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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาหาแนวทางการพั ฒ นาโครงสร้า งการจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบกับ แนวทางของสหภาพยุโรป โดยมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการกาหนดฐาน
ภาษี อัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษีของประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนาไปสู่
แนวทางการฮาร์โมไนซ์หรือการประสานกฎหมายภาษีสรรพสามิตของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแนวทาง
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการเป็นตลาดร่วม ภายใต้แนวความคิดในการจัดกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกทั้งหมดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ผล
การศึ กษาพบว่ า กลุ่ ม ประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นมี ระบบภาษี ส รรพสามิต ที่ มี ความแตกต่ า งกัน
ค่อนข้างมาก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขโครงสร้างการจัดเก็ บภาษีสรรพสามิตบางประการร่วมกัน นอกจากนี้
ประเทศไทยในฐานะที่ เป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ กอาเซี ย นก็มี ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ องแก้ไ ขปรับ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในเรื่องฐานภาษี การกาหนดอัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษี ให้มีความเหมาะสม
คาสาคัญ
การฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ภาษีสรรพสามิต
ABSTRACT
This paper aims to seek guidelines for developing the system of excise tax collection in the
ASEAN member states and compare them to those used in the EU. The study focuses on the
prescription of tax bases, tax rates, and tax calculation approaches in Thailand and other AEC
Members. It also aims to scrutinize the feasibility of the harmonization of excise tax laws and
regulations amongst the ASEAN member states which convey the idea of creating a single market
within the AEC. The study illustrates the significant of excise tax system disparities amongst the
ASEAN member states and leads to the conclusion that the revision and harmonization of excise
tax systems within the region are needed. Furthermore, Thailand, as one of the ASEAN member
states, needs to revise and amend the Excise Tax Act B.E. 2560 on the issues of tax base, tax rate,
and tax calculation approach accordingly.
Keywords
Tax Harmonization, ASEAN Economic Community, Excise Tax
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บทนา
ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนจานวน 10 ประเทศได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ต่างมีพันธะผูกพันที่จะต้องเปิดเสรีทางด้านการค้าการลงทุนโดยการลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ ให้เกิดการเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการอย่างเสรีในรูปแบบของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันในระดับสากล
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้นามาสู่แนวความคิ ดในการจัดกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศสมาชิกทั้ งหมดให้เป็นไปใน
แนวทางเดี ยวกัน และทาให้ป ระเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นเกิดความจ าเป็น ที่ จะต้ องพั ฒนาระบบ
กฎหมายร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคในทางภาษี ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน
อุปสรรคทางภาษีที่มักถูกนามาใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งในฐานะที่เป็ นภาษีทางอ้อมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรงทั่วทั้งตลาด
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศสมาชิ กประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังคงมีระบบภาษี
สรรพสามิตที่มีความแตกต่างกันค่ อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกาหนดฐานภาษี การกาหนดอัตรา
ภาษี และวิธีการคานวณภาษี อันถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต บทความนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะหาแนว
ทางการพั ฒ นาโครงสร้ า งการจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น เพื่ อ ให้ การจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในมุมมองของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในมุมมอง
ของประเทศสมาชิกเกิดการพัฒนาและสามารถประสานกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวเข้าด้วยกันได้ อันจะย่อมช่วยส่งผล
ให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถบรรลุถึงวั ตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจใน
รูปแบบของการเป็นตลาดร่วมได้ในท้ายที่สุด
ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ผู้เขียนจะกล่าวถึง หลักการพื้นฐานของภาษี
สรรพสามิตและหลักการฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษีสรรพสามิต โครงสร้างภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยในเรื่องของ
ฐานภาษี อัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษี รวมทั้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนจะอธิบาย
ตามลาดับ
1. หลักการพื้นฐานของภาษีสรรพสามิตและหลักการฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษีสรรพสามิต
1.1 แนวคิดทั่วไปของภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง
ซึ่ ง มี เหตุ ผ ลบางประการที่ จ ะต้ องรับ ภาระภาษี ม ากกว่ า ปกติ 1 ซึ่ งโดยทั่ วไปแล้ วการจั ด เก็บภาษี สรรพสามิ ตจะมี
วัตถุประสงค์สาคัญในการจัดเก็บ 3 ประการ ได้แก่
(1) จัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ โดยรัฐจะเลือกจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการบางประเภทที่มีแม้จะมี
ราคาสูงขึ้นจากการถูกจัดเก็บภาษี ผู้บริโภคก็ยังคงเลือกที่จะบริโภคสินค้าและบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่
รู้จักกันในชื่อ Ramsey Rule (1927)2
(2) จัดเก็บเพื่อการควบคุมและลดการบริโภค โดยภาษีสรรพสามิตจะถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการลดปริมาณการบริโภคสินค้า เนื่องจากสินค้าบางประเภทนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ในกรณีของสินค้าสุรา ยาสูบ3 หรืออาจเป็นสินค้าที่เมื่อบริโภค
แล้วจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ในกรณีของสินค้าน้ามัน เป็นต้น

1

ชลธาร วิศรุตวงศ์, “รัฐควรเก็บภาษีสปาหรือไม่,” สามิตสาร, ฉบับที่ 5, ปีที่ 61, น.30 (พฤศจิกายน 2548).
Stephen Smith, “Restraining the Golden Weed : Taxation and Regulation of Tobacco,” 64(4)
FinanzArchiv, Public Finance Analysis, p.476-507 (2008).
3
ชลธาร วิศรุตวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.30.
2
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(3) เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนจากผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่รู้จักกันใน
ชื่อ The Pigouvian prescription (Pigou 1918)4 โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อ นาผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
กลับเข้าไปเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ก่อผลกระทบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจโดยมีดุลยภาพ (Optimal Decision)5
1.2 หลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการกาหนดภาระภาษีสรรพสามิต
จากการที่ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเป็นภาษีทางอ้อม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึง มีความเกี่ยวข้องเป็น
อย่างยิ่งกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของหลักความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และหลักผลกระทบภายนอกเชิงลบ
อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) หลักความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elastic Demand) และค่าความยืดหยุ่นของสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ หมายถึง ค่ามาตรฐานที่ใช้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนการซื้อสินค้าและบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งเมื่อระดับราคาของสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือระดับรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง หรือระดับ
ราคาของสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง6 ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งถือเป็น
แหล่งรายได้สาคัญของรัฐบาลมักจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาได้จากการตอบสนองต่อราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและผลกระทบจากการแทนที่กันของสินค้าทดแทน ดังนั้น การกาหนดนโยบายภาษี
สรรพสามิตจึงต้องมุ่งพิจารณาการผลักภาระภาษีเป็นสาคัญ7 โดยจากผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่าสินค้าที่เก็บ
ภาษีสรรพสามิตส่วนใหญ่จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาต่า (Relatively Inelastic)8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ราคา
ขายของสินค้าจะมีราคาที่สูงขึ้น ปริมาณความต้องการซื้อก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก
(2) หลักผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) และผลกระทบของสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต
ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) หมายถึงต้นทุนเพิ่มเติม (External Cost หรือ Spillover Cost)
ที่เกิดต่อบุคคลที่สาม (Third Parties) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมนั้น
ได้รับทาให้เกิดเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้นมา โดยที่ราคาของตลาดไม่ได้มีการร่วมต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นนี้ไว้ด้วย 9
ทั้งนี้ ในกรณีที่กลไกตลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ (Nonmarket Externalities) รัฐบาลก็มีความ
จาเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคม 10 ซึ่งอาจดาเนินการได้ผ่านมาตรการ
ทางการคลังโดยการจัดเก็บภาษีเท่ากับต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น (Marginal External Cost)11 โดยการจัดเก็บภาษีภายใต้
หลักการดังกล่าวจะส่งทาให้ระดับต้นทุนของการผลิตและราคาขายสินค้ามีการขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการในการบริโภคสินค้าลดลง ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตลาดรับรู้ถึงผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นโดย
4

Sijbren Cnossen, Theory and Practice of Excise Taxation : Smoking, Drinking, Gambling, Polluting,
and Driving, (New York : Oxford, 2005) p.6.
5
ชลธาร วิศรุตวงศ์, “รายงานการประชุมองค์การศุลกากรโลกเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (The World Customs
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ทางอ้อม12 ดังนั้น ภาษีสรรพสามิต จึงเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือทางการคลังของรัฐ เพื่อลดผลกระทบ
ภายนอกเชิงลบดังกล่าว
1.3 หลักการฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษีสรรพสามิต
แนวความคิดในการฮาร์โมไนซ์กฎหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกันในยุคปัจจุบันนั้นที่มีแนวคิดมาจากความต้องการ
ลดผลกระทบจากพรมแดนของรัฐ (National Boundaries) ให้น้อยลงกว่าเดิม 13 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้ง
เหตุผลในทางการเมืองการปกครองที่มุ่งเน้นการลดความขัดแย้งระหว่างรัฐ และลดความกดดันด้านการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยต่อมาเหตุผลดังกล่าวได้นามาสู่แนวความคิดในการฮาร์โมไนซ์กฎหมายในทางภาษี (Tax
Harmonization) ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมิได้มีการให้คาจากัดความ หรือคานิยามของถ้อยคาดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่ก็
มีความหมายอันเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าใช้ เพื่อแสดงถึงการรวมตัวของระบบภาษีและการปรับระบบภาษีของรัฐ
สมาชิกในภูมิภาคเดียวกันที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือมีความคล้ายคลึงกัน14
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงเหตุผลในเบื้องลึก แล้วจะเห็นได้ว่าการฮาร์โมไนซ์ภาษีมีที่มาจากแนวคิดที่ว่าความ
แตกต่างของกฎหมายภาษีในประเทศต่าง ๆ ย่อมมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ (Transaction Costs) อัน
เกิดจากการวางแผนทางภาษี หรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับระบบภาษีของแต่ล ะ
ประเทศเพิ่มสูงมากขึ้น ในขณะที่ทาให้ความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมข้ามพรมแดนและความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบธุรกิจ ลดลง 15 นอกจากนั้น ความแตกต่า งของระบบภาษี ระหว่า งประเทศยัง ส่ง ผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือรับบริการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคอาจเกิดความไม่แน่ใจหรือเกิดความวิตกกังกลเกี่ยวกับ
ความคุ้มครอง และความรับผิดทางภาษีของสินค้าและบริการดังกล่าว ซึ่ง อาจกล่าวได้ว่าหากระบบภาษีในประเทศ
ต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียวกันก็จะช่วยให้การค้าข้ามพรมแดนมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 16 ดังนั้น การฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษี
ในบริบทดังกล่าวโดยทั่วไปจึงมุ่งเน้นในส่วนที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกรณีที่หากปล่อยให้
มีความแตกต่างแล้วจะทาให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบ 17 โดยตัวอย่างของการฮาร์โมไนซ์ภาษีระหว่างประเทศที่
สาคัญในปัจจุบัน ได้แก่ กรณีการฮาร์โมไนซ์ภาษีของกลุ่ม สหภาพยุโรป ซึ่งมุ่งเน้นถึงในส่วนของการเชื่อมต่อกันของ
ตลาดภายในในฐานะที่เป็นตลาดเดียวกัน (Single Internal Market)18 เพื่อให้การทางานของตลาดดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่นและไม่เกิดอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน19 โดยภายใต้บริบทดังกล่าวนั้น การ
ฮาร์โมไนซ์ภาษีของสหภาพยุโรปในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่จะฮาร์โมไนซ์ภาษีท างอ้อมในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของตลาดภายในอย่างมีนัยสาคัญ20
จากบริบททั้งหลายดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าการฮาร์โมไนซ์ภาษีนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการจัดเก็บ
ภาษีที่เหมือนกันทั้งหมดแต่อย่างใด หากแต่การฮาร์โมไนซ์ภาษีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเป็นตลาดเดียวกัน
12
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และโครงสร้างการดาเนินงานของตลาดดังกล่าว21 การฮาร์โมไนซ์ภาษีจึงเป็นการขจัดอุปสรรคและความแตกต่างทาง
ภาษีระหว่างรัฐสมาชิกในภูมิภาคเดียวกัน โดยปรับระบบภาษีที่มีความแตกต่างกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือมี
ความคล้ายคลึงกัน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงนโยบายหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
2. โครงสร้างภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยในเรื่องของฐานภาษี อัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษี
องค์ประกอบในเรื่องของฐานภาษีสรรพสามิต อัตราภาษีของสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และ
วิธีการคานวณภาษีสรรพสามิต อันถือเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาโครงสร้างในทางภาษีของประเทศไทย 22 ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 ฐานภาษีสรรพสามิต
ในเรื่องของฐานภาษีสาหรับสินค้า อันเป็นประเด็นหลักในการศึกษา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ฐานภาษีตามปริมาณ ซึ่งคานวณตามหน่วย ตามน้าหนักสุทธิ
หรือตามปริมาณสุทธิของสินค้านั้น23 และฐานภาษีตามมูลค่า ซึ่งนาราคาขายปลีกแนะนา (Suggested Retail Price)
มาใช้เป็นมูลค่าในการคานวณภาษี
2.2 อัตราภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยจะถูกกาหนดไว้บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในรูปแบบของอัตราสูงสุดที่จะใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี หรือที่เรียกว่า “เพดาน
อัต ราภาษี ” (Ceiling Rate) อย่า งไรก็ต าม พระราชบั ญ ญั ติ ภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 มาตรา 5 ได้ ให้อานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใช้ในการจัดเก็บอีก
ครั้ง และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังได้ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีในฐานะของฝ่ายบริหารในการประกาศให้ลดหรือยกเว้นอัตราภาษี ดังนั้น หากต้องการทราบอัตราภาษีที่
ใช้ในการจัดเก็บจริงจึงจะต้องตรวจสอบจากกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 5 ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลังซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 109 ดังกล่าว
2.3 วิธีการคานวณภาษีสรรพสามิต
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการคานวณภาษีสรรพสามิตซึ่ งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก วิธีการคานวณภาษีโดยพิจารณาจากฐานภาษี ซึ่งกาหนดให้คานวณ
ภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า หรือแบบผสม (Mix System) กับสินค้าทุกชนิด 24 และประการที่สอง วิธีการ
คานวณภาษีโดยพิจารณาจากอัตราภาษี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ การคานวณภาษีแบบอัตราแยกนอก (Exclusive
Tax Rate) โดยตัดข้อความที่กาหนดให้ “การเสียภาษีตามมูลค่านั้นให้รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระด้วย” ออก
จากบทบัญญัติของกฎหมาย
3. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศ
ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศนั้น ผู้เขียนจะอธิบายถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
2 ระดั บ ได้ แ ก่ การจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต ในระดั บ ของสหภาพยุ โ รป และการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต ในกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระดับของสหภาพยุโรป
การกาหนดโครงสร้างของกฎหมายภาษีสรรพสามิตของสหภาพยุโรปจะเป็นไปตาม Council Directive
2008/118/EC ซึ่งจะมีการฮาร์โมไนซ์หลักเกณฑ์โครงสร้างทางภาษีทมี่ ีความสาคัญในบางเรื่องของประเทศสมาชิกให้มี

21
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23
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24
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ความสอดคล้องกัน 25 โดยมุ่งเน้นไปที่การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศ
สมาชิกเป็นหลัก เพื่อช่วยให้การดาเนินธุรกรรมการซื้อขายสินค้า และบริการผ่านพรมแดนภายในสหภาพยุโรปเป็นไป
อย่างสะดวก และเสรี ตลอดจนหลีกเลี่ยงการบิดเบือนในการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิก26 เช่น ในเรื่องของการนา
พิกัดอัตราศุลกากรในระบบ Harmonize (The Harmonized Commodity Description and Coding System :
HS Code) มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างในด้านภาษาและความแตกต่างในการจาแนกประเภทสินค้า เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากการก าหนดโครงสร้ า งพื้ น ฐานตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น Council Directive 2008
/118/EC แล้ว สหภาพยุโรปยังได้มีการออก Directive ที่กาหนดหลักการในทางกฎหมายเพื่อใช้กับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากสินค้าบางประเภทไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงการกาหนดอัตราภาษีขั้นต่า 27 และวิธีการคานวณ
ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้า 3 ประเภท อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์พลังงาน ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ก ารจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต จากผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลั ง งานหรือสิ น ค้า น้ ามั น อัน เป็ น ไปตาม Council
Directives 2003/96/EC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก 28
โดยกาหนดให้ใช้วิธีการคานวณภาษีตามปริมาณ 29 อันสะท้อนให้เห็นถึงวั ตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นจากัดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว
(2) กรณีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ซึ่งอยู่ภายใต้ Council Directive 92/83/EEC
และ Council Directive 92/84/EEC โดย Council Directive 92/84/EEC นอกจากจะก าหนดถึ ง อั ต ราภาษี
สรรพสามิตขั้นต่าแล้ว30 ยังได้กาหนดถึงหลักการสาคัญที่กล่าวไว้ว่า “หลักเกณฑ์พื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการ
จัดเก็บภาษีเอทิลแอลกอฮอล์คือการจัดเก็บจากปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์พื้นฐานที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับการจัดเก็บภาษีไวน์คือปริมาณของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ในขณะที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์จะ
พิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์ของผลิตภัณฑ์”31 ซึ่งถือเป็นการรับรองถึงเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยภายใต้หลักการดังกล่าวการจัดเก็บภาษีสรรพสามิ ตจากเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของสหภาพยุโรปจึงจะต้องคานวณจากอัตราตามปริมาณโดยไม่ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือราคาขาย
25

EUR-Lex, “Taxation,” Retrieved on May 16, 2017, from https://europa.eu/european-union/topics/
taxation_en
26
จุมพล ริมสาคร, “การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี,”
(ผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เสนอต่อกรมสรรพสามิต ,
2556), น.35.
27
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, “รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ฉบับสมบูรณ์ (รายงานเล่มที่ 1) โครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,”
(โครงการศึกษาวิจัยเสนอต่อกรมสรรพสามิต, 2558), น.(ง – 10)
28
จุมพล ริมสาคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น.37-41.
29
Council Directives 2003/96/EC Restructuring The Community Framework for The Taxation of
Energy Products and Electricity
30
จุมพล ริมสาคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น.41-43.
31
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on The Approximation of The Rates of Excise Duty
on Alcohol and Alcoholic Beverages
“Whereas the most appropriate basis for levying duty on ethyl alcohol is the volume of pure
alcohol ; Whereas the most appropriate basis for levying duty on wine and intermediate products is the
volume on the finished product ; Whereas the methods of taxing beer within the Member States vary,
and it is possible to permit this variation to continue, in particular by laying down a minimum rate
expressed as a charge related both to the original gravity and to the alcoholic content of the product ;”
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(3) กรณีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งอยู่ภายใต้ Council Directive 2011/64/EU
โดยสหภาพยุโรปได้กาหนดให้ใช้วิธีการคานวณภาษีแบบผสม (Mix System) กับบุหรี่ซิกาแรต ในขณะที่หากเป็นกรณี
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุหรี่ซิกาแรต ประเทศสมาชิกจะมีอิสระที่สามารถเลือกวิธีการคานวณภาษีได้ทั้ง ตาม
ปริมาณ หรือตามมูลค่า หรืออาจใช้ผสมผสานกันทั้งสองวิธี32
3.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องของฐานภาษี
อัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษี โดยผู้เขียนจะนาข้อมูลของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึง ความ
แตกต่าง และแนวโน้มของการกาหนดฐานภาษี การกาหนดอัตราภาษี และการกาหนดวิธีการคานวณภาษี ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
3.2.1 การกาหนดฐานภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดฐานภาษีนั้น จากการศึกษาพบว่าการกาหนดฐานภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก โดยแม้ประเทศส่วนใหญ่ อันได้แก่
ประเทศมาเลเซี ย กัม พู ชา ลาว พม่ า และเวี ย ดนาม มี แนวโน้ ม การกาหนดให้ใช้ ราคาขาย ณ โรงอุต สาหกรรม
(Ex-factory Price) เป็นฐานในการคานวณภาษีสาหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ และการใช้ราคาซีไอเอฟ (C.I.F. Price)
เป็นฐานในการคานวณภาษีสาหรับสินค้าที่มีการนาเข้า แต่ก็ยังคงมีบางประเทศที่ได้มีการกาหนดให้ใช้ราคาหรือมูล
ค่าที่ได้จากลักษณะพิเศษทางโครงสร้างภาษีเป็นฐานภาษีตามมูลค่า เช่น ในกรณี ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีลักษณะ
การกระจายสินค้าในรูปแบบของร้านค้าปลีกที่มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม
พม่า และลาว ได้มีการแบ่งแยกราคาที่ใช้ในการคานวณภาษีตามมูลค่าออกเป็นกรณีที่ใช้กับสินค้าทั่วไปซึ่งจะพิจารณา
จากราคาขายรวม (Gross Selling Price)33 ในขณะที่กรณีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จะพิจารณาตาม
ราคาขายปลีกสุทธิ (Net Retail Price: NRP)34 ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในเขต
เมืองมะนิลา35 หรือแม้แต่ในกรณีของประเทศไทยที่ใช้ราคาขายปลีกแนะนาเป็นฐานในการคานวณภาษีตามมูลค่า
และต้องมีการออกสารวจราคาขายปลีกจากสถานที่ขายสินค้า ซึ่งได้มีการกาหนดไว้ 8 แห่ง เป็นต้น ซึ่งความแตกต่าง
ของการกาหนดฐานภาษีดังกล่าวทาให้เกิดโครงสร้างการบริหารการจัดเก็บภาษี อันเป็น ลักษณะเฉพาะที่ใช้ได้กับ
เพียงแต่บางประเทศเท่านั้น
3.2.2 การกาหนดอัตราภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดอัตราภาษีนั้น ผู้เขียนจะเปรียบเทียบการกาหนดอัตราภาษีของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยยกตัวอย่างจากโครงสร้างอัตราภาษีในสินค้าหลัก 5 ประเภทที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้ารถยนต์ สินค้าน้ามัน สินค้ายาสูบ และสินค้าเครื่องดื่ม
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศส่วนใหญ่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มีแนวโน้ม
ที่กาหนดให้มีอัตราภาษีเฉพาะตามมูลค่า ซึ่งเป็นไปตามวิธีการคานวณภาษีของประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
น้อย ในขณะที่แนวโน้มในลาดับที่รองลงมา อันได้แก่ มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ (ในกรณีสุรากลั่น) จะกาหนดให้มี
32

European Commission, “Excise Duties: Tobacco Legislation,” Retrieved on April 15, 2018, from
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco
/excise-duties-tobaccolegislation_en
33
The National Internal Revenue Code of the Philippines, Section 130 Filing of Return and Payment
of Excise Tax on Domestic Products
34
Philippines Revenue Regulations No. 17-2012, Section 3 Revised Rates and Bases of The Specific
Tax
35
Philippines Revenue Regulations No. 17-2012, Section 2 Definition of Term
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โครงสร้างอัตราภาษีผสมระหว่างอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลค่า ในขณะที่บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จะ
กาหนดโครงสร้างอัตราภาษีที่มีความเรียบง่ายโดยกาหนดเฉพาะอัตราตามปริมาณซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาตรหรือสัดส่วน
ของแอลกอฮอล์เท่านั้น
(2) กรณีสินค้ารถยนต์ ประเทศส่วนใหญ่ อันได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า มีแนวโน้มที่จะกาหนด
อัตราภาษีโดยจาแนกตามประเภทของรถยนต์ร่วมกับขนาดของเครื่องยนต์หรือความจุของกระบอกสูบ แต่ ก็ยังมีบาง
ประเทศที่ กาหนดโครงสร้า งภาษี โดยมีรายละเอียดที่แตกต่า งออกไป เช่น กรณีสิ งคโปร์ที่ จาแนกตามขนาดของ
เครื่องยนต์เท่านั้น หรือกรณีบรูไนที่กาหนดอัตราภาษีตามมูลค่าในอัตราเดียวที่ร้อยละ 20 โดยไม่คานึงถึงประเภทของ
รถยนต์หรือขนาดของเครื่องยนต์แต่อย่างใด36 หรือในกรณีของฟิลิปปินส์ที่คานึงถึงแต่เฉพาะมูลค่า หรือราคาขายของ
รถยนต์ ในขณะที่บางประเทศก็มีการกาหนดโครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อน เช่น กรณีประเทศไทยที่มีการกาหนด
โครงสร้างโดยคานึงจากประเภทรถยนต์ ความจุของกระบอกสูบ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานความ
ปลอดภัย และพลังงานที่ใช้ หรือกรณีอินโดนีเซียที่นอกจากจะแบ่งตามประเภทของรถยนต์แล้ว ยังมีการแบ่งออกเป็น
ทั้งตามระบบขับเคลื่อน ระบบเครื่องยนต์ และขนาดเครื่องยนต์ด้วย เป็นต้น
(3) กรณีสินค้าน้ามัน ประเทศใหญ่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะใช้เฉพาะอัตราภาษีตาม
มูลค่าเท่านั้น โดยไม่ได้นาวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่นามุมมองในเรื่องของผลกระทบภายนอกเชิงลบที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและพลัง งาน เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณมลพิษ และการลดลงของพลังงานธรรมชาติม า
พิจารณาประกอบแต่อย่างใด
(4) กรณีสินค้ายาสูบ ประเทศส่วนใหญ่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มีแนวโน้มที่จะกาหนดให้
มีอัตราภาษีเฉพาะตามมูลค่าเท่านั้น ประเทศมาเลเซียจะกาหนดให้มีโครงสร้างอัตราภาษีผสม ซึ่งถือว่าค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนในระดับหนึ่ง แต่จะมีการจาแนกประเภทสินค้า ที่คล้ายคลึงกับประเทศบรูไน ซึ่งเป็นประเทศที่กาหนดให้มี
อัตราภาษีเฉพาะตามปริมาณเท่านั้น ในกรณีของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะกาหนดไว้เฉพาะอัตราภาษี ตามปริมาณเป็น
หลักเช่นเดียวกับประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่ในกรณีของบุหรี่ซิการ์ซึ่งจะมีการกาหนดอัตราภาษีตาม
มูลค่าร้อยละ 20 ไว้ด้วย กรณีของประเทศไทยจะมีการจาแนกอัตราภาษีออกตามประเภทสินค้ายาสูบ ราคาขาย
(กรณีซิกาแรต) และแหล่งที่มา (กรณียาเส้น) ในขณะที่ กรณีของประเทศอินโดนีเซียแม้จะมีการกาหนดอัตราเพียง
เฉพาะตามปริมาณ แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างอัตราภาษียาสูบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากมีการ
จาแนกอัตราภาษีออกทั้งตามประเภทสินค้ายาสูบ วัตถุดิบ วิธีการผลิต จานวนในการผลิตต่อปี และราคาขายส่ งต่อ
มวน (ยกเว้นซิการ์ที่จะไม่มีการแบ่งตามจานวนการผลิต)
(5) กรณีสินค้าเครื่องดื่ม ประเทศส่วนใหญ่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว จะใช้เฉพาะอัตราภาษีตามมูลค่าเท่านั้น
โดยกัมพูชาจะกาหนดโครงสร้างอัตราภาษีชั้นเดียวในอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 1037 ในขณะที่ลาวจะกาหนดอัตรา
ภาษีน้าอัดลมและน้าโซดาที่อัตราร้อยละ 5 และกาหนดอัตราภาษีสาหรับเครื่องดื่มชูกาลังที่อัตราร้อยละ 1038 ในขณะ
ที่ประเทศไทยกาหนดให้มีโครงสร้างอัตราภาษีผสม โดยจะแบ่งอัตราภาษีออกตามประเภทเครื่องดื่ม ปริมาณน้าตาล
และราคาขายของเครื่องดื่มชนิดนั้น ๆ
3.2.3 การกาหนดวิธีการคานวณภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน
3.2.3.1 กรณีการกาหนดวิธีการคานวณภาษีโดยพิจารณาจากฐานภาษี จากการศึกษาพบว่า ประเทศส่วน
ใหญ่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างสูง เช่น บรูไน และสิงคโปร์ จะมีแนวโน้มที่ใช้วิธีการคานวณภาษี
สรรพสามิตระบบชั้นเดียวที่ไม่ซับซ้อนที่สุด โดยใช้วิธีการคานวณภาษีตามปริมาณกับสินค้าในกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และใช้วิธีการคานวณภาษีตามมูลค่ากับสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย อันเป็น
36

Brunei Excise Duties Oder 2007, Chapter 87 Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock,
and parts thereof and accessories thereof
37
PricewaterhouseCoopers, Cambodia Pocket Tax Book 2015, (Phnom Penh : PwC, 2015), p.13.
38
Lao Tax Law No. 05/NA, Article 20 Rates of Excise Tax
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การกาหนดโครงสร้างการจัดเก็บภาษีโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อย เช่น พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ที่มีแนวโน้มใช้วิธีการคานวณ
ภาษีตามมูลค่าโดยไม่คานึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าแต่ละประเภท ในขณะที่บางประเทศ เช่น
มาเลเซียและไทย ได้กาหนดให้ใช้วิธีการคานวณภาษีแบบผสม (Mix System) เช่นเดียวกับในกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งใช้
กับในกรณีของสุรากลั่น
3.2.3.2 กรณีการกาหนดวิธีการคานวณภาษีโดยพิจารณาจากอัตราภาษี จากการศึกษาพบว่า ประเทศส่วน
ใหญ่แทบทั้งหมดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้วิธีการคานวณภาษีแบบแยกนอก เว้นแต่ในกรณีของประเทศ
ไทยที่แม้ในปัจจุบันจะยกเลิกการใช้วิธีการคานวณภาษีแบบรวมในแล้วก็ตาม แต่การที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงมา
ใช้ราคาขายปลีกแนะนา และกาหนดให้ยกเว้นไม่รวมถึงเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม39 ก็ส่งผลให้ภาระภาษีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง
ภาษีสรรพสามิต ยังไม่ถูกถอดออกจากโครงสร้างของราคาขายปลีกแนะนา และทาให้โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนา
ดังกล่าวยังเป็นการคานวณภาษีแบบรวมในโดยสภาพอยู่เช่นเดิม ซึ่งแตกต่างจากกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ ที่แม้จะมี
ใช้ราคาขายปลีกสุทธิแต่ก็มีการกาหนดยกเว้นให้ไม่รวมถึงทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตไว้อย่างชัดเจน40
4. ข้อจากัดในการฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรพสามิตในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวทางการแก้ไข
ในส่วนของบทวิเคราะห์นั้น ผู้ เขียนได้แบ่งประเด็น ปัญหาการพิจารณาในเรื่องการกาหนดแนวทางในการ
ฮาร์โมไนซ์ภ าษีส รรพสามิ ตของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดัง กล่า วออกเป็ น 2
ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก ข้อจากัดในการฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรพสามิตของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอันเกิดจากโครงสร้างและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องของฐานภาษี การกาหนดอัตราภาษี และวิธีการคานวณ
ภาษี และประเด็นที่สอง ข้อจากัดในเรื่องโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในบริบทของประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายรายละเอียดของปัญหาและแนวทางแก้ไขดังกล่าว
ตามลาดับ
4.1 ข้อจากัดในการฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรพสามิตของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.1.1 ข้อจากัดทางโครงสร้างและการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.1.1.1 ข้อจากัดในเรื่องของรูปแบบการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเพียงการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสู่การรวมตัว
ในรูปแบบของตลาดร่วม ในขณะที่สหภาพยุโรปมีการรวมตัวในรูปแบบที่อยู่ระหว่างสหภาพทางเศรษฐกิจ และ
สหภาพทางเศรษฐกิจเหนือชาติ41 ส่งผลให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระดับการรวมตัวที่ต่ากว่าและไม่เหนียวแน่น
เท่าสหภาพยุโรป นอกจากนั้น การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่เคยมีการพัฒนาอัตราภาษีศุลกากรสาหรับ
การค้ากับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน อันเป็นลักษณะสาคัญที่ควรเกิดขึ้นก่อนการเป็ นตลาดร่วม ก็ยิ่งทาให้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเพียงพอ เนื่องจากขาดปัจจัยสาคัญในการใช้นโยบายการค้า
และภาษีร่วมกัน42 ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้นผู้เขียนเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรที่จะต้องมีการพัฒนาอัตรา
ภาษีศุลกากรสาหรับการค้ากับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกันก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการพัฒนาอัตราภาษี
ศุลกากรดังกล่าวจะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดการใช้นโยบายการค้า และภาษีร่วมกัน และยังทาให้การค้า
กับประเทศนอกตลาดร่วมขยายตัว นอกจากนั้นการพัฒนารูปแบบการรวมตัวทางเศรษฐกิจไปตามลาดับแต่ละขั้นย่อม
39

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 17
Philippines Revenue Regulations No. 17-2012, Section 2 Definition of Term
41
Klaus-Dieter BORCHARDT, The ABC of European Union law, (Luxembourg : European Union, 2010)

40

p.33.

42

วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ, สถาบันการค้าระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2554), น.82.
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ที่จะทาให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเหนียวแน่นและเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น
4.1.1.2 ข้อจากัดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายใน
จากการที่กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นเพียงการกาหนดข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศ
สมาชิก แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรในลักษณะเหนือรัฐขึ้นมาเช่นเดียวกับกรณีของสหภาพยุโรป ทาให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศมีฐานะที่เท่าเทียมกัน และทรงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย และส่งผลให้กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายในของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเพียงการอาศัยความร่วมมือระหว่างกันเท่านั้น 43 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก การฉั น ทามติ (Consensus) และหลั ก การไม่ แ ทรกแซงซึ่ ง กั น และกั น (Noninterference)44 ก็ยิ่งทาให้แนวความคิดในการฮาร์โมไนซ์ภาษีร่วมกันเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
ภายในที่มีสภาพบังคับให้รัฐสมาชิกต้องดาเนินการตาม โดยในประเด็นดังกล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีความจาเป็นที่จะต้องนาหลักการทาสนธิสัญญามาใช้เพื่อกาหนดกลไกการดาเนินการภายในให้มีสภาพบังคับ
เป็นรูปธรรม โดยอาจจัดทาในรูปแบบของการเป็นความตกลง (Agreement) ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับในกรณี
ของความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs)45 เพื่อช่วยให้การฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษี
สรรพสามิตสามารถเป็นไปได้ง่ายขึ้นในทางปฏิบัติ โดยการจัดทาความตกลงเพื่อฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรพสามิตดังกล่าว
ผู้เขียนเห็นว่าอย่างน้อยควรจะต้องมีการกาหนดถึงหลักการสาคัญในเรื่องของขอบเขต และความหมายของภาษี
สรรพสามิ ต แนวทางการจั ดการกับ สิ นค้า แต่ล ะชนิด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการได้ รับ สิ ทธิ ป ระโยชน์ในทางภาษี
ข้อกาหนดในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า จุดความรับผิดในการเสียภาษี บทเฉพาะกาลและบทกาหนดโทษ รวมทั้งอาจมี
การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายในตลาดในรูปของคณะกรรมการภาษีสรรพสามิต
(Committee on Excise Duty) เช่นเดียวกับในกรณีของสหภาพยุโรป
4.1.2 ปัญหาการกาหนดฐานภาษี อัตราภาษี และวิธีการคานวณภาษีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.1.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดฐานภาษี
ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการกาหนดฐานภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนว่าการกาหนดฐาน
ภาษีของอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวจะทาให้เกิด
โครงสร้างการบริหารการจัดเก็บภาษีอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ได้กับเพียงแต่บางประเทศเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อนาหลักการฮาร์โมไนซ์กฎหมายภาษีสรรพสามิตมาพิจารณาจะเห็นได้ว่าความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของการ
กาหนดฐานภาษี ดั งกล่ าวเป็น เพีย งเรื่องมุ มมองของแต่ ละประเทศที่มองว่า ภาษี สรรพสามิตเป็นภาษี ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการในช่วงขั้นตอนการผลิตหรือเป็นภาษีที่เกิดขึ้นในระดับของการบริโภคเท่านั้น และไม่ได้ส่งผลทาให้เกิดการ
บิดเบือนการแข่งขัน หรือเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องฮาร์โมไนซ์กฎระเบียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในเรื่องของฐานภาษี
ตามมูลค่าเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดฐานภาษีตามมูลค่าดังกล่าวของประเทศสมาชิกก็ควรที่จะต้องมี
ความสอดคล้องกับในเรื่องของจุดความรับผิด มิฉะนั้นแล้ว ก็อาจทาให้เกิดการลดทอนความโปร่งใสทางการค้า และ
ระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และยังเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่จากการใช้อานาจดุลพินิจ เพื่อ
ประเมินราคา ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อความต้องการในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และย่อมจะส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายในการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยปริยาย
4.1.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดอัตราภาษี
43

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, “ประเทศไทยในกระแส AEC : มายาคติความเป็นจริง โอกาส และความ
ท้าทาย,” ในการสัมมนาวิชาการประจาปี 2555, จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ (กรุงเทพมหานคร, 2555), น.16-17.
44
Charter of the Association of Southeast Asian Nations, Preamble
45
สัมภาษณ์ วรมน วรุตตมะ, นักการทูตชานาญการพิเศษ, กรมอาเซียน, 16 กรกฎาคม 2561.
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ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการกาหนดอัตราภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเห็นได้ว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายในโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตแม้แต่ในสินค้าหลัก 5 ประเภท ซึ่งใน
ประเด็นดังกล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจาเป็นที่จะต้องมีการฮาร์โมไนซ์กฎระเบียบการ
จัดเก็บภาษีส รรพสามิ ตในเรื่องของการจ าแนกประเภทสิน ค้าเข้าด้ วยกัน เนื่องจากความแตกต่ างในการจาแนก
ประเภทสินค้าดังกล่าวย่อมทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการกาหนดอัตราภาษีระหว่างสินค้ าที่มีชนิดและประเภทที่
ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการกาหนดโครงสร้างอัตราภาษีที่ใช้กลไกในการแบ่งประเภทสินค้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศอันส่งผลให้เกิดการบิดเบือนในการแข่งขันระหว่างประเทศและเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเคลื่อนย้าย
สินค้าอย่างเสรี เช่น ในกรณีของประเทศไทยที่กาหนดให้สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ ที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ มีอัตรา
ภาษีที่สูงกว่าสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่มีการผลิตในประเทศทั้งที่ถือเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งการนาพิกัดอัตรา
ศุลกากรในระบบ Harmonize มาปรับใช้เช่นเดียวกับกรณีของสหภาพยุโรปจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจาแนก
และแบ่งประเภทสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้าในการกาหนดอัตราภาษีของสินค้าที่มี
ชนิดและประเภทที่ใกล้เคียงกันได้ เนื่องจากมีขอบเขตการใช้ที่ค่อนข้างกว้างและมีการจาแนกและแบ่งประเภทสินค้าที่
มีความเป็นสากล
4.1.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการคานวณภาษี
ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการกาหนดวิธีการคานวณภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเห็นได้ว่า
ระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงมีความแตกต่างหลากหลายกันค่อนข้างมาก ซึ่ง
ความแตกต่างทั้งหลายเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน และเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในตลาดในแง่ของความยุ่งยาก และซับซ้อนในการจัดทากฎระเบียบ และการบังคับใช้
กฎหมายของภาครัฐ นอกจากนั้นยังอาจทาให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบขึ้นภายในตลาดได้ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
นั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจาเป็นที่จะต้องฮาร์โมไนซ์วิธีการคานวณภาษีสรรพสามิตจาก
สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับในกรณีของสหภาพยุโรป
เนื่องจากสินค้าในกลุ่มดังกล่าวมี วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป และยัง
สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนภายในทั่วทั้งตลาด โดยควรใช้วิธีการคานวณภาษีตาม
ปริมาณเพียงรูปแบบเดียวกับสินค้าในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากจะสามารถตอบสนองต่อผลกระทบภายนอกเชิง ลบที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคได้ดีที่สุด
4.2 ข้อจากัดในเรื่องโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในบริบทของประเทศไทย
4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดฐานภาษี
ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้นาราคาขายปลีกแนะนามาใช้เป็นฐานในการคานวณ
ภาษีตามมูลค่า แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังมีการคงจุดความรับผิดไว้ที่การนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเช่นเดิม ซึ่งการกาหนเดโครงสร้างภาษีดังกล่าวนั้นเป็นการนาราคาหรือมูลค่า
ของสิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนของการบริ โ ภค (Consumer Level) มาใช้ กั บ โครงสร้ า งทางภาษี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการในช่วงขั้นตอนของการผลิต (Manufacturer Level) ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานภาษี
ตามมูลค่าและจุดความรับผิด อันเป็นการลดความโปร่งใสในระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 46 รวมทั้งเกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการพิสูจน์ความถูกต้องของราคา โดยในประเด็นดังกล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรที่จะนา
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และราคาศุลกากร มาใช้เป็นฐานในการคานวณภาษีตามมูลค่า เพื่อให้สอดคล้องกับจุด
ความรับผิดในทางภาษีและแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน เนื่องจากราคาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถสะท้อนต้นทุนของผู้ผลิตได้ดีที่สุด และผู้มีหน้าที่เสียภาษีย่อมทราบอยู่แล้วว่าราคา
46

International Tax and Investment Center, คู่มือสาหรับการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร
: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด, 2558), น.67.
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ที่จะนามาใช้เป็นมูลค่าเพื่อคานวณภาษีเป็นเท่าไร ทาให้หน่วยงานของรัฐไม่เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการพิสูจน์ความ
ถูกต้องของราคา
4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดอัตราภาษี
การกาหนดอัตราภาษีของประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีกรอบโครงสร้างอัตราภาษีที่ค่อนข้างกว้างทาให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการวางแผนธุรกิจและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังมีปัญหาจากการ
กาหนดอัตราภาษีที่ไม่สอดคล้องกันเองระหว่างสินค้าและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งยังประสบปัญหาจาก
การจาแนก และแบ่งประเภทสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
นอกจากจะส่งผลให้การกาหนดโครงสร้างอัตราภาษีเกิดความสลับซับซ้อน และกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว ยังถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อมาตรการการค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลกที่กาหนดให้
รัฐภาคีสมาชิกจะต้องดาเนินการทางการค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้นผู้เขียนเห็นว่า ประเทศ
ไทยควรกาหนดกรอบโครงสร้างอัตราภาษีให้มีความชัดเจนแน่นอน และสอดคล้องกับผลกระทบภายนอกเชิงลบที่
เกิดขึ้น รวมทั้งยังจาเป็นที่จะต้องกาหนดโครงสร้างอัตราภาษีให้ครอบคลุมสินค้าที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวทุกชนิด เพื่อลด
ปรากฏการณ์การขายสู่ตลาดส่วนล่าง (Trading Down Effect) ซึ่งจะทาให้การควบคุมและลดการบริโภคสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในระยะยาวผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรนาหลักการและโครงสร้างการจาแนก
ประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรในระบบ Harmonize มาปรับใช้ในการจาแนกประเภทสินค้าที่จะต้องมีการเสีย
ภาษีสรรพสามิต ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการจาแนกและแบ่งประเภทสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยังช่วยแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าในการกาหนดอัตราภาษีของสินค้าที่มีชนิดและประเภทที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย
4.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการคานวณภาษี
4.2.3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการคานวณภาษีโดยพิจารณาจากฐานภาษี
การที่ประเทศไทยกาหนดให้มีการใช้วิธีการคานวณภาษีแบบทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า หรือแบบผสม ซึ่ง
ยังคงมีการนาปัจจัยในด้านมูลค่ามาใช้กับ สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ส่งผลให้
ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาการบริโภคสินค้าในกลุ่มดังกล่าวของประเทศไทยไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
การนามูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลดราคาและคุณภาพของสินค้า 47 เพื่อให้เสีย
ภาษีในอัตราที่ต่าลงและขายได้เพิ่มมากขึ้น 48 อันเป็นการสวนทางต่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดย
สิ้นเชิง ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้นผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรแก้ไขวิธีการคานวณภาษีของสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มาเป็นวิธีการคานวณภาษีตามปริมาณเพียงรูปแบบเดียวโดยไม่ขึ้ นอยู่กับ
มูลค่าหรือราคาขาย อันเป็นไปในแนวทางเดียวกับการกาหนดวิธีการคานวณภาษีจากสินค้าในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่
ของสหภาพยุโรป เพื่อสะท้อนถึงปริมาณการบริโภคและเชื่อมโยงผลกระทบภายนอกเชิงลบที่เกิดขึ้นเข้ากับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าในกลุ่มดังกล่าว49
4.2.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการคานวณภาษีโดยพิจารณาจากอัตราภาษี
ดั ง ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า การที่ ป ระเทศไทยได้ ก าหนดให้ ร าคาขายปลี ก แนะน าไม่ ร วมถึ ง เฉพาะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้วิธีการคิดคานวณภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยยังคงขัดกับลักษณะของภาษีสรรพสามิตที่ดี
ในเรื่องของความยุติธรรมเนื่องจากยังมีความซ้าซ้อนของภาระภาษีอยู่เช่นเดิม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่า
ประเทศไทยควรแก้ไขวิธีการคานวณภาษีสรรพสามิตให้เป็นวิธีการคานวณภาษีแบบแยกนอก เพื่อสร้างความง่าย และ

47

เพิ่งอ้าง, น.136.
โพสต์ทูเดย์, “ทางตัน 'แก้ภาษีบุหรี่' แห่ออกแบรนด์ใหม่ ดัมพ์ราคาต่ากว่าซองละ 60 บาท เลี่ยงจ่ายแพง,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561, จาก https://www.posttoday.com/finance/news/540510
49
Richard M. Bird, Tobacco and Alcohol Excise Taxes for Improving Public Health and Revenue
Outcomes: Marrying Sin and Virtue?, (Toronto : University of Toronto, 2015) p.21-22.
48

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562

97

โปร่งใสในการคิดคานวณภาษีสรรพสามิต 50 โดยควรปรับปรุงฐานภาษีตามมูลค่ามาใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
โดยไม่กาหนดให้ต้องมีการรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชาระด้วย ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวิธีการคานวณ
ภาษีแบบรวมในได้โดยปริยาย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมดังกล่าวย่อมเป็น ราคาที่ผู้ผลิตมี
การขายออกจากโรงอุตสาหกรรมจึงยังไม่มีการรวมภาระภาษีต่าง ๆ ในสภาพพร้อมจาหน่ายให้กับผู้บริโภคเช่นเดียวกับ
การใช้ฐานภาษีตามมูลค่าที่ถือตามราคาขายปลีกแนะนา
บทสรุป
เพื่อให้การฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรพสามิตสามารถเกิดขึ้นได้ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนมีความจาเป็นที่จะต้อง
แก้ไขโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบางประการร่วมกัน อันได้แก่ การกาหนดวิธีการคานวณภาษี สรรพสามิต
จากสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและวัตถุประสงค์
ในการจั ด เก็บ ภาษี รวมทั้ ง แก้ไ ขการจ าแนกประเภทสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานโดยน าพิ กัด อัต ราศุล กากรในระบบ
Harmonize มาปรับใช้ โดยจัดทาเป็นสนธิสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศชนิดอื่นอันมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศให้ประเทศสมาชิกจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสนธิสัญญา เช่น ความตกลง (Agreement) เพื่อให้
เกิดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายในอันมีสภาพบังคับเป็นรูปธรรม
อย่ า งไรก็ต าม การฮาร์โ มไนซ์ ภาษี สรรพสามิ ตของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย นให้ประสบผลส าเร็จ นั้ น
ประเทศสมาชิกไม่เพียงแต่จะต้องแก้ไขปัญหาข้อจากัดดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นสาคัญอื่น ๆ
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจาเป็นต้องนามาพิจารณาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาความแตกต่างท างการเมือง
การปกครองซึ่ ง ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อการกาหนดรูป แบบโครงสร้า งทางเศรษฐกิจ ปั ญ หาความแตกต่ า งด้ า น
วัฒนธรรม รวมทั้งความขัดแย้งกันโดยตรงระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น เพื่อให้การฮาร์โมไนซ์ภาษีสรรรพสามิต
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม

50

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทาประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต,” (โครงการศึกษาวิจัยเสนอต่อกรมสรรพสามิต, 2555), น.(ก-23).
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