การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิ ตเหล้า-เบียร์
กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลัง
คาถาม 1. การปรับโครงสร้างภาษี สรรพสามิ ตสุรา สะท้อนว่ารัฐบาลอยู่ในภาวะถังแตก
ตอบ
ในร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ) ระดับอัตรา
เพดานภาษีสรรพสามิตสุราได้ถูกปรับให้สอดคล้องกับคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อในอนาคต เพื่อให้เป็ น
เพดานภาษีท่เี หมาะสมในระยะเวลา 20 ปี ขา้ งหน้า ทัง้ นี้ อัตราภาษีท่จี ะจัดเก็บจริง จะถูกกาหนดไว้ใน
กฎหมายลาดับรองอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ ขณะนี้กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายลาดั บรอง
อย่างไรก็ดี ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึน้ กล่าวคือ โดยเพิม่
ภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์ให้สูงขึน้ กว่าภาระภาษีตามมูลค่า หมายความว่า สัดส่วนรายได้
ภาษีสรรพสามิตสุราจะมาจากภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์มากขึน้ โดยสุราที่ มรี าคาถูกและมี
แรงแอลกอฮอล์ในระดับที่สูงจะต้องมีภาระภาษีทส่ี ูงขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม สุราทีม่ รี าคาสูงจะต้องมีภาระ
ภาษีต ามมูลค่าเพื่อ สะท้อนถึงความฟุ่มเฟื อ ยควบคู่ไ ปกับภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์เพื่อ
สะท้อนถึงหลักสุขภาพเป็นสาคัญ
เมื่อพิจารณาสุราทัง้ 3 ประเภทจากแรงแอลกอฮอล์หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ าสุราโดยทัวไป
่
แล้ว พบว่า สุ รากลันจะมี
่
ดีก รีประมาณ 28-45 ดีกรี เบียร์ 3-7 ดีกรี และไวน์ 13-17 ดีกรี ตามล าดับ
ดังนัน้ ในการกาหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อมุ่งเน้นหลักสุขภาพ เบียร์และไวน์ซง่ึ มีแรงแอลกอฮอล์ในระดับที่
ต่ ากว่าสุรากลันจึ
่ งมีเ พดานอัตราภาษีตามปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อให้ภาระภาษีสะท้อนแรงแอลกอฮอล์ท่ี
เพิม่ ขึน้ ในขณะทีส่ ุรากลันซึ
่ ง่ มีปริมาณแอลกอฮอล์หรือแรงแอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับทีส่ ูงอยู่แล้วจะมีเพดาน
อัตราภาษีตามปริมาณในระดับทีต่ ่ ากว่าเมื่อเทียบกับเบียร์และไวน์ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้
ว่าสุราแช่ประเภทเบียร์และไวน์ จะมีการปรับอัตราภาษีตามปริมาณเพิม่ ขึน้ จาก 300 และ 2,000 บาท
ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์เป็ น 3,000 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ของสุราแช่ทุกประเภท
และได้ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงจากเดิม คือ สุราแช่มอี ตั ราภาษีตามมูลค่าทีร่ อ้ ยละ 60 และอัตราภาษี
ตามมูลค่าของสุรากลันที
่ ่รอ้ ยละ 50 ปรับเป็ นอัตราภาษีตามมูลค่าใหม่ของสุราแช่และสุรากลันในอั
่ ตรา
ร้อยละ 30 ทัง้ นี้เพื่อให้โครงสร้างภาษีสุราใหม่มคี วามเรียบง่ายจึงจาเป็ นต้องลดจานวนประเภทของอัตรา
ภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณลง ในขณะทีจ่ ากเดิมสุรากลันมี
่ อตั ราภาษีตามปริมาณที่ 400 บาทต่อลิตร
แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ ปรับใหม่เป็ น 1,000 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ ซึง่ สุรากลันมี
่ การปรับ
อัต ราภาษีต ามปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าสุ ราแช่ กล่ าวคือ สุ รากลัน่ เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ในขณะที่สุ ราแช่
เพิม่ ขึน้ 0.5 เท่า
นอกจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพดานแล้ว ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ ยังมีการเปลี่ยน
ฐานภาษีตามมูลค่าจากราคาขายส่งช่วงสุดท้ายไปสู่ราคาขายปลีกแนะนา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้าง
ความโปร่งใส และเป็ นธรรม ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทัง้ นี้ เมื่อมีการเปลีย่ นฐานภาษีจาเป็ นต้องมี
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การคานวณอัตราภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับฐานใหม่ โดยกาหนดเป้าหมายให้รายได้ภาษีสรรพสามิตคงที่
อยูใ่ นระดับเดิมจากค่าเฉลีย่ (Revenue Neutral) ในวันที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตใหม่มผี ลบังคับใช้
ผลการจัดเก็บรายได้รฐั บาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย
โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 724,017 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 15,401 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2
นอกจากนี้ในช่วงสิน้ เดือนมกราคม 2560 รัฐบาลยังคงมีเงินคงคลังอยู่ในระดับสูงกว่า 80,000 ล้านบาท
ซึง่ เป็นระดับทีเ่ หมาะสม และสามารถรองรับการใช้จา่ ยของรัฐบาลได้ตามปกติ

คาถามที่ 2. รัฐบาลจัดเก็บภาษี ทุกด้าน แต่การบริ หารด้านสวัสดิ การของรัฐและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนล้มเหลว
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จดั สวัสดิการเพื่อให้ประชาชนได้รบั ความคุ้มครองทางสังคมอย่างน้ อยใน
ระดับพืน้ ฐาน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านทีอ่ ยู่อาศัย และด้านการประกอบอาชีพ ซึง่ ใน
ส่วนของกระทรวงการคลังได้พจิ ารณาดาเนินการเพื่อให้ระบบสวัสดิการมีความครอบคลุม เพียงพอ และ
ยังยื
่ น ดังนี้
1. ด้านหลักประกันทางรายได้ กระทรวงการคลังได้จดั ให้มรี ะบบบาเหน็จบานาญที่ครอบคลุม
ประชาชนตัง้ แต่วยั แรงงาน (อายุ 15 – 60 ปี) จนถึงวัยสูงอายุ โดยการสร้างช่องทางการออมเพื่อการชรา
ภาพที่เหมาะสมสาหรับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ และสนับสนุ นเงินสมทบเข้ากองทุนการ
ออมเพื่อการชราภาพต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคมสาหรับลูกจ้างเอกชน กองทุนครูโรงเรียนเอกชน
สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการสาหรับข้าราชการ
และกองทุนการออมแห่งชาติสาหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นหลักประกันให้
ประชาชนไม่ตกสู่ภาวะยากจนในวัยสูงอายุ
2. เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิก ายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ใ ห้ค วามเห็นชอบมาตรการรองรับสังคม
ผูส้ งู อายุทก่ี ระทรวงการคลังเสนอ เพื่อสนับสนุนการสร้างทีพ่ กั อาศัยสาหรับผูส้ ู งอายุ ส่งเสริมการจ้างงาน
ผูส้ ูงอายุ สนับสนุ นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้ผสู้ ูงอายุมหี ลักประกันรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ท่ตี น
เป็ นเจ้าของ และการบูรณาการระบบบาเหน็จบานาญให้มคี วามมันคงยิ
่
ง่ ขึน้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
จะช่วยให้ประชาชนได้รบั การดูแลให้มคี ุณภาพชีว ิตที่ดเี มื่อเข้าสู่วยั สูงอายุ ขณะเดียวกันจะช่วยบรรเทา
ภาระงบประมาณด้านผูส้ งู อายุในระยะยาว
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คาถามที่ 3. การปรับเพิ่ มภาษี เป็ นอัตราที่สงู เกิ นไป อาจจะกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการสถาน
บันเทิ งและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การขยายอัต ราเพดานภาษีส รรพสามิต สุ ราดังกล่ าวข้างต้น เป็ นเพียงอัต ราเพดานขัน้ สูงสุ ด
(Ceiling rate) สาหรับอัตราภาษีท่จี ะจัดเก็บจริง (Effective rate) ยังอยู่ในช่วงดาเนินการ และจะต้อง
นาเสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครัง้ ก่อนนามาประกาศใช้ ดังนัน้ การกาหนดเพดานภาษีดงั กล่าว
(Ceiling rate) จะไม่กระทบต่อกิจการสถานบันเทิงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ม ี
นโยบายให้ป รับ อัต ราภาษีส รรพสามิต ที่จะจัดเก็บจริง (Effective rate) ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิตใหม่น้ี โดยจะต้องไม่เพิม่ ภาระภาษีต่อผูป้ ระกอบการและประชาชน ทัง้ นี้ ระดับอัตราเพดาน
ภาษีสุราดังกล่าวได้ถูกปรับให้สอดคล้องกับคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อในอนาคต เพื่อให้เป็ นเพดานภาษีท่ี
เหมาะสมในระยะเวลา 20 ปีขา้ งหน้า
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