่
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรการที่ท าให้ผู้ก่อมลพิษตระหนักถึงปัญหา
มลพิษที่ตนสร้างให้แก่สังคม จากเดิมที่ไม่ค านึงถึงไม่ให้ความสนใจ แต่เมื่อมีการก าหนดมาตรการ
อัตราภาษีที่ เหมาะสมเท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษต้องน าเอาต้นทุนภายนอกเข้ามาใน
กระบวนการตัดสินใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมทั้งมาตรการทาง
ภาษีดังกล่าวยังเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับ “หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ด้วย (Polluter Pays 
Principle: PPP) คือ หากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก่อให้เกิดมลพิษ ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงมากขึ้น ต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น แต่หากมีมาตรการลดมลพิษจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้นทุนการผลิต
สินค้าลดน้อยลง สร้างก าไรและผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น  

 4.2.2  มาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อ
มลพิษของต่างประเทศ 

ในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)33 มีการใช้มาตรการทางภาษี 
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายแนวทาง ดังตัวอย่างเช่น  

1) การใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Taxes) โดยจัดเก็บภาษีจากวัตถุดิบที่น ามาผลิต
สิ่งที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย หรือเก็บจากสินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้ว (สินค้าที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม) 
ถ้าหากเก็บภาษีนี้ในอัตราสูงจะมีผลท าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นหรือผู้ผลิตอาจเปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่มี
ผลมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  

2) การใช้ภาษีรายได้ (Income Taxes) เก็บภาษีทั้งจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษโดยตรงและ ผู้
ไม่ก่อมลพิษ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นภาษีที่บิดเบือน (Distortinary Taxes) เพราะผู้ไม่ก่อมลพิษต้องจ่าย
ภาษีรายได้นี้ด้วย  

3) การใช้ภาษีที่เก็บจากสารคาร์บอน (Carbon Taxes) เก็บภาษีจากคาร์บอนที่ผสมอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้สัดส่วนการใช้คาร์บอนลดน้อยลงช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
                                                 

33  ฐาปณี มหาวรศิลป. (2543). ภาษีสรรพสามติ: เครื่องมือนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหามลพษิสิ่งแวดล้อม. 
หน้า 21 – 22.  
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4) การเก็บภาษีการแพร่กระจายของมลภาวะ (Emission and Efferent Taxes) โดยตั้ง
มาตรฐานส าหรับการแพร่กระจายของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากท าตามมาตรฐานจะเก็บภาษีใน
อัตราที่ต่ า ถ้าไม่ท าตามมาตรฐานจะเก็บภาษีในอัตราสูง 

5) การใช้มาตรการจูงใจทางภาษี (Taxes Incentives) ซึ่งเป็นมาตรการท าให้เงินลงทุนที่
ใช้ในการแก้ไขมลพิษสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ (Taxes Deductible) โดยอาจท าได้หลาย
ประการ เช่น เครดิตภาษีส าหรับการลงทุน การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาส าหรับเคร่ืองจักร 
เป็นต้น 34  

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับประเทศไทย ผู้วิจัยขอแยกศึกษามาตรการทางภาษี
เงินได้นิติบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างประเทศในหัวข้อนี้ เป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศที่พัฒนาแล้ว (โซนยุโรป) คือ 
ประเทศเดนมาร์ก35 

กลุ่มที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศที่พัฒนาระดับใกล้เคียงกับประเทศ
ไทย คือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

4.2.2.1  มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศเดนมาร์ก 
ประเทศเดนมาร์กได้จัดตั้งกระทรวงภาษีอากร (Ministry of Taxation) แยก

ออกจากกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เมื่อปี ค.ศ. 1975 เพื่อต้องการให้การบริหารจัดเก็บ
ภาษีมีอิสระ ง่าย และชัดเจน ช่วยพัฒนาระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ  

1)  ลักษณะท่ัวไป 
โครงสร้างการบริหารกระทรวงภาษีอากรของประเทศเดนมาร์ก แบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง คือ 
(1)  ช่วงแรกก่อนปี ค.ศ. 1990 ลักษณะของภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ภาษีทางตรง (Direct Tax) ประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

                                                 
34  ศุภโชค ยิม้ประเสริฐ. (2541, สิงหาคม). “มาตรการภาษีเพื่อส่ิงแวดล้อม”. วารสารสรรพากรสาสน์ ปี

ที่ 45, ฉบบัที่ 8, หน้า 40 – 42. 
35  เหตุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษากฎหมายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของประเทศเดนมาร์ก แทนการศึกษากฎหมาย

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับบทที่ 3 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง (Comprehensive Environmental 
Response,Compensation and Liability Act (CERCLA) ค.ศ.1980) มิได้มีมาตรการทางภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ประกอบกับประเทศ เดนมาร์กมีการปฏิรปูระบบภาษีใหม่ จงึเหมาะสมในการศึกษาและวิจัย 
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ภาษีนิติบุคคล (Company Tax)36 และภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ประกอบไปด้วยภาษีสรรพสามิต 
(Excise Tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษีศุลกากร (Custom Tax) 

(2)  ช่วงหลังปี ค.ศ.1990 ประเทศเดนมาร์กปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรใหม่ 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน โดยยุบหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีทางตรง (Direct 
Tax) และหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) รวมเป็นหน่วยงานเดียว คือ หน่วยงาน
จัดเก็บภาษี (Department of Taxation)37 

2)  โครงสร้างภาษีของประเทศเดนมาร์ก 
ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีค่อนข้างสูงมาก คือ 

ประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP)  
เพราะประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศรัฐสวัสดิการสูง มีการให้สิทธิประโยชน์ สวัสดิการแก่
ประชาชนอย่างมาก เช่น การศึกษา การดูแลเด็กเล็ก การดูแลรักษาสุขภาพ ระบบบ าเหน็จบ านาญ
ผู้สูงอายุ การให้ผลประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีงานท า (Unemployment Benefits)38 เป็นต้น 

โครงสร้างภาษีของประเทศเดนมาร์กนั้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(Personal Income Tax) มีความส าคัญมากที่สุด มีสัดส่วนเกือบคร่ึงหนึ่งของรายได้ภาษีทั้งหมดประมาณ
ร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษี
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Tax) ตามล าดับ ส่วนภาษีนิติบุคคล (Company 
Tax) และภาษีอ่ืนๆ มีสัดส่วนการจัดเก็บน้อยมากประมาณร้อยละ 9.6 เท่านั้น (ข้อมูลสัดส่วนภาษี ปี 
ค.ศ. 1997)39 

ภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ของประเทศเดนมาร์ก จัดเก็บจากนิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 30 จากก าไรสุทธิของนิติบุคคลปีละคร้ัง 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลของประเทศเดนมาร์ก เพื่อ
เป็นรายได้ของรัฐเท่านั้น มิได้จัดเก็บเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมีมาตรการในการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม(Environment Tax) (บางคร้ังเรียกว่า Green Tax) โดยตรงตามหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็น ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย (Polluter Pay Principle: PPP) มีการจัดเก็บภาษีจากไฟฟ้า ถ่านหิน 

                                                 
36  ประเทศไทย เรียกว่า “ภาษีเงินได้นิติบคุคล” (Corporate Income Tax ) 
37  ชลธาร วิศรุตวงศ์ . (2544,กันยายน – ตุลาคม). โครงสร้างองค์กรจัดเก็บภาษีและโครงสร้างภาษขีอง

ประเทศเดนมาร์ก. ปทีี่ 57, ฉบับที่ 5, หน้า 19-20.  
38  แหล่งเดิม. หน้า 23. 
39  แหล่งเดิม. 
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น้ ามัน  ก๊ าซธรรมชาติ  การใช้ถนน เก็บจากการปล่อยมลพิษรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาษี จาก
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ภาษีจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บรรจุภัณฑ์ ขยะ แบตเตอร่ี เป็นต้น  

ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) ในประเทศเดนมาร์ก เร่ิมมีการ
จัดเก็บตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการย้ายฐานทางภาษีจากภาษีเงินได้(Income 
Tax) ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) และภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ไปสู่
ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) โดยด าเนินการ 2 ด้าน คือ สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
ประชาชน ปรับลดอัตราภาษีเงินได้ เพื่อสะท้อนต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ และ
จัดเก็บภาษีจากการปล่อยน้ าเสีย ของเสีย มลพิษต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม40 

ต่อมาปี ค.ศ.1999 มีการปฏิรูปภาษี  เพื่อให้ภาษีสิ่งแวดล้อมเป็น
เคร่ืองมือในการปรับโครงสร้างภาษีและเพิ่มรายได้ มีการจัดเก็บภาษีจาก Industrial Green House 
Gases41,Polyvinyl chloride (PVC) and Phalates โดยคาดหมายว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมาก
ขึ้น42 

จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์กในปัจจุบัน ได้บัญญัติไว้ชัดเจนในกฎหมายภาษี
สิ่งแวดล้อม มาตรการภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ไม่ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะภายหลังการปฏิรูปกฎหมาย
ภาษี เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศเดนมาร์กได้ย้ายฐานจากภาษีเงินได้ (Income Tax) 
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีศุลกากร (Custom Tax) และภาษีอ่ืนๆ เป็นภาษีสิ่งแวดล้อม 
(Environment Tax) แทน ท าให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์กเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3)  เปรียบเทียบลักษณะกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 
กับประเทศเดนมาร์ก 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ของประเทศไทยเป็น
ภาษีทางตรงที่เก็บจากฐานภาษี 4 ฐาน43 ซึ่งฐานภาษีหนึ่ง คือ ก าไรสุทธิของบริษัทหรือนิติบุคคลที่

                                                 
40  ผลงานทางวิชาการ “การศึกษาการน ามาตรการภาษีส่ิงแวดล้อมมาใช้ในประเทศไทย และแนวทาง

การปฏิรูปภาษีสรรพสามิตเพื่อส่ิงแวดล้อม” วราทิพย์ อากาหยี่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2544.  หน้า 4.  
41  “Industrial green house gases” หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมทีท่ าให้เกดิก๊าซเรือนกระจก 
42  วราทิพย์ อากาหยี่. เล่มเดิม.หน้า 4. 
43  ฐานภาษีเงินได้นิตบิุคคล มี 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ก าไรสุทธิ ฐานที่ 2 รายได้ก่อนหักรายจ่าย ฐานที่ 3 เงิน

ที่ได้จ่ายจากหรือในประเทศไทย และฐานที่ 4 การจ าหน่ายก าไรออกไปต่างประเทศ. 

DPU



75 
 

ได้รับจากการประกอบธุรกิจ ส่วนประเทศเดนมาร์ก ภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ก็เป็นภาษีทาง
ตรงที่เก็บจากฐานก าไรนิติบุคคลเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยเก็บในอัตราร้อยละ 30 ของก าไร
สุทธิที่ นิติบุคคลนั้นได้รับ แต่ความส าคัญหรือฐานรายได้ของภาษีนิติบุคคล ประเทศเดนมาร์กมิได้
ให้ความส าคัญในการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล เห็นได้จากสัดส่วนรายได้ของภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บได้
น้อยมากเมื่อเทียบกับภาษีชนิดอ่ืน (ข้อมูลภาษีนิติบุคคล ปี ค.ศ. 1997 จัดเก็บได้เพียงร้อยละ 9.6 
เท่านั้น) หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax ) ถือเป็น
รายได้หลักที่ส าคัญของประเทศ มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก 

ประเทศไทยใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็น
มาตรการทางภาษีมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การหัก
ค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการซื้อเคร่ืองจักรใหม่แทน
เคร่ืองจักรเก่า มาตรการดังกล่าวแตกต่างจากประเทศเดนมาร์ก ที่มีมาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้อม  
(Environment Tax) โดยตรง เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น การจัดเก็บภาษีจากการปล่อยน้ าเสีย การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (So2) 
คาร์บอนไดออกไซด์(Co2) แบตเตอร่ี ส่วนภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ไม่ได้มีส่วนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าภาษีนิติบุคคล (Company Tax) ของประเทศเดนมาร์ก 
ไม่มีบทบาทหรือความส าคัญไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ต่างจากประเทศไทยที่ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(Corporate Income Tax)  เป็นมาตรการทางภาษีที่ส าคัญมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

4.2.2.2  มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
รายได้ของภาษีเงินได้นิติบุคคลขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

บัญญัติไว้ในปัจจุบันภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่จัดเก็บได้มากเป็นอันดับ 2 รองจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระบบภาษีของประเทศ รายได้ของประเทศส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ยกเว้นบางปีภาษีอาจลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

1)  ลักษณะท่ัวไปของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ของประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี สามารถแบ่งเป็น ภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทภายในประเทศ และภาษีที่จัดเก็บจากบริษัท
ต่างประเทศ ส าหรับวัตถุประสงค์ของภาษีอากรแล้วบริษัทซึ่งมีส านักงานใหญ่หรือสถาน
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ประกอบการส าคัญในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะถือเป็นบริษัทภายในประเทศ (Domestic 
Company) ไม่ว่าจะมีแหล่งรายได้มาจากแหล่งใด เพราะว่าบริษัทที่เป็นส านักงานใหญ่หรือสถาน
ประกอบการส าคัญที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ต้องจดทะเบียนด าเนินธุรกิจในประเทศ 
นอกนั้นถือเป็นบริษัทต่างประเทศ ซึ่งความรับผิดชอบเร่ืองการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ 
(Foreign Company) จ ากัดเฉพาะรายได้ที่ได้รับจากแหล่งเงินได้ภายในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เท่านั้น 

รายได้ของบริษัทภายในประเทศจากการประกอบธุรกิจในแต่ละรอบปีบัญชี 
หมายถึง จ านวนรายรับหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี  ผลขาดทุนสุทธิไม่เกิน 5 
รอบระยะเวลาบัญชี ก็สามารถน ามาหักจากรายได้นี้ได้  ส่วนค่าลดหย่อนอ่ืนๆ ตามกฎหมายก็
สามารถน ามาใช้ได้ท านองเดียวกัน44 

2)  โครงสร้างภาษีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อัตราภาษีของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ

มาตรฐานของนานาชาติ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับลดลงจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 32 ในปี 
ค.ศ. 1994 และเป็นร้อยละ 30 ในปี ค.ศ.1995 และต่ ากว่าร้อยละ 28 ในปี ค.ศ. 1996 เมื่อรายได้ของ
บริษัทต่ ากว่า 100 ล้านวอน อัตราภาษีจะเป็นร้อยละ 16 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ซึ่งอัตรานี้ใช้ได้ทั้งบริษัท
ที่มีผลก าไรและไม่มีผลก าไร โดยอัตราภาษีทั้งสองได้ลดลงอีกร้อยละ 1 ในปี ค.ศ. 2001 
ตารางท่ี 4.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ฐานภาษี 
อัตราภาษี 

ปี ค.ศ. 2001 ปี ค.ศ. 2002 
- รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านวอน 
- รายได้มากกว่า 100 ล้านวอน 

16% (17.6 %) 
28% (30.8%) 

15% (16.5%) 
27% (29.7%) 

หมายเหต ุจ านวนเงินในวงเล็บ รวมอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
บริษัทต้องค านวณรายได้จากธุรกิจในแต่ละรอบปีบัญชี รอบระยะเวลา 12 เดือน 

ผลตอบแทนต้องมีการจัดท ารายงานบัญชีภายใน 3 เดือน หลังจากปิดบัญชี ผลตอบแทนในระหว่าง
รอบบัญชีและภาษีที่มีการจ่ายล่วงหน้าไปก่อนในช่วง 6 เดือนแรก ต้องมีการจัดท ารายงานภายใน 8 
เดือนแรกของรอบปีบัญชีด้วย45 

มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
คล้ายกับของประเทศไทย คือ ส่วนใหญ่มิได้บัญญัติไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
                                                 

44  Korea Institute of Public Finance. (2002, 6 March). An Overview of Korea Taxation.  p.20. 
45  Ibid. p. 21 
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สิ่งแวดล้อม หรือปัญหามลพิษโดยตรง แต่บางมาตรการส่งผลโดยอ้อมท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอยู่หลายประการ ส าหรับ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ความส าคัญกับบริษัทจ ากัด ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs)46 เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 

(1)  การให้เครดิตทางภาษี 
กรณีบริษัทจ ากัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซื้อทรัพย์สิน

เพื่อใช้ในกิจการ เช่น เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เคร่ืองจักร ย่อมได้รับเครดิตภาษีส าหรับการลงทุนใน
อัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินนั้นๆ สามารถน าเครดิตภาษีดังกล่าวมาหักออกจากจ านวนภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่บริษัทต้องเสีย47 

หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังกล่าว มีการลงทุนซื้อ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เคร่ืองจักรใหม่ กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมย่อมปราศจาก
มลพิษหรือก่อเกิดมลพิษลดน้อยลง มาตรการการให้เครดิตทางภาษีจึงเป็นมาตรการที่ส่งผลโดยอ้อม
ให้สามารถแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้ 
 

(2)  การปรับลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัท
จ ากัด) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ตั้งขึ้นใหม่ในพื้นที่นอกเขต Seoul 
Metropolitan48 หรือเขตพื้นที่ต่อเนื่องกัน เพื่อประกอบธุรกิจ เช่น การผลิตสินค้า เหมืองแร่ การวิจัย
และพัฒนาธุรกิจ (Research and Development: R&D) จะได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (Corporation Income Tax) ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีก าหนดระยะเวลาการ

                                                 
46  SMEs (Small and Medium Enterprises) มีความหมายครอบคลุมกจิการ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กิจการการ

ผลิต(Production Sector) ภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ,กิจการการค้า (Trading Sector) และกิจการบริการ
(Service Sector )  อ้างจาก http://www.ismed.or.th/sme/src/bin/controller.php?view  ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2551  

47  โกศล แก้วบุญส่ง. (2546). มาตรการในทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ศึกษากรณีมาตรการในทางภาษีเงนิได้นิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร. หน้า 153-154 อ้างใน Ministry of Finance 
and Economy KOREA,2002 Korean Taxation (n.p.,n.d). p.p. 174-175 

48  Seoul Metropolitan หมายถึง ศูนย์กลางความเจริญของกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล.ี 
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ลดหย่อนภาษีดังกล่าว 6 ปีนับแต่ปีที่เร่ิมมีรายได้ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ให้บริการด้านวิศวกรรม การขนส่ง 
เหมืองแร่ การบริหารและขจัดของเสีย ธุรกิจบ าบัดน้ าเสีย กิจการรับเหมาก่อสร้าง การประมงและ
คลังสินค้า ประกอบธุรกิจ นอกเขต Seoul Metropolitan จะได้รับการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30 จากอัตราปกติ (ในเขต Seoul Metropolitan จะได้รับปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพียงอัตราร้อยละ 20 จากอัตราปกติ) รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ง
ประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขต Seoul 
Metropolitan มากกว่า 2 ปี ได้ย้ายกิจการโรงงานและเคร่ืองจักรไปประกอบกิจการนอกเขต จะ
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกในอัตราร้อยละ 50 ส าหรับภาษีที่ต้องช าระในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีถัดไป49 

วัตถุประสงค์ของมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว เพื่อส่งเสริม
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต การค้าและบริการ 
ประกอบกิจการนอกเขตเพื่อลดผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตเมือง  Seoul 
Metropolitan ให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่กันอย่างเป็นสัดส่วน มีระบบระเบียบ เป็นกลไกของ
รัฐในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยลดปัญหา
มลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการของวิสาหกิจใน
เขตพื้นที่ Seoul Metropolitan โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
มากกว่าปกติแก่ธุรกิจซึ่งประกอบกิจการนอกเขตพื้นที่ Seoul Metropolitan เพราะสามารถควบคุม
ปัญหามลพิษอันเกิดจากกระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ 

(3)  เปรียบเทียบลักษณะกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยกับ 
ประเทศ  สาธารณรัฐเกาหลี  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ของประเทศไทย เป็นภาษี
ทางตรงโดยฐานภาษีหนึ่ง คือ ฐานภาษีที่เก็บจากก าไรสุทธิของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ได้รับจากการ
ประกอบธุรกิจในประเทศ ไม่ค านึงว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ หากมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศย่อมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  แต่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  แบ่งลักษณะการเสียภาษี เป็น 2 ประเภท คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบริษัท
                                                 

49  โกศล แก้วบุญส่ง.  เล่มเดิม.  หน้า 154 - 155. 
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ภายในประเทศ และภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทต่างประเทศ โดย บริษัทซึ่งมีส านักงานใหญ่หรือสถาน
ประกอบการส าคัญในประเทศจะถือเป็นบริษัทภายในประเทศไม่ว่าจะมีแหล่งรายได้มาจากแหล่งใด 
นอกนั้นเป็นบริษัทต่างประเทศ การเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ จ ากัดเฉพาะรายได้ที่ได้รับจาก
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น  

วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 
ของทั้งสองประเทศจะคล้ายกัน คือ เป็นเคร่ืองมือทางภาษีอากรของรัฐ เป็นแหล่งรายได้ในการ
พัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ  มิได้มี
วัตถุประสงค์หรือมาตรการทางภาษีโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่
จากมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การให้เครดิตภาษี การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ย่อม
ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนช่วยในการแก้ไขลด
ปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ 
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บทที ่5 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการจัดเกบ็ภาษีจาก 

โรงงานอุตสาหกรรมทีก่่อมลพิษ 
 

5.1  ภาษีสรรพสามิต 
จากการศึกษาท าให้ทราบถึงลักษณะของภาษีสรรพสามิตว่าเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้า

และบริการเฉพาะอย่าง โดยจัดเก็บจากสินค้าทั้งภายในประเทศและการน าเข้า มีเหตุผลสมควรที่
สินค้าหรือบริการนั้นต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เป็นภาษีจัดเก็บทอดเดียวจากต้นทางแหล่งผลิต
หรือโรงงานอุตสาหกรรม เหตุผลการจัดเก็บเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ ควบคุมการบริโภคและ
ควบคุมมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ส าคัญ คือ เป็นสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย 
เป็นสินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็น
สินค้าที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐ และเป็นสินค้าหรือบริการที่ท าลายสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญและน ามาใช้เป็นมาตรการภาษี
สรรพสามิตในการแก้ไขปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อเกิดมลพิษ เช่น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะในอัตรา
ที่สูงกว่ารถจักรยายนต์ 4 จังหวะ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสารODSs (Ozone Depleting 
Substances) ที่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ในอัตราสูงเพื่อให้ลดและเลิกใช้สารดังกล่าว การ
ลดหย่อนภาษีสรรพสามิตน้ ามันเบนซินที่มีส่วนผสมเอธานอล (แก๊สโซฮอล์) เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  จะให้ความส าคัญต่อภ าษี
สรรพสามิตมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะรัฐจ าต้องหาแหล่งรายได้ภาษีจากฐานสินค้าและ
บริการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญเติบโตของประเทศ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้
ความส าคัญในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอันเป็นภาษีทางอ้อมน้อยกว่าภาษีทางตรง โดยในการ
จัดเก็บภาษีเทียบเป็นร้อยละแล้วจะมีอัตราส่วนที่น้อยกว่า1  

                                                 
1  เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานสรรพสามิต. เล่มเดิม. หน้า 223.  
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จากลักษณะ เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในบทนี้ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรมของไทย โดยพิจารณาจาก  

1)  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตว่าปัจจุบันมีการจัดเก็บที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญในการคัดเลือกประเภทสินค้าหรือบริการหรือไม่  

2)  ปัญหาในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ  
3)  ความเหมาะสมในการน ามาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 
5.1.1  ความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง 

ในการวิเคราะห์ภาพรวมว่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บอยู่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญในการคัดเลือกสินค้าและบริการหรือไม่ ผู้วิจัยขอแยกเป็นลักษณะของสินค้าและบริการ ดังนี้ 

1.  สินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย  
เมื่อพิจารณาจากภาษีสรรพสามิตของไทยที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีสินค้าและ

บริการที่ฟุ่มเฟือยหลายชนิด เช่น เคร่ืองไฟฟ้าบางชนิด รถยนต์ แก้วและเคร่ืองแก้ว  เรือ ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง พรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยมีเหตุผลในการจัดเก็บว่าเป็นสินค้าที่มี
ลักษณะเข้าถึงบุคคลที่มีรายได้สูง เป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน จึงมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องในการเป็นสินค้าและบริการที่จะต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยปัญหาที่ควรวินิจฉัยว่า
เมื่อสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สินค้าที่ เคยจัดเก็บว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสินค้าที่ยอมรับกันว่ามีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
จ าเป็นต้องยกเลิกการจัดเก็บหรือควรจะจัดเก็บเช่นเดิม เนื่องจากสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย
ดังกล่าวจ าต้องรับภาระภาษีที่สูงกว่าสินค้าที่จ าเป็นทั่วไป หรือปัญหาในการก าหนดว่าสินค้าและ
บริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือย ซึ่งแนวคิดของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกัน เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มองว่าสินค้าเคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์ เป็น
สินค้าฟุ่มเฟือย2 แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน หรือประเทศญ่ีปุ่น ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีมองว่าบริการประเภทสนามกอล์ฟ เป็นบริการที่ ฟุ่มเฟือย แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา มองว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ไม่ควรเสียภาษีสรรพสามิต3 เป็นต้น ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยเห็นว่าการจะก าหนดว่าสินค้าหรือบริการบางอย่างเป็นสินค้าหรือบริการที่
ฟุ่มเฟือยหรือไม่ อยู่ที่ความจ าเป็นและนโยบายของแต่ละประเทศ หากต้องการที่จะหาแหล่งรายได้

                                                 
2  จิตธาดา ธนะโสภณ. (2545). ภาษีสรรพสามติ: วิเคราะห์แนวคิดและหลักการจัดเก็บในประเทศไทย. 

หน้า 155. 
3  แหล่งเดิม. หน้า 11 
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ของรัฐก็จะก าหนดให้สินค้าหรือบริการนั้นเป็นสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย อย่างเช่นประเทศไทย 
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น  

2.  สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  

ในประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้า ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่ 
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
สุรา โดยจัดเก็บเพื่อจ ากัดการบริโภคเพราะเป็นสินค้าที่มีผลเสียต่อสุขภาพและขัดต่อศีลธรรมอันดี
ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยผลเสียมิได้เกิดเฉพาะผู้บริโภคเท่านั้น แต่ส่งผลต่อบุคคลภายนอกด้วย 
เช่น การด่ืมสุรา อาจเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือเกิดการทะเลาะวิวาท ท าให้บุคคลอ่ืนได้รับความ
เสียหาย หรือการสูบบุหร่ีอาจท าให้ผู้ไม่สูบเป็นมะเร็งจากควันบุหร่ีที่ได้รับ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นก็มีแนวคิดและเหตุผลเช่นเดียวกัน คือ จัดเก็บเพื่อจ ากัดการบริโภคสินค้าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อันก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมที่ต้องมาดูแลรักษาหากไม่อาจห้ามมิให้บริโภคได้ 
จึงต้องใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก่อให้เกิดการยับยั้งชั่งใจของผู้บริโภค และเพื่อเป็น
รายได้ของรัฐ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าวของไทย จึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรมกับสังคม เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

3.  สินค้าที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐ 
ประเทศไทยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน หรือสินค้า

รถยนต์ โดยเป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐ เช่น การลงทุนใช้งบประมาณ
ก่อสร้างถนนทางหลวง รัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือและดูแลอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าการ
ปรับหรือขยายพื้นผิวถนน การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งป้าย
จราจร เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้รถยนต์เป็นผูไ้ด้รับประโยชน์จากการใช้ถนนเพื่อการเดินทาง มากกว่าผู้ที่ ไม่
มีรถยนต์ หรือผู้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือรถประจ าทาง จึงต้องรับภาระภาษีจากการบริโภค
สินค้ารถยนต์ รวมทั้งการบริโภคสินค้าน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันอันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์ด้วย 
ซึ่งถือเป็นหลักการที่ยอมรับและมีการจัดเก็บกันแทบทุกประเทศ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเก็บ
เป็นภาษีส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดเก็บส าหรับสินค้าเบนซินและ
น้ ามันดีเซล ประเทศไทยจัดเก็บทั้งสินค้ารถยนต์ และสินค้าน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามัน ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้น
ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐ  

4.  สินค้าหรือบริการที่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

DPU



83 

 

จากการวิเคราะห์แม้ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะไม่ได้มีการให้
เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว้โดยตรงว่าจัดเก็บเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจัดเก็บเนื่องจาก
เป็นสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีการน าเหตุผลเร่ืองสิ่งแวดล้อมมา
ใช้พิจารณาในการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าบางประเภท เช่น แบตเตอร่ี รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 
ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้เหตุผลไว้โดยชัดเจนว่าจัดเก็บเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น จัดเก็บจาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์บางชนิด วัตถุบางชนิดที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ท าลาย
โอโซน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการน าเงินบางส่วนจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เข้ากองทุนพิเศษส าหรับวัตถุมีพิษ และกองทุนทรัสต์กรณีน้ ามันร่ัวไหล ซึ่งในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีการจัดเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการเพื่อเข้ากองทุนดังกล่ าวหรือ มี
การจัดตั้งกองทุนแต่อย่างใด 4 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีการเลือกประเภทสินค้าและบริการที่สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการข้างต้น (แม้ในหลักเกณฑ์ที่ 4 ประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
จะไม่ได้ระบุเหตุผลจัดเก็บเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือแก้ไขปัญหามลพิษโดยตรงก็ตาม) จะแตกต่าง
กันเพียงชนิดของสินค้าหรือบริการบางประการเท่านั้น และแตกต่างกันในการให้ความส าคัญกับ
สินค้าหรือบริการประเภทใดมากกว่ากัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความส าคัญในเร่ืองของ
การจัดเก็บเพื่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ส่วนประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จะให้ความส าคัญก าหนดประเภทสินค้าหรือบริการที่หลากหลาย เพื่อต้องการรายได้ที่เพียงพอใน
การพัฒนาประเทศมุ่งการจัดเก็บสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย สินค้าที่จ ากัดการบริโภคหรือขัด
ศีลธรรมอันดี มากกว่าสินค้าหรือบริการที่ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพิจารณาก าหนดประเภทสินค้าหรือบริการ เพื่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ควรจะกระท าอยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้างต้น บัญญัติกฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส าคัญ โดยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยทั่วไปในฐานะผู้รับภาระภาษี เมื่อมีกรณีลักษณะสินค้าหรือบริการไม่สอดคล้องหรือไม่
เหมาะสมก็อาจจะมีการเพิ่มชนิดของสินค้าหรือบริการ ขยายฐานภาษีให้คลอบคลุมการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  

5.1.2  ปัญหาในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

                                                 
4  ไม่รวมกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2535  
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การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. 2509 เป็นต้น ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียว คือ ประมวล
บทบัญญัติว่าด้วยภาษีอากร (Internal Revenue Code) และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็บัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียวแต่จะแยกการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ (กล่าวไว้แล้วในหน้า 52-53)  

ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่รัฐสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือทั้งด้านการลงโทษผู้ก่อมลพิษ
โดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการ
หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษหรือให้มลพิษลดน้อยลง แม้จะมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อจัดเก็บภาษีแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาบางประการ ซึ่งผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังน้ี  

1.  ปัญหาการจ ากัดความหมายลักษณะสินค้าหรือบริการเพื่อจัดเก็บภาษี 
จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 การให้ค านิยามค าจ ากัดความของลักษณะสินค้าตาม

พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ต้องระบุให้ชัดเจนมิให้เกิดความสบสนแก่
ผู้ประกอบการที่จะเสียภาษีว่าตนเองมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ มิให้เกิดปัญหาเกิด ข้อ
โต้แย้งในการตีความว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้นต้องเสียภาษีหรือไม่เพียงใด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีหรือไม่ เพราะหากลักษณะสินค้านั้นเข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ต้องรับภาระที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า
หรือบริการให้เข้าหลักเกณฑ์ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิต เช่น ผลิตรถจักรยานยนต์ 
แบบ 4 จังหวะ แทนรถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ เพราะการผลิตรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะจะ
เสียภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ 3 แต่หากผลิตรถจักรยานยนต์ แบบ 2 จังหวะ ต้องเสียภาษีใน
อัตราที่สูงกว่าตามมูลค่าในอัตราร้อยละ 5 (กล่าวไว้แล้วในหน้า 47) ซึ่งเหตุที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีมากกว่าก็เนื่องจากการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ จะก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมที่มากกว่า กล่าวคือ การท างานของรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ มีลักษณะการท างาน
ของเคร่ืองยนต์ เป็นแบบ 4 จังหวะการท างาน คือ จังหวะที่ 1 ดูด จังหวะที่ 2 อัด จังหวะที่ 3 ระเบิด 
จังหวะที่ 4 คาย รวมเป็น 4 จังหวะ การท างานของเคร่ืองยนต์อาศัยการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงหรือ
ไอดีที่มีส่วนผสมของอากาศ น้ ามันเบนซิน มีลิ้นปิด-เปิด ส าหรับท่อไอเสีย ไอเสียที่คายออกมาจึงมี
ส่วนผสมของสารพิษ เช่น สารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่า ไม่มีควันขาวเกิดขึ้น เนื่องจาก
การเผาไหม้สมบูรณ์ ส่วนเคร่ืองยนต์แบบ 2 จังหวะ จังหวะดูดและอัด จะเกิดขึ้นพร้อมกันในจังหวะ
ที่ 1 จังหวะระเบิดและคาย จะเกิดขึ้นในจังหวะที่ 2 การท างานอาศัยการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงหรือ
ไอดีที่มีส่วนผสมของอากาศ น้ ามันเบนซิน และน้ ามันหล่อลื่น ท่อ ไอเสีย ไม่มีลิ้นปิด-เปิด ไอเสียที่
คายออกมาจึงมีส่วนผสมของน้ ามันหล่อลื่น ก่อให้เกิดสารพิษ เช่นสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
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และควันด า เนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ มากกว่าเคร่ืองยนต์แบบ 4 จังหวะ5 จึงท าให้
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาผลิตรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะแทนรถจักรยานยนต์ 
แบบ 2 จังหวะ เพราะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่า และยังมีส่วนช่วยลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการให้ค านิยามค าจ ากัดความของลักษณะสินค้าให้ชัดเจนไม่
คลุมเครือจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งต่อรัฐเองรวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมด้วย 

2.  ปัญหาการหาระดับภาษีที่เหมาะสมในการจัดเก็บ 
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

เช่น อากาศเสีย น้ าเสีย ส่งผลกระทบต่อสาธารณะโดยส่วนรวม เป็นผลกระทบภายนอกที่มิได้น ามา
รวมกับต้นทุนการผลิต แต่เป็นต้นทุนของสังคมหรือภาระของสังคม ที่ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่ต้องรับผิดชอบแต่ผลักภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้สังคมรับผิดชอบ รัฐจึงต้องเข้ามา
แทรกแซงก าหนดนโยบายให้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นผลักเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม แต่ปัญหาก็คือการหาระดับอัตราภาษีที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น ต้องแยกอัตราภาษีตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม แยกตาม
ลักษณะของสินค้าแต่ละประเภทหรือไม่ เพราะรัฐไม่สามารถค านวณต้นทุนที่รัฐหรือสังคมต้อง
รับภาระในการจัดการปัญหามลพิษ อีกทั้งไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเกิดจ าก
กระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมใดมากน้อยกว่ากัน รวมทั้งขาดความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในการให้ข้อมูลส าหรับค านวณหาต้นทุนของสินค้านั้น ปัญหา
การหาระดับอัตราภาษีที่เหมาะสมในการจัดเก็บจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

ซึ่งอัตราภาษีและการค านวณภาษีสรรพสามิตของไทยส่วนใหญ่ใช้อัตราภาษีตาม
มูลค่า6 และน าภาษีที่ค านวณได้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าโฆษณาสินค้า ค่าอากรขาเข้าส าหรับ
สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ รวมเป็นฐานในการค านวณภาษีด้วย ท าให้ภาระภาษีที่แท้จริงสูงกว่า
อัตราที่ก าหนดไว้ มุ่งประโยชน์ในเชิงรายได้เข้ารัฐเป็นส าคัญ (ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะเก็บอัตราภาษีตามปริมาณหรือตามอัตราที่ก าหนดแน่นอน และไม่น า
ภาษีที่ค านวณได้มารวมในฐานที่ใช้ค านวณภาษี) ท าให้รัฐไม่สามารถค านวณต้นทุนที่รัฐหรือสังคม

                                                 
5  จิตธาดา ธนะโสภณ. (2545). ภาษีสรรพสามติ: วิเคราะห์แนวคิดและหลักการจัดเก็บในประเทศไทย. 

หน้า 70. 
6  เว้นแต่สินค้าน้ ามันและผลติภัณฑ์น้ ามัน เครื่องดื่ม สุรา และยาสูบ ใช้การจัดเกบ็ภาษีทั้งอตัราภาษีตาม

มูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณ อ้างจาก พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 8 พระราชบัญญัติภาษีสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 8 จตัวา และ
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 5 ตรี  
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ต้องรับภาระในการจัดการปัญหามลพิษ ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมมากน้อยกว่ากัน 

ผู้วิจัย จึงเห็นว่าควรมีการก าหนดอัตราภาษีให้ชัดเจน เช่น ก าหนดราคาขายให้ชัดเจน
ว่าจะใช้มูลค่าใดเป็นราคาขาย ก าหนดราคาขายโดยรวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง เช่น ต้นทุนในการผลิต 
ต้นทุนในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อมลพิษ เพื่อให้ได้ราคาที่แท้จริงของต้นทุนที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการ ก่อนขายสินค้าเป็นฐานในการค านวณภาษีตามมูลค่าส าหรับสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศ ท าให้ได้ราคาที่แท้จริง มีหลักฐานยืนยัน พิสูจน์ได้ง่ายและชัดเจน ส่วนการหาอัตราภาษีที่
เหมาะสมในการจัดเก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยเห็นว่าควรน าอัตราภาษีทั้งแยกตามขนาด
ของโรงงานอุตสาหกรรมและแยกตามลักษณะสินค้ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีควบคู่กันไป กล่าวคือ 
หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 3 (โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) ควรจัดเก็บอัตราภาษีใน
อัตราที่สูงกว่าโรงงานจ าพวกที่ 1 และจ าพวกที่ 2 (โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก) (รายละเอียดกล่าวไว้แล้วในหน้า 10) เพราะมีการใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ 
แรงม้าสูงในกระบวนการผลิตสินค้า มีจ านวนคนงานที่มากกว่า ซึ่งย่อมก่อให้เกิดมลพิษได้มากกว่า 
และเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้น (ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 1 -3 ) ผลิตสินค้าที่
ก่อเกิดมลพิษก็ต้องถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทั่วไป เพื่อ
ไม่ให้รัฐหรือสังคมต้องรับภาระในการจัดการปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 

3.  ปัญหาการวางระบบ การตรวจสอบภาษี การคืน ยกเว้น การลดหย่อน และการลด
อัตราภาษี  

ผู้วิจัย จึงเห็นว่าเมื่อภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่ก าหนดให้มีการคืน ยกเว้น การ
ลดหย่อน และการลดอัตราภาษี ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าต้องมีมาตรการในการตรวจสอบภาษี เช่น กรณีการคืนภาษี
ให้กับสินค้าน าเข้าที่เสียภาษีแล้วหากส่งกลับออกไปอีกให้ได้รับคืนภาษีในอัตราเดียวกับการคืน
ภาษีอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร7 หรือกรณีการคืนภาษีให้กับสินค้าที่เสียหายเสื่อม
คุณภาพใช้การไม่ได้8 หรือกรณีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าที่บริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์ผ่าน
ทางส่วนราชการ9 หรือกรณีการลดหย่อนภาษีให้กับสินค้าที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ในการผลิตสินค้าที่เสียภาษีไปแล้วน ามาหักลดหย่อนจากเงินภาษีที่ต้องเสียส าหรับสินค้าที่ผลิตนั้น10 

                                                 
7  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 105  
8  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 104 
9  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 102 ทวิ (1),(2) 
10  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, มาตรา 101 
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เป็นต้น ซึ่งจากกรณีดังกล่าวข้างต้นจ าต้องมีมาตรการในการวางระบบ มีการตรวจสอบภาษีที่รัดกุม 
มีการตรวจสอบบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า การจ าหน่าย การเสียภาษีสินค้าที่ออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การวางกฎเกณฑ์ค าขอต่างๆให้ชัดเจน จ านวนคร้ังของการตรวจซ้ า การเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และตรวจสอบ เพื่อให้
ยากต่อการหลบเลี่ยงภาษี การแสดงหลักฐานเท็จในการขอคืนภาษี ของผู้ประกอบการ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น  

5.1.3  ความเหมาะสมในการน ามาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 

ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นมาตรการทางภาษีที่มีทั้งการลงโทษและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้น 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรการทางกฎหมายภาษีที่
ส าคัญในการควบคุมการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ตาม
หลัก “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย” เป็นมาตรการในเชิงลงโทษผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อมลพิษ (Tax Penalty) เช่น ให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ต้อง
เสียภาษีสรรพสามิต ให้สินค้ารถจักรยานยนต์ 2 จังหวะต้องเสียภาษีในอัตรามากกว่ารถจักรยานยนต์ 4 
จังหวะ เป็นต้น แต่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรใช้มาตรการ
แรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentive) ควบคู่ไปด้วยโดยจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่
ก่อมลพิษสมัครใจที่จะด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ตอบแทนในด้านภาษีอากร ซึ่งรูปแบบในการสร้างแรงจูงใจทางภาษีดังกล่าว มีหลายรูปแบบ เช่น 
การคืน ยกเว้น ลดหย่อน ลดอัตราภาษี การเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ที่มีมลพิษหรือเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ก่อมลพิษมาทดแทน  

ส าหรับประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการ
ใช้มาตรการแรงจูงใจทางภาษีคล้ายคลึงกัน คือ มีการก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ ให้มีการคืน 
ยกเว้น ลดหย่อน ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดและขจัด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการใช้มาตรการแรงจูงใจทางภาษี
สรรพสามิตที่ชัดเจน มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น ยกเว้นภาษี
ให้กับสารเคมีที่ท าลายโอโซนอันเกิดจากกระบวนการรีไซเคิล ยกเว้นภาษีส าหรับน้ ามันดิบที่
น ามาใช้ในโรงงานสกัดน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ ามันดิบ เป็นต้น 
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ผู้วิจัย จึงเห็นว่าการใช้มาตรการแรงจูงใจทางภาษีสรรพสามิตควบคู่กับการใช้มาตรการ
ลงโทษ จึงมีความเหมาะสมสามารถลดปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ โดยทั้งนี้เห็นควรใช้มาตรการแรงจูงใจเป็นหลักและใช้มาตรการ
ลงโทษเป็นรองในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แม้จะท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จ านวนมากจาก การ
คืน ยกเว้น ลดหย่อน ลดอัตราภาษีสรรพสามิต แต่ก็ท าให้รายจ่ายที่รัฐต้องเสียไปในการแก้ไขปัญหา
มลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นลดน้อยลงเช่นเดียวกัน  
 
5.2  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 จากการศึกษาท าให้ทราบถึงลักษณะของภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าเป็นภาษีทางตรงที่เก็บ
จากก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี11 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลก็เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ เป็นเคร่ืองมือทางภาษีอากรของรัฐในการชี้วัดถึงภาวะเศรษฐกิจความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศเดนมาร์กและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็มี
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ของ รัฐเป็นส าคัญ 
มิได้จัดเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ส่วนข้อแตกต่าง
ที่ส าคัญของทั้งสามประเทศดังกล่าวก็คือ ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แม้มิได้มี
วัตถุประสงค์โดยตรงในการจัดเก็บเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่มาตรการการ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวก็ส่งผลโดยอ้อมท าให้สามารถแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะจาก
โรงงานอุตสาหกรรมได้ เช่น มาตรการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักค่าสึกหรอ
และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักรฯเพื่อให้มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตลด
น้อยลง (กล่าวไว้แล้วในหน้า 64) หรือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ขายเคร่ืองจักรเดิมเพื่อซื้อเคร่ืองจักรใหม่ทดแทน หรือการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ตั้งขึ้นใหม่นอกเขตกรุงโซล ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งส่งผลโดยอ้อมในการลด
มลพิษในเขตเมืองหลวง เป็นต้น แต่ส าหรับประเทศเดนมาร์ก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การ
จัดเก็บภาษีนิติบุคคล (ภาษีเงินได้นิติบุคคล) มิได้มีส่วนในการจัดเก็บเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ประการใด เนื่องจากประเทศเดนมาร์ก มีการจัดเก็บภาษีที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษโดยตรง ที่เรียกว่า “ภาษีสิ่งแวดล้อม” (Environment Tax) 
                                                 

11  กล่าวถึงเฉพาะบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบคุคลที่เสียภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลจากฐานก าไรสุทธิจากการ
ประกอบกจิการในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น. 
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ใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” เช่น การจัดเก็บภาษีจากไฟฟ้า ถ่านหิน บรรจุภัณฑ์ ขยะ 
แบตเตอร่ี โดยมีการย้ายฐานการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มารวมไว้เป็นการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม 

มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยในการจัดเก็บภาษีจากบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เช่น การหักค่า
สึกหรอและค่าเสื่อมราคา การลดหย่อนภาษี การยกเว้นภาษี  ถือเป็นมาตรการภาษีทางอ้อมเป็น
มาตรการการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเห็นความส าคัญและเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ และความ
เหมาะสมในการน ามาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ ดังนี้  

5.2.1  ปัญหาในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การจัดเก็บภาษีจึงต้อง
สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี คือ มีความแน่นอนชัดเจน มีความสะดวกในการช าระภาษี 
อ านวยรายได้ให้แก่รฐั มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี  ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี เงินได้นิติบุคคลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

1.  ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล ยังคงมี

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นภาคธุรกิจ ที่มีการยื่นแบบช าระภาษีโดยแสดงผลประกอบการอันเป็นเท็จ มี
การตกแต่งบัญชีที่ไม่ตรงกับผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อท า
ให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง12 ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเสียภาษีระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมนิติบุคคลที่ยื่นแบบเสียภาษีถูกต้อง กับโรงงานอุตสาหกรรมนิติบุคคลที่ยื่นแบบเสีย
ภาษีอันเป็นเท็จ มีการตกแต่งบัญชี ตามที่กล่าวข้างต้น ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี ไม่สอดคล้องกับหลักการภาษีอากรที่ดี  ผู้วิจัย จึงเห็นว่าหน่วยงานที่ รับผิดชอบจัดเก็บ 
กรมสรรพากร จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการช าระภาษีให้มีความรัดกุม ชัดเจน มีการ
ประสานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตลาด
                                                 

12  เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์.(2554, 11 พฤษภาคม.) “การศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการทจุริตคอรัปชั่นใน
วงการธุรกิจของไทย” อ้างจากหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ฉบบัลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554. หน้า 2.  
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรณีโรงงานอุตสาหกรรมนิติบุคคลนั้นจดทะเบียนบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เช่น มีการตรวจซ้ า หรือการสุ่มตรวจโรงงาน
อุตสาหกรรมนิติบุคคลตรวจสอบบัญชีหรือผลประกอบการของนิติบุคคลย้อนหลัง เป็นต้น  เพื่อ
ส่งผลท าให้การหลบเลี่ยงภาษีของโรงงานอุตสาหกรรมนิติบุคคลท าได้ยาก และท าให้การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงงานอุตสาหกรรมนิติบุคคลเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บสอดคล้องกับหลักการของภาษีอากรที่ดี 

2.  ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลมีฐานการจัดเก็บภาษีแคบ 
สืบเนื่องจากมาตรการนโยบายของรัฐที่มุ่งส่งเสริมให้มีการลงทุน โดยมีการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในหลายกรณี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม แทนที่จะคงฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไว้เช่นเดิมและใช้มาตรการให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าแทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ท าให้
ฐานภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยเฉพาะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีฐานภาษีใน
การจัดเก็บที่แคบ (ฐานในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรปรับเปลี่ยน
มาตรการภาษีจากเดิมที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง
ท าให้ฐานภาษีแคบ เปลี่ยนเป็นให้สิทธิประโยชน์โดยลดหย่อนหรือลดอัตราภาษีแทน  

5.2.2  ความเหมาะสมในการน ามาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 

มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยที่เกี่ยวข้องและมีส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จะมีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายรัษฎากร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2544 จาก
การศึกษาพบว่ามาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการ
ทางภาษีโดยอ้อมที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา หรือการยกเว้นภาษี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
การยกเว้นภาษีให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินที่จ่ายเพื่อได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่มีผล
ประหยัดพลังงานแทนอุปกรณ์เดิม กล่าวคือ เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ย่อมท าให้ได้เทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ท าให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตลดน้อยลง ส่งผลให้มลพิษที่เกิดขึ้นลด
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น้อยลงด้วยตามล าดับ หรือการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแทนอุปกรณ์เดิม ย่อมท าให้มลพิษที่
เกิดขึ้นลดน้อยลง  

ส่วนการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฯ นอกจาก
วัตถุประสงค์จัดเก็บเพื่อส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญอีกประการก็คือ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น  การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเสนอแผนลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งด าเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนด หรือการยกเว้นภาษีให้ผู้ประกอบการที่เสนอแผนการลงทุนน าเคร่ืองจักรที่ประหยัด
พลังงาน น าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการเพื่อลดปริมาณของเสีย หรือการยกเว้นภาษี  ให้
ผู้ประกอบการที่ท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการวิจัยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  เป็น
ต้น  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามาตรการแรงจูงใจทางภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต่างๆ แก่ผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมตามประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการโดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงมีความส าคัญและมีความเหมาะสม
ในการแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักถึงความส าคัญและสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหามลพิษ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี แม้บางมาตรการจะมี
ลักษณะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเวลาใดเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะ
มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าเดิมเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากขึ้น เช่น ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 10 ปี ของเงินลงทุน หรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูง เป็นต้น 
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บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมมี

การน าเคร่ืองจักร เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าจ านวนมาก โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในสังคม จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น และมาตรการทางภาษีก็เป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างยิ่งมาตรการหนึ่งในการที่
จะควบคุม ป้องกันและเยียวยาปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นได้  
 
6.1  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการบางประเภทที่
สมควรต้องรับภาระภาษีมากกว่าสินค้าหรือบริการอ่ืน โดยการก าหนดว่าสินค้าหรือบริการใดต้อง
เสียภาษีสรรพสามิตนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม
ตลอดจนรายได้ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยแนวคิดในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่เป็น
หลักสากลจากหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ สินค้าที่บริโภคอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
ศีลธรรมอันดี สินค้าที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการ
ของรัฐบางประการ และหลักเกณฑ์เบ็ดเตล็ด มาเป็นแนวทางในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อ
จัดเก็บภาษี โดยในหลักเกณฑ์ประการที่ 4 ประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์สินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อ
รัฐในการต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อให้บริการผู้บริโภคหรือสินค้าที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสภาพแวดล้อม1 มาเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ  

การศึกษาถึงแนวทางและหลักการของภาษีสรรพสามิต เพื่อจะได้ทราบถึงองค์ประกอบ
และลักษณะเฉพาะของภาษีสรรพสามิต ตลอดจนโครงสร้างของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดเก็บ
ภาษี เช่น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี และหลักการในการจัดเก็บภาษีแบบต้นทาง 
กล่าวคือ การจัดเก็บจากผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยตรง ท าให้เกิดประสิทธิภาพ

                                                 
1  ปรากฏตามหลักการและเหตผุลในการตราพระราชบัญญัติพิกัดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
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สามารถจัดเก็บได้เต็มที่ถูกต้อง สามารถจัดเก็บได้ในอัตราสูงและปรับเปลี่ยนก าหนด
ประเภทสินค้าและบริการได้ง่าย ได้รวดเร็วตามสภาพสภาวการณ์ของประเทศ 

จากการศึกษาพบว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการในปัจจุบันของ
ประเทศไทย จ านวน 21 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับการคัดเลือก
ประเภทของสินค้าและบริการ แม้สินค้าหรือบริการบางประเภทจากเดิมที่จัดเก็บโดยมีเหตุผลเพราะ
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐเปลี่ยนเป็นจัดเก็บ
เพราะเป็นสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
เดิมถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนของรัฐ แต่ปัจจุบันกลายเป็น
สินค้าจ าเป็นที่ประชาชนพึงมี เหตุผลในการจัดเก็บภาษีก็เปลี่ยนไปโดยถือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแทน หรือสนามกอล์ฟ แต่เดิมถือเป็นบริการส าหรับผู้มีฐานะทางการเงิน  มี
ลักษณะเป็นบริการที่ฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบันถือว่ามีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องจากการตัดต้นไม้เพื่อใช้สร้างสนามกอล์ฟ การใช้ทรัพยากรที่ดิน การใช้น้ าเป็นจ านวนมาก 
เหตุผลในการจัดเก็บจึงเปลี่ยนไปโดยถือเป็นการจัดเก็บภาษีเนื่องจากเป็นบริการที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ เป็นต้น  

การศึกษาเกี่ยวกับการค านวณเร่ืองฐานและอัตราภาษีพบว่ายังมีการค านวณที่  ไม่
สอดคล้องกับหลักของภาษีอากรที่ดี2 โดยเฉพาะหลักความแน่นอนและชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าใน

                                                 
2   ลักษณะของภาษีอากรทีด่ ี

1)  หลักความเปน็ธรรม ค านึงถงึรายได้ของผูเ้สียภาษี ความสามารถในการเสียภาษี ผู้ที่มีรายได้สูง
ถือว่ามีความสามารถในการเสียภาษี รัฐย่อมจัดเกบ็ภาษีได้จ านวนมาก ส่วนผู้มีรายได้น้อย มีความสามารถในการ
เสียภาษีต่ า รัฐย่อมจัดเก็บภาษีไดจ้ านวนน้อย 
  2)  หลักความแน่นอน ชัดเจน ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างแน่นอนชัดเจน เช่น จัดเก็บภาษี
อากรจากฐานภาษีใด อัตราภาษีอากรแบบใด เมื่อค านวณแล้วภาษีที่ต้องช าระเป็นจ านวนเท่าใด 
  3)  หลักความสะดวก รัฐต้องอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีให้กับผูเ้สียภาษี เช่น ก าหนด
สถานที่ ก าหนดเวลา วิธีการช าระภาษี 
  4)  หลักอ านวยรายได้ การจัดเก็บภาษีต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐจ านวนมากหรือรัฐก าหนด
หลักเกณฑ์การเสียภาษีให้ครอบคลุมผู้เสียภาษีให้ไดจ้ านวนมาก 
   5)  หลักประสิทธิภาพ ในเชิงของภาษีอากรต้องจัดเก็บภาษีโดยเสยีค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็น้อยที่สุด 
  6)  หลักเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีตอ้งรักษาความเปน็กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความสมดุล 
  7)  หลักความยืดหยุน่ ต้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มลดอตัราภาษีให้เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศได้รวดเร็ว อ้างจาก. ปัญจพร ทองเล็ก.(2552).การภาษีอากรธุรกิจ. หน้า 6-7. 

DPU



94 
 

เร่ืองการก าหนดมูลค่าของราคาขายที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ราคาขายจ านวนใดเป็นฐานในการค านวณ
ภาษี  ควรวางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนโดยออกเป็นกฎกระทรวง อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีก าหนดราคาขายสินค้าที่ผลิต
จากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศให้ชัดเจนว่ารวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสิ่งใดบ้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นธรรมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องเสียภาษี 
โดยใช้ราคาที่แท้จริงของต้นทุนซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าก่อนการขายสินค้านั้น 
เป็นฐานในการค านวณภาษีตามมูลค่าส าหรับสินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ  

นอกจากนี้จากการศึกษายังเห็นว่าควรขยายฐานภาษีการจัดเก็บของสินค้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ผลิตสินค้าประเภทยางรถยนต์ ปูนซีเมนต์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 
เป็นต้น อีกทั้งในส่วนของมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เสีย
ภาษี ซึ่งเดิมจะมีการลดอัตราภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เดิม (Recycle)ในการผลิต หรือ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพียงร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ตามมูลค่า ควรจะลดอัตรา
ภาษีให้มากกว่าเดิม เช่น ร้อยละ 20 หรือร้อยละ 30 ตามมูลค่าสินค้า เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มาก
ยิ่งขึ้น เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เดิม (Recycle) หรือน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถค านวณต้นทุนการผลิต 
ราคาสินค้าที่ผลิตได้ เมื่อต้นทุนสินค้าต่ าแล้วย่อมสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้
อย่างเต็มที่ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เดิม (Recycle) หรือน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ย่อม
ส่งผลท าให้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลงด้วย  
 
6.2  มาตรการทางกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Tax) เป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากฐานเงินได้ 
โดยทั่วไปเก็บจากฐานก าไรสุทธิของบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืน ในบางคร้ังเรียกว่า “ภาษีก าไร” การ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนใหญ่จะจัดเก็บควบคู่ไปกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งขอบเขตใน
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพิจารณาจากหลักส าคัญ 2 ประการ คือ แหล่งเงินได้ (Source Rule) และ
ถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) กล่าวคือ นิติบุคคลใดมีรายได้จากแหล่งในประเทศใดก็ต้องเสียภาษีนิติ
บุคคลให้กับประเทศนั้น ส่วนถิ่นที่อยู่ ถ้านิติบุคคลใดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดก็ต้องเสียภาษีให้กับ
ประเทศนั้นจากรายได้หรือผลก าไรที่เกิดขึ้น (รายละเอียดกล่าวไว้แล้วในบทที่ 4) 

จากการศึกษาถึงหลักการการจัดเก็บ ท าให้ทราบว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเคร่ืองมือ
ทางภาษีอากรของรัฐ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุน
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การลงทุนทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ อีกทั้งยังพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จัดตั้งหรือ
ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อประกอบการมีก าไรแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลให้แก่รัฐ โดยอาจได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษบางประการ เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี 
การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะพิจารณา
ด าเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว เช่น น า เข้าเคร่ืองจักรใหม่แทนเคร่ืองจักร
เก่า การพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิต ท าให้มลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลงด้วย เพราะเคร่ืองจักรใหม่ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ย่อมมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่ดีกว่าเดิม  

จากการศึกษาแม้มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล จะไม่ได้มีวัตถุประสงค์โดยตรงใน
การแก้ไขหรือลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเพียงมาตรการทางอ้อมเท่านั้น
ที่น าสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ เช่น การหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา  การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษี มาใช้เป็นแรงจูงใจให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ ให้เห็นความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของตน นอกจากมาตรการทางภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ปรากฏในประมวลรัษฎากรแล้ว ยังมีมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ให้ความส าคัญชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก าหนดระยะเวลา การลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามาตรการจูงใจทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดังกล่าวแม้จะท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างมาก มีฐาน
ภาษีในการจัดเก็บที่แคบ (ฐานในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล)เนื่องจากการยกเว้นภาษีดังกล่าว 
แต่สิ่งที่รัฐได้ประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมา ก็คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไข หรือควบคุม
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ที่รัฐต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก เพื่อบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนิติบุคคลต่างๆ นั้น  

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแม้มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลจะไม่ใช่มาตรการทางภาษีโดยตรง
ในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แต่ถือเป็นมาตรการทางภาษีที่ดีท าให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆนั้นหันมาให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการลดหรือแก้ปัญหามลพิษที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตน โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีบางประการตอบแทนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
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6.3  ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหารุนแรงและจะทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ โดยปัญหามลพิษ

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ขาดความรับผิดชอบ 
ขาดจิตส านึกของผู้ประกอบการอันมีต่อสังคม นอกจากการใช้มาตรการทางกฎหมายภาษี
สรรพสามิต และมาตรการทางกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลในการแก้ไขปัญหามลพิษตามที่ได้
เสนอข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอมาตรการอ่ืนที่อาจมีส่วนในการช่วยเยียวยาและแก้ไขปัญหามลพิษ
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

6.3.1  มาตรการทางกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) 
ประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติใช้กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) ในการ

แก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มีเพียงการใช้
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบังคับควบคุม เยียวยาหรือสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหามลพิษที่
เกิดขึ้น เช่น พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ประมวลรัษฎากร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่  การบังคับใช้กฎหมายก็ เป็นไปแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมโรงงาน กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกัน ไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม หรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรที่จะมีการปฏิรูประบบภาษีใหม่ โดยการรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น และบัญญัติตรากฎหมายขึ้นใหม่ เฉกเช่น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศเดนมาร์ก ที่มีการตรากฎหมายภาษี
สิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้กับผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยตรง โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการนิติบุคคลที่
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Industrial Green House Gases) จัดเก็บภาษี
จากวัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้าที่ก่อเกิดมลพิษ เช่น สารคาร์บอน ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ
เก็บจากสินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้ว เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก แบตเตอร่ี เป็นต้น โดยควรด าเนินการทั้ง 2 
ด้านควบคู่กันไปทั้งด้านการจัดเก็บภาษีจากการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้โดยปฏิรูประบบภาษี ให้ย้ายฐานภาษีเงินได้  (Income Tax) ภาษีสรรพสามิต (Excise 
Tax) ภาษีศุลกากร (Custom Tax) และภาษีอ่ืนๆ มาเป็นภาษีสิ่งแวดล้อม (Environment Tax) แทน 
และอีกด้านหนึ่งก็สร้างแรงจูงใจยกเว้นหรือปรับลดอัตราภาษีเพื่อสะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมจาก
การปล่อยมลพิษ เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่
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ใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ าหรือโซลาร์เซลล์ ท าให้โรงงานอุตสาหกรรม
เหล่านั้นหันมาใช้พลังงานสะอาด มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากผู้ก่อ
มลพิษหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  

6.3.2  มาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญของรัฐที่ใช้ในการ

คุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 เป็นต้น โดยการบังคับใช้กฎหมายจะใช้มาตรการสั่งการและควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
เป็นมาตรการหลัก กล่าวคือ ใช้มาตรการทางปกครองเพื่อให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานของรัฐในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การออกค าสั่ง การบังคับให้ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย การลงโทษ
ทางการปกครอง หรือการใช้มาตรการทางอาญา เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ การลงโทษจ าคุก การลงโทษปรับอย่างสูงก าหนดค่าปรับขั้นต่ า เพื่อป้องปรามมิให้มีการฝ่า
ฝืนกฎหมาย รวมทั้งการใช้มาตรการทางแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อความ
รับผิดและชดใช้เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยก าหนดให้ความรับผิดทางแพ่ งเป็นความ
รับผิดโดยเคร่งครัด ให้ภาระการพิสูจน์ตกเป็นของจ าเลย ซึ่งหากมีการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถป้องกันแก้ไข และลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้  

 6.3.3  มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.  กองทุนสิ่งแวดล้อม  
กองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

2535 ได้บัญญัติถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ในมาตรา 23 ซึ่งเป็นเร่ืองที่รัฐได้ให้ความส าคัญต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรัฐลงทุนระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้ส่วนราชการและเอกชนกู้ยืมให้เงิน
ช่วยเหลือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ดี 
กองทุนสิ่งแวดล้อมยังขาดส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การคุ้มครองและเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยขยายขอบเขตหรือ
วัตถุประสงค์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้คลอบคลุมไปถึงการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม โดยผู้เสียหายไม่จ าเป็นต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก
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ผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งน่าจะท าให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการจัดการ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย รวมทั้งควรบัญญัติเพิ่มเติมในแหล่งเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ควรขยายขอบเขตออกไปโดยให้ผู้ก่อ
มลพิษเข้ามามีส่วนรับผิดชอบโดยเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
มลพิษนั้นเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมด้วย 

2.  มาตรการความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม  
มาตรการความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

โดยการก าหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษต้องมี
หลักประกันทางการเงิน เช่น การค้ าประกันจากธนาคาร พันธบัตร การประกันภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สนับสนุนให้มาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้
รัฐมีหลักประกันว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการจูงใจให้
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ มีมาตรการป้องกันมลพิษหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อมิให้ต้องมีต้นทุนจากค่าเบี้ยประกันหรือต้องสูญเสียเงินประกัน
ดังกล่าว 
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