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คำนำ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงกว่าสามทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมาได้ก อ่ ให้เกิดป ญ
ั หาสงิ่ แ วดล้อมและความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเคยถูกมองว่ามีความสำคัญน้อยกว่าปัญหาทาง
เศรษฐกิจส งั คมแ ละการเมืองได้ก ลายเป็นป ญ
ั หาทที่ วีค วามรนุ แรงมากขนึ้ ต ามลำดับ
จนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจาก
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับภาครัฐผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดเป็น
ตัวอย่างล่าสุดของความขัดแย้งที่ต้องการทางออก เพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศสามารถก้าวเดินต่อไปได้
เท่าที่ผ่านมา กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยที่เน้นมาตรการกำกับและควบคุม
เป็นหลักยังมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความไม่เข้มงวด
ในการบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษและค่าปรับตามกฎหมายต่ำ และหน่วยงานรัฐ
ขาดการตดิ ตามตรวจสอบแหล่งก ำเนิดม ลพิษด ว้ ยเหตุผลดา้ นบคุ ลากรและงบประมาณ
ผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมและความขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมักได้แก่กลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังคม
 ในปัจจุบัน นานาประเทศได้นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
Instruments) มาเสริมมาตรการกำกับและควบคุมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการทำให้สินค้า
และบริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
(PolluterPaysPrinciple)เป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษและผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและดำเนินกิจกรรมที่ลดการสร้างมลพิษ
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 กฎหมายเครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์เพือ่ ก ารจดั การสงิ่ แ วดล้อมเป็นน วัตกรรม
ที่จะมาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่กฎหมายสิ่งแวดล้อม ร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นความหวังและทางออกอัน หนึ่งไปสู่การจัดการ
สิ่ ง แ วดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น  ก ารขั บ เคลื่ อ นเพื่ อใ ห้ ร่ า งพ ระร าชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งมื อ ท าง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลใช้บังคับโดยเร็วจึงมีความสำคัญ
อ ย่างยงิ่ เนือ่ งจากเป็นก ฎหมายแม่บททจี่ ะเปิดให้ห น่วยงานตา่ งๆส ามารถนำเครือ่ งมอื 
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลายตามความ
เหมาะสมแ ละตามพนั ธกจิ ข องแต่ละหน่วยงานร วมทงั้ ส ง่ เสริมก ารกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีรายได้จากการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำ และร่างพระราช
กฤษฎีกาจดั เก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างอากาศถอื ว่าเป็นก า้ วแรกในการนำเครือ่ งมอื 
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายแม่บทฉบับนี้
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.) เห็นความสำคัญของการร่วมขับเคลื่อนกฎหมายเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางที่กล่าวมานี้ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดความรู้
เพือ่ เผยแพร่ข อ้ มูลแ ละสร้างความเข้าใจร่วมกันในสงั คมห ากสงั คมไทยมคี วามเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของกฎหมายที่นำเสนอในบทความนี้ ก็จะนำไปสู่การใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีผลให้สังคมได้ประโยชน์สองต่อ ทั้งจาก
คุณภาพสงิ่ แ วดล้อมทดี่ ขี นึ้ แ ละจากรายได้ทเี่ กิดจ ากภาษีแ ละคา่ ธ รรมเนียมสงิ่ แ วดล้อม
ที่นำกลับมาสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
ศาสตราจารย์ดร.มิ่งสรรพ์ขาวสอาด
ร องศาสตราจารย์ดร.กอบกุลรายะนาคร
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเภทของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์จากต่างประเทศ
การจัดทำกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากค่าบีโอดี(BOD)
และปริมาณสารแขวนลอย(TSS)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศ
จากค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ออกไซด์ของไนโตรเจน(NOX)
และฝุ่นละอองรวม(TSP)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
บทสรุป
บรรณานุกรม
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ความเป็นมาและความสำคัญ
ของปญ
ั หา

ก ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแ ละสงั คมอ ย่างรวดเร็วข องประเทศไทย

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิด
ปั ญ หาก ารใ ช้ ท รั พ ยากรอ ย่ า งไ ม่ ยั่ ง ยื น  ไ ด้ แ ก่  ปั ญ หาค วามเสื่ อ มโทรมข อง
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่ดินน้ำและทรัพยากรทางทะเล
รวมทงั้ ป ญ
ั หามลพิษท ที่ วีค วามรนุ แรงมากขนึ้ ท งั้ ด า้ นมลพิษท างนำ้ ม ลพิษท างอากาศ
ขยะ และของเสียอันตราย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนส งั คมไทยกำลังก า้ วไปสสู่ งั คมบริโภคซงึ่ จ ะมกี ารทงิ้ ข ยะและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ ใช้แล้วจากชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการประมาณการของ
ก รมควบคมุ ลพิษในปี พ .ศ .2551ม ขี ยะที่ได้ร บั ก ารจดั การอย่างถกู ต อ้ งเพียง1 5.44ต นั 
ต่อวันหรือประมาณร้อยละ37ของปริมาณขยะทั่วประเทศสำหรับของเสียอันตราย
คาดว่าจะมีประมาณ1.86 ล้านตัน ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น1.45
ล้านตัน และจากชุมชนประมาณ 0.41 ล้านตัน การกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องและ
การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายรวมกับมูลฝอยทั่วไปก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อน
ของมลพิษแ ละของเสียอ นั ตรายในดนิ น ำ้ แ ละชนั้ น ำ้ ใต้ดนิ ซ งึ่ จ ะกอ่ ให้เกิดผ ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งยากที่จะเยียวยาได้ในระยะยาว
 ต้นทุนค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้นสามารถคิดเป็นมูลค่าได้
นับหมื่นล้านบาทต่อปี ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000
ล้านบาทต่อปีในช่วงพ.ศ.2520เป็น18,000ล้านบาทต่อปีในพ.ศ.25461
1

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2549.
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เท่าที่ผ่านมาต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมมักถูกผลักให้เป็นภาระ

ของสังคม และรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษ
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มาตรการที่รัฐใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมนับจนถึงปัจจุบันยังคงยึดหลักการกำกับและควบคุม (command and
control)เป็นห ลักได้แก่ก ารกำหนดคา่ ม าตรฐานมลพิษจ ากแหล่งก ำเนิดแ ละกำหนด
วิธีการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องปฏิบัติเพื่อบำบัดมลพิษ
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกกฎหมายสำคัญได้แก่พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการกำกับ
และควบคุมแต่เพียงอย่างเดียวทำให้แหล่งกำเนิดมลพิษสามารถปล่อยมลพิษได้มาก
ตามต้องการตราบใดที่น้ำทิ้งหรืออากาศเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมขาดการส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ตนใช้อยู่
จะสง่ ผ ลเสียต อ่ สิง่ แ วดล้อมหากไม่ได้ร บั ก ารบำบัดห รือจ ดั การอย่างถกู ต อ้ งน อกจากนี้
กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร ความไม่เข้มงวด
ในการบงั คับใช้ก ฎหมายแ ละบทลงโทษและคา่ ป รับต ามกฎหมายสงิ่ แ วดล้อมฉบับต า่ งๆ
ไม่รุนแรงพอที่จะทำให้ผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมายได้
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9

 ความเสื่ อ มโทรมด้ า นท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อ มใ นช่ ว งก ว่ า
สามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยให้ความสนใจแก่
การนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) มาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการทำให้
สินค้าแ ละบริการสะท้อนตน้ ทุนท างดา้ นสงิ่ แ วดล้อมต ามหลักก ารผกู้ อ่ ม ลพิษเป็นผ จู้ า่ ย
(Polluter Pays Principle: PPP) อันจะมีผลทำให้ผผู้ ลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภค
ห ลักPPPเป็นห ลักก ารทางเศรษฐศาสตร์ท อี่ งค์การความรว่ มมอื ท างเศรษฐกิจ
และการพัฒนา(OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment
:OECD)นำเสนอมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1970และได้ร ับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาระสำคัญของหลักPPPก็คือการส่งเสริมให้นำเอาต้นทุนด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นทุนภายนอกบวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตสินค้า
และบริการ(internalizationofenvironmentalcosts)มิเช่นนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิด
สภาวการณ์ที่เรียกว่า“ความล้มเหลวของตลาด”(“marketfailure”)กล่าวคือเมื่อ
ราคาสินค้าและบริการไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ก็จะทำให้มีการบริโภคสินค้าและ
บริการนั้นมากขึ้นผู้ผลิตก็ยิ่งผลิตมากขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ
ในระยะแรกทมี่ กี ารนำหลักP PPม าใช้ค วามสนใจสว่ นใหญ่จ ะอยูท่ กี่ ารควบคุม
การปล่อยมลพิษ จากภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามหลักPPPสามารถนำมาใช้กับ
การจดั การทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นก นั โดยกำหนดให้ผ ใู้ ช้ท รัพยากรเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบ
ในคา่ เสือ่ มโทรมของทรัพยากรซงึ่ เป็นต้นท นุ ต ามธรรมชาติด ว้ ยห ลักPPPจ งึ ส ามารถ
แปรเป็นหลักผู้ใช้เป็นผู้จ่าย(UserPaysPrinciple:UPP)ได้ด้วย
ในปัจจุบัน ยังมีการนำหลัก PPP มาใช้น้อยมากในกฎหมายไทย ส่วนใหญ่
อยู่ในรปู ข องคา่ ธ รรมเนียมการใช้ท รัพยากรค า่ บ ริการแ ละคา่ บ ริหารเช่นค า่ ภ าคหลวง
จากการใช้ทรัพยากรตามกฎหมายป่าไม้ค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 แ ละค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน
และกำจัดมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535เป็นต้น
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 อย่างไรกด็ ี ค า่ ธ รรมเนียมสว่ นใหญ่ท จี่ ดั เก็บย งั อ ยู่ในอตั ราทตี่ ำ่ แ ละไม่ค รอบคลุม
ต้นทุนห รือค า่ ใช้จ า่ ยในการจดั บ ริการสาธารณะม อี งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ (อ ปท.)
เพียงไม่ก แี่ ห่งท ี่ได้เริม่ เก็บค า่ บ ำบัดน ำ้ เสีย2ส ว่ นใหญ่ย งั ไม่มกี ารเก็บค า่ บ ริการดงั ก ล่าว
แม้แต่ในกรุงเทพมหานคร สำหรับค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยนั้น
ก็ยังเก็บในอัตราที่ต่ำมากและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดการมูลฝอย3

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียแล้ว ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ
เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี
3
 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆพ.ศ.2545ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535ยกตัวอย่างเช่น
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
เก็บเดือนละ40บาทเป็นต้น
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3

ป ระเภทของเครือ่ งมอื 
ทางเศรษฐศาสตร์

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างน้อย2ประการคือ
 1. เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผผู้ ลิตแ ละผบู้ ริโภคในการลดการกอ่ ม ลพิษ
เช่น ล ดการก่อให้เกิดขยะหรือของเสีย ลดการใช้พลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลด(disincentive)การก่อมลพิษเช่นการเก็บภาษี
มลพิษต ามปริมาณนำ้ เสียห รืออ ากาศเสียท รี่ ะบายออกสสู่ งิ่ แ วดล้อมท ำให้ผ กู้ อ่ ม ลพิษ
พยายามดำเนินมาตรการหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อทำให้เกิดน้ำเสียน้อยลง
เป็นต้น
ก ารใช้เครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ก ารกำกับแ ละควบคุมแ ต่เป็นการสร้าง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลหรือองค์กรตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริงของ
ทรัพยากรและคำนึงถึงผลกระทบภายนอก(externalcost)ของกิจกรรมนั้นจึงเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคตัดสินใจเองว่าจะดำเนินมาตรการหรือเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยลงหรือไม่
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fess) เป็นค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตให้
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ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปจะเรียกเก็บเป็นจำนวนน้อยและเก็บใน
อัตราเดียวกันจากผู้ขออนุญาตทุกราย จึงมีผลค่อนข้างน้อยในการสร้างแรงจูงใจให้
ลดการก่อมลพิษ
• ค า่ ธ รรมเนียมการใช้(U serF eesห รือUserC harges)ได้แก่ค า่ ธ รรมเนียมที่
เรียกเก็บจ ากผใู้ ช้ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติห รือผ ใู้ ช้บ ริการเพือ่ เป็นค า่ ใช้จ า่ ย
ในการจัดการมลพิษเช่นค่าธรรมเนียมการจัดการน้ำเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขน
และกำจัดขยะมูลฝอยเป็นต้น
 • ค่าปรับ (Fines) เป็น มาตรการป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ข้อจ ำกัดข องมาตรการนกี้ ค็ อื ก ารปรับจ ะเกิดข นึ้ ห ลังจ ากมกี ารกระทำผดิ ก ฎหมายแล้ว
และส่วนใหญ่เป็นกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ค่าปรับตามกฎหมาย
อาจจะตำ่ เกินก ว่าจ ะสร้างแรงจงู ใจให้ผ กู้ อ่ ม ลพิษป รับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยยอมจา่ ย
ค่าปรับแทนที่จะลดการก่อมลพิษ
 • ค่าภาษีการปล่อยมลพิษ(PollutionTaxหรือPollutionFees)เป็นภาษี
ทีเ่ รียกเก็บจ ากบคุ คลหรือผ ปู้ ระกอบการทปี่ ล่อยมลพิษอ อกสสู่ งิ่ แ วดล้อมท ี่ใช้ก นั ม าก
ในประเทศตา่ งๆได้แก่ก ารเก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างนำ้ แ ละภาษีม ลพิษท างอากาศ
โดยเรียกเก็บต ามปริมาณหรือป ระเภทของมลพิษท ปี่ ล่อยออกมาเช่นก ารเก็บภ าษีก าร
ปล่อยมลพิษทางน้ำตามปริมาณหรือค่าบีโอดี(BiologicalOxygenDemand:BOD)
ตะกอนแขวนลอยในน้ำ (TotalSuspendedSolids:TSS) และโลหะหนัก(Heavy
Metals) เป็นต้น สำหรับตัวอย่างการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ได้แก่
การเก็บภาษีตามปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน(NOX)
และฝุ่นละอองรวมเป็นต้น
 • การซื้อ ขายหรือโอนใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ (Marketable or
T radableP ermits)เป็นร ะบบทอี่ อกใบอนุญาตซงึ่ ก ำหนดปริมาณมลพิษท ผี่ กู้ อ่ ม ลพิษ
แต่ละรายสามารถปล่อยออกสสู่ งิ่ แ วดล้อมได้โดยผกู้ อ่ ม ลพิษส ามารถซอื้ ข ายหรือโอน
ใบอนุญาตการปล่อยมลพิษได้ กล่าวคือ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องปล่อยมลพิษมากเกิน
กว่าป ริมาณทตี่ นได้ร บั อ นุญาตสามารถซอื้ ส ทิ ธิก ารปล่อยมลพิษ จ ากผอู้ นื่ ท ยี่ งั ไม่ได้ใช้
สิทธิทั้งหมดตามใบอนุญาต จึงเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมในกรณี
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ที่ต้องการควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมในพื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่ง นอกจากจะใช้ในกรณี
ซื้อขายสิทธิการปล่อยมลพิษแล้ว อาจประยุกต์ใช้มาตรการนี้ ในการควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด เช่น การกำหนดสิทธิการใช้น้ำ และอนุญาตให้ซื้อ
ขายสิทธิการใช้น้ำระหว่างผู้ใช้น้ำหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในภาคเศรษฐกิจต่างๆเป็นต้น
 • ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product Surcharge) เป็นภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งจะทำให้
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ถูกเก็บค่าธรรมเนียมมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ
ผู้ผลิตสามารถผลักภาระอย่างน้อยบางส่วนไปให้ผู้บริโภคโดยบวกค่าธรรมเนียม
เข้าไปในราคาสินค้า มาตรการนี้เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมจากวัตถุอันตรายปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่น สารที่ทำลายชั้นโอโซน บรรจุภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายเมื่อผู้บริโภคใช้หรือทิ้งหลังจากใช้แล้ว
เป็นต้น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้สามารถนำกลับมาใช้เพื่อจัดการซากผลิตภัณฑ์
เช่นเป็นค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลบำบัดและกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย
 • ระบบมัดจำคืนเงิน (deposit-refund system) เป็นมาตรการที่มักใช้
ควบคูไ่ ปกบั ก ารเก็บค า่ ธ รรมเนียมผลิตภัณฑ์ก ล่าวคอื ผ บู้ ริโภคทซี่ อื้ ส นิ ค้าแ ละจา่ ยคา่ 
ธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคาสินค้าแล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อนำซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
มาคนื ท ศี่ นู ย์ร บั ซ อื้ ค นื ม าตรการนมี้ คี วามเหมาะสมในกรณีท ี่ไม่ต อ้ งการให้ผ บู้ ริโภคทงิ้ 
ซากผลิตภัณฑ์ด งั ก ล่าวรวมไปกบั ข ยะมลู ฝอยทวั่ ไปจ งึ เป็นการสง่ เสริมก ารคดั แ ยกขยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอันตรายที่ควรได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง แทนที่จะปล่อย
ให้ถูกฝังกลบรวมกับมูลฝอยทั่วไปดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
• การใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกัน (Tax Differentiation) เป็นมาตรการที่
สร้างแรงจูงใจให้คนหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น การเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันไร้สารตะกั่วในอัตรา
ต่ำกว่าน้ำมันที่มีสารตะกั่ว เก็บภาษีจากแบตเตอรี่ที่ ใช้ตะกั่วรีไซเคิลในอัตราต่ำกว่า
แบตเตอรี่ที่ ใช้ตะกั่วจากแหล่งธรรมชาติ และเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
ในอัตราที่ต่ำกว่ารถจักรยานยนต์2จังหวะเป็นต้น
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 • การวางประกันค วามเสีย่ งหรือค วามเสียห ายตอ่ ส งิ่ แ วดล้อม  (P erformance
Bonds) เป็น มาตรการที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบรุนแรง
ต่อสิ่งแวดล้อมต้องวางประกันเป็นเงินพันธบัตรหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินไว้กับหน่วยงานผู้อนุญาต เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
หากการประกอบกิจการนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ก็ให้หักเงิน
จากเงินป ระกันได้แ ต่ถ า้ ห ากผปู้ ระกอบการใช้ค วามระมัดระวังแ ละไม่ก อ่ ให้เกิดค วาม
เสียห ายเลยก จ็ ะได้ร บั เงินค นื เต็มจ ำนวนม าตรการนเี้ หมาะทจี่ ะใช้ก บั ก จิ การทอี่ าจกอ่ 
ให้เกิดค วามเสียห ายมากจนยากทเี่ ยียวยาแก้ไขให้ค นื ดีได้ในกรณีท เี่ กิดก ารรวั่ ไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ
 • มาตรการอุดหนุน (Subsidy) ใช้ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรม
ทีล่ ดการกอ่ ม ลพิษห รือช ว่ ยรกั ษาสงิ่ แ วดล้อมโดยหลักแ ล้วค วรจำกัดไว้เฉพาะกจิ การ
ที่ต้องมีการลงทุนสูง หรือเป็นกิจการที่ ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มทุน แต่รัฐต้องการ
ส่งเสริมเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การให้เงินอุดหนุนอาจ
มีหลายรูปแบบเช่นการให้เงินช่วยเหลือการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการสร้างแรง
จูงใจด้านภาษีเป็นต้น
ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์บางประเภทเหล่านี้มาใช้ใน
กฎหมายไทยบ้างเช่นค่าธรรมเนียมต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วการกำหนดอัตราภาษี
ทีแ่ ตกตา่ งกนั ต ามพระราชบญ
ั ญัตภิ าษีส รรพสามิตแ ละพระราชบญ
ั ญัตพิ กิ ดั อ ตั ราภาษี
สรรพสามิตพ.ศ.2527และมาตรการอุดหนุนด้านอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สำหรับการนำเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการจัดให้มีระบบ
บำบัดอากาศเสียระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดของเสียอย่างอื่นเป็นต้น
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4

ป ระสบการณ์
จากตา่ งประเทศ

ในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศได้นำมาตรการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการปล่อยมลพิษ
โดยภาพรวมแล้ว การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำมีตัวอย่างให้เห็นมากกว่าการ
เก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ในบรรดาประเทศที่เก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
ทางนำ้ ป รากฏวา่ B ODแ ละTSSจ ะถกู ก ำหนดให้เป็นม ลพิษเป้าห มายเสมอเนือ่ งจาก
มีวิธีการและค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ง่ายและถูกกว่ามลพิษ ตัวอื่น นอกจากนี้
ในกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งเพื่อลดปริมาณBODและTSSมลพิษทางน้ำอื่นๆที่เป็น
โลหะหนักจ ะถกู บ ำบัดไปดว้ ยพร้อมกนั ในระดับห นึง่ ส ำหรับป ระเทศไทยก ารเก็บภ าษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำโดยเริ่มเก็บจากปริมาณBOD และTSS ดูจะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่สมเหตุผลเช่นกัน4
 ในส่วนของภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศนั้น ประเทศต่างๆ มักกำหนด
มลพิษเป้าหมายเหมือนกัน ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์
(NOX) ฝุ่นละอองแขวนลอย(TSP หรือPM10) คาร์บอนมอนนอกไซด์(CO) และ
ตะกั่ว(Pb) แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทCO ได้แก่ ภาคคมนาคมขนส่ง ส่วนSO2
NOXและTSPจะมาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานเป็นหลักสำหรับมลพิษ
ทางอากาศซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ (VOC) มักไม่อยู่ในกลุ่มมลพิษเป้าหมาย
ของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนื่องจากเป็นมลพิษที่เกิดจากการระเหยหรือ

4

AsianDevelopmentBank,รายงานการศึกษาตามโครงการCapacityBuildingforPollutionTaxation
andResourcesMobilizationforEnvironmentalandNaturalResources–PhaseII,2007,หน้า81.
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รั่วซึมเป็นส่วนใหญ่และจะเปลี่ยนโครงสร้างง่ายเมื่อมีการทำปฏิกิริยาระหว่างมลพิษ
หลายๆ ตัวจากภาคขนส่ง หากประเทศไทยจะออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีการปล่อย
มลพิษทางอากาศการเก็บภาษีจากปริมาณการปล่อยSO2NOXและTSPหรือPM10
ดูจะเหมาะสมที่สุด5
ตัวอย่างการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษรวมทั้งข้อเสนอการเก็บภาษีมลพิษในประเทศ
ต่างๆได้แก่
• เวียดนาม มีการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากมลพิษประเภทต่างๆ
หลายชนิดร วมทงั้ โลหะหนักอ ตั ราทเี่ รียกเก็บข นึ้ อ ยูก่ บั ป ระเภทของแหล่งน ำ้ ท รี่ องรับ
น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น หากเป็นการระบายน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำประเภท
ที่ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จะเก็บในอัตราสูงกว่าการระบายน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำ
ประเภทที่ ใช้เพื่อการชลประทาน การเพาะปลูก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
การเก็บภาษีมลพิษทางน้ำคิดจากค่า BOD COD และ TSS นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
ภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำที่เป็นโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท สารหนู แคดเมียม และ
ตะกั่ว ซึ่งหากเป็นการระบายลงในแหล่งน้ำที่ ใช้ในการอุปโภคบริโภค จะถูกจัดเก็บ
ในอัตราสูงสุดตั้งแต่500,000VNDต่อกิโลกรัมในกรณีของตะกั่ว1,000,000VND
ต่อกิโลกรัมในกรณีของสารหนูและแคดเมียมจนถึง20,000,000VNDต่อกิโลกรัม
ในกรณีของปรอท(BenoitLaplante,2007)
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะนี้เวียดนามกำลังจัดทำกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษท างอากาศจากคา่ TSP,S O2,N OXแ ละC Oต ามรา่ งกฎหมายทเี่ สนอ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่
• ผ ปู้ ระกอบการในกจิ การทมี่ กี ารใช้เชือ้ เพลิงฟ อสซิลให้ช ำระภาษีท สี่ ำนักงาน
คลังในท้องถิ่น
• เจ้าของยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้เก็บภาษีณจุดจำหน่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงทั่วประเทศ โดยผู้จำหน่ายน้ำมันจะได้รับค่าต อบแทนร้อยละ5 จากจำนวน
ภาษีที่จัดเก็บได้
5

เพิ่งอ้าง หน้า 82
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ก ารประเมินป ริมาณมลพิษท ปี่ ล่อยออกมาให้ค ำนวณจาก(1 )ช นิดแ ละคณ
ุ ภาพ
ของเชือ้ เพลิงท ี่ใช้(2 )ป ริมาณของเชือ้ เพลิงท ี่ใช้(3 )เทคโนโลยีท ี่ใช้ก บั เครือ่ งจักรหรือ
อุปกรณ์ที่ ใช้เชื้อเพลิงนั้นและ(4)ระบบบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • ฟิลิปปินส์ การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำในฟิลิปปินส์ ประกอบ
ด้วยอัตราภาษีคงที่(FixedFee)และอัตราภาษีแปรผัน(VariableFee)อัตราภาษี
คงที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำทิ้งว่ามีมลพิษที่เป็นโลหะหนักหรือไม่
ตามตารางที่1 
ตารางที่1 อัตราภาษีคงที่ของการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำในฟิลิปปินส์
อัตราภาษีสำหรับ
อัตราภาษีสำหรับ
ปริมาณน้ำทิ้ง
น้ำทิ้งที่ไม่มีโลหะหนัก น้ำทิ้งที่มีโลหะหนัก
(m3/วัน)
(บาท)
น ้อยกว่า30
ระหว่าง30-100
ระหว่าง100-150
มากกว่า150
ที่มา:BenoitLaplante,2007.

4 ,630
5,340
6,050
7,120

6 ,400
7,120
7,830
8,900

หมายเหตุ: 1ฟิลิปปินส์เปโซ = 0.712บาท

สำหรับอัตราภาษีแปรผัน คิดตามปริมาณมลพิษในน้ำทิ้งดังนี้ (Benoit Laplante,
2007)
 • 5ฟิลิปปินส์เปโซต่อกิโลกรัมของBODorTSS
 • หากแหล่งกำเนิดมลพิษปล่อยมลพิษที่เป็นสารอินทรีย์ ให้เก็บภาษีจากค่า
		 BODของน้ำทิ้ง
 • หากแหล่งกำเนิดมลพิษปล่อยมลพิษที่เป็นสารอนินทรีย์ให้เก็บภาษีจากค่า
		 TSSของน้ำทิ้ง
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• จีนประเทศจีนมีระบบการออกใบอนุญาตปล่อยมลพิษ(DischargePermit
System:DPS)ซ งึ่ จ ำกัดท งั้ ป ริมาณและความเข้มข น้ ข องมลพิษในนำ้ ท งิ้ แ ละอากาศเสีย
ที่สถานประกอบการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
จดทะเบียนกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalProtectionBureaus:EPBs)
ในระดับมณฑลEPBsจะประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษ ของสิ่งแวดล้อม
และออกใบอนุญาตที่กำหนดปริมาณมลพิษที่สถานประกอบการสามารถระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ตามแนวทางที่องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐ (State
Environmental Protection Agency: SEPA) กำหนด การบังคับใช้ระบบ DPS
ขึ้นอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่นที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น มณฑล
ยู น นานไ ด้ พั ฒ นาร ะบบใ บอ นุ ญ าตก ารป ล่ อ ยม ลพิ ษ ส ำหรั บ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ภ าค
อุตสาหกรรม 21 ประเภท รวมทั้งกิจการเหมืองแร่ นอกจากนี้มีโครงการนำร่อง
ที่ทดลองนำระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยมลพิษไปใช้ที่เมืองหนานทง (Nantong)
ในมณฑลเจียงซู (Jiangsuprovince)(OECD,2006)
การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษในประเทศจีนมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ล่าสุด
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002 มีการปฏิรูปนโยบายการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา โดยสาระสำคัญ
ระบบการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษใหม่ของจีนมีความแตกต่างจากระบบที่ ใช้อยู่
ก่อนหน้านั้น4ประการคือ6
 (1) การเก็บภ าษีค รอบคลุมม ลพิษท งั้ หมดทปี่ ล่อยออกจากแหล่งก ำเนิดม ลพิษ
		 แทนที่จะคิดเฉพาะจากมลพิษที่ปล่อยเกินค ่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
(2) การคำนวณภาษีคิดจากมวลสารทั้งหมดของมลพิษ (total mass of
		 pollutants)แทนที่จะคิดจากความเข้มข้นของมลพิษ
(3) การเก็บภาษีคิดเป็นหน่วยที่เรียกว่า“pollutionequivalents”(PEs)เช่น
		 1 pollution equivalent มีค่าเท่ากับ 1 kg COD หรือ 0.95 kg SO2
		 (ในอดีตคิดจากจำนวนครั้งที่ความเข้มข้นของมลพิษที่ปล่อยออกมา
		 มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน)
6

Wang Jinnan, The Development of Pollution Charge in China, Chinese Academy for Environmental
Planning, Beijing, ระบบออนไลน์ ที่มา http://www.caep.org.cn 12 ตุลาคม 2552.
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 (4) คิดภาษีจากมลพิษทุกตัวที่ปล่อยออกมา แทนที่จะคิดเฉพาะจากมลพิษ
		 ตัวที่มีการปล่อยเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้งที่สุด
ภายใต้ระบบการจัดเก็บภาษีใหม่นี้ มีมลพิษประมาณ 100 ชนิดที่ถูกจัดอยู่
ในบัญชีของมลพิษที่ต้องนำมาคำนวณค่าภาษี มลพิษที่ปล่อยออกมาจะต้องถูกแปร
เป็นค่าPEs และการคิดภาษีจะคิดตามหน่วยและอัตราต่อหน่วยPEs มลพิษทางน้ำ
ที่ถูกนำมาคิดภาษีมี 18 ชนิด ตามชนิดที่มีการกำหนดค่ามาตรฐานมลพิษที่ปล่อย
ออกจากแหล่งกำเนิด (OECD, 2006) นอกจากนี้ เนื่องจากปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจากการพฒ
ั นาทางเศรษฐกิจในชว่ งทศวรรษ1990 ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมและระบบกำจัดของเสียรวมในเขตเทศบาลต่างๆ ไม่สามารถรองรับน้ำเสีย
และของเสียได้ องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐ(SEPA) และคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ (National Development a nd Reform
Commission: NDRC) จึงจัดทำข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษใหม่
ที่จะเรียกเก็บจากประชาชน และเสนอต่อคณะมนตรีแห่งชาติในช่วงต้น ค.ศ.2002
เพื่อให้มีงบประมาณมากขึ้นในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัด
ของเสียร วมอ ตั ราคา่ บ ำบัดน ำ้ เสียแ ละจดั การของเสียท เี่ สนอใหม่ได้ร บั ค วามเห็นช อบ
อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้บังคับใน 20 มณฑลใน ค.ศ. 2003 ตามข้อเสนอใหม่นี้
ประชาชนและทุกครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียและค่ากำจัดขยะมูลฝอย
ในอัตราที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดของเสีย ค่าน้ำประปา
ในนครเป่ยจ์ งิ   (B eijing)ในปจั จุบนั จ งึ ม อี ตั ราสงู ข นึ้ เป็นส องเท่าเนือ่ งจากผใู้ ช้น ำ้ ต อ้ ง
จ่ายค่าบำบัดน้ำเสียในอัตรา1หยวนต่อน้ำ1ตันที่บริโภคในแต่ละวัน7
ส ำหรับอ ตั ราภาษีก ารปล่อยมลพิษท างอากาศทคี่ ดิ จ ากคา่ S O2ณ
 ป ี ค .ศ .2005
อยู่ที่0.63หยวนต่อกิโลกรัมและที่คิดจากออกไซด์ของไนโตรเจนNOX ณปีค.ศ.
2004อยู่ที่0.6หยวนต่อกิโลกรัม(OECD,2006)
ผู้ก่อมลพิษมีเวลา20 วัน ในการเสียภาษีรายเดือน หากไม่ชำระภาษีภายใน
เวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ0.2ต่อวันเพื่อส่งเสริมให้มีการลด
7
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มลพิษค่าภาษีจะเพิ่มข ึ้นตามระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนี้หลังจาก
สองปีแรกของการจ่ายภาษีภาษีจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ5ต่อปี(OECD,2006)
ในปี ค.ศ. 2003 มีการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ จากสถานประกอบการ
และแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 700,000 แห่งทั่วประเทศ มีรายได้จากภาษี
เป็นจำนวนเงิน 6,000 ล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 120 จากภาษีที่
จัดเก็บได้ในปี ค.ศ .19968เงินภ าษีท จี่ ดั เก็บได้ให้น ำสง่ ก ระทรวงการคลังซ งึ่ จ ะจดั สรร
เงินได้ ดังกล่าวเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดำเนินมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบมลพิษ และการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เงินภาษีที่จัดเก็บได้ถูกจัดสรรให้รัฐบาลกลางในสัดส่วนร้อยละ10
ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 ให้จัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นในระดับมณฑล เทศบาล และ
หน่วยงานนอกเขตเทศบาล(OECD,2006)
กล่องที่1 พัฒนาการเรื่องการจัดเก็บภาษีมลพิษ ของจีน
แ นวคิดเรื่องการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ(PollutionCharge)
ถูกเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1978 ในรายงานของกลุ่มผู้นำด้าน
สิ่งแวดล้อมของคณะมนตรีแห่งรัฐ(StateCouncil)เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ในปตี อ่ ม าข อ้ เสนอดงั ก ล่าว
ถูกบรรจุลงในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalProtection
Law) ของจีน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการและแหล่งกำเนิดมลพิษทุก
ประเภทตอ้ งจา่ ยคา่ ภ าษีก ารปล่อยมลพิษต ามปริมาณและความเข้มข น้ ข อง
มลพิษท รี่ ะบายออกสสู่ งิ่ แ วดล้อมในกรณีท มี่ ลพิษด งั ก ล่าวมคี า่ ม าตรฐานเกิน
กว่าที่กฎหมายอนุญาต
โครงการนำร่องในการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ ดำเนินการ
ครั้งแรกที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในมณฑลเจียงซู นับจนถึงปลายปี
ค.ศ. 1981 มีการทดลองเก็บภาษีการปล่อยมลพิษในเมืองต่างๆ ของ 28
มณฑลและเขตเทศบาล
8
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ในค.ศ.1982คณะมนตรีแห่งรัฐได้ออกคำสั่งฉบับที่21ที่เรียกว่า
TheTentativeProvisionsonPollutionChargeซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์
ของการจดั เก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษอ ตั ราและสตู รในการคำนวณภาษีแ ละ
การจัดการเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษี เงินได้จากภาษีมีบทบาทสำคัญใน
การสนับสนุนกิจกรรมที่ลดมลพิษ และช่วยเสริมส ร้างสมรรถนะของหน่วย
งานสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น(EPBs)ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา
รายงานการวิจัยในปี ค.ศ.1990 เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ
และสภาวะฝนกรดทเี่ กิดจ ากการปล่อยกา๊ ซSO2ท ำให้ค ณะมนตรีแ ห่งร ฐั อ อก
มาตรการในค.ศ.1992ให้เก็บภาษีการปล่อยSO2จากภาคสาธารณูปโภค
ซึ่งปล่อยSO2 ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ46 ของปริมาณทั้งหมดในประเทศ
โดยส่วนใหญ่ให้เรียกเก็บจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 ระบบการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
ของจีนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่ายังอยู่ ในอัตราที่ต่ำ
เกินกว่าที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษ ในช่วงเวลาดังกล่าว
ธนาคารโลกได้ป ระเมินว่ามลพิษทางอากาศของจีนก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP ต่อมาใน ค.ศ. 1994
ธนาคารโลกได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการดำเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 20 แห่ง และนักวิจัย
322 คนในโครงการ ครอบคลุมสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 20,000 แห่ง) เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กำหนดภ าษี ก ารป ล่ อ ยม ลพิ ษ ใ นอั ต ราต่ า งๆ ก ารศึ ก ษาด ำเนิ น ก าร
แล้วเสร็จใน ค.ศ. 1997 และผลการศึกษาถูกนำเสนอต่อคณะมนตรี
แห่งรัฐใน ค.ศ. 2000 พร้อมข้อเสนอให้มีการปฏิรูปนโยบายการจัด
เก็บภาษีการปล่อยมลพิษ จนนำไปสู่การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษในค.ศ.2002
ทีม่ า: WangJinnan,TheDevelopmentofPollutionChargeinChina,http://www.caep.org.cn.
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• สหรั ฐ อเมริ กา การเก็ บ ภ าษี ก ารป ล่ อ ยม ลพิ ษ เป็ น ม าตรการที่ ใ ช้ กั น
แพร่ห ลายในมลรัฐต า่ งๆของสหรัฐอเมริกาก ฎหมายควบคุมม ลพิษท างนำ้ ข องสหรัฐฯ
(TheFederalWaterPollutionControlActof1972)กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษ
ท กุ ป ระเภทตอ้ งได้ร บั ใบอนุญาตในการระบายนำ้ ท งิ้ (N ationalP ollutionD ischarge
EliminationSystem:NPDESpermits) สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ
(U.S. Environmental Protection Agency: EPA) ได้มอบอำนาจให้ 40 มลรัฐ
ทำหน้าทีอ่ อกใบอนุญาตระบายนำ้ ท งิ้ แ ละสำนักงานเขต(regionalo ffices)ข องE PA
เป็นผู้ออกใบอนุญาตเองในอีก10มลรัฐ
การจัดเก็บภาษีของมลรัฐต่างๆ ในรูปของค่าใบอนุญาตปล่อยน้ำทิ้งสามารถแบ่งได้
เป็น3ลักษณะคือ
 (1) ประมาณ1 1ม ลรัฐจ ดั เก็บในอตั ราคงทีห่ รือเหมาจา่ ยบ างมลรัฐแ บ่งอ ตั รา
		 การจัดเก็บตามประเภทหรือขนาดของอุตสาหกรรม หรือแหล่งกำเนิด
		 มลพิษ
 (2) ประมาณ18มลรัฐจัดเก็บตามปริมาณของน้ำทิ้ง
 (3) ประมาณ 10 มลรัฐ จัดเก็บตามปริมาณน้ำทิ้ง และตามปริมาณมลพิษ
		 (toxicity)ในน้ำทิ้ง
ยกตัวอย่างเช่นรัฐลุยเซียนา(Louisiana)กำหนดค่าใบอนุญาตระบายน้ำทิ้ง
รายปีเป็นหน่วย(worksheetassigningpoints) โดยคำนวณบนฐานของ1) ความ
ซับซ้อนของแหล่งกำเนิดมลพิษ(facilitycomplexity)2) ปริมาณและประเภทของ
น้ำทิ้ง3)มลพิษในน้ำทิ้ง4)ความร้อนหรืออุณหภูมิของน้ำทิ้ง5)ความเป็นอันตราย
ต่อการสาธารณสุข(potentialpublichealththreat)และ6)แหล่งกำเนิดมลพิษ
นัน้ ถ กู จ ดั เป็นข นาดใหญ่ห รือเล็กจ ากนนั้ ให้น ำหน่วยที่ได้ม าคณ
ู ด ว้ ยอตั ราU SD9 7.50
สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษนอกภาคอุตสาหกรรม (municipal facilities) และคูณ
ด้วยUSD170.63สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษในภาคอุตสาหกรรมอัตราขั้นต่ำของค่า
ใบอนุญาตรายปีคือUSD227.50และอัตราสูงสุดคือUSD90,0009
9

Effluent Charge Systems, National Center for Environmental Economics, U.S. Environmental
ProtectionAgency,ที่มา:http://yosemite.epa.gov/ee/epa,lastupdatedOctober5th,2009.
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ตัวอย่างอัตราภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศที่ประเทศต่างๆจัดเก็บ
ป ระเทศที่เก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศนอก
ภาคพื้นเอเชียดังแสดงในตารางที่2
ตารางที่2 อัตราภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศของประเทศต่างๆ
อัตราภาษี(เหรียญสหรัฐ)
ประเทศ
SO2
NOX
CO
บัลแกเรีย
0.02/kg
0.05/kg
สาธารณรัฐเช็ก 30/tonto45/ton 30/tonto45/ton 22/tonto33/ton
เดนมาร์ก
1.60/kg
เอสโตเนีย
2/tonto95/ton 4/tonto216/ton 0.27/tonto1.36/ton
ฟินแลนด์
3 0/m3ofdiesel
ฝรั่งเศส
32/ton
2 7/ton
ฮังการี
2.40/ton
4/ton
อิตาลี
62/ton
123/ton
ลิทัวเนีย
46/ton
6 7/ton
1.75/ton
โปแลนด์
83/ton
8 3/ton
22/ton
รัสเซีย
1.22/tonto6.10ton 1.02/tonto5.08/ton 0.02/tonto0.09/ton
สโลวะเกีย
33/ton
27/ton
20/ton
สเปน
35/ton
สวีเดน
5/kg
ที่มา:BenoitLaplante,2007.

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของอัตราภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในมณฑล
BritishColumbia ของแคนาดา ซึ่งประกอบด้วยอัตราภาษีคงที่ และอัตราแปรผัน
ดังนี้คือ
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 •
		
•
		

อัตราภาษีคงที่=85 เหรียญแคนาดา โดยจัดเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทุกประเภท
อัตราแปรผัน เก็บตามประเภทของมลพิษ โดยคิดตามปริมาณของมลพิษ
ที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมตามอัตราในตารางที่3

ตารางที่3แสดงอัตราภาษีแปรผันสำหรับมลพิษประเภทต่างๆในBritishColumbia
มลพิษ
เหรียญแคนาดา/ตัน
CO
0.33
NOX
8.40
SO2
9.75
TSP
12.50
Ammonia
12.50
Chlorinedioxide
8.40
Fluorides
500.00
Hydrocarbons
12.50
Metals
500.00
ที่มา:BenoitLaplante,2007.
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5

การจัดทำกฎหมายว่าด้วยเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการ
สิง่ แวดล้อม

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้น มา หลายหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยจัดทำร่างพระราช
บัญญัติการจัดการมลพิษโรงงานซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องชำระค่า
เรียกเก็บเพือ่ น ำเงินม าจดั ต งั้ ก องทุนส ำหรับก ารจดั การสงิ่ แ วดล้อมก รมควบคุมม ลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะอันตรายเมื่อผู้บริโภคใช้แล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์ และนำเงินที่จัดเก็บได้มาจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบ
รับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะ
อันตรายออกจากขยะทั่วไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการนำขยะที่ ใช้ได้กลับมาใช้ใหม่
และทำให้ขยะอันตรายส่วนที่ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกได้รับการบำบัดและกำจัด
อย่างถูกต้อง
 ล่าสุด ใน พ.ศ .2550 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดย
ความรว่ มมอื แ ละการสนับสนุนจ ากธนาคารพฒ
ั นาเอเชีย(A DB)ได้จ ดั ท ำรา่ งพระราช
บัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่มีพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสามารถนำ
เครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์ท เี่ หมาะสมมาใช้ในการจดั การสงิ่ แ วดล้อมได้โดยจดั ท ำเป็น
พระราชกฤษฎีกา

26 เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อม

6

ร่างพระราชบญ
ั ญัติ
เครือ่ งมอื ทางเศรษฐศาสตร์
เพือ่ การจดั การสง่ิ แวดล้อม

ว ตั ถุประสงค์ในการจดั ท ำรา่ งพระราชบญ
ั ญัตฉิ บับน กี้ ค็ อื เพือ่ ให้เป็น

กฎหมายแม่บททกี่ ำหนดเครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์ป ระเภทตา่ งๆสำหรับให้ห น่วยงาน
รัฐนำไปใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ตามพันธกิจของตนเอง กฎหมายนี้
จึงเปรียบเสมือนเต็นท์ใหญ่ที่เปิดให้หน่วยงานต่างๆ สามารถมาออกบูธได้ สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์แต่ละประเภทนั้นให้กำหนดโดยจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็น
กฎหมายระดับรองอีกชั้นหนึ่ง
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้แก่
 (1) ภาษีสิ่งแวดล้อม
 (2) ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(3) ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์
 (4) การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
 (5) การซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ
(6)การให้เงินอุดหนุนมาตรการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

ร่างกฎหมายนี้มีจุดเด่นหรือเป็นนวัตกรรมทางกฎหมายด้วยเหตุผล3ประการคือ
หนึ่งเป็นการบูรณาการให้กระทรวงต่างๆสามารถใช้กฎหมายนี้ร่วมกันได้
สอง เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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การจัดเก็บภาษีและได้รับการจัดสรรรายได้จากภาษีที่จัดเก็บได้ในสัดส่วนที่มากกว่า
ส่วนกลางโดยให้ส่งคืนเพียงบางส่วนให้กับรัฐบาลและ
 สาม เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียในภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในใช้ประโยชน์จาก
รายได้ที่เกิดจากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนี้
กรอบแนวคิดในการจัดทำกฎหมายเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสามารถแสดงให้เห็นได้ตามแผนภาพที่1ดังนี้

พ.ร.ฎ.ภาษี
มลพิษ
ทางน้ำ

พ.ร.ฎ.ภาษี
มลพิษ
ทางอากาศ

พ.ร.บ.เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

พ.ร.ฎ.
ค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์

พ.ร.ฎ.
ฯลฯ

แผนภาพที่ 1 แ สดงกรอบแนวคิดในการจดั ท ำกฎหมายวา่ ด ว้ ยเครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

28 เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อม

ร่างพระราชบญ
ั ญัตเิ ครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์ก ำหนดระบบสถาบันเพือ่ เอือ้ อ ำนวยให้
เกิดการบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างๆที่มีภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่

• คณะกรรมการกำกับนโยบายการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการสงิ่ แ วดล้อมทมี่ รี ฐั มนตรีว า่ การกระทรวงการคลังเป็นป ระธานเพือ่ ป ระสานงาน
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่มีพันธกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่ น  แ ละผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เมื่อหน่วยงานใดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์
ที่จะนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใดประเภทหนึ่งไปใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่ของตน ก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จัดทำพระราชกฤษฎีกาซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์นั้นตามพระราชบัญญัตินี้ได้
คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ที่ปรึกษา และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
• กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายได้จากการ
จัดเก็บภ าษีส งิ่ แ วดล้อมแ ละภาษีแ ละคา่ ธ รรมเนียมผลิตภัณฑ์ท เี่ รียกเก็บต ามพระราช
บัญญัตินี้(แผนภาพที่2)
เงินกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
เช่น
 (1)อุดหนุนหรือให้กู้ยืมแก่โครงการควบคุมหรือลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งเสนอ
		 โดยหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน
 (2)อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษและ
		 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยหน่วยงานรัฐ
		 และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
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 (3)เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียและการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว
		 รวมทั้งการจัดระบบรวบรวมหรือรับซื้อคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(4) เป็นเงินช ว่ ยเหลือห รือให้ก ยู้ มื แ ก่ก จิ การนำของเสียก ลับม าใช้ซ ำ้ ห มุนเวียน
		 กลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับมาใช้อีก
(5)อุดหนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 (6) เป็นค า่ ใช้จ า่ ยในการฟนื้ ฟูส งิ่ แ วดล้อมทสี่ ญ
ู หายหรือได้ร บั ค วามเสียห ายจาก
		 การทำลายหรือจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ
 (7) อุดหนุนหรือใช้จ่ายในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
		 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกำหนด
กองทุนภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม
สิ่งแวดล้อม

ภาษีการปล่อย
มลพิษ

ค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์

เครื่องมืออื่นๆ
เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางอากาศ
อื่นๆ

แบตเตอรี่
ยางรถยนต์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ

ภาษีท่องเที่ยว
ภาษีโลกร้อน
อื่นๆ

แผนภาพที่2 โครงสร้างเงินกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการกองทุน
(1) มีค ณะกรรมการกองทุนป ระกอบดว้ ยปลัดก ระทรวงการคลังเป็นป ระธาน
		 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขาธิการ
		 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นจำนวนไม่เกิน 10 คน
		 เป็นกรรมการ ในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีผู้แทนภาคอุตสาหกรรม
		 ภาคบริการสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงินและ
		 การจดั การแ ละผอู้ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจก ารคลังเป็นก รรมการและ
		 เลขานุการ
(2) ให้แยกเงินในกองทุนออกเป็นบัญชีตามที่มาของเงินได้จากภาษีและ
		 ค่าธรรมเนียม
(3) แต่ละบัญชีมีผู้จัดการ (สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
		 คณะกรรมการกองทุน)เพื่อบริหารจัดการเงินในบัญชีตามวัตถุประสงค์
 (4) ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานของ
		 กองทุน ประเมินข้อเสนอโครงการและอนุมัติเงินอุดหนุนหรือเงินกู้แก่
		 โครงการและกจิ กรรมตามขนาดและภายในวงเงินท คี่ ณะกรรมการกองทุน
		 กำหนด
 (5) ต้องจัดให้กองทุนมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและ
		 พัสดุของกองทุน
(6) กองทุนต้องมีงบการเงิน และมีการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่าย
		 เงินแ ละทรัพย์สนิ ข องกองทนุ โดยสำนักงานตรวจเงินแ ผ่นดิน(ส ตง.)ห รือ
		 บุคคลภายนอกตามทคี่ ณะกรรมการกองทุนแ ต่งต งั้ โดยความเห็นช อบของ
		 สตง.
(7) มีคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อติดตาม
		 ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
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7

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำจากค่าบีโอดี (BOD)
และปริมาณสารแขวนลอย (TSS)

ภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงการคลังได้จัดทำร่างพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
ทางน้ำจากค่าบีโอดี(BOD) และปริมาณสารแขวนลอย(TSS) เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ เหตุผลที่มีการ
จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกานี้ก่อนก็เพราะการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำเป็น
ภาษีส งิ่ แ วดล้อมทมี่ คี วามเป็นไปได้ในทางปฏิบตั มิ ากทสี่ ดุ ในขณะนี้ จ ากขอ้ มูลท ปี่ รากฏ
ปัญหามลพิษท างนำ้ จ ากภาคอตุ สาหกรรมในประเทศไทยจะกระจุกต วั อ ยู่ในพนื้ ทีเ่ พียง
ไม่กี่จังหวัดและจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทดังนั้นเราจึงน่าจะลดมลพิษ
ทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก หากนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่
เหมาะสมมาใช้ให้ถูกต้องในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 จากการทบทวนระบบสถาบันในการจัดการมลพิษทางน้ำพบว่า หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมีฐานข้อมูลและระบบการติดตามตรวจสอบที่ดำเนินการอยู่
แล้วมากเพียงพอที่จะรองรับการเก็บภาษีมลพิษทางน้ำได้ มลพิษทางน้ำจึงควร
เป็นเป้าหมายแรกในการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคนอก
อุตสาหกรรมโดยในระยะแรกจะเก็บจ ากคา่ บ โี อดี (B OD)แ ละปริมาณสารแขวนลอย
(TSS) สำหรับมลพิษทางน้ำอื่นๆ เช่น โลหะหนัก สามารถออกพระราชกฤษฎีกา
เพื่อจัดเก็บเพิ่มเติมต่อไปในภายหลังได้ เมื่อประเทศไทยมีประสบการณ์เพียงพอ
เกีย่ วกบั ก ารจดั เก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างนำ้ แ ละหน่วยงานทเี่ กีย่ วข้องมคี วามพร้อม
และสามารถบริหารระบบภาษีได้
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 ในการออกแบบภาษี ได้ยึดหลักการสำคัญ 5 ประการคือ ประสิทธิผล
(effectiveness) ความเป็นธรรม (fairness) เข้าใจและบริหารง่าย (simplicity)
มีความยืดหยุ่นและเลี้ยงตัวเองได้ (self-sufficiency) และ มีความเป็นไปได้
(feasibility) การนำมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในระยะแรกจึงอาจไม่สามารถ
ครอบคลุมแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ก่อมลพิษได้ทั้งหมด แต่จะต้องกำหนดกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งสามารถนำระบบการจัดเก็บภาษีไปปฏิบัติได้ก่อน
7.1 แหล่งกำเนิดมลพิษซง่ึ มหี น้าทเ่ี สียภาษีมลพิษทางนำ้ 

ตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ แหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภทมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีก ารปล่อยมลพิษโดยสามารถแบ่งต ามประเภทและหน่วยงานทรี่ บั ผ ดิ ช อบในการ
จัดเก็บภาษีได้ดังนี้
 (1) โรงงานจำพวกที่ 3 ตามประเภท ชนิด และขนาดที่ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมกำหนดโดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการจัดเก็บภาษีก่อน
ได้แก่
BOD
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
อุตสาหกรรมน้ำตาล
ผลิตภัณฑ์จากปลา
การกลั่นเหล้า
ผลิตภัณฑ์นม
อุตสาหกรรมเคมี

TSS
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กชุบ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
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 อัตราภาษีท เี่ รียกเก็บข นึ้ อ ยูก่ บั ข นาดของโรงงานก ารกำหนดขนาดของโรงงาน
จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุ สาหกรรม10ส ำหรับก ารเก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษ
ทางนำ้ ต ามคา่ บ โี อดแี ละปริมาณสารแขวนลอยอ าจกำหนดขนาดได้โดยพจิ ารณาตาม
ปริมาณน้ำทิ้งดังนี้
 • โรงงานขนาดเล็กมีปริมาณน้ำทิ้ง1-50ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
• โรงงานขนาดกลางมปี ริมาณนำ้ ทง้ิ มากกว่า50-500ลกู บาศก์เมตรตอ่ วนั 
• โรงงานขนาดใหญ่มปี ริมาณนำ้ ทง้ิ มากกว่า500ลกู บาศก์เมตรขน้ึ ไปตอ่ วนั 
(2) โรงงานจำพวกที่ 1 โรงงานจำพวกที่ 2 และกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามประเภท ชนิด และขนาดที่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด แหล่งกำเนิดมลพิษ
ทีค่ าดวา่ จ ะจดั เก็บภ าษีในเบือ้ งตน้ ได้แก่อ าคารขนาดใหญ่ห า้ งสรรพสนิ ค้าภ ตั ตาคาร
และร้านอาหารฯลฯ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ต้อง
ติดต งั้ เครือ่ งวดั อ ตั ราการไหลของนำ้ ท งิ้ ท เี่ กิดจ ากการประกอบกจิ การและแหล่งก ำเนิด
มลพิษ ของตน
7.2 อัตราภาษี

อัตราภาษีประกอบด้วย
 (1) อัตราคงที่(FixedFee) ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการที่เป็นโรงงานหรือ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ขนาดเล็กและขนาดกลาง อัตราภาษีคงที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
10

ในกรณีการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำจากค่าพารามิเตอร์อื่นๆอาจมีหลักเกณฑ์การแบ่งขนาดของโรงงานแตกต่างไป
จากนี้เช่นหากเก็บภาษีจากค่าปริมาณโลหะหนักจะใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดโรงงานดังนี้คือ
• โรงงานขนาดเล็กมีปริมาณน้ำทิ้ง1-5ลูกบาศก์เมตร
• โรงงานขนาดกลางมีปริมาณน้ำทิ้ง5-50ลูกบาศก์เมตร
• โรงงานขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำทิ้งมากกว่า50ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
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ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้กำกับดูแลในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิด
มลพิษว่าเสียภาษีถูกต้อง และมีวัตถุประสงค์ให้ระบบภาษีสามารถเลี้ยงตัวเองได้
ในระยะแรกของการบังคับใช้ภาษีการปล่อยมลพิษนี้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางจะมีหน้าที่เสียภาษีในอัตราคงที่เท่านั้นโดยคิดในอัตราดังนี้
• โรงงานหรือแ หล่งก ำเนิดม ลพิษข นาดเล็กเสียภ าษีข นั้ ต ำ่ ในอตั รา1 ,000บ าท
		 ต่อปีแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อปี
• โรงงานหรือแ หล่งก ำเนิดม ลพิษข นาดกลางเสียภ าษีข นั้ ต ำ่ ในอตั รา3 ,000บ าท
		 ต่อปีแต่ไม่เกิน10,000บาทต่อปี

(2) อัตราแปรผัน (Variable Fee) ใช้บังคับเฉพาะกับโรงงานหรือแหล่ง
กำเนิดม ลพิษข นาดใหญ่ม วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส ร้างแรงจงู ใจให้เจ้าของหรือผ คู้ รอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นไปตามหลักการด้านประสิทธิผล
เนื่องจากผู้ที่ก่อมลพิษมากย่อมที่จะถูกจัดเก็บภาษีสูงเป็นจำนวนมากตามไปด้วย
การคำนวณภาษี ในอัตราแปรผันให้ใช้ผลการคูณอัตราภาษีต่อหน่วยของมลพิษ
กับปริมาณมลพิษ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ในอัตราแปรผัน
ตามอัตราดังนี้คือ
• ไม่ต ำ่ ก ว่า2 ,500บ าทแ ต่ไม่เกิน1 0,000บ าทต อ่ ต นั ข องคา่ บ โี อดี แ ละตอ่ ต นั 
		 ของปริมาณสารแขวนลอย

7.3 กลไกการจด
ั เก็บภาษี

 การจัดเก็บภาษีจากโรงงานจำพวกที่ 3 ดำเนินการโดยกรมสรรพสามิต
หากเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และโดยสรรพสามิตพื้นที่ในกรณีที่
ตั้งอยู่ต่างจังหวัด
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 มีหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำณกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แล้วแต่
กรณีสำหรับวิธีการชำระภาษีให้ยื่นแบบประเมินภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำพร้อม
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ณ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือส ำนักงานอตุ สาหกรรมจงั หวัดในทอ้ งทซี่ งึ่ โรงงานนนั้ ต งั้ อ ยู่ โรงงาน
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ขนาดเล็กแ ละขนาดกลางมหี น้าท ยี่ นื่ แ บบประเมินป ลี ะหนึง่ ค รัง้ ส ว่ นโรงงานขนาดใหญ่
ต้องยื่นแบบประเมินภาษีตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นแบบประเมินแล้ว เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด ว้ ยโรงงานจะตรวจสอบความถกู ต อ้ งของแบบประเมินน นั้ ห ากเห็นว า่ การประเมิน
ภาษีเป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ก็จะออกใบรับรองความถูกต้องเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานดำเนินการชำระภาษีต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ต ามกฎหมายวา่ ด ว้ ยโรงงานพจิ ารณาเห็นว า่ ม ขี อ้ ผ ดิ พ ลาดในแบบประเมินท ผี่ ปู้ ระกอบ
กิจการโรงงานยื่น ซึ่งทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ก็ให้ดำเนินการ
แก้ไขเพิม่ เติมร ายการในแบบประเมินแ ละกำหนดจำนวนภาษีท ถี่ กู ต อ้ งพร้อมกบั อ อก
ใบรับรองเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีต่อ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตต่อไป(แผนภาพที่3)
โรงงาน
ประเมินตนเอง

กรมโรงงาน
ตรวจสอบ

ผูป้ ระกอบกิจการ
โรงงาน

ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

ยุติ
กองทุน

กรมสรรพสามิต
3%

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ไม่ยอมรับ

25%
กรมโรงงาน

ศาล

แผนภาพที่3 กลไกและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีจากโรงงานจำพวกที่3
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 การจัดเก็บภาษีจากโรงงานจำพวกที่ 1 และ จำพวกที่ 2 และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่
นั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านฐานข้อมูล เช่น
มีแผนที่ภาษี ชื่อ และที่อยู่ของกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการสำรวจ
ข้อมูลฐานภาษีของตนเองให้ทันสมัยทุกๆปีเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
 โรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทุกขนาดทมี่ หี น้าท เี่ สียภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างนำ้ ต อ้ งยนื่ ค ำขอจดทะเบียนผเู้ สียภ าษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่
 ในการชำระภาษีผ ปู้ ระกอบการตอ้ งยนื่ แ บบรายการเพือ่ ช ำระภาษีส ำหรับป ภี าษี
ที่ล่วงมาแล้วพร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในท้องที่ซึ่งสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่โดยให้กระทำภายในเดือนมีนาคมทุกๆปี
ในกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่ามีข้อผิดพลาดในแบบรายการภาษีนั้น
ซึ่งทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ก็ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ
ในแบบรายการภาษีพ ร้อมกบั ก ำหนดจำนวนภาษีท ถี่ กู ต อ้ งเพือ่ ให้ผ ปู้ ระกอบการดำเนิน
การยื่นแบบรายการและชำระภาษีต่อไป(แผนภาพที่4)
 การยนื่ แ บบเพือ่ ป ระเมินภ าษีแ ละการยนื่ แ บบเพือ่ ช ำระภาษีส ามารถกระทำผา่ น
ทางอินเทอร์เน็ตหรือยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ได้
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการให้กับ
โรงงานบำบัดน ำ้ เสียร วมในนคิ มอตุ สาหกรรมห รือเขตประกอบการอตุ สาหกรรมแ ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไม่ต้องเสียภาษีการปล่อยมลพิษตามกฎหมายนี้อีก

7.4 การอทุ ธรณ์ภาษี

 ผูป้ ระกอบการซงึ่ ไม่เห็นด ว้ ยกบั ก ารแก้ไขเพิม่ เติมร ายการในแบบประเมินแ ละ
การกำหนดจำนวนภาษีของเจ้าพนักงานมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน นอกจากนี้ หากไม่พอใจ
ค ำวนิ จิ ฉัยข องคณะกรรมการพจิ ารณาอทุ ธรณ์ก ม็ สี ทิ ธิฟ อ้ งคดีต อ่ ศ าลภาษีอ ากรกลาง
ได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
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อปท.

ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบชำระภาษี

70%

ชำระภาษี

30%
ยุติ

กองทุน

ศาล

ไม่ยอมรับ

ยุติ

ไม่ยอมรับ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์

แ ผนภาพที่4กลไกและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีจากโรงงานจำพวกที่1โรงงานจำพวกที่2
และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

7.5 การจดั การเงินรายได้จากภาษี
7.5.1 การจัดการเงินรายได้จากการเก็บภาษีโรงงานจำพวกที่3
		 • เงินภาษีที่จัดเก็บได้จากโรงงานจำพวกที่ 3 จะจัดสรรให้กรมสรรพ
			 สามิตเป็นจำนวนร้อยละ3ส่วนที่เหลือจะนำส่งเข้ากองทุน
		 • ก องทุนจ ะจดั สรรเงินให้ก ระทรวงอตุ สาหกรรมเป็นจ ำนวนรอ้ ยละ2 5
			 เพือ่ เป็นค า่ ใช้จ า่ ยในการตรวจสอบและควบคุมให้โรงงานปฏิบตั ติ าม
			 พระราชกฤษฎีกานี้
7.5.2 การจัดการเงินรายได้จากภาษีที่จัดเก็บจากโรงงานจำพวกที่1โรงงาน
		 จำพวกที่2และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ดำเนินการดังนี้
		 • จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น
			 ตั้งอยู่เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ70
		 • ส่วนที่เหลือจะนำส่งเข้ากองทุน
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ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษทางอากาศจากค่า
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
และฝุน่ ละอองรวม (TSP)

เนื่องจากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นที่ ได้รับความสนใจมากในช่วงสองปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความขัดแย้งในเขตพื้น ที่มาบตาพุด
ระหว่างผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงซึ่งได้
รับผลกระทบด้านสุขภาพ สำหรับเขตพื้นที่มาบตาพุดซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขต
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 แล้ว การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ
การขยายกิจการของโรงงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับร่าง
พระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้
กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จึงมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและฝุ่นละอองรวมโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้คือ
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8.1 แหล่งกำเนิดมลพิษซง่ึ มหี น้าทเ่ี สียภาษีมลพิษทางอากาศ

ตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ โรงงานจำพวกที่ 3 ตามประเภท ชนิด และ
ขนาดที่ประกาศกระทรงอุตสาหกรรมกำหนดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการจัดเก็บภาษีก่อน ได้แก่
โรงไฟฟ้าโรงงานปูนซิเมนต์โรงงานเหล็กและเหล็กกล้าโรงงานปิโตรเคมีโรงกลั่น
น้ำมันและโรงสีข้าวเป็นต้น

การแบ่งข นาดของโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุ สาหกรรมโดยพจิ ารณา
จากขนาดของเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 • โรงงานขนาดเล็กโรงงานที่มีเตาอุตสาหกรรมขนาดน้อยกว่า500แรงม้า
		 หรือหม้อน้ำขนาดเล็กกว่า5ตันต่อชั่วโมง
• โรงงานขนาดกลาง โรงงานที่มีเตาอุตสาหกรรมขนาดตั้งแต่ 500 แรงม้า
		 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า หรือหม้อน้ำขนาดตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมง
		 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ตันต่อชั่วโมง
• โรงงานขนาดใหญ่โรงงานที่มีเตาอุตสาหกรรมขนาดตั้งแต่1,000แรงม้า
		 ขึ้นไปหรือหม้อน้ำขนาดตั้งแต่10ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป

8.2 อัตราภาษี ประกอบดว้ ย

(1) อัตราคงที่ (Fixed Fee) ในระยะแรกของการบังคับใช้ภาษีการปล่อย
มลพิษนี้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีหน้าที่เสียภาษี ในอัตราคงที่
ดังนี้
• โรงงานขนาดเล็ก ให้เสียภาษีขั้นต่ำในอัตรา10,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน
		 30,000บาทต่อปี
 • โรงงานขนาดกลางให้เสียภาษีขั้นต่ำในอัตรา30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน
		 50,000บาทต่อปี
 (2) อัตราแปรผัน (Variable Fee) คำนวณโดยใช้ผลการคูณอัตราภาษี
ต่อหน่วยของมลพิษกับปริมาณมลพิษ ผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีในอัตราแปรผันตามอัตราดังนี้คือ
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 •
		
 •
		
•
		

ไม่ต่ำกว่า1,000บาทแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อตันของปริมาณซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ที่ระบายออกจากโรงงานต่อปี
ไม่ต่ำกว่า1,000บาทแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อตันของปริมาณออกไซด์
ของไนโตรเจนที่ระบายออกจากโรงงานต่อปี
ไม่ต่ำกว่า1,500บาทแต่ไม่เกิน2,500บาทต่อตันของปริมาณฝุ่นละออง
รวมที่ระบายออกจากโรงงานต่อปี

8.3 กลไกการจด
ั เก็บภาษี

 กลไกการจดั เก็บภ าษีเป็นเช่นเดียวกันก บั ก รณีก ารจดั เก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษ
ทางน้ำจากโรงงานจำพวกที่ 3 กล่าวคือ ดำเนินการโดยกรมสรรพสามิตหากเป็น
โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และโดยสรรพสามิตพื้นที่ ในกรณีที่ตั้งอยู่
ต่างจงั หวัดผ ปู้ ระกอบกจิ การโรงงานมหี น้าท ยี่ นื่ ค ำขอจดทะเบียนผเู้ สียภ าษีก ารปล่อย
มลพิษทางอากาศ ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แล้วแต่กรณี
สำหรับว ธิ กี ารชำระภาษีให้ย นื่ แ บบประเมินภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างอากาศตามอตั รา
ที่กำหนดในกฎกระทรวงพร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในท้องที่ซึ่งโรงงานนั้นตั้งอยู่ โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ยื่นแบบประเมิน
ปีละหนึ่งครั้ง โรงงานขนาดใหญ่ให้ยื่นแบบประเมินภาษีตามระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
ประเมินภ าษีน นั้ ห ากเห็นว า่ การประเมินภ าษีเป็นไปโดยถกู ต อ้ งแล้วให้อ อกใบรับร อง
ความถูกต้องเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการชำระภาษีต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ในกรณีที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพิจารณาเห็นว่ามี
ข้อผิดพลาดในแบบประเมินภาษีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นซึ่งทำให้จำนวนภาษี
ที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบประเมินหรือ
ในเอกสารอื่นที่ยื่นประกอบแบบประเมิน และกำหนดจำนวนภาษีที่ถูกต้องพร้อมกับ
ออกใบรับรองเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี
ต่อไป
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8.4 การอทุ ธรณ์ภาษี

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบประเมินและการกำหนดจำนวน
ภาษีข องเจ้าพ นักงานมสี ทิ ธิอ ทุ ธรณ์ต อ่ ค ณะกรรมการพจิ ารณาอทุ ธรณ์ภ ายใน4 5ว นั 
นับแ ต่ว นั ท ี่ได้ร บั แ จ้งก ารประเมินห ากไม่พ อใจคำวนิ จิ ฉัยข องคณะกรรมการพจิ ารณา
อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำวินิจฉัยอุทธรณ์

8.5 การจด
ั การเงินรายได้จากภาษี

การจัดการเงินรายได้จากการเก็บภาษีโรงงานจำพวกที่3ให้ดำเนินการดังนี้
• เงินภาษีที่จัดเก็บได้จากโรงงานจำพวกที่ 3 จะจัดสรรให้กรมสรรพสามิต
		 เป็นจำนวนร้อยละ3ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้ากองทุน
• กองทุนจะจัดสรรเงินให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นจำนวนร้อยละ 25
		 เพือ่ เป็นค า่ ใช้จ า่ ยในการตรวจสอบและควบคุมให้โรงงานปฏิบตั ติ ามพระราช
		 กฤษฎีกานี้
ส ำหรับส รุปก ลไกและขนั้ ต อนการจดั เก็บภ าษีก ารอทุ ธรณ์ภ าษีแ ละการจดั การ
เงินรายได้ให้ดูจากแผนภาพที่3ข้างต้น
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ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดภาษี
และคา่ ธรรมเนียมสง่ิ แวดลอ้ มอืน่ ๆ

นอกจากร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำ

และมลพิษทางอากาศ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้จัดการ
สิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ การจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำคัญซึ่งกำลังอยู่ ใน
ขั้นตอนของการศึกษาอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมได้แก่

9.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาจด
ั เก็บคา่ ธรรมเนียมผลิตภัณฑ์

 กรมควบคุมม ลพิษได้ด ำเนินก ารศกึ ษาการจดั เก็บค า่ ธ รรมเนียมผลิตภัณฑ์จ าก
ผลิตภัณฑ์ท จี่ ะกอ่ ให้เกิดข องเสียอ นั ตรายเมือ่ ผ บู้ ริโภคใช้ห รือท งิ้ เมือ่ ใช้แ ล้วเพือ่ แ ก้ไข
ปัญหาขยะอันตรายจากชุมชน ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการปรับร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้วให้เป็นร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ผลิตภัณฑ์ที่กรม
ควบคุมมลพิษให้ความสำคัญลำดับต้นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขณะนี้ก็คือ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็น
สารอันตราย จึงต้องการใช้ค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ส่งเสริมก ารคดั แ ยกขยะอเิ ล็กทรอนิกส์(W
 EEE)ผ า่ นระบบรบั ซ อื้ ค นื ซ ากผลิตภัณฑ์ท มี่ ี
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องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ เป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบเพือ่ น ำซากผลิตภัณฑ์เหล่าน นั้ ไปรีไซเคิล
บำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
อย่างไรก็ดี นอกจากการเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ในอนาคตควรมีการพิจารณานำมาตรการนี้
มาใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดหรือเลิกใช้เช่นการเก็บค่า
ธรรมเนียมจากวัตถุอันตรายและบรรจุภัณฑ์รวมทั้งถุงและโฟมพลาสติกเป็นต้น

9.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาจด
ั เก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์

 ภายใต้กระแสความตื่นตัวในระดับโลกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน (Global
Warming) หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แผนงาน
นสธ. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไป
ได้เกี่ยวกับการเก็บภาษีคาร์บอน(CarbonTax)จากยานยนต์โดยเก็บตามปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา การนำมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนมาใช้
จะชว่ ยลดมลพิษท างอากาศจากภาคคมนาคมขนส่งซ งึ่ จ ะมผี ลดตี อ่ ก ารรกั ษาคณ
ุ ภาพ
สิง่ แ วดล้อมน อกจากนี้ ย งั ส ามารถนำรายได้จ ากการจดั เก็บภ าษีไปใช้เพือ่ แ ก้ไขปญ
ั หา
สิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆอีกด้วย
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บทสรุป

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทยอนั เนือ่ งมาจากการพฒ
ั นาทางเศรษฐกิจแ ละสงั คมได้ก อ่ ให้เกิดผ ลกระทบ
ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปัจจุบันนานาประเทศรวมทั้งหลาย
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่างก็ได้นำมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการจดั การสงิ่ แ วดล้อมมากขนึ้ เพือ่ เป็นม าตรการเสริมก ารกำกับแ ละควบคุม
ซึ่งมีข้อจำกัดดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยยัง
นำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก สภาพการณ์เช่นนี้นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการจัดการ
สิง่ แ วดล้อมอย่างมปี ระสิทธิภาพแล้วย งั อ าจทำให้ป ระเทศไทยตอ้ งเสีย่ งกบั ม าตรการ
กีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระหว่างประเทศซึ่งยิ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น
 การขับเคลื่อนเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลใช้บังคับโดยเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
กฎหมายแม่บททจี่ ะเปิดให้ห น่วยงานตา่ งๆสามารถนำเครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์ม า
ใช้ในการจดั การสงิ่ แ วดล้อมได้อ ย่างหลากหลายตามความเหมาะสมแ ละตามพนั ธกจิ 
ข องแต่ละหน่วยงานร วมทงั้ ส ง่ เสริมก ารกระจายอำนาจให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
เข้ามามีบทบาทและมีรายได้จากการจัดการสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ กฎหมายฉบับ
นี้ยังกำหนดให้สามารถนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมกลับคืนมา
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แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ผ่านกลไกของกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียม
สิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำ และร่างพระราช
กฤษฎีกาจดั เก็บภ าษีก ารปล่อยมลพิษท างอากาศถอื ว่าเป็นก า้ วแรกในการนำเครือ่ งมอื 
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายแม่บทฉบับนี้
หากสังคมไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้มาตรการดังกล่าว ก็จะ
นำไปสู่การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีผลให้สังคมได้
ประโยชน์สองต่อ ทั้งจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และจากรายได้ที่เกิดจากภาษี
และค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมที่นำกลับมาสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
ด้วยเหตุนี้ จึงควรระดมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต่อไปนี้
ให้เป็นนโยบายสาธารณะคือ
 1. สนั บ สนุ น ใ ห้ มี ก ารป ระกาศใ ช้ ร่ า งพ ระร าชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ ท าง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษทางน้ำและภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศทั้งสองฉบับโดยเร็ว
 2. ต่อยอดงานศึกษาของกรมควบคุมมลพิษและนำข้อมูลมาประกอบการ
จ ดั ท ำรา่ งพระราชกฤษฎีกาจดั เก็บค า่ ธ รรมเนียมผลิตภัณฑ์จ ากผลิตภัณฑ์อ ตุ สาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย
3. ศ กึ ษาเพือ่ ก ำหนดหลักเกณฑ์แ ละแนวทางการใช้เครือ่ งมอื ท างเศรษฐศาสตร์
อื่นๆที่มีความสำคัญในลำดับต้นได้แก่ความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีโลกร้อนหรือ
ภาษีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ ภาษีวัตถุอันตราย ภาษีบรรจุภัณฑ์
และภาษีนักท่องเที่ยวเป็นต้น
 4. จัดท ำระบบฐานขอ้ มูลก ลางเพือ่ ช ว่ ยให้การบริหารจดั การระบบภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 5. สร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ระบบการจัดเก็บภาษีจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้น ที่ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบ
ของตน
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