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สภาสหรัฐฯ เตรียมเสนอรางกฎหมายเก็บภาษี Carbon Tax สินคานำเขา 
       วันที่ 19 กรกฏาคม 2021 สมาชิกสภาสูงและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเดโมแครต 2 รายไดเสนอรางกฎหมาย “Fair, 

Affordable, Innovative, and Resilient Transition and Competition Act (FAIR Transition and Competition Act) ระบุ

บทบัญญัติเก็บ Border Tax สินคานำเขาที่เปน “Carbon-intensive Import” คาดวาพรรคเดโมแครตจะผลักดันใหรางกฎหมาย  

นี้เปนสวนหนึ่งของงบประมาณ 3.5 ลานลานเหรียญฯ ที่เสนอขอเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ของสหรัฐฯ  

       ขอเสนอ Border Tax กำหนดใหเก็บคาธรรมเนียม Carbon Fee เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม 2024 สินคาเปาหมายในเบื้องตน

คือปโตรเลียม แกสธรรมชาติ ถานหิน สินคาอ่ืนๆ ที่มีกระบวนการผลิตเปน Carbon-intensive เชน อลูมิเนียม เหล็ก และซีเมนต 

รวมถึงสินคาที่มีสวนประกอบเกินกวาครึ่งหนึ่งเปนสินคาที่อยูภายใต Carbon Fee และอาจเพ่ิมรายการสินคาในอนาคต คาดวา

รอยละ 12 ของสินคานำเขาสหรัฐฯเปน Carbon-intensive    

       FAIR Transition and Competition Act เสนอใหรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (กระทรวงการคลังเปนผดูำเนินการครั้งแรก หลังจาก

นั้นเปนหนาที่ของ Environmental Protection Agency – EPA) ประเมินและกำหนดคาใชจายในการผลิตสินคาในสหรัฐฯ สวนที่

เปน Domestic Environmental Cost ที่อยูในรูปของ Carbon Emissions Tax ที่มีการเรียกเก็บทั้งในปจจุบันและในอนาคต

ภายใตกฎหมาย/กฎระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลทองถ่ิน โดยจะนำตัวเลขคาใชจายดังกลาวมาใชเปนพ้ืนฐาน

คำนวณคาธรรมเนียม Carbon Fee ดวยการนำไปคูณกับปริมาณ Carbon Emission ของสินคานำเขารายการเดียวกันกับสินคาที่

ผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งประมาณการวาคาธรรมเนียม Carbon Fee จะเทากับคาใชจายที่โรงงานผลิตตางประเทศจะตองจายชำระถา

การผลิตสินคาดังกลาวเกิดข้ึนในสหรัฐฯ ในกรณีที่ไมมีขอมูลที่เชื่อถือไดที่จะนำมาใชเปนพื้นฐานการคำนวนการปลอยคารบอนของ

สินคานำเขา ใหใช Emissions Benchmark ที่เปนขอมูลการปลอยคารบอนสูงสุดของบริษัทในสหรัฐฯ ที่ผลิตสินคานั้นๆ เปน

เกณฑ ทั้งนี้ รางกฎหมายเปดโอกาสใหผูนำเขาสหรัฐฯ สามารถนำขอมูลมายื่นใหรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทบทวนได หากไมเห็นดวยกับ

ปริมาณการปลอยคารบอนทีใ่ชในการคำนวน 

       รางกฎหมายดังกลาวกำหนดใหเก็บ Carbon Border Tax สำหรับสินคานำเขาจากทุกประเทศ ยกเวนจากประเทศดอย

พัฒนา (Least Developed Countries) และประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบจำกัด/ลดการปลอยคารบอนที่มี

ความเทาเทียม ใกลเคียง หรือ “พยายามอยางมากเพ่ือใหเทาเทียมกับกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ1” ทั้งนี้ ไมยกเวนใหกับประเทศ

ที่มีกฎหมาย Carbon Border Tax ท่ีไมเทาเทียมหรือไมสามารถเทียบเคียงไดกับกฎหมายสหรัฐฯ และประเทศที่ เรียกเก็บ 

Carbon Tax กับสินคาสหรัฐฯ  

 
1 การพิจารณาประเด็นความเทาเทยีม รางกฎหมายฯ ระบุใหเปนอำนาจหนาทีใ่นการพิจารณาของรมต กระทรวงตางประเทศ ผแูทนการคา 

รมต กระทรวงพาณิชย รมต กระทรวงพลังงาน ฝายบริหาร รมต กระทรวงเกษตร  รมต กระทรวงคมนาคม และรมต กระทรวงมหาดไทย

ของสหรัฐฯ 
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        รางกฎหมาย Carbon Tax เสนอใหรัฐบาลกลางจัดสรรรายไดที่ไดรับ (คาดวาจะประมาณ 16 พันลานเหรียญฯตอป) ใหกับ

ศุลกากรสหรัฐฯ (CBP) ในการดำเนินการใหเปนไปตาม Carbon Border Adjustment Program2 เปนลำดับแรก สวนรายไดที่

เหลือ (ถามี) ครึ่งหนึ่งใหจัดสรรใหกับมลรัฐที่ไดรับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ

มลภาวะเปนพิษ อีกครึ่งหนึ่งใหใชสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาตางๆเพ่ือลดการปลอยคารบอนออกสูอากาศ  

       รางกฎหมาย Carbon Border Tax ของสหรัฐฯ ที่เสนอ ตางจากกฎหมาย Border Tax ของประเทศอ่ืน เนื่องจากสหรัฐฯ ไม

มีการกำหนดคาหรือหลักเกณฑการคำนวณคาใชจายการผลิตสินคาในสหรัฐฯในสวนที่เปน domestic environmental cost 

ระดับประเทศ (หรือคากลางที่ยอมรับไดทุกรัฐ)  ในขณะที่กำหนดใหคำนวณคาธรรมเนียม Carbon Border Tax จากอัตรา

คาใชจายที่ใชในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของในการผลิตสินคา Carbon-intensive เปนสำคัญ ซึ่งอาจเปนจุดออนที่ประเทศ

คคูาสหรัฐฯ สามารถนำไปใชโตแยงและทาทายสหรัฐฯในองคการการคาโลก (WTO) ได  

        ประเด็นที่นากังวลคือ หากรางกฎหมายฉบับนี้ผานออกมา อาจเปนตัวอยางที่จะนำไปสูการจัดทำ Border Fee (ซึ่งสามารถ 

เรียกไดหลายคำ Border Fee, Border Tax, Border Adjustment Tax) กับสินนำเขาอ่ืนๆ อีกหลายรายการ โดยใชคาใชจายที่

เปน Domestic Environmental Cost ประเภทอ่ืนๆมาเปนเงื่อนไขกำหนด 

ที่มา:   JDSUPRA: “Democrats Introduce Carbon Border Adjustment Legislation”, By Wiley Rein LLP, July 22, 2021 

 

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. วัตถุประสงคที่แทจริงของรางกฎหมาย FAIR Transition and Competition Act ตองการคมุครองแรงงานสหรัฐฯและ 

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหแกธุรกิจสหรัฐฯ ในตลาดการคาโลก ซึ่งอาจมองไดวาเปนมาตรการและอุปสรรคทางการคา 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีกำหนดเงื่อนไขการยกเวนการจัดเก็บภาษีใหกับประเทศที่มีความ “พยายามอยางมากเพื่อใหเทาเทียมกับ

กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ” แสดงทาทีชัดเจนในการเปดชองในการใชอำนาจในการใชดุลพินิจของฝายบริหารสหรัฐฯ ซึ่งอาจ

นำมาใชเปนเครื่องมือในการเจรจาการคา หรือในการใหสิทธิ GSP กับประเทศใดประเทศหนึ่ง 

2. สหรัฐฯ มีแผนจัดทำ Carbon Tax มาแลวไมต่ำกวา 40 ครั้งในรอบ 10 ปที่ผานมา (National Taxpayers Union 

“Flawed New Carbon Tariff Bill Belongs in the Dustbin”, by Andrew Lautz, August 2, 2021) แ ต ไ ม ป ร ะ ส บ

ความสำเร็จ เนื่องจากหลายปจจัย ตั้งแตนโยบายของฝายบริหารประเทศในเวลานั้น ความขัดแยงทางการเมืองระหวางสองพรรคใน

เรื่องนโยบายการคาและการทำธุรกิจ ความเชื่อที่แตกตางในเรื่องสภาวะปญหาสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการท่ีไมไดรับการตอบสนอง

จากภาคธุรกิจที่มองวาจะสรางภาระตนทุนมากเกินไป  หลายฝายเชื่อวาความพยายามครั้งนี้อาจประสบชะตากรรมเดียวกัน 

 
2 ยงัไมมรีายละเอียดชัดเจน แตคาดวาจะหมายถึงการดำเนนิการตางๆท่ีเก่ียวกับการจดัเก็บภาษี carbon tax ที่ดานนำเขา 



อยางไรก็ดี  
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สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบันแตกตางจากในอดีต ปญหาโลกรอนทวีความรุนแรงข้ึน คนอเมริกันใหความสนใจสภาวะโลกรอน

เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับสหภาพยุโรปเพ่ิงประกาศแผนการเก็บ Border Tax รวมถึงในนโยบายหาเสียงของประธานาธิบดีไบเดนได

ระบุถึงการจัดเก็บภาษี Carbon Adjustment Tax กับสินคานำเขาจากประเทศที่ไมมีมาตรการดานสิ่งแวดลอมเทาเทียมกับ

สหรัฐฯ อยางชัดเจน จึงมีความเปนไปไดคอนขางมากที่จะมีการพิจารณารางกฎหมายดังกลาวอยางจริงจัง แตเนื้อหารายละเอียด

ของกฎหมายหลังจากการพิจารณาอาจแตกตางออกไปได  

3. รางกฎหมาย FAIR Transition and Competition Act ไดถูกเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเม่ือ 19 กรกฏาคม  

2021 โดยยังไมมีกำหนดดำเนินการขั้นตอไป ขณะที่รางกฎหมายของบประมาณ 3.5 ลานลานเหรียญฯ เพ่ือปฏิรูปโครงสราง

พ้ืนฐาน เพิ่งผานการลงมติใหนำเขาสูการพิจารณาลงคะแนนเสียงจากสภาสูงเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2021 จึงยังอาจคาดเดาทิศ

ทางการผลักดันรางกฎหมายดังกลาวไดไมชัดเจน จำเปนที่ไทยตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด   อยางไรก็ดี หากรางกฎหมายฯ 

ไดรับการยอมรับสามารถผานออกมาเปนกฎหมาย จะสงผลใหตนทุนสินคานำเขามายังสหรัฐฯ จำนวนมากปรับตัวสูงข้ึน อันเปนผล

จากภาระภาษีดังกลาว หรือการปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สหรัฐฯ ใชกำหนด  

      4. ในป 2020 สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยในสวนของกลุมสินคาที่อาจมีลักษณะการผลิตเขาขายเปน carbon-intensive 

คิดเปนมูลคารวม 11,569.87 ลานเหรียญฯ หรือรอยละ 30.64 ของมูลคานำเขารวมจากไทย 37,754.63 ลานเหรียญฯ ที่สำคัญ 

ไดแก 

         4.1   HS 84: Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; Parts thereof มูลคานำเขา

จาก             

               ไทย 10,156.40 ลานเหรียญฯ โดยไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 8 รองจาก จีน เม็กซิโก ญี่ปุน เยอรมัน แคนาดา  

               และไตหวัน 

         4.2  HS73: Articles of Iron or Steel มูลคานำเขาจากไทย 842.78 ลานเหรียญฯ ไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 9 รอง 

               จากจีน เม็กซิโก แคนาดา ไตหวัน เกาหลีใต เยอรมัน ญี่ปุน และอินเดีย 

         4.3  HS76: Aluminum and articles thereof นำเขาจากไทย 334.66 ลานเหรียญฯ โดยมีคูแขงสำคัญ ไดแก แคนาดา  

               จีน เม็กซิโก อาหรับอิมิเรต เยอรมัน อินเดีย และรัสเซีย 

        4.4   HS83: Miscellaneous articles of base metal  นำเขาจากไทย 128.04 ลานเหรียญฯ โดยไทยเปนแหลงอุปทาน 

               อันดับที่ 12 รองจากจีน เมก็ซิโก แคนาดา ไตหวัน เกาหลีใต เยอรมัน ญี่ปุน อินเดีย เวียดนาม อิตาลี และออสเตรีย 

        4.5   HS68: Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica Or similar materials  มูลคานำเขาจากไทย 



50.34  

               ลานเหรียญฯ  ไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 20   

        4.6   HS72: Iron and steel มูลคานำเขาจากไทย 37.74 ลานเหรียญฯ โดยมีไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 34  

        4.7   HS27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral           
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                Waxes นำเขาจากไทย 11.59 ลานเหรียญฯ โดยมีไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 66 

         4.8   HS25: Salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement มูลคานำเขาจากไทย 8.32  

                ลานเหรียญฯ  ไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 40 

4. อนึ่ง ผูบริโภคสหรัฐฯสวนมาก โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม Gen Z และ Millennials ใหความสำคัญกับการรักษา

สิ่งแวดลอม ดังจะเห็นไดจากผลการสำรวจป 2020 โดย Pew Research พบวารอยละ 60 ของคนอเมริกันเชื่อในปญหา

โลกรอนและตองการใหรัฐบาลกลางดำเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว  ดังนั้น สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-

friendly) จึงมีโอกาสสูงในตลาดสหรัฐฯ 

 

 

 
คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


