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บทคัดยอ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย
เปรียบเทียบกันระหวางชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ   นอกจากนั้นศึกษาสวนแบงตลาดของการ
จําหนายรถจักรยานยนตในประเทศไทยเปรียบเทียบกันระหวางชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อ
เปนขอมูลในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบกับรายไดภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตและ
จําหนายรถจักรยานยนต ตลอดจนศึกษาถึงประสิทธิภาพการประมาณการจัดเก็บรายไดภาษี
สรรพสามิตรถจักรยานยนตของประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการประมาณการที่ใชอยูใน
ปจจุบัน 

 ผลการศึกษาโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยพบวาปจจุบัน กรม
สรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีทั้งสิ้น  23 รายการ โดยที่โครงสรางรายไดจากภาษีสวนใหญของกรม
สรรพสามิต ยังคงมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ ภาษีรถยนต  ภาษียาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบียร ภาษี
กิจการโทรคมนาคม ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องใชไฟฟา ภาษีรถจักรยานรถยนต และภาษีแบตเตอรี่ 
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ  95  ของรายไดรวมในแตละป  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากการสนับสนุนอยาง
จริงจังของภาครัฐที่ตองการใหไทยเปนฐานการผลิตยานยนตของเอเชีย (Detroit  of Asia) สงผลให
อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยมาและตลาดในประเทศของ
รถยนตและรถจักรยานยนตก็ขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยในชวงครึ่งปแรก 2550 (ม.ค.-มิ.ย.) ปริมาณ
การจําหนายรถจักรยานยนตของประเทศไทย มีจํานวนทั้งส้ิน 836,965 คันโดยที่ Honda ยังคงเปนผู
ครองสวนแบงตลาดสูงสุด  เนื่องจากบริษัทสามารถสรางแบรนดในเรื่องคุณภาพใหมีความโดดเดน
จากคูแขงขันไดสําเร็จ  ประกอบกับบริษัทมีระบบการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย และศูนยบริการ
ที่คลอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหสามารถรักษาการเปนผูนําตลาดได  รองลงมาก็จะเปน YAMAHA, 
SUZUKI  และยี่หออ่ืน ๆ ตามลําดับ 

ผลการศึกษาในสวนของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ
รถจักรยานยนตพบวาปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตอยางมี
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นัยสําคัญ คือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต  และราคาน้ํามัน 
โดยที่การเปลี่ยนแปลงของ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  และปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต  จะทําใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน สวนราคาน้ํามันที่เปล่ียนแปลงไปจะสงผลใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกัน   โดยรวมแลวการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถ
อธิบายตัวแปรตามไดประมาณ 95.17 % 

   จากตัวดัชนีวัดประสิทธิภาพในการประมาณการ พบวาคาดัชนีที่ไดจากการประมาณ
การโดยกรมสรรพสามิตและคาดัชนีที่ไดจากวิธีการพยากรณยังอยูในระดับที่พอยอมรับไดเพราะคา
ดัชนีในเกือบทุกไตรมาสจะมีคาเขาใกล 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการประมาณการรายได
ภาษีสรรพสามิตอยูในระดับที่พอจะยอมรับได แตคาดัชนีที่ไดจากวิธีการพยากรณจะใหคาที่ใกลเคียง
ความเปนจริงมากกวาการประมาณการโดยกรมสรรพสามิต   
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to study the excise taxes income of Thailand and compare the 
income before and after the economic crisis. Moreover, The study will employ the market share of 
motorcycle distribution in Thailand and compare its market share before and after the economic 
crisis. The study will use this data for studying the determinants that affect the excise taxes income 
that are collected from the production and distribution of motorcycles. In this study will determine 
the efficiency of forecasting excise tax income of motorcycles in Thailand. 

 From the study of excise taxes income structure in Thailand have found that the Excise 
Department collected taxes from 23 products. The income structure showed that most of the taxes 
income of Excise Department came from oil and oil product taxes, car taxes, tobacco taxes, alcohol 
taxes, electronic taxes, motorcycle taxes and battery taxes. These products contribute 95% of all the 
excise taxes income collected in each year. Because of the support from the government, which 
wants Thailand to be the Detroit of Asia, the domestic car and motorcycle industry continue to 
grow. In the first half of the year (January-June), the amount of the motorcycles distributed in 
Thailand was 836,965. Honda had the highest market share because the company has good quality 
production system, marketing, distribution and service centers around Thailand that help it to be the 
leader of the market. The second highest market share is Yamaha and the third is Suzuki. These are 
followed by other brands. 

From my studies have found that Gross Domestic Product, the amount of motorcycles 
distributed and the price of oil are the determinants that can fix the motorcycle excise taxes income. 
An increase or decrease in the Gross Domestic Product and the amount of motorcycles distributed 
make the motorcycles excise taxes income go in the same direction. But if the oil price changes, it 
makes motorcycles excise taxes income go in the opposite direction.  
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From the efficiency of forecasting excise tax income index have found that the index from 
the Excise Department and the index from my forecast are in the satisfied level because almost 
every three months the index value is near 1. It showed that the efficiency of forecasting excise tax 
income from the Excise Department is in the satisfied level. But the index from my forecast is closer 
to the real index than that of the Excise Department. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปญหา 
 รายไดของประเทศไดมาจากหลายชองทางชองทางหนึ่งที่มีความสําคัญและสรางรายได
ใหกับประเทศหลักๆก็คือรายไดจากภาษีที่เก็บจากประชากรที่อาศัยอยูในประเทศนั้นโดยหนึ่งในรายได
จากภาษีก็คือ ภาษีสรรพสามิต โดยท่ีปจจุบันรายไดภาษีที่จัดเก็บไดจากกรมสรรพสามิตมีเปนจํานวน
มากและถือเปนรายไดหลักสวนหนึ่งที่นํามาใชในการพัฒนาประเทศและในชวงหลังเกิดภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจรัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนตซ่ึงจากการศึกษาพบวาอัตราการดัชนีการเติบโตในการจัดเก็บรายได
เพิ่มขึ้นเปนอันดับสองรองจากรถยนตสาเหตุมากจากรถจักยานยนต เปนพาหนะที่มีผูนิยมใชมากชนิด
หนึ่งในปจจุบันและเปนธุรกิจที่มีฐานกําลังการผลิตภายในประเทศไทย อุตสาหกรรมการผลิตรถจักยาน
ยนตสรางรายไดและสรางงานใหกับประชาชนภายในประเทศ อีกทั้งรถจักยานยนตยังเปนพาหนะที่
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และราคาถูกจนกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในปจจุบัน 
ประโยชนของรถจักรยานยนตนั้นใชเปนพาหนะในการเดินทางทําใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วและ
ประหยัดคาใชจาย แตเนื่องจากการขับขี่จักยานยนตนั้นมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุที่สงผล
กระทบกับชีวิตและทรัพยสินของทั้งตัวผูขับขี่และของผูอ่ืนดวยอีกทั้งยังเปนสาเหตุการตายเนื่องจาก
อุบัติเหตุในเรื่องของการใชรถใชถนนและการเดินทาง  ปญหาการกออาชญากรรมโดยใชจักยานยนต
เปนพาหนะ การจับกลุมแขงขันรถจักรยานยนตตามทองถนน มลพิษที่ปลอยออกมาจากรถจักรยานยนต 
ของเสียและขยะที่เกิดจากเศษซากและอะไหลที่ชํารุดและไมสามารถยอยสลายได  ปญหาตางๆเหลานี้
ลวนสรางกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลอื่น ( Externality Cost) ดังนั้นประโยชนของการใช
รถจักรยานยนตจึงตองแลกมาดวยความสูญเสียทางดานสังคมดังที่กลาวมาแลว 
  
 รัฐบาลจึงจําเปนตองเก็บภาษใีนการใชรถจกัรยานยนตโดยใชมาตรการภาษีสรรพสามิตเขา
มาจัดเก็บเพื่อนําเงินคาภาษ ี สวนหนึ่งทีไ่ดมาใชประโยชนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมาเนื่องมาจากการ
ใชรถจักรยานยนต กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง ในฐานะผูรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการใช
มาตรการทางภาษี จําเปนตองมีการศึกษารายไดภาษีทีรั่ฐบาลจะไดจากภาษีสินคาและบริการตางๆดังนี ้
กลุมแรกเปนประเภทสินคาที่มีลักษณะฟุมเฟอย (  Luxury Excise ) ไดแกการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต
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จากรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง เปนตน กลุมที่สอง
เปนสินคาที่ไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐบาล (Benefit Base Excise ) ไดแก การ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ํามันเชื้อเพลิง ถือวาเปนการเสียคาใชจายในการสรางถนน กลุมที่สามเปนที่
บริโภคแลวกอใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพแลศีลธรรมอันดี(Sumptuary Excise )  ไดแกเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ผลิตภัณฑ ยาสูบ เปนตน กลุมที่ส่ีเปนกิจการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแกสนาม
กอลฟเปนตนประเทศไทยใชรถจักรยานยนตเพิ่มมากขึ้นทุกปซึ่งก็แสดงวามีการทําลายและกอใหเกิด
ผลเสียทางสังคมดังที่กลาวมาขางตนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน จากขอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะพบวา
ตั้งแตป 2541-2546 โดยมีอัตราการขยายตัว 26.96% คิดเปนมูลคาโดย1580.68 ลานบาทในป 2546 และ 
1224.40 ลานบาทในป 2545 หรือเปนอันดับ 2 รองจากรถยนต จากภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บได
ทั้งหมดและเปนสวนสําคัญในการเพิ่มรายไดใหกับประเทศเพื่อนําไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
  ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะหถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถจักรยานยนตจึงเปน
แนวทางนําไปสูการศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดหารายไดและปจจัยในการกําหนดรายไดภาษี
สรรพสามิตวาในปจจุบันมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมี ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไมตอไป 
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 ตารางที่ 1.1 ปริมาณการผลิตและจําหนายรถจักรยานยนตปงบประมาณ 2540-2549 
  หนวย: พันคัน 

ไตรมาส 2549 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 
ผลิต 550.14 577.37 287.42 535.14 1950.07 

จําหนาย 557.62 545.55 585.01 524.88 2213.06 
ไตรมาส 2548 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 

ผลิต 539.47 632.63 591.8 589.66 2353.56 
จําหนาย 538.67 585.47 581.67 572.22 2278.03 

ไตรมาส 2547 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 
ผลิต 416 504 570 520 2010 

จําหนาย 424 501 626 521 2072 
ไตรมาส 2546 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 

ผลิต 509.618 395.769 335.130 346.279 1586.796 
จําหนาย 513.974 558.360 499.320 340.002 1911.656 

ไตรมาส 2545 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 
ผลิต 254.298 305.423 103.137 366..371 1029.229 

จําหนาย 259.686 297.202 104.167 367.008 1028.063 
ไตรมาส 2544 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 

ผลิต 215.199 255.858 229.959 245.784 946.800 
จําหนาย 217.674 248.304 235.668 243.286 944.932 

ไตรมาส 2543 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 
ผลิต 194.965 221.411 221.439 191.166 828.981 

จําหนาย 198.899 211.386 217.587 196.781 824.653 
ไตรมาส 2542 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 

ผลิต 152.249 147.727 137.879 162.217 600.072 
จําหนาย 86.496 128.486 141.398 156.660 513.040 

ไตรมาส 2541 1 2 3 4 รวมทั้งสิ้น 
ผลิต 156.012 144.098 152.886 71.752 524.748 

จําหนาย 138.335 148.022 150.056 64.559 500.972 
 
ที่มา:  กรมสรรพสามิต.2541-2549.ขอมูลสารสนเทศ.กรุงเทพมหานคร:ศูนยสารสนเทศ กรมสรรสามิต 
 

DPU



 

4

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาและวิ เคราะหสวนแบงตลาดธุรกิจรถจักรยานยนตภายในประเทศไทยโดย 
เปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครงสรางรายไดของจากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
ระหวางชวงกอนและหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการประมาณการภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต 
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากรถจักรยานยนต 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.   ศึกษาสวนแบงตลาดธุรกิจรถจักรยานยนตภายในประเทศไทยโดยใชขอมูลชวงเวลาระหวางป 
2538 – 2549  

2.   ศึกษาโครงสรางรายไดจากกรมสรรพสามิต-ของประเทศไทยโดยใชขอมูลชวงเวลาระหวางป 
2530-2549 

3.   ศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากธุรกิจ
รถจักรยานยนตของประเทศไทย โดยใชขอมูลการจัดเก็บภาษีเปนขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสตาม
ปงบประมาณ 2541-2549 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 

1.4.1 ประเภทของขอมูล 
1.  ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอมูล มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาปฐาน 2538 เก็บรวบรวมจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2.  ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอมูล รายไดและสวนแบง  ตลาดของ
ธุรกิจผลิตและจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศไทย เก็บรวบรวมจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาและ
สถาบันยานยนตแหงประเทศไทย 
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3. ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอมูลรายไดจากกรมสรรพสามิตรวม
ของประเทศ ไทย รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต อัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต เก็บ
รวบรวมขอมูลจากศูนยสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

4. ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอมูลพื้นผิวจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

เก็บรวมรวมขอมูลจากกรมการขนสงทางบกและสถาบันยานยนตแหงประเทศไทย 
 

1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา ( Descriptive  Methods ) เปนการศึกษาเกีย่วกับ โครงสรางภาษี

สรรพสามิต และโครงสรางรายไดของผูผลิตและจําหนายรถจักรยานยนต เพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 
และ ขอ 2 

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ( Quantitative Methods ) ไดแยกวเิคราะหออกเปน 2 แนวทาง 
ดังนี ้
 โดยการศึกษาปจจัยกําหนดรายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต   โดยใชแนวคิด  ของ 
Musgrave คือ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดภาครัฐตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลาวถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรายไดภาครัฐ ลักษณะแบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูป
สมการถดถอย (Linear Regression) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 

  
1.4.3 แนวคิดและทฤษฎ ี( ตัวแบบในการศึกษา) 

1. รูปแบบจําลองทางเศรษฐมิตทิี่ใชในการศึกษาแสดงความสัมพันธของรายไดภาษี
สรรพสามิตรถจักรยานยนต และปจจยัตางๆที่กําหนดรายไดภาษีซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการดังนี ้ 
 
 TR =  f( GDP,P,N ) 
 TR =  a1 + a2 GDP + a3 P+a4N ……………………………………………..…(1) 
     
 TR = รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต (ลานบาท) 
 GDP =  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (พนัลานบาท) ณ ราคาปฐาน 2538 
 P =  ราคาน้ํามันเบนซิน 91 (บาท) 
 N =  ปริมาณการจําหนายรถจกัรยานยนตในแตละไตรมาส 
โดยใชเทคนิค Ordinary Least Squares (OLS)  
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2. ปจจัยที่เลือกกาํหนดตวัแปรอิสระในสมการมีดังนี ้
2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP) เนื่องจากผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศเปนคาที่ใชวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปดังนั้นรายไดจากภาษีสรรพสามิตจาก
รถจักรยานยนตเก็บมาจากการผลิตและจําหนายรถจักรยานยนตที่เกิดขึ้นหากมีการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
โดยรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตองสงผลกระทบตอรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต 

2.2 ราคาน้ํามันเบนซิน91(P)  ราคาน้ํามันเบนซิน 91 เนื่องจากในชวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจราคาน้ํามันโลกพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่องในขณะที่รายไดของประชาชนในประเทศไทยนั้น
เพิ่มขึ้นชากวาราคาน้ํามัน  รถยนตและยานพาหนะทุกชนิดตองใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน 
ยานพาหนะยิ่งมีเครื่องยนตใหญยอมใชน้ํามันมากและเกิดคาใชจายที่สูงขึ้น แตรถจักยานยนตมี
เครื่องยนตที่ เ ล็กประหยัดน้ํ ามันดังนั้นราคาน้ํ ามันอาจเปนสาเหตุที่ทําให ผูบริโภคหันมาใช
รถจักรยานยนตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประหยัดคาเชื้อเพลิงและสามารถลดคาใชจายประจําวันลงไดและ
อาจเปนสาเหตุทําใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น 

2.3 ปริมาณจักรยานยนต (N)  ปริมาณจักรยานยนตที่มีการจําหนายนั้นมีผลโดยตรง
กับภาษีที่เก็บจากรถจักรยานยนตเนื่องจากการกําหนดการจัดเก็บภาษีนั้นจัดเก็บจากปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตโดยทางผูผลิตและจําหนายมีหนาที่ยื่นรายการจําหนายรถจักรยานยนตเพื่อเสียภาษี
สรรพสามิตดังนั้นรายไดภาษีสรรพสามิตจึงขึ้นอยูกับปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต 
  

3. การศึกษาประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตโดย
ใชแนวความคดิของ Chellian and Shinha ( 1982, 7-8 ) นักเศรษฐศาสตรสังกัดธนาคารโลกแสดง
ความสัมพันธไดดังนี ้   
 
                    EI     =    RI/FI 
 
 กําหนดให EI = ดัชนีวดัประสทิธิภาพในการประมาณการรายได 
 RI = รายไดภาษีที่จดัเก็บไดจริง ( ลานบาท ) 
 FI  = ประมาณการรายไดภาษีที่คาดวาจะเก็บได (ลานบาท) 
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1.5 สมมติฐานการศึกษา 
 

1. รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑมวล  รวมภายในประเทศ ปริมาณรถจักรยานยนต ราคาน้ํามัน 

2. ประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีรถจักรยานยนตในชวงป พ.ศ. 2541-2549 
คาดวารัฐสามารถจัดเก็บรายไดภาษีรถจักรยานยนตอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือรัฐเก็บภาษี
รถจักรยานยนตไดมากกวาประมาณการที่คาดไวลวงหนา 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบโครงสรางของตลาดธุรกิจรถจักรยานยนตภายในประเทศไทยเพื่อใชเปน  
แนวทางในการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต 

2. ทราบถึงโครงสรางรายไดของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของกรม สรรพสามิตเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการศึกษา เปรียบเทียบ และบริหารงานเกี่ยวกับรายไดภาครัฐ 

3. ทราบถึงปจจัยการกําหนดรายไดภาษีสรรพสามิต จากรถจักรยานยนตเพื่อใชเปน
แนวทางในการประมาณรายไดภาษี 

4. ทราบถึ งประสิท ธิภาพการประมาณการจัด เก็บรายไดภาษีสรรพสามิต
รถจักรยานยนตของกรมสรรพสามิต เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีที่เปนแหลงรายไดของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพ 

 
1.7 คํานิยามคําศัพท 

 
1. ภาษีสรรพสามิต   คือภาษีทางออมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผูผลิตในรายการสินคาและ

บริการ  ที่เขาลักษณะที่กฎหมายกําหนดไว 
2. กรมสรรพสามิต คือสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังไดรับการสถาปนาขึ้น 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2474 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 
กําหนดใหกรมสรรพสามิตและฝนเปนกรมในกระทรวงการคลัง จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 โดยไดจําแนกสวนราชการระดับกอง ในกรม
สรรพสามิตและฝนไวในมาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกา ดังกลาววา มีกองกลางกองสรรพสามิต กองฝน 
กองควบคุมรานฝน และกองโรงงานอยูในราชการกลาง  สวนราชการทองถ่ิน ประกอบดวย 
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สรรพสามิตและฝนมณฑลสรรพสามิต  และฝนจังหวัด  สรรพสามิตและฝนอําเภอ พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 เปล่ียนแปลงนาม กรมสรรพสามิตและฝน เปนกรม
สรรพสามิต ฉะนั้นตั้งแตการใชพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบราชการสํานักงาน และกรมใน
กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 และพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมสรรพสามิต ใน
กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2485 จึงใชนามกรมวา กรมสรรพสามิต มาโดยตลอด จนกระทั่งมีการ
จัดพิมพพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2493 อธิบาย "สรรพสามิต (สับพะ) น.อากรที่
เก็บจากสิ่งประดิษฐ และผลิตขึ้นภายในประเทศวาอากรสรรพสามิต" และมีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการใชตัวสะกดลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 กําหนดใหใชตัวสะกดตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดังกลาว ช่ือ กรมสรรพสามิต จึงเปน กรมสรรพสามิต ตั้งแตบัดนั้น
เปน 

3. ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน (Externality cost ) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมของ
บุคคลหรือกลุมคนหนึ่งและกระทบกับบุคคลอื่นที่ไมไดเกี่ยวของกับผลประโยชนที่บุคคลหรือกลุมคน
นั้นกระทําลงไป อาทิเชนโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงแมน้ําลําคลองผูไดรับผลกระทบคือ
ประชาชนริมแมน้ําและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาว 
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บทที่ 2 
แนวความคดิทางทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎ ี   
 
  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดภาครัฐตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของ     
Musgrave การศึกษาปจจัยในการกําหนดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดสรรพสามิตรถจักรยานยนต ใช
แนวความคิดทางทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับการเปลี่ ยนแปลงโครงสร างภาษีรายไดภาครัฐตาม
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจซ่ึง ตองศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายได
ภาษีของภาครัฐ ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางดานการเมืองและสังคม ซ่ึงไดเขียนไวใน
หนังสือ “Fiscal System” ( Musgrave 1969) แนวคิดดังกลาวไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงรายไดของภาครัฐ แนวคิดของ Musgrave คือ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายได
ภาครัฐตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ กลาวถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรายไดภาครัฐ 
ลักษณะแบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการ Linear Regressionประมาณคาโดยเทคนิค Ordinary 
Least Squares(OLS ) และมี 2 ปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ( Economic Factors )  

 ปจจัยเศรษฐกิจมีผลตอพัฒนาการของโครงสรางภาษีจําแนกออกได  2   ประการคือ 
  ประการแรก เมื่อโครงสรางเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การจัดเก็บภาษี ( Tax Base ) รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับระบบรายรับ ของรัฐบาลก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
ไป 
  ประการที่สอง วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ ( Economic Objectives ) ของนโยบายภาษีจะ
เปล่ียนแปลงไปตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของ Musgrave ไดแบงการพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ( Early period )  และระยะหลัง ( Later 
period )เริ่มแรก( Early period )  โครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศไมเอื้ออํานวยตอการจัดหา
รายไดของภาครัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีรายไดต่ํา ปจจัยหลักที่กําหนดระดับรายไดของรัฐสวนใหญ
ไดมาจากภาคเกษตรกรรม ไดแกภาษีที่ดิน โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดภาครัฐ 
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กลาวคือ เมื่อระดับขนาดของภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น จะทําใหรายไดเพิ่มขึ้น สวนภาษีที่จัดเก็บบอก
จากภาคเศรษฐกิจการเกษตรนั้น  เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงงานมีขนาดเล็ก  ภาษีที่จัดเก็บจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึงเก็บไดนอยไมเพียงพอตอความตองการในการบริหารประเทศ รัฐจึงตองอาศัย
รายไดจากรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญ สวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นแมจะมีการเรียกเก็บอยูบางแตก็
ไมไดอาศัยเปนฐานที่ใชไดโดยทั่วไป ( Non – global Basis ) แตเปนภาษีที่ประเมินแยกตามแหลงรายได
ที่เกิดขึ้นมิไดเปนภาษีที่ประเมินจากรายไดรวมทั้งหมดที่ไดรับและแยกเก็บในอัตราที่ตางกัน ดังนั้นภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาที่เก็บไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะมาจากภาษีรายไดที่จัดเก็บจากเงินเดือนและ
คาแรงของขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทใหญๆ  สวนการจัดเก็บภาษีขององคกร
ธุรกิจนั้น เนื่องจากมีความยากลําบากในการประเมินรายไดเนื่องจากการประเมนภาษีนั้นทําไดยากจึง
ตองกําหนดอัตราภาษีจากยอดขายทําใหการจัดเก็บคาภาษีขององคกรธุรกิจมีความสัมพันธกับยอดขาย 
และภาษีที่เก็บมักจะเก็บไดจากองคกร บริษัทขนาดใหญเปนสวนมากซึ่งมีอยูนอยราย และสวนมากราย
ใหญๆเปนของตางชาติสวนผูมีรายไดสูงๆจะเปนผูที่มีรายไดจากทุน ( Capital Income ) ซ่ึงประเทศ
ตางๆไมมีการประเมินรายไดจากทุนจึงทําใหโครงสรางภาษีมีความไมเปนธรรมอยางมากทั้งนี่เนื่องจาก
ขอจํากัดดังกลาวซึ่งกอใหเกิดปญหาทางดานบัญชี การบริหารภาษีอากรการหลีกเลี่ยงภาษีตลอดจน
บทลงโทษ ผูที่หลีกเล่ียงภาษีทําใหประเทศดอยพัฒนาและประเทศที่กําลังพัฒนาตองพยายามพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีของตนเอง ทําใหสามารถสรางรายรับจากสวนตางๆที่จะเอื้อใหมีการประเมินภาษี
ไดตรงตามจริงมากขึ้น และสามารถใชมาตรการทางดานการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระยะหลัง ( Later period ) ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้น ระบบการบริหารภาษอีากรมี
ความเจริญกาวหนา ระดบัรายไดของประชากรเปนปจจัยกําหนดรายไดของรัฐบาลในชวงนี ้ และมี
ความสัมพันธในทิศทางเดยีงกัน กลาวคือเมื่อระดับรายไดของประชาชนเพิ่มขึน้ หมายความวา 
ประชาชนมีความสามารถในการเสียภาษีเพิ่มขึ้นจะทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย 

 
ปจจัยทางการเมืองและสังคม ( Political Social Factors ) 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมนั้นถือไดวา เปนปจจัยที่นํามาพิจารณาสําหรับการ
ที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสรางภาษี ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการจัดหารายไดของ
รัฐบาล อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงจากระบบเจาขุนมูลนายมาเปนระบบนายทุนนิยม ซ่ึงเปนรูปแบบการ
จัดชนช้ันทางสังคม เมื่อสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงเปนผลทําใหนโยบายการคลังได
เปลี่ยนแปลงไปดวย หรืออีกนัยหนึ่งคือฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บรายไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีการ
จัดเก็บรายไดโดยเก็บจากฐานสินทรัพยเปลี่ยนเปนการจัดเก็บตามฐานรายไดแทน และพัฒนาเปนการ
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จัดเก็บภาษีแบบอัตรากาวหนา ( Progressive Rate ) ระหวางการจัดเก็บรายไดและภาษีแบบกาวหนานี้
เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาโครงสรางทางภาษี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงเปน
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในขณะนั้น ดวยวิธีดังกลาวการพัฒนาโครงสรางภาษีแบบกาวหนาจะ
เปนไปไดก็ตอเมื่อมีการจัดเก็บภาษีจากรายไดและมีการจัดเก็บภาษีทางตรงใหมากขึ้นแทนภาษีทางออม 
  การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีอากร จึงประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสาเหตุตาม
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับเปลี่ยนมาตรการทางภาษีอากรของรัฐบาลดังสมการ 

 ∆TR =      ∆AT +    ∆ DR 
 

โดยที ่ ∆TR  =   การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีอากรโดยรวม 
  ∆AT  =   การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีอากรโดยอตัโนมัติ 

  ∆DR  =   การเปลี่ยนแปลงรายไดภาษีอากรอันเกดิจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการทาง
ภาษีของรัฐบาล 

 
2.1.1 แนวคิดของนกัเศรษฐศาสตรสังคมของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  

  การเปลี่ยนแปลงรายไดจาการจัดเก็บภาษีอากรตามแนวคดิของนักเศรษฐศาสตรสังคของ
กองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) ไดใหแนวคดิถึงสาเหตุการเปลีย่นแปลงรายไดจากการจัดเกบ็
ภาษีอากร เกิดจากสาเหตุทีแ่ตตางกันอยางนอย 2 ประเภทคือ   

1. การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ 
   รายไดภาษีอากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปภาวะเศรษฐกจิถึงแมวารัฐบาลมิไดเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางดานภาษีอากรเลย แตหากวาประชาชนมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็จะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ดวยเชนกนั กลาวคือการเปลี่ยนแปลงรายไดของรัฐบาลมิไดเกดิจากมาตรการทางภาษีที่เปลี่ยนไปแตเกดิ
จากการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกจิจะชกันําใหรายไดภาษีเปลีย่นแปลงไปอยางอัตโนมัต ิ

2. การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาการปรับเปลี่ยนมาตรการทางภาษ ี
   ในบางกรณีรัฐบาลมารปรับเปลี่ยนมาตรการทางภาษีอากรซึ่งสงผลกระทบตอรายไดการ
จัดเก็บภาษีอากร มาตรการเหลานี้แบงออกเปน 3 กลุมดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงฐานภาษีอากร ไมวาจะมีการขยายฐานภาษีอากรดวยการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซ่ึงยังไมเคยจดัเก็บมากอน หรือการลด ฐานภาษีอากรดวยการเลิกจัดเก็บภาษีอากรที่เคย
จัดเก็บอยูกอนแลว 

2. การเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บภาษีอากร 
3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารการจัดเก็บภาษี    
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  การศึกษาประสิทธิภาพการจัดหารายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตโดยใช
แนวความคิดของ Chellian and Shinha ( 1982, 7-8 ) นักเศรษฐศาสตรสังกัดธนาคารโลกแสดง
ความสัมพันธดังนี้ 
        
 EI = RI/FI 
 กําหนดให EI = ดัชนีวดัประสทิธิภาพในการจัดหารายได 
 RI = รายไดภาษีที่จดัเก็บไดจริง (ลานบาท) 
 FI  = ประมาณการรายไดภาษีที่คาดวาจะเก็บได (ลานบาท) 
 

และแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรสังกัดกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไดกลาวถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงรายไดในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลทั้งนี้ในการศึกษาตองทราบถึงปจจัยในการ
กําหนดรายไดภาษีรถจักรยานยนต เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิต
ในอนาคต รวมถึงการกําหนดแนวทางในการปริหารการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  จีระพล โพบุคคะดี (2520)  ทําการศึกษาภาษีอากรโดยการสรางแบบจําลองจากขอมูล พ.ศ. 
2500-2518 สมการที่ใชในการศึกษามีลักษณะเปน Double Logarithmic Function ในการศึกษานี้ได
ประมาณสมการภาษีไว 14 สมการ โดย 9 สมการใชฐานภาษีประเภทตางๆ เปนตัวแปรอธิบายซ่ึงใช 
Dummy Variable ในปที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีอากรดวย และอีก 5 สมการใชรายได
ประชาชาติเบื้องตน (GNP) เปนตัวแปรอธิบาย จากผลการศึกษาปรากฏวา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี
ความยืดหยุนตอภาษี 1.46,1.49,1.80 และ 1.45 ในป 2500-2501,2515-2517 และ 2518 ตามลําดับ ภาษี
เงินไดนิติบุคคลมีความยืดหยุนตอฐานภาษี (กําไรกอนหักภาษี) 0.5227,0.7930 และ 0.4321 ในป 2500-
2501,2515-2517 และ 2518 ตามลําดับ สมการที่ใชรายไดประชาชาติเปนตัวแปรอธิบายมี 5 สมการ คือ 
ภาษีการคาอากรแสตมป กําไรจากการผูกขาดคาภาคหลวงและภาษีลักษณะอนุญาต คาความไหวตัว 
(Tax Buoyancy) ของ 5 สมการดังนี้ 1.5573,1.1500,0.9458 และ 0.3777 ตามลําดับ จากการวิเคราะห
สรุปไดวา ถาตองการเพิ่มภาษีทางตรงแลว ภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเปนเครื่องมือไดดีกวาภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพราะการเพิ่มภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีผลกระทบตอการลงทุน การบริโภคของเอกชน 
รายไดของเอกชน และรายไดของประชาชาติเบื้องตน( GNP ) ดวย แตผลของการเพิ่มภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาจะนอยกวาผลของการเพิ่มภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งนี้เพราะผลของตัวคูณรายจายของรัฐบาล
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เพิ่มขึ้น เนื่องจาการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะถูกหักดวยผลของการลดการบริโภค อันเนื่องจาก
รายไดที่จายไดลดลง ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงมีประสิทธิภาพนอยกวาภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
อากรขาเขาซ่ึงเปนเครื่องมือในการหารายไดใหรัฐบาลไดดี แตในขณะเดียวกันก็เปนสาเหตุของการเกิด
ภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจดวย เพราะระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศมาก 
สําหรับภาษีสรรพสามิตเปนภาษีที่มีผลทําใหรายไดของประชาชนลดลงโดยตรงและทําใหระดับราคา
สินคาเพิ่มสูงขึ้น 
 

 ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และรัตนา สายคณิต (2524) ไดทําการวิจัยและศึกษาโครงสราง
ของภาษีอากรไทยโดยใชขอมูลระหวางป 2504-2522 โดยสมการภาษีอากรมีลักษณะ Double 
Logarithmic Function โดยทุกสมการมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน(GDP) เปนตัวแปรอธิบาย
และในสมการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดรวมเอาความลาชาดานเวลา (Time 
Lag) มารวมพิจารณาดวย ในการศึกษาไดประมาณคาความไหวตัวและความยืดหยุนของภาษีอากรแตละ
ประเภท ในการประมาณคาความยืดหยุนภาษีอากรไดขจัดผลกระทบจากมาตรการภาษีอากรโดยวิธี 
Dummy Variable ผลปรากฏวาความยืดหยุนของภาษีอากรทั้งระบบ 1.03 และคาความยืดหยุนของภาษี
อากรสวนมากมีคามากกวา 1 ยกเวนภาษีศุลกากรที่มีคาความยืดหยุนรวม 0.27 แยกเปนความยืดหยุน
อากรนําเขา 0.88 และความยืดหยุนอากรขาออก 0.90 การที่ความยืดหยุนของภาษีอากรมากกวา 1 แสดง
วาหากเมื่อใดที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนขยายตัวอันอัตรารอยลงละ 1 รายรับจากภาษี
อากรก็จะมีการขยายตัวมากกวารอยละ 1 และความยืดหยุนของภาษีอากรทางตรง (1.43) สูงกวาภาษี
ทางออม (1.02) แสดงวารัฐบาลสามารถใชภาษีทางตรงในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไดแตภาษี
ทางออมมีสัดสวนรายรับภาษีรวมนอยมาก ภาษีทางตรงจึงมีบทบาทในการรักษาเสถียรภายของ
เศรษฐกิจไมมากนัก นอกจากนี้การประมาณคาความไหวตัวของภาษีอากรพบวามีความแตกตางจาก
ความยืดหยุนของภาษีอากรเพียงเล็กนอย เปนการแสดงใหเห็นวาใชมาตรการภาษีอากรอยางจงใจ เพื่อ
เพิ่มรายไดของรัฐบาลในชวงเวลาที่ศึกษาไดผลเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 
ยุทธพล  สิงหอําไพ (2527) ทําการวิเคราะหโครงสรางรายไดของภาครัฐ จากคาความไหว

ตัวของภาษีอากร (Tax Buoyancy ) และความยืดหยุนของภาษีอากร ( Tax Elasticity ) โดยใชขอมูล
ระหวางป งบประมาณ 2517-2526 และขจัดผลกระทบอันเนื่องมาจากมาตรการรัฐบาลดวยวิธีของ 
Proportional Adjustment Method สมการที่ทําการศึกษามีลักษณะ Double Logarithmic Function ใน
การประมาณคาความยืดหยุนมี 10 สมการ ไดใชวิธีประมาณคาความยืดหยุนรายไดภาษีอากรตอฐาน
ภาษี และฐานภาษีตอ GDP โดยกําหนดตัวแปรอธิบาย หรือตัวแทนฐานภาษี ดังนี้  
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1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีตัวแปรอธิบายหรือฐานภาษี คือเงินไดสวนบุคคล ( Personal   
Income ) เปนตัวแปรอธิบาย  

2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตัวแปรอธิบาย หรือฐานภาษี คือกําไรกอหักรายจาย 
3. ภาษีการคา ตัวแปรอธิบายหรือฐานภาษี คือ คาใชจายในการบริโภคเอกชนทั้งหมด 
4. ภาษีสรรพสามิต ตัวแปรอธิบาย หรือฐานภาษี คือ คาใชจายในการบริโภคสินคาชนิด

นั้นๆ ที่ไดมีการจําแนกออกเปนหมวดๆ ไดแกภาษีสรรพสามิตสุรา เบียร ตัวแทนฐานภาษี หรือตัวแปร
อธิบาย คือ คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามที่รวบรวมไวในบัญชีรายไดประชาชาติ
เครื่องดื่ม ยาสูบ น้ํามันเชื้อเพลิง ตัวแปรอธิบาย หรือตัวแปรฐานภาษีก็คือ คาใชจายเพื่อการบริโภคสินคา
นั้นๆ  

5. อากรขาออกตัวแปรอธิบายหรือฐานภาษี คือ มูลคาการสงออกขาวหรือยางพารา 
6. อากรนําเขา ตัวแปรอธิบายเลือกเฉพาะมูลคาสินคาที่นําเขาไมใชน้ํามันเมื่อนําคาความ

ยืดหยุนจากสมการฐานภาษีตอ GDP คูณกันจะไดคาความยืดหยุนภาษีอากรรายประเภท เมื่อถวงน้ําหนกั
ดวยรายไดภาษีอากรประเภทนั้นๆแลว จะไดคาความยืดหยุนของระบบภาษีอากร 

ผลการศึกษาปรากฏวาภาษีทางตรงมีความยืดหยุน 1.41 โดยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามี
ความยืดหยุน 1.75 ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีความยืดหยุน 0.95  สวนภาษีทางออมมีความยืดหยุน 0.85 โดย
ภาษีทางออมทุกประเภทมีความยืดหยุนนอยกวา 1 และคาความยืดหยุนของรายไดภาษีอากรโดยรวมมี
คา 0.97 ขณะที่คาความไหวตัวของรายไดภาษีอากรรวมมีคา 0.97 ในขณะที่ความไหวตัวตอรายไดภาษี
อากรรวม 1.06 แสดงวารายไดของภาษีอากรขยายตัวในอัตราสูงกวาการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจเปน
ผลมาจากการดําเนินมาตรการภาษีอากรโครงสรางรายไดภาษีอากรไมสามารถรักษาการเจริญเติบโตใน
ระดับดังกลาวได สรุปไดวาเปนเพราะโครงสรางยังไมเหมาะสมเห็นไดจากภาษีทางตรงมีคาความ
ยืดหยุน 1.41 แตมีสัดสวนตอรายไดทั้งหมดเพียงรอยละ 18 ในขณะที่ภาษีทางออมมีความยืดหยุน 0.85 
แตมีสัดสวนรายไดสูงถึงรอยละ 74 ทั้งนี้มีผลมาจากโครงสรางภาษี 
 

 ชนินทร วะสีนนท(2531) ไดวิเคราะหทําการวิเคราะหโครงสรางของรัฐบาลไทยโดยเลือก
วิเคราะหการวัดประสิทธิภาพในการจัดหารายได ซ่ึงจากการวิเคราะหนี้ไดใชขอมูลในการจัดหารายได
ของภาครัฐในชวงระหวางป พ.ศ. 2504-2529 โดยเลือกจัดกลุมขอมูล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการเสียภาษียาสูบรวมถึงวิเคราะห
โครงสรางรายไดภาครัฐวามีความสามารถในการทํารายไดใหรัฐบาลมากนอยเพียงใด จากสมการ 
Regression Equation ผลการศึกษาพบวา ดัชนีวัดประสิทธิภาพการจัดหารายไดเฉลี่ย มีคามากกวา 1 
(1.005) แสดงวาโดยเฉลี่ยแลวรัฐบาลมีความสามารถในการจัดหารายไดมากวารายไดที่ประมาณการไว
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ลวงหนา  และพิจารณาแตละชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวารัฐบาลมี
ประสิทธิภาพในการจัดหารายไดต่ําในชวงของแผนฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 5 โดยเฉพาะแผนฯ ฉบับที่ 5 
รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการจัดหารายไดเพียง 0.894 เทานั้น ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดัชนีวัด
ประสิทธิภาพการจัดหารายไดของรัฐ ตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ถึงฉบับที่ 5 จะพบวามีแนวโนม
ลดลงอยางเห็นไดชัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลยังมีประสิทธิภาพในการจัดหารายไดไมดีเทาที่ควร 
 

พยอม ทองสุริยาพงษ (2538) โดยศึกษาถึงระบบโครงสรางภาษีอากรภายในประเทศไทย 
บทบาทของภาษีอากรในแตละประเภทในการหารายไดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสราง
แบบจําลองรายไดในประเทศไทย โดยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ การศึกษาในเชิงสถิติและเชงิ
พลวัตร ในการศึกษาเชิงสถิติเปนการศึกษาการคํานวณสัดสวนภาษีอากรเพื่อหาคาดัชนีที่แสดงถึง
บทบาทในการหารายไดของภาษีแตละประเภทและดัชนีความพยายามหรือคาที่แสดงถึงบทบาทในการ
ดูดทรัพยากรจากภาคเอกชนของรัฐ 

ผลจากการศึกษาในเชิงสถิติปรากฏวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีสัดสวนในการหารายได
ลดลงในขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสัดสวนในการหารายได
ของอากรขาเขาหรือภาษีการคาระหวางประเทศมี แนวโนมลดลงสําหรับบทบาทในการดูดทรัพยากร
จากภาคเอกชน รัฐบาลสามารถใชภาษีทางออมเปนเครื่องมือไดดี 

การศึกษาเชิงพลวัตรเปนการศึกษาโดยการสรางแบบจําลองเพื่อประมาณคาความยืดหยุน
และความไหวตัวของภาษีอากร ซึ่งทั้งสองคา เปนการแสดงวา เมื่อเศรษฐกิจหรือ GDP มีการ
เปลี่ยนแปลงรายไดภาษีอากรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนเทาใด สมการแบบจําลองมีสอง
ลักษณะ สมการรายไดภาษีอากรตอฐานภาษีและสมการฐานภาษี GDP ผลคูณของสัมประสิทธิ์ในตัว
แปรอธิบายในสมการทั้งสอง คือ คาความไหวตัว ( Tax Buoyancy ) และเมื่อจัดผลของการใชมาตรการ
ภาษีอากรของรัฐบาลวิธี Dummy Variable Method ผลคูณที่หาไดคือ คาความยืดหยุนภาษีอากร (Tax 
Elasticity) สมการที่ประมาณไดมีความเชื่อมั่นที่ระดับมีนัยสําคัญ และทดสอบความแมนยําดวยการ
พิจารณา RMSE RMSPE และ U  สมการที่มีความแมนยําในการพยากร พอสมควร จึงนําแบบจําลองที่
ไดนี้ไปใชในการวิเคราะหเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาเชิงพลวัตรปรากฏวาความยืดหยุนของระบบภาษีอากรไทยมีคา 1.1894 แสดง
วาระบบภาษีอากรทําหนาที่ในการหารายได และรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติและความไหวตัวของ
ระบบภาษีมีคา 1.1715 แสดงวาการใชมาตรการภาษีของรัฐบาล ทําใหบทบาทในการหารายไดของ
ระบบภาษีอากรลดลงภาษีที่มีความยืดหยุนมากกวา 1 คือภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาจากดอกเบี้ย เงิน
ไดอ่ืนๆ และภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีสรรพสามิตสุรา เบียร เครื่องดื่ม ภาษีสรรพสามิตอ่ืนๆ และอากร
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นําเขาสินคาไมใชน้ํามันภาษีอากรที่มีคาความยืดหยุนสูงกวาคาความไหวตัว คือภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  จากเงินไดอ่ืน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีสรรพสามิตยาสูบ อากรนําเขาน้ํามัน และ
อากรนําเขาสินคาไมใชน้ํามัน 

 
ศิวิไล ชยางกูร ( 2538) ศึกษาภาษีเงินไดที่มีผลตอรายไดรวมของรัฐบาลระหวางป พ.ศ. 

2525-2536 อาศัยกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรภาษีอากรมาอธิบายความสัมพันธเชิง
เหตุผล จากการศึกษาพบวา ดัชนีการพึ่งพารายไดของรัฐบาลจากการจดเก็บภาษีอากรประเภทตางๆ นั้น 
การพึ่งพาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีแนวโนมเปนสัดสวนที่ลดลง ในขณะที่การพึ่งพาภาษีเงินไดนิติ
บุคคลมีแนวโนมที่เปนสัดสวนที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา สําหรับการพึ่งพาภาษีขายทั่วไป ภาษี
ขายเฉพาะ และภาษีศุลกากรมีแนวโนมเปนสัดสวนที่ลดลง  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ทําใหปจจัยการหารายไดของประเทศพึงพาภาษีเงินไดมากขึ้น และ
นอกจากนี้พบวาการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีผลทําใหจํานวนภาษีอากรที่รัฐบาล
จัดเก็บจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีจํานวนลดลง แตลดลงไมมากนัก  อาจเปนเพราะผูที่ไดประโยชน
จากกรปรับอัตราภาษี คือ ผูมีเงินไดสูงมีมากกวาผูมีเงินไดนอย และเกิดประโยชนสําหรับผูที่สมรสแลว
มากกวาผูที่สถานภาพโสด 
 

สุขุมา ศรีคราม (2541) ไดศึกษาประสิทธิภาพการจัดหารายไดและปจจัยกําหนดรายไดภาษี
บุหรี่ซิกาแรตของประเทศไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาของรายไดภาษีบุหร่ีซิกาแรต ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ ( Gross Domestic Product) จํานวนประชากร อัตราภาษีเฉลี่ยตอหนวยสินคา 
โครงสรางภาษี และการเปดเสรีทางการคา ตั้งแตป 2525-2540  โดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
(Quantitation Method ) จากสมการ Log Linear Regression  วิเคราะหโดยเทคนิค Ordinary Least 
Squares = OLS โดยการประมาณคาพารามิเตอรและคาตางๆ ทางสถิติ โดยใชโปรแกรม Time Series 
Processer = TSP พบวาการเปลี่ยนแปลงรายไดบุหร่ีสิกาแรตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเฉล่ียตอหนวยของสินคา แตมี
ความสัมพันธตรงขามกับกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร โครงสรางภาษี และการเปดเสรีทางการ
คา เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีประกอบกับประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหร่ีมากขึ้น และพบวาดัชนีวัดประสิทธิภาพการจัดหารายไดของรัฐบาลยังคงอยูในระดับต่ําโดยเฉลี่ย
แลวรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดมากกวาประมาณการเพียง 631.75 ลานบาท หรือรอยละ 4.39 เทานั้น
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมการบริโภคโดยใชนโยบายทางภาษีเขามาแทรกแซง 
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ชาญ ออนนอม (2543) ไดศึกษาถึงโครงสรางของระบบภาษีเงินไดในประเทศไทย
ประกอบดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาลและศึกษาถึงบทบาทของภาษีอากรในการหารายไดและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจโดยทําการศึกษาเพื่อหาสัดสวนรายรับจากภาษีเงินไดของรัฐบาล ซ่ึงจะแสดงถึงรายไดของ
ภาษีอากร สัดสวนรายรับภาษีเงินไดรัฐบาลกับรายจายที่ใชในการจดเก็บภาษีและอัตรากําลังเจาหนาที่ 
ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ยังศึกษาถึงคาความลอยตัว ซ่ึงเปนตัววัดการ
ตอบสนองของรายไดภาษีทั้งหมดที่มีตอการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และ
คาความยืดหยุนของภาษีอากร ( Tax Elasticity ) ซ่ึงเปนตัววัดการตอบสนองอัตโนมัติของรายไดภาษี
อากร (ขจัดผลการใชมาตรการภาษีอากรออกแลว) ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)  

ผลการศึกษาปรากฏวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีสัดสวนในการหารายไดลดลงในขณะที่
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีสัดสวนในการหารายไดเพิ่มมากขึ้น 

ผลการศึกษาคาความยืดหยุนและคาความลอยตัวของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาพบวามีคา
ความยืดหยุนเทากับ 1.1245 และคาวามลอยตัวของภาษีมีคาเทากับ 1.1243 แสดงวาระบบภาษีทําหนาที่
ในการหารายไดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติไดดีกวาการใชมาตรการทางภาษีของ
รัฐบาล 

ผลการศึกษาคาความยืดหยุนและคาความลอยตัวของภาษีเงินไดนิติบุคคล พบวามีคาความ
ยืดหยุนเทากับ 1.4089 และคาความลอยตัวของภาษีมีคาเทากับ 1.3631 แสดงวาระบบภาษีทําหนาที่ใน
การหารายไดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติไดดีกวาการใชมาตรการทางภาษีของ
รัฐบาล 

ดังนั้นความสามารถในการหารายไดของและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบภาษี
อากรจะทําหนาที่โดยอัตโนมัติดวยตัวของมันเองไดดีกวาการใชมาตรการภาษีของรัฐบาล 

   
อภิรัตน คํามี (2546) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการจัดหารายไดและปจจัยกําหนดรายได

ภาษีสรรพสามิตสถานปริการสนามกอลฟของประเทศไทยไดกําหนดใหขึ้นอยูกับผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ(GDP) และอัตราภาษี สวนปจจัยอ่ืนๆที่ไมไดกําหนด เชนจํานวน สนามกอลฟ ที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง จะมีผลตอรายไดภาษีแตในชวงเวลาที่กําหนดการศึกษาจํานวนสนามกอลฟไมมีการ
เปล่ียนแปลง ดังนั้นจึงไมไดนําปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนสนามกอลฟมาทําการศึกษา ไดทําการศึกษาโดย
การสรางแบบจําลอง (Model) และการวัดประสิทธิภาพการจัดหารายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการ
สนามกอลฟ ศึกษาจากอัตราสวนระหวางรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟที่จัดเก็บได
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จริงกับประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟ ที่ไดจากการประมาณคา ผลของ
การศึกษาพบวา คาความยืดหยุนของรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ(GDP) มีคาเทากับ 1.47 แสดงวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
เปลี่ยนแปลงไป 1 พันลานบาท รายไดภาษีสถานบริการสนามกอลฟ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน 1.47 ลานบาทกลาวคือ เมื่อภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จะทําใหรายไดภาษีสรรพสามิต
สถานบริการสนามกอลฟเพิ่มขึ้น และเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลง จะทําใหรายไดภาษีสรร
สามิตสถานบริการสนามกอลฟลดลงดวย 

คาความยืดหยุนของรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟตออัตราภาษี(RATE) 
มีคาเทากับ -5.79 แสดงวาถาอัตราภาษีเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 รายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการ
สนามกอลฟจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 5.79 ลานบาท กลาวคือเมื่อรัฐบาลเพิ่มอัตราภาษี
จะทําใหรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนมกอลฟลงลง และเมื่อรัฐบาลลดอัตราภาษีจะทําให
รายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟเพิ่มขึ้น 

จะเห็นไดวาหากรัฐบาลปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟใหเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจจะสามารถทําใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟไดเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเมื่อสภาวะเศรษฐกิจอยูในระดับที่ดี และมีการปรับอัตราภาษีในระดับที่เหมาะสมกัน ยอม
สงผลตอรายไดภาษีที่เพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวาอัตราภาษีที่กําหนดไวรอยละ 10 
จากที่กําหนดไวสูงสุดรอยละ 20 ยังไมเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน กลาวคือ กําหนดอัตรา
ภาษีไวสูงกวาสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงหากสภาวะเศรษฐกิจยังมีการโตอยางตอเนื่องอีก 3-5ป
ขางหนารัฐบาลควรมีการพิจารณาปรับอัตราภาษีใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นอีกครั้งเพื่อให
สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดหารายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟ ได
กําหนดใหดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมีคาเทากับอัตราสวนระหวางรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการ
สนามกอลฟที่จัดเก็บไดจริงกับรายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟที่ประมาณการไว
ลวงหนา ผลการศึกษาพบวา ดัชนีวัดประสิทธิภาพในการจัดหารายไดภาษีสรรพสามิตสถานบริการ
สนามกอลฟ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.97 กลาวคือ โดยเฉลี่ยแลวรัฐมีความสามารถในการจัดหารายไดนอยกวา
ที่ประมาณการไวลวงหนา ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวรัฐสามารถจัดเก็บรายได ภาษีสรรพสามิตสถานบริการ
สนามกอลฟไดนอยกวาประมาณการ 1.94 ลานบาท หรือรอยละ 3.25 แสดงวาความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีสรพสามิตสถานบริการสนามกอลฟยังอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลหลายประการ 
เชน การกําหนดอัตราภาษีที่ไมเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจทําใหราคาคาบริการเมื่อรวมกับภาษี
สรรพสามิตแลวสูงเกินไป ผูใชบริการลดลง สงผลกระทบตอรายไดภาษีสรรพสามิตโดยตรง  การ
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กําหนดราคาคาบริการของสนามกอลฟที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ เชนการ
กําหนดราคาพิเศษชวงเทศการหรือชวงการแขงขันหรือเฉพาะกลุมผูใชบริการ (แบบเหมาจาย) เปนตน 
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บทที่ 3 
สถานการณปจจุบัน 

 
3.1 โครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิต 
 

3.1.1 วิวัฒนาการของภาษีสรรพสามิตในตางประเทศ 
ปจจุบันรายไดหลักของรัฐบาลที่นําใชในการพัฒนาประเทศจะมาจากภาษีอากร  ภาษี

สรรพสามิต ก็เปนอีกแหลงรายไดหนึ่งที่สําคัญของรัฐ โดยภาษีสรรพสามิตจะมีรูปแบบที่แตกตาง
จากภาษีอ่ืน ๆ ตามแนวความคิดของพวกกลุมบริติชการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะเก็บจากการผลิต
ไมใชการขาย เก็บจากสินคาไมใชการบริการในอัตราตามสภาพซึ่งควบคุมโดยปริมาณ แต
แนวความคิดภาษีสรรพสามิตในปจจุบันกวางขวางขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะประเทศที่ไมมั่งคั่ง  
โดยทั่วไปใชในสินคาบางประเภทหรือบางกลุม และจัดเก็บจากการผลิตหรือการขาย ตอผลิตภัณฑ
ภายในประเทศหรือการนําเขาในอัตราสวนตามสภาพหรือตามปริมาณ โดยการควบคุมทางกายภาพ 
(โดยทั่วไปใชกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ) หรือการควบคุมทางบัญชี ภาษีสรรพสามิตบางที่
ใชกับบริการเชนเดียวกับสินคา แตในหลายประเทศภาษีบริการบางอยางถือวาแตกตางจากภาษี
สรรพสามิต 

ภาษีสรรพสามิตนํามาใชครั้งแรกในฮอลแลนดและแพรหลายไปในประเทศอังกฤษ 
และประเทศอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 16, 17 ในประเทศกําลังพัฒนาการนําภาษีสรรพสามิตมาใชสวน
หนึ่งไดรับอิทธิพลจากกลุมลาอาณานิคม โดยใชกับสินคาที่เร่ิมผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการ
นําเขาและสินคานั้นเปนแหลงรายไดศุลกากรจํานวนมาก โดยเฉพาะบุหร่ี (ซิกาแรต) เบียร และสุรา
กล่ัน การนําภาษีสรรพสามิตมาใชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหไดรายไดจํานวนมากจากสินคาที่
ผลิตในประเทศที่ทดแทนการนําเขา 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในหลายประเทศจะแยกไวใหเห็นโดยชัดเจนวา อะไรเปน
ภาษีสรรพสามิต เก็บจากวัตถุหรือสินคาประเภทอะไร เก็บจากการคา การบริการ การผลิต เชน เก็บ
จากการขายปลีกสินคาบางประเภท จากการใหบริการและความสะดวกจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จากผลิตภัณฑและโภคภัณฑอ่ืน ๆ จากสุราและยาสูบดังนี้ 
  สหรัฐอเมริกา ไดจดัเก็บภาษีสรรพสามิตอยางแพรหลายและกวางขวางมาก สินคาหรือ
ผลิตภัณฑอยางเดียวกันอาจถูกเก็บภาษีสรรพสามิตซอนกันถึง 3 แหง คือ ถูกเก็บภาษีโดยรัฐบาล
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กลาง มลรัฐตาง ๆ และรัฐบาลประจําทองถ่ิน ซ่ึงแตละแหงจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเปนสวนของตนเอง  
วัตถุที่ถูกเก็บภาษีสรรพสามิต คือ สุรา ยาสูบ ไพ ไมขีดไฟ มหรสพและกีฬา  การซือ้ขายของบางอยาง
ก็ถูกเก็บภาษี เชน น้ํามันเชือ้เพลิง น้ํามันหลอล่ืน รถยนต รถจักรยานยนต ยางรถ เครื่องอุปกรณ
รถยนต เครื่องไฟฟา หลอดไฟฟา วิทยุ หีบเสียง โทรทัศน พัดลม ตูเยน็ เครื่องแตงกายทําดวยขนสตัว 
เครื่องเพชรพลอย เครื่องสําอาง การโทรเลข โทรทัศน การลําเลียงน้ํามัน การทําน้าํมันจากเมล็ดพืช 
การทําน้ํามันมะพราว การทําเนยเทยีม โรงรับจํานํา การกูยืม การขายทอดตลาด โรงแรม อาวุธปน 
กระสุนปน ฯลฯ 
  อังกฤษ  เก็บภาษีสรรพสามิตจากวัตถุแหงภาษีหรือผลิตภัณฑสินคาคลาย ๆ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน สุรา เบียร ยาสูบ ไพ การพนัน ไมขีดไฟ เครื่องขีดไฟ น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ําตาล 
มหรสพ เครื่องโทรทัศน การโฆษณาทางโทรทัศน ใบอนุญาตตาง ๆ เชนใบอนุญาตโรงแรม 
ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตโรงรับจํานํา ใบอนุญาตใหมีอาวุธปน ใบอนุญาตใหเล้ียงสุนัข ฯลฯ  
นอกจากนี้อังกฤษยังได จัดเก็บภาษีโภคภัณฑ หรือภาษีการซื้ออันมีลักษณะเปนภาษีสรรพสามิตอีก
ประเภทหนึ่ง ซึ่งเก็บจากวัตถุหรือสินคาที่ใชในการอุปโภคภายในประเทศ มีประมาณ 35 ประเภท  
การเสียภาษีผูขายสงเปนผูเสียเมื่อขายใหกับผูขายปลีก แตบางครั้งผูผลิตเปนผูเสียภาษีเมื่อขายให
ผูบริโภคโดยตรง วัตถุหรือสินคาที่ตองเสียภาษีการซื้อไดกําหนดใหเสียภาษีตางกันโดยแบงเปนสนิคา
จําเปนแกการครองชีพและสินคาฟุมเฟอย  อัตราภาษีเก็บตามราคา คือคิดเปนเปอรเซ็นของราคาขาย 
ตั้งแตง 5% ถึง 90% 
  อิตาลี  เก็บภาษีสรรพสามิต สุรา เบียร น้ําแรบรรจุขวด น้ําตาล ดินปน วัตถุระเบิด กาแฟ 
กลูโคส น้ําสม ฯลฯ 
  ออสเตรเลีย  เก็บภาษีสรรพสามิตจาก สุรา เบียร ยาสูบ แปงซักผา ฯลฯ ญี่ปุน  เกบ็ภาษี
สรรพสามิตจาก เหลาสาเก น้าํตาล ยาสูบ ส่ิงทอตาง ๆ การโดยสาร ฯลฯ 
  ฝร่ังเศส  เก็บภาษีสรรพสามิตจาก น้ําตาล เกลือ เครื่องดื่ม น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องยา เทียน
ไข ไพ การโดยสาร ฯลฯ  
  อินเดีย  เก็บภาษีสรรพสามิตจาก สุรา ปาน เครื่องยา ไมขดีไฟ เกลือ ฝน ฯลฯ 
  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาหลายอยาง เชน ใบยาสูบ 
น้ํามัน เกลือ น้ําตาล ส่ิงที่ใชแทนน้ําตาล กาแฟ ชา สุรา แชมเปญ บร่ันดี กรดน้ําสม ไมขีดไฟ ไพ 
โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตเก็บจากยาสูบและน้ํามันทํารายไดมากที่สุด  การขายถานหินของบรษิัท
เหมืองแรตองเสียภาษีสรรพสามิตเพื่อนํามาใชจายในการสรางอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยของกรรมกร
เหมืองแร 
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  ฟลิปปนส  เก็บภาษีสรรพสามิตจาก สุรา ยาสูบ ไมขีดไฟ ดอกไมเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง 
ถานหิน ฟลม รถยนต ไพ น้ําตาลเทียม สินคาที่เก็บภาษีสรรพสามิตนี้เก็บภาษีทั้งตามสภาพและตาม
ราคา 
  ไตหวนั  เก็บภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบ ไมขีดไฟ ดายดิบ ดายเทยีม เครื่องดื่ม ไมแปรรูป 
กระดาษ ผงชรูส แรตาง ๆ สุรา น้ําตาล ดายทําดวยขนสตัว ซีเมนต เครื่องสําอาง หลอดไฟฟา เครื่อง
แกว ขนสัตว เครื่องหนัง สินคาที่เก็บภาษีสรรพสามิตนี้เกบ็ตามราคาขายสงแตเฉพาะยาสูบ (ซิกาแรต
และซิการ) สุรา เบียรทีอ่งคการผูกขาดของรัฐบาลไตหวนัเปนผูผลิตไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
สรรพสามิต 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศตาง ๆ จะเหน็ไดวา สวนมากจัดเก็บจาก สุรา 
ยาสูบ ไพ ไมขีดไฟ รถยนต รถจักรยานยนต ยางรถ เครื่องอุปกรณรถยนต เครื่องไฟฟา วิทยุ หีบเสียง 
หลอดไฟฟา พัดลม ตูเย็น เครื่องแตงกายทําดวยขนสัตว เครื่องเพชรพลอย เครื่องสําอาง การโทรเลข 
โทรศัพท การลําเลียงน้ํามัน การทําน้ํามันจากเมล็ดพืช การทําน้ํามันมะพราว การทําเนยเทยีม โรงรับ
จํานํา การกูยืมเงิน การขายทอดตลาด และอาวุธปน เปนตน  โดยคํานึงถึงปจจัยในเรือ่งเหลานี้ คือ 

1. ภาษีทุกชนิดควรใหภาระในการเสียภาษีอยูกับรายได ไมควรใหตกอยูกบัทุน 
2. ควรเก็บจากรายไดหักรายจายออกแลว 
3. ไมควรใหกระทบกระเทือนถึงส่ิงจําเปนแกการดํารงชีพของผูเสียภาษ ี
4. ภาษีที่จะเก็บนัน้ไมควรเปนเหตุทําใหทรัพยสินซึ่งเปนมลูคาที่จะเสียภาษีตองหมด

หรือสูญสิ้นไป 
 

3.1.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย  
เร่ิมมาแตสมัยกรุงสุโขทัยแลวปรับปรุงแกไขตลอดมาตามกาลสมัย เหตกุารณ และความ

เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ ในสมัยโบราณภาษีสรรพสามิตที่นับวามีสวนสําคัญในการทํารายไดไห
แกประเทศ  ซ่ึงไดแก ฝนและสุรา  ซ่ึงในสมัยนั้นไดจดัในรูปแบบการผูกขาด คือ มอบใหนายอากรรับ
ผูกขาดไปจัดทําแลวนําเงนิอากรสงคลัง  ตอมาในป พ.ศ.2449  รัฐบาลไดเขาจัดดาํเนินการในเรื่องฝน
เสียเอง  โดยยกเลิกนายอากรผูกขาดทั้งหมด ใหการจดัทําและการจาํหนายฝนเปนของรัฐบาลตั้งแตป
นั้นเปนตนมา  จนกระทั่งไดเลิกการจําหนายฝนและหามสูบฝนทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด  ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2502 เปนตนไป และตอมาในป พ.ศ.2452  รัฐไดเขาจัดดําเนินการเก็บภาษีสุราเปน
ของรัฐ จัดทําโดยยกเลิกนายอากรผูกขาดเชนเดียวกับเรื่องฝนตลอดมาจนถึงปจจุบนันี้  จึงนับไดวา
ภาษีสรรพสามิตไดเร่ิมเก็บเปนลํ่าเปนสันตั้งแตป พ.ศ.2449 เปนตนมา 
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ในป 2474  เมื่อวันที่ 17 กมุภาพันธ  ไดตั้ง กรมสรรพสามิต เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
จากสินคาบางชนิด ไดแก ฝน สุรา-เบียร  แตกอนหนานัน้ เคยจดัตั้ง(กรมฝนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2449 และตั้ง
กรมสุราเมื่อ พ.ศ.2452 เพื่อจัดเก็บภาษีฝนและสุรา)  ตอมาป พ.ศ.2474 จึงเปลี่ยนชือ่กรมสุราเปนกรม
สรรพสามิตจนถึงป พ.ศ.2475  ทางการไดประกาศเลิกตําแหนงอธิบดีกรมฝนและกรมสรรพสามิตเสยี  
ใหอธิบดีกรมสรรพากรเปนผูบังคับบัญชาทั้งงานฝนและงานสรรพสามิต  และไดมพีระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ.2476ใหรวมกรมสรรพสามิตและกรมฝนเปนกรม
เดียวกัน  โดยแยกออกจากกรมสรรพสามิต และเรียกวา “กรมสรรพสามิตและฝน” ขึ้นเปนกรมหนึง่
ในกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2476 และในที่สุดไดมีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2476 ใหแกนาม “กรมสรรพสามิตและฝน” เปน “กรมสรรพสามิต” สังกัด
กระทรวงการคลังมาจนถึงปจจุบัน 

ปจจุบันกรมสรรพสามิต  สังกัดกระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
(Excise Tax) จากสินคาหรือส่ิงของที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ รวมตลอดจนถึงคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตบางประเภทจากสุรา ยาสูบ ไมขีดไฟ ซีเมนต เครื่องขีดไฟ ยานตัถุ เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล ไพ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามนั โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย 

 
3.1.3 ความหมายของภาษีสรรพสามิต 

“ภาษีสรรพสามิต” (Excise) เปนอากรที่เรียกเก็บจากสินคาหรือโภคภณัฑ (Commodities) 
ซ่ึงผลิตภายในประเทศ อาจเก็บจากวัตถุดบิหรือส่ิงของในระหวางที่ดําเนินการผลิต หรืออาจเก็บจาก
ส่ิงของที่ผลิตเปนวัตถุดิบหรือส่ิงของในระหวางทีก่ําลังเนินการผลิต หรืออาจเกบ็จากสิ่งของที่ผลิต
เปนวัตถุสําเร็จรูปพรอมที่จะอุปโภคหรือบริโภคไดทันท ี  รวมทั้งอากรการซื้อขายสินคาและบริการ
บางอยาง ตลอดจนคาธรรมเนียมใบอนุญาตดวยทั้งนี้ไมรวมถึงภาษกีารขายทั่วไป (General Sale or 
Turnover Taxes) และรายไดจากการผูกขาดของรัฐซึ่งรัฐเปนผูดําเนนิการเอง จึงมีช่ือเรียกอยูหลายชื่อ 
เชน Manufacturing sales tax, Selective sales tax, Selective Excise Tax เปนตน  การเก็บอากรชนดินี้
มีความมุงหมายที่จะทําใหมีความหมายตรงกันขามและคูกันไปกับอากรศุลกากร (Customs Duty)  ซ่ึง
เก็บแกสินคาและสิ่งของที่ผลิตในตางประเทศ 

นอกจากนี้ก็มีผูใหความหมายของคําวา “สรรพสามิต” ไวตาง ๆ กันจนทําใหเกิดความ
สับสนยุงยากแกการทําความเขาใจและมักปะปนกับความหมายของภาษีการคาหรือภาษีศุลกากร 
ดังนั้นถาจะยึดความหมายของภาษีสรรพสามิตดังกลาวขางตนพอจะสรุป ลักษณะของภาษี
สรรพสามิต ได ดังตอไปนี้ 
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1. เปนภาษีที่จัดเก็บจากสินคาหรือโภคภณัฑที่ผลิตภายในประเทศ อาจเก็บจากวัตถุดบิ
หรือส่ิงของที่อยูในระหวางทําการผลิตของการอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม หรืออาจเก็บจากสินคา
สําเร็จรูปก็ได 

2. ภาษีสรรพสามิต มิไดหมายรวมถึงภาษกีารคา (General Sales Taxes) 
3. ภาษีสรรพสามิต ไมรวมถึงรายไดจากการผูกขาดของรัฐ หรือรายไดอันมใิชภาษี

อากรที่เก็บจากสินคาและโภคภณัฑภายในประเทศ 
4. ภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บอากรเปนรายชิ้นหรือหนวยของสินคา (Specific Duty) และ

เรียกเก็บตามราคา (Advarolem Duty) 
ดังนั้นภาษีสรรพสามิตจึงเปนภาษีทางออม (Indirect Tax) ที่อาจสรุปไดวาภาษี

สรรพสามิตเปนภาษีที่จัดเก็บจากสิ่งของหรือสินคาที่ผลิตขึ้นหรือใชอุปโภคบริโภคภายในประเทศซึ่ง
รวมถึงกิจกรรมและการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอยางดวย การประกอบอุตสาหกรรม จากการขาย หรือ 
การใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศ จากการอนุญาตใหประกอบกิจการบางอยาง และจากการไดมาซึ่ง
สิทธิในการประกอบกิจการบางประเภทเปนพิเศษ ทรัพยสินหรือเงิน หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงจะสิ้นเปลืองไป
ในการบริโภค 

 
3.1.4 หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการเก็บภาษีสรรพสามิตมีอยูหลายประการ กลาวคือ เพื่อ
หารายไดใหแกรัฐใชจายในกรณีจําเปนตาง ๆ เพื่อควบคุมกิจการบางอยางในสังคมเชนควบคุมการ
บริโภคสิ่งฟุมเฟอย ควบคุมเพื่อลดการบริโภคที่อาจเปนภัยตอสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เพื่อควบคุมการธุรกิจสงเสริมใหมีการตั้งโรงงานผลิตสินคาภายในประเทศไดมากขึ้น และเพื่อปองกนั
การผูกขาดตัดทอน  วัตถุประสงคเหลานี้แตกตางกันทั้งชนิดของสินคาหรือส่ิงของหรือผลิตภัณฑที่
กําหนดขึ้นเปนหลักเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และนโยบายของรัฐในการจัดเก็บ ตามทางปฏิบัติโดย
ทั่ว ๆ ไป หลักการเก็บภาษีสรรพสามิตที่นิยมใชกันอยูในประเทศตาง ๆ อาจแบงออกไดเปน 4 
ประการ คือ 

3.1.4.1 การเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุมหรือจํากัดการอุปโภคบริโภคสินคาบาง
ชนิด (Sumptuary Excise) ประเภทนี้เปนนโยบายของรัฐที่พิจารณาเห็นวาสินคาบางประเภทเปน
สินคาที่ประชาชนไมควรจะบริโภค เพราะจะกอใหเกิดผลเสียสุขภาพอนามัยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และจะเปนการทําลายสังคมในสวนรวม การผลิตสินคาประเภทนี้ออกมาจําหนาย
ภายในประเทศก็ดี หรือนําเขามาในราชอาณาจักรก็ดี ทําใหสังคมตองไดรับความเสียหาย สินคา
ดังกลาวนี้ไดแก สุรา ยาสูบ ยาเสพติดใหโทษ (เชน ฝน มอรฟน เฮโรอีน) เปนตน การดื่มสุราจะเปน
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เหตุใหบุคคลที่ดื่มตองเสียสุขภาพอนามัย  อาจกอใหเกิดอาชญากรรมในสังคม เพราะฉะนั้นผูผลิตสุรา
และผูดื่มสุราจึงควรจะตองชดใชคาเสียหายใหแกสังคมตามความสมควร  การชดใชคาเสียหายนี้ได
จัดทําออกมาในรูปภาษีเปนทางหารายไดใหแกรัฐ คือ จัดเก็บเปนภาษีสรรพสามิต  การจัดเก็บภาษี
ประเภทนี้มีจุดประสงคเพื่อจะกําจัดการผลิตและการบริโภคสินคาประเภทนี้ แตตอ ๆ มาการควบคุม
ไมไดผลเทาที่ควร จึงไดเปลี่ยนจุดหมายเปนควบคุมการผลิตและการบริโภค เพื่อตองการหารายได
ใหแกรัฐโดยไมคํานึงถึงการจํากัดการบริโภคบุคคลผูบริโภคสินคาชนิดนี้มิไดรองเรียนถึงความ
เดือดรอนมากนัก ยินดีที่จะรับภาระภาษีสรรพสามิตประเภทนี้โดยไมยอมลดอัตราการบริโภคลง 
ถึงแมวาราคาสินคาที่ผลิตไดนั้นจะแพงขึ้นมากมายอยางไรก็ตาม  นับวาภาษีที่ผูรับภาระยินดีตอนรับ
โดยดีและโดยเต็มใจก็ตาม นับวาเปนภาษีที่ผูรับภาระยินดีตอนรับโดยดีและเต็มใจ การเก็บภาษี
สรรพสามิตจากสุรา รวมทั้งยาสูบจึงเปนที่ยอมรับกันอยูในทุก ๆ ประเทศทั้งในประเทศที่กาวหนา
ทางเศรษฐกิจและประเทศที่ยังดอยพัฒนา และเปนภาษีที่ทํารายไดใหแกรัฐมากขึ้นโดยไดรับการ
รองเรียนจากผูตองรับภาระภาษีนอยเพราะเปนภาษีนอยเพราะเปนภาษีทางออม 

3.1.4.2 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทฟุมเฟอย (Luxury Excise)  การเก็บ
ภาษีประเภทนี้ เก็บจากการผลิตหรือการซื้อขายสินคาที่พิจารณาเห็นวาเปนของฟุมเฟอย ไมจําเปนตอ
การครองชีพของประชาชน  ตัวอยางสินคาไดแก รถยนต ตูเย็น เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา เพชรนิล
จินดา กระเปา เครื่องสําอาง วิทยุ โทรทัศน ดินสอ ปากกา อาวุธปน การรับสงผูโดยสาร คาใบอนุญาต
ตาง ๆ คาเชาตูนิรภัย ฯลฯ เปนตน การเก็บภาษีประเภทนี้เพื่อใหประชาชนลดการใชจายในสิ่ง
ฟุมเฟอยของรัฐบาลจะไดนําทรัพยากรที่ใชในผลิตสินคาฟุมเฟอยเหลานั้นไปใชในกิจการอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนมากกวาในการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ แตถาประชาชนยังนิยมใชสินคาที่ถูกเก็บ
ภาษีจากสิ่งฟุมเฟอยเหลานี้อยู รัฐก็จะมีรายไดจํานวนมากและจะเปนการตอสูกับภาวะเงินเฟอไดดวย 
สินคาประเภทนี้ยอมเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลสมัย ส่ิงฟุมเฟอยในสมัยหนึ่งอาจจะกลายเปน
ส่ิงจําเปนตอการครองชีพของประชาชนในสมัยตอ ๆ มาก็ได ตัวอยางเชนการมีรถยนตใชในประเทศ
ในสมัยโบราณ ถือวาเปนของฟุมเฟอยไมจําเปนตอการครองชีพผูที่จะมีรถยนตไดจะตองเปนจาวนาย
ใหญโต ผูมีเกียรติขุนน้ําขุนนางขาราชการชั้นสูงชั้นผูใหญเทานั้นที่จะพบได  แตในสมัยปจจุบันนี้
รถยนตเปนสิ่งจําเปนตอการครองชีพ เพราะบุคคลทั่วไปไมเลือกชั้นวรรณะ  ผูดีมีจนตางก็แสวงหา
และสามารถเปนเจาของรถยนตได กลายเปนเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  การเก็บ
ภาษีประเภทนี้มีลักษณะคลาย ๆ กับการเก็บภาษีสําหรับอภิสิทธิที่คนร่ํารวยสามารถซื้อสินคา
บางอยางได เนื่องจากมีเงินมากและคนจนไมสามารถซื้อได เปนการสงเสริมการใชทรัพยไปในการ
ผลิตสินคาที่จําเปนมากกวาสินคาที่ฟุมเฟอย  เปนการกําจัดความไมเปนธรรมในการแบงสรรเงิน
รายไดของสังคม นักเศรษฐศาสตรสวนมากนิยมการเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทฟุมเฟอย 
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เพราะทําใหภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเปนภาษีประเภทกาวหนาขึ้นมากกวาภาษีประเภทอื่นคําวา
สินคาฟุมเฟอยอันเปนวัตถุแหงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้น อาจแยกออกได 3 ประการ คือ 

1. สินคาและบริการที่สวนมากคนร่ํารวยเทานั้นที่จะสามารถซื้อหาได 
2. สินคาและบริการที่ทีความยดืหยุนของอุปสงคสูง 
3. สินคาและบริการซึ่งผูบริโภคสามารถที่จะงดเวนการบรโิภคไดโดยไมเสียสุขภาพหรอื

ความเปนอยูของประชาชน 
 

3.1.4.3 การเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาหรือบริการบางประเภท ซ่ึงไดรับประโยชน
เปนพิเศษจากกิจการของรัฐ (Benefit-Based-Excise) หลักการเกบ็ภาษีในขอนีห้มายถึง รัฐไดทํา
กิจการใดกจิการหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชนตอผูผลิตสินคาประเภทหนึ่ง ผูผลิตสินคาประเภทนั้นไดรับ
ประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐ ก็ควรที่จะตองเสียภาษีใหแกรัฐเปนการชดเชย รัฐยอมมีเหตผุล
ที่จะเก็บภาษีจากผูผลิตผูหนึ่งผูใด ถาหากรัฐแสดงไดวา กิจการเหลานั้นตั้งขึ้นมาไดก็เพราะไดรับ
ประโยชนจากรัฐ ดังนั้นรัฐก็ควรจะไดรับสวนแบงบาง ภาษีประเภทนี้ทีย่อมรับกันมากก็คือภาษี
รถยนตและภาษีน้ํามัน  ในสหรัฐอเมริกาจดัเก็บภาษีทั้งประเภทนี้โดยจดัเก็บเปนภาษทีางหลวง เพราะ
รถยนตไดรับประโยชนจากการสรางทางหลวงมากมาย จากการสํารวจปรากฏวา ผูใชรถยนตไดรับ
ประโยชนประมาณ 70 % จากการสรางทางหลวงโดยทัว่ ๆ ไป 

ในขณะนี้ สินคาบางประเภทที่ผลิตขึ้นจากการประกอบอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ที่
ไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ถือไดวาเปนสินคาที่ควรแกการจดัเกบ็ภาษี
สรรพสามิต เพราะไดรับประโยชนเปนพเิศษจากนโยบายของรัฐจึงสามารถตั้งขึ้นมาได สินคาหรือ
ผลิตภัณฑดังกลาวนี้ไดรับประโยชนตาง ๆ จากรัฐ เชน ตั้งกําแพงภาษีใหยกเวนภาษีอากรสําหรับ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต อํานวยความสะดวดตาง ๆ ในการกอตั้งบริษทัใหสิทธิพิเศษในการหักคาสึก
หรอของเครื่องจักรและโรงงาน ฯลฯ ในเมื่อรัฐบาลไดยอมเสียสละภาษีอากรที่ควรจะไดจากการสั่ง
สินคาเขามาจากตางประเทศ เพื่อคุมครองใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถดําเนินกจิการ
แขงขันกับสินคาอยางเดยีวกนัจากตางประเทศไดรัฐก็ควรจะไดเก็บภาษสีรรพสามิตจากการผลิต
สินคาประเภทเดียวกันนี้ไดบาง เปนการชดเชยคาภาษีอากรที่ขาดไป เปนการเรียกเก็บคาบริการจากผู
ประกอบอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมและเปนการเรยีกเก็บคาตอบแทนจากผูประกอบ
อุตสาหกรรมในการที่รัฐใหประโยชนพิเศษในการกาวหนาของการอุตสาหกรรม รัฐจึงควรเก็บภาษี
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมนี้ดวย 

การเก็บภาษีประเภทนี้ไดมีตวัอยางจดัเก็บอยูแลวในประเทศอินเดยี คอื ไดเร่ิมเก็บภาษี
อากรน้ําตาล ไมขีดไฟ และเหล็ก ในป ค.ศ.1934 โดยรัฐอางวาอุตสาหกรรมเหลานีไ้ดเจรญิกาวหนา
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ขึ้นมาดวยนโยบายการคุมครองของรัฐบาลอินเดีย จึงควรจะตองเสียภาษีเพื่อชดเชยรายไดดาน
ศุลกากรที่รัฐตองขาดไป ประเทศไทยก็ไดเก็บภาษีสรรพสามิตจากซีเมนตและไมขดีไฟ ทั้ง ๆ ที่สินคา
ทั้งสองประเภทนี้ไมใชส่ิงของฟุมเฟอย บางอยางจําเปนตอการครองชีพของประชาชนตามปกตแิละ
จําเปนในการกอสรางอาคารบานเรือน แตเนื่องดวยรัฐไดชวยเหลืออํานวยประโยชนเปนพเิศษแก
สินคาทั้งสองประเภทนี้ในดานจัดเก็บภาษอีากรในอัตราสูงจากสินคาประเภทเดียวกนันี้ที่ส่ังเขามา
จากตางประเทศ ฯลฯ เปนตน รัฐจึงจําเปนตองเก็บภาษสีรรพสามิตเพื่อหารายไดมาชดเชยรายไดดาน
ศุลกากรที่ขาดไป 

3.1.4.4 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Excise) หมายถึงการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพราะมีเหตุผลพิเศษเฉพาะราย เชน ในยาม
สงครามรัฐเก็บภาษีจากสินคาบางอยางเพื่อใหประชาชนเลิกใชสอยเพื่ออุปโภคบริโภคสินคาชนิดนั้น 
ๆ เสีย เพื่อรัฐบาลจะไดนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่เหลือจากการนําสินคานั้นไปใชในการทําสงคราม
โดยตรง หรือรัฐอาจเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาบางอยางโดยหวังแตรายไดอยางเดียวโดยไม
คํานึงถึงเหตุผลจําเปนอื่นใดทั้งส้ินเลยก็ได 
 

3.1.5 ภาระภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีทางออม  เก็บจากวัตถุหรือสินคา ซ่ึงผลิตหรือบริโภค

ภายในประเทศและเก็บจากผูผลิตและผูนําเขา  มิไดเก็บจากผูซ้ือหรือผูบริโภคโดยตรง แตผลที่สุดภาษี
สรรพสามิตจะตกแกผูบริโภคเปนสวนมาก  พอคาหรือผูผลิตหรือผูนําเขาที่มีหนาที่ตองชําระคาภาษี
ตามกฎหมายจะบวกจํานวนภาษีเขาในราคาสินคาดวย เพราะภาษีที่ตองเสียมีลักษณะเปนตนทุนใน
การผลิตอยางหนึ่งเหมือนกัน ดังนี้จึงเรียกไดวาเปนการผลักภาระหรือกระจายภาระการเสียภาษีแอบ
แฝงอยูในมูลคาหรือราคาสินคา คือ ผูผลิตหรือผูนําเขาไดบวกคาภาษีอยูในราคาสินคานั้นแลว ผูเสีย
ภาษีจึงไมคอยจะรูสึกตัววาตนจะตองเสียภาษี จึงไมคอยสนใจและมีความสะดวกใจที่จะจายคาภาษี
รวมไปกับราคาหรือมูลคาของสินคาที่ตนอุปโภคหรือบริโภคนั้นโดยไมรูสึกตัวมีการกลาวกันวา ภาษี
สรรพสามิตมีลักษณะเปนภาษีบริโภคหรือภาษีการใชจายในครัวเรือน ยอมจะกระจายความเสมอภาค
ของภาระภาษีไมเทาเทียมกัน เปนภาษีที่คนมั่งมีกับคนจนตองเสียภาษีเทากัน เพราะการเก็บภาษี
สรรพสามิตในบางกรณีมิใชเก็บเพื่อหวังรายไดทางเดียวแตเพื่อเปนกฎขอบังคับของสังคมอีกทางหนึ่ง
ดวย ความมุงหมายสวนใหญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้น นอกจากเก็บเพื่อเปนรายไดสําหรับ
ใชจายในภารกิจตาง ๆ ของรัฐบาล ยังเก็บเพื่อชดเชยภาษีขาเขาที่ขาดไป เพราะมีการผลิตในประเทศ
ขึ้นใชแทนเพียงพอแลว เพื่อสงเสริมการผลิตภายในประเทศดวยการยกเวนหรือคืนภาษีใหรางวัลเมื่อ
สงสินคานั้นออกไปจําหนายนอกประเทศ เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในโดยวิธีเก็บภาษีในอัตรา
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สูงแกสินคาชนิดเดียวกันที่นําเขามาในราชอาณาจักร จึงมีทั้งเสียงสนับสนุนในการจัดเก็บและเสียง
คัดคานมิใหเก็บ แตทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐ ระบบและวิธีการจัดเก็บ รวมทั้งความเหมาะสม
ความสะดวกและความเปนธรรมแกผูเสียภาษีอากรนั้น ๆ ดวย 
 

3.1.6 วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  การจัดเก็บภาษีตองอาศัยฐานภาษี (Tax base) เปนหลัก ภาษีสรรพากรของไทยถือจํานวน
เงินได หรือรายรับ จากการประกอบการคาเปนฐาน สวนภาษีสรรพสามิตตามปกติก็จดัเก็บตาม
รายการตอไปนี้ 

1. การจัดเก็บตามสภาพ (Specific) เปนการเก็บภาษตีามสภาพความเปนอยูของสิ่งของ
หรือสินคาที่เปนฐานภาษี เชน เก็บตามจาํนวนเปนหนวย เปนชิ้น เปนอัน หรือเกบ็ตามน้ําหนกั เปน
ตน การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามสภาพเปนที่นิยมกันมากในประเทศตาง ๆ เพราะจัดเก็บไดสะดวก
ทั้งฝายผูจัดเกบ็และผูเสียภาษีโดยใชเจาหนาที่คอยควบคุมปริมาณสินคาที่ผลิตได และคํานวณภาษี
ตามจํานวนทีส่งออกจําหนาย จึงเปนวิธีการที่ประหยัดคาใชจาย และสามารถจัดเก็บไดในจํานวนที่
คอนขางแนนอนและสม่ําเสมอ ไมวาราคาสินคาจะสูงหรือต่ําลงก็ตาม 

2. การจัดเก็บตามราคา (Advalorem) เปนการเก็บภาษีตามราคาของสินคา โดยกําหนด
อัตราภาษีเปนรอยละเทานั้นเทานี้ของราคาสินคา เชน เก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 10 ของ
ราคาน้ํามันที่ผลิตออกจําหนาย เปนตน การเก็บภาษีตามราคานี้จํานวนเงนิภาษีที่เก็บไดยอมเพิ่มขึ้น
ตามสวนแหงราคาที่เพิ่มขน เชน อัตราภาษีกําหนดไวรอยละ 10 ถาของมีราคา 1,000 บาท เสียภาษ ี
100 บาท แตถาราคา 100,000 บาท ก็ตองเสียภาษ ี 10,000 บาท เปนตนในการจัดเกบ็ภาษีตามราคาจึง
มักประสบปญหายุงยากในการตีราคาทรพัยสินใหเปนทีพ่อใจทั้งฝายผูจัดเก็บและผูเสียภาษี เพราะ
ราคาสินคายอมแปรเปลี่ยนไปไดในแตละระยะเวลา สถานที่ และการผลิตสินคาชนิดเดียวกนัของแต
ละโรงงาน ก็อาจมีตนทุนและราคาขายแตกตางกันได 

ทั้งตามสภาพและตามราคา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอาจกําหนดไวทั้งตามสภาพและ
ตามราคาอยางเชน พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ระบุอัตราภาษีใชทั้งสภาพและตาม
ราคา เมื่อคํานวณภาษีแลวตองเสียในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา เชน น้ํามันเบนซิน เสียภาษีรอยละ 42 
ของมูลคา หรือลิตรละ2.15 บาท เมื่อคํานวณภาษีแลวตองเสียในอัตรารอยละ 42 ของมูลคา มีจํานวน
ภาษีที่ตองเสียสูงกวาก็ใหเสียตามราคา  โดยทั่วไปแลวประเทศตาง ๆ มักนิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ตามสภาพมากกวาตามราคารวมทั้งประเทศไทยดวย เพราะการเก็บภาษีสรรพสามิตตามสภาพเปนการ
เหมาะสม สะดวกในการจัดเก็บและการควบคุมของเจาหนี้ที่ เจาหนาที่ผูจัดเก็บมีความสะดวกที่จะ
เก็บภาษีจากจํานวนของที่ผลิตได จะเปนจากน้ําหนักหรือช้ินของที่ผลิตก็ตามไมตองยุงยากเกี่ยวกับ
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การตีราคาของที่จัดเก็บเพียงแตตรวจปริมาณและน้ําหนักของที่ผลิตก็จะนํามาคํานวณภาษีไดแลว  
นับวาเปนการประหยัดคาใชจายในการจัดเก็บไดดีทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนแกผูเสียภาษี
ไมตองยุงยากตอแบบระเบียบทางราชการเกี่ยวกับการเสียภาษีดวย ผลที่เกิดจากความสะดวก ความ
เหมาะสม ความประหยัด และความเปนธรรมนี้ยอมขจัดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีไดอยางดี โดยไม
ตองคํานึงถึงราคาสินคาจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับสูงหรือต่ําอยางใดหากการผลิตยังอยูคงผลิตไดผล
อยูในระดับเดิมหากการผลิตเพิ่มปริมาณขึ้นมากเทาใดคาภาษีเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว  อยางไรก็ตาม 
ภาษีสรรพสามิตของไทยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะจัดเก็บตามราคามากขึ้น เชน ภาษีสุรา ภาษีน้ํามัน 
และผลิตภัณฑน้ํามัน เพราะภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นทําใหราคาสินคาสูงขึ้นตลอดมา การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตตามราคาจะชวยใหจัดเก็บภาษีไดมากขึ้นโดยไมตองแกไขภาษี 

 
3.1.7 หนวยงานที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอังกฤษ ออสเตรเลีย มอบหมายใหกรมศุลกากรดําเนินการ
จัดเก็บ เพราะอังกฤษและออสเตรเลียเปนประเทศผูผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญ เพื่อความสะดวกจึง
ฝากงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไวกับกรมศุลกากร สวนสหรัฐอเมริกาซึ่งสวนมากผลิตเพื่อซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนระหวางมลรัฐงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึงรวมอยูในกรมสรรพสามิตซ่ึงจัดเก็บภาษี
ภายในสําหรับประเทศไทย  เมื่อป  พ .ศ .2475ไดรวมกรมสรรพสามิตและกรมฝนมาอยูกับ
กรมสรรพากรครั้งหนึ่ง ตอมาป พ.ศ.2476 ไดแยกออกมาใหกรมสรรพสามิตดําเนินการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยตรงตลอดมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากภาษีที่จัดเก็บอยูมีลักษณะคลายคลึงซ้ําซอนกัน 
เชน อากรแสตมป อากรมหรสพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีการคาที่จัดเก็บจากแหลงผลิตเชนเดียวกับ
ภาษีสรรพสามิตเชน การผลิตสุรา เครื่องดื่ม ซีเมนต เหลานี้เมื่อเสียภาษีสรรพสามิตแลวก็ตองเสียภาษี
การคาดวย ทําใหผูผลิตยุงยากในการเสียภาษี รัฐบาลจึงแกไขใหนําอัตราภาษีการคามารวมแลวเรียก
เก็บภาษีสรรพสามิตแทน  ปจจุบันกรมสรรพสามิตของไทยสังกัดกระทรวงการคลังมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ดังนี้ 

1. มีหนาที่จัดเก็บภาษีจากสินคา และ บริการเฉพาะอยางที่เรียกวา “ภาษีสรรพสามิต” 
สินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ไดแก  สุรา ยาสูบ ไพ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 
เครื่องดื่ม  เครื่องไฟฟา แกวและเครื่องแกว  รถยนต เรือ  ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง  พรม
และส่ิงปูพื้นอื่น ๆ  รถจักรยานยนต  หินออนและหินแกรนิตที่แปรรูปแลว  แบตเตอรี่ สารทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซน สนามแขงมาสนามกอลฟกิจการโทรคมนาคมไนตคลับและดิสโกเธค  สถาน
อาบน้ําหรืออบตัวและนวด  สลากกินแบง  

2. มีหนาที่ปองกนัและปราบปรามการกระทาํผิดเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต 
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3. รับผิดชอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 2 แหง ซ่ึงอยูภายใตสังกดั ไดแก องคการ
สุรา โรงงานไพและการพิมพ 
     

3.1.8 โครงสรางของภาษีสรรพสามิต 
กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 

2527 กรมสรรพสามิตจัดเกบ็ภาษีจากสินคา 8 ประเภท โดยมีกฎหมายรองรับเปนรายสินคา ตอมาจงึ
ไดออก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซ่ึงเปนการรวบรวมเนื้อหาภาษีสรรพสามิตที่กระจายอยู
ตามกฎหมายฉบับตาง ๆ มาเปนฉบับเดยีวกัน  ปจจุบนักรมสรรพสามิตรับผิดชอบในการจดัเกบ็ภาษี
ตามกฎหมาย 7 ฉบับ คือ 
  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527   
  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509 
  พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 
  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
  พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา  พ.ศ. 2527   
โดยที่โครงสรางของภาษีสรรพสามิต   พอจะสรุปไดดังนี้ 

3.1.8.1  โครงสรางเดิมของภาษีสรรพสามิต ภาษสีรรพสามิตตามโครงสรางเดิมนั้น มี
ดังนี้  

1. กอนปงบประมาณ 2523 ภาษีสรรพสามิตมีความสําคัญเปนอันดับสามรอง
จากภาษีสรรพากรและภาษีศลุกากร  แตหลังปงบประมาณ 2523 ภาษสีรรพสามิตเปนแหลงรายไดที่
สําคัญเปนอันดับสองรองจากภาษีสรรพากร   โดย ณ ส้ิน พฤษภาคม 2550   กรมสรรพสามิตมีรายได
จากภาษีรวม  196,911.56 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นคอนขางสูง  เนื่องจากมีการเพิ่มการจัดเก็บสินคาและ
ปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหมอีกหลายรายการทําใหรายไดจากภาษีสูงขึน้ตามไปดวย 

2. กรมสรรพสามิตใชภาษีเปนเครื่องมือที่จะใหบรรลุเปาหมายสําคัญ 2 
ประการ 

3. มุงใหเปนแหลงรายไดของรฐับาลเพิ่มขึ้น 
4. มุงจํากัดจํานวนการบริโภคสินคาที่จัดอยูในประเภทฟุมเฟอยและสินคาที่มี

ภัยตอสังคม หากจํานวนการบริโภคสูงเกินไป  
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3.1.8.2 โครงสรางปจจุบันของภาษีสรรพสามิต นอกจากจะรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ภาษีตามกฎหมาย 7 ฉบับ แลว  กระทรวงการคลังไดพยายามปรับปรุงโครงสรางภาษีตาง ๆ ใหมี
ลักษณะเปนไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงโครงสรางใหมนี้ สวนที่เกี่ยวของกับภาษี
สรรพสามิตอาจประมวลไดดังตอไปนี้ คือ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทางออมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มบทบาทในการเก็บภาษีทางออมของกรมสรรพสามิตมากยิ่งขึ้นและ
ใหกรมสรรพากรเนนการจัดเก็บภาษีทางตรง สวนของกรมศุลกากรใหเก็บเฉพาะอากรนําเขาและ
สงออก  แมวิธีการดําเนินการจัดเก็บของกรมสรรพสามิตจะชวยลดการหลีกเล่ียงภาษีดีกวาการจัดเก็บ
ของกรมสรรพากร แตอยางไรก็ดี วิธีการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตจะตองอาศัยเจาหนาที่
มากกวา และตนทุนในการบริหารการจัดภาษียอมสูงกวาอยางแนนอน  โครงสรางภาษีในปจจุบันจึงมี
ลักษณะแบงงานบริหารการจัดเก็บภาษีชัดเจนมากขึ้น โดยกรมสรรพากรจะตองทําหนาที่จัดเก็บภาษี
เงินทั้งหลาย   กรมสรรพสามิตจะทําหนาที่จัดเก็บภาษีทางออม  และกรมศุลกากรทําหนาที่จัดเก็บ
อากรนําเขาและสงออก  ทั้งนี้เพื่อที่จะใหโครงสรางของภาษีทั้งหมดมีลักษณะที่เปนธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

3.1.9 หลักเกณฑท่ีควรพิจารณาเพื่อเลือกประเภทของสินคา  
ภายใตขอจํากัดของบุคลากรที่มีอยูในขณะนี้ และมีวิธีการควบคุมการจัดเก็บของกรม

สรรพสามิตยอมเปนไปไมไดที่จะมีการโอนสินคาทุกประเภทที่เสียภาษีการคาในขณะนี้มาเสียภาษี
สรรพสามิตแทน เพราะภาษีการคานั้นจัดเก็บทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือของธุรกิจ  ดังนั้นการดําเนิน
ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลายซึ่งมีจํานวนมากมายก็ตองเสียภาษีการคา  การที่โอนสินคาที่เสียภาษีการคามา
เสียภาษีสรรพสามิตแทนนั้น จําเปนตองมีขอบเขตที่แนนอน หรือกําหนดลักษณะสินคาที่โอนมาให
ชัดเจน ขอบเขตหรือลักษณะของสินคาที่เหมาะสมแกการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนาจะมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. เปนสินคาที่จดัอยูในประเภทฟุมเฟอย 
2. เปนสินคาที่รัฐตองการกําจัด และ/หรือจํากดัการบริโภคของประชาชน 
3. เปนสินคาที่นบัและแจกแจงไดงาย 
4. เปนสินคาที่มผูีผลิตนอยราย หรือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
5. เปนสินคาที่ทดแทนการนําเขา 
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ภาพที่ 3.1  โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภทภาษี ป 2530 
 

 
ภาพที่ 3.2  โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภทภาษี ป 2531 
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ภาพที่ 3.3 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2532 
 

 
ภาพที่ 3.4 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2533 
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ภาพที่ 3.5  โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2534 
 

 
ภาพที่ 3.6  โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2535 
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ภาพที่ 3.7  โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป 2536 
 

 
ภาพที่ 3.8 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2537 
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ภาพที่ 3.9 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป 2538 
 

 
ภาพที่ 3.10 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2539 
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ภาพที่ 3.11 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2540 
 

 จากแผนภูมิรูปภาพแสดงใหเห็นวารายไดภาษีสรรพสามิตในชวงป 2530-2534  จะมาจาก
รายไดภาษีน้ํามันและผลิตจากน้ํามัน คดิเปนรอยละ 56, 52, 52, 44, 48  ของรายไดรวมในแตละป  
รองลงมาจะเปนรายไดจากภาษีสุราและเงนิผลประโยชน คิดเปนรอยละ 19, 19, 17, 19,17  ตามลําดับ  
ตามมาดวยรายไดจากภาษยีาสูบคิดเปนรอยละ16,17, 17, 19, 17ตามลําดับ  โดยในป 2534  รายไดจาก
ภาษยีาสูบจะเริ่มมีสัดสวนของรายไดที่สูงกวารายไดจากสุราและเงินผลประโยชน  และรายไดจาก
ภาษีเบยีรและเครื่องดื่มจะมสัีดสวนของรายไดในลําดับถัดลงมา 

 สําหรับในป 2535 ซ่ึงเปนปที่มีการเพิ่มการจัดเก็บภาษใีหมอีกหลายรายการ นั่นคือ ภาษี
รถยนต ภาษเีครื่องไฟฟา  ภาษีแกวและเครือ่งแกว ภาษเีรือ   ภาษีเครื่องหอม  และภาษีสนามมา โดยที่
สัดสวนรายไดจากภาษีน้ํามนัและผลิตภัณฑจากน้ํามนัยังคงมีสัดสวนของรายไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 
41  ตอรายไดจากภาษีโดยรวม รองลงมาคือรายไดจากภาษีรถยนตคดิเปนรอยละ 15  ตามมาดวยภาษี
ยาสูบ  ภาษีสุรา   ภาษีเบยีร และภาษีเครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 15, 14, 8  และ 5 ตามลําดับ 

 ในป 2536 ไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีซีเมนต  ภาษีไมขีดไฟ  ภาษีเครื่องขีดไฟ  ภาษยีานัตถุ
โดยที่ภาษีน้ํามันและผลิตภณัฑ ยังคงมีสัดสวนของรายไดสูงสุดคิดเปนรอยละ 36 ของรายไดจากภาษี
โดยรวม รองมาคือรายไดจากภาษีรถยนตคิดเปนรอยละ 27  ตามมาดวยภาษีสุรา ภาษยีาสูบ   ภาษี
เบียร และภาษเีครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 13,12, 8   และ 4 ตามลําดับ 
           โครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตในชวงป 2537-2540  สวนใหญจะมาจากรายไดภาษี
น้ํามันและผลติภัณฑ โดยมรีายไดเฉล่ียคดิเปนรอยละ 33, 34, 36  และ 35 ของรายไดรวมในแตละป  
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รองลงมา คือรายไดจากภาษีรถยนตคิดเปนรอยละ 25, 25, 22, 18  ตามลําดับ  ตามมาดวยภาษียาสูบ 
ภาษีสุรา ภาษีเบียร  ภาษีเครือ่งดื่ม ตามลําดับ  นอกจากนี้ในชวงป 2540  กรมสรรพสามิตยังไดมกีาร
เก็บภาษีสินคาใหมอีก 3 รายการ คือ ภาษีรถจักรยานยนต ภาษแีบตเตอรี ่ ภาษีหนิออน และหนิแกรนติ 
         กลาวโดยสรุป คือ ในชวงกอนเกดิวกิฤตการณทางการเงิน โครงสรางภาษีสรรพสามิต 
ในชวงกอนป2535  รายไดสวนใหญจะมาจากภาษีน้ํามนัและผลิตภณัฑ  ภาษีสุรา  และภาษียาสูบ  แต
หลังจากป 2535 ซ่ึงเปนปแรกที่มีการจัดเก็บภาษีรถยนต  ภาษีเครื่องไฟฟา  ภาษีแกวและเครื่องแกว 
ภาษีเรือ ภาษีเครื่องหอม และภาษีสนามมา รายไดสวนใหญของกรมสรรพสามิตจะมาจากภาษีน้ํามนั
และผลิตภัณฑ  ภาษีรถยนต  ภาษยีาสูบ  ภาษีสุรา  ภาษีเบยีร และภาษีเครื่องดื่ม  ตามลําดับ 
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ภาพที่ 3.12 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2541 
 

 
ภาพที่ 3.13 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2542 
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ภาพที่ 3.14 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2543 
 

 
ภาพที่ 3.15 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2544 
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ภาพที่ 3.16 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2545 
 

 
ภาพที่ 3.17 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2546 
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ภาพที่ 3.18 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2547 
 

 
ภาพที่ 3.19 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2548 
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ภาพที่ 3.20 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ป2549 
 

 
ภาพที่ 3.21 โครงสรางภาษีจําแนกตามประเภท ถึง พ.ค. 2550 
 

 จากตารางที่ 3.2 แสดงใหเห็นวาในชวงวิกฤตการณทางการเงิน รายไดภาษีสรรพสามิต
ลดลงจาก 180,167.89 ลานบาทในป 2540  เปน 155,563.18  ลานบาท ในป2541 หรือลดลงคิดเปน
รอยละ 15.82  โดยที่โครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตโดยสวนใหญ (ป2541) ยังคงมาจากภาษี
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น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน จํานวน 65,372.93  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42   รองลงมาจะเปน
ภาษียาสูบ จํานวน 28,559.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18  ตามมาดวย ภาษีเบียร  ภาษีสุรา ภาษี
รถยนต ภาษีเครื่องดื่ม   ภาษีไฟฟา ภาษีรถจักรยานยนต  และอ่ืน ๆ ตามลําดับ  โดยในชวงที่เกิด
วิกฤตการณทางการเงินภายใตการควบคุมดูแลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ IMF ได
กําหนดใหรัฐบาลตองเพิ่มรายได โดยในสวนของกรมสรรพสามิตตองเพิ่มรายไดใหกับรัฐบาล
เชนกัน มาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง มี 7 มาตรการ  ในสวนที่
เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิตจะมีอยู 3 มาตรการ 

1. เพิ่มภาษีสรรพสามิตจากน้ํามันเบนซินลิตรละ 1 บาท  
2. เพิ่มภาษีสรรพสามิตเบียร 3 % จากอัตรา 50 % เปน 53% 
3. เพิ่มภาษีสรรพสามิตไวน 5 % จากอัตรา 50% เปน55%   

 
สวนมาตรการที่เหลือจะเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ๆ ประกอบไปดวย 

1. การเพิ่มภาษีศุลกากรที่เก็บจากบุหร่ีนําเขาจากตางประเทศ 
2. การเพิ่มภาษีศุลกากรจากสินคา 8 รายการ 
3. การมอบใหกรมที่ดินเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการอสังหาริมทรัพยแทนกรมสรรพกร 
4. การปรับเพิ่มอัตราภาษีปายทะเบียนรถยนต  

 ซ่ึงการปรับเพิ่มอัตราภาษีดังกลาวของกรมสรรพสามิตมีสวนชวยใหรายไดทีจ่ัดเก็บได 
ไมลดลงไปจากเดิมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับป 2540  
ในชวงป 2542-2545  โครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตสวนใหญยังมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ 
คิดเปนรอยละ 41%, 38%, 36%, 33%   ตามลําดับ  รองลงมาก็จะเปนภาษียาสูบคิดเปนรอยละ 16%, 
17%, 18%, 19%  ตามมาดวย ภาษีเบียร  ภาษีรถยนต  ภาษีสุรา  และอื่น ๆ ซ่ึงจะเห็นไดวาในสวน
ภาษีรถยนตนับตั้งแตป 2535 (ปที่เร่ิมจัดเก็บ) จะมีสัดสวนของรายไดเปนอันดับที่สอง รองจากภาษี
น้ํามันและผลิตภัณฑมาโดยตลอด ทั้งนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่ผูผลิตหลายคายรถยนตตองการ
ใชประเทศไทยเปนฐานในการผลิตรถยนตเพื่อจําหนายภายในประเทศ และสงไปจําหนายยัง
ตางประเทศ ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตองการใหประเทศเปน Detroit of Asia  จึงมี
สวนชวยใหรายไดที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจากรถยนต สูงขึ้นตามไปดวย แตหลังจากเกิด
วิกฤตการณทางการเงินในป 2541 รายไดจากภาษีรถยนตที่จัดเก็บไดก็ลดลงตามไปดวยตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย โดยหลังจากนั้นในป 2543  กรมสรรพสามิตก็เร่ิมเก็บภาษีรถยนตไดเพิ่มขึ้นตาม
สัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจ  ดังจะเห็นไดจาก รายไดจากภาษีรถยนตจะมีสัดสวนของรายได
เปนอันดับที่3 รองจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ   ภาษียาสูบ  และในป 2545 ภาษีรถยนตก็มีสัดสวน
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ของรายไดเปนลําดับที่2 ตามเดิม  จํานวน 41,559.53 หรือคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดรวม   
นอกจากนี้ยังพบอีกวาในชวงป2540-2541  กรมสรรพสามิตไดมีการเพิ่มการจัดเก็บภาษีอีก 4 
รายการ  โดยที่ 3 รายการแรกเริ่มจัดเก็บในป 2540 ประกอบ ภาษีรถจักรยานยนต  ภาษีแบตเตอรี่  
ภาษีหินออนและหินแกรนิต  และอีก 1 รายการ จัดเก็บในป 2541 คือ ภาษีสนามกอลฟ โดยท่ีภาษี
รถจักรยานยนตจะมีอัตราการจัดเก็บไดสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 129.14 ลานบาท ในป 2540  เปน  
1,224.40  ลานบาท ในป2545 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 848.12  ซ่ึงถือวาเพิ่มขึ้นคอนขางมาก  
รองลงมาจะเปนภาษีแบตเตอรี่ ภาษีสนามกอลฟ  ภาษีหินออนและหินแกรนิต 

 ในป 2546 กรมสรรพสามิตไดเพิ่มการจดัเก็บภาษีไนตคลับและดิสโกเธค  ภาษีสถาน
อาบน้ํา  ภาษกีิจการโทรคมนาคม  โดยโครงสรางรายไดจากภาษใีนชวงป 2546 จนถึง พ.ค. 2550  
สวนใหญยังคงมาจากภาษีน้าํมันและผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 30, 28, 27, 26,26   รองมาเปนภาษี
รถยนตคิดเปนรอยละ23, 24,21,22,18  ตามมาดวยภาษียาสูบ ภาษีเบียร ภาษีสุรา ภาษเีครื่องดื่ม  ภาษี
กิจการโทรคมนาคม  ภาษีเครื่องใชไฟฟา ภาษีรถจักรยานยนต ภาษแีบตเตอรี่  รายไดเบ็ดเตล็ด ภาษี
สถานอาบน้ํา  และภาษีไนตคลับและดิสโกเธค  ตามลําดับ 

 กลาวโดยสรุปในชวงตัง้แตเกิดวกิฤตการณทางการเงินในป 2541 จนถึงปจจุบัน กรม
สรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีทั้งส้ิน  23 รายการ โดยท่ีโครงสรางรายไดจากภาษีสวนใหญของกรม
สรรพสามิต ยังคงมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ ภาษรีถยนต  ภาษยีาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบยีร ภาษี
กิจการโทรคมนาคม ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องใชไฟฟา ภาษีรถจักรยานรถยนต และภาษีแบตเตอรี่ 
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ  95  ของรายไดรวมในแตละป นอกจากนีย้ังพบอีกวาในชวงที่มีการเพิ่มการ
จัดเก็บภาษ ี สินคาและบริการบางอยาง ในป 2540, ป 2541 และป 2546  ซ่ึงประกอบไปดวย  ภาษี
รถจักรยานยนต  ภาษแีบตเตอรี่  ภาษีหนิออนและหนิแกรนิต  ภาษีสนามกอลฟ   ภาษีไนตคลับ
และดิสโกเธค  ภาษีสถานอาบน้ํา  ภาษกีิจการโทรคมนาคม      

 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีจากกจิการโทรคมนาคมไดสูงกวาภาษีประเภทอืน่ 
ๆ  รองลงมาจะเปนภาษีรถจักรยานยนต  ภาษีแบตเตอรี่ ภาษีสนามกอลฟ ภาษีสถานอาบน้ํา ภาษี
ไนตคลับและดิสโกเธค ตามลําดับ  แตอยางไรก็ตามเนื่องการสนับสนุนอยางจริงจังของภาครัฐที่
ตองการใหไทยเปนฐานการผลิตยานยนตของเอเชีย (Detroit  of Asia) สงผลใหอุตสาหกรรม
รถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศเติบโตขึ้นเรื่อยมาและตลาดในประเทศของรถยนตและ
รถจักรยานยนตก็ขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับภาษีรถจักรยานยนตเปนภาษทีี่พึ่งมีการจัดเก็บ
ในชวงปลายป 2540  แตมีอัตราการเติบโตของรายไดอยางรวดเรว็จึงเปนสิ่งที่นาสนใจทีจ่ะ
ทําการศึกษาการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตจากรถจักรยานยนต  
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3.1.10 สวนแบงการตลาดธุรกิจรถจักรยานยนตภายในประเทศไทย 
 ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต 

  การผลิต  ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตของประเทศไทยในชวงครึ่งปแรก 2550 
(ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 846,452 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก 2549 ลดลงรอยละ 24.67 โดยมี
การผลิตรถจักรยานยนตแบบครอบครัว  801,669 คัน  ลดลงรอยละ  25.91 แตมีการผลิต
รถจักรยานยนตแบบสปอรต 44,783 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.58  เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่สองของป 
2550 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตจํานวน 414,620 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่
แลว ลดลงรอยละ 21.35 โดยการผลิตรถจักรยานยนตแบบครอบครัวลดลงรอยละ 23.11 แต
รถจักรยานยนตแบบสปอรตเพิ่มขึ้นรอยละ 26.88 หากเปรียบเทียบไตรมาสที่สองกับไตรมาสแรกป 
2550 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 3.99 โดยเปนการผลิตรถจักรยานยนตแบบ
ครอบครัวลดลงรอยละ 4.74 แตรถจักรยานยนตแบบสปอรต เพิ่มขึ้นรอยละ 10.57  

 การจําหนาย  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตของประเทศไทยในชวงครึ่งปแรก 
2550 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 836,965 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก 2549 ลดลงรอยละ 24.20 
โดยมีการจําหนายรถจักรยานยนตแบบครอบครัว 448,100 คัน และรถจักรยานยนตแบบสปอรต 
7,340 คัน ลดลงรอยละ 38.78 และ 33.90 ตามลําดับ แตมีการจําหนายรถจักรยานยนตแบบสกูตเตอร 
381,525 คัน  เพิ่มขึ้นรอยละ  5.63 ซ่ึงสวนทางกับตลาดภายในประเทศที่ชะลอตัว ปจจุบัน
รถจักรยานยนตแบบสกูตเตอรมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 46 สวนหนึ่งเปนเพราะ
รถจักรยานยนตประเภทนี้มีรูปลักษณที่ทันสมัยตรงกับกระแสความนิยมของผูบริโภค อีกทั้งกําลัง
เปนที่นิยมในกลุมวัยรุน กลุมที่ตองการความสะดวกสบาย อยางไรก็ตาม แมวารถจักรยานยนตแบบ
สกูตเตอรจะเปนรถจักรยานยนตประเภทเดียวที่มีปริมาณการจําหนายเพิ่มขึ้น แตก็เร่ิมมีสัดสวนการ
จําหนายในตลาดรถจักรยานยนตโดยรวมลดลง นับตั้งแตเดือนแรกของไตรมาสสองเปนตนมา 
เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคจึงหันไปสนใจรถจักรยานยนตแบบครอบครัวที่มีจุดเดน
ดานการประหยัดน้ํามันมากกวา  เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่สองของป 2550 มีปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนตจํานวน 421,811 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ลดลงรอยละ 
23.02 โดยมีการจําหนายรถจักรยานยนตแบบครอบครัว แบบสปอรต และสกูตเตอร ลดลงรอยละ 
32.80, 25.34 และ 7.26 ตามลําดับ หากเปรียบเทียบไตรมาสที่สองกับไตรมาสแรกของป 2550 มี
ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.60 โดยมีการจําหนายรถจักรยานยนตแบบ
สปอรต และแบบครอบครัว เพิ่มขึ้นรอยละ 2.99 และ 0.80 ตามลําดับ แตรถจักรยานยนตแบบสกูต
เตอร ลดลงรอยละ 49.37  
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  การสงออก  ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนต (CBU&CKD) ของประเทศไทยในชวง
คร่ึงปแรก 2550 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 874,512 คัน (เปนการสงออก CBU จํานวน 53,234 คัน และ 
CKD จํานวน  821,278 ชุด) เมื่อเปรียบเทยีบกับชวงครึ่งปแรก 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.99 คิดเปน
มูลคาการสงออก มีมูลคา 14,135.55 ลานบาท เพิ่มขึน้จากชวงเดยีวกันของปที่แลวรอยละ 18.63  
เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่สองของป 2550 มีปริมาณการสงออก 472,175 คัน คิดเปนมูลคาการ
สงออกมีมูลคา 8,435.52 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว  ปริมาณการสงออก
รถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 32.32 คดิเปนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 57.09 หากเปรียบเทียบไตรมาสที่
สองกับไตรมาสแรกของป 2550 ปริมาณการสงออกรถจักรยานยนตเพิม่ขึ้นรอยละ 17.36 คิดเปน
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 47.99 ประเทศที่เปนตลาดสงออกสําคัญของรถจักรยานยนตในชวงครึ่งปแรก 
2550 ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา คิดเปนสัดสวนการสงออกรอยละ 51.12, 10.47 
และ 7.97 ตามลําดับ  โดยการสงออกรถจักรยานยนตไปสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา 
เพิ่มขึ้นรอยละ 51.40, 240.26 และ 331.17 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการสงออกรถจักรยานยนต
ที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 200 ซีซี แตไมเกิน 250 ซีซี  

  การนําเขา  การนําเขารถจกัรยานยนตของประเทศไทยในชวงครึ่งปแรก 2550 (ม.ค.-
มิ.ย.) มกีารนําเขารถจักรยานยนตคิดเปนมลูคา 1,229.18 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัชวงครึ่งปแรก 
2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 17.44 เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่สองของป 2550 มีมูลคาการนําเขา
รถจักรยานยนต  535.66 ลานบาท เปรียบเทียบกับชวงเดยีวกันของปทีแ่ลว มูลคาการนําเขาเพิ่มขึน้
รอยละ 3.95 หากเปรียบเทยีบไตรมาสที่สองกับไตรมาสแรกของป 2550 มูลคาการนําเขาลดลงรอย
ละ 22.76   แหลงนําเขารถจักรยานยนตที่สําคัญในชวงครึ่งปแรก 2550 ไดแก ญี่ปุน จีน และเยอรมน ี
มีสัดสวนการนําเขารอยละ 93.35, 2.10 และ 1.52 ตามลําดับ โดยการนําเขารถจักรยานยนตจาก
ญี่ปุนและจนี เพิ่มขึ้นรอยละ 17.54 และ 31.93 ตามลําดับ แตการนําเขารถจักรยานยนตจากเยอรมนี 
ลดลงรอยละ 31.24 โดยสวนใหญการนําเขารถจกัรยานยนตจากญี่ปุนเปนแบบที่มีความจุของ
กระบอกสูบเกนิ 200 ซีซี แตไมเกิน 250 ซีซี รถจักรยานยนตจากจีนเปนแบบที่มีความจุของ
กระบอกสูบไมเกิน 125 ซีซี และรถจักรยานยนตจากเยอรมนีเปนแบบที่มีความจขุองกระบอกสูบ
เกิน 500 ซีซี แตไมเกิน 800 ซีซี  

  ในชวงครึ่งปแรกของ 2550 การผลิตรถจักรยานยนตไดรับผลกระทบจากตลาด
ภายในประเทศที่ชะลอตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่การสงออกสามารถขยายตัวได สําหรับตลาด
รถจักรยานยนตภายในประเทศที่ชะลอตัวเปนไปตามสภาพเศรษฐกิจซบเซา สงผลตอความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคทําใหชะลอการจับจายใชสอย ประกอบกับการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
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ของผูจําหนายรายยอยมีความเขมงวดมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันอัตราการถือครองรถจักรยานยนต
ของคนไทยสูงมาก เฉล่ียประมาณ 4 คนตอ 1 คัน ซ่ึงสงผลตอการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต 
ปจจัยดังกลาวยังคงเปนสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอเนื่องกับตลาดรถจักรยานยนต นอกจากนี้แลว
ในไตรมาสสามยังเปนฤดูฝน ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดรถจักรยานยนตโดยรวม จึงทําให
คาดการณไดวาอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตจะชะลอตัว สําหรับการวางเปาหมายการผลิต
รถจักรยานยนตป 2550 เมื่อชวงตนปประมาณการผลิตรถจักรยานยนตไว 2,190,000 คัน ในเดือน
กรกฎาคมนี้ ผูประกอบการรถจักรยานยนตไดมีการปรับแผนการ 
  แนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดรถจักรยานยนตนาจะเตบิโตลดลง  เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผันผวนทางการเมือง และการเกิดอุทกภัยในหลายพืน้ที่ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรทีเ่ปนตลาดผูซ้ือหลัก  คาดวาตลาดรถจักรยานยนตโดยรวมตลอดทั้งป นาจะอยูที่
ประมาณ 1.6 ลานคัน ลดลงจากปที่แลวทีม่ีจํานวน 1.9 ลานคัน 
 
 ผูผลิตและผูจัดจําหนายรถจกัรยานยนตรายใหญ 
  ผูผลิตรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีจํานวนทั้งส้ิน 6 ราย โดยเปนผูผลิตหลัก 3 ราย 
ไดแก บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด, บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด และ บริษัท ไทย
ซูซูกิมอเตอร จํากัด เพื่อผลิตรถจักรยานยนตยี่หอ  HONDA, YAHAMA และ SUZUKI ตามลําดับ  
  ผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตมีจํานวนทั้งส้ิน 8 ราย โดยผูผลิตเปนผูจัดจําหนายเอง 4 
ราย ไดแก บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จาํกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด, บริษัท คาวาซากิ
มอเตอรเอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เจ อาร ด ีไบรท อินดัสทรีส จํากัด ซ่ึงเปน
ผูผลิตและผูจัดจําหนายยี่หอ YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI และ JRD ตามลําดับ  โดยม ี
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ตารางที่ 3.3  รายช่ือผูผลิตและผูจัดจําหนายแตละยีห่อ 
 

ยี่หอ ช่ือผูผลิต ช่ือผูจัดจําหนาย 
HONDA บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด 

SUZUKI บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด 
บริษัท เอส.พี.ซูซกูิ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานซูซูกิ จํากัด  

YAHAMA บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
KAWASAKI บริษัท คาวาซากิมอเตอรเอ็นเตอรไพรส  

(ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท คาวาซากิมอเตอรเอ็นเตอรไพรส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TIGER บริษัท มิลเลนเนี่ยมมอเตอร จํากัด บริษัท ไทกามอเตอรเซลล จํากัด 
JRD บริษัท เจ อาร ดี ไบรท อินดัสทรีส จํากัด  บริษัท เจ อาร ดี ไบรท อินดัสทรีส จํากัด  

HARDE,PLATINUM, 
OTHER 

นําเขาเปนสวนใหญ - 

 
3.2 สวนแบงตลาดรถจักรยานยนตในชวงกอนและหลังวิกฤตการณทางการเงิน 
 
  ตลาดรถจักรยานยนตในประเทศไทยเปนตลาดที่มีการแขงขันระหวางผูประกอบการ
หลักเพียงไมกี่ราย คือ HONDA, YAMAHA, SUZUKI, และKAWASAKI  ตั้งแตชวงกอนเกิด
วิกฤติการณทางการเงินป 2538-2540 HONDA เปนผูนําตลาดที่ครองสวนแบงการตลาดสูงสุด โดย
มีสวนแบงตลาดเทากับ 43.5% , 51.3%, 58.3%  ตามลําดับ และในชวงหลังเกิดวิกฤตทางการเงินป 
2541-2545  บริษัท HONDA  ก็ยังคงเปนผูนําตลาด มีสวนแบงตลาดไมนอยกวา70 %   หลังจากนั้น
ในชวง 2546-2549 บริษัทก็เร่ิมมีสวนแบงตลาดลดลงเทากับ 69.75%,66.55% และ67% ตามลําดับ  
แตทั้งนี้HONDA  ยังสามารถรักษาความเปนผูนําตลาดไดตลอด เนื่องจากบริษัทสามารถสรางแบรนด 
ในเรื่องคุณภาพใหมีความโดดเดนจากคูแขงขันไดสําเร็จ ประกอบกับบริษัทมีระบบการผลิต 
การตลาด การจัดจําหนาย และศูนยบริการที่คลอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหสามารถรักษาการเปนผูนํา
ตลาดได  สําหรับ YAMAHA  มีสวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 2  โดยในชวงป 2538-2540  มีสวนแบง
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ตลาดเทากับ 25.5%,22.6%,22.0%  ตามลําดับ  และในชวงที่เกิดวิกฤตการทางการเงิน2541-2542 
YAMAHA มีสวนแบงตลาดลดลงเทากับ14.8% และ14.1% ตามลําดับ โดยในชวงป2543-2546 
บริษัทไดเสียสวนแบงตลาดอันดับ 2 ใหแก SUZUKI  มีสวนแบงตลาดเทากับ 11.8%, 10.2%, 
10.7%,10.69 ตามลําดับ แตหลังจากนั้นในชวง2547-2549 YAMAHA กลับมามีสวนแบงตลาดเปน
ลําดับที่ 2 ตามเดิม นั่นคือมีสวนแบงตลาดเทากับ13.92, 18.65, 23.74  ตามลําดับ  ในสวนของ 
SUZUKI มีสวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 3 โดยในชวงป 2538-2540  มีสวนแบงตลาดเทากับ24.1 
%,19.0%,13.6%  ตามลําดับ  หลังจากนั้นในชวงที่เกิดวิกฤตการทางการเงิน2541-2542  มีสวนแบง
ตลาดลดลง เทากับ 11.1%, 11.7% ตามลําดับ โดยในชวงป2543-2546  SUZUKI มีสวนแบงตลาด 
เปนอันดับ 2 เทากับ 13.5%, 12.0%,13.5%,12.0%, 13.0% และ 13.25% ตามลําดับ  และในป 2547-
2549 บริษัทมีสวนแบงตลาด เปนอันดับ 3 เทากับ 12.39, 9.30% และ 7.43% ตามลําดับ  สําหรับใน
สวนของผูประกอบการรถจักรยานยนตยี่หออ่ืน ๆก็จะมีสวนแบงตลาดที่แตกตางกัน ดังที่ไดแสดง
ไวในตารางที่ 3.4 ทั้งนี้แนวโนมการแขงขันยังคงเปนการแขงขันในกลุมผูประกอบการหลักทั้ง 3 
รายดังกลาว โดย HONDA จะยังคงเปนนําที่ครองสวนแบงตลาดสูงสุด     
 
 
ตารางที่ 3.4  สวนแบงตลาดรถจักรยานยนตแตละยีห่อ ป 2538 - 2549 

 
ที่มา: 1.   http://www.kimeng.co.th/research_info/company_focus/vehicles/030320_spsu.asp 
  2.   รายงานประจําป 2549, 2548  บริษัท SP SUZUKI  จํากัด (มหาชน) 
 

 

ยี่หอ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
HONDA 43.5% 51.3% 58.4% 68.7% 70.7% 72.4% 75.4% 72.8% 70.97% 69.75% 66.55% 67.00% 
YAMAHA 25.5% 22.6% 22.0% 14.8% 14.1% 11.8% 10.2% 10.7% 10.69% 13.92% 18.65% 23.74% 
SUZUKI 24.1% 19.0% 13.6% 11.1% 11.7% 13.5% 12.0% 13.0% 13.25% 12.39% 9.30% 7.43% 
KAWASAKI 7.0% 7.2% 5.8% 5.4% 3.5% 2.3% 2.4% 2.6% 1.76% 1.22% 1.34% 0.52% 
TIGER - - - - - - - - 2.61% 2.07% 3.21% 0.74% 
JRD - - - - - - - - 0.72% 0.57% 0.58% 0.32% 
HARDE - - - - - - - - - 0.04% 0.29% 0.04% 
PLATNUM - - - - - - - - - - 0.10% 0.21% 
OTHER - - - - - - - - - 0.04% - - 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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  ทั้งนี้ในสวนกรมสรรพสามิตจะเรยีกเก็บภาษีรถจักรยานยนต จากผูประกอบการ
อุตสาหกรรม และผูนําเขา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตของประเทศไทยในปจจุบัน 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี  
- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน 30 
วัน กอนวนัเริม่ผลิตสินคา    
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี 

- ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีเกิดในเวลาทีน่ําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน  

- ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกบัความรับผิดใน
การเสียภาษีมลูคาเพิ่ม ในกรณีความรบัผิด   การเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
เกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  
    กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี

- ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษภีายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดอืนที่นําสินคาออกจากโรงอตุสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมี
หลักประกนัได หรือ  

- เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดใน
การเสียภาษีมลูคาเพิ่มใหยืน่แบบชําระภาษภีายในวันที ่15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นาํสินคาออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตจังหวัดอื่น ใหชําระภาษีที่สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
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- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม
สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนด
สถานที่อ่ืนได 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันที่
เร่ิมจําหนาย หรือกอนวันทีเ่ปลี่ยนแปลงราคา ไมนอยกวา 7 วัน  
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้ 
 
ภาษีสรรพสามิต         = มูลคา x อัตราภาษ ี
          =     (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพือ่มหาดไทย) x อัตราภาษ ี
  =      ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี
            1- (1.1x อัตราภาษี) 
   ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
   กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
   บริษัท ผูผลิตรถจักรยานยนตรายหนึ่ง ผลิตรถจักรยานยนต จํานวน 5 คัน 
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษสีรรพสามิต และภาษี เพื่อกระทรวงมหาดไทย) คันละ 
20,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 3  
 
วิธีการคํานวณ 
                        ภาษีสรรพสามิต     = มูลคา x อัตราภาษ ี
                                                       =  (5 x 20,000) x 3/100 
                                                       = 3,000 บาท 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต  = 3,000 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 300 บาท 
รวมตองชําระ                        =  3,300 บาท 
    การลดหยอนภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม มีสิทธิขอลดหยอนภาษสํีาหรับสินคาที่ผลิตจาก
สินคาที่ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนําจํานวนเงินภาษี ไดเสียไวแลวสําหรับสินคาที่นํามาใชเปน
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วัตถุดิบ  หรือสวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียภาษ ี สําหรับ
สินคานั้น ทั้งนี้ ใหยื่นคํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาํหนด 
   การยกเวน และการคืนภาษ ี

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ 
3. เสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษหีรือเสียไวเกินกวาทีค่วรเสีย มีสิทธิ

ขอคืนภาษีไดตาม ม.107 
 

    หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี
   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษศีุลกากร ( เวนแต 
กรณีสินคาเกบ็อยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกดิขึ้น
ในเวลานําสินคาออกจากคลังสินคา   ทัณฑบน ) 

 กําหนดเวลายืน่แบบชาํระภาษี 
  ผูนําเขาตองยืน่แบบรายการภาษี พรอมกบัชําระภาษใีนเวลาที่ออก ใบขน

สินคาใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

  ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศลุกากร 
  

 การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี
  ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีตามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทาย โดยใหถือ

มูลคา คือราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการ ลงทุน และคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนด โดยพระราชกฤษฎีกา  
แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้  
 
ภาษีสรรพสามิต    =    ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอื่นไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิม่ ) x อัตราภาษ ี
                                                                         1 - ( 1.1 x อัตราภาษ ี) 
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ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
   กรณีสินคานําเขา 
   บริษัทผูนําเขารายหนึ่ง นําเขารถจักรยานยนต 4 จังหวะ จํานวน 1 คัน ราคา 
ซี.ไอ.เอฟ. 123,622.08 บาท (คือราคาสินคา คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 89,008.00 บาท 
และ อัตราภาษีตามมูลคารอยละ 3 บาท  
 
วิธีคํานวณภาษีตามมูลคา 
สูตร  
ภาษีสรรพสามิต         =    (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต 
                                                                   1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร  
ภาษีสรรพสามิต         =   (123,622.08 + 74,173.25) x 3/100 
                                                     1 – ( 1.1 x 3/100 ) 
                                 =      5,933.86  
                                                0.976 
  
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต                                                           =     6,079  บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10% ของคาภาษี                 =      607.9 บาท  
รวมตองชําระภาษีสรรพสามิตและเก็บเพิม่เพื่อมหาดไทย              =      6,668.90  บาท 
  

  การยกเวน และการคืนภาษ ี
1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตาม กฎหมาย

วาดวยพกิัดอัตราศุลกากรโดยถือตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพกิัด
อัตราศุลกากร  

2. สินคาที่นําเขาซ่ึงไดเสียภาษแีลว และหากสงกลับออกไปใหคืนภาษีแก
ผูนําเขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และในอัตรา เดียวกับการคืนเงนิอากรขาเขา ตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร  

3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษแีลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิ
ไดรับการคืนภาษีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดยีวกับการคืนเงนิอากรขาเขาตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร  (หมายเหตุ การจัดเก็บภาษีประเภทอื่นดูไดจากหวัขอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต) 
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 นับตั้งแตเร่ิมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต ในเดือน ต.ค. 2540 ที่มี
จํานวน 129.14  ลานบาท  จนกระทั่งถึงปจจุบัน พ.ค. 2550  กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนตไดทั้งส้ิน 1,123.31  ลานบาท ซ่ึงถือวามีอัตราการเติบโตของรายได
คอนขางสูงเมื่อเปรียบกับภาษีประเภทอื่น ๆ ที่มีการจัดเก็บในชวงเวลาใกลเคียงกัน  และคาดวาใน
อนาคตภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตจะเปนฐานภาษีตัวหนึ่งที่สําคัญที่ทํารายไดใหกับกรม
สรรพสามิต  อยางไรก็ดีการจัดเก็บภาษีอากรก็กอใหเกิดคาใชจายในการจัดเก็บ  ทั้งกับภาครัฐบาล ผู
จัดเก็บภาษี  และภาคเอกชน  ดังนั้นคาใชจายในการจัดเก็บอากรจึงนับเปนความสูญเปลาทาง
เศรษฐกิจอยางหนึ่ง   การนําหลักในเรื่องการประมาณมาใชจึงนาจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร เพราะบางครั้งมีขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณและคาใชจายเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การประมาณการจึงมีผลสําคัญตอการบริหารและ
การเคลื่อนยายทรัพยากรในองคกร อันจะนํามาซึ่งการจัดการองคการที่มีคุณคาตอไป 
 
 การประมาณการ  (Forecasting) 

 การประมาณการ  (Forecasting)  คือกระบวนการใชขอมูลในอดีตเพื่อกําหนดเหตุการณ
ในอนาคต  ดังนั้นการจัดทําประมาณการจะตองอาศัยเทคนิคทางดานสถิติและคณิตศาสตรมาชวย
ในการกําหนดประมาณการ  เทคนิคการประมาณการหลายๆ  อยางที่ใชอยูในปจจุบันที่เปนที่นิยม
ใชและไดรับการพัฒนาในชวงคริสตศตวรรษที่   19  ไดแก   การวิ เคราะหสมการถดถอย  
(Regression  Analysis  Procedures)  ซ่ึงสามารถนําเอาคอมพิวเตอรมาเปนอุปกรณสําคัญ  เพื่อชวย
ในการประมวลผลที่มีความยุงยากสลับซับซอนมาก  แตคอมพิวเตอรปจจุบันมีความสามารถสูง  
ชวยใหผูประมาณการไดรับความสะดวกในการประมาณการ  ทําใหสามารถประมาณการขอมูลได
ดวยความถูกตองและแมนยํา 

 
 ขอควรพิจารณาในการประมาณการ 

   เมื่อผูบริหารขององคการ  ตองเผชิญหนาในความตองการที่จะตัดสินใจในบรรยากาศ
ของความไมแนนอน  ผูบริหารควรจะเลือกรูปแบบประมาณการแบบใด  ซ่ึงตองพิจารณาใน
เบื้องตน  ดังนี้ 

1. จะตองตัดสินใจกอนวาจะประมาณการในระยะเวลาเทาใด  ซ่ึงอาจมีทั้งระยะยาว-ส้ัน  
การทํานายขอมูลระยะยาวจะทําไดในเรื่องทั่วๆ  ไปขององคการที่ไมเฉพาะเจาะจง  (Non-specific)  
สวนการประมาณการในระยะสั้นจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชกับกลยุทธระดับกลางและการจัดการใน
ขั้นตน  เพื่อทํานายความตองการในอนาคตอันใกล 

DPU



 

 

58

2. ควรจะมองการประมาณการในภาพกวางและแคบไปพรอมๆ กัน ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของ
กับรายละเอยีดยอยควบคูไปกับการสรุปผลขอมูลรวม  ตัวอยาง  เชน  ผูจัดการโรงงานแหงหนึ่ง
ตองการประมาณการจํานวนคนงานที่จะตองใชในโรงงานในอีกหลายเดือนขางหนา  เปนการ
ประมาณการสวนยอย  (A  micro-forecast)  ในขณะที่รัฐบาลกําลังจัดทําประมาณการจํานวนผูใช
แรงงานทั้งหมดของประเทศ  เปนการประมาณการภาพรวม(A  macro-forecast)  ระดบัการจัดการที่
แตกตางกันในองคการจะมุงเนนตามระดับสายการบังคับบัญชากวาง-แคบที่แตกตางกันดวย  การ
จัดการระดับสูงควรจะตองสนใจกับการประมาณการยอดขายของบริษัทในเครือขายทกุบริษัท  
ขณะที่พนักงานขายเฉพาะของตนเองเทานัน้ 

3. กระบวนการในการจัดทําประมาณการ  ควรจะตองใหความสนใจในการจัดทํา
เพื่อใหเกิดขอมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น  ผูทําหนาที่ประมาณการควรกําหนดจุดตัดสินใจและใชเทคนิค
ในการจัดการกับขอมูลของเขาอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการพิจารณาที่จะเลือกใชวิธีการเพื่อ
จัดทําประมาณการจึงเปนสิ่งที่มีสวนสําคัญในกระบวนการตัดสินใจ  ซ่ึงถาวิธีการที่ใชในการทํา
ประมาณการสามารถทํานายขอมูลไดอยางแมนยํา  ตรงเวลา  และทุกคนเขาใจได  การประมาณการ
นั้นจะสามารถชวยผูบริหารใหสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น 
 
  ขั้นตอนการประมาณการ  (Forecasting  Steps) 

 กระบวนการจดัทําประมาณการอยางเปนทางการจะเปนการใชขอมูลในอดีตเพื่อจะ
ทํานายอนาคตที่ไมแนนอน  ดังนั้นเราจะตองมีการตั้งสมมติฐาน  (Assumption)  ขึ้นมาเพื่อเปน
เงื่อนไขที่จะดาํเนินการกับขอมูลในอดีตทีม่ีเงื่อนไขเชนเดียวกับขอมูลในอนาคต 
   เทคนิคการประมาณการ เร่ิมจากการจัดการกับขอมูลในอดีตที่ผานมานําไปสูการ
กําหนดขั้นตอนในการประมาณการ  ดังตอไปนี้ 

  (1)  การเก็บรวบรวมขอมูล  (Data Collection) 
  (2)  การกลั่นกรองขอมูล  (Data Reduction or Condensation) 
  (3)  การสรางแบบจําลอง  (Model Building) 
  (4)  การทดสอบแบบจําลอง  (Model Extrapolation) 
 
  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูล  (Data Collection) เปนขั้นตอนที่แนะนําถึง

ความสําคัญของการเก็บขอมูลและตองแนใจวาขอมูลนีเ้ปนขอมูลที่ถูกตองขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่
มีความทาทายสูงที่สุดในกระบวนการของการประมาณการ และมักจะพบวาเปนขัน้ตอนที่ยากที่สุด

DPU



 

 

59

ที่จะชี้ใหเหน็ถึงปญหาในการดําเนินการในขั้นตอนตอไปหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลและปญหา
ในการควบคุมคุณภาพของขอมูล จะตองมกีารวางขอบขายเพื่อดําเนินการไวใหชัดเจน 

  ขั้นตอนที่  2  การกลั่นกรองขอมูล  (Data  Reduction  or  Condensation)  ขั้นตอนนี้
มักจะเกิดขึน้เนื่องจากมีขอมลูที่จะใชในกระบวนการประมาณการมากหรือนอยเกินไป  ขอมูลบาง
ประเภทไมเกีย่วเนื่องกับปญหาที่เราสนใจและอาจจะทาํใหการประมาณการขาดความถูกตองหรือ
ขอมูลอ่ืนอาจจะทําใหการประมาณการขาดความถูกตองหรือขอมูลอ่ืนอาจจะมีความเหมาะสม  แต
ทวาเฉพาะในอดีตเทานั้น  เชน  การประมาณการยอดขายของรถเล็ก  ผูประมาณการอาจจะใช
เฉพาะยอดขายตั้งแตป  1970  เปนตนมา  แทนที่จะใชขอมูลตั้งแตอดตีมา  50  ป  เพราะในป  1970  
มีวิกฤตการณน้ํามัน  ซ่ึงอาจสงผลตอการใชรถยนตขนาดเล็ก  เนื่องจากน้ํามันราคาสงูขึ้น  ผูบริโภค
จึงหันมาใชรถยนตขนาดเล็ก  ประหยดัน้ํามันมากกวา  ดังนั้นการเก็บขอมูลยอนหลังไป  50 ป  จะ
ทําใหผลลัพธที่ไดจากการประมาณการไมดีเทากับการใชขอมูลตั้งแตป  1970  เปนตนมา 

  ขั้นตอนที่  3  การสรางแบบจําลอง  (Model Building) ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับการนํา
ขอมูลที่ถูกตองบรรจุลงในแบบจําลองประมาณการ เพื่อท่ีไดเทอมที่มีความเหมาะสมในรูปของการ
ลดความผิดพลาดในการประมาณการ แบบจําลองงายๆ บางครั้ง ผูบริหารจะนิยมใชมากกวา
แบบจําลองที่มีความซับซอน เปนที่แนชัดวาการตัดสินใจจะเกี่ยวของกับกระบวนการคัดเลือก
ดังนั้นความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกและการใชแบบจําลองการประมาณการที่
เหมาะสม จึงขึ้นอยูกับประสบการณและความชํานาญของผูใชแตละคน 

  ขั้นตอนที่  4  การทดสอบแบบจําลอง  (Model Extrapolation) เมื่อไดขอมูลท่ีมีความ
เหมาะสมกับแบบจําลองการประมาณการแลว เราควรจะตองตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนการโดยการใชขอมูลที่มีอยูจากอดีตมาทดสอบกับแบบจําลองที่กําหนดไว แลวสังเกตผลที่
ไดจากการทดสอบวามีความผิดพลาดในแงใด การตรวจสอบความผิดพลาดจะนําไปสูขั้นตอนการ
วิเคราะหวากระบวนการจัดทําประมาณการนี้มีความแมนยําเพียงใด 

 
  จุดมุงหมายของการประมาณการ ก็คือจะลดระดับของความไมแนนอนในการตดัสินใจ
ประเด็นนี้มีขอสังเกตที่นาสนใจ  คือ 

1. ประมาณการจะตองถูกตองทางเทคนิคและมีขั้นตอนจัดทาํที่ถูกตองแมนยํา 
2. กระบวนการจดัทําประมาณการและผลของการประมาณการจะตองมีผลตอการ

จัดการในแงทีว่าการประมาณการจะถูกใชประโยชนมากในกระบวนการตัดสินใจ 
 จะเห็นไดวา  การประมาณการสามารถใชเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร  

บางครั้งมีความจําเปนในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณและคาใชจาย  เพือ่การจัดสรรทรัพยากรภายใน

DPU



 

 

60

องคการในอนาคต  การประมาณการจะมผีลสําคัญตอการบริหารงานและการเคลื่อนยายทรัพยากร
ในองคการนัน้ๆ  การประมาณการซึ่งเกดิขึ้นภายในองคการควรจะไดรับความพึงพอใจและความ
เขาใจจากผูมีอํานาจตัดสินใจ  เพื่อนําไปสูหนทางของการจัดการขององคการที่มีคุณคา 
   
 DPU



T1 
 
T2 

Regression Line  
b =   ∆T/∆Y 

0 

Y = มูลคาผลิตภัณฑ
ภายในประเทศ 

Y1             Y2 

T = รายไดจากภาษีอากร (ตวัผันแปรตาม) 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเพื่อวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดจากภาษีสรรพสามิตของ

รถจักรยานยนต และปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต จะแบง
การศึกษาออกเปน 2 สวน 

สวนแรก เปนการศึกษาการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต
และวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต เพื่อตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 3 

สวนที่สอง ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต 
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 4 

 
4.1 การประมาณการรายไดจากภาษีรถจักรยานยนต 

แบบจําลองที่ใชในการประมาณการรายไดจากภาษีอากร จะมีขอสมมุติฐานวา รายได
จากภาษีอากร มีความสัมพันธกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน (Gross Domestic Product : GDP)  นั่นคือ ถาหากมูลคาผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  จะสงผลใหรายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

จากความสัมพนัธดังกลาวสามารถแสดงไดในรูปเสนตรง 
 

                                                                                   
                    

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  ความสัมพันธระหวางมูลคาคาผลิตภัณฑภายในประเทศกับรายไดจากภาษีอากร
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          โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้ 
 Ti = a  + b * Yi        ………………………..(1) 

 โดยที่  Ti = รายไดจากภาษีอากรในปที่ i  
 Yi

 = มูลคาผลิตภัณฑ ภายในประเทศเบื้องตนในปที่ i 
 a และ b = คาคงที่ 
ในการคํานวณหาคา a และ b  จะใชการวิเคราะหแบบสมการถดถอย (Regression 

Analysis) คาสัมประสิทธิ์ a คือคา intercept ( เสนตรง Regression ตัดแกนตั้ง) และคาสัมประสิทธิ์ b 
คือ คาความลาดชันของเสน  Regression 

 คา b   =  ∆T/∆Y = อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของรายไดจากภาษีอากรตอการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน   ........... (2) 

 ∆T =  T2-T1 = รายไดจากภาษีอากรในปที่2 – ปที่1 
 ∆Y =  Y2 – Y1 = มูลคาผลิตภัณฑ ภายในประเทศเบื้องตนในปที่2 – ปที่1                  
แทนคา ∆T   ในคา b 
 T2- T1 = b*∆Y       
 กําหนดให n = คาความยืดหยุนของรายได (Income Elasticity)   = % ∆T/∆Y       
 n  = (∆T/T) /(∆Y/Y)……… …………………… (3) 

 จากสมการที่ (3) (∆T/T) = n * (∆Y/Y) 
 (T2 – T1)/T1 = n(∆Y/Y) 
 T2/T1 – 1 = n(∆Y/Y) 

 T2 =  T1        1+ n * (∆Y/Y)       ………………….. (4) 
จากสมการ (1)  ใส Natural logarithm (log e) ทั้งสองขางจะไดสมการ 
 ln  T = lna + b * ln Y……………………………....(5) 
ดังนั้น  เมื่อ Run Regression ระหวาง ln T กับ ln Y จะไดคาสัมประสิทธิ์ b   ของ lnY 

คือคาความยืดหยุนของรายได (income elasticity) 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานภาษีจะทําใหคาสัมประสิทธิ์  b   ไมคงที่ จึงตอง

ประมาณคา b ออกเปน 2 ชวง ชวงกอนการเปลี่ยนแปลงภาษีอากรและชวงหลังการเปลี่ยนภาษีอากร  
โดยใชตัวแปรหุน (Dummy Variable : D)  โดยกําหนดให  D = 0  ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงภาษี
อากร  และ D =1  ในชวงหลังการเปลี่ยนภาษีอากร   จากสมการที่ 5 เพิ่ม ตัวแปรอิสระ Dummy และ
ผลคูณระหวาง ln Y  กับ dummy   เขาไปจะไดสมการใหม ดังนี้ 
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 ln T = k + b * ln Y + c Dummy + e (ln Y* Dummy)………(6) 
โดย (ln Y* Dummy) = interactive  Dummy   เปนผลคูณของ   ln Y  กับ Dummy 
 ln a = k 
b ; e  และ c  เปนคาสัมประสิทธ 
 ถาหาก  D = 0   แทนคา Dummy ในสมการที่  (6) 
 ln T = k+b*ln Y 
 b = คาความยืดหยุนของรายไดกอนการเปลี่ยนแปลงภาษีอากร 
 ถาหาก D = 1   แทนคา   Dummy ในสมการ (6)  
 ln T = (k+c) + b + ln Y + e* ln Y 
 ln T = (k+c) + (b+e)  lnY 
(b+e) คือ คาสัมประสิทธิ์ของ ln Y หลังจากปที่มกีารเปลี่ยนแปลงภาษีอากร 
e      คือ  คาสัมประสิทธิ์ของ interactive  [ln Y* Dummy] 
 
 

              ในการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตจะอาศัยความสัมพันธจาก
แบบจําลองทางเศรษฐมิติสมการที่6 ในการศึกษา  

 ln Yi = c+b1  ln GDP + b2 DI + Et 
 

                โดย Yi  =   รายไดที่แทจริงของภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต 
 
         =                           
 
 

                  GDP  =    มูลคาผลิตภัณฑภายในประเทศที่แทจริง( Real GDP ) ตอประชากร  
  
         =  
 
DI   =    ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ซ่ึงในที่นี้จะสมมุติวาในไตรมาสที่1/2541          

(ต.ค.2540-ธ.ค.2540) – ไตรมาสที่4/2547 (ก.ค.2547-ก.ย.2547)  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษี
อากร (เชน ฐานภาษี  หรือ อัตราภาษี) 

รายไดที่แทจรงิของภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต   ×  100 

                                 ดัชนีราคาผูบริโภค 

        GDP              × 
จํานวนประชากร 

      100 
ดัชนีราคาผูบริโภค 
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โดยกําหนดให  
D1  =   1 ตั้งแตไตรมาสที่1/2543(ต.ค.2542-ธ.ค.2542)- ไตรมาสที่4/2547 (ก.ค.2547-

ก.ย.2547) (มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากร) 
D0  =    0 ตั้งแตไตรมาสที่1/2541(ต.ค.2540-ธ.ค.2540)- ไตรมาสที่4/2542 (ก.ค.2542-

ก.ย.2542)  (ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากร) 
Et      =    Residual Term หรือ Error Term 
 
ผลการวิเคราะห 
                    ln Y2  = -0.690412  + 2.393738lnGDP +  0.413666DI 

 t-Statistic  (-1.057596)       (8.131302)         (3.931496) 
 R2 = 0.902657 R-2  =  0.894870 
 D.W. = 1.642537 F-Statistic  =  115.9123       
   
จากสมการ แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีรถจักรยานยนตมีผลใหรายไดที่

แทจริงของภาษีรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น และหากมูลคาผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1 จะทําใหรายไดที่แทจริงจากภาษีรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.393738  (อุปสงคมีความ
ยืดหยุนมาก elastic  demand) 
 
4.2 การคาดการณรายไดภาษีสรรพสามิต (Forecasting  Excise Tax Revenue) 
 

หลังจากที่เราไดสมการที่ใชประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตแลว 
จะอาศัยความสัมพันธในเรื่องคาความยืดหยุนของรายได (Income Elasticity เพื่อพยากรณรายไดภาษี
สรรพสามิตของรถจักรยานยนตจากสมการที่ 4  

 
Yt  =  Y0 (1+ % เปอรเซนตความเปลี่ยนแปลง ของGDPคูณคาความยืดหยุนของรายได) 
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิเปนดังนี้ (อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง) 
ไตรมาสที่  1/2548  (ต.ค.47-ธ.ค.47) = 5.75 
ไตรมาสที่ 2/2548   (ม.ค.48-มี.ค.48) = 3.46 
ไตรมาสที่ 3/2548   (เม.ย.48-มิ.ย.48) = 4.68 
ไตรมาสที่ 4/2548   (ก.ค.48-ก.ย.48) = 5.52 
ไตรมาสที่  1/2549  (ต.ค.48-ธ.ค.48) = 4.31 
ไตรมาสที่ 2/2549   (ม.ค.49-มี.ค.49) = 6.14 
ไตรมาสที่ 3/2549   (เม.ย.49-มิ.ย.49) = 5.06 
ไตรมาสที่ 4/2549   (ก.ค.49-ก.ย.49) = 4.68 
ไตรมาสที่ 1/2550  (ต.ค.49-ธ.ค.49) = 4.15 
 
 

ผลการพยากรณรายไดภาษีสรรพสามติของรถจักรยานยนต(คา Elasticity =  2.393738) 
 Y0 = 427.95 (ก.ค.47-ก.ย.47) 
 

ตารางที่ 4.1  รายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต        
       

ไตรมาส จํานวน 
1/48 486.85 
2/48 490.08 
3/48 525.09 

4/48 529.35 

1/49 519.78 
2/49 603.23 
3/49 530.00 
4/49 569.82 

1/50 548.64 

ที่มา: จากการคํานวณ                   
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4.3 การวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต 
 

ในการศึกษาวดัประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของ
รถจักรยานยนตนั้น จะใชแนวคิดของ (Chellian and Sinha) นักเศรษฐศาสตรของธนาคารโลกใน
การวิเคราะห  

                                 
                              EI    =    
 
 โดยที่  EI = ดัชนีวดัประสทิธิภาพในการประมาณการได 
 RI = รายไดภาษีที่จดัเก็บไดจริง ( ลานบาท ) 
 FI = ประมาณการรายไดภาษีที่คาดวาจะเก็บได (ลานบาท) 
 
ดังผลที่แสดงในตารางที่ 4.4 

ตาราง 4.2  รายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต  ทีจ่ัดเก็บไดจริงและที่ไดจากการประมาณ    
           

ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 
 

รายไดภาษี
สรรพสามิตของ
รถจักรยานยนตท่ี
จัดเก็บไดจริง (RI) 

รายไดภาษี
สรรพสามิตของ
รถจักรยานยนต 
ท่ีไดจากการ
ประมาณการ(FI) 
โดยกรม
สรรพสามิต 

รายไดภาษี 
สรรพสามิตของ
รถจักรยานยนต 
ท่ีไดจากการ 
ประมาณการ(FI) 
โดยวิธีการ
พยากรณ 

ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ 
ในการประมาณ
รายได  
 (EI =RI/FI)   
ตัวเลขประมาณ
การโดยกรม
สรรพสามิต 

ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ 
ในการประมาณ
การได 
 (EI =RI/FI)  
ตัวเลขประมาณ
การโดยวิธีการ
พยากรณ 

2548 
 
 
 

2549 
 
 
 

2550 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 

452.59 
472.19 
467.57 
471.17 
525.93 
472.74 
512.42 
499.06 
463.04 

405.63 
439.33 
471.33 
434.22 
472.57 
489.46 
488.09 
493.01 
552.33 

486.85 
490.08 
525.09 
529.35 
519.78 
603.23 
530.00 
569.82 
548.64 

1.12 
1.07 
0.99 
1.09 
1.11 
0.97 
1.05 
1.01 
0.83 

0.93 
0.96 
0.89 
0.89 
1.01 
0.78 
0.97 
0.88 
0.84 

เฉลี่ย  481.86 471.77 533.65 1.03 0.91 
 
 

     RI 
     FI DPU
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ผลการศึกษา  พบวา ดัชนีวัดประสิทธิภาพในการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิต
จากรถจักรยานยนต ในชวงไตรมาสที่1/2548 (ต.ค.2547-ธ.ค.2547) ถึง ไตรมาสที่1/2550 (ต.ค.
2549-ธ.ค.2549)  คาที่ไดจากวิธีพยากรณจะมีคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนต เทากับ 0.91  ในขณะที่คาที่ไดจากการประมาณการ  การจัดเก็บ
ภาษีโดยกรมสรรพสามิตจะมีคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตจาก
รถจักรยานยนต เทากับ  1.03 ซ่ึงใกลเคียงกัน  โดยที่รายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตที่ได
จากการพยากรณจะมีคาที่สูงกวารายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตที่จัดเก็บไดจริง เฉลี่ย
ไตรมาสละ 51.79  ลานบาท   ในขณะที่รายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตที่ไดจากการ
ประมาณการโดยกรมสรรพสามิต จะมีคาที่ต่ํากวารายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตที่
จัดเก็บไดจริงเฉลี่ยไตรมาสละ (10.08)  ลานบาท  แตเมื่อพิจารณาในแตละไตรมาสเทียบกันพบวา
คาที่ไดจากการพยากรณจะใหคาที่ใกลเคียงความเปนจริงไดมากกวา    

 
แตอยางไรก็ตามคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดที่ไดจากการประมาณ

การโดยกรมสรรพสามิตและคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดที่ไดจากวิธีการ
พยากรณยังอยูในระดับที่พอยอมรับไดเพราะคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดใน
เกือบทุกไตรมาสจะมีคาเขาใกล 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการประมาณการรายไดภาษี
สรรพสามิตอยูในระดับที่พอจะยอมรับได แตคาดัชนีวัดประสิทธิภาพการประมาณการรายไดที่ได
จากวิธีการพยากรณจะใหคาที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวาการประมาณการ โดยกรมสรรพสามิต 

 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายไดภาษีสรรพสามิต
รถจักรยานยนตท่ีเก็บได
จริง
รายไดภาษีสรรพสามิต
รถจักรยานยนต (ประมาณการ
โดยกรมสรรพสามิต)

รายไดภาษีสรรพสามิต
รถจักรยานยนต (คาพยากรณ)

 
ภาพที่ 4.2  แสดงความสัมพนัธระหวางรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตที่จดัเก็บไดจริง 

รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต(ประมาณการโดยกรมสรรพสามิต) และ
รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต(พยากรณ) 
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จากรูปภาพ จะเห็นไดวารายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตที่จัดเก็บไดจริงจะอยูใน
ระดับที่ต่ํากวารายไดภาษีสรรพสามิตที่ไดจากการวิธีพยากรณ  ทั้งนี้เหตุผลสําคัญที่ทําใหการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพสามิตต่ํากวาเปาหมายที่วางไว อาจจะเนื่องมาจากการชะลอการใชจายของ
ประชาชน ตามภาวะการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สงผลใหจัดการเก็บภาษีไดต่ํา
กวาประมาณการ 

 
 
สวนที่สอง    ศึกษาปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ

รถจักรยานยนต โดย                   
รูปแบบจําลองที่ใชในการศึกษาจะใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติจากความสัมพันธของ

รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต และปจจัยตางๆที่กําหนดรายไดภาษีสามารถเขียนเปน
สมการดังนี้ 

 TR =  f( GDP,P,N ) 
 TR = a1 + a2 GDP + a3N + a4P…………… (1) 
   
TR   =  รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต ( ลานบาท) 
GDP  =  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ลานบาท) ณ ราคาปฐาน 2538 
P   =  ราคาน้ํามันเบนซิน 91 (บาท) 
N   =  ปริมาณการจําหนายรถจกัรยานยนตในแตละไตรมาส 
 
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต 
                  
จากสมการที่1. คา Durbin-Watson Statistics  เทากับ 1.218384 แสดงวามีปญหาอัต

สหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (autocorrelation) จึงแกปญหาดวยวิธี Second – Order 
Autoregression Correlation หรือ AR(2)   ดวยการ Lag ไป 2 ชวงเวลา จะไดคาสถิติใหมดังนี ้           

 
 TR = -70770.56 + 185.5135 GDP + 10.21128 N  -1836.875P 
 t-Statistic = (-7.629381)      (10.90224       (1.715567)   (-8.892230) 
 R2 = 0.951664 R-2       =      0.945219 
 D.W. = 1.783447 F-Statistic = 147.6629                 
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จากสมการ  แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่ เปนตัวกําหนดรายไดภาษีสรรพสามิตจาก
รถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญ คือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต และระดับราคาน้ํามัน นั่นคือ 

เมื่อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหรายไดภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนตเปลี่ยนแปลงไป 185.5135 หนวยในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น  รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตก็จะเพิ่มขึ้น 
และเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดลง รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตก็จะ
ลดลงตามไปดวย 

เมื่อปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเปล่ียนแปลงไป 1 หนวยจะทําใหรายไดภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนตเปลี่ยนแปลงไป  10.21128   หนวย ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อ
ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตก็จะเพิ่มขึ้น 
และเมื่อปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตลดลง รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตก็จะ
ลดลงตามไปดวย 

และเมื่อราคาน้ํามันเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหรายไดภาษีสรรพสามิตจาก
รถจักรยานยนตเปลี่ยนแปลงไป  1836.875 หนวย ในทิศทางตรงกันขามกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ระดับราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นสงผลทางจิตวิทยาใหคนรูสึกวาตนเองตองมีตนทุนคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น 
จึงชะลอการซื้อรถจักรยานยนตออกไป สงผลใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตลดลง
ตามไปดวย ในทางกลับกันถาเมื่อราคาน้ํามันลดลง รายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตก็จะ
เพิ่มขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน 

 โดยรวมแลวการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดประมาณ 
95.17 % 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตในชวงกอนเกิดวิกฤตการณทางการเงิน
ตั้งแต 2530-2540   พบวาในชวงกอนป2535  รายไดสวนใหญจะมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ   
ภาษีสุรา  และภาษียาสูบ  แตหลังจากป 2535 ซ่ึงเปนปแรกที่มีการจัดเก็บภาษีรถยนต  ภาษีเครื่อง
ไฟฟา  ภาษีแกวและเครื่องแกว ภาษีเรือ   ภาษีเครื่องหอม และภาษีสนามมา  รายไดสวนใหญของ
กรมสรรพสามิตจะมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ  ภาษีรถยนต  ภาษียาสูบ  ภาษีสุรา  ภาษีเบียร 
และภาษีเครื่องดื่ม  ตามลําดับ 

แตหลังเกิดวิกฤตการณทางการเงิน   ในชวงป 2540, ป 2541 และป 2546 กรม
สรรพสามิตไดมีการเพิ่มการจัดเก็บภาษี สินคาและบริการบางอยาง ซ่ึงประกอบไปดวย  ภาษี
รถจักรยานยนต  ภาษีแบตเตอรี่  ภาษีหินออนและหินแกรนิต  ภาษีสนามกอลฟ   ภาษีไนตคลับ
และดิสโกเธค  ภาษีสถานอาบน้ํา  ภาษีกิจการโทรคมนาคม โดยที่รายไดภาษีกิจการโทรคมนาคม 
และรายไดภาษีรถจักรยานยนตจะมีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว     

ปจจุบัน กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีทั้งสิ้น  23 รายการ โดยท่ีโครงสรางรายได
จากภาษีสวนใหญของกรมสรรพสามิต ยังคงมาจากภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ ภาษีรถยนต  ภาษี
ยาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบียร ภาษีกิจการโทรคมนาคม ภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเครื่องใชไฟฟา ภาษี
รถจักรยานรถยนต และภาษีแบตเตอรี่ เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ  95  ของรายไดรวมในแตละป  แต
อยางไรก็ตามเนื่องการสนับสนุนอยางจริงจังของภาครัฐที่ตองการใหไทยเปนฐานการผลิตยานยนต
ของเอเชีย (Detroit  of Asia) สงผลใหอุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศเติบโต
ขึ้นเรื่อยมาและตลาดในประเทศของรถยนตและรถจักรยานยนตก็ขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยในชวง
คร่ึงปแรก 2550 (ม.ค.-มิ.ย.) ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตของประเทศไทย มีจํานวนทั้งส้ิน 
836,965 คัน 

โดยที่ Honda เปนยังคงเปนผูครองสวนแบงตลาดสูงสุด  เนื่องจากบริษัทสามารถสราง
แบรนดในเรื่องคุณภาพที่ เดนกวาคูแขงขันไดสําเร็จ   ประกอบกับบริษัทมีระบบการผลิต
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การตลาด การจัดจําหนาย และศูนยบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหสามารถ
รักษาการเปนผูนําตลาดได  รองลงมาก็จะเปน YAMAHA, SUZUKI  และยี่หออ่ืน ๆ ตามลําดับซ่ึง
เมื่อมีการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มมากขึ้นก็แสดงใหเห็นถึงการบริโภคเพิ่มมากขึ้นในสวนของ
การใชรถจักรยานยนตซ่ึงสงผลใหเห็นถึงความจําเปนในการใชรถจักรยานยนตในการสัญจรไปมา
โดยเมื่อศึกษาลงไปแลวจะพบวาประชากรสวนใหญที่ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะนั้นจะเปน
ประชากรในกลุมผูใชแรงงาน กลุมคนงานในชนบทที่หางไกลจากระบบการคมนาคมที่ดี จึง
จําเปนตองพึ่งพาการสัญจรโดยรถจักรยานยนตดังนั้นเมื่อมีผูใชมากภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บไดจาก
รถจักรยานยนตก็เพิ่มมากขึ้นเชนกันโดยหากเทียบอัตราการขยายตัวของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
และรถจักรยานยนตมีอัตราการขยายตัวเปนอันดัง 2 รองจากรถยนตโดยมีอัตราการขยายตัวเปน 
รอยละ 26.95  

สําหรับในสวนการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนตเพื่อวัด
ประสิทธิภาพการประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตของรถจักรยานยนต จะอาศัยความสัมพันธ
ระหวางรายไดภาษีอากร กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน (Gross Domestic Product : GDP)  กลาวคือ ถาหากมูลคาผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  จะสงผลใหรายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยในการศึกษาจะเริ่ม
จากการสรางแบบจําลองเพื่อใชพยากรณรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต  แบบจําลองที่
ใชในการศึกษาจะเปนแบบ log linear regression  และกําหนดใหรายไดที่แทจริงของภาษี
สรรพสามิตจากรถจักรยานยนต ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑภายในประเทศที่
แทจริงตอประชากร  และผลการเปลี่ยนแปลงทางฐานภาษี ซ่ึงหลังจากที่ไดสมการที่ใชพยากรณ
รายไดภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนตแลวจะทําการพยากรณโดยจะใชอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ถูกคาดไวโดยหนวยงานตาง ๆเปนตัวพยากรณ แตการศึกษาในที่นี่เพื่อจะใหคาที่ไดจาก
การพยากรณใกลเคียงความเปนจริงที่สุดจึงใชอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงใน
ชวงเวลานั้นเปนตัวพยากรณ  และหลังจากนั้นจะทําการวัดประสิทธิภาพการประมาณการภาษี      
รถจักรยานยนตดวยวิธีของ(Chellian and Sinha) ผลที่ไดจากการพยากรณพบวารายไดภาษี
สรรพสามิตรถจักรยานยนตที่ไดจากจากวิธีการพยากรณจะสูงกวารายไดที่กรมสรรพสามิตที่จัดเก็บ
ไดจริงในเกือบทุกไตรมาส ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการชะลอการใชจายของประชาชน ตามการชะลอ
ตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สงผลใหการจัดเก็บภาษีไดต่ํากวาประมาณ  แตทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากตัวดัชนีวัดประสิทธิภาพในการประมาณการ พบวาคาดัชนีที่ไดจากการประมาณการ
โดยกรมสรรพสามิตและคาดัชนีที่ไดจากวิธีการพยากรณยังคงอยูในระดับที่พอยอมรับไดเพราะคา
ดัชนีในเกือบทุกไตรมาสจะมีคาเขาใกล 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการประมาณการ
รายไดภาษีสรรพสามิตอยูในระดับที่พอจะยอมรับได แตคาดัชนีที่ไดจากวิธีการพยากรณจะใหคาที่
ใกลเคียงความเปนจริงมากกวาการประมาณการ โดยกรมสรรพสามิต   
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การศึกษาในสวนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ
รถจักรยานยนตพบวาปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตอยางมี
นัยสําคัญ คือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต  และราคา
น้ํามัน โดยที่การเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และปริมาณการจําหนาย
รถจักรยานยนต  จะทําใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน สวนราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหรายไดภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนต
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกัน   

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
      1.   ในการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนตของกรมสรรพสามิตควรจะกาํหนดคามาตรฐานที่
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดแวดลอมเปนฐานในการคาํนวณภาษ ี
                  2. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีใ่ชในการพยากรณรายได ควรเปรียบเทียบกัน
หลาย ๆ หนวยงานและเลือกใชอัตราที่ใกลเคียงกัน และตัวรายไดในปฐานที่ใชในการประมาณควร
จะปรับเปลี่ยนตามรายไดที่สามารถจัดเก็บไดจริง ณ ชวงเวลานั้น ๆ 
                  3.  สงเสริมการพัฒนาขอมูลดานการจัดเก็บภาษีใหตอเนื่อง และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหทันสมัยเพือ่ประโยชนตอผูทําวิจัยที่เกีย่วเนื่องกับภาษีทุกประเภท 
                  4.  ผลกระทบของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตอาจทาํใหเกิดความไม
เหมาะสมในการและเปนธรรมตอผูใชรถจักรยานยนตเนือ่งจากเปนที่ทราบวาผูใชรถจักรยานยนต
สวนใหญเปนผูที่มีรายไดนอยและเปนประชาชนที่อยูในตางจังหวัดและพื้นทีห่างไกลซึ่งระบบการ
คมนาคมที่ดีจงึมีความจําเปนที่จะตองใชรถจักรยานยนตในการสัญจรไปมาการเก็บภาษีสรรพสามิต
จากรถจักรยานยนตนั้นอาจกอใหเกิดภาระกับบุคคลกลุมดังกลาวเพิ่มมากขึ้นทําใหไมสามารถเขาถึง
การเปนเจาของรถจักรยานยนตไดทั้งที่เปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการดําเนินชวีิตในเรื่องของการ
เดินทางในชีวติประจําวนั 
                  5. อัตราภาษีในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถจักรยานยนตนั้นควรแยกออกเปน2 
สวนคือจักรยานยนตที่เปนประเภทที่จําเปนตอการเดินทาง และประเภทฟุมเฟอย โดยอาจกําหนด
จาก ซี.ซี. ของเครื่องยนต อาทิเชน เครื่องยนต 4 สูบ เก็บภาษีในอัตราที่สูงกวา 1 สูบ   เพราะ 4 สูบ
นั้นเกินความจําเปนตอการใชงาน ทําลายมลภาวะมากกวา และเปนสิ่งฟุมเฟอย เปนตน 
 6.  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นวัตถุประสงคในการจัดเก็บตามหลักการจัดเก็บภาษี
นั้นเพื่อจํากัดและควบคุมปริมาณการบริโภคสิ่งที่เปนภัยตอสุขภาพภาพของประชาชนในประเทศ
นั้นๆ โดยรวม ควบคุมสินคาบางประเภทที่กอใหเกิดมลพิษตอสังคมโดยรวม ชดเชยรายไดภาษีที่
ลดลงจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากการนําเขาที่นอยลงเนื่องจากรัฐสนับสนุนใหมีการผลิต
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ภายในประเทศดังนั้นในการจัดเก็บภาษีแตละประเภทจึงควรเล็งเห็นผลกระทบและหลักความ
ถูกตองในการจัดเก็บภาษีความเปนธรรมตอผูบริโภค อาทิเชน รถจักรยานยนต เปนสิ่งจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของคนในชนบท ชนชั้นแรงงาน ซ่ึงควรออกระเบียบการจัดเก็บที่เปนธรรมกวานี้ จึงเปน
ส่ิงจําเปนและเปนแนวทางสําหรับผูที่จะศึกษาในครั้งตอไป 
 
5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
 เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องขอมูล โดยเฉพาะในสวนของรายไดภาษีสรรพสามิตของ
รถจักรยานยนต ที่เร่ิมมีการจัดเก็บในชวงตุลาคม 2540 ทําใหขอมูลท่ีนํามาสรางแบบจําลองเพื่อ
พยากรณรายไดมีขอมูลที่จะสรางแบบจําลองเพียงไมกี่ป ทําใหแบบจําลองที่ใชในการพยากรณไม
สมบรูณเทาที่ควร เพื่อใหการประมาณการคาแบบจําลองดีขึ้นผูที่ทําวิจัยตอไปควรพยายามใชตัวเลข
รายเดือนหรือรายไตรมาส และเปรียบเทียบกับผลจากการศึกษานี้ 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

 
บทความ 
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การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
1. น้ํามันและผลิตภัณฑ 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี

- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา 

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม   
   การจดทะเบียน  
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน30 วัน 
กอนวนัเริ่มผลิตสินคา 
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี

- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีเกิดในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน  

- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มในกรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอน
นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีภายใน 10 วัน นับแตวนัที่นําสินคาออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน  
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที ่กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตจังหวดัอื่น ใหชําระภาษีทีสํ่านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยืน่แบบรายการภาษีรวม   

    การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมตองแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมกอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน 
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
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               1) กรณีอัตราภาษีตามปริมาณ 

                         ภาษีสรรพสามิต =  ปริมาณสินคา x อัตราภาษ ี

              2) กรณีอัตราภาษีตามมูลคา  
                          ภาษีสรรพสามิต      =   มูลคา x อัตราภาษี 
                                                          =   (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+   
                                                                 ภาษีเพื่อมหาดไทย)  x อัตราภาษี 
                                                          =   ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 
                                                                              1-(1.1x อัตราภาษี) 
   3) หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคาใหคํานวณคาภาษี
สรรพสามิตทั้ง 2 อัตรากอน และใหใชอัตราที่คิดไดสูงกวา  
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
  น้ํามันเบนซิน ไรสารตะกั่ว จาํนวน 30,000 ลิตรราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษี
สรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ราคาลิตรละ 8.50 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
ลิตรละ 3.685 บาท 
 
วิธีการคํานวณ 
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ปริมาณ x ภาษสีรรพสามิต 

   = 30,000 x 3.685 
    = 110,550.00 บาท 
ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา = ปริมาณ X ภาษีสรรพสามิต 
    = 30,000 X8.50X42/100 
    = 107,100.00 บาท 
เพราะฉะนั้นจะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 110,550.00 บาท  
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย10% ของคาภาษี = 11,055.00 บาท  
รวมตองชําระภาษี = 121,605.00 บาท 
หมายเหตุ : ปจจุบันจดัเก็บภาษีน้ํามันเบนซินตามปริมาณเพยีงอยางเดยีว 
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   การลดหยอนภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตจากสินคาที่
ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนําจํานวนเงินภาษีไดเสียไวแลวสําหรับสินคา ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือ 
สวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียภาษี สําหรับสินคานั้นทั้งนี้ให
ยื่นคํารอง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีกําหนด 
   การยกเวน และการคืนภาษ ี 

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากร  
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
3. ผูเสียภาษีโดยไมมหีนาทีต่องเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืน

ภาษีไดตามม.107 
4. น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามนัที่เติมในอากาศยาน หรือเรือที่มีขนาดเกนิกวา 500 

ตันกรอสสและเดินออกไปยงัตางประเทศ  
5. น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามนัที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมหรือ

นําไปใชในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภณัฑน้ํามนั  
6. สินคาที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการ หรือ บริจาคเปนสา

ธารณกุศลแกประชาชนโดยผานสวนราชการ  
7. สินคาที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนไมสามารถใชการไมได มีสิทธิไดรับคืน

ภาษีที่ไดเสียไวแลว 
  

  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี 
             เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน )  
   กําหนดเวลายื่นแบบชําระภาษี 
   ผูนําเขาตองยื่นแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออกใบขนคาให
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษี ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรม
ศุลกากร หรือดานศุลกากร   
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   การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี
              ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีตามมูลคา ในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทายโดยใหถือ
มูลคาคือ ราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขาคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนและคาธรรมเนียมอื่น ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี้  
 
ภาษีสรรพสามิต  
=  ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x อัตราภาษี 

    1 - ( 1.1 x อัตราภาษี )  
 
2. ภาษีรถยนต 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบอุตสาหกรรม   
- ผูนําเขา  
- ผูดัดแปลง  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน  

- ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน 30 
วัน กอนวนัเริม่ผลิตสินคา  
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี 

- ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีเกิดในเวลาทีน่ําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน 

- ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกบัความรับผิดในการ
เสียภาษมีูลคาเพิ่ม ในกรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทัง้หมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอน
นําสินคาออกจากโรงงานอตุสาหกรรม  
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี 

- ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน
ได หรือเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
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ใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือคลังสินคาทัณฑบนได       
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษี 

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิตโร
งานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตจังหวัดอื่น ใหชําระภาษีที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สํานักงาน
สรรพสามิตที่สาขา 

- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน 
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี้ 
 
ภาษีสรรพสามิต   =    มูลคา x อัตราภาษ ี
                             =   (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษ ี
                             =   ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี

                                                         1-(1.1x อัตราภาษี) 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 

   ผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนต ผลิตรถยนตนั่ง 1 คัน ขนาดความจกุระบอกสูบ 
2,800 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม(รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) คันละ 
900,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 40  

วิธีการคํานวณ 
ภาษีสรรพสามิต  = มูลคา x อัตราภาษ ี  

= (900,000) x 40/100 
    = 360,000 บาท 
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จะตองชําระภาษีสรรพสามิต    =  360,000 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี =  36,000  บาท 
รวมตองชําระ       =  396,000  บาท 
 
   การลดหยอนภาษ ี
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตจากสินคาที่
ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนําจํานวนเงินภาษีไดเสียไวแลว สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือ 
สวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียภาษีสําหรับสินคานั้น ทั้งนี้ให
ยื่นคํารองและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีกําหนด  
   การยกเวน และการคืนภาษี 

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร  
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ  
3. เสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืน

ภาษีไดตาม ม.107 
 

  หนาท่ีผูนําเขา 
ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี

   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากร  (เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน)  
   กําหนดเวลายื่นแบบชําระภาษี 
   ผูนําเขาตองยื่นแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินคา
ใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษี 
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศุลกากร  
   การคํานวณภาษี / ฐานภาษี  
   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีตามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทายโดยใหถือ
มูลคา คือ ราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขาคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ
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การ ลงทุนและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี้ 

ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F+อากรขาเขา+ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) x อัตราภาษี                                
 1-(1.1xอัตราภาษี) 

ตัวอยางการคํานวณภาษี 
           บริษัทผูนําเขารายหนึ่ง นําเขารถยนตนั่ง ชนิดสเตชั่นแวกอน จํานวน 1 คัน ขนาดความจุตรง
ยอดสูบ 3,400 ซีซี 198 แรงมา (1-10) ราคา ซี.ไอ.เอฟ 607,914.42 บาท (คือ ราคาสินคา + คาขนสง + คา
ประกันภัย) อากรขาเขา 486,331.54 บาท และ อัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลคารอยละ 50 
 
วิธีคํานวณภาษี  
สูตร 
 
ภาษีสรรพสามิต          =    (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต  

                                            1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
  
แทนคาในสูตร  
 
 ภาษีสรรพสามิต =     ( 607,914.42 + 486,331.54 )  x  50/100 
                                                             1 – ( 1.1 x 50/100 ) 
  
                                  =     547,122.98 
                                         0.45 
 
จะตองชําระภาษีสรรรพสามิต                                            =  1,215,828 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย 10% ของคาภาษี     =       121,582.80 บาท 
รวมตองชําระภาษีสรรพสามิตและภาษีเกบ็เพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย =     1,337,410.8 บาท                      
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การยกเวน และการคืนภาษี 
1.   สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวา

ดวยพิกัดอัตรา ศุลกากร โดยถือตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร  

2.   สินคาที่นําเขาซึ่งไดเสียภาษีแลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษีแกผูนํา
เขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และในอัตราเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

3.  สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแล เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิไดรับการ
คืนภาษีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 
3.   ยาสูบ 
     คํานิยาม  
  ชนิดยาสูบ  

1. ยาเสน หมายความวา ใบยาหรือยาอัด ซ่ึงไดหั่นเปนเสนและแหงแลว  
2. ยาสูบ   หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสนปรุงและให รวมตลอดถึง

ยาเคี้ยวดวย  
- บุหร่ีซิกาแรต หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหง หรือยาอัดเจือปน

หรือไมซ่ึงมวนดวย กระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษ หรือใบยาแหงหรือยาอัด 
- บุหร่ีซิการ หมายความวา ใบยาแหง หรือยาอัด ซ่ึงมวนดวยใบยาแหงหรือยาอัด  
- บุหร่ีอ่ืน หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุง ซ่ึงมวนดวยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบ

มะกา ใบจาก หรือวัตถุอ่ืนที่มิใชกระดาษ หรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษและที่มิใช ใบยาแหงหรือยาอัด 
- ยาเสนปรุง หมายความวา ใบยาซึ่งมิใช ใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซ่ึง ไดหั่นเปน

เสน และปรุงหรือปนดวยวัตถุ อ่ืนนอกจากน้ํา 
- ยาเคี้ยว หมายความวา สวนใดสวนหนึ่ง ของใบยาแหง นอกจากใบยาแหงพันธุ ยาสูบ

พื้นเมืองซึ่งไดปรุงหรือปนดวย วัตถุอ่ืนนอกจากน้ําเพื่ออมหรือเคี้ยว  
ทําไมตองเก็บภาษียาสูบ 
          เนื่องจากภาษียาสูบ เปนแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาลเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ แตส่ิง
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนมาตรการดานภาษีเพื่อควบคุมการบริโภค ดังนั้นภาษียาสูบจึงเปน
เครื่องมือในการควบคุมการบริโภคสิ่งที่เปน อันตรายตอสุขภาพรายไดจากภาษียาสูบ รัฐจะนําไปชดเชย
เปนคาใชจายในการดูแลรักษาผูเจ็บปวยหรือไดรับพิษภัย จากการสูบบุหร่ีรวมทั้งรัฐจะตองสรางสถานี
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อนามัย โรงพยาบาล ซ้ือเครื่องมือทางการแพทยตลอดจนยารักษาโรค เพื่อรองรับผูปวยที่เพิ่มขึ้น จึงถือ
วาภาษียาสูบมีสวนสงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการควบคุมการผลิตและจําหนาย เพื่อจํากัดการบริโภค 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราภาษีและราคาบุหร่ีใหสูงขึ้นทุกระยะตามสภาพเศรษฐกิจ มีผลทํา
ใหราคาบุหร่ีเพิ่มสูงขึ้น การซื้อบุหร่ีมาสูบจะลดลงโดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดนอยหรือกลุมที่ไมสามารถ
หารายไดเอง โดยเฉพาะกลุมเยาวชนของชาติ 
วิธีคํานวณภาษียาสูบ 
   1. ยาสูบที่ทําในราชอาณาจักร 
 
ภาษียาสูบ   =   (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ × อัตราภาษีสรรพสามิต) 
          1-(1.1×  อัตราภาษีสรรพสามิต) 
                2. ยาสูบที่นําเขามาในประเทศ 
 
ภาษยีาสูบ    =   (ราคา C.I.F. + อากรขาเขา+คาธรรมเนียมพิเศษ+ภาษีและคาธรรมเนียมอื่น× อัตราภาษีสรรพสามิต) 
                                                            1-(1.1×  อัตราภาษสีรรพสามิต) 
 
4.   สุรา 
  คํานิยาม 
  ชนิดสุรา 

- สุราแช   หมายความวา สุราที่ยังไมไดกล่ัน และใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับ
สุรากล่ันแลวแตยังมีแรงแอลกอฮอล ไมเกินกวาสิบหาดีกรีดวย เชน เบียรและไวน  

- เบียร คือ สุราแชที่ทําจากขาวมอลท ดอกฮอพและขาว  
- ไวน คือ สุราที่ทําจากองุน แบงเปนสองพวกคือ  ทําจากองุนเขียวและทําจากองุนแดงแต

ชนิด ยอย ๆ มีจํานวนมากมายโดยมากมักเรียกชื่อตามเมืองที่ทําชนิดอื่น ๆ 
- สุรากล่ัน หมายความวา สุราที่ไดกล่ันแลว และใหหมายความรวมถึงสุรากล่ันที่ไดผสม

กับสุราแชแลวแตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย เชน วิสกี้ บรั่นดี รัม วอดกา ยินลิเคียว เปน
ตน 

- สุราขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องยอมหรือส่ิงผสมปรุงแตงมีแรงแอลกอฮอลที่ต่ํา
กวาแปดสิบดีกรี 

- สุราผสม (เชี่ยงชุน หงสทอง แสงทิพย) คือ สุรากล่ันที่ใชสุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุง
แตงมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวาแปดสิบดีกรี  
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- สุราปรุงพิเศษ (แมโขง) คือ สุรากลั่นที่ใชสุราสามทับมาปรุงแตงมีแรงแอลกอฮอล ต่ํา
กวาแปดสิบดีกรี 

สุราพิเศษ 
- สุราวิสกี้ คือ สุราที่กล่ันจากธัญพืช เชน ขาวมอลท ขาว ขาวโพด มาปรุงแตงมีแรง

แอลกอฮอลต่ํากวาแปดสิบดีกรี  
- สุราบรั่นดี คือ สุราที่กล่ันจากไวนองุน  
- สุรากล่ันอยางอื่น เชน รัม คือ สุราที่กล่ันจากน้ําตาล กากน้ําตาล  
- สุราสามทับ คือ สุรากล่ันที่มีแรงแอลกอฮอลตั้งแตแปดสิบดีกรีขึ้นไป  
- ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมหรือที่นําไป ทําการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามวิธีการ ที่อธิบดี

กําหนด  
- ที่นําไปใชในการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร หรือนําไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อ

ใชเปนเชื้อเพลิงทั้งนี้ตามวิธีที่อธิบดีกําหนด 
 
5.  เคร่ืองดื่ม 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน 
กอนวันเริ่มผลิตสินคา 
   ความรับผิดในการเสียภาษี  

- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีเกิดในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน  

- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีความรับผิดการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอนนํา
สินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   กรณีเครื่องขายเครื่องดื่ม  
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- ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน
ได หรือ  

- เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนได 
   กรณีเครื่องดื่มที่ใชแสตมป หรือเครื่องหมายแสดงรายการภาษีจดทะเบยีน  

- ยื่นชําระภาษกีอนเกิดความรบัผิดเพื่อนําแสตมป หรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษจีดทะเบียนไปผนกึเครื่องดื่มกอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรมตอไป 
    
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที ่กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตจังหวดัอื่น ใหชําระภาษีทีสํ่านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยืน่แบบรายการภาษีรวม 

  
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน 
การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
           ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษตีามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดยคํานวณภาษี
สรรพสามิต ไดดังนี ้
 
กรณีอัตราภาษตีามปริมาณ 
ภาษีสรรพสามิต      =  ปริมาณสินคา x อัตราภาษ ี
 
กรณีอัตราภาษตีามมูลคา 
ภาษีสรรพสามิต                       = มูลคา x อัตราภาษ ี
หรือสูตรภาษสีรรพสามิต        =      (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+

ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษ ี 
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                                                =  ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี
                                                                                 1-(1.1x อัตราภาษี) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
          บริษัท แสนดี จํากดั ผลิตเครื่องดื่มน้ําอัดลม เครื่องหมาย “ แสนด ี“ จํานวน 10,000 ขวด 
ขนาดบรรจุภาชนะละ 500 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม(รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 8 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 20 และอัตราภาษี
สรรพสามิตตามปริมาณชนิด บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ซี.ซี. ภาชนะละ 0.37 บาท เศษของ 
440 ซี.ซี. ใหนบัเปน 440 ซี.ซี.   
 
วิธีการคํานวณ 
 
1.  ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ  
จํานวนเครื่องดื่ม 1 ขวดตอ 440 ซี.ซี.  = 500  หนวยตอ 440 ซี.ซี.  440  
                                                             = 1.14(เศษของ 440 ซี.ซี.ใหนบัเปน 440 ซี.ซี)                                            
                                                            = 2  หนวยตอ 440 ซี.ซี. 
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ปริมาณXอัตราภาษ ี 
    = 10,000 X2 X 0.37 บาท 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต =   7,400 บาท 
 
2. ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา 
ภาษีสรรพสามิต  = มูลคา X อัตราภาษ ี
    =  (10,000X8)X20/100 
    = 16,000 บาท 
จะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตตามมูลคาที่คํานวณได สูงกวา ภาษีตามปริมาณที่คํานวณได 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิตตามมูลคา    = 16,000  บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี =  1,600  บาท 
รวมตองชําระ     =  17,600  บาท 
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การยกเวนภาษี 
   เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักผูประกอบอุตสาหกรรมสิทธิไดรับการยกเวน
ภาษีสรรพสามิต จะตองไมมีกาซ คารบอนไดออกไซดและใหเปนไปตามบัญชีอัตราสวนผสมของ
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักตามประกาศ กรมสรรพสามิตเรื่องกําหนดสวนผสมของเครื่องดื่มน้ํา
ผลไม และน้ําพืชผักที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขามีสิทธิ ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2538 
  การยกเวน และการคืนภาษ ี

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
3. ผูเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีไวเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษี

ไดตาม ม.107 
 
  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี 
   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน ) 
   กําหนดเวลายื่นแบบชําระภาษี 
ผูนําเขาตองยื่นแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออก ใบขนสินคาใหตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร   
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษี 
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศุลกากร 
    การคํานวณภาษี / ฐานภาษี 
   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีตามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทาย โดยใหถือ
มูลคาคือราคา C.I.F.ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การ ลงทุน และคาธรรมเนียมอื่น ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี้ 
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ภาษีสรรพสามิต  
= ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอื่นไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิม่ ) x อัตราภาษี 

1 - ( 1.1 x อัตราภาษี ) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
          บริษัท เอบี จํากัด นําเขาเครื่องดื่มไซดี้ จํานวน 10,000 ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 1,000 ซี.ซี.
ราคา ซี.ไอ.เอฟ 40,000 บาท (คือราคาสินคา +คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 8,000 บาท อากร
พิเศษ 800 บาทอัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลคารอยละ 20 และอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 
ภาชนะละ 0.37 เศษของ 440 ซี.ซีใหนับเปน 440 ซี.ซี 
 
วิธีคํานวณภาษี 
1. .ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 
จํานวนเครื่องดื่ม 1 ขวด ตอ 440 ซี.ซี.    = 1,000   หนวยตอ 440 ซี.ซี.                                       
    = 2.27 (เศษของ 440 ซี.ซี.ใหนบัเปน 440 ซี.ซี.)  
    = 3 หนวยตอ 440 ซี.ซี. 
 ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ปริมาณ x อัตราภาษ ี
    = 10,000 x 3 x 0.37 บาท  
    = 11,100 บาท 
 
2. ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา 
สูตร  
 
ภาษีสรรพสามิต   =   (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรสามิต                                                 
                                                            1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร  
           ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา = ( 40,000 + 8,000 + 800 ) x 20/100                                                           
                                                                                       1 – ( 1.1 x 20/100 )  
    = 9,760  
                                                                              0.780 
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ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา                      = 12,512.82  บาท 
จะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตตามมูลคาที่คํานวณได สูงกวา ภาษีตามปริมาณที่คํานวณได 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิตตามมูลคา    =  12,512.82  บาท  
ภาษีเก็บเพิ่มเพือ่กระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษี  =  1,251.28  บาท รวม
ตองชําระเทากบั     = 13,764.10  บาท 
 
การยกเวน และการคืนภาษี 
           1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากรโดยถือตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
           2. สินคาที่นําเขาซึ่งไดเสียภาษีแลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษีแกผูนําเขาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และในอัตราเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
           3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิไดรับการคืนภาษีตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 
6.   เคร่ืองไฟฟา 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 

- ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 
วัน กอนวันเริ่มผลิตสินคา 
 
 
    ความรับผิดในการเสียภาษี  

- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีเกิดในเวลาที่นําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน 
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- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีความรับผิด 

- การเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอนนําสินคาออก
จากโรงงานอุตสาหกรรม  
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน
ได หรือ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมลูคาเพิม่
ใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
คลังสินคาทัณฑบนได ผูประกอบอุตสาหกรรมตองปฏิบัติตามระเบียบแสตมปเครื่องปรับอากาศ 
 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม

สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน  
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
                       ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษตีามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
 
กรณีอัตราภาษตีามมูลคา  
ภาษีสรรพสามิต   =      มูลคา x อัตราภาษี  
                         =      (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษ ี
           =      ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 
                                              1-(1.1x อัตราภาษี) 
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ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
          กรณีสินคาผลิตในประเทศบริษัท เอกวงศ จํากัด จําหนายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 72,000 บีที
ยู จํานวน 100 เครื่อง ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษี เพื่อ
กระทรวงมหาดไทย) เครื่องละ 35,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15  
วิธีการคํานวณ 
ภาษีสรรพสามิต  = มูลคา x อัตราภาษ ี  
    = (100 x 35,000) x 15/100  
    = 525,000  บาท 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต    =  525,000 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 52,500 บาท 
รวมตองชําระ     =  577,500 บาท 
 
   การลดหยอนภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม มีสิทธิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตจากสินคาที่
ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนํา จํานวนเงินภาษี ไดเสียไวแลวสําหรับสินคาที่นํามาใช เปนวัตถุดิบ 
หรือสวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจาก จํานวนเงินภาษีที่ตองเสียภาษีสําหรับสินคานั้น ทั้งนี้
ใหยื่นคํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  
   การยกเวน และการคืนภาษ ี

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
3. ผูเสียภาษีโดยไมมหีนาทีต่องเสียภาษีไวเกนิกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษี

ไดตาม ม.107 
 
 
 

  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี
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   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษศีุลกากร (เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึน้ในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน) 
 
   กําหนดเวลายืน่แบบชาํระภาษี 
   ผูนําเขาตองยืน่แบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษใีนเวลาที่ออกใบขนสินคาให
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศลุกากร 
    การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี
   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษตีามมูลคา ในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทาย โดยใหถือ
มูลคา คือ ราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการ ลงทุน และคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึง
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี ้
 
ภาษีสรรพสามิต 
 =  ( C.I.F. + อากรขาเขา+ ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x อัตราภาษ ี
                                                                1 - ( 1.1 x อัตราภาษี ) 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
          กรณีสินคานําเขาบริษทั เอเชีย จํากัด นําเขาเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
28,284.32 บาท (คือ ราคาสินคา + คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 8,485 บาทอากรพิเศษ 848 
บาท และ อัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลคารอยละ 15  
วิธีคํานวณภาษี 
สูตร   
ภาษีสรรพสามิต 
                 =  (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต                                                            
                                                 1 –  (1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร 
ภาษีสรรพสามิต  = 28,284.32 + 8,485 + 848 ) x 15/100 
                      1 – ( 1.1 x 15/100 )   
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    =  5,642.59  
        0.835 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต =  6,758 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10% ของคาภาษี   =  675.80  บาท  
รวมตองชําระภาษ ี                                                   
 
   การยกเวน และการคืนภาษี  

1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตาม กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราศุลกากรโดยถือตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร  

2. สินคาที่นําเขาซึ่งไดเสียภาษีแลว และหากสงกลับออกไป ใหคืน ภาษีแกผูนํา
เขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และใน อัตราเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  

3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิไดรับ
การคืนภาษีตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 
 
7.  น้ําหอมและหัวหอม 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี

- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา 

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 

- ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 
วัน กอนวันเริ่มผลิตสินคา  
   ความรับผิดในการเสียภาษี 

- ความรับผิดในอันที่ จะ เสียภาษี เกิดในเวลาที่นํ า สินค าออกจากโรง
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน 
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- ความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณี 

- ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอน
นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 
 
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมีหลักประกัน
ได หรือเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหยื่นแบบชําระภาษี ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินคาทัณฑบนได 
 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม

สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
   การแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กอนวันที่เร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน  
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ3โดยคํานวณ
คาภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
 กรณีอัตราภาษีตามมูลคา 

ภาษีสรรพสามิต =  มูลคา x อัตราภาษ ี

                        = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม+ภาษี สรรพสามิต+ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษ ี
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                                         =       ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี 
                                                                    1-(1.1x อัตราภาษี) 
 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
 
กรณีสินคาผลิตในประเทศ  
  น้ําหอม 12 ขวด ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ 
กระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 500 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15 
 
วิธีการคํานวณ 
 
                      ภาษีสรรพสามิต = มูลคา x อัตราภาษ ี 
    =  (12 x 500) x 15/100  
    = 900 บาท  
  จะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 900 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 90 บาท 
รวมตองชําระ    =   990 บาท 
 
   การยกเวน และการคืนภาษ ี 

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร  
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ  
3. ผูเสียภาษีโดยไมมหีนาทีต่อเสียภาษไีวเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษไีด

ตาม ม.107  
 
  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี

DPU



 

 

100

   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษศีุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมาย วาดวย ศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน )  
   กําหนดเวลายืน่แบบชาํระภาษี 
   ผูนําเขาตองยืน่แบบรายการภาษ ี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินคา
ใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศลุกากร 
   การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี  
   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษตีามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชแีนบทาย โดยใหถือ
มูลคา คือราคาC.I.F.ของสินคาบวกดวยอากรขาเขาคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การ ลงทุนและคาธรรมเนียมอ่ืนตามทีจ่ะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี ้
 
ภาษีสรรพสามิต     
            =    (C.I.F+อากรขาเขา+ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) x อัตราภาษ ี
                                                              1- (1.1 x อัตราภาษี) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคานําเขา 
          บริษัท คอส จํากัด นําเขาน้ําหอม (Perform & Toilet Water) จํานวน 372 ขวด ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
172,664.04 บาท(คือ ราคาสินคา + คาขนสง + คาประกันภยั) อากรขาเขา 69,065.00 บาท อากรพิเศษ 
6,906.00 บาท และอัตราภาษสีรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15  
วิธีคํานวณภาษี 
สูตร  
ภาษีสรรพสามิต       =    (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต                                     
                                                                        1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร  
ภาษีสรรพสามิต =   (172,664.04 + 69,065 + 6,906) x 15/100 
                                                          1 – ( 1.1 x 15/100  
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                                    =  37,295.25 
                  0.835  
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต   =  44,665 บาท  
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10%ของคาภาษี   =  4,466.50 บาท  
รวมตองชําระภาษี    =  49,131.50 บาท 
 
การยกเวน และการคืนภาษ ี
           1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยพิกดัอัตรา
ศุลกากรโดยถอืตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร  
                 2. สินคาที่นําเขาซ่ึงไดเสียภาษแีลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษแีกผูนําเขาตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในอัตราเดยีวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
                 3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษแีลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร มีสิทธิไดรับการคืนภาษตีาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากร 
 
8.  แกวเลคคริสตัส 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบอุตสาหกรรม  
- ผูนําเขา  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน 
กอนวนัเริ่มผลิตสินคา 
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี 
   ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีเกิดในเวลาทีน่ําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีความรับผิดการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
เกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  
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   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี 
   ยื่นแบบชําระภาษภีายใน 10 วัน นับแตวนัที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินคาทัณฑบน  
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม

สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน  
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
ภาษีสรรพสามิต    =   มูลคา x อัตราภาษ ี 
                              =   (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพื่อมหาดไทย)x อัตราภาษี 
                              =   ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี 
                                                          1-(1.1x อัตราภาษี) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
   แกวเลดคริสตัล ชนิดที่ใชบนโตะอาหาร จํานวน 5 ช้ิน ราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อ กระทรวงมหาดไทย) ช้ินละ 1,500 บาท อัตราภาษี
สรรพสามิตตามมูลคารอยละ 15  
วิธีการคํานวณ 
ภาษีสรรพสามิต     =    มูลคา x อัตราภาษ ี
                                                      =   (5 x 1,500) x 15/100 
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                                                      =   1,125.00 บาท 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต =  1,125.00 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 112.50 บาท 
รวมตองชําระ                        =  1,237.50 บาท 
 
   การลดหยอนภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม มีสิทธิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตจากสินคาที่
ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนําจํานวนเงินภาษ ีไดเสียไวแลวสําหรบัสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดบิหรือ
สวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงนิภาษีทีต่องเสียภาษ ี สําหรับสินคานั้น ทั้งนี้ให
ยื่นคํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด   
 
   การยกเวน และการคืนภาษี 

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
3. แกว เลดคริสตัลและแกว เลดคริสตัล อ่ืนที่นํ าไปใช เปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบในการผลิตสินคาหรือส่ิงของอื่น 
4. ผูเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีไวเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษี

ไดตาม ม.107 
  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี 
   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน ) 
   กําหนดเวลายื่นแบบชําระภาษี 
   ผูนําเขาตองยื่นแบบรายการภาษี พรอมกับชําระภาษีในเวลาที่ออก ใบขนสินคา
ใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษี 
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศุลกากร 
   การคํานวณภาษี / ฐานภาษี 

DPU



 

 

104

   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีตามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชีแนบทาย โดยใหถือ
มูลคา คือราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ
การ ลงทุน และคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนด โดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี้ 
 
ภาษีสรรพสามิต   
     =  ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x อัตราภาษ ี
                                                             1 - ( 1.1 x อัตราภาษี ) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคานําเขา 
          บริษัท ที เอส แอล จํากัด นําเขาแจกันคริสตัล จํานวน 1 ช้ิน ราคา ซี.ไอ.เอฟ 4,500 บาท (คือ 
ราคาสินคา + คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 1,575.00 บาท อากรพิเศษ 157 บาทและอัตราภาษี
สรรพสามิตตามมูลคา รอยละ 15  
วิธีคํานวณภาษีตามมูลคา 
สูตร  
ภาษีสรรพสามิต   =    (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต  
                                                                       1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร 
ภาษีสรรพสามิต          =    (4,500 + 1,575 + 157 ) x 15 / 100 
                                                   1 – ( 1.1 x 15/100 ) 
                                =  934.80 
        0.835  
  
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต =  1,120 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10% ของคาภาษี   = 112 บาท 
รวมตองชําระภาษ ี  =  1,232 บาท 
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  การยกเวน และการคืนภาษ ี 
1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยพกิัดอัตรา

ศุลกากรโดยถอืตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร  
2. สินคาที่นําเขาซ่ึงไดเสียภาษแีลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษแีกผูนาํเขาตาม

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข      และในอัตราเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักรมสิีทธิไดรับการคืนภาษี

ตามหลักเกณฑ วิธีการ   และเงื่อนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
4. แกวเลดคริลตัลและแกวคริสตัลที่นาํไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต

สินคาหรือส่ิงของอื่น 
 
9.  พรม 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบอุตสาหกรรม 
- ผูนําเขา 

   หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน 
กอนวนัเริ่มผลิตสินคา 
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี 
   ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีเกิดในเวลาทีน่ําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือ คลังสินคาทัณฑบนความรับผิดในอนัที่จะเสยีภาษสีรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  ในกรณีความรบัผิดการเสียภาษีมลูคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
เกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบชําระภาษภีายใน 10 วัน นับแตวนัที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
คลังสินคาทัณฑบน 
 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
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- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 

- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม
สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันที่เร่ิม
จําหนาย หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน  
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษี  
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี้ 
 
ภาษีสรรพสามิต   =  มูลคา x อัตราภาษ ี 
                         =  (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพือ่มหาดไทย) x อัตรา

ภาษ ี
   =  ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี
                                                      1-(1.1x อัตราภาษี) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
         พรมขนสัตว ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่
กระทรวงมหาดไทย) มูลคา 50,000 บาท  
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 20  
วิธีการคํานวณ 
ภาษีสรรพสามิต  = มูลคา x อัตราภาษ ี 
    = 50,000) x 20/100 

   = 5,000  บาท 
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จะตองชําระภาษีสรรพสามิต =  5,000 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 500 บาท 
รวมตองชําระ                        = 5,500 บาท 
    = 13,373.54 
   การลดหยอนภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรม มีสิทธิขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตจากสินคาที่
ไดเสียภาษีไวแลว โดยสามารถนําจํานวนเงินภาษี ไดเสยีไวแลวสําหรบัสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดบิหรือ 
สวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงนิภาษีทีต่องเสีย ภาษีสําหรับสินคานั้น ทั้งนี้ ให
ยื่นคํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  
   การยกเวน และการคืนภาษ ี

1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร 
2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
3. ผูเสียภาษีโดยไมมหีนาทีต่องเสียภาษีไวเกนิกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษี

ไดตาม ม.107 
 
  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี
   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษศีุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึน้ในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน ) 
   กําหนดเวลายืน่แบบชาํระภาษี 
   ผูนําเขาตองยืน่แบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษใีนเวลาที่ออกใบขนสินคาให
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศลุกากร 
   การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี
   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษตีามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชแีนบทาย โดยใหถือ
มูลคา คือราคา C.I.F. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
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การ ลงทุน และคาธรรมเนียมอื่นตามที่ จะไดกําหนด โดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี ้
ภาษีสรรพสามิต   
=  ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x อัตราภาษี 
                                                            1 - ( 1.1 x อัตราภาษี ) 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคานําเขา  
          บริษัท แทรฟฟค เอ็กซเพรส จํากัด นาํเขา พรมทําดวยขนสัตว จาํนวน 1 ผืน ราคา C.I.F. 
50,276.71 บาท (คือ ราคาสินคา +คาขนสง+คาประกันภยั) อากรขาเขา 15,083.00 บาท อากรพิเศษ 
1,508.00 บาท และอัตราภาษสีรรพสามิตมูลคารอยละ 20  
 
วิธีคํานวณภาษีตามมูลคา 
สูตร  
 
ภาษีสรรพสามิต           =   (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต                                       
                                                                1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร 
 
ภาษีสรรพสามิต         =    (50,276.71+15,083.00+1,508.00)X20 / 100 
                                                              1 – ( 1.1 x 20/100 ) 
 
                              =   13,373.54                
                                              0.78 
 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต    =  17,146.00  บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10% ของคาภาษี  =  1,174.60   บาท  
รวมตองชําระภาษี                 =  18,860.60  บาท 
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   การยกเวน และการคืนภาษ ี
1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวย

พิกัดอัตราศุลกากร  
โดยถือตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร  

2. สินคาที่นําเขาซ่ึงไดเสียภาษีแลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษีแกผูนํา
เขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข      และในอัตราเดยีวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักรมสิีทธิไดรับ
การคืนภาษตีามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดยีวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  

4. แกวเลดคริลตัลและแกวคริสตัลที่นําไปใชเปนวัตถุดบิหรือสวนประกอบใน
การผลิตสินคาหรือส่ิงของอื่น 
 
10.   แบตเตอรี ่
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี

- ผูประกอบอุตสาหกรรม 
- ผูนําเขา  

  หนาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม 
   การจดทะเบียน 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนสรรพสามิต ภายใน 30 วนั 
กอนวนัเริ่มผลิตสินคา  
   ความรับผดิในการเสียภาษ ี 
   ความรับผิดในอันที่จะเสยีภาษีเกิดในเวลาทีน่ําสินคาออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนความรับผิดในอนัที่จะเสยีภาษสีรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ในกรณีความรับผิดการเสียภาษีมลูคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
เกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม   
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบชําระภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหรืออาจขอชําระภาษภีายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ําสินคาออก จากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนโดยมหีลักประกัน
ได หรือ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึน้พรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
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ใหยืน่แบบชําระภาษ ีภายในวันที ่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนทีน่ําสินคาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือคลังสินคาทัณฑบนได 
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี

- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม

สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
   การแจงราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม  
   ผูประกอบอุตสาหกรรม ตองแจงราคาขาย ณ โรงานอุตสาหกรรม กอนวันทีเ่ร่ิม
จําหนาย หรือกอนวนัที่เปลีย่นแปลงราคาไมนอยกวา 7 วัน   
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
                ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
ภาษีสรรพสามิต   
                      =   มูลคา x อัตราภาษ ี 
                      =  (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย)x อัตราภาษี 
                      =  ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษ ี
                                            1-(1.1x อัตราภาษี) 
 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคาผลิตในประเทศ 
          บริษัท วรา จํากัด จําหนายแบตเตอรี ่จํานวน 40 ลูก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษี
สรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย)ลูกละ 150 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลครอยละ 10  
  
วิธีการคํานวณ 
                        ภาษีสรรพสามิต = มูลคา x อัตราภาษ ี
    = (40 x 150) x 10/100 
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    = 600 บาท 
 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต  = 600 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 60 บาท 
รวมตองชําระ   =  660 บาท 
 
   การยกเวน และการคืนภาษี 
   1. สินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร  

2. สินคาที่จําหนายใหแกผูไดรับสิทธิตามขอผูกพัน หรือตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ  

3. ผูเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีไวเกินกวาที่ควรเสีย มีสิทธิขอคืนภาษี
ไดตาม ม.107   
   การลดหยอนภาษ ี
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหยอนภาษจีํานวนเงินภาษีทีไ่ดเสยีไวแลว 
สําหรับสินคาที่นํามาใชเปนวัตถุดิบหรือ สวนประกอบในการผลิตสินคามาหักออกจากจํานวนเงนิภาษีที่
ตองเสียสําหรับสินคานั้น ทั้งนี้ใหยืน่คํารองและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด 
 
  หนาท่ีผูนําเขา 
   ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษ ี
   เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษศีุลกากร ( เวนแต กรณี
สินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในเวลานํา
สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน ) 
    กําหนดเวลายืน่แบบชาํระภาษี 
   ผูนําเขาตองยืน่แบบรายการภาษี พรอมกบัชําระภาษใีนเวลาที่ออก ใบขนสินคา
ใหตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   
   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี
   ผูนําเขายื่นแบบและชําระภาษีที่กรมศุลกากร หรือดานศลุกากร 
    การคํานวณภาษี / ฐานภาษ ี
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   ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษตีามมูลคาในอัตราภาษีตามบัญชแีนบทาย โดยใหถือ
มูลคา คือราคา C.I.F.ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การ ลงทุน และคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
ดังนี ้
ภาษีสรรพสามิต    
=    ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x อัตราภาษ ี
                                              1 - ( 1.1 x อัตราภาษี ) 
ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
กรณีสินคานําเขา 

         บริษัท นคร จํากัด นําเขาแบตเตอรี่ จาํนวน 15,000 ลูก ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 464,769.82 บาท ( คอื 
ราคาสินคา + คาขนสง + คาประกันภัย) อากรขาเขา 86,953.00 บาท อากรพิเศษ 8,695.00 บาท และ 
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 10 

วิธีคํานวณภาษี 
สูตร           
ภาษีสรรพสามิต      =    (C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีอ่ืนไมรวม VAT ) x อัตราภาษีสรรพสามิต                                           
                                                      1 – ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
แทนคาในสูตร 
         ภาษีสรรพสามิต     =    (464,769.82 + 86,953 + 8,695) x 10/100 
                                                            1 – ( 1.1 x 10/100 ) 
 
                                       =                        56,041.782 
                                                                      0.89 

จะตองชําระภาษีสรรพสามิต                                                           =   62,968.29  บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ มหาดไทย 10% ของคาภาษ ี                 =   6,296.82  บาท 
รวมตองชําระภาษ ี                                                                           =   69,265.11  บาท 

   การยกเวน และการคืนภาษี  
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1. สินคานําเขาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราศุลกากรโดยถือตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีบ่ัญญัติไวในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  

2. สินคาที่นําเขาซ่ึงไดเสียภาษีแลว และหากสงกลับออกไป ใหคืนภาษีแกผูนํา
เขาตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข      และในอัตราเดยีวกับการคืนเงินอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 

3. สินคาที่นําเขาที่ไดเสียภาษีแลว เมื่อสงออกนอกราชอาณาจักรมสิีทธิไดรับ
การคืนภาษตีามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเดยีวกับการคืนเงินอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร  

4. แกวเลดคริลตัลและแกวคริสตัลที่นําไปใชเปนวัตถุดบิหรือสวนประกอบใน
การผลิตสินคาหรือส่ิงของอื่น 
 
11.  สถานบริการ 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี 

- ผูประกอบการกิจการบันเทิงหรือหยอนใจ  
- ผูประกอบกิจการเสี่ยงโชค 
- ผูประกอบการกิจการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
- ผูประกอบการกิจการที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ  
- ผูประกอบการกิจการบริการอื่น ๆ 

  หนาท่ีผูประกอบการ 
   การจดทะเบียน 

- ยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 วัน กอนวนัเริ่มผลิตสินคา 
- ความรับผิดในการเสียภาษ ี 
- ความรับผิดในอันจะตองเสยีภาษี เกิดในเวลารับชําระคาบริการ  
- ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เกิดขึ้นกอนไดรับชําระคาบริการ 
   กําหนดเวลายืน่แบบและชําระภาษ ี
   ยื่นแบบชําระภาษภีายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอัน
จะตองเสียภาษีเกิดขึน้ 
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   สถานที่ยื่นแบบรายการและชําระภาษ ี
- โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตกรุงเทพ ใหชําระภาษีที่ กรมสรรพสามิต 
- โรงานอุตสาหกรรมที่ตั้ งในเขตจังหวัดอื่น  ให ชําระภาษีที่ สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตที่สาขา 
- ถามีหลายแหงยื่นคํารองตออธิบดีโดยยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรม

สรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตแหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี กําหนดสถานที่
อ่ืนได 
   การคํานวณภาษี/ฐานภาษ ี 
   ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่ระบุในขอ 3 โดย
คํานวณภาษีสรรพสามิต ไดดังนี ้
 
ภาษีสรรพสามิต   =    มูลคา x อัตราภาษ ี
   =     (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษี สส+ภาษีเพือ่มหาดไทย) x อัตราภาษ ี
 
   ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
   กรณีสถานบริการ (สนามกอลฟ)บริษัท นรา จํากดั มีรายรับประจําเดือน 
มกราคม 2542 จากคาใชบริการสนามกอลฟ (คากรีนฟ) 103,620 บาทคาสมาชิก 40,000 บาท รวมเปน
เงิน 143,620 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคารอยละ 10 
 
วิธีการคํานวณ 
 
ภาษีสรรพสามิต   =  มูลคา x อัตราภาษ ี 
    =  (103,620 + 40,000) x 10/100  
   = 14,362.00 บาท 
 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต  =  14,362.00 บาท 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย รอยละ 10 ของคาภาษ ี= 1,436.20 บาท 
รวมตองชําระ                        =  15,798.20 บาท 
   ตัวอยางการคาํนวณภาษ ี
   กรณีสถานบริการ (สนามมา) 
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   สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับคาผานประตู   395.098.18   บาท และรายรับ
ที่หักไวจากผูเลนการพนันแขงมา 2,976,851.50   บาท  รวมเปนเงิน  3,371,949.68   บาท อัตราภาษี
สรรพสามิตตามมูลคารอยละ   20 
วิธีการคํานวณ 
 
ภาษีสรรพสามิต     = มูลคา x อัตราภาษ ี
มูลคา      = รายรับคาผานประตู + รายรับที่หักมูลคาจากผูเลนพนันแขง

มา 
                                       =     371,949.68 x 20/100 
                                      =       674,389.93 บาท 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิต  =  674,389.93 
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย 10% ของคาภาษี = 67,438.99 บาท 
รวมตองชําระ                     =  741,828.92 บาท 
 
12.  ไพ 
   คํานิยาม  
   “ไพ”    หมายความวา ไพซ่ึงทําดวยกระดาษหรือหนัง หรือซ่ึงทําดวยวตัถุอ่ืน
ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
   ชนิดไพ  

1. ไพตัวเล็ก  
          • ไพไทย หรือไพผองไทยหรือไพตอง 
          • ไพผองจีน 
          • ไพจนีสี่สี  
2. ไพปอกหรอืไพฝร่ัง 

   อัตราภาษ ี
  ตัวอยางการคํานวณภาษ ี

1. ไพปอกทุกขนาดและทกุชนดิ รอยใบตอ 30 บาท 
2. ไพอ่ืนทุกขนาดและทุกชนิด รอยใบตอ 2 บาท 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาต  
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1. ใบอนุญาตขายไพ  
- ประเภทขายปลีก ปละ 20 บาท  
- ประเภทขายสง ฉบับละ 10 บาท 

 
2. ใบแทนใบอนญุาตขายไพ  

- ประเภทขายปลีก ฉบับละ 5 บาท  
- ประเภทขายสง ฉบับละ 10 บาท 

   วิธีการดําเนินงาน 
   ขั้นตอนการชําระภาษ ี 
   ไพที่ทําในราชอาณาจักร โรงงานไพจะยืน่ชําระคาธรรมเนียม ประทับตราไพ 
โดยจะยื่น ณ กองรายได   และเมื่อถึงส้ินเดือนโรงงานไพจะทํา งบเดอืนรายงานจํานวนไพที่ประทับตรา 
รวมทั้งคาธรรมเนียมที่ชําระไปใหสํานกับริหารจัดเก็บภาษี1 กรมสรรพสามิต ตรวจสอบ ไพที่นําเขามา
ในราชอาณาจกัร ผูนําเขาจะยื่นชําระคาธรรมเนียมประทบัตราไพ ณ กรมศุลกากรแลว จึงขนไพมาเก็บ 
ณ โรงงานไพแลวนําหลักฐานใบอนุญาตให นําไพเขามาในราชอาณาจักรใบขนสินคาขาเขามาพรอม
แบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม ใบอินวอยส ใหสวนวิเคราะหรายการภาษ ี สํานัก
บริหารการจัดเก็บภาษ ี1 กรมสรรพสามิต เมื่อสํานักบริหาร-การจัดเก็บภาษ ี1 ตรวจสอบถูกตองแลว จะ
ทําหนังสือแจงกองคลังใหออกใบสั่งจางใหโรงงานไพ ประทับตราไพ จํานวน 
 

DPU



117 
 

 
ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล    รชานนท   เอี่ยมละออ 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตเอกวิชาภาษาอังกฤษ   

    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2545 
     ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2547 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน            เจาหนาที่บัญชีภาษีอากร บริษัท ซี.บี.เอ. จํากัด   
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