
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัพธุท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
ครม.อนุมติัภาษีใหม่ รีดกลุ่มเคร่ืองด่ืม/‘อาบ อบ นวด’โดนด้วย 

 
 

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) สญัจรที่จงัหวัด
นครราชสมีา เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2560 ไดเ้หน็ชอบอตัราภาษสีรรพสามติใหม่จ านวน 13 สนิคา้ และ 4 
ภาคบรกิาร ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติใหม่ที่จะเริม่ใชว้นัที่ 16 กนัยายน 2560 น้ี โดยมกีาร
เปลีย่นการเกบ็ภาษจีากราคาหน้าโรงงานหรอืราคาส าแดงน าเขา้ มาเป็นราคาปลกีแนะน า ท าใหต้อ้งมกีาร
ก าหนดอตัราภาษี เพื่อไม่ให้ภาระภาษีของผู้ประกอบการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคญัและผลกัภาระไปให้
ผูบ้รโิภค ตามมตขิอง ครม. ทีม่มีาก่อนหน้าน้ี 

อยา่งไรก็ตามในส่วนสนิคา้ที่เหลอือกี 3 รายการ คอื ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไพ่ จะเสนอ
อตัราภาษใีหม่ให ้ครม. เหน็ชอบสปัดาห์สุดทา้ย ก่อนที่กฎหมายจะมผีลบงัคบัใช ้เน่ืองจากเป็นสนิคา้ที่มี
ความออ่นไหว เกรงวา่จะเกดิการกกัตุนเพือ่เกง็ก าไร โดยทีภ่าระภาษไีมไ่ดเ้พิม่ขึน้สงูอยา่งมนียัส าคญั 

แหล่งขา่ว กล่าวว่า ในส่วนของภาษนี ้าหวานในภาพรวมของอตัราใหม่อตัราภาษเีพิม่ขึน้ประมาณ 
2% อยา่งไรกต็าม กฎหมายจะใหเ้วลาผูป้ระกอบการปรบัตวั 2 ปี ซึ่งหากมกีารลดความหวานลง กอ็าจจะ
เสยีภาษใีนอตัราเท่าเดมิหรอืลดลงกไ็ด ้ซึง่หากท าไดก้่อน 2 ปี กส็ามารถเสยีภาษใีนอตัราทีต่ ่ากว่าไดท้นัท ี
ดงันัน้จงึไมเ่หตุผลทีผู่ป้ระกอบการจะปรบัเพิม่ราคาสนิคา้ในชว่ง 2 ปีน้ี 

ดา้นอตัราภาษีสนิค้าบรกิาร เช่น ไนต์คลบั อาบอบนวด และสนามกอล์ฟ อตัราภาษีเพิม่ขึ้นเพื่อ
ความเหมาะสม แต่ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากตามนโยบายของ ครม. 

นายสมชาย พลูสวสัดิ ์อธบิดกีรมสรรพสามติ เปิดเผยว่าในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 น้ี นายอภศิกัดิ ์
ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั จะแถลงรายละเอยีดเกี่ยวกบัอตัราภาษีใหม่สรรพสามติที่ได้รบัการเห็นชอบจาก 
ครม.เน่ืองจากเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนต่อราคาสนิคา้และบรกิาร ซึ่งกรมสรรพสามติยนืยนัว่าอตัราภาษใีหม่
ไมม่ผีลท าใหภ้าระภาษแีละราคาสนิคา้เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั ตามนโยบายของรฐับาลทีเ่น้นย ้าเรื่องน้ีมา
โดยตลอดตัง้แต่เหน็ชอบ รา่ง พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติใหม่ 

มรีายงานแจง้ว่า ส าหรบัภาษีเครื่องดื่มจะจดัเก็บจากค่าความหวานของน ้าตาลเพิม่ขึน้มา ถอืเป็น
อตัราภาษีใหม่ที่ไม่เคยจดัเก็บมาก่อน โดยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มประเภท น ้าอดัลม น ้าผลไม ้เครื่องดื่มชู



ก าลงั และชาเขยีว หากมคี่าความหวานหรอืน ้าตาลมากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด จะตอ้งเสยีภาษเีพิม่ จาก
ปจัจุบนัทีเ่สยีภาษ ี20% จากมลูคา่อยูแ่ลว้ 

ทัง้น้ี คา่ความหวานม ี6 ระดบั คอื 1.ค่าความหวาน 0-6 กรมั ต่อ 100 มล. ไม่เสยีภาษ ี2.ค่าความ
หวาน 6-8 กรมั ต่อ 100 มล. เสยีภาษี 10 สตางค์ต่อลติร 3.ค่าความหวาน 8 -10 กรมั ต่อ 100 มล. เสยี
ภาษี 30 สตางค์ ต่อลติร 4.ค่าความหวาน 10-14 กรมั ต่อ 100 มล. เสียภาษี 50 สตางค์ ต่อลติร 5.ค่า
ความหวาน 14-18 กรมั ต่อ 100 มล. เสยีภาษ ี1 บาท ต่อลติร 6.ค่าความหวาน 18 กรมั ต่อ 100 มล. ขึน้
ไป เสยีภาษ ี1 บาท ต่อลติร 

 
KBANK ห่วง‘บริโภค’ชะลอตวั เงินเฟ้อต า่-เส่ียงเกิดภาวะเงินฝืด 

 
นายกอบสิทธิ ์ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัย

เศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) หรอื KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารไดป้รบั
ประมาณค่าเงินบาท ณ สิ้นไตรมาส 3/60 ลงมาอยู ่
33.00 บาท/ดอลลาร์ จากเดิม 34.20 บาท/ดอลลาร ์
เน่ืองจากดุลบญัชเีดนิสะพดัที่เกินดุลมากกว่าที่คาด 
และ เงนิเฟ้อที่ต ่าดึงดูดนักลงทุนในตลาดพนัธบตัร 

และคาดวา่สิน้ปีน้ีเงนิบาทจะอยูท่ี ่33.50 บาท/ดอลลาร ์จากเดมิคาดอยูท่ี ่34.50 บาท/ดอลลาร ์
สว่นกรณีที ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) มคีวามเป็นห่วงในเรื่องของเงนิทุนไหลเขา้นัน้ มองว่า

เป็นการเตือนส่วนของการเก็งก าไรที่เริ่มมีมากขึ้น แต่ไม่น่าจะใช้มาตรการรุนแรงที่อาจจะกระทบต่อ
บรรยากาศการลงทุน และ ไมส่ง่ผลดใีนระยะยาว 

“ถอืว่าเป็นการส่งสญัญาณว่าธปท.จบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยเชื่อว่าคงจะไม่มกีารออก
มาตรการในลกัษณะคุมเงนิไหลเขา้ออก เพราะเมื่อกว่า 10 ปีก่อนมกีารควบคุมดว้ยมาตรการ 30% ได้
กระทบต่อเงนิลงทุนทางตรงดว้ย ไมใ่ชแ่คเ่งนิทีไ่หลเขา้มาเกง็ก าไรเพยีงอยา่งเดยีว”นายกอบสทิธิ ์กลา่ว 

ส่วนเศรษฐกิจไทยนัน้พบสญัญาณฟ้ืนตวั ซึ่งในไตรมาส 2/60 เศรษฐกิจเติบโต 3.7% เป็นผลมา
จากอุปสงคภ์ายนอกประเทศเป็นหลกัหรอืการส่งออก ส่วนการบรโิภคภายในประเทศยงัชะลอตวัเลก็น้อย 
การลงทุนภาคเอกชนแมว้า่จะปรบัตวัดขีึน้แต่ยงัตอ้งจบัตามอง 

“เศรษฐกจิไทยในไตรมาส 2 ซึ่งสภาพฒัน์ประกาศตวัเลขเตบิโต 3.7% เป็นผลจากปจัจยัภายนอก
ดา้นการส่งออกทีคู่่คา้ต่างชาตมิกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิทีด่เีป็นหลกั แต่ไสใ้นเศรษฐกจิในประเทศ การ
บรโิภคชะลอตวัเลก็น้อย และ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะเงนิฝืด เพราะเงนิเฟ้อต ่า” 

 
 
 
 



คอลมัน์ส่องเกษตร : 
โครงการ 9101 ความหวงัพลิกฟ้ืนเกษตรกรไทย 

 
“โครงการ 9101 กบัความหวงัพลกิฟ้ืนฐานะเกษตรกรไทย” 

บทความกองบรรณาธกิารเรื่อง“พลกิฐานะเกษตรกรไทย”กล่าวถงึโครงการ 9101 นโยบายส าคญั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีม่เีป้าหมายพลกิฟ้ืนฐานะเกษตรกรไทยใหพ้น้ความยากจน ไม่ว่าชาวนา 
ชาวไร ่ชาวสวน เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวห์รอืชาวประมง โดยเน้นกจิกรรม 8 สาขาดว้ยกนันัน้ 

อยากเรยีนวา่ ผมหวงัเชน่เดยีวกบัทา่นบรรณาธกิาร เพราะเป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้เพื่อถวายความ
จงรกัภกัดแีดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 และสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหา
วชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร รชักาลที ่10 ใชง้บประมาณมากกว่า 22,000 ลา้นบาท ครอบคลุมทุก
ต าบลของประเทศ รวมทัง้ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร(ศพก.) อกี 882 ศูนย.์..
แต่เมื่อไดรู้เ้หน็วธิกีารปฏบิตัใินพืน้ทีท่ีผ่มมโีอกาสสมัผสัดว้ยตนเอง ขอรวบรวมปญัหาทีพ่บหลายประการ 
ดงัน้ี 

ก.เป็นโครงการที่เร่งรดั มเีวลาด าเนินการสัน้มาก ส าหรบัโครงการใหญ่ งบฯมาก เกี่ยวขอ้งกบั
เกษตรกรมากที่ต้องท าความเขา้ใจนโยบายและวธิปีฏบิตัใิหผู้เ้ขา้ร่วม ซึ่งมเีป้าหมายเกษตรกรชุมชนละ 
500 คน 

ข.ภายใต้เวลาที่ส ัน้ ท าให้การรวบรวมสมาชกิแต่ละชุมชนไม่ผ่านกระบวนการที่ให้เกษตรกรได้
เขา้ใจหลกัการและเป้าหมาย ส่วนใหญ่ก านันผูใ้หญ่บา้น อบต.หรอืส่วนราชการจะรวบรวมคนเอง ซึ่งได้
ผูเ้ขา้รว่มทีใ่กลช้ดิกลุม่คนเหลา่น้ี และเป็นกลุม่ทีม่กัไดร้บัประโยชน์จากโครงการรฐัมาตลอด 

ค.โครงการ 9101 จดัสรรงบฯใหชุ้มชนละ 2.5 ลา้นบาท มเีงื่อนไขต้องจ่ายเป็นค่าแรงใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการไมน้่อยกวา่ครึง่หน่ึงของงบประมาณ ทีเ่หลอืใชส้นับสนุนกจิกรรมหรอืโครงการทีน่ าเสนอโดยการ
ท าประชาคมของชุมชน 

ง.แต่ดว้ยเวลาทีส่ ัน้กระชัน้ชดิ กจิกรรมทีเ่สนอโดยชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ผา่นขัน้ตอนการท าประชาคม 
โครงการสว่นใหญ่เกดิจากขอ้เสนอผูน้ าชุมชนรว่มกบัขา้ราชการ ขาดกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาคม
ชุมชน 

จ.ดงันัน้กจิกรรมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องท าปุ๋ ยอนิทรยีซ์ึ่งท าไดง้่าย แต่กจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งตาม
นโยบายกระทรวงฯ เช่น การจดัการฟาร์มการจดัการศตัรูพชื การแปรรูป การปศุสตัว์ขนาดเลก็และการ
ประมง มจี านวนน้อยมาก เพราะท าไดย้ากและตอ้งใชเ้วลา 

ฉ.โครงการ 9101 ทีป่ระสบความส าเรจ็น่าจะมเีพยีงประการเดยีวคอื การอดัฉีดเงนิลงไปในชนบทที่
จา่ยเป็นคา่จา้งแรงงานแก่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ แต่ดา้นความยัง่ยนืของกจิกรรมตามนโยบายคงจะ
ไมเ่กดิขึน้ 

จากปญัหาที่ผมรวบรวมมาน้ี ความหวงัทีโ่ครงการน้ี“พลกิฐานะเกษตรกรไทย”ใหพ้น้ความยากจน
อย่างยัง่ยนื ไม่น่าจะประสบความส าเร็จ เพราะจะไม่มคีวามยัง่ยืนที่ก่อรายได้ให้กิจกรรมด าเนินการได้
ตลอดไป เพราะเมื่อจ่ายค่าจา้งแรงงานใหเ้กษตรกร เบกิจา้งงบฯท ากจิกรรมหมดแลว้ ทุกสิง่ทุกอยา่งกจ็ะ
จบลง “จา่ยเงนิครบกจ็บกนั” 



ผมเคยคดิว่าถา้มงีบฯมากขนาดน้ี น่าจะด าเนินการตามแนวพระราชด ารจิดัท าโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่
ทุกต าบล ต าบลละ 1 แปลงแปลงละประมาณ 20 ไร่ จะได้ตวัอย่างโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 ทุกต าบลทัว่ประเทศ โดย
งบฯ 2.5 ลา้นบาทต่อ 1 แปลง สามารถเบกิจา่ยตามวตัถุประสงคก์ระทรวงเกษตรฯ คอื 

1.เป็นคา่จา้งแรงงานเกษตรกร ไม่ต ่ากวา่ 50% หรอืไมต่ ่ากวา่ 1.25 ลา้นบาท 
2.เป็นค่าปจัจยัการท ากจิกรรมแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ คอื แบ่งพืน้ที่ 20 ไร่เป็นแหล่งน ้า 30% 

นาขา้ว 30% แปลงเกษตรผสมผสาน 30% เช่น ปลูกพชืผกั ปลูกไมผ้ล ร่วมกบัเลีย้งไก่ เลีย้งหมู และเลีย้ง
ปลาในแหล่งน ้าที่พฒันาขึ้น อีก 10% เป็นที่อยู่อาศยั ท ากิจกรรมรอบๆ ที่อยู่อาศัยในลกัษณะเกษตร
ผสมผสาน ซึ่งหมายความว่างบฯกจิกรรมใชจ้า้งเครื่องจกัรกลมาขุดสระน ้า ส่วนการเตรยีมพืน้ที่แปลงนา 
พืน้ทีป่ลกูพชื เลีย้งสตัว ์กจ็า่ยเป็นคา่จา้งแรงเกษตรกรทีร่ว่ม ซึง่อาจเบกิจา่ยตามช่วงเวลาทีม่าท างาน และ
งบฯอกีส่วนใชซ้ื้อปจัจยัการผลติ เช่น พนัธุ์ขา้ว พนัธุ์ผกั พนัธุ์ไม้ผล พนัธุ์เป็ด-ไก่ พนัธุ์หมูและพนัธุ์ปลา 
สุดทา้ยอาจกนัเงนิสว่นหน่ึงไวเ้ป็นคา่จา้งเกษตรกรทีจ่ะดูแลพืน้ทีแ่ละกจิกรรมในโครงการน้ีตลอดไป เมื่อมี
ผลผลติขึน้ อาจแบง่ปนับรโิภคภายในชุมชน เหลอืกข็ายเป็นรายได ้น ามาเป็นค่าใชจ้่ายดูแลโครงการ โดย
ไมต่อ้งอาศยังบฯจากรฐับาลอกีต่อไป 

น่ีเป็นเพียงตัวอย่างที่ผมได้พิจารณาว่าแปลงตัวอย่างโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าร ิรชักาลที ่9 จะอยูใ่นทุกต าบลทัว่ประเทศ กลายเป็นศูนยเ์รยีนรูใ้หเ้กษตรกรและชุมชนไดน้้อม
น าไปปฏบิตัใิชใ้นพืน้ทีก่ารเกษตรของตนต่อไป ซึง่จะเกดิความยัง่ยนืและน่าจะพลกิฟ้ืนฐานะของเกษตรกร
ไดต้ามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ทีจ่ะเกดิผลสมัฤทธิไ์ดอ้ยา่งยัง่ยนืตลอดไป 

ผมไดร้บัจดหมายทีบ่รรณาธกิาร“แนวหน้า” ส่งต่อมา เป็นจดหมายของคุณอนันต์ ดาโลดม แสดง
ความคิดเห็นต่อบทบรรณาธิการเรื่อง “พลิกฐานะเกษตรกรไทย” ตัง้หวัเรื่องว่า“โครงการ 9101 กบั
ความหวงัพลกิฟ้ืนฐานะเกษตรกรไทย”...คุณอนันต์เป็นลูกหมอ้กระทรวงเกษตรฯ ผ่านต าแหน่งใหญ่มา
หลายกรม แมเ้กษยีณแลว้ ก็ยงัห่วงใยภาคการเกษตร ขอ้คดิความเหน็มสีาระประโยชน์ควรต่อการรบัฟงั 
ผมจงึขออนุญาตน ามาเผยแพร ่โดยขอตดัทอนใหพ้อเหมาะกบัเน้ือทีค่อลมัน์ ครบั... 

อนันต ์ดาโลดม 
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘ประหยดั’อย่าลืม‘ปลอดภยั’ จดัระเบยีบ‘ร้านทกุอย่างราคาเดียว’ 
 

ถอืเป็นอกี 1 ธุรกจิทีไ่ดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนักบัรา้นคา้ประเภท “ทุกอยา่งราคาเดยีว” ซึ่งตน้
ก าเนิดของร้านท านองน้ีมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายทศวรรษก่อน และได้ขยายสาขาไปอีกหลาย
ประเทศรวมถงึประเทศไทย พร้อมๆ กบัมนีักลงทุนรายอื่นๆ เปิดร้านคา้ท านองเดยีวกนัออกมาแข่งขนั 
“ขายทุกอยา่งแบบถูกๆ” 100 บาทบา้ง 60 บาทบา้ง 20 บาทบา้ง นอกจากน้ียงัมกีารเขยีนบทความ เขยีน
หนงัสอืต าราสอนเปิดรา้นลกัษณะน้ีกนัเป็นเรื่องเป็นราว 

ปจัจุบนัเราสามารถพบร้านทุกอย่างราคาเดยีวได้ตัง้แต่ในห้างสรรพสนิค้า ตลาดนัด หรอืแม้แต่
ตกึแถวคหูาเลก็ๆ และดว้ยความเฟ่ืองฟูน่ีเองยอ่มหนีไม่พน้ทีภ่าครฐัจะตอ้งเขา้ไป “จดัระเบยีบ” เน่ืองดว้ย
สนิคา้หลายอยา่งที่ขายในรา้นจดัเป็นประเภททีต่้อง “ควบคุมความปลอดภยั” ไม่ว่าจะขายแพงขายถูกก็
ตอ้งไดม้าตรฐาน “มคีุณภาพ”เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ไปใช ้

ดงัการเปิดเผยของ นายพสิฐิ รงัสฤษฎ์วุฒกุิล เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
(สมอ.) ว่า ที่ผา่นมา สมอ. ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชนเป็นระยะๆ เกี่ยวกบัสนิคา้จากรา้นทุกอยา่ง
ราคาเดยีว เช่น ใช้ได้ไม่นานก็ช ารุดเสียหาย จึงเตรียมเรียกผู้ประกอบการมาหารือท าความเข้าใจข้อ
กฎหมายเพื่อจะได้ไม่ท าผดิ ทว่าพอมขี่าวเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็น “เสยีงร ่าลอื” โดยเฉพาะในโลก
ออนไลน์วา่ สมอ. จะไป “กวาดลา้ง” ธุรกจิรา้นทุกอยา่งราคาเดยีว ท าใหต้อ้งชีแ้จงว่าเบือ้งตน้จะยงัไม่มกีาร
จบักุม และ สมอ. กไ็มไ่ดห้า้มประกอบธุรกจิดงักลา่วแต่อยา่งใด 

“สมอ. ไม่ได้ห้ามให้ท่านขายสินค้า ท่านสามารถ
ขายได้ทุกอย่าง เพยีงแต่มสีนิค้าบางรายการที่มกีฎหมาย
ควบคุมวา่จะตอ้งมคีุณภาพไดม้าตรฐาน เน่ืองจากเกี่ยวขอ้ง
กบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูบ้รโิภค ทีเ่หน็
ส่วนใหญ่จะมีขายในร้าน 20 บาท มีอยู่ 7 -8 ผลิตภัณฑ์

เท่านัน้ ได้แก่ ผงซักฟอก ไม้ขีดไฟ ของเล่น ไฟแช็กก๊าซ หัวนมยางดูดเล่น ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 
แอลกอฮอล์แขง็ส าหรบัใช้เป็นเชื้อเพลงิและสเีทยีน หากท่านจะขายก็จะต้องขายเฉพาะสนิค้าที่ม ีมอก. 
เทา่นัน้” เลขาธกิาร สมอ. กลา่ว 

เลขาธกิาร สมอ. กลา่วย า้ดว้ยวา่ ขอความรว่มมอืจากทัง้ผูป้ระกอบการและหา้งสรรพสนิคา้ผูใ้หเ้ช่า
พื้นที่ ให้ช่วยกนัควบคุมดูแลการจ าหน่ายสนิค้า เน่ืองจากมสีนิค้าบางรายการที่เป็นสนิค้าบงัคบั และมี
จ าหน่ายอยู่ในร้านทุกอย่างราคาเดยีว ผูป้ระกอบการที่จะจ าหน่ายสนิคา้ดงักล่าวจะต้องจ าหน่ายเฉพาะ
สนิคา้ทีม่เีครื่องหมาย มอก. เทา่นัน้ หากฝา่ฝืนจะมคีวามผดิทางกฎหมาย 

โดยรา้นคา้ทีไ่ม่ปฏบิตัติาม จะมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรอืปรบัตัง้แต่ 5,000 ถงึ 50,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั ขณะที่ผูผ้ลติหรอืน าเขา้ผลติภณัฑ์โดยไม่ได้รบัใบอนุญาต จะมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี 
ปรบัไมเ่กนิ 1,000,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th) ระบุว่า การปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที ่19 เม.ย. 
2560 มผีลติภณัฑท์ีม่พีระราชกฤษฎกีาก าหนดใหต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบงัคบั) หรอืตอ้งได้



เครื่องหมายรบัรอง “มอก.”อยูท่ ัง้สิน้ 110 รายการ ซึ่งสนิคา้หลายอยา่งสามารถพบเหน็ไดใ้นรา้นทุกอยา่ง
ราคาเดยีว อาท ิไมข้ดีไฟ (มอก. 53-2548) ผงซกัฟอก (มอก. 78-2549) 

ของเล่นต่างๆ (มอก. 685 เล่ม 1-2540,เล่ม 2-2540, เล่ม 3-2540) ไฟแชก็ก๊าซ (มอก. 879-2553) 
หวันมยางส าหรบัขวดนม (มอก. 969-2533) หวันมยางดูดเล่น (มอก. 1025-2539) ฟิลม์ยดืหุม้ห่ออาหาร 
(มอก. 1136-2536) หลอดไฟฟ้า (มอก. 4 เล่ม 1-2529) แอลกอฮอล์แขง็ส าหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ (มอก. 
950-2547) และ สเีทยีน (มอก. 1149-2548) 

ทมีงาน “แนวหน้าวาไรตี้” ลงพืน้ทีส่ ารวจธุรกจิรา้นทุกอยา่ง
ราคาเดียวในหลายจุดทัว่ กทม. ภายหลังการแถลงข่าวของ
เลขาธกิาร สมอ. เบื้องต้นพบว่า หลายร้านมที่าทรีะแวดระวงั ไม่
ค่อยไวว้างใจบุคคลแปลกหน้าเท่าใดนัก เน่ืองจากยงักงัวลกบัข่าว
ลอืก่อนหน้าน้ีทีว่่า สมอ. จะมาจบักุมและสัง่ปิดไม่ใหข้ายอกี แต่ก็มี
บา้งที่ยนิยอมใหข้อ้มูล อาท ิหน่ึง (นามสมมุต)ิ ผูป้ระกอบการรา้น 
“ทุกอย่าง 20 บาท” มองว่า ท่าทีที่เข้มงวดของ สมอ. นัน้ส่ง
ผลกระทบกบัผูป้ระกอบการธุรกจิแบบน้ีอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 
“ของแต่ละชิ้นในรา้นไดก้ าไรเพยีงชิ้นละไม่กี่บาท เหมอืนตดัแขง้ตดัขาคนหาเช้ากินค ่าทางออ้ม ” 

เขากลา่ว 
ขณะทีใ่นมุมมองของผูบ้รโิภค บ ี(นามสมมุต)ิ กม็คีวามเหน็ทีแ่ตกต่างไปจากทา่ทขีอง สมอ. โดยตัง้

ค าถามว่า“จะไปคาดหวงัอะไรนักหนากบัของราคาเท่าน้ี?” โดยตนก็เป็นคนหน่ึงที่ซื้อสนิคา้จากรา้นทุก
อยา่งราคาเดยีวเป็นประจ า เพราะเหน็ว่ามสีนิคา้ใหเ้ลอืกเป็นจ านวนมากในราคาถูก ทีผ่า่นมาของทีซ่ื้อไป 
เชน่ สวติซไ์ฟ กเ็หน็ใชไ้ดด้ไีมม่ปีญัหาอะไร 

อาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจในปจัจุบนั “เงนิทองมนัหายาก” จนต้องท าให้หลายคนต้อง 
“รดัเขม็ขดั” อะไรที่ช่วยลดค่าใชจ้่ายไดก้็ตอ้งลด ส่งผลใหร้า้นขายสนิคา้ประเภทขายถูกๆ ทุกอยา่งราคา
เดยีวเฟ่ืองฟูอย่างมากในสงัคมไทย แต่ถงึกระนัน้ “ความปลอดภยั” กเ็ป็นสิง่ที่ผูบ้รโิภคต้องค านึงเช่นกนั 
อาท ิเคยมกีรณีที่คล้ายกนัคอื “ปลัก๊พ่วง-ปลัก๊สามตา ที่เมื่อปี 2556กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ออกมา
เตอืนวา่ มกีารใชก้ลยทุธแ์บบเน้นขายกนัในราคายอ่มเยา 

ซึ่งปลัก๊พ่วงเมื่อมกีารต่อกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลายชนิดพรอ้มกนัจนเกนิกว่าขนาดที่ปลัก๊พ่วงรบัได ้
สายไฟจะเกดิความรอ้นขึน้ ท าใหฉ้นวนหุม้สายไฟหลอมละลายจนเกดิไฟลุก หรอืเมื่อสายไฟฟ้ารอ้นถงึจุด
หลอมละลาย จนกระทัง่สายทองแดงภายในทัง้สองเสน้แตะกนั กจ็ะเกดิ “ไฟฟ้าลดัวงจร” อนัเป็นสาเหตุ
ของเพลงิไหม ้ทัง้น้ีกต็อ้งยอมรบัเชน่กนัวา่ ปลัก๊พว่งทีม่ยี ีห่อ้น่าเชื่อถอื ราคาอาจจะสงูขึน้มาอกีระดบัหน่ึง 

จรงิอยู่ที่ยุคน้ีอะไรๆ ก็ต้องประหยดั แต่สนิค้าบางชนิดผูบ้รโิภคอาจจะต้องยอมจ่ายแพงขึ้นบ้าง
หรอืไม่? เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเขา้ท านองส านวนโบราณ “เสยีน้อยเสยียาก เสยีมากเสยีงา่ย” ทีข่องบางอยา่ง
ควรลงทุนแต่กลบัไมล่งทุน ท าใหเ้กดิความสญูเสยีจนตอ้ง “จา่ยเพิม่” อกีหลายเทา่ตวัในภายหลงั!!! 

 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
ผา่นแล้วภาษีสรรพสามิต “อภิศกัด์ิ” แถลงโครงสร้างใหม่ 1-2 วนั 

 
 

นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ 
รฐัมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครราชสีมา ได้เห็นชอบกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ภาษสีรรพสามติฉบบัใหม่ เรื่องโครงสรา้งอตัราภาษสีนิคา้และบรกิาร ซึ่งนายอภิ
ศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์รมว.คลงั ขอแถลงในรายละเอยีดภายใน 1-2 วนัหลงั ครม.เหน็ชอบ 

นายสมชาย พูลสวสัดิ ์อธบิดกีรมสรรพสามติ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฉบบัที่ 29 ที่เสนอ ครม.
วนัที ่22 ส.ค. จะมภีาษเีครื่องดื่มทีจ่ะจดัเกบ็จากคา่ความหวาน โดยเครื่องดื่มน ้าอดัลม น ้าผลไม้ เครื่องดื่ม
ชูก าลงั ชาเขยีว หากมีค่าความหวานหรือน ้าตาลมากกว่าที่กฎหมายก าหนดจะต้องเสียภาษีเพิม่จาก
ปจัจุบนั แบ่งเป็น 6 ระดบัคอื 1.ค่าความหวาน 0-6 กรมัต่อ 100 มล.ไม่เสยีภาษ ีค่าความหวาน 6-8 กรมั 
ต่อ 100 มล.เสยีภาษี 10 สต.ต่อลติร ค่าความหวาน 8-10 กรมัต่อ 100 มล. เสยีภาษี 30 สต.ต่อลติร ค่า
ความหวาน 10-14 กรมั ต่อ 100 มล. เสยีภาษ ี50 สต.ต่อลติร ค่าความหวาน 14-18 กรมัต่อ 100 มล.เสยี
ภาษ ี1 บาทต่อลติร และคา่ความหวาน 18 กรมัต่อ 100 มล. ขึน้ไป เสยีภาษ ี1 บาทต่อลติร 

นายวสิุทธิ ์ศรสีุพรรณ รมช.คลงั เปิดเผยวา่ ความคบืหน้าอตัราภาษเีครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์หม่ ตาม
พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ที่จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 16 ก.ย.น้ีว่า ในส่วนของอตัราจะ
น าเข้าที่ประชุม ครม.ในช่วงต้นเดือน ก.ย.เน่ืองจากมีผลต่อการกักตุนสินค้า จึงไม่ได้น ามาให้ ครม.
พจิารณาพรอ้มกบัภาษตีวัอื่นในครัง้น้ี ซึง่เชื่อวา่อตัราภาษทีีจ่ะออกมานัน้ไมก่ระทบผูบ้รโิภคอยา่งแน่นอน 


