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เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หากอุตสาหกรรมขาดการจัดการที่ดี ย่อมก่อให้เกิด
มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ดังบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ และที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ดังกรณีปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา อาจสังเกตได้ว่าภาครัฐสร้างกลไกรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย แต่กลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมกลับไม่ได้รับการ
พัฒนาให้เข้มแข็งเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ จะเห็นว่า
กลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มักนำมาใช้ คือการควบคุมและกำกับโดยการออก
กฎหมายบังคับหรือการกำหนดให้ปล่อยมลพิษได้ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังมี
กลไกอีกประเภทหนึ่งที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมและสามารถใช้ควบคู่กัน
คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการนำภาษีสิ่งแวดล้อม
มาใช้เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ที่หลายประเทศได้ประยุกต์ใช้นานแล้ว
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ นั่นคือผู้ประกอบการ
ยอมลงทุนเพื่อการบำบัดของเสียหรือมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงมีความพยายามจากหลาย
ฝ่ายเสนอให้มีการตรากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้นใช้ในประเทศไทย

สารบัญ

เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไปและ
ผู้เกี่ยวข้อง แผนงานนสธ. จึงรวบรวมประเด็นข้อสงสัยและคำถามที่มักพบบ่อยๆ
จากเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อม ร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดหลัก
เกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศ ร่าง
พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษ
ทางน้ำ และยังได้รวบรวมคำตอบจากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบของ
คำถามและคำตอบ ที่น่าสนใจและมีเนื้อหาเข้าใจง่าย มานำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้
คณะทำงานวิชาการ
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้
กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
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ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข	
และอัตราการจัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศ
จากค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนและ
ฝุ่นละอองรวม
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คำถามอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	

Q&A :1
ภาษีสิ่งแวดล้อม
กับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ก. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม
คำถามที่ 1
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อมคืออะไร
คือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้สินค้า
และบริ ก ารสะท้ อ นต้ น ทุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays
Principle : PPP) อั น จะมี ผ ลทำให้ ผ ู้ ผ ลิ ต และ
ผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและ
การบริ โภค

คำถามที่ 2
ภาษีสิ่งแวดล้อมคืออะไร
ภาษี สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจากผู้ก่อมลพิษจะ
ต้องกำหนดมูลค่าที่เหมาะสม คือไม่ต่ำเกินไปจน
ผู้ประกอบการยอมจ่ายภาษีที่ถูกกว่าต้นทุนการ
ลดมลพิษ หรือไม่สงู เกินไปจนทำให้ผปู้ ระกอบการ
ไม่สามารถรับภาระได้จนต้องลักลอบปล่อยมลพิษ

8 / Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม : แนวคิด หลักการ และกฎหมาย

คำถามที่ 3
ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. ภาษีการปล่อยมลพิษ
2. ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์
3. ระบบมัดจำคืนเงิน
4. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
6. ค่าปรับ
7. การซื้อขายหรือโอนใบอนุญาต
การปล่อยมลพิษ
8. การวางประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
9. การใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกัน
10. มาตรการอุดหนุน
11. และอื่นๆ

หมายเหตุ : ต่อไปนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจะใช้คำว่าภาษีสิ่งแวดล้อมแทนความหมาย

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
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คำถามที่ 4
ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใด
ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ใช้มาตรการกำกับและควบคุม (Command and Control) เป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนในการกำกับสูง
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบขาดขีดความสามารถและทรัพยากรในการติดตาม
ตรวจสอบให้ผู้ก่อมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
• ผู้ก่อมลพิษสามารถปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เต็มที่ตราบใดที่ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษแล้ว จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตที่สะอาดกว่า
• ผู้บริ โภคขาดความตื่นตัวว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ตนใช้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมหากมิได้รับการบำบัดหรือจัดการอย่างถูกต้อง
• ยังมิได้นำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) มาใช้อย่าง
เต็มที่
• มีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้บ้าง แต่ยังน้อยมาก เช่น ค่าบำบัด
น้ำเสีย ค่าจัดการขยะ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ อัตราภาษีสรรพสามิตที่แตกต่างกัน
• ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักเป็นกลุ่มผู้ยากจน หรือขาดอำนาจต่อรอง
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ข. ลักษณะของร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อม
คำถามที่ 1
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อมคืออะไร
เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดกรอบในการใช้
ภาษี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ป ระเภทต่ า งๆ
สำหรั บ ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ นำไปใช้ ใ นการจั ด การปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นการเสริมมาตรการ
กำกับและควบคุม (Command and Control) สร้างแรง
จูงใจให้ลดการก่อมลพิษอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้ก่อมลพิษน้อยลง

คำถามที่ 2
การจัดทำกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อมมีกรอบแนวคิดอย่างไร
กรอบแนวคิดในการจัดทำกฎหมายว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อมนั้น ได้กำหนดให้
มีการร่างกฎหมายเป็นสองระดับ (ดูภาพประกอบที่ 1 ) กล่าวคือ
1. ระดับพระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดกรอบการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม
2. ระดับพระราชกฤษฎีกา
เป็นกฎหมายระดับรอง ซึ่งเสนอโดยแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อใช้สำหรับ
ควบคุมมลพิษแต่ละประเภท เช่น พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางน้ำ พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทาง
อากาศ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การกำหนดอั ตราภาษี จ ะกำหนดภายใต้ก ฎกระทรวง ส่ว นประกาศ
กระทรวงจะเป็นตัวกำหนดประเภท ชนิดและขนาดโรงงาน และแหล่งกำเนิดมลพิษ
อื่นๆ ที่มีหน้าที่เสียภาษีสิ่งแวดล้อม
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พ.ร.บ. ภาษีสิ่งแวดล้อม

พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางน้ำ พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางอากาศ

พ.ร.ฎ. อื่นๆ

กระทรวงกำหนด
อัตราภาษี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม

คำถามที่ 3
การออกพระราชกฎษฎีกาแต่ละฉบับนั้น
มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร
ในการออก พ.ร.ฎ. แต่ละฉบับ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
ต้องเสนอเข้าไปที่คณะกรรมการกำกับนโยบายการใช้
ภาษีสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการนี้ เป็ น
คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้ภาษีสิ่งแวดล้อมหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ประเภทต่างๆ
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คำถามที่ 4
ตามร่าง พ.ร.บ.นี้ประกอบด้วย
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
เครือ่ งมือเศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีสงิ่ แวดล้อมนี้
ประกอบด้วย
1. ภาษีสิ่งแวดล้อม
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3. ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์
4. การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
5. การซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ
6. การให้เงินอุดหนุน
7. มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

คำถามที่ 5
ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อม
มีมาตรการสนับสนุนอะไรบ้าง
มาตรการสนั บ สนุ น ตามพระราช
บัญญัติฉบับนี้มีหลายประการ ได้แก่ เงิน
อุดหนุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่กิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การ
ลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่สามารถลดมลพิษได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เสียภาษียังมีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยี ในระยะ
แรก รายได้ของกองทุนฯ จะมาจากภาษีมลพิษทางน้ำและภาษีมลพิษทางอากาศ
โดยจะมีการแยกเงินเป็นบัญชีตามแหล่งที่มา ในวันข้างหน้า หากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษก็จะมีการแยกบัญชีไว้
เช่นกัน เพื่อให้สามารถนำเงินกลับมารับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์จากผู้บริ โภค แล้วเอา
เงินนั้นไปจัดการรีไซเคิล บำบัดและกำจัดของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ต่อไป
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ค. ลักษณะการจัดเก็บภาษีมลพิษจากแหล่งกำเนิด

คำถามที่ 1
ใครมีหน้าที่เสียภาษีสิ่งแวดล้อมบ้าง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่
กลุ่มที่ 1 โรงงานจำพวกที่ 3 ตามประเภท ชนิด และขนาดที่ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมกำหนด
กลุ่มที่ 2 โรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 และกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามประเภท ชนิด และขนาดที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

คำถามที่ 2
ประเภทและขนาดของโรงงานที่แตกต่างกัน
ต้องจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมในอัตราที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ประเภทและขนาดของโรงงานที่แตกต่างกัน จะต้องจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมใน
อัตราที่แตกต่างกัน เนื่องจากโรงงานในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นจะพบว่า
แต่ละโรงงานจะปล่อยมลพิษหรือของเสียแตกต่างกัน ทั้งในเชิงปริมาณและชนิดของ
มลพิษ ดังนั้นกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดอัตราภาษีสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันตามประเภทและขนาดของโรงงานหรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ
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คำถามที่ 3
อัตราการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษนั้นมีกี่อัตรา
และทำไมจึงมีความแตกต่างกัน
การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษตาม พ.ร.ฏ. ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ประกอบ
ด้วย การเก็บภาษีแบบอัตราคงที่ สำหรับโรงงานหรือแหล่งกำเนิดมลพิษขนาด
กลางและขนาดเล็ก และการเก็บภาษีแบบอัตราแปรผัน สำหรับโรงงานหรือ
แหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ เนื่องจากจำนวนโรงงานหรือแหล่งกำเนิดมลพิษขนาด
กลางและขนาดเล็กมีเป็นจำนวนมาก เกินกว่าความสามารถของหน่วยงานราชการ
ในการตรวจสอบและควบคุมได้ในปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บแบบ
แปรผันได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมมากขึ้น
ก็สามารถขยายการจัดเก็บแบบอัตราแปรผันให้ครอบคลุม โรงงานหรือแหล่งกำเนิด
มลพิษจำนวนมากขึ้นหรือทุกขนาดได้ทั้งหมด

คำถามที่ 4
ในกลุม่ ของโรงงานทีป่ ล่อยมลพิษทางน้ำ มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งขนาด
ของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีอย่างไร
การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากโรงงานจำพวกที่ 3 อัตราการจัดเก็บจะขึ้น
กับขนาดของโรงงาน โดยที่ขนาดของโรงงานจำพวกที่ 3 จะแบ่งตามปริมาณน้ำทิ้ง
ดังนี้
โรงงานขนาดเล็ก คือ โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้ง 1-50 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
โรงงานขนาดกลาง คื อ โรงงานที่ ม ี ป ริ ม าณน้ ำ ทิ้ ง มากกว่ า 50-500
ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
โรงงานขนาดใหญ่ คือ โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้ง มากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน
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คำถามที่ 5
ในกลุ่มของโรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศมีหลักเกณฑ์
ในการแบ่งขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดเก็บภาษีอย่างไร
การจั ด เก็ บ ภาษี ม ลพิ ษ ทางอากาศในเบื้ อ งต้ น ได้
กำหนดให้จัดเก็บจากโรงงานจำพวกที่ 3 โดยอัตราการจัด
เก็บจะขึ้นกับขนาดของโรงงาน ซึ่งจะแบ่งตามแรงม้าของ
เตาอุตสาหกรรม ดังนี้
• โรงงานขนาดเล็ ก คื อ โรงงานที่ ม ี ข นาดเตา
อุตสาหกรรมน้อยกว่า 500 แรงม้า หรือขนาดหม้อน้ำ
เล็กกว่า 5 ตันต่อชั่วโมง
• โรงงานขนาดกลาง คือ โรงงานที่มีขนาดเตา
อุตสาหกรรมตั้งแต่ 500 แรงม้าขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000
แรงม้า หรือขนาดหม้อน้ำตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 10 ตันต่อชั่วโมง
• โรงงานขนาดใหญ่ คือ โรงงานที่มีขนาดเตา
อุตสาหกรรมตั้งแต่ 1,000 แรงม้าขึ้นไป หรือขนาดหม้อน้ำ
ตั้งแต่ 10 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
โรงงานจำพวกที่ 3 คื อ โรงงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากและการประกอบกิจการโรงงาน ต้องขออนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัด
โรงงานจำพวกที่ 2 คื อ โรงงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรองลงมาและการประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้
หน่วยงานผู้อนุญาตทราบก่อน
โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้
ทันทีโดยไม่ต้องแจ้ง
ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแล
และการรั บ แจ้ ง โรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
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ง. วิธีการบริหารภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อม
และกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
คำถามที่ 1
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสงิ่ แวดล้อม มีกลไกและวิธกี ารบริหารจัดการอย่างไร

การบริหารภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีีสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลไกที่สำคัญ
ได้ แ ก่ กลไกระดั บ นโยบาย ซึ่ง มีคณะกรรมการกำกับนโยบายการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และกลไกระดับบริหารซึ่งมีกองทุนภาษีและ
ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารองค์กรที่ประกอบด้วย คณะกรรมการ
กองทุนฯ และผู้จัดการกองทุนฯทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุนฯ

คำถามที่ 2
คณะกรรมการกำกับนโยบายการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยใครบ้าง

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคณะกรรมการรวม 15 คน ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ปลัดกระทรวงการคลัง
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
8. ผู้แทนสภาหอการค้า
9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
11. ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12. ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ
13. ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล
14. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
15. ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ
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คำถามที่ 3
คณะกรรมการกำกับนโยบาย
การใช้ภาษีสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
คณะกรรมการกำกับนโยบาย มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องตราเป็นกฎหมายระดับรองต่างๆ ภายใต้พระราช
บัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเสนอเรือ่ งเข้าไปทีค่ ณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

คำถามที่ 5
กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
มีแหล่งที่มาของเงินอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร
กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม มีแหล่งที่มาของเงินดังรูปข้างล่างนี้

คำถามที่ 4
รายได้ที่เก็บจากภาษีมลพิษ
ต่างๆ จะนำไปใช้ประโยชน์
อย่างไร
ภาษี ม ลพิ ษ ที่ จ ั ด เก็ บ ได้ ห ลั ง หั ก
ค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แล้ว ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้ากองทุน
ภาษี และค่ าธรรมเนียมสิ่ ง แวดล้ อ ม
การจัดสรรเงินภาษีที่เก็บจากมลพิษ
แต่ละประเภทเพื่อนำไปใช้จะแตกต่างกันตามการจัดการมลพิษแต่ละประเภท แต่
โดยหลักการแล้วจะนำไปจัดสรรให้แก่โครงการต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพและแก้ไข
ปัญหาสิง่ แวดล้อม ดังเช่น
- อุดหนุนหรือให้กู้ยืมแก่โครงการควบคุมหรือลดมลพิษ
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการมลพิษ
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
- ช่วยเหลือหรือให้กู้ยืมแก่กิจการรีไซเคิล
- สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย และอื่นๆ
ทั้งนี้ โครงการต่างๆ อาจเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้
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แผนภาพที่ 2 ลักษณะและแหล่งที่มาของเงินกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม

กองทุนนี้มีลักษณะดังนี้
- มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- แยกเงินออกเป็นบัญชีตามที่มาและวัตถุประสงค์
- การจั ด สรรและการใช้ จ่ า ยเงิ น ในแต่ ล ะบั ญ ชี ใ ห้ เป็ น ไปตาม พ.ร.ฎ. และ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
- แต่ละบัญชีมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการกองทุน
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คำถามที่ 6
กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
มีระบบการบริหารจัดการอย่างไร

คำถามที่ 8
กองทุนจากร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิง่ แวดล้อม มีคณะกรรมการกองทุน จำนวน 7 คน
ประกอบด้วย
1. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 2. อธิบดีกรมโรงงาน อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ และเลขาธิการ สผ. 3. ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม 4. ผู้แทนจาก
ภาคบริการ 5. ผูแ้ ทนจาก เทศบาล อบต. และกทม. 6. ผูท้ รงคุณวุฒิ 7. ผูอ้ ำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้ ในแต่ละบัญชีของกองทุน มีผู้จัดการกองทุนที่มีอำนาจประเมินและ
อนุมตั ขิ อ้ เสนอโครงการภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการกำหนด

คำถามที่ 7
กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมมีกลไกติดตาม
และตรวจสอบเพื่อการบริหารที่โปร่งใสหรือไม่อย่างไร
ในการบริ ห ารกองทุ น ได้ ก ำหนดให้ ม ี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล
กองทุนฯ ดังนี้
- ต้องมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ
- มี ง บการเงิ น ถู ก สอบบั ญ ชี แ ละประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์ สิ น
โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
กองทุนแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสตง.
- มีคณะกรรมการประเมินผลแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
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ต่ า งจากกองทุ น อื่ น ๆ ตรงที่คณะกรรมการกองทุ น ตามร่ า ง พ.ร.บ. ภาษี
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เงินและการบริหารจัดการกองทุน กองทุนมี
การแยกเงินออกเป็นบัญชีตามที่มาของภาษีและค่าธรรมเนียม แต่ละบัญชีมีผู้จัดการ
ซึ่งมีอำนาจประเมินและอนุมัติ โครงการได้ภายในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุน
กำหนด ผู้จัดการมีหน้าที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนเมื่อมีผู้เสนอ
โครงการเข้ามา เช่น โรงงานขอปรับปรุงเทคโนโลยี ขอการสนับสนุนด้าน R&D
ผู้ จ ั ด การจะประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการและสามารถอนุ ม ั ติ เงิ น ให้ แ ก่
โครงการได้ การบริหารจัดการกองทุนจึงมีความคล่องตัวกว่า สำหรับโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีมูลค่าเกินวงเงินที่ผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติ จะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ
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จ. คำถามทั่วไปต่อการจัดเก็บและการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม
คำถามที่ 1
ในกรณีที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราแปรผัน ผู้ประกอบการที่ลงทุน
กิจการไปแล้วอาจมีข้อจำกัดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ทำอย่างไรทีจ่ ะให้ผปู้ ระกอบการเกิดแรงจูงใจในการเปลีย่ นเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการปล่อยมลพิษ ภาษีที่
เก็บได้จะนำไปสนับสนุนโครงการบำบัดมลพิษ และอุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตได้

คำถามที่ 2
ถ้ า ผู้ ป ระกอบการบำบั ด มลพิ ษ ทางน้ ำ หรื อ อากาศได้ ดี แ ล้ ว ก่ อ น
ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ยังต้องจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมอีกหรือไม่
ผู้ประกอบการยังต้องจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อม แม้มลสารที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม
จะมีค่ามลพิษที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็ตาม เนื่องจากมลสารนั้นไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อย
ย่อมก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อม กำหนดให้
อาจลดภาษีสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถบำบัดมลพิษจนดีกว่าค่า
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดได้
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คำถามที่ 3
เงินภาษีสิ่งแวดล้อมที่เก็บได้
ทำไมไม่นำไปอุดหนุนผู้ประกอบการที่ทำดีกว่ามาตรฐาน
การอุ ด หนุ น ผู้ ป ระกอบการเป็ น หลั ก การที่ ใ ช้ เ มื่ อ
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าสาธารณะ (public goods) ที่ไม่ได้
รับการชดเชยจากระบบตลาด ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิต
มลพิษ มลพิษเป็นสิ่งไม่ดีต่อสาธารณะ (public bad) ไม่ใช่
สินค้าสาธารณะ (public goods) แม้จะผลิตมลพิษน้อยเท่าไร
ก็ยังเป็นสิ่งไม่ดีต่อสาธารณะ (public bad) จึงไม่สมควรที่จะ
ได้รับการสนับสนุน

คำถามที่ 4
ถ้าหากพื้นที่บางแห่งมีความเสี่ยง
และมีความอ่อนไหวต่อมลพิษ ควรจะต้องเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อมในอัตราที่สูงกว่าพื้นที่อื่นหรือไม่
เพื่อทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่
เปลี่ยนไปตั้งในพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงน้อย
และเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่แพงกว่า
เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ปล่อยมลพิษด้วยกันหรือไม่
ตามหลักการแล้ว การเก็บภาษีมลพิษอาจแตกต่างได้ตามความสามารถใน
การรองรับมลพิษของพื้นที่ หรือความเปราะบางในระบบนิเวศ แต่การเก็บภาษีโดย
เก็บในอัตราที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่นั้น ในปัจจุบันกฎหมายยังไม่เปิดให้ทำได้ ใน
ความเป็นจริง ถ้าหากมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่ จะทำให้
อุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ไม่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันที่ตั้งในพื้นที่อื่นที่เสียภาษีต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่ใดมีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเต็มศักยภาพในการรองรับแล้ว ก็ไม่ควรอนุญาตให้ก่อตั้ง
หรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมอีก
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Q&A :2
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการ
จัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศ
จากค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจน
และฝุ่นละอองรวม

คำถามที่ 1
ทำไมการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
จึงมีการแบ่งเป็นแบบอัตราเหมาจ่าย
และแบบอัตราแปรผัน
การสร้างระบบการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายที่จะ
จัดทำขึ้นนี้ ได้ยึดหลักความเป็นจริงและความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ เนื่องจากสมรรถนะและความสามารถของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม) ใน
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและควบคุมได้เฉพาะโรงงาน
จำพวกที่ 3 โดยเฉพาะที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ เท่านั้น
กฎหมายจึงกำหนดให้จัดเก็บในอัตราแปรผันเฉพาะจาก
โรงงานขนาดใหญ่ ในอนาคตเมื่อหน่วยงานของรัฐมี
ความพร้อมมากขึ้น ก็สามารถเปลี่ยนให้มีการจัดเก็บใน
อัตราแปรผันทั้งหมดได้

คำถามที่ 2
ในกรณีอุตสาหกรรมซึ่งมีปล่องระบายมลพิษ
ทางอากาศจำนวนมากจะใช้ปล่องใดในการคำนวนภาษี

คำถามที่ 4
ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้น
ไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวใช่หรือไม่
ในส่วนภาษีมลพิษทางน้ำจะมีการจัดเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งที่เป็น
โรงงานและไม่ใช่โรงงาน แต่ในส่วนของภาษีมลพิษทางอากาศ จะเริ่มต้นจัดเก็บ
จากโรงงานจำพวกที่ 3 ก่อน ตามความพร้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน
ส่วนของมลพิษอื่นๆ และสาร VOCs จากยานยนต์นั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ จะคิดคำนวณจากทุกปล่องที่ปล่อยมลพิษ

คำถามที่ 3
ในกรณีที่มีการวัดมลพิษจากปล่อง จะจัดการอย่างไรกับอุตสาหกรรม
ที่ไม่ได้มีการเดินเครื่อง 24 ชั่วโมงในกระบวนการผลิตปรกติ

คำถามที่ 5
การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
มี รู ป แบบขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ห รื อ การยื่ น ชำระภาษี
อย่างไร

หากมีการตรวจวัดโดยระบบ CEM (Continuous Emission Monitoring) จะใช้
ข้อมูลในการคำนวณภาษีการปล่อยมลพิษจาก CEM อย่างไรก็ตาม ในโรงงานบาง
ประเภทซึ่งไม่มีการใช้ CEM นั้น ในวันที่ไม่มีการเดินเครื่องจักร หรือไม่ใช่วันทำงาน
ก็สามารถทำการหักวันนั้นออกได้ตามแบบรายงาน ซึ่งต้องเสนอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุก 6 เดือน โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณภาษีและไปชำระภาษีที่
คำนวณได้ที่กรมสรรพามิตหรือสรรพสามิตพื้นที่

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี
การปล่อยมลพิษทางอากาศ ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
แล้วแต่กรณี สำหรับวิธีการชำระภาษี ให้ยื่นแบบประเมินภาษีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศพร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงาน
นั้นตั้งอยู่ โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางมีหน้าที่ยื่นแบบประเมินปีละหนึ่งครั้ง
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ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ต้องยื่นแบบประเมินภาษีตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมกำหนด แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ าปี ง านละสองครั้ ง เมื่ อ กรม
โรงงานอุ ส าหกรรม หรื อ อุ ส าหกรรมจั ง หวั ด รั บ รองแบบประเมิ น ภาษี แ ล้ ว ให้
ผู้ประกอบการไปชำระภาษี ที่กรมสรรพสามิต หรือสรรพสามิตพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้
ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทรณ์ภาษีได้ตามแผนภาพข้างล่างนี้
การยื่นแบบรายการชำระภาษีของ
ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่สาม

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีมลพิษทางอากาศโรงงานจำพวกที่ 3

ส่วนการจัดการเงินรายได้จากภาษีนั้น ให้ดำเนินการจัดสรรให้กรมสรรพ
สามิ ต ร้ อ ยละ 3 ส่วนที่เหลือจะนำส่งเข้ากองทุน และกองทุ น จะจั ด สรรเงิ น ให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นจำนวนร้อยละ 25 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
และควบคุมให้โรงงานปฏิบัตติ ามพระราชกฤษฎีกานี้ และจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 20 เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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คำถามที่ 6
การจัดเก็บภาษีมลพิษอากาศแบบเหมาจ่ายและเก็บเฉพาะ
บางประเภทของอุตสาหกรรม จะมีความเป็นธรรมหรือไม่
ในระยะแรกทีห่ น่วยงานรัฐยังไม่สามารถตรวจสอบ
ควบคุม โรงงานทุกประเภทและขนาดได้ทั้งหมด จึง
จำเป็นต้องกำหนดให้โรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง
เสียภาษีในอัตราเหมาจ่ายไปก่อน ในกรณีโรงงานขนาด
ใหญ่ทถี่ กู เก็บภาษีในอัตราแปรผัน ผูป้ ระกอบการมีสทิ ธิ
อุทธรณ์ภาษีได้
สำหรับการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศใน
ระยะแรก จะก็ บ จากการปล่ อ ยซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุน่ ละอองรวม ทีเ่ ป็นตัวการ
หลักในการก่อมลพิษทางอากาศก่อน ในอนาคตอาจมี
การพัฒนาการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมประเภทอืน่ ๆ
หรือมลพิษชนิดอืน่ ๆ ต่อไป

คำถามที่ 7
ในการจัดเก็บภาษีมลพิษอากาศ ซึ่งได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละอองรวม จะเก็บภาษีรวม
โดยใช้ดัชนีคุณภาพอากาศรวม (Air Quality Index : AQI)
ได้หรือไม่
การจัดเก็บภาษีมลพิษอากาศจะคิดอัตราภาษี โดยแยกตามประเภทของมลพิษ
อากาศออกจากกัน เนือ่ งจากแต่ละประเภทมลพิษจะมีอตั ราการจัดเก็บภาษีทไี่ ม่เท่ากัน
จึงไม่สามารถใช้ดชั นีคณ
ุ ภาพอากาศรวมได้
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Q&A :3
ร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข
และอัตราการจัดเก็บ
ค่าการปล่อยมลพิษทางน้ำ

คำถามที่ 1
ในร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำ
ได้กำหนดคำจำกัดความ “น้ำทิ้ง” ไว้อย่างไร
ความหมายของ “น้ำทิ้ง” ในร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ ได้อ้างอิง การใช้ถ้อยคำตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง น้ำทิ้งที่ระบายจากโรงงานออกสู่สิ่ง
แวดล้อมภายนอก

คำถามที่ 3
ในกรณีที่โรงงานหนึ่งใช้บริการการบำบัดน้ำเสียรวม
ของนิคมอุสาหกรรมแล้ว ถ้าโรงงานนั้นต้องจ่ายภาษีน้ำเสีย
ตามร่าง พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางน้ำด้วย จะทำให้ผู้ประกอบการต้อง
จ่ายเงินซ้ำซ้อนหรือไม่ และจะมีความเสมอภาคในการใช้กฎหมาย
หรือไม่

คำถามที่ 2
น้ำทิ้งที่ระบุไว้ในร่าง
พ.รฎ. กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการ
จัดเก็บค่าการปล่อยมลพิษ
ทางน้ำนั้น มีการรวม
น้ำหล่อเย็นด้วยหรือไม่
ความหมายของ “น้ำทิ้ง” ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่
รวมถึ ง น้ ำ หล่ อ เย็ น อย่ า งไรก็ ต าม
โดยหลั ก การแล้ ว จะพิ จ ารณาจาก
ข้อเท็จจริงว่ามีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้าโรงงานไม่ได้
ระบายน้ ำ ทิ้ ง ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มก็ ไ ม่
ต้องจ่ายภาษี
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ในกรณีที่โรงงานหนึ่งใช้บริการการบำบัดรวมและชำระค่าบริการแล้ว ก็ไม่
ต้องจ่ายภาษีมลพิษทางน้ำตามกฎหมายนี้อีก เนื่องจากโรงงานได้จ่ายค่าบำบัด
น้ำเสียให้การนิคมอุตสาหกรรมไปแล้ว แต่การนิคมอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชำระ
ภาษี ม ลพิ ษ ทางน้ ำ ที่ ป ล่ อ ยออกจากโรงงานบำบั ด น้ ำ เสี ย ของตน ส่ ว นในกรณี
มลพิษทางอากาศ จะแยกเก็บภาษีเป็นรายโรงงาน นั่นหมายความว่า ใครปล่อย
มลพิษอากาศผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้จ่าย
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คำถามที่ 4
การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำมีการ
จัดเก็บในทุกประเภทของโรงงาน
ใช่หรือไม่
การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำนั้นจะมี
การจั ด เก็ บ ในทุ ก ประเภทของโรงงาน
โดยแบ่งเป็นใน 2 กรณีคือ ในกรณีของ
โรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 นั้น
ดำเนินการจัดเก็บโดยองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นกรณี ข องโรงงาน
จำพวกที่ 3 นั้นจะอยู่ในความดูแลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี
จะมีการออกประกาศกระทรวงกำหนด
ชนิ ด ประเภท และขนาดของโรงงาน
และแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีหน้าที่เสียภาษี
อีกทีหนึ่ง
ภาษีมลพิษทางน้ำจะต่างจากมลพิษ
ทางอากาศซึ่งจะเก็บเฉพาะจากโรงงาน
จำพวกที่ 3 แต่ภาษีมลพิษทางน้ำจะจัด
เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท
ทั้งในและนอกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวม
ถึงโรงงานจำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 และ
กิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตาม
กฎหมายการสาธารณสุข โรงแรม ห้าง
สรรพสิ น ค้ า และอาคารขนาดใหญ่
เป็นต้น
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คำถามที่ 5
เพราะเหตุใดร่าง พ.ร.ฏ. ภาษีมลพิษทางน้ำ
จึงกำหนดให้จัดเก็บภาษีเพียงจากค่า BOD และ TSS เท่านั้น

จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า การเริ่มต้นจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจาก
ค่า BOD และ TSS มีความเป็นไปได้มากที่สุด การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากค่า
โลหะหนักจะยุ่งยากมากกว่า และประสบการณ์ของต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษี
มลพิษทางน้ำก็มักจะเริ่มจากค่า BOD และ TSS ก่อน ถ้าเก็บจากค่า BOD กับ TSS
ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกแล้ว และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีความพร้อม
มากขึ้น และสังคมยอมรับการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำได้มากขึ้นก็สามารถขยายฐาน
ภาษีไปจัดเก็บจากค่าโลหะหนักได้ในอนาคต
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คำถามที่ 6
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำของโรงงาน
ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ
ภาษีหรือการยื่นชำระภาษีอย่างไร
การชำระภาษีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1-2 และกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกฎหมายสาธารณสุข ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบรายการเพื่อ
ชำระภาษีสำหรับปีภาษีที่ล่วงมาแล้วพร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในท้องที่ซึ่งสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ โดยให้
กระทำภายในเดือนมีนาคมทุกๆ ปี
ในกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่ามีข้อผิดพลาดในแบบรายการ
ภาษีนั้น ซึ่งทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ก็ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่ม
เติมรายการในแบบรายการภาษี พร้อมกับกำหนดจำนวนภาษีที่ถูกต้องเพื่อให้
ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นแบบรายการและชำระภาษีต่อไป ทั้งนี้หากผู้ประกอบ
การไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบประเมินและการกำหนดจำนวน
ภาษีของเจ้าพนักงาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 45
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน นอกจากนี้ หากไม่พอใจคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4
การจัดการเงินรายได้จากภาษี ให้ดำเนินการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือจะ
นำส่งเข้ากองทุน

การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี
ของผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่หนึ่งและสอง

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการชำระภาษีมลพิษทางน้ำของโรงงานจำพวกที่ 1-2
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายสาธารณสุข
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การชำระภาษีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 3
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำ ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แล้ว
แต่กรณี สำหรับวิธีการชำระภาษี ให้ยื่นแบบประเมินภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำ
พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ณ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ซึ่งโรงงานนั้นตั้ง
อยู่ โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางมีหน้าที่ยื่นแบบประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ต้องยื่นแบบประเมินภาษีตามระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีงานละสองครั้ง ตาม
แผนภาพข้างล่างนี้
การยื่นแบบรายการชำระภาษีของ
ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่สาม

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการชำระภาษีมลพิษทางน้ำโรงงานจำพวกที่ 3
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การจัดการเงินรายได้จากภาษี ให้ดำเนินการจัดสรรให้กรมสรรพสามิตเป็น
จำนวนร้ อ ยละ 3 ส่ ว นที่ เหลื อ จะนำส่ ง เข้ า กองทุ น และจั ด สรรเงิ น ให้ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นจำนวนร้อยละ 25 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและควบคุม
ให้โรงงานปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีนี้

คำถามที่ 7
ในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจวัด
ของเอกชน และได้ผลตรวจวัดไม่ตรงกับการตรวจวัดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนี้หรือไม่

ในการตรวจวัดนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการทางเทคนิคเพื่อพิจารณาว่า
จะกำหนดวิธีการตรวจวัดอย่างไร ในกรณีที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการของเอกชน
จะต้องเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งมีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
ตรวจวัดพารามิเตอร์นนั้ ๆ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะยอมรับผลการตรวจนัน้
ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการสุ่มตรวจความ
ถูกต้อง และเมือ่ พบห้องปฏิบตั กิ ารใดมีการรายงานข้อมูลซึง่ เป็นเท็จ ก็จะดำเนินการ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนต่อไป
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Q&A :4
คำถามอื่นๆ
ในประเด็นที่สืบเนื่อง

คำถามที่ 1
จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่ามลพิษของโรงงาน
ที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
(Third Party) ด้วยหรือไม่
เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบบริษัท
รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ผู้ประกอบการจึงจะสามารถใช้บริการจาก
บริษัทตามรายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องตรวจ
สอบอีกครั้ง

คำถามที่ 2
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งๆ จะมีการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับกฎหมายนี้
ที่กำลังจะออกมาหรือไม่
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนด
ให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียได้ และองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดขยะ
มูลฝอยได้ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ให้
อำนาจเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
ได้ กฎหมายภาษี สิ่ง แวดล้ อมที่กำลัง จะจัดทำขึ้ นนี้ จะมาช่ ว ยรองรั บ ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมได้
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คำถามที่ 3
เมื่อมีการเสียภาษีแบบเหมาจ่ายไปแล้วผู้ประกอบการ
จะปล่อยมลพิษได้เท่าไรก็ได้ ใช่หรือไม่
แม้ว่าจะมีการเสียภาษีแล้ว ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมฉบับอื่นๆ อยู่ เช่น จะต้องปฏิบัติตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง หรืออากาศเสีย
ที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดตามที่กำหนดโดย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เป็นต้น

คำถามที่ 4
กฎหมายกำหนดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลดมลพิษหรือไม่
เช่น หากมีการปล่อยมลพิษลดลง จะเสียภาษีน้อยลง
ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ประกอบ
การที่สามารถจัดการมลพิษได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยให้การจัด
เก็บภาษีแปรผันตามปริมาณการปล่อยมลพิษ ดังนั้น หากผู้ก่อมลพิษปล่อยมลพิษ
น้อยลงก็ย่อมต้องเสียภาษีลดลง ตามไปด้วย
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คำถามที่ 5
เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่า โรงงานชนิด ประเภท และขนาดใด
บ้างที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
หลั ง จากที่ ไ ด้ ม ี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ละออกพระราชกฤษฎี ก ากำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษประเภทต่างๆ
แล้ว จะมีการออกประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน
และแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี และจะมีการออกกฎกระทรวงกำหนด
อัตราภาษีที่แหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท ชนิด และขนาดต้องเสียอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายฉบับต่างๆ
เหล่านี้ต่อไป

คำถามที่ 7
มีความเป็นไปได้ไหมในการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการ
ในการกำหนดวิธีการคำนวณ ปริมาณมลพิษและกำหนดอัตราภาษี
ที่เป็นธรรมและมีการปรับให้ทันสมัยตลอดเวลา

คำถามที่ 6
ในส่วนของภาษีสิ่งแวดล้อมที่มี
การจัดเก็บนี้ สามารถนำไปลด
หย่อนภาษีเหมือนเงินที่ต้องส่ง
เข้ากองทุนหรือมูลนิธิต่างๆ ของ
รัฐได้หรือไม่
ไม่สามารถนำเงินภาษีที่ต้องจ่าย
ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถลดภาระ
การจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมได้ โดยลดการ
ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
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ในการดำเนินงานตามร่าง พ.ร.บ.นี้ คณะกรรมการกำกับนโยบายการใช้ภาษี
สิ่งแวดล้อมหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
มาเพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการฯ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ดังนั้น
จึงสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคเพื่อการนี้ได้
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คำถามที่ 8
การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยหรือไม่
ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ รวมทั้งหลายประเทศเพื่อนบ้านของไทย ล้วนมี
มาตรการด้ า นภาษี สิ่ ง แวดล้ อ ม ในอนาคตหากประเทศไทยไม่ ม ี ก ฎหมายภาษี
สิ่งแวดล้อมก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากประเทศคู่ค้าอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้าง
ในการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้น การดำเนินการด้านภาษีสิ่งแวดล้อม
จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าประเทศ
ไทยมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล

คำถามที่ 9
หน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องติดต่อ
ในเรื่องของการจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมได้แก่หน่วยงานใดบ้าง
หน่วยงานหลักในการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำและภาษีมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานจำพวกที่ 3 ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสรรพสามิต
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะรับผิดชอบในส่วนของการคำนวณและตรวจ
สอบความถูกต้องของการประเมินภาษีการปล่อยมลพิษ สำหรับ กรมสรรพสามิต
และสรรพสามิตพืน้ ที่ จะรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ ผูป้ ระกอบการ
สามารถชำระภาษีการปล่อยมลพิษได้ที่กรมสรรพสามิต (ในกรณีกรุงเทพมหานคร)
และสรรพสามิตพื้นที่ (ในกรณีจังหวัดอื่น) โดยสามารถยื่นแบบประเมินภาษีและ
แบบชำระภาษีออนไลน์ได้
ในกรณีของการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ใช่
โรงงานจำพวกที่ 3 หน่วยงานหลักผูร้ บั ผิดชอบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ยื่นแบบประเมินภาษีและชำระภาษีท ี่สำนักงานองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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คำถามที่ 10
โดยทัว่ ไปสามารถกำหนดให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนเฉพาะสำหรับท้องถิน่
โดยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นผู้จ่ายภาษีได้หรือไม่
คณะกรรมการกองทุ น ฯ
อาจพิ จ ารณากำหนดสั ด ส่ ว น
เงิ น กองทุ น ที่ จ ะจั ด สรรให้ แ ก่
ท้องถิ่นได้ แต่ไม่สามารถจะจัด
ตั้ ง กองทุ น เฉพาะในพื้ น ที่ ให้
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
จ่ า ยภาษี ไ ด้ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้
จำกัดเฉพาะพื้นที่ที่ผู้ประกอบ
การจ่ ายภาษี ยกตั ว อย่างใน
กรณีการปล่อยมลพิษทางน้ำ
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในพื้ น ที่
อื่นๆ ที่น้ำเสียไหลผ่านได้							
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี
ของโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุ ข ภาพตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขนัน้ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ผู้ จ ั ด เก็ บ
ภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำเอง
อยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จึ ง สามารถนำรายได้
จากภาษีดังกล่าวมาใช้จ่ายใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น
ได้
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คำถามที่ 11
ประชาชนจะได้ประโยชน์จากภาษีสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เงินภาษีที่จัดเก็บได้ จะถูกนำไปใช้เพื่อลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากแหล่งกำเนิด
หรือที่รั่วไหลหรือแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในภาพรวมประชาชนจะมี
ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน
จากงบประมาณที่กองทุนภาษีสิ่งแวดล้อมจัดสรรให้กับท้องถิ่นนั้น
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