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บทคัดยอ 

 

 การวิจยัคร้ังนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิต  เพื่อวิเคราะหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยในปจจุบันเก่ียวกบัประเภทสินคาและ
บริการ และการคํานวณวามีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดและหลักการนัน้หรือไม  เพียงใด 
 จากการศึกษาพบวาการกาํหนดประเภทสินคาและบริการเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามติจะ

อยูภายใตหลักเกณฑ  4  ประการ กลาวคือ ลักษณะสินคาหรือบริการนั้นจะตอง 1.  ควรควบคุมหรือ

จํากัดการบริโภคเพราะเปนอันตรายตอสุขภาพ  2.  มีลักษณะฟุมเฟอย  3. เปนสินคาทีไ่ดรับ

ประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐ  4.  หลักเบ็ดเตล็ด  เชน ความตองการรายไดหรือเพื่อควบคุม

ส่ิงแวดลอม       ซึ่งการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการทัง้ 17  ชนิดของไทย  สวนใหญมี
ความสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาวมเีพียงสินคาเคร่ืองปรับอากาศที่โดยลักษณะความจาํเปนใน

การใชสอยจาก    สินคานัน้เปล่ียนไปตามสภาพแวดลอม    จากความเปนสินคาฟุมเฟอย  แตปจจุบัน
ส่ิงแวดลอมและการดํารงชวีิตเปล่ียนไป เคร่ืองปรับอากาศจึงเปนส่ิงจาํเปนในการทีจ่ะดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพดานความเปนอยูและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีจ้ากการศึกษายังพบ

ปญหาเกี่ยวกบัการคํานวณภาษีในบางกรณี เชน  เร่ืองราคาขายและความเหมาะสมของอัตราภาษี  
 ดังนัน้  ผูวิจยัจึงขอเสนอวาควรมีการพิจารณาแกไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสําหรับสินคาที่มไิดมีความสอดคลองกับหลกัเกณฑและขยายขอบเขตการจัดเก็บโดย

เพิ่มประเภทสินคาและบริการใหกวางขวางข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของสถานบริการประเภท               
อาบอบนวด  ไนทคลับ  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ  และคาเฟ  เพราะเปนสถานบริการที่ควรไดรับการ
ควบคุมการบริโภค  นอกจากนัน้ในสวนของการคํานวณภาษีควรมีการกําหนดขอบเขตของราคาขาย  
ซึ่งใชเปนฐานภาษีใหชัดเจนและควรปรับปรุงอัตราภาษีของสินคาบางประเภท   เพื่อใหสอดคลอง
สถานการณปจจุบันและสอดคลองกับหลักเกณฑของภาษีอากรที่ดียิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 
  
 The objective of this research is to study concepts and principles of  Excise Tax,  in 
order to investigate whether the present system of Excise Tax Collection in Thailand is proper and 
in congruent with the rules and regulations or not. 
 The study reveals that the determination on categories of goods and services subjected to 
Excise Tax Collection falls under four rules, namely,  1. The consumption of the goods or services 
must be under government control because it is hazardous to health ;   2.  The goods or services are 
sumptuous and luxurious ;   3.  The goods or services enjoy direct or indirect privileges from the 
government enterprises ; and  4.  The goods or services are under miscellaneous rules periodically 
set up by the government.  Excise Tax Collection of Thailand on seventeen categories of goods and 
services are mostly in line with these four rules.  Only the air conditioner which used to be 
considered a luxury  has become a necessity for human beings in today’s modern lifestyle and in an 
efficient work environment.  Furthermore this study discloses some problems in Excise Tax 
calculation . 
 Therefore, the Excise Tax Collection on air conditioner should be cancelled, and the tax 
base should be expanded to cover entertainment places such  as Massage Parlours,  Discotheques, 
Karaokes and Thai – styled Café (or coffee shop) instead because they should be under control. The 
Besides, concerning Excise Tax calculation,  the selling price which is the tax base should be clearly 
interpreted and the tax rate for some categories of goods should be modified.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 ภาษีอากรนับเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญ  ในการท่ีรัฐบาลจะนําไปใชจายเพ่ือพัฒนาประเทศ
ท้ังในดานเศรษฐกิจ และ สังคมรวมถึงความม่ันคงของประเทศดวย  การแบงประเภทภาษีอากรตาม
วิธีการผลักภาระภาษี สามารถจําแนกออกไดเปน  2  ประเภท 1  คือ   

1. ภาษีทางตรง (Direct  Taxes)  เปนภาษีท่ีผูมีเงินไดและทรัพยสินจะตองชําระ
ภาษีใหกับรัฐโดยตรง  ไมสามารถผลักภาระภาษีไปยังผูอ่ืนได  เชน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษี
เงินไดนิติบุคคล  ภาษีท่ีดิน  ภาษีมรดก   

2. ภาษีทางออม (Indirect  Taxes)  เปนภาษท่ีีผูเสียภาษีมิไดจายใหกับรัฐโดยตรง  
แตผูเสียภาษีผลักภาระภาษีไปในราคาสินคาหรือบริการ และผูท่ีรับภาระภาษีคือผูบริโภคท่ีซ้ือสินคา
หรือบริการนัน้ๆ จะนําเงินไปใชในการซ้ือสินคาและบริการ  และผูประกอบการหรือผูขายสินคาและ
บริการจะเปนผูรวบรวมภาษ ี  ซ่ึงอยูในรูปของราคาสินคานําไปจายใหกับรัฐอีกทอดหน่ึง  ภาระภาษี
ประเภทนี้ผลักภาระไดงายกวาภาษีทางตรง  เชน  ภาษีการขายท่ัวไป  (General Sale Taxes)   หรือ
ภาษีมูลคาเพิ่มของไทย  ภาษกีารขายเฉพาะอยาง หรือภาษีสรรพสามิต 
 การจําแนกภาษีทางตรงและทางออม  เพื่อประโยชนในการท่ีจะสามารถเลือกใชภาษีแตละ
ประเภทเปนเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดสมความมุงหมาย 
 ในปจจุบันภาษีสรรพสามิต (Excise tax) ถือเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของรัฐเปนอันดับ
สองรองจากภาษีสรรพากร2    แตโดยท่ีภาษีสรรพสามิต    มีลักษณะเปนภาษีการขายเฉพาะอยาง 
(Selective Sale Taxs) ท่ีเรียกเก็บจากสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึงมีเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระภาษี
สูงกวาปกติและอัตราภาษจีะแตกตางกนัไปแลวแตความเหมาะสม สําหรับการขายสินคาแตละชนิด  
ดังนั้น การเลือกเก็บจากสินคาชนิดใดบางนั้นยอมมีความสําคัญเพราะการเลือกสินคาเพื่อจัดเกบ็ภาษี

                                                           

           1เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.  พิมพครั้งที่ 6 แกไข              
เพ่ิมเติม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541, หนา 116. 

2กรมสรรพสามิต.  รายงานผลการดําเนินการประจําป 2544. 
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 ในการที่ผูบริโภคตองแบกรับภาระดังกลาว อาจสรางกระแสการตอตานและเกิดความรูสึก
วาไมไดรับความเปนธรรมของบุคคลสวนใหญในประเทศ หากวาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีกําหนดให
เปนสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตตนทุนตลอดจนราคาของสินคานั้นจะสูงข้ึน ถาการกําหนด
ประเภทสินคาไมมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมจะทําใหผูบริโภคท่ีมีฐานะ รายได ความสามารถแตกตางกัน 
กลับจะตองรับภาระภาษีเทากันในการบริโภคสินคาชนดิเดียวกนันั้น ยิ่งหากเปนสินคาท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตแลว ซ่ึงจะเห็นไดวากอใหเกดิความเหล่ือมลํ้าท่ีผูมีรายไดนอยกวา แตตองรับภาระภาษี
เทากับผูท่ีมีรายไดสูงกวาและมีโอกาสเลือกมากกวา จนบางคร้ังอาจสงผลใหตองมีการปรับเปล่ียน
ชนิด     สินคาท่ีตองการบริโภคเปนสินคาอ่ืนท่ีสามารถทดแทนกันได แมจะไดประโยชนไมเต็มท่ีตาม
ความตองการของผูบริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 
 ภาษีสรรพสามิตมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เพราะเม่ือสินคาท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตมีราคาสูงกวาสินคาชนิดท่ีไมตองเสียภาษ ี ทําใหผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคสินคาท่ีไมตอง
เสียภาษีสรรพสามิต อันสงผลกระทบตอผูประกอบการจนอาจเปนผลใหกิจการนั้นไมสามารถดํารงอยู
ไดซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญตอระบบเศรษฐกจิ ท้ังยังมีผลตอเน่ืองไปถึงภาคแรงงานอาจตกอยูในสภาวะ
การวางงานได ซ่ึงอาจกอใหเกิดความลมเหลวตอระบบตลาดท้ังระบบสําหรับสินคาประเภทนั้น จาก
สาเหตุการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซ่ึงก็เปนปญหาจากการที่กําหนดประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตไมครอบคลุมและกวางขวางเพียงพอ รวมถึงอาจไมไดคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีถูกตอง 
เหมาะสมในขณะน้ันดวย 
 ในสวนของการคํานวณคาภาษีสรรพสามิตก็เชนเดยีวกัน หากมีการกําหนดใหมีการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการท่ีเหมาะสม ในอัตราท่ีเปนธรรมจะชวยในการสงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ตลอดจนตองมีหลักท่ีชัดเจนสําหรับการคํานวณ เพื่อท่ีจะ
ไดไมกอใหเกดิความสับสนอันยากตอการปฏิบัติและการทําความเขาใจ ท้ังในสวนของผูเสียภาษแีละ
ผูมีหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีเพื่อโครงสรางดังกลาวจะไดมีความสอดคลองกับลักษณะภาษีอากรท่ีดี
ดวย ซ่ึงในปจจุบันท่ีมีปญหาคือการคํานวณภาษีจากการใชมูลคาเปนฐานในการคํานวณท่ีกําหนดให
ใชราคาขาย ณ โรงงาน  ซ่ึงยงัไมมีการใหนยิามความหมายท่ีแนนอน  อันเปนปญหาในทางปฏิบัติมาก 
วาจะใชราคาขาย ณ จดุใดเปนฐานในการคํานวณ  ตองมีการพิจารณากนัอยางรอบคอบ ซ่ึงปญหา 
ดังกลาวนัน้นอกจากมีความไมสอดคลองกับหลักการของภาษีท่ีดแีลวยังเปนผลที่เกีย่วเนื่องมาจาก
ชนิดสินคาท่ีจดัเก็บภาษีสรรพสามิตดวยอีกทางหนึ่งเพราะชนิดสินคาท่ีจะนาํเขาระบบภาษีสรรพสามิต
มีความสําคัญมาก จึงจําเปนตองเลือกชนิดสินคาท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีไดมีการวางไว        ท้ังนี้เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดจริงสมความ 
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มุงหมายการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคานั้นก็ตองมีความชัดเจนดวย  ท้ังในดานของฐานภาษี
และอัตราภาษตีลอดจนการนิยามความหมายเพ่ือความชัดแจงและงายตอการทําความเขาใจ เพือ่มิให
เกิดปญหาการโตแยง กอใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย มีความเต็มใจในการปฏิบัติตาม   ลดปญหาการ
หลีกเล่ียงภาษแีละยังสรางแรงจูงใจในการเสียภาษดีวย 
 จะเห็นไดวาการกําหนดประเภทสินคาเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ัน มีผลกระทบตอเนื่อง
เปนลูกโซจากผูประกอบการไปจนถึงผูบริโภค  หากไมมีการกําหนดชนิดสินคาใหสอดคลองกับ        
หลักเกณฑท่ีเหมาะสมแลว ยังมีผลกระทบตอเน่ืองถึงระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศได 
 ประเทศไทยไดกําหนดประเภทสินคาและบริการท่ีตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว 17 ชนิด 
จึงควรพิจารณาทบทวนวาสินคาภายใตภาษีสรรพสามิตท่ีกําหนดไวในหลายประเภทนั้น    เปนสินคา
ท่ีกําหนดข้ึนสอดคลองกับหลักการและหลักเกณฑการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต         ตลอดจนมีความ
เหมาะสมแลวหรือไมเพยีงใด  รวมท้ังประเภทสินคาใดท่ียังไมมีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต และควร
นํามาเขาระบบภาษีสรรพสามิตหรือไม  และศึกษาถึงจุดมุงหมายท่ีไดนําสินคานั้นๆ มาเขาระบบ 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 1.   มุงศึกษาถึงความเปนมา หลักการและแนวคิด ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 2.   ศึกษาถึงเหตุผล ความจาํเปนในการกําหนดลักษณะของสินคาและบริการท่ีจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตในปจจุบัน 
 3.   วิเคราะหถึงความสัมพันธของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตท่ีเปนอยูกบัหลักการทาง

ทฤษฎีเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางตลอดจนปญหาและสาเหตุ 
   4.   เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแกไขและปรับปรุงกฎหมาย 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 
 การกําหนดประเภทสินคาและบริการ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบางประเภทไมสอดคลอง
กับแนวคิดและหลักการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และหลักการคํานวณภาษีสรรพสามิตในบางกรณี
ยังไมเปนไปตามหลักการของภาษีอากรท่ีด ี
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1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 
 มุงศึกษาแนวคิดและหลักการตลอดจนท่ีมาของการนําภาษีสรรพสามิตมาใชโดยจะศึกษา
ในรายละเอียดของประเภทสินคาและบริการท่ีอยูภายใตกฏหมายภาษีสรรพสามิตในปจจุบัน ความ
เหมาะสมของการกําหนดอัตราภาษีและการใชฐานภาษีในการคํานวณ เพื่อจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต
สําหรับสินคาและบริการนั้นวามีความเปนธรรมและสอดคลองกับหลักการของทางทฤษฎีภาษีสรรพสามิต
เพียงใด   รวมทั้งจะไดนําขอมูลของตางประเทศมาทําการศึกษาเปรียบเทียบกับของไทยดวย 

 
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ดําเนินการวิจยัโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเอกสาร (Document  
Rescurch)  โดยศึกษาเอกสาร  ตําราทางวิชาการ  บทความตาง  ๆ  ตัวบทกฎหมายและวิทยานิพนธท่ี
เกี่ยวของเพื่อนํามาจัดรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ทําใหทราบแนวคิดและวตัถุประสงคตลอดจนหลักการในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 
2. ทราบแนวทางท่ีปฏิบัติในปจจุบันสอดคลองกับหลักการและแนวคิดหรือไม อยางไร 

และนําไปสูขอเสนอในการพัฒนาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ในดานตัวสินคาและ
บริการ อัตราภาษี และฐานภาษี  

3. ทราบหลักเกณฑการกําหนดประเภทสินคาท่ีอยูในขายตองเสียภาษีสรรพสามิต         
อันกอใหเกิดการพัฒนาในการจัดเก็บประเภทสินคาใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

4. ทราบปญหาและขอบกพรองท่ีเปนอุปสรรคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในแตละ
ประเภทสินคา 

5. เปนประโยชนเชิงวิชาการในการรวบรวมเพื่อเปนบทบัญญัติพื้นฐาน  สามารถนําเปน
ขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาตอไป 
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บทที่  2 
วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักการของภาษีสรรพสามิต 

 
การท่ีภาษีสรรพสามิตไดมีการพัฒนามาจนปจจุบัน ท้ังท่ีมีภาษีท่ีเก็บจากสินคาใน

ลักษณะเดยีวกนั คือ ภาษีการขายครอบคลุมอยูแลว เปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเราควรท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ 
แนวคิดและหลักการของภาษีสรรพสามิต ซ่ึงมีความสําคัญตอความคงอยูของภาษีสรรพสามิต อัน
กอใหเกิดการยอมรับและนําไปใชในหลายประเทศท่ัวโลก โดยในบทนี้จะไดกลาวถึงวิวัฒนาการและ
แนวความคิดของภาษีสรรพสามิต (2.1)  และหลักการของภาษีสรรพสามิต (2.2) 

 
2.1 วิวัฒนาการ  และแนวคิดของภาษีสรรพสามิต  

 
 ความเปนมาของภาษีสรรพสามิตทําใหเราไดทราบถึงวธีิการ รูปแบบในการคิดและ
วิวัฒนาการ ตลอดจนการพัฒนาแนวความคิดวามีการเร่ิมตนอยางไร และไดมีการปรับเปล่ียนเพราะ
เหตุหรือปจจัยอะไร และการปรับเปล่ียนดังกลาวนั้นมีผลกระทบตอพฤติกรรมการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตอยางไรหรือไม โดยในหัวขอนี้จะไดศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับประวัตกิารจัดเกบ็ภาษี
สรรพสามิต ความหมายของภาษีสรรพสามิต  วัตถุประสงคของการจัดเก็บ และแนวคิดในการจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเปนการทําความเขาใจเบ้ืองตนอันทําใหทราบพื้นฐานของภาษีสรรพสามิตได
ชัดเจน   ยิ่งข้ึน 

 
2.1.1. ประวัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

 
 ภาษีสรรพสามิตมีการริเร่ิมและมีการพัฒนาอยางมากในฮอลแลนด และแพรหลายไปใน
ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในศตวรรษท่ี 16 และ 17 สําหรับประเทศท่ีกําลังพฒันามีการนําภาษี
สรรพสามิตมาใชเพราะไดรับอิทธิพลจากกลุมลาอาณานิคมหรือระบบเมืองข้ึน1 

                                                 
1John  F. Due.  Excise Taxes.  The World Bank  Policy  Research Department Public Economics 

Division,  1994, p. 2. 
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 สมัยกอนการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตมีความสําคัญนอยมาก เพราะรายจายของรัฐมีนอย 
ประกอบกับมีรายไดทางอ่ืนท่ีนํามาใชจายไดอยางเพียงพอ เชน ไดจากของขวัญ คาปฏิกรรมสงคราม  
และไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ  การเก็บภาษีสรรพสามิตจะเก็บเปนส่ิงของ ขาทาส สัตวเล้ียง และ             
การประกอบธุรกิจบางอยาง โดยการจดัเก็บนั้นมีความแตกตางกับปจจุบัน คือ  จะเก็บเอาจากผูมี  
ทรัพยสินไวในครอบครองเพ่ือใชบริโภคภายในครอบครัวเปนสวนใหญ  และเก็บจากผูขายและผูผลิต
ทรัพยสินขายเปนสวนนอย  แตในปจจบัุนนี้ ภาษีสรรพสามิตสวนใหญเก็บจากโรงอุตสาหกรรมท่ี
ผลิตสินคาไวเพื่อขายและการขายสินคาบางอยาง ตอมาในราวศตวรรษท่ี 18 ความสําคัญของภาษี
สรรพสามิตเดนชัดข้ึนมาเพราะรายจายสาธารณะของรัฐไดเพิ่มข้ึน  จึงไดมีการขยายฐานการจัดเก็บ
จากทรัพยสินและธุรกิจอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน ประกอบกบัมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมมากความเจริญ        
กาวหนาทางอุตสาหกรรมทําใหการผลิตสินคาออกจําหนายไดมีการทํากันอยางมากมายและรวดเร็ว  
ระบบภาษีสรรพสามิตจึงเปนท่ีนิยมจัดเกบ็กันท่ัวไป โดยไดเปล่ียนวิธีการเก็บภาษจีากผูบริโภค             
โดยตรงมาเกบ็จากการอุตสาหกรรมเพ่ือความสะดวกในการเก็บภาษียิ่งข้ึน ดังนัน้ในศตวรรษท่ี19 - 20  
ภาษีสรรพสามิตจึงมีความจาํเปนและสําคัญอยางยิ่งในระบบการภาษีอากรของประเทศ2 

 
2.1.2. ความหมายภาษีสรรพสามิต 

 
 คําวา “สรรพสามิต” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Excise และตามพจนานุกรมไทย  ภาษี
สรรพสามิต ความหมายวา  อากรท่ีเก็บจากส่ิงท่ีประดิษฐและผลิตข้ึนในประเทศ 3 
 ความหมายของคําวา  “ ภาษสีรรพสามิต” มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย ดังนี ้
 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการผลิต จากตลาด หรือการบริโภค เชน เก็บจาก
สินคาและโภคภัณฑภายในประเทศ ในขณะท่ีภาษีศุลกากรจัดเก็บจากสินคานําเขาและบางคร้ังก็เก็บ
จากสินคาสงออก  ในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมเรียกกนัวา ภาษีการขาย (Sale Taxes)  แตไมรวมถึง
ภาษีการขายท่ัวไป หรือการขายโดยไดรับสิทธิพิเศษ  แตอาจรวมถึงภาษีการซ้ือ  (Purchase Taxes)  
หรือการใชสินคา (Use of Commodities)  และบริการตาง ๆ ดวย 4   

                                                 
2ชนุตย  ศรีปราบ.  สรรพสามิต.  พระนคร : หางหุนสวน 99  เอเยนซี่  2503, หนา 7-9. 
3เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ.  พจนานุกรมไทย ฉบับใหม.  กรุงเทพมหานคร : อักษรพิมพ, 2544. หนา 1123. 
4Alfred G. Buchler.  Public Finance.  3rd ed.  Pensylvania : McGraw Hill Book company, Inc, 1948, 

P. 410. อางถึงในฐาปนี  มหาวรศิลป.  "ภาษีสรรพสามิต : เครื่องมือนโยบายเพ่ือแกปญหามลพิษแวดลอม".             
ภาคนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2543, หนา 27. 
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 ภาษีสรรพสามิตประกอบดวย 5  ภาษีท่ีเกบ็จากน้ํามัน รถยนต สุรา ยาสูบ  และเบ็ดเตล็ด 
อ่ืน ๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  เก็บภาษีจากน้ํามันใสผม เส้ือขนสัตว  เคร่ืองหนัง  ยางนอก  ยางใน  
เปนตน และแยกภาษีของสหรัฐอเมริกาไว 3  กลุม คือ 
  1. รายไดเก็บจากคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม เชน เกบ็ภาษีจากคาดมูหรสพ การเขา
ชมการแขงขันกีฬา  สวนคาธรรมเนียมเกบ็จากคาธรรมเนียมต้ังสมาคม คาธรรมเนียมสมัครเขาเปน
สมาชิกสมาคม  เปนตน 
  2.   ภาษีท่ีเรียกเก็บจากการประกอบอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การประกอบอุตสาหกรรม
เคร่ืองยนตและอุปกรณกลองถายรูป  น้ํามันรถยนต  เคร่ืองไฟฟา หลอดไฟฟา 
  3.  ภาษีเก็บจากผูขายปลีก  (Retailers excise)  เก็บจากการขายยาสูบ เคร่ืองสําอาง ไพ 
และนํ้าตาล  เปนตน  
 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีการขายท่ีเรียกเกบ็จากสินคาและบริการเฉพาะอยาง (Selective 
Sales Tax)  ท้ังท่ีผลิตภายในประเทศและนาํเขา ดวยเหตุผลตาง ๆ กัน การท่ีภาษีสรรพสามิตเลือกเก็บ
จากสินคาเฉพาะอยางนี ้  ฐานของภาษีสรรพสามิตจึงแคบอยูในวงจํากดักับสินคาไมกี่ชนิด  ดังน้ันใน
บางคร้ังจึงเรียกภาษีสรรพสามิตวา  เปนภาษีการขายท่ัวไปชนิดฐานแคบ (Narrow base Sales Tax)  ซ่ึง
ผิดกับภาษีการขายท่ัวไป (General Sales Tax)  ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax)  และภาษีการขาย
ทุกทอด (Turnover Tax)   ท่ีจัดเก็บจากสินคามากมายหรือจัดเก็บจากสินคาเกือบทุกประเภทโดยมิไดมี 
เหตุผลพิเศษในการจัดเก็บแตอยางใด 6 
 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีประเภทการขายเฉพาะอยาง ตางกับภาษีการขายท่ัวไปในขอ
สําคัญท่ีวาการขายเฉพาะอยาง เรียกเก็บแตเฉพาะจากการขายสินคาหรือบริการบางประเภท  สวนภาษี
การขายท่ัวไป  เรียกเก็บจากสินคาทุกชนดิ  แตท้ังนี้มิใชวาทุกประเทศในโลกจะจดัจําแนกประเภท
ภาษีการขายเฉพาะอยางไวอยางเดยีวกัน  การเลือกประเภทสินคากมี็หลักเกณฑแตกตางกันไปแลว       
แตละประเทศ  และสวนมากจะเห็นไดวาภาษีการขายเฉพาะอยางเรียกเก็บจากผูผลิตแทนที่จะเก็บจาก      
ผูขายสินคารายยอย (Retailers)  อยางภาษกีารขายท่ัวไป (Sales Tax) เพื่อใหการเก็บเปนไปโดยสะดวก
รัดกุมยิ่งข้ึน    จึงทําใหภาษีการขายเฉพาะอยางมีลักษณะคลาย ๆ   ภาษกีารผลิต (Production Tax)  
มากกวาจะเปนภาษีท่ีเกิดจากการขาย 7   ภาษีการขายเฉพาะอยางควรมีลักษณะ  ดังนี ้

                                                 
5William Withers.  Public Finance.  American Book Company, 1948, pp.189, 192.  อางถึงในฐาปนี          

มหาวรศิลป.  "ภาษีสรรพสามิต : เครื่องมือนโยบายเพ่ือแกปญหามลพิษแวดลอม".  หนา 27. 
6Bernard  P. Herber.  Modern Public Finance.  Illinois : Richard D. Irwing Inc, 1979, pp. 230-231.  

อางถึงในเรื่องเดียวกัน. หนา  28. 
7อรัญ  ธรรมโน.  การคลัง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมสรรพสามิต, 2513, หนา  55. 
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  1. เปนการเรียกเก็บจากสินคาชนิดใดชนดิหนึ่ง ท่ีมีเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระ
ภาษีสูงกวาปกติ 
  2.   อัตราภาษจีะแตกตางกนัไปแลว แตความเหมาะสมของสินคาแตละชนิด 8 
 ภาษีการคาท่ีเก็บจากสินคาและบริการท่ีใชเพื่อการบริโภคนั้น  อาจจะเลือกเก็บจากสินคา
หรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดเปนการเฉพาะเจาะจงกไ็ด  การจัดเก็บลักษณะนี้เปนแบบภาษี
สรรพสามิตหรือบางคร้ังเรียกวา Selective Sales tax  หรือ Excise Tax  สําหรับวิธีการจัดเก็บภาษี
อาจจะเลือกใชในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงกไ็ด 9 
 ภาษีสรรพสามิตหรือ ภาษีการขายเฉพาะอยาง เปนภาษีสินคา (commodity tax)  ท่ีเกบ็จาก
สินคาบางประเภทท่ีซ้ือขายกนัในประเทศ  สินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตก็มีไพ ยานัตถุ  ไมขีดไฟ  
และเคร่ืองขีดไฟ  ซีเมนต  เคร่ืองดื่มอัดลม  เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเจือปน  บุหร่ี และยาสูบ  น้าํมัน
และผลิตภัณฑน้ํามัน 10  
 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายท่ีเก็บจากการขายสินคาบางประเภท เชน สุรา ยาสูบ       
น้ํามัน ยานัตถุ  เปนตน ดังนั้น บางทีจึงเรียกภาษีสรรพสามิตวาภาษีการขายเฉพาะ  (specific sales tax) 11 
 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษท่ีีเรียกเก็บจากส่ิงของท่ีผลิตในประเทศซ่ึงอาจเรียกเก็บจากของท่ี
เปนวัตถุดิบในระหวางท่ีทําการหัตถกรรมยังไมแลวเสร็จหรืออาจจะเรียกเก็บจากของสําเร็จรูปก็ได  
ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีทางออมท่ีเรียกเกบ็จากสินคาเพยีงบางประเภทเทานั้นมิไดจดัเก็บจากสินคา
ท่ัวไปดังเชนภาษีการคา จึงจําแนกเปนภาษเีฉพาะอยาง 12 
 ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเปนภาษกีารขายเฉพาะ  ท่ีเรียกเก็บจากสินคาประเภทใดประเภท
หนึ่ง  ซ่ึงเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระภาษีสูงกวาปกติ  โดยจัดอยูในประเภทภาษีทางออม  ผูเสีย
ภาษีสามารถผลักภาระภาษีท่ีตนเสียไปใหกบัผูบริโภคไดตลอดเวลา  13 

                                                 
8อรัญ  ธรรมโน.  ความรูท่ัวไปทางการคลัง.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบพิธ, 2518, หนา 238. 
9เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.  พิมพครั้งที่ 6 แกไข          

เพ่ิมเติม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541, หนา 225. 
10ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท.  หลักการวิเคราะหภาษี ฉบับพิสดาร.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทย

วัฒนาพานิช, 2525, หนา 161. 
11สมชัย  ฤชุพันธ.  ความรูทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร,  เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและภาษีอากร  

ฉบับปรับปรุง.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, หนา 16. 
12รังสรรค  ธนะพรพันธ.  ภาษีอากรในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538, หนา 174. 
13สาธิต  รังคสิริ.  ภาษีสรรพสามิตและอากรศุลกากร,  เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและภาษี

อากร  ฉบับปรับปรุง.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, หนา 268. 
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 ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเปนภาษกีารขายเฉพาะ ท่ีเรียกเก็บจากสินคาท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังเรียกเก็บจากการซ้ือขายสินคาและบริการบางชนิด  ภาษี
สรรพสามิตเปนภาษีบริโภคประเภทหนึ่งซ่ึงเก็บจากการบริโภคสินคาและบริการ  อาจเก็บจากวัตถุดิบ
หรือสินคาท่ีอยูในระหวางดาํเนินการผลิตหรือสินคาสําเร็จรูป  รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมใบอนญุาต
ตาง ๆ ดวย 14 
 จากความหมายคําวา "ภาษีสรรพสามิต" ท่ีมีหลากหลายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาภาษี
สรรพสามิต (excise tax) เปนภาษีทางออม (indirect tax) ชนิดหนึ่งหรือภาษกีารขายเฉพาะ (specific 
sales tax) ซ่ึงหมายถึง  เงินรายได ทรัพยสิน  บริการ  หรือท่ีเรียกช่ือ       อยางอ่ืนท่ีรัฐบาลหรือกรม
สรรพสามิตจัดเก็บจากสินคาเฉพาะอยางท้ังจากภายในประเทศและจากการนําเขารวมท้ังบริการบาง
ประเภท  ท้ังนี้โดยมีเหตุผลสมควรท่ีสินคาและบริการดังกลาวจะตองรับภาระภาษีสูงกวาปกติ  
นอกจากน้ียังเปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บทอดเดียว (single stage tax)  โดยจัดเกบ็จากผูเสียภาษีซ่ึง
ครอบคลุมถึง         ผูประกอบอุตสาหกรรม  ผูนําเขาสินคาและผูประกอบกิจการสถานบริการ ตาม
แหลงผลิต  สถานท่ีผลิตหรือบริการ  เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม         ใน
สวนของผูเสียภาษีอาจผลักภาระภาษีท่ีตนเสียไปใหกับผูบริโภคได 15 
 
 2.1.3. วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 
 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากสินคาหรือโภคภัณฑ (Commodities) โดยมี         
วัตถุประสงคหลักของการจดัเก็บ  2  ประการ ดังนี ้

1. เพื่อเปนรายไดของรัฐ ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีจดัเก็บงาย เนื่องจากจัดเก็บจาก
ผูผลิตและผูนําเขาซ่ึงเปนการควบคุมการจัดเก็บจากตนทาง ผูประกอบการมนีอยรายและปริมาณ       
สินคาท่ีเสียภาษีสวนใหญสามารถนับจํานวนได ดวยเหตุผลพิเศษโดยจดัเก็บจากสินคาท่ีสําคัญๆ เพียง
บางประเภท จึงทําใหเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐเพราะสามารถขยายฐานภาษแีละอัตราภาษีไดงาย
เม่ือมีเหตุผลจาํเปน16 อีกทั้งไดเปนท่ีรับรองนานาประเทศท่ัวไปวาภาษีสรรพสามิตเปนภาษีอันสําคัญท่ี
กอรายไดใหแกประเทศสําหรับการใชจายในภาระธุระของรัฐมาเปนระยะเวลาชานานและเปนเงิน
                                                 

14สมคิด  บางโม.  ภาษีอากรธุรกิจ.  ฉบับพิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, 
2524, หนา 240. 

15วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  นิยามศัพทและลักษณะสําคัญของกฎหมายภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอน
ชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 90. 

16ฐาปนี   ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด
วิชาการบริหารงานสรรพสามิต.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 49. 
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2. เพื่อการควบคุมการบริโภค ในกรณีนี้มีลักษณะเปนเคร่ืองมือของรัฐในการท่ีจะ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนควบคุมการดําเนินธุรกิจไดดวย ภาษี
สรรพสามิตเปนเคร่ืองมืออันหนึ่งในการลดปริมาณการบริโภคสินคาและบริการบางชนิด  ท่ีอาจเปน
ผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีของผูบริโภค  และกอใหเกดิตนทุนทางสังคม  เชน  สุรา  ยาสูบ  
ไพ  สนามมา   สินคาเหลานี้มีผลทําใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาผูเสพสุราและยาสูบ  โดยการ
ผลิตแพทยและสถานพยาบาลเพิ่มข้ึน   นอกจากน้ียังทําใหเกิดปญหาในครอบครัว    ตลอดจน
กอใหเกิดอุบัตเิหตุและอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนไดอีกดวย 18  การใชภาษีสรรพสามิตเปนเคร่ืองมือในการ
จํากัดการกระทําของบุคคลในสังคมหรือสงเสริมการเศรษฐกิจ     เพื่อใหบรรลุผลสมความมุงหมาย
ของรัฐนั้นหากมาพิจารณาในดานหนาท่ีของรัฐแลว  กรณีนีย้อมชอบธรรมท่ีรัฐจะทําไดในการออก
กฎหมายภาษีเพื่อปองกันและสงเสริมกิจการตาง ๆ  ซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ กัน   ตามแนวนโยบายของรัฐ

                                                 
17ชนุตม  ศรีปราบ.  สรรพสามิต. หนา 18,21. 
18ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานสรรพสามิต. หนา 49. 
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2.1.4 แนวคิดของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

  
 ภาษีสรรพสามิต มีรูปแบบท่ีแตกตางจากภาษีอ่ืนๆตามแนวความคิดของพวกกลุมบริติช    
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการผลิตไมใชการขายเก็บจากสินคาไมใชการบริการในอัตราตามสภาพ

                                                 
19ชนุตม  ศรีปราบ.  สรรพสามิต. หนา  22-23. 
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 ภาษีสรรพสามิตตรงกับภาษาอังกฤษคือ “EXCISE” อันท่ีจริงคําวา “EXCISE” มีความหมาย
คอนขางกวางแตกตางกันไปตามแนวคิดในการจัดเก็บภาษีแตละประเทศและการเปล่ียนแปลงของ
ระยะเวลา  โดยท่ัวไปแลว “EXCISE” จะเปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากการผลิตสินคาภายในประเทศ  ซ่ึง
หนาท่ีในการเสียภาษจีะเกิดข้ึนเม่ือนําสินคาออกจากโรงงานผลิต โดยจัดเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณ  
การควบคุมการจัดเก็บภาษจีะใชวิธีใหเจาหนาท่ีควบคุม (Physical control)  แทนท่ีจะใชวิธีการทาง
บัญชี (Account control)  ซ่ึงหลักการจัดเก็บภาษีดังกลาวจะใชกนัท่ัวไปสําหรับประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ (British Commonwealth Countries)  สําหรับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิไดอยูใน
เครือจักรภพอังกฤษนั้นแนวคิดเกี่ยวกับ “EXCISE” จะมีความหมายกวางครอบคลุมถึงท้ังสินคาท่ีผลิต
ในประเทศและสินคานําเขา ลักษณะการจดัเก็บภาษีจะมุงถึงการขายแทนท่ีจะเปนการผลิต  โดยจะเก็บ
ภาษีในระดับการขายสง (Wholesale level)  หรือการขายปลีก (Retail level)  และใชอัตราภาษีตาม     
มูลคา (Ad valorem rates)  ตลอดจนเก็บภาษีจากบริการบางประเภทดวย  แทนท่ีจะจํากดัเฉพาะจาก    
สินคาเพียงอยางเดียว  และใชวิธีการควบคุมทางบัญชี  ลักษณะท่ัวไปทีเ่หมือนกนัของ “EXCISE” ใน 
2 กลุมประเทศน้ีคือ  เปนการจัดเก็บภาษจีากสินคาเฉพาะอยางหรือกลุมของสินคาเฉพาะอยาง  ภาษี
สรรพสามิตซ่ึงจัดเก็บจากสินคานั้นไดใชกันมาเปนเวลายาวนาน ตั้งแตโบราณกาลในประเทศกําลัง
พัฒนา (Developing countries)   สวนใหญแลวจะเกิดข้ึนจากการลดลงของภาษีศุลกากรเนื่องจากมี   
การผลิตสินคาซ่ึงแตเดิมเปนแหลงรายไดอันสําคัญของภาษีศุลกากรในประเทศมากข้ึนแทนท่ีจะนําเขา
มาจากตางประเทศสุราและยาสูบเปนตัวอยางสําหรับสินคาท่ีเดิมเปนแหลงรายไดสําคัญของภาษี
ศุลกากรในชวงแรก ๆ และตอมาไดลดลงเน่ืองจากมีการผลิตในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  จึงตองใชภาษี
สรรพสามิตเขาไปทดแทนภาษีศุลกากรท่ีลดลงดังกลาว  เม่ือการผลิตในประเทศสําหรับสินคาอ่ืน ๆ  
เพิ่มมากข้ึนภาษีสรรพสามิตก็ตองนําไปใชทดแทนภาษีศุลกากรสําหรับสินคานั้นตอเนื่องกันไป              
จนกระท่ังมีการขยายภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ 21 
 

                                                 
20วันเพ็ญ.  “ความรูเรื่องภาษีสรรพสามิต.”  สามิตสาร.  52,5.  กันยายน – ตุลาคม  2539, หนา 33. 
21ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 

2542, หนา 1-2. 
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2.2  หลักการของภาษีสรรพสามิต 
 
 จากการทีภ่าษสีรรพสามิต (excise tax) เปนภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีมีลักษณะพเิศษ       
เฉพาะตัว ดังนั้นในหวัขอหลักการของภาษีสรรพสามิตจะไดศึกษาถึง  หลักเกณฑการคัดเลือกสินคา
และบริการ (2.2.1) ฐานภาษี (2.2.2)  อัตราภาษี (2.2.3)  ภาระภาษี (2.2.4) และลักษณะภาษีสรรพสามิต
ท่ีดี (2.2.5)   
 กอนท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองตางๆดังกลาวขางตน ควรจะไดมีความเขาใจเกีย่วกับ                 
หลักการของภาษีสรรพสามิตวามีลักษณะท่ีสําคัญ 22    ดังน้ี 

1. เปนภาษีทางออม  หมายถึงเงิน บริการ หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีรัฐบาลมิได         
เรียกเก็บจากประชาชนโดยตรงแตเรียกเก็บจากผูเสียภาษซ่ึีงครอบคลุมถึงผูประกอบอุตสาหกรรม               
ผูประกอบกิจการสถานบริการ และผูนําเขาสินคา อยางไรก็ตามในท่ีสุดประชาชนผูบริโภคก็ยังคงตอง
เสียภาษใีหแกรัฐบาลในลักษณะของการบริโภคสินคาท่ีมีราคาสินคาบวกจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตไวดวย 

2. เปนภาษีการขายเฉพาะ (specific sales tax)  หมายถึงการเรียกเก็บภาษีจากสินคา
หรือบริการบางประเภทเปนพิเศษแตกตางจากภาษกีารขายท่ัวไปท่ีเก็บจากสินคาและบริการทกุประเภท 
นอกจากน้ี  ภาษีการขายเฉพาะยังมีลักษณะเปนการกําหนดอัตราในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึนจากภาษี
การขายท่ัวไป 

3. เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากสินคาท้ังจากภายในประเทศและจากการนําเขารวมท้ังจัดเก็บ
จากบริการ อธิบายไดวาแตเดิมภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บจากสินคาท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศเทานั้น  แตตอมาไดเปล่ียนแปลงเปนการจัดเก็บจากสินคาท่ีผลิตในประเทศ  โดยเรียก
เก็บจากวัตถุดิบหรือส่ิงของท่ีอยูในระหวางการผลิตของอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมหรือเก็บจากสินคา
สําเร็จรูปก็ได  นอกจากน้ี  ยงัจัดเก็บจากสินคานําเขาบางประเภท เชน รถยนตนั่ง  และรถยนตโดยสาร
ท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน  เรือยอชต (yacht)  สุราและไวน  (wine)  รวมท้ังจัดเก็บจากบริการบางประเภท 
เชน    จัดเก็บจากสถานบริการ ประเภทสนามแขงมา อนึ่ง  สินคาอยางหนึ่งอาจถูกเรียกเก็บภาษหีลาย
ประเภทจากหลายหนวยงานได  เชน รถยนตนําเขาอาจถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากกรม
สรรพสามิตและอากรขาเขาจากกรมศุลกากร  เปนตน 

                                                 
22วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  กฎหมายเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 91-93. 
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4. อัตราการจัดเก็บภาษจีากสินคาหรือบริการแตละประเภทจะแตกตางกันข้ึนอยูกบั
ประเภทและความเหมาะสมของสินคาหรือบริการแตละประเภท  โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ึนอยูกับ
นโยบายของรัฐบาลวาจะจัดเก็บภาษีสินคาหรือบริการประเภทใดและมีอัตรามากนอยเทาใด 

5. มีเหตุผลสมควรที่สินคาหรือบริการท่ีถูกจัดเก็บภาษีตองรับภาระภาษสูีงกวาปกติ 
คําวา เหตุผลสมควรที่สินคาหรือบริการจะตองรับภาระสูงกวาปกติ  หมายถึง สินคาหรือบริการท่ี
จะตองถูกจดัเก็บภาษีสรรพสามิตน้ันมีลักษณะไมเหมือนกับสินคาหรือบริการท่ัวไปเพราะนอกจาก
จะถูกเรียกเก็บภาษีการขายท่ัวไปหรือภาษอ่ืีน เชน อากรขาเขาแลว  ยังถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
จากกรมสรรพสามิตเพิ่มข้ึนอีกดวย  โดยสินคาหรือบริการท่ีจะตองถูกจดัเก็บภาษีสรรพสามิตตองมี
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือมีหลายลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนสินคาหรือบริการทีฟุ่มเฟอยหรือไมจําเปนตอชีวิตประจาํวนัของประชาชน
หรือเพ่ือความสําราญ  เชน น้ําหอม เคร่ืองปรับอากาศ เรือยอชต            
ไนตคลับ ฯลฯ 

(2) เปนสินคาหรือบริการท่ีบริโภคแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ         
ศีลธรรมอันดี ตอผูบริโภค เชน สุรา และยาสูบ เปนตน 

(3) เปนสินคาหรือบริการท่ีมีแนวโนมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน 
สุรา  ไพ 

(4) เปนสินคาและบริการท่ีตองควบคุมหรือจํากัดบริโภคสินคาและบริการ
บางอยางรัฐบาลเห็นวาประชาชนไมควรบริโภค  เพราะกอใหเกดิผลเสียท้ัง
ตอ       ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เชน สุรา และยาสูบ  รวมท้ังสนามแขงมา 

(5) เปนสินคาหรือบริการท่ีไดรับผลประโยชนพิเศษจากการลงทุนของรัฐหมายถึง 
สินคาหรือบริการใดท่ีไดรับประโยชนจากการลงทุนของรัฐเปนพิเศษ  เชน 
รถยนตและน้ํามัน ซ่ึงไดรับผลประโยชนจากการใชถนน รัฐเปนผูลงทุนใน
การสรางถนนใหรถยนตสามารถขับเคล่ือนไปได   

(6) เปนสินคาหรือบริการท่ีทําลายส่ิงแวดลอมตัวอยางสินคาหรือบริการท่ีทําลาย
ส่ิงแวดลอม เชน รถจักรยานยนต 2 จังหวะ  แบตเตอร่ี 

(7) รัฐมีเหตุผลนอกเหนือจากทีก่ลาวมาแลวขางตน เชน มีความจําเปนและ          
เรงดวนท่ีรัฐตองการรายไดเพิ่มเติมนําไปบรรเทาความทุกขยากของประชาชน  
หรือเพ่ือนําไปใชประโยชนอ่ืนในบางกรณีเปนพิเศษหรือมีเหตุผลท่ีจําเปนใน
ยามสงครามหรือรัฐอาจจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสินคาบางอยางเพื่อหวัง
รายไดอยางเดียวเทานั้นโดยไมคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนอ่ืนใดท้ังส้ินก็ได 
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6. เปนการจดัเกบ็ภาษีทอดเดียว (single stage tax)  หมายถึง  สินคาหรือบริการ    
แตละประเภทท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิตน้ัน รัฐบาลหรือกรมสรรพสามิตจะจัดเก็บจากผูเสียภาษีซ่ึง
ครอบคลุมถึงผูผลิต ผูประกอบอุตสาหกรรม  ผูนําเขาสินคาและผูประกอบกิจการสถานบริการ  ไดเพียง
คร้ังเดียวเทานัน้  โดยจดัเก็บจากตนทางซ่ึงหมายถึง  แหลงผลิตหรือสถานท่ีนําเขาสินคา 

7. ผูเสียภาษีผลักภาระภาษีท่ีตนเสียไปใหกับผูบริโภคได  หมายถึง ผูเสียภาษจีะ
บวกจํานวนเงินท่ีตนเองเสียภาษี  เชน รอยละ 10  ของราคาสินคาหรือบริการท่ีถูกกรมสรรพสามิต
เรียกเก็บเขาไปในราคาสินคาหรือบริการดวย เชนนี้  มีสวนสําคัญทําใหราคาสินคาและบริการนั้น        
สูงข้ึน  อันเปนลักษณะของการผลักภาระภาษีไปใหแกผูบริโภคซ่ึงหมายถึงประชาชน 

 
2.2.1  หลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาและบริการ 

  
 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีทางออมท่ีมีการเก็บจากฐานการบริโภค เชนเดียวกับภาษกีารขาย
ท่ัวไป  เปนภาษีท่ีเก็บจากสินคาท้ังภายในประเทศและจากการนาํเขารวมท้ังจัดเก็บจากการบริการ  
โดยท่ีเปนการจัดเก็บจากสินคาหรือบริการเฉพาะบางประเภท จึงมีลักษณะเปนภาษีการขายเฉพาะ 
(selective sale tax)  ซ่ึงเรียกเก็บจากสินคาชนิดใดชนดิหนึ่ง  เพราะมีเหตุผลสมควรที่สินคาจะตอง
รับภาระภาษีสูงกวาปกติ   อัตราภาษีจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสินคาและบริการ        
แตละชนดิ และเปนการเรียกเก็บเพิม่ข้ึนจากภาษกีารขายท่ัวไปไมใชการเรียกเก็บแทน  ดังนั้น  การ
กําหนดชนิดสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะอาจเปนการ
ลวงละเมิดเสรีภาพในการบริโภคของผูบริโภคมากเกินไป  เนื่องจากผลของภาระภาษีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาถึงขนาดทําใหประชาชนไมมีโอกาสเลือกใชสินคาตรงตามประโยชน 
ท่ีตนตองการ  หลักเกณฑหรือแนวความคิดท่ีนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเภทสินคานั้นใน
หลายประเทศสวนใหญไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญ       
 JOHN F DUE นักเศรษฐศาสตร ผูเช่ียวชาญดานภาษีการขายมีแนวคิดในการกําหนด
ลักษณะประเภทสินคาและบริการ ท่ีควรเสียภาษีสรรพสามิต ดังน้ี   

1.  ภาษีควรใชกับสินคาท่ีมีอุปสงคความยดืหยุนทางดานรายไดสูง คือ  เม่ือมีรายได
เพิ่มสูงข้ึนการบริโภคจะเพิ่มข้ึนในสัดสวนท่ีสูงกวา  เชน  ถารายไดของครอบครัวเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 5  
จะนําไปสูการใชจายเพ่ิมข้ึนในสินคารอยละ  10  หรือ  15 

2.   ภาษีควรใชกับสินคาท่ีมีความยืดหยุนทางดานราคาตํ่าหรืออุปสงคไมมีความ        
ยืดหยุน  หมายความวาการเปล่ียนแปลงของราคาไมมีผลกระทบตอการบริโภคสินคาเพื่อบุคคลจะไม
ไปซ้ือสินคาท่ีไมเก็บภาษีแทนอันมีผลใหรายไดรัฐจะนอยลง  โดยควรมีการกําหนดกลุมสินคาเหลานี้
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3.  เก็บภาษจีากสินคาท่ีมีการใชจายในการบริโภคมากในกลุมผูมีรายไดสูง และมีการ
ใชจายในการบริโภคนอยในกลุมผูมีรายไดต่ํา  และมีมูลคาการบริโภคสูง  ถามูลคาการบริโภคสินคา
นั้นไมสูง  รายไดท่ีไดรับจากการจัดเก็บภาษีจะไมมากพอท่ีครอบคลุมตนทุนจดัเก็บภาษีสินคานัน้ 

4.   การกําหนดอัตราภาษีสําหรับสินคาตามความนิยมของผูบริโภค จะแตกตางกัน 
โดยสามารถจัดกลุมไดเปน  

กลุมสินคาจัดเก็บตามราคาท่ีขาย   เชน   รถยนต  
กลุมสินคาท่ีจัดเก็บตามคุณลักษณะท่ีชัดแจงของสินคา  เชน ระดับ 

ออกเทนของนํ้ามันเบนซิน   สามารถทําใหมีการกําหนดอัตราภาษีท่ีแตกตางตามออกเทน     
กลุมสินคาท่ีจัดเก็บตามกําลังซ้ือของผูบริโภค เชน ประเทศแถบคาริบเบียน  อัตรา

ภาษีไวนจะสูงกวาอัตราภาษีเบียร  เนื่องจากไวนบริโภคอยูในกลุมท่ีมีรายไดสูงรวมท้ังนักทองเท่ียว  
แตเบียรบริโภคท่ัวไปในกลุมผูมีรายไดนอย   
  กลุมสินคาท่ีจัดเก็บตามระดบัการผลิต เชน ในประเทศอินโดนีเซีย อัตราภาษีบุหร่ี        
ซิกาแรตท่ีมวนดวยมือจะตํ่ากวาบุหร่ีซิกาแรตท่ีผลิตจากโรงงาน23  
 ศาสตราจารย Sijbren Cnossen  มีแนวความคิดในการจําแนก     สินคาและบริการสําหรับ 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกเปน  3  กลุม คือ 

1.  ภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเกบ็จากสินคา  (selective taxes on goods) 
1.1 สินคาสรรพสามิตด้ังเดิม  (traditional excise goods)   

1.1.1 ผลิตภัณฑยาสูบ ไดแก ใบยาสูบ ซิการ  บุหร่ี ไปท  ยาเสน  ยาเค้ียว  
ยาฉุน  ยานัตถุ   

1.1.2 เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไดแก สุรากล่ัน  เบียร  ไวน  
1.1.3 ผลิตภัณฑน้ํามัน ไดแก น้ํามันดิบ  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน   

น้ํามันดีเซล น้าํมันหลอล่ืน  และกาซธรรมชาติ 
1.2 อาหารและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล (food and nonalcoholic beverages)   

1.2.1 น้ําตาล ไดแก น้ําตาลออย น้ําตาลหวัผักกาดหวาน  น้ําเช่ือม  
กากนํ้าตาล  น้าํตาลไหม  ลูกกวาด  ชะเอม  ขนมหวาน  ขัณฑสกร 

1.2.2 เคร่ืองดื่ม  ไดแก น้ําแร  น้ําอัดลม  โซดา  น้ําผลไม  เคร่ืองดื่มบํารุง
รางกาย 

                                                 
23JOHN F Due.  Excise Taxes.  p.15-17. 
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1.2.3 อาหารและเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอลอ่ืน ๆ ไดแก ชา กาแฟ โกโก  
เกลือ  เคร่ืองเทศ  เนยแข็ง ขาว  แปง  ขนมปง  บิสกิส  ผลไม  ปลา  
เนื้อ  ไอศครีม 

1.3 สินคาท่ีไมใชสินคาสรรพสามิตด้ังเดิม(non-traditional excise goods)   
1.3.1 ส่ิงทอและสินคาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ท่ีไมใชอาหาร ไดแก ส่ิงทอ           

ถุงนอง  รองเทา  ไมขีดไฟ  สบู  ผงซักฟอก  มีด กรรไกร  แวนตา  
เฟอรนิเจอร  ยารักษาโรค  ไพ  

1.3.2  สินคาฟุมเฟอย ไดแกเคร่ืองสําอาง  น้ําหอม  อัญมณี  ผาขนสัตว  
เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ โทรทัศน  
นาฬิกา  เคร่ืองดนตรี  เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  ของเด็กเลน  
เคร่ืองกีฬา  ดอกไมไฟ 

1.3.3 สินคาท่ีใชในการผลิต  ไดแก ซีเมนต  วัสดุกอสราง  สี  โลหะ  
พลาสติก  ถานหิน  ไม  กระดาษ ยาง  แบตเตอร่ี  ปอกระเจา          
สายไฟ  สายโทรเลข 

2.  ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากบริการ  (selective taxes on services) 
     2.1  บริการ  (services)   

2.1.1  การคมนาคมขนสง  โดยจัดเก็บจาก     คาระวางและโดยสาร      คาใช
สนามบิน   

2.1.2  กิจการธนาคารและกิจการประกันภัย  โดยจัดเก็บจากการบริการของ
ธนาคาร  การใชเช็ค  การใหกู  การประกนัภัย  การประกนัชีวิต   

2.1.3 บริการเบ็ดเตล็ด  โดยจัดเก็บจากบริการดาน  ไฟฟา  ประปา  แกส  
โทรศัพท  โทรเลข  ภัตตาคาร  โรงแรม  กิจการโฆษณา  และการ        
ทองเท่ียว   

2.2   การพนัน  เกมสและความบันเทิง(betting, gaming and entertainment)   
2.2.1 การพนัน ไดแก บอนการพนนั  ล็อตเตอร่ี  สนามแขงมา   
2.2.2 ความบันเทิง  ไดแก  คาเชาสถานคาสิโน  ไนทคลับ        

      คาบาเรต  โรงภาพยนตร  คาเขาชมกีฬา  และการลาสัตว 
3. ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากยวดยาน  การใชถนน  ไดแก  คาธรรมเนียมใบขับข่ี  

ทะเบียนพาหนะ  ภาษีการเดินทาง  ยางรถยนต  ท้ังยางในและยางนอก              
คาธรรมเนียมผานทาง  อากรพิเศษท่ีเรียกเก็บจากยวดยาน  เปนตน 
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 สินคาท่ีจัดเก็บกันแพรหลายในประเทศท่ีมีระบบภาษีสรรพสามิตประกอบดวยสินคา
สรรพสามิตด้ังเดิม บริการดานความบันเทิงและภาษสีรรพสามิตจากยวดยาน นอกจากน้ีในหลาย
ประเทศมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาท่ีไมใช 3 รายการดังกลาว  คือ มีการจดัเก็บจากน้ําตาล
และเคร่ืองดื่มไมนอยกวา 65 ประเทศ  ไพไมนอยกวา  17  ประเทศ  จากสินคาฟุมเฟอยจําพวก
เคร่ืองสําอาง  น้ําหอม เคร่ืองสุขภัณฑไมนอยกวา  27  ประเทศ  จากเคร่ืองประดับไมนอยกวา  20  
ประเทศ จากการเดินทางไมนอยกวา  50  ประเทศ  กิจการประกันภัย  40  โรงแรมและภัตตาคาร  31  
ประเทศ24 
 ในปจจุบันมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสินคาและบริการ เพื่อจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ซ่ึงถือวาเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญและไดเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปเพราะวาความสําคัญหรือ
ความถูกตองเหมาะสมของการเก็บภาษีดงักลาวนี้  ข้ึนอยูกับหลักเกณฑในการเลือกประเภทของสินคา          
ถาใชหลักเกณฑในการเลือกไมเหมาะสมกจ็ะเปนการเขาไปเกี่ยวของกบัอธิปไตยในการเลือกบริโภค
ของประชาชนจนไมเหมาะสมอาจจะเกิดผลเสียถึงดานการจัดสรรทรัพยากรของประเทศได  สําหรับ
หลักเกณฑในการเลือกสินคาสําหรับภาษสีรรพสามิตเทาท่ีใชกันอยู มี  4  หลักเกณฑ  ดังนี้ 25 

 
1. สินคาท่ีบริโภคอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันด ี
 

การท่ีมีการเลือกเก็บภาษีจากสินคาเหลานีเ้ปนพิเศษ  เนื่องมาจากเหตุผล  2  
ประการ  ประการแรกการบริโภคสินคาประเภทนี้  จะกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคเอง  
ประการท่ีสอง  การบริโภคสินคาชนิดนี้จะกอใหเกดิตนทุนตอสังคมดวย  เชน  การดื่มสุรามากไปจะ
ทําความเดือดรอนใหแกสังคมหลายประการ  ทําใหเสียสุขภาพ  ซ่ึงรัฐจะตองใหการรักษาพยาบาล   
ทําใหเกิดอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรัฐจะตองจัดใหมีตํารวจมากข้ึน 
 เหตุผลท่ีรัฐไมหามการบริโภคแทนการจํากดัดวยกฎหมายภาษีอากร เพราะเคยมีรัฐบาล
ของบางประเทศไดเคยใชวธีิหามเสียเลย  เชน  หามผลิตสุรา  แตกลับปรากฏวาสินคาสุราถึงแมวาจะ
เกิดผลเสียเม่ือบริโภคก็ตาม  แตประชาชนจํานวนหนึง่มีความตองการบริโภคสุราอยู  ถาหากหาม
เสียเลยกจ็ะทําใหการผลิตสุราเถ่ือนมากข้ึน  ดังนั้น  จึงจําเปนจะตองหามโดยการต้ังอัตราภาษีสูง ๆ  
จะเหมาะสมกวาเพราะการใชนโยบายดานภาษีอากรจะทําใหมีการบริโภคสินคาประเภทนี้นอยลงผล
เสียหายตาง ๆ ก็จะเบาบางลง  และรัฐจะไดรายไดจํานวนหน่ึงไปชดเชยผลเสียหายตอสังคมท่ีเกิดข้ึน         
แตถาต้ังอัตราสูงเกินไปกจ็ะเปนการสงเสริมใหมีการผลิตสุราเถ่ือนมากข้ึน การกําหนดอัตราภาษีจึง

                                                 
24Sijbren  Cnossen.  Excise Systems.  The John Hopkins University Press 1977, pp. 11-13. 
25อรัญ  ธรรมโน.  ความรูท่ัวไปของการคลัง.  หนา 240 – 243. 
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2. สินคาท่ีมีลักษณะเปนการฟุมเฟอย 
 

 การจัดเก็บภาษีการขายเฉพาะจากสินคาท่ีมีลักษณะฟุมเฟอยเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ผูใช
สินคาฟุมเฟอยควรจะตองรับภาระมากกวาผูใชสินคาจําเปนตอการครองชีพ  เหตุผลท่ีควรจะเก็บภาษี
จากสินคาฟุมเฟอยก็เพื่อเปนการสรางความเปนธรรมในสังคมทางดานรายได  ผูมีรายไดสูงโดยปกติก็
ใชสินคาท่ีมีคุณภาพสูงหรือฟุมเฟอยก็ควรตองเสียภาษีมากกวาผูมีรายไดต่ําท่ีจําเปนตองบริโภคสินคา
จําเปนประการหนึ่งและอีกประการก็เพื่อเปนการสงเสริมการประหยัดเพราะเม่ือสินคาฟุมเฟอยตอง
รับภาระภาษีสูงก็จะทําใหราคาแพงข้ึนประชาชนจะไดอุปโภคบริโภคสินคาชนิดนั้นนอยลงจะทําให
การออมทรัพยสูงข้ึน  เพราะการออมทรัพยยังเปนความดีและส่ิงจําเปนเพื่อการสรางความเจริญ       
เติบโตในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา  ประการท่ีสาม  เม่ือภาษีนีจ้ํากัดการบริโภค
สินคาฟุมเฟอยก็จะทําใหมีทรัพยากรเหลือจากการลดการผลิตสินคาฟุมเฟอยสามารถนําไปใชในการ
ผลิตสินคาและบริการอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตอความเจริญเติบโตของสังคม 
 การเก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอยเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เพราะ       
มิฉะนั้นแลวผลที่ไดจากการพัฒนาจะถูกนาํไปใชในการบริโภคสินคาฟุมเฟอยเสียมาก  ทําใหประเทศ
ขาดแคลนทุนเพื่อการพัฒนา 
 ถึงแมจะเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาการจดัเกบ็ภาษีการขายเฉพาะจากสินคาฟุมเฟอยเปน        
ส่ิงท่ีถูกตอง  แตปญหาสําคัญท่ีตองเผชิญก็คือวา  สินคาฟุมเฟอยมีลักษณะอยางไรเพราะความจําเปน
และความฟุมเฟอยของสินคาเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานท่ี เปนตนวาในอดีตวิทยุอาจจะ
เปนสินคาฟุมเฟอย  แตในปจจุบันวิทยุเปนสินคาจําเปนไปแลว หรือการเลนโบวล่ิงในประเทศไทยยัง
ควรถือวาเปนบริการท่ีฟุมเฟอย  เพราะในประเทศจน ๆ ประชาชนมีรายไดตอหัวต่ํามากก็ควรจะเลน
กีฬาท่ีไมตองเสียเงินมากเทานี้  ท่ีผานมาบรรดานกัวิชาการก็ไดพยายามหาทางจํากัดความคําวา 
“ฟุมเฟอย” เหมือนกัน โดยกําหนดวาสินคาฟุมเฟอยควรจะมีลักษณะดังตอไปนี ้

(ก)  เปนสินคาท่ีผูมีรายไดสูงเทานั้นจะบริโภคได  แตการใหคําจํากดัความทํานองนีก้็
ตองมีขอสมมติฐานอยูวาคนรํ่ารวยบริโภคสินคาประเภทหนึ่ง สวนคนจนบริโภคสินคาอีกประเภท
หนึ่ง  ซ่ึงความจริงก็มีสวนถูกอยูมากพอสมควร  แตบางคร้ังคนรวยบางคนก็ชอบบริโภคสินคาปกติ ๆ 
แตคนจนกลับบริโภคสินคาฟุมเฟอย 
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(ข)  เปนสินคาท่ีอุปสงคตอรายไดมีความยืดหยุนมาก (เปนสินคาท่ีไมจําเปนตอการ
ครองชีพ)  แตการหาความยืดหยุนของอุปสงคเปนส่ิงท่ีทําไดคอนขางยาก  เราทราบแตในทางทฤษฎี
กันเปนสวนใหญ  และนอกจากน้ันจะพบวาความยืดหยุนของอุปสงคของสินคาเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลาดวย 

(ค)  เปนสินคาเพื่อเพ่ิมเกยีรติภูมิของผูบริโภคเอง  คือสามารถใชสินคาปกติก็ไดแต
เพื่อความสุขท่ีจะไดแสดงออกใหผูอ่ืนเห็นก็จําเปนจะตองซ้ือสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน  เราอาจจะ
ใชรถยนตขนาดเล็กเพื่อเดินทางไปไหนมาไหนก็ได  แตเพื่อเปนการแสดงออกกจ็ําเปนจะตองซ้ือรถ
ขนาดใหญยิ่งถาสามารถมีรถท่ีมีคันเดียวหรือไดใชเปนคนแรกในประเทศกย็ิ่งด ี

(ง) เปนสินคาท่ีขาดเสียไดโดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  คําจํากัดความนี้คอนขางจะรุนแรงมากเกินไป  เพราะถาเลือกคําจํากัดความนี้มาใชแลว 
สินคาแทบทุกชนิด นอกจาก ขาว อาหาร เส้ือ  และยารักษาโรค  ถือเปนสินคาฟุมเฟอยท้ังส้ิน 

ดังนั้น ในเม่ือเราไมสามารถมีหลักสากลไดวา สินคาอะไรฟุมเฟอยแน  การตัดสินใจ
เก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอยกมั็กจะข้ึนอยูกบัการตัดสินใจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมากกวา
การตัดสินใจโดยยดึหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง   

 
3. สินคาท่ีไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐบางประการ 
 

ความจริงแลวเม่ือรัฐบาลเก็บภาษีไปแลวกใ็ชจายเพื่อใหบริการแกประชาชนใน
ดานตาง ๆ อยูแลว  แตเนื่องจากวากิจการของรัฐบางประการใหผลประโยชนแกคนบางกลุมอยางเห็น
ไดชัด  คนกลุมอ่ืนไมไดรับ  ดังน้ัน  จึงควรเก็บภาษีจากคนกลุมท่ีไดประโยชนเปนพิเศษ  แตการนํา
หลักเกณฑขอนี้มาใชเก็บภาษีจากสินคาประเภทใดก็ควรจะไดมีการศกึษาใหแนนอนวาสินคาประเภท
นั้นไดประโยชนจากกิจการบางประเภทของรัฐบาลเหนอืกวาสินคาประเภทอ่ืนจริง  และถาจะสามารถ
พิจารณาใหชัดเจนวาสินคานั้นไดประโยชนมากเพยีงใดดวยกย็ิ่งด ี
 หลักเกณฑขอนี้เปนหลักเกณฑท่ีประเทศตางๆ ไดนํามาเพ่ือเก็บภาษีสินคาประเภทนํ้ามัน
ปโตรเลียม  โดยถือหลักวาเม่ือรัฐบาลสรางถนนหนทางตาง ๆ ข้ึน  ผูท่ีไดรับประโยชนก็คือผูใช        
รถยนต  ดังนัน้  จึงควรจะเก็บภาษจีากผูใชรถยนตตามจาํนวนท่ีไดใชถนนตามระยะทางวิ่งของรถยนต
ได  จึงไดคิดกนัโดยคราว ๆ วาถาผูใชรถยนตคนใดใชถนนมากก็คงตองใชน้ํามันมาก  จึงควรจะเรียก
เก็บภาษีจากน้าํมันท่ีใชจะเปนวิธีการท่ีงายที่สุดและหลาย ๆ ประเทศในโลกมีบทบัญญัติไวชัดเจนวา
ใหนํารายไดจากภาษนี้ํามันไปใชไดเฉพาะการสรางถนนอยางเดยีว  (Ear - Marked)  จะนําไปใชเพื่อ
กิจการอ่ืนไมได 
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 เนื่องจากอาศัยหลักประโยชนดังกลาวแลว ในการจัดเก็บภาษีบางประเทศจึงไมเรียกเก็บ
ภาษีจากนํ้ามันท่ีไมไดใชสําหรับยานพาหนะบนทางหลวง  และบางประเทศไดพยายามศึกษา
รายละเอียดเลยวาในการสรางถนนแตละสาย ประชาชนกลุมใดไดรับประโยชนเทาใด  เชน การสราง
ถนนจะมีผูไดรับประโยชนอยางนอย 3 พวก  คือ  ผูท่ีใชรถยนต  เจาของท่ีดินท่ีถนนตัดผานไปเพราะ
ราคา  ท่ีดินสูงข้ึนและผูเดนิถนน เชน สมมติวา ในการสรางถนนสายหนึ่งรัฐบาลจายเงินคากอสรางไป 
1,000 ลานบาท  และศึกษาพบวาผูท่ีใชรถยนตไดประโยชน 75% เจาของท่ีดินไดรับประโยชน  15%  
และ      ผูเดินถนนไดประโยชน 10%  การเก็บภาษมีาใชใหถูกตองตามหลักเกณฑนี้ก็คือเก็บภาษี
น้ํามันมา       ใช 750 ลานบาท  เก็บภาษีมูลคาเพิ่มของท่ีดิน 150 ลานบาท  และนําภาษีอ่ืน ๆ สวนรวม
มาใช 100 ลานบาท 
 นอกจากน้ีแลว  ยังคิดตอไปวาบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีเขามาผลิตในประเทศ  
(โดยไดรับประโยชนเปนพิเศษจากมาตรการตาง ๆ ท้ังดานภาษีอากรและอ่ืน ๆ )  จนสามารถต้ังอยูได 
(และทําใหรายไดดานศุลกากรที่เคยไดจากการนําสินคาเหลานั้นเขามาจากตางประเทศตองขาดหายไป)  
จึงควรจะเก็บภาษีการขายเฉพาะอยางจากสินคาท่ีไดรับการสงเสริมเหลานี้ดวย 
 

4. หลักเกณฑเบ็ดเตล็ด 
 

               ในบางโอกาสรัฐบาลอาจจะมีความจําเปนตองการรายไดหรือตองการจํากัดการ
ผลิตสินคาอยางใดอยางหน่ึงเปนการเฉพาะคราว  ก็จัดใหมีการเก็บภาษกีารขายเฉพาะดวย  
ตัวอยางเชน 
  (1)   ในยามสงคราม  รัฐบาลจําเปนจะตองรีบเรงผลิตสินคาเพื่อความตองการดาน
ทหารมากกวาสินคาสนองความตองการดานพลเรือนก็พยายามจะโอนแบงวัตถุดิบจากการผลิตดาน
พลเรือนไปสูการผลิตดานทหาร  เปนตนวา  ในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2  รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
จัดเก็บภาษกีารขายเฉพาะจากถุงนองสุภาพสตรี  เพื่อใหมีการใชไนลอนนอยลงจะไดมีการนําไนลอน
ไปผลิตรมชูชีพมากข้ึน 
  (2) ในยามที่รัฐบาลอาจจะจาํเปนจะตองใชจายเงินจํานวนหน่ึงอยางจริงจัง เปนตน
วา เพื่อบรรเทาความทุกขยากของคนจน  หรือตองการใชประโยชนทางดานอ่ืน เชน การรักษาความ
ม่ันคงของประเทศ การจัดซ้ืออาวธุยุทโธปกรณแตไมมีเงินก็อาจจะเรียกเก็บภาษีจากสินคาบาง
ประเภทข้ึนเปนพิเศษเพ่ือสนองความตองการนั้น ๆ  
  นอกจากหลักเกณฑตาง ๆ  ท่ีกลาวมาแลวขางตน     ในปจจุบันไดมีการกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เพื่อนํามาเปนขอกําหนดในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต  สืบเนื่องจาก
ความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี  ความเจริญของชุมชนเมืองและการแขงขันกนั         
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 2.2.2  ฐานภาษี 
  
 ฐานภาษี (tax base)  คือส่ิงท่ีถูกใชเปนฐานในการประเมินเก็บภาษอีากรแตละชนดิตาม
อัตราของภาษท่ีีไดกําหนดไว  ถาใชอัตราภาษีคูณดวยฐานภาษจีะไดจํานวนภาษีท่ีเสีย  ส่ิงท่ีถูกใชเปน
ฐานในการจัดเก็บภาษีอาจไดแก  รายได  ความม่ังค่ัง  มูลคาของสินคาหรือบริการท่ีทําการซ้ือขายกัน
หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีกําหนดข้ึน โดยปกติแลวส่ิงท่ีใชเปนฐานภาษีมักจะถูกใชเปนเคร่ืองวดัถึงความสามารถ
ในการเสียภาษีแตละบุคคล27  ฐานในการจดัเก็บภาษีอาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท28  คือ 

1.    ฐานรายได (Income Base)  ปจจุบันภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานรายได  ไดแก ภาษี      
เงินไดบุคคลธรรมดา  และภาษีเงินไดนิติบุคคล  ซ่ึงกรมสรรพากรเปนผูมีหนาท่ีจัดเกบ็ 

2. ฐานการบริโภค (Comsumption Base)  คือ จัดเก็บภาษจีากการใชจายเพ่ือการ
บริโภค หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการตาง ๆ ภาษีสําคัญท่ีเก็บจากฐานของการบริโภค 
ไดแก ภาษีการขาย (sale taxes)  ภาษีสรรพสามิต (excise taxes)  ภาษีมูลคาเพิ่ม (value andded taxes) 
ภาษีสินคาขาเขา (imports taxes)  และสินคาสงออก (exports taxes) ดวย 

3. ฐานท่ีเกีย่วกับความม่ังค่ัง (Wealth)  เปนการเก็บภาษจีากการสะสมรายไดหรือ
ประโยชนท่ีเกดิจากทรัพยสิน ปจจุบันในประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีจากฐานความม่ังค่ังอยูหลาย
ประเภท  เชน  ภาษีท่ีดนิ ภาษีรถยนต ภาษโีรงงาน เปนตน 

                                                 
26ช่ืนชม  ทองเย็น.  “มาตรการจัดเก็บภาษีเพ่ือสิ่งแวดลอม.”  วารสารภาษีอากร.  7,81.  มิถุนายน 2544, 

หนา 20. 
27เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. หนา 109. 
28ภาณินี  กิจพอคา.  ประมวลรัษฎากรและกรมศุลกากรที่เก่ียวของ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

เก่ียวกับภาษีสรรพสามิต.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา  37. 
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4. ฐานอ่ืน ๆ การเก็บภาษจีากฐานอ่ืน ๆ นั้น เปนการจัดเก็บภาษ ี เพื่อใชเปน         
เคร่ืองมือใหบรรลุวัตถุประสงคบางอยางโดยมิไดมุงผลในดานรายไดเปนสําคัญ ภาษีท่ีเก็บจากฐานอ่ืน
ท่ีอาจยกตัวอยางไดในอดีต  เชน  ภาษีชายโสดในรัฐบาลยุคหนึ่งมีวัตถุประสงคจะเพิม่ประชากรจึงได
ออกกฎหมายเก็บภาษีชายโสด โดยกําหนดใหผูชายท่ีมีอายุระหวาง 20-60 ป ถามิใชนักบวชหรือคนท่ี
ไมสมประกอบแลว  หากยังเปนโสดจะตองเสียภาษปีละ 5 บาท  
 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานการบริโภค การคํานวณภาษีจะคํานวณตามมูลคา
หรือราคาของสินคาหรือคํานวณตามสภาพของสินคา หรือจัดเก็บท้ัง 2 วิธี  แลวแตจํานวนภาษีตามวิธี
ใดท่ีคํานวณไดสูงกวา  ซ่ึงวิธีนี้จะไดรับประโยชนทําใหไดรับรายไดจากการจัดเก็บภาษีสูงสุดและ
ระบบภาษีมีความยดืหยุน  สามารถผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป   
  

 2.2.3  อัตราภาษี  
  
 อัตราภาษีหมายถึง  สัดสวนของฐานภาษีท่ีใชเปนเกณฑในการหาเงินคาภาษี  ซ่ึงคํานวณ
โดยเอาอัตราภาษีคูณดวยฐานภาษ ี  จะไดจํานวนภาษีท่ีจัดเก็บเปนรายไดของรัฐบาล  โดยอัตราภาษีมี
ความแตกตางกันตามชนดิและประเภทสินคา  ซ่ึงอัตราภาษีท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปแบงเปนประเภท  คือ 

1. อัตราภาษีคงท่ี (Proportional tax rate)  หมายถึง  อัตราภาษท่ีีไมมีการ          
เปล่ียนแปลงแมมูลคาฐานภาษีเปล่ียนแปลงไป  ไมวาจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง  แตอัตราภาษยีังคงเทาเดิม 
เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล และอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม  ซ่ึงกําหนดไวเปนอัตราคงที่รอยละ 30 และ
รอยละ 7  ตามลําดับ  เปนตน 

2. อัตราภาษีกาวหนา (Pregressive tax rate )  หมายถึง  อัตราภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามฐานภาษี  ถาฐานภาษเีพิม่  อัตราภาษีจะเพิ่มข้ึนดวย  เชน อัตราภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา  เปนตน
29

  3.   อัตราภาษีถดถอย  (Regressive tax rate)  หมายถึง อัตราภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไป
ทางตรงกันขามกับฐานภาษีเสมอ  เรียกวา แปรผกผันกับฐานภาษี  กล

 

าวคือ  เม่ือฐานภาษีขยายใหญ 
ึ้นคาของอ

                                                

ข ัตราภาษีสวนท่ีเพิม่จะมีคานอยกวาอัตราภาษีโดยเฉล่ีย30  
 อัตราภาษีสําหรับสินคาอาจกําหนดเก็บภาษตีอหนวยของสินคา ซ่ึงเราเรียกวา อัตราตาม
สภาพ (ตามปริมาณ) และอัตราภาษีสําหรับสินคาอาจเลือกที่จะกําหนดตามรอยละของมูลคาสินคา ซ่ึง

 
29สิรินุช  พิศลยบุตร.  การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี,  เอกสารการสอนชุดวิชาการ     

ตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 10. 
30เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. หนา 114. 

DPU



 24

างอ

รจัดเก็บจะทําใหผูบริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือสรางนิสัยของการใชจายและ             
ารออมทรัพย 

 
. อัตราตามสภาพ (Specific) 

 
คีว วา

หรือกรัม  หนวยเปนปริมาตร เชน    
ูกบาศกเซนติเมตร  ซ่ึงอัตราตามสภาพมีขอดี  ขอเสีย34 ดังนี ้

   ขอด ี
                                                

ก

1
 

              ตามปกติ การกําหนดอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ มีพื้นฐานมาจากความ
งายในการบริหารแตมีเหตุผลดั้งเดิมของหลักภาษีสรรพสามิต คือ ภายใตหลักการท่ีวาปริมาณกายภาพ
เทากัน ภาษ รจะเทากัน เชนแอลกอฮอล(ลิตรละเทาใด) ไม จะมีมูลคาเทาใด อัตราปริมาณอยู
เหนือกวา33 โดยเปนอัตราภาษีท่ีจดัเก็บตามสภาพของสินคา ใชหนวยของสินคาเปนฐานในการ
คํานวณภาษีอาจกําหนดหนวยเปนน้ําหนกั  เชน กโิลกรัม
ล

 

 
31ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานสรรพสามิต. หนา 61. 
32Richard A. Musgrave  and Peggy B. Musgrave.  Public Finance in Theory and Paractice.  5 th ed.                    

New York : mcgraw Hill. 1989. 
33JOHN F Due.  Excise Taxes.  p. 4. 
34ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานสรรพสามิต. หนา 62. 
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1) การชําระภาษแีละการบริหารจัดเก็บภาษีสะดวกงาย ไมซับซอนสะดวกในการ
คํานวณภาษีท้ังดานผูจัดเก็บและผูชําระภาษี  เจาหนาท่ีจะจดัเก็บตามจํานวนสินคาท่ีผลิตซ่ึงจะเปน       
น้ําหนกัของสินคาท่ีผลิตควบคุมเพียงปริมาณและน้ําหนกัของสินคาท่ีผลิต  ซ่ึงเปนงานท่ีงายสะดวก 
เชน จํานวนสุรากล่ัน จํานวนบุหร่ีซิกาแรต  เปนตน 

2) การใชอัตราตามสภาพจะหลีกเล่ียงปญหาการลดคุณภาพของสินคาหรือชนิด
ตาง ๆ ของสินคาท่ีจะผลิต เนือ่งจากไมวาคุณภาพของสินคาเปนอยางไรก็ไมมีผลตอการคํานวณภาษ ี
เพราะคุณภาพของสินคามิไดทําใหตองมีการเสียภาษีเพิ่มข้ึนหรือลดลง    ไมวาสินคาจะมีมูลคา           
สูงเพียงใดจํานวนภาษีท่ีตองเสียยังคงเทาเดิม  

3) เปนภาษีท่ีสามารถประมาณการรายไดคอนขางแนนอนไมวาราคาจะเปล่ียนแปลง 
อยูในระดับสูงหรือตํ่าอยางไร  รายไดภาษจีะเพิ่มข้ึนหรือลดลงบางข้ึนอยูกับปริมาณการเสียภาษีเทานั้น 
 

  ขอเสีย 
1) ขาดความยุติธรรม ผูบริโภคสินคาชนิดเดยีวกันแตมีคุณภาพตางกันรับภาระภาษี

เทากัน  โดยปกติผูมีรายไดสูงซ่ึงมักจะบริโภคสินคาคุณภาพสูง ราคาแพงก็รับภาระภาษเีทากบัผูมี       
รายไดต่ําซ่ึงบริโภคสินคาคุณภาพตํ่าราคาถูก 

2) รายไดจากภาษีท่ีเก็บตามวิธีการนี้ไมเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเหน็ไดวา
ระดับราคามีแนวโนมสูงข้ึนตลอดเวลา  แตรายไดจากการเก็บภาษตีามสภาพไมเพิ่มข้ึน  นอกจาก
จะตองแกไขอัตราภาษีใหสูงข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองตองอาศัยเวลาคอนขางมากและทําไดยาก  นอกจากนี้ถา
หากระดับราคาสูงข้ึนจนถึงภาวะเงนิเฟอแลว  การเก็บภาษีตามสภาพกไ็มทําใหรายไดของภาษี
สรรพสามิตเพิ่มข้ึนตามสภาวะการณ  วิธีจัดเก็บภาษีตามสภาพจึงไมเปนมาตรการภาษีท่ีดใีนการ
ควบคุมสภาวะเงินเฟอ 
 

2. อัตราตามมูลคา35  (Ad Valorem) 
 

               เปนอัตราภาษีท่ีถือมูลคาของสินคาและบริการเปนฐานในการคํานวณภาษี  โดย
กําหนดอัตราภาษีเปนรอยละของมูลคาหรือราคาของสินคาและบริการนั้น ๆ ซ่ึงมีขอดี ขอเสีย  ดังนี ้
 

                                                 
35ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานสรรพสามิต. หนา 62-63. 
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  ขอด ี
1) การใชอัตราตามมูลคาจะขจดัความยุงยากในการกําหนดหนวยท่ีจะตองเสียภาษี  

เนื่องจากอัตราตามมูลคาสามารถใชกับราคาขายของหนวยสินคาตอกลุมสินคาได ไมวาสินคาจะมี
หนวยแบบใดก็ตาม  ถาธุรกิจขายสินคาเปนกลุมในราคาจํานวนหนึง่อัตราตามมูลคาสามารถคิดจาก
ราคาขายน้ีได   

2) อัตราตามมูลคาจะกาวทันไปกับเงินเฟอ  ทําใหรายไดภาษีแปรผันไปตามภาวะ
เศรษฐกิจเกิดความยดืหยุนเม่ือราคาสินคาสูงข้ึน  อัตราตามมูลคาจะทําใหไดรายไดภาษีสูงข้ึน             
การจัดเก็บตามมูลคาท่ีระดับการผลิตกําหนดใหใชราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  และยังกําหนดให
รวมภาษีสรรพสามิตเขาในมูลคาสินคาเพื่อการจัดเกบ็ภาษอีีกดวย  ซ่ึงเรียกวา  ภาษีรวมใน (inclusive tax)  
ตัวอยาง  อัตราภาษีรวมใน  เชน  การกําหนดใหผูประกอบอุตสาหกรรมแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ท่ีไดรวมภาษสีรรพสามิตไวแลว  ซ่ึงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมท่ีไดรวมภาษีสรรพสามิตไวแลวจะ
ใชเปนฐานการคํานวณภาษเีพื่อเรียกเก็บภาษีตอไป  สําหรับเหตุผลในการกําหนดภาษีใหรวมไวใน
ฐานภาษีตามมูลคา  เพื่อวาจะทําใหอัตราภาษีไมดูสูงจนเกนิไปหรืออัตราภาษีต่ํากวาภาระภาษีท่ีแทจริง 

3) การจัดเก็บตามมูลคาเปนการทําใหมีการรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ 
ในยามทีเ่ศรษฐกิจรุงเรืองและราคาของตาง ๆ เพิ่มสูงข้ึนก็สามารถเก็บภาษีไดเพิ่มมากข้ึน  แตในยามท่ี
เศรษฐกิจตกตํ่าราคาสินคาลดลงรายไดจากภาษีประเภทนี้ก็ลดลง  ภาษีประเภทนี้ทําใหการจดัเก็บภาษี
ไดมากในยามเศรษฐกิจรุงเรืองและลดนอยลงในยามเศรษฐกิจตกตํ่าเปนการทําใหมีการรกัษาดุลยภาพ
ทางเศรษฐกิจไดบาง  ซ่ึงก็เปนลักษณะท่ีดีอยางหนึ่งของภาษีอากรเปนท่ียอมรับวาการเก็บภาษอีากร     
มิใชเพื่อหวังแตรายไดอยางเดียว  หากแตหวังท่ีจะควบคุมการเคล่ือนไหวของวงการเศรษฐกิจดวย   

4) การจัดเก็บภาษีตามมูลคากทํ็าใหมีรายไดจากภาษีประเภทนี้เพิ่มสูงข้ึน การท่ี 
รัฐบาลเก็บเงินออกไปจากการหมุนเวยีนไดมากข้ึนก็เทากบัเปนการแกไขภาวะเงินเฟอไปดวยในตัวไม
มากก็นอย  ซ่ึงเปนมาตรการภาษีท่ีดใีนการควบคุมสภาวะเงินเฟอ 

5) การเก็บภาษีตามมูลคาก็ทําใหผูมีรายไดสูง  ซ่ึงบริโภคของท่ีมีคุณภาพดีราคา
แพงตองเสียภาษีจํานวนมากกวาคนมีรายไดต่ําซ่ึงบริโภคของท่ีมีคุณภาพตอราคาตํ่า  การเก็บภาษีแบบ
นี้เทากับเปนการชวยเหลือคนท่ีมีรายไดต่าํและจํากดัการบริโภคท่ีไมคอยจําเปนของคนท่ีมีรายไดสูงก็
นับวาเปนลักษณะท่ีดีประการหน่ึงของภาษีอากร  และเกิดความยุติธรรมในการจดัเก็บ 
 
  ขอเสีย 

1) เกิดความยุงยากในการกําหนดราคาเพ่ือเปนเกณฑในการคํานวณภาษีท่ีถูกตอง
และเปนธรรม  เนื่องจากภาษีนี้จะตองจัดเก็บจากผูผลิต  ปญหาการกําหนดราคาจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก  
จะเห็นไดวาการประกอบธุรกิจการคาในประเทศไทย  ผูผลิตกับผูขายสงซ่ึงปกติมักจะเปนบุคคลคน
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2) การคาในประเทศขณะน้ีมีลักษณะเปนการคาแบบรวมกลุม  และมีลักษณะของ
การผูกขาดตัดตอนปนอยูดวย  พอคาในกจิการคาสวนมากมีอิทธิพลในการตั้งราคาขาย และผูซ้ือ
สวนมากก็ตองยอมรับราคาท่ีพอคาต้ังข้ึนเปนราคาตลาด และจะเหน็ไดวาราคาสินคาสวนมากเม่ือข้ึน
ไป    แลวจะไมมีวันลดลงมาอีก  ถึงแมวาภาวะเศรษฐกจิจะตกตํ่าลงและเวลาเปล่ียนแปลงอัตราจัดเก็บ
ภาษใีหม  พอคาตาง ๆ ก็สามารถจะข้ึนราคาสินคาของตนทันทีเทากับเปนการผลักภาระภาษีไปให
ประชาชน ซ่ึงในกรณีนี้นอกจากจะตองรับภาระในราคาสินคาท่ีเพิ่มข้ึนแลว ยังตองรับภาระภาษีท่ีปรับ
เพิ่มตามราคาสินคานั้นดวย   

3) รัฐไมสามารถประมาณการรายไดไดแนนอนถาหากราคาสินคาข้ึนลงอยาง         
รวดเร็ว  บางปก็มีรายไดมากถาราคาสินคาเพิ่มข้ึน  แตบางปถาราคาสินคาลดตํ่าลงรายไดจากภาษี
อากรก็ลดลงตามไปดวย  ทําใหยากแกการคาดคะเนรายไดในการจัดทํางบประมาณของรัฐ 
 สําหรับประเทศไทยขอเสียประการนี้อาจจะไมรุนแรงนัก  เพราะราคาสินคาสวนมากมี
แนวโนมท่ีจะสูงข้ึนอยูตลอดเวลา  รายไดของรัฐไมแนนอนแตกจ็ะเปนไปในทางมากกวาประมาณ
การเสมอ  ซ่ึงก็จะไมเปนผลเสียกับรัฐ  
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การกําหนดอัตราภาษี ท้ังอัตราตามมูลคาและอัตราตามสภาพน้ัน 
มีท้ังขอดีและขอเสียดวยกันท้ังนั้น การท่ีจะระบุวาอัตราประเภทใดดีกวากัน จึงยังไมถนัดนัก เพยีงแต
เม่ือทราบคุณลักษณะของอัตราแตละประเภทแลว  จะทําใหสามารถจะเลือกใชใหเหมาะสม   และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดเกบ็ภาษีสินคานัน้ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การท่ีจะ
เลือกใชอัตราภาษีตามสภาพหรือตามมูลคา เพื่อจัดเกบ็ภาษีสินคาใดจึงควรตองมีการพิจารณากนัอยาง
รอบคอบวาเปนกรณีท่ีเลือกใชใหเหมาะสมกับประโยชนท่ีจะไดรับอยางแทจริง 
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2.2.4  ภาระภาษี36 
  
 ภาระภาษี (tax incidence or tax burden)  หมายถึง  สวนของรายไดท่ีแทจริงลดลง
เนื่องมาจากการเก็บภาษีอากรเม่ือรัฐบาลเรียกเก็บภาษีอากรประเภทหนึ่งประเภทใด  ผูเสียภาษีอากรมี
ทางเลือกอยางนอย 6 ทาง  ดงันี้ 
  1.  อาจผลักภาระภาษไีปขางหนา (forward shifting)  เม่ือผูผลิตสินคาประเภทหนึ่ง
ถูกรัฐเรียกเก็บภาษีสินคา  ผูผลิตอาจผลักภาระภาษไีปขางหนา  ดวยการรวมภาษีท่ีเสียท้ังหมดไวใน
ราคาสินคา  เพื่อใหผูบริโภคเปนผูรับภาระภาษีท้ังหมด 
  2.  อาจผลักภาระภาษไีปขางหลัง (backward shifting)  เม่ือรัฐเรียกเกบ็ภาษีจากผูผลิต
สินคาบางประเภทผูผลิตอาจผลักภาระภาษไีปใหแกเจาของปจจัยการผลิต  เพือ่ใหเจาของปจจัย        
การผลิตเปนผูรับภาระภาษีดวยการจายคาปจจัยการผลิตราคาท่ีต่ําลงเทากับภาษีท่ีตองเสีย  เชน            
กดอัตราคาจางใหต่ําลง  หรือซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีถูกลง หากผูผลิตมีอํานาจตอรองสูง 

3. อาจผลักภาระภาษีบางสวนไปขางหนาและผลักภาระภาษีสวนท่ีเหลือไปขางหลัง 
4. อาจผลักภาระภาษีบางสวนไปขางหนา  บางสวนไปขางหลังและรับภาษีสวน        

ท่ีเหลือ 
5. อาจรับภาระภาษีบางสวน และผลักภาระภาษีสวนท่ีเหลือไปขางหนา 
6. อาจรับภาระภาษีบางสวน และผลักภาระภาษีสวนท่ีเหลือไปขางหลัง 

 จะเห็นไดวา  ภาระภาษีอาจมิไดตกแกผูเสียภาษีท้ังหมด ยกเวนภาษทีางตรงบางประเภท 
ตัวอยางเชน  การเก็บภาษสิีนคาจากผูผลิตแมภาระภาษอียางเปนทางการจะตกแกผูผลิตเพราะผูผลิต
เปนผูจายเงินภาษีนั้น  แตภาระภาษีท่ีแทจริงนั้นอาจมิไดตกแกผูผลิตแตผูเดียว  หากผูผลิตสามารถผลัก
ภาระภาษีไปขางหนาบางสวนภาระภาษีท่ีแทจริงก็จะตกแกผูผลิตและผูบริโภคหรือหากผูผลิตสามารถ
ผลักภาระภาษไีปขางหนาไดท้ังหมด ภาระภาษีท่ีแทจริงกจ็ะตกแกผูบริโภคแตเพียงผูเดียว   ดังนัน้ จะ
เห็นไดวาภาระภาษีอยางเปนทางการท่ีผูผลิตนําไปเสียใหแกรัฐจะแตกตางจากภาระภาษีท่ีแทจริง    
อยางมาก  ในการวางแนวนโยบายเก่ียวกับการเก็บภาษีอากรจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูท้ังภาระภาษีท่ี   
ผูผลิตนําไปเสียภาษีและยังตองรูถึงภาระภาษีท่ีแทจริง  เพื่อใหการใชภาษีอากรสําหรับเปนเคร่ืองมือ
ในการบรรลุเปาหมายบางประเภท  เชน การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม  และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

                                                 
36ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานสรรพสามิต. หนา 64-65. 
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 การจัดเก็บภาษีจากประชาชน  ยอมกอใหเกิดภาระแกประชาชน  และภาระภาษีท่ีเกิดข้ึน
กอใหเกิดผลกระทบทางดานตาง ๆ  ดังนี ้

1.  ภาษีไดโยกยายกําลังการใชจายจากผูเสียภาษีไปสูภาครัฐ  ทําใหกําลังซ้ือของผูเสีย
ภาษีลดลง  เปนการเกดิผลกระทบทางดานรายได (income effect) 

2. ภาษีกอใหเกิดการบิดเบือน (distortion)  ในทางเลือกของผูบริโภคในการซ้ือ         
สินคาหรือผูผลิตในการเลือกปจจยัการผลิต  เนื่องจากการเก็บภาษีจากการใชจายในสินคาและบริการ
จะมีผลตอราคาของสินคา จะเพิ่มสูงข้ึน  ซ่ึงมีผลตอทางเลือกในการซ้ือสินคาของผูบริโภคและนําไปสู
การหันไปซ้ือสินคาหรือบริการท่ีไมไดถูกเก็บภาษีแทน  เรียกวา  ผลกระทบการแทนท่ี (substitution 
effect)  ซ่ึงแสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกจิ 

3.  ภาษีทําใหเกิดภาระสวนเกิน (excess burden)   ตอชุมชนของผูเสียภาษีนัน้ ภาระ
สวนเกนิตอชุมชนเกิดข้ึนเม่ือมีการกําหนดภาษตีอสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ถาตลาดมีการแขงขัน
สมบูรณและไมมีผลกระทบภายนอกเกดิข้ึนจะมีผลทําใหราคาสินคาสูงข้ึน  ซ่ึงกระทบตอผูซ้ือท่ีตอง
ใชจายเงินเพิ่มข้ึนในการซ้ือสินคานั้น  เม่ือสินคามีราคาสูงจะมีผลตอปริมาณการซ้ือของผูซ้ือซ่ึงจะซ้ือ
สินคาลดลงกระทบตอผูผลิตทําใหผูผลิตตองลดปริมาณการผลิต  ดังนั้นภาระของผูซ้ือและผูผลิตสวน
หนึ่งเปนรายไดทางภาษีของรัฐ  อีกสวนหนึ่งกอใหเกิดผลขาดทุนตอผูซ้ือและผูผลิต (dead weight 
loss)  หรือเรียกวาภาระสวนเกิน 

4.  ภาษีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน (labor incentive) เชน  การกําหนดอัตราภาษี
สวนเพิ่ม (marginal tax rate)  ท่ีสูงข้ึนสําหรับภาษเีงินไดจะมีผลตอการจูงใจในการทํางาน คือ ทําให
คนไมอยากทํางานเพ่ิม  เนื่องจากรายไดท่ีหาไดเพิ่มข้ึนจากการทํางานจะตองเสียภาษีในอัตราสูง  ถา
บุคคลคิดวาการไมทํางานเพิม่คุมคากวาการทํางาน จะเปนแรงจูงใจใหคนไมทํางานเพิ่ม  ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
 ภาระภาษีสรรพสามิตจะทําใหเพิ่มคาใชจายในการบริโภคสินคาและบริการ  ของผูบริโภค  
เนื่องจากผูผลิต หรือผูนําเขาท่ีผลิตสินคาหรือใหบริการหรือนําเขาสินคา  ซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะตอง
เสียภาษตีามกฎหมายจะผลักภาระภาษีสรรพสามิตเขาไปในราคาขายของสินคาหรือบริการนั้น เพื่อ       
ผูผลิตจะยังคงไดรายไดสุทธิในสวนท่ีตองการ  ดังนั้น  ผูบริโภคจึงตองจายเงินเพื่อซ้ือสินคานั้น            
ในราคาท่ีรวมภาระภาษีสรรพสามิตไวดวยจึงถือวาเปนการผลักภาระภาษีจากผูผลิตหรือผูนําเขาไปสู       
ผูบริโภคหรือผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายกับผูรับภาระภาษีเปนบุคคลคนละคนกันไป  ภาระภาษีนี้                 
ผูประกอบการอาจผลักภาระไดท้ังหมดหรือบางสวนข้ึนอยูกับความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน 
ดานราคา และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะท่ีมีการจัดเก็บภาษี 
 ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย  สําหรับสินคาท่ีจัดเกบ็ตามมูลคาสวนใหญ  กําหนดให 
มูลคาใชในการคํานวณภาษสีรรพสามิตใหรวมภาษีสรรพสามิตไวดวยภาระภาษีสรรพสามิตท่ีตกตอง
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2.2.5  ลักษณะภาษีสรรพสามิตท่ีดี  

  
 ดวยเหตุท่ีภาษสีรรพสามิตเปนภาษีอากรประเภทหน่ึงในระบบภาษ ี ดังนั้นการบริหาร       

จัดเก็บใหเกิดประสิทธิภาพไดประโยชนสูงสุด จึงอาศัยหลักการของภาษีอากรท่ีดี ซ่ึงไดมีการกําหนด
ลักษณะท่ีดีของภาษีอากรมาชานานแลว  โดย  อดัม สมิท (Adam Smith)  นักเศรษฐศาสตร  ชาวสกอต
แลนด  ไดวางหลักการภาษีอากรท่ีดีไว 4 ประการ ในหนงัสือ “The Wealth of Nations”  (ค.ศ.1776)  
ซ่ึงไดแก  หลักความเปนธรรม  (Equity) หลักความแนนอน  (Certainty) หลักความสะดวก 
(Convenience) และหลักความประหยัด  ( Economy)  หลักการท้ัง 4 ประการนีเ้ปนท่ียอมรับกันโดย      
ท่ัวไป  แตตอมาเม่ือสภาพการณทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของโลกไดววิัฒนาการมาโดยลําดับ  
จึงมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับภาษีอากรท่ีดีเพิ่มมากข้ึน  โดยสามารถกลาวถึงหลักเกณฑเกีย่วกับ
การบริหารจัดเก็บภาษีอากร  ดังนี ้

1.  หลักความแนนอน37  (Certainty)  ภาษีอากรที่เรียกเก็บนั้นควรจะตองมีความ         

ชัดแจงในแงของบุคคลท่ีจะเสียภาษี  ฐานท่ีจะนํามาใชคิดคํานวณภาษี  อัตราภาษีท่ีเกีย่วของ
กําหนดเวลาท่ีจะตองเสียภาษี และวิธีการชําระภาษี  หากระบบการภาษีอากรใดมีความแนนอนและชัด
แจง        ดังกลาวแลว  ยอมจะสรางความสมัครใจในการเสียภาษีอากรไดดีข้ึน  เพราะทางดานผูเสีย
ภาษีเองก็จะไดรับประโยชนจากการตัดสินใจและการวางแผนลวงหนาไดอยางถูกตอง 
  2. หลักของการประหยดั38 (Low compliance and collection costs) หมายถึง การ

ประหยดัรายจายของผูจัดเกบ็ภาษแีละผูเสียภาษีจะมีผลใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผลไดโดยใชคาใชจายในการบริหารการจัดเกบ็ภาษีใหนอยท่ีสุด  และใหไดรับผลประโยชน
มากท่ีสุด 

                                                 
37เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. หนา 124. 
38เรื่องเดียวกัน. หนา 124. 
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    3. หลักความเปนธรรม39 (Equity) ระบบภาษีอากรท่ีดีตองเปนระบบท่ีมีความเปน

ธรรมท้ังในระหวางผูเสียภาษีดวยกนัเอง   และระหวางรัฐผูจัดเก็บภาษีกับประชาชนผูเสียภาษีอากร   
ท้ังหลาย  หลักความเปนธรรมนี้นับเปนหัวใจของระบบภาษีอากรท่ีดี  ถาหากระบบภาษีอากรใด
ปราศจากความเปนธรรมแลว ความยนิยอมเสียภาษีโดยสมัครใจ (voluntary compliance)  ก็คงจะ        
เกิดข้ึนไดยาก 
  4.  หลักความเปนกลางในทางเศรษฐกิจ40 (Economic Neutrality)  หมายถึง  ภาษี

อากรจะตองไมเปล่ียนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคหรือการออม การแขงขันผลิต
สินคาและบริการของผูผลิต  ตลอดจนการทํางานของกลไกตลาด  ภาษท่ีีเก็บจากสินคาและบริการท่ีจะ
มีความเปนกลางในทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด ก็คือ  ภาษีการขายท่ัวไป (general sales tax)  ซ่ึงเก็บจาก
การขายสินคาและบริการตาง ๆ ในอัตราท่ีเทากัน 
  5. หลักของการเปนไปไดในทางปฏิบัติ41 (Enforceability)  หมายถึง  ภาษีอากร      

ทุกประเภทท่ีจะจัดเก็บจะตองสามารถทําการบริหารการจัดเก็บอยางไดผลในทางปฏิบัติจะตองไม
กําหนดหลักเกณฑใด ๆ  ท่ีจะเปนไปไมไดในการบังคับใช 
  6. หลักอํานวยรายได42 (Productivity)  ภาษีอากรท่ีดีควรเปนภาษีท่ีสามารถทํา         

รายไดสูงใหกบัรัฐบาลหากระบบภาษีอากรใดมีโครงสรางท่ีอํานวยรายไดใหกับรัฐบาลต่ํา เม่ือรัฐบาล
มีความจําเปนจะตองจดัเก็บภาษีอากรเพื่อนํามาใชจายเพิม่ข้ึน  รัฐบาลก็ตองเพิ่มอัตราภาษีท่ีมีอยูเดิม
หรือเพ่ิมการจดัเก็บประเภทภาษีใหม ๆ ซ่ึงในทัศนะของผูเสียภาษีจะเห็นวาเปนการสรางความ         
เดือดรอนเพิ่มเติมใหกับตนอันจะมีผลกระทบกระเทือนตอระดับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรได    
ดังนั้น ระบบภาษีอากรท่ีดีตามหลักนี้จึงควรประกอบดวยภาษีอากรนอยประเภท แตภาษีอากรแตละ
ประเภทสามารถทํารายไดใหกับรัฐบาลไดสูงท้ังในปจจุบันและเม่ือสถานการณทางเศรษฐกิจ      
เปล่ียนแปลงไป 

7. หลักความยืดหยุน43 (Flexibility)  ตองมีความยดืหยุนหรือปรับตัวเขากับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม  เชน ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจประสบกับปญหาระดับ
ราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึนหรือปญหาภาวะเงนิเฟอ โครงสรางภาษีอากรท่ีดีตามความหมายน้ีควรจะเปน
โครงสรางท่ีสงผลใหมีการจดัเก็บภาษีมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อจะไดชวยลดการใชจายของภาคเอกชนอันจะมี

                                                 
39เรื่องเดียวกัน. หนา 125. 
40 วิทย  ตันตยกุล.  กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร.  กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ, 2526, หนา 23. 
41 เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. หนา 125. 
42 เรื่องเดียวกัน. หนา 126. 
43 เรื่องเดียวกัน.  
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8.  หลักประสิทธิภาพในการบริหาร (Administrative Efficency) กลาวคือ ควรเปน
ระบบท่ีเสียคาใชจายในการจัดเก็บนอยท่ีสุดในขณะท่ีผลประโยชนท่ีไดรับสูงสุด กลาวคือ เสียคาใชจาย
ในการจดัเก็บนอยกวาหรือเทาเดิมแตภาษท่ีีไดรับมากกวาเดิมท้ังนี้หลักการสําคัญข้ึนอยูกับประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีอากรดวย  หากหนวยงานดังกลาวสามารถ
จัดเก็บภาษจีากผูเสียภาษีอากรไดอยางท่ัวถึงและเต็มเม็ดเต็มหนวยประสิทธิภาพในการบริหารภาษี
อากรน้ีนอกจากจะพิจารณาจากคาใชจายในการจัดเก็บภาษีอากรแลว   ยังมีคาใชจายในสวนท่ีเกิด
ข้ึนกับผูเสียภาษีดวยซ่ึงหากลดลงไปไดกจ็ะมีสวนชวยยกระดับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรได
สูงข้ึน 44 
  9.  หลักความสะดวก45 (Convenience)  กลาวคือ การเกบ็ภาษีอากรควรเรียก

เก็บตามระยะเวลาและวิธีการท่ีสะดวกแกผูมีหนาท่ีเสียภาษีเปนสําคัญ  ซ่ึงตอมาไดมีการครอบคลุมถึง
ผูจัดเก็บภาษีดวย 

 
44 ศุภรัตน  ควัฒนกุล.  กฎหมายภาษีอากร 1,  เอกสารการสอนสาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท นวกนก จํากัด, 2527, หนา 72-82. 
45 Adam  Smith.  The Wealth of Nations.  New York : Random House,Inc.  p. 778.  อางถึงใน 

จิรประภา      มากล่ิน.  ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2537, หนา  30. 
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บทที่  3 
ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย 

  
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยอยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมสรรพสามิต  
ซ่ึงมีการเร่ิมตนจัดเก็บจากสินคา 2 ชนิด  คือสุรา  และฝน โดยระยะแรกมีลักษณะการ
จัดเก็บเชนเดยีวกับภาษีอากรอ่ืน ๆ  ท่ีมอบหมายใหนายอากรผูกขาดเปนผูดําเนินการ  และ
นําสงรายไดใหรัฐ   
 การจัดเก็บภาษีสุรานั้นไดมีปรากฏเปนหลักฐานในตนสมัยกรุงศรีอยุธยา  รัชสมัยของ
พระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2178  ไดกลาวถึงไวในกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญ   ฝนนั้น
แตเดิมการผลิตและจําหนายไมถือวาเปนส่ิงผิดกฎหมาย1  โดยเร่ิมมีปรากฏเปนหลักฐานทาง
กฎหมาย จากการใชกฎหมายฝนฉบับจุลศักราช  1213  (พ.ศ.  2374)2    ตอมาไดมีการเพิ่ม
ประเภทสินคาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมากข้ึนและยกเลิกสินคาบางชนิดไปตามสมัย    โดยมีการ
บริหารการจัดเก็บภาษจีากสินคาแตละประเภทโดยอาศัยกฎหมายแตละฉบับในการควบคุม  เชน  
พระราชบัญญัติภาษีน้ํามันซ่ึงทําในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2507  ใชควบคุมการจัดเก็บภาษีสินคา
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  พระราชบัญญัติภาษีเคร่ืองดื่ม    พ.ศ.   2509    ใชควบคุมการ
จัดเก็บภาษีสินคาเคร่ืองดื่ม         พระราชบัญญัติยานัตถุ  พ.ศ.  2486  ใชควบคุมการ
จัดเก็บภาษีสินคายานัตถุ3  ซ่ึงเปนลักษณะของการจัดเกบ็ภาษีสินคาหรือการขายเฉพาะอยาง 
 จากการบริหารจัดเก็บภาษใีนลักษณะท่ีกฎหมายกระจัดกระจายกันอยูดังกลาว  เปนปญหา
ในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีจากสินคาแตละประเภท เกิดความยุงยากตอการทําความ        
เขาใจของผูปฏิบัติท้ังในสวนของเจาหนาท่ี  และผูมีหนาท่ีเสียภาษตีลอดจนนโยบายการบริหารจัดเก็บ

                                                           
1เฟอ  สุวรรณนิน.  ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย.  การวิจัยสวนบุคคล,  วิทยาลัยปองกัน            

ราชอาณาจักร, 2511,  หนา 1. 
2ชวลิต  เศรษฐเมธีกุล.  “สรรพสามิตกับรายไดของประเทศ.”  รายงานการวิจัยสวนบุคคล,  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2541, หนา 18 – 21. 
3เสนห  โพธิปฐมและสาทร  ไชยฤกษ.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  ม.ป.ส., 

ม.ป.ป., หนา  1. 
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 ตอมาไดมีการรวบรวมกฎหมายสําหรับการควบคุมสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตไว 
ดวยกันในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527  และในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต  พ.ศ.  2527  โดยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527  เปน
กฎหมายท่ีไดกําหนดโครงสรางของการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  กําหนดหลักการและ
วิธีการจัดเก็บภาษีไวเปนหมวดหมูตามลักษณะ  เชน  การกําหนดฐานของการจัดเกบ็ภาษี  
การยื่นแบบรายการและการชําระภาษี  วิธีการเสียภาษีการประเมิน  การวางประกนัคาภาษ ี 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูเสียภาษ ี  การคัดคานการประเมินและการอุทธรณคําวินิจฉัยคํา
คัดคานและการฟองคดีตอศาล  ตลอดท้ังอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานสรรพสามิต  ในสวน
ของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527  เปนกฎหมายที่กําหนดประเภท
สินคาและอัตราภาษี 4  โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการเฉพาะเกีย่วกับประเภท  ชนิด
ของสินคาและอัตราภาษี 5  ดังนี ้

1. ประเภท ชนดิของสินคา  โดยจะกําหนดความหมายและลักษณะของสินคา
ท่ี     จัดเก็บไวเปนหลักท่ัวไป ถาจะจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสินคาประเภทนั้น เปนชนิด
ใดบางกจ็ะระบุช่ือประเภทสินคาไวแจงชัด เชนการกําหนดใหเคร่ืองไฟฟาเปนสินคาในพกิัดท่ีตอง
เสียภาษีสรรพสามิต หากแตเก็บจากสินคาไฟฟาเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเย็นไม
เกิน 72,000 บีทียู และโคมไฟฟา หรือโคมระยาสําหรับติดผนังหรือเพดาน  สวนท่ี
นอกเหนือจากนี้ก็เปนเคร่ืองไฟฟาตามความหมายท่ีกําหนดไว แตไมอยูในบังคับท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิต 

2. อัตราภาษี จะกําหนดไวใหเลือกเก็บเปน 2 ลักษณะ  คือ เก็บตามมูลคา
หรือตามปริมาณ โดยระบุอัตราใหจัดเก็บไวท้ังมูลคาและปริมาณถาอัตราใดคํานวณภาษไีดสูงกวา
จะตองเสียตามอัตรานั้น  เวนแตกรณรีะบุเปนอัตราตามมูลคาหรือปริมาณแตเพยีงอยางเดยีว 
 สวนสินคาท่ียงัมีการจํากัดควบคุมอยางเดด็ขาด และผูกขาดการจัดเก็บภาษ ี เนือ่งจาก
เปนอันตรายตอผูบริโภค และยังอาจกอใหเกิดปญหาตอเน่ืองมาสูสังคม เชน สุรา ยาสูบ และ
ไพ จึงยังคงลักษณะการควบคุมไวโดยมีกฎหมายฉบับหนึ่งสําหรับการควบคุมสินคาหนึ่งชนิด เชน 

                                                           
4บรรหาร  บัณฑุกุล.  การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527.  

สํานักพิมพ, 2529, หนา 1 – 2. 
5ฐาปนี  มหาวรศิลป.  “ภาษีสรรพสามิต :  เคร่ืองมือนโยบายเพื่อแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม.”           

ภาคนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543,  หนา  32. 
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 ในปจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสินคาและบริการท้ังส้ิน  17  ชนิด  มีการ
บริหารการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยกฎหมายท่ีตองควบคุมสินคาดังกลาว 5 ฉบับ คือ               
  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตใชบริหารการจัดเก็บภาษี 14  สินคา  คือ น้ํามันและผลิตภณัฑน้ํามัน  เคร่ืองดื่ม  
เคร่ืองไฟฟา  แกวและเคร่ืองแกว  รถยนต  เรือ ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง   
พรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ   รถจักรยานยนต   แบตเตอร่ี    หินออน-หินแกรนติ   
สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน สนามมา สนาม
กอลฟ (3.1)  พระราชบัญญัติสุรา (3.2)  พระราชบัญญัติยาสูบ (3.3)   พระราชบัญญัติไพ (3.4)  ใช
บริหารการจัดเก็บภาษีสินคา สุรา ยาสูบ และไพ   
   
3.1  พระราชบัญญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต  พ.ศ. 2527   
  
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (3.1.1) เปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
กําหนดตัวบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษี ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี ฐานท่ีใชในการคํานวณภาษ ี
การยื่นแบบรายการและการชําระภาษ ี การควบคุมการจัดเก็บภาษีตลอดจนบทลงโทษ  ในสวน
ของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (3.1.2) เปนกฎหมายท่ีตองใช
ควบคูกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เนื่องจากมีบทบัญญัติท่ีมี
ความสัมพันธกัน โดยในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจะกําหนดประเภทของสินคา
และบริการท่ีตองเสียภาษ ี อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ รวมท้ังอํานาจในการวินิจฉัยพิกดัอัตราภาษี
สรรพสามิต7   
 
  3.1.1  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

                                                           
6เสนห  โพธิปฐม และสาทร  ไชยฤกษ.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 2. 
7จุมพล  ริมสาคร.  กฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับ

ภาษี              สรรพสามิต.   นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 236. 
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  ดังท่ีทราบแลววาในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ไดมีการ
รวบรวมวิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีจากหลายพระราชบัญญัติมารวมไวดวยกันและไดกําหนด
โครงสรางการบริหารหารจัดเก็บภาษีข้ึนใหสอดคลองกับหลักการในทางปฏิบัติ สําหรับใน
วิทยานพินธฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะเร่ืองที่เปนประเดน็สําคัญสําหรับการศึกษาในเร่ืองผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษี (3.1.1.1) ความรับผิดของ ผูเสียภาษ(ี3.1.1.2)  ฐานภาษ(ี3.1.1.3)  
  3.1.1.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี    
 

             ผูมีหนาท่ีเสียภาษี อาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท  คือ ผูประกอบ
อุตสาหกรรม (ก) ผูประกอบกิจการสถานบริการ (ข) ผูนําเขาซ่ึงสินคา (ค) และผูอ่ืนท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี (ง)  
  (ก)  ผูประกอบอุตสาหกรรม  
                ผูประกอบอุตสาหกรรม  หมายถึง  เจาของหรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึง                  รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของโรงอุตสาหกรรม8  ซ่ึงไดแก 9 

 (1) เจาของซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม  หมายถึง
บุคคลผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ (Owner)  หรือมีสิทธิอ่ืนใดในโรงอุตสาหกรรม  ซ่ึงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรมนั้น  ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   

 (2) ผูจัดการซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนนิงานของโรงอุตสาหกรรม หมายถึงผู
ท่ีมีอํานาจส่ังการ (Director) ในการดําเนนิธุรกิจหรือกจิการของโรงอุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจจะเปน
เจาของโรงอุตสาหกรรมหรือบุคคลอ่ืนก็ได 

   (3)  บุคคลอ่ืนในที่นีห้มายถึงบุคคลใดก็ตามท่ีมิใชเจาของหรือผูจัดการของโรง
อุตสาหกรรมแตถาเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) ในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 
 ดังนั้น  ผูประกอบอุตสาหกรรม  หมายถึง  เจาของหรือผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 10 
  (ข)  ผูประกอบกิจการสถานบริการ   

                                                           
8พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 4. 
9ประภาศ   คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา 82-83. 
10จุมพล  ริมสาคร.  กฎหมายภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี           

สรรพสามิต.  นนทบุรี . โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 181. 
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       ผูประกอบกจิการสถานบริการ หมายถึง  เจาของหรือผูจัดการ 
หรือบุคคลอ่ืนซ่ึง             รับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานท่ีสําหรับ
ประกอบกิจการในดานบริการท่ีมุงหารายได เพื่อประโยชนทางธุรกจิของผูประกอบการ11 ตามท่ี
ระบุไวในกฎหมายวาดวยพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิต12 
 ความหมายของผูประกอบกจิการสถานบริการจะมีลักษณะทํานองเดียวกับผูประกอบ          
อุตสาหกรรมและจะตองเปนการประกอบกิจการสถานบริการท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตดวย  จึงจะเปนผูประกอบกจิการสถานบริการท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  
ซ่ึงในปจจุบันมี  2  ประเภทกิจการ คือ  สนามแขงมา (Horse Racing Course)  และสนาม
กอลฟ (Golf Course)   

(ค) ผูนําเขาซ่ึงสินคา 
       การนําเขาซ่ึงสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตหมายความถึง การ

นําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร13 ดังนั้น ผูนําเขาจึงหมายความเชนเดยีวกับ “ผูนําของเขา”  
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469   ซ่ึงหมายความรวมถึงเจาของ หรือบุคคล
อ่ืนซ่ึงเปนผูครอบครอง หรือมีสวนไดเสียช่ัวขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาท่ีนําของนั้นเขามา
จนถึงเวลาท่ีไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนกังานศุลกากร 14 
 ผูนําเขาซ่ึงสินคาตามกฎหมายสรรพสามิต จึงหมายถึงเจาของหรือผูท่ีมีกรรมสิทธ์ิใน        
สินคานั้น  และบุคคลอ่ืนที่มิใชเจาของหรือผูมีกรรมสิทธ์ิในสินคานั้นดวย แตตองเปนผู
ครอบครองหรือมีสวนไดเสียในเวลาท่ีนําสินคาเขามา 

(ง)  ผูอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนด 
       หลักการของภาษีสรรพสามิต  มุงหมายท่ีจะใหผูผลิตและผูนําเขา

ซ่ึงสินคาและ     ผูประกอบกิจการสถานบริการเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี  อยางไรก็ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ก็ไดกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษดีวยใน
บางกรณ ี  การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนีก้็เพื่อปองกันปญหาหนภีาษแีละหลีกเล่ียงภาษี    
และเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมี        ประสิทธิภาพ  พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527  จึงกําหนดใหบุคคลอ่ืนในกรณีดังตอไปนี้   มีหนาท่ีเสียภาษดีวย 

                                                           
11ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา 92. 
12พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 4. 
13พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 4. 
14พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469.  มาตรา 2. 

DPU



 38

 (1)  ผูโอน ผูรับโอน  และหรือบุคคลอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดใหตองเสีย
ภาษีสําหรับสินคานําเขาท่ีไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษ ี
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับกรณีนี้ จะเปนในกรณีสินคาซ่ึงในเวลานําเขาไดรับยกเวนหรือ
ลดอัตราภาษ ี เพราะเหตุท่ีนําเขามาเพ่ือใชเองโดยบุคคลท่ีมีสิทธิเชนนั้น  หรือเพราะเหตุท่ีนําเขา
มาเพื่อใชประโยชนอยางใดท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะถาสินคานั้นไดโอนไปเปนของบุคคลท่ีไมมีสิทธิ
ไดรับยกเวน หรือลดอัตราภาษหีรือไดนําไปใชในการอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวหรือสิทธิท่ีไดรับ
ยกเวนหรือลดอัตราภาษีส้ินสุดลง     สินคานั้นจะตองเสียภาษีโดยถือตามมูลคาหรือปริมาณ
และอัตราภาษท่ีีเปนอยูใน      วนัโอนหรือนําไปใชในการอ่ืน หรือวนัท่ีสิทธิไดรับยกเวน
หรือลดอัตราภาษีส้ินสุดลงเปนเกณฑในการคํานวณภาษี15 

(2) ผูโอนและผูรับโอน  หรือผูไดรับเอกสิทธ์ิ  สําหรับสินคาท่ีผลิตใน              
ราชอาณาจักรซ่ึงจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธ์ิโดยไดรับยกเวนหรือคืนภาษ ี
 สินคาทุกประเภทตามท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีผลิตในราชอาณาจกัร
โดยผูประกอบอุตสาหกรรม ถามีการจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธ์ิตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยู
ตอองคการสหประชาชน  หรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสัญญากับนานาประเทศ  
หรือทางการทูตตามหลักถอยทีถอยอาศัยปฏิบัติตอกันจะไดรับยกเวนหรือคืนภาษี   โดยตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย  จึงจะไดรับยกเวน
หรือคืนภาษีโดยสมบูรณและเม่ือไดรับยกเวนหรือคืนภาษีแลว ถาตอมาภายหลังสินคานั้นไดโอนไป
ยังผูท่ีไมมี        เอกสิทธ์ิหรือเอกสิทธ์ิส้ินสุดลงโดยเหตุอ่ืนที่มิใชความตาย  สินคานั้น
ก็จะตองเสียภาษีดวย16   

(3)  เจาของคลังสินคาทัณฑบน   
             หมายความถึง เจาของสถานท่ีนอกโรงอุตสาหกรรม

ท่ีอธิบดีอนุญาตใหใชเปนท่ีเก็บสินคาได โดยยังไมตองเสียภาษี17 เจาของคลังสินคาทัณฑบนผูมี
หนาท่ีเสียภาษนีั้น กฎหมายไดกําหนดใหหมายความรวมถึงผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของคลังสินคาทัณฑบนดวย   
 หนาท่ีเสียภาษเีกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีสินคาขาดไปจากบัญชีคุมสินคา เนื่องจากการนํา
สินคาท่ียังมิไดเสียภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น กฎหมาย

                                                           
15พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 11. 
16พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 12 วรรคสอง. 
17พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 4. 
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 การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนี้ ก็เพื่อมิใหมีการหลีกเล่ียงภาษีโดยอาศัยคลังสินคาทัณฑ
บน เปนชองทางท่ีจะกลาวอางวามีการสูญหาย ท้ังนี้เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปโดยถูกตอง
ครบถวน 
  (4)  ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการท่ีควบเขากันหรือ
โอนกิจการใหแกกนั   
 หนาท่ีเสียภาษมีีในกรณีท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกจิการสถานบริการ
ควบเขากัน หรือโอนกิจการใหแกกัน  ใหผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน
บริการท่ีตั้งข้ึนใหมโดยการควบเขากันหรือผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถาน
บริการท่ีรับโอนกับผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการเดิม รับผิดรวมกนัใน
การชําระภาษขีองกิจการเดมิท่ีควบเขากันหรือกิจการท่ีโอนนั้น 20 
 สรุปไดวาเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีคนเดิมกับผูมีหนาท่ีเสียภาษี      
คนใหมมีความรับผิดรวมกนั  
  (5)   ผูดัดแปลงสําหรับสินคารถยนต   

             ในกรณีสินคารถยนตนั้น พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527  กําหนดไวเปนพิเศษสําหรับผูมีหนาท่ีเสียภาษี นอกเหนือจากผูผลิตและผู
นําเขาแลว ยงักําหนดให           ผูดัดแปลงมีหนาท่ีตองเสียภาษีดวย21  โดย
นิยามใหผูดัดแปลงหมายความรวมถึงผูท่ีจางหรือจัดใหผูอ่ืนทําการดัดแปลง22 และใหความหมาย
ของการดัดแปลงไววาเปนการกระทําใด ๆ ตอรถยนตกระบะหรือรถยนตบรรทุกท่ีมีลักษณะเปน
รถตู หรือรถยนตโดยสารที่มีท่ีนั่งเกินสิบคนหรือรถจักรยานยนตหรือรถยนตท่ีมีเฉพาะแชสซีสและ

                                                           
18พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 39. 
19พระราบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 42. 
20พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 57. 
21พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 เบญจ. 
22พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 ตรี วรรคสาม. 
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(6)  ผูกระทําผิดตามมาตรา 161 คือฐานมีไวในครอบครองซ่ึงสินคาโดย
รูวาเปนสินคาท่ีมิไดเสียภาษหีรือเสียภาษีไมครบถวน หรือครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวย
กฎหมายซ่ึงสินคาโดยรับยกเวนภาษ ี หรือสินคาท่ีไดรับคืนภาษแีลว และ มาตรา 162 คือ
ฐานขายสินคา หรือมีไวเพื่อขายโดยรูวาเปนสินคาท่ีมิไดเสียภาษ ี ขายสินคาหรือเสียภาษีไม
ครบถวน หรือขายหรือมีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงสินคาไดรับยกเวนภาษี
หรือสินคาท่ีไดรับคืนภาษแีลว  
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ไดกําหนดใหผูกระทําผิดทางอาญา
สําหรับความผิดตามมาตรา 161 และมาตรา 162 นอกจากจะตองรับโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว ใหมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับสินคาท่ีเปนวัตถุแหงการกระทําผิดนัน้ดวยและหากไมชําระ
ภาษภีายในเวลาท่ีกําหนด  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังใหนําสินคานั้นออกขาย
ทอดตลาดได    เงนิท่ีไดจากการขายทอดตลาด เม่ือหักใชคาเก็บรักษา คาใชจายในการขาย
ทอดตลาดและคาภาษตีามลําดับแลว  ยังมีเงินเหลืออยูเทาใดใหคืนแกเจาของสินคา แตถาไมมา
รับคืนภายหนึง่ป ใหเงินนัน้ตกเปนของแผนดิน26 
 องคประกอบสําคัญของผูมีหนาท่ีเสียภาษใีนกรณีนี ้  คือจะตองเปน “ผูกระทํา
ความผิด”  ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว  การท่ีจะถือวาเปนผูกระทําความผิดตามหลักท่ัวไป จะตอง
มีคําพิพากษาของศาลระบุวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดแลว แตมีกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบคดีตาม
กฎหมายน้ี และมีผูท่ียินยอมชําระคาปรับตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ถือวาเปนผูกระทําความผิด
เชนเดยีวกัน ดังนั้น เม่ือมีการดําเนินคดีตามฐานความผิดดังกลาวแลว ผูกระทําความผิดก็มีหนาท่ี
ตองเสียภาษีสําหรับสินคาท่ีเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดนั้นดวย  

                                                           
23กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ.2543) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2535) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 วาดวยการกําหนดสิ่งที่นําไปดัดแปลงใหเปนรถยนตน่ัง
หรือ      รถยนตโดยสารที่มีที่น่ังไมเกินสิบคน 

24พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 ตรี วรรคหน่ึง. 
25พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 ตรี วรรคสอง. 
26พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 163. 
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3.1.1.2 ความรับผดิในอันตองเสียภาษี  
 

                        ความรับผิดในอันตองเสียภาษี  27หมายถึง  การเกิดข้ึนซ่ึงภาระหรือ
หนาท่ีในการเสียภาษีของบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีเสียภาษ ี  ซ่ึงความรับผิดในอันตอง
เสียภาษตีามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มี  8  ประการ28   ดังนี ้
    1.  กรณีสินคาผลิตข้ึนในราชอาณาจักร  ความรับผิดในอันตองเสียภาษี
เกิดข้ึนเม่ือนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือนาํสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน เวนแต
การนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน  หรือนําสินคาจาก
คลังสินคาทัณฑบน      กลับคืนไปเก็บในโรงอุตสาหกรรมหรือไปเก็บในคลังสินคาทัณฑ
บนอีกแหงหนึง่ 

     หากความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวาท้ังหมดหรือบางสวนเกดิข้ึนกอนนํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน  ใหถือวาความรับผิดในอันตองเสียภาษี
สรรพสามิต เกิดข้ึนพรอมกบัความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีมูลคาเพิม่  ซ่ึงจะเกดิข้ึนไดในกรณี
ท่ีมีการซื้อขาย      สินคากอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  สําหรับการนําสินคาไป
ใชในโรงอุตสาหกรรมใหถือวาเปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมดวย29  

 สําหรับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากการขายสินคาเกิดข้ึนเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง         
ดังตอไปนี้ คือ 

 (1)  เม่ือมีการสงมอบสินคา หรือ 
 (2)  เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิสินคา หรือ 
 (3)  เม่ือไดรับชําระราคาสินคา หรือ 
 (4)  เม่ือไดออกใบกํากับสินคา 
 ท้ังนี้แลวแตวากรณีใดเกิดข้ึนกอน 

   2.   กรณีบริการ ความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือไดรับชําระ
ราคา             คาบริการในกรณีท่ีความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มไมวา

                                                           
27พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 10 (1). 

 28ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 111 - 112. 
29พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 10 (2). 
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   3.  กรณีสินคานําเขา  ความรับผิดในอันตองเสียภาษเีกิดข้ึนในเวลา
เดียวกับความ   รับผิดในอันตองเสียภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
เวนแตในกรณสิีนคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ใหถือวาความรับผิด
เกิดข้ึนในเวลาท่ีนํา          สินคาออกจากคลังสินคาทัณฑบน31 

   4. กรณีดดัแปลงรถยนต  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษเีกดิข้ึนเม่ือการ        
ดัดแปลงส้ินสุดลง 32 
   5.  กรณีนํารถยนตไปแสดงหรือเก็บไวในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย 
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิม่33 
   6.  กรณสิีนคาท่ีนําเขาโดยไดรับการยกเวนหรือลดอัตราภาษี  เพราะเหตุ
ท่ีนําเขามาเพ่ือใชเอง  โดยบุคคลท่ีมีสิทธิเชนนั้นหรือเพราะนําเขามาเพ่ือใชประโยชนอยางใดท่ี
กําหนดไว       โดยเฉพาะ ตอมามีการโอนไปเปนของบุคคลท่ีไมมีสิทธิไดรับยกเวนหรือ
ลดอัตราภาษ ี หรือนําไปใชในการอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวหรือสิทธิไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี
ส้ินสุดลง  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการโอนหรือเม่ือสิทธิส้ินสุดลง 
   7.  กรณีสินคาซ่ึงผูประกอบอุตสาหกรรมไดรับคืนหรือยกเวนภาษี  กรณี
จําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธ์ิแลวเอกสิทธ์ิของผูนั้นส้ินสุดลง   โดยเหตุอ่ืนนอกจากความตาย  
หรือไดโอน    สินคาไปเปนของบุคคลอ่ืนที่ไมมีเอกสิทธ์ิความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี
เกิดข้ึนเม่ือมีการโอนหรือเม่ือเอกสิทธ์ิส้ินสุดลง 
   8.  กรณีสินคาขาดไปจากบัญชีคุมสินคาในคลังสินคาทัณฑบน เจาของ
คลังสินคาทัณฑบนมีหนาตองเสียภาษีสําหรับสินคาท่ีขาดไปพรอมเบ้ียปรับอีก 2  เทาของเงินภาษี
นั้น 

 
3.1.1.3 ฐานภาษี (Tax Base) 
 

                                                           
30พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 10 (3). 
31พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 10 (4). 

 32พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144  จัตวา (1). 
33พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา144  จัตวา (2). 
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                      พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได 
กําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการเสียภาษีสําหรับสินคาไว 2 กรณี  คือ การเสียภาษีตามปริมาณ
หรือตามสภาพ (Spacific) และการเสียภาษีตามมูลคาหรือตามราคา (Ad Valorem)  ในกรณีสินคา
ใดระบุอัตราภาษีไวท้ังตามมูลคาและตามปริมาณใหเสียภาษีในอัตราท่ีคิดเปนมูลคาภาษีสูงกวา34  
ดังนั้น การคํานวณภาษจีึงตองคํานวณเปรียบเทียบระหวางอัตราตามมูลคาและตามปริมาณวาอัตรา
ใดจะคิดเปนเงินภาษไีดสูงกวา  ผูมีหนาท่ีก็ตองเสียภาษีสําหรับจํานวนนัน้ 
     1. ฐานภาษีตามปริมาณ คือ ฐานภาษีท่ีคํานวณโดยถือตามหนวยตามนํ้าหนกัสุทธิ
หรือตามปริมาณสุทธิของสินคา เชน ภาชนะ ลูกบาศกเซนติเมตร กิโลกรัมตอลิตร35  โดย
สินคาท่ีตองเสียภาษีตามปริมาณน้ัน  ใหถือตามหนวยตามน้ําหนกัสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของ
สินคานั้น เวนแต 2  กรณี ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีสินคาประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหลอเล้ียงดวย 
เพื่อประโยชนในการถนอมอาหาร น้ําหนักท่ีใชเปนเกณฑคํานวณภาษี  ใหถือเอาน้ําหนักแหง
สินคารวมท้ังของเหลวท่ีบรรจุในภาชนะนั้น  

(2) ในกรณีสินคาท่ีบรรจุในหีบหอหรือภาชนะใด ๆ เพือ่จําหนายท้ังหบีหอ
หรือภาชนะ และมีเคร่ืองหมายหรือปายแสดงปริมาณแหงสินคาติดไวท่ีหีบหอหรือภาชนะน้ัน ๆ 
เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือวาหีบหอหรือภาชนะนั้น ๆ บรรจุสินคาตาม
ปริมาณท่ีแสดงไวกไ็ด36 
     2. ฐานภาษีตามมูลคา  คือ   ฐานภาษีท่ีคํานวณโดยถือตามมูลคาของสินคา
หรือ บริการ 37 เปนฐานในการคํานวณภาษ ี โดยกําหนดอัตราภาษีเปนรอยละของมูลคาหรือ
ราคาสินคาและบริการนั้นๆ 
   ดวยเหตุท่ีกฎหมายไดกําหนดใหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ ใน
การศึกษาในเร่ืองของฐานภาษีตามมูลคาท่ีใชเพื่อการคํานวณจํานวนภาษี จึงอาจแบงออกไดตาม
ลักษณะชนดิสินคาท่ีจดัเก็บเปน 2 ประเภท คือ ฐานภาษีสําหรับสินคา (ก) และฐานภาษีสําหรับ
สถานบริการ (ข) 

                                                           
34พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 8 (1). 
35จุมพล  ริมสาคร.  กฎหมายภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีสรรพสามิต.         

หนา 194. 
36พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 9. 
37จุมพล  ริมสาคร.  กฎหมายภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีสรรพสามิต.       

หนา 194. 
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(ก)  ฐานภาษสํีาหรับสินคา  
              สามารถแยกพิจารณาได  3 กรณี คือ กรณีสินคาท่ีผลิตใน
ราชอาณาจักร กรณี          สินคานําเขา และกรณีการดัดแปลง 
      (1) ฐานภาษีสําหรับสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร  ใหถือตามราคาขาย ณ 
โรงอุตสาหกรรม  โดยใหรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระดวย38 
     ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม นับเปนตัวแปรท่ีสําคัญเกี่ยวกับฐานภาษี
สําหรับสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร  และตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  
มิไดกําหนด        ความหมายของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไวโดยตรง จึงทําให
มีการตีความท่ีแตกตางกนั 3           แนวทาง39   ดังนี ้  
    
     1)  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คือ ราคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมขาย
ใหแกผูซ้ือท่ีปรากฏตามใบกาํกับภาษี (invoice)  โดยไมรวมภาษมูีลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  
ถาถือตามความเห็นนีใ้นการคํานวณภาษกีจ็ะยดึถือมูลคาตามท่ีปรากฏในใบกํากับภาษีซ่ึงไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม  เปนฐานภาษีโดยตรง   (ตนทุน + กําไรมาตรฐาน + คาใชจายในการ
จายในการบริหาร + ภาษีพึงชําระ) 
 
    2) ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คือ ราคาตนทุนของสินคาบวกดวย
กําไร ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงจะรวมอยูในราคาสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมขายใหแกผูซ้ือ  
กรณีนี้จะไมถือวาราคาสินคาตามใบกํากับภาษีท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ
ภาษีโดยตรง  แตจะตองพิจารณาวาราคาตนทุนของสินคาและกําไร ณ โรงอุตสาหกรรมเปนเงิน
จํานวนเทาใด  กจ็ะถือจาํนวนดังกลาวนั้นเปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือไดราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรมแลวกจ็ะนําไปคํานวณภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ และนําภาษี
สรรพสามิตท่ีพึงตองชําระท่ีคํานวณไดไปรวมกับราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ไดเทาใดก็จะเปน
มูลคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี  เม่ือนําไปคูณกับอัตราภาษีก็จะไดจํานวนเงินภาษีท่ีตองเสีย   
แนวทางนี้จะใหความสําคัญกับราคาขาย ณ        โรงอุตสาหกรรมท่ีแทจริงวาเปน
จํานวนเทาใด  (ตนทุน+กําไรมาตรฐาน+ภาษพีึงชําระ) 
     3)   ราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม  คือ  ราคาสินคาท่ีผูประกอบ
อุตสาหกรรมไดขายใหแกผูซ้ือ ณ โรงอุตสาหกรรม โดยไมรวมคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึน้

                                                           
38พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 8 (1). 
39ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 137-146. 
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   นอกจากปญหาการกําหนดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมแลว ยังมีกรณท่ีีตองพิจารณา  คือ
กรณีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม มีหลายราคา  
   กรณีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีหลาย
ราคา      ใหถือตามราคาท่ีอธิบดีกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
40 ดังนี ้

   กรณีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ใหกําหนดราคาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
     (1) ใชราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมนัน้ท่ีขาย สินคาประเภท ชนิด คุณภาพ 
และปริมาณเดยีวกันหรือใกลเคียงกัน โดยเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในระยะเวลาสามเดือนท่ีลวงมาแลว  
หากไมมีราคาเชนวานัน้ใหใชราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรมรายอ่ืนท่ี
ขายสินคาประเภท ชนิด คุณภาพ และปริมาณเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  โดยเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ในระยะเวลาสามเดือนท่ีลวงมาแลว 
     (2) ในกรณีท่ีไมอาจกําหนดราคาขายดังกลาวใน (1) ใหใชราคาจากตนทุนของสินคา
บวกดวยกําไรตามอัตรามาตรฐานของสินคาประเภทนัน้ ๆ หากไมสามารถหาราคาจากตนทุนได ให
ใชราคาขายปลีกสูงสุดของสินคาในตลาดปกติในเดือนท่ีลวงมาแลว  หักดวยกําไรตามอัตรามาตรฐาน
ของสินคาประเภทนั้น ๆ 
   กรณีท่ีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีหลายราคา ใหใชราคาขายสูงสุดตอหนวยซ่ึงยัง
มิไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนใด ๆ ของสินคานั้นในเดือนท่ีลวงมาแลว 
   เพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศมูลคาของ        
สินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร  เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษ ี  โดยกําหนดจากราคาขาย 
ณ          โรงอุตสาหกรรมในตลาดปกติได โดยมูลคาของสินคาท่ีประกาศกาํหนด
ดังกลาว ไมตองนําไปรวมกับภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระอีก41  

                                                           

 40กฎกระทรวง ฉบับที่ 23  พ.ศ. 2534 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 วาดวย             หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร 
เพ่ือถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษีลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534. 

41พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 8 (1). 
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       (2)  ฐานภาษีสําหรับสินคาท่ีนําเขา   ฐานภาษี42  ใหถือราคา  ซี.ไอ.
เอฟ.  ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา  คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน  และภาษแีละคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา รวมภาษี
สรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ  แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มตามท่ีกําหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แหง
ประมวลรัษฎากร  กรณท่ีีบุคคล           ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขา
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  หรือตามกฎหมายอ่ืนใหนําอากรขาเขาซ่ึงไดรับยกเวน
หรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาดวย 
     ราคา ซี.ไอ.เอฟ.  ไดแก  ราคาสินคาท่ีบวกดวยประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
ศุลกากรในราชอาณาจักร  ท้ังนี ้  เวนแตในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาใน
ทองตลาดสําหรับของประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีตองเสียภาษีอากรตามราคาเปนรายเฉล่ียตามกฎหมาย
วาดวยพกิัดอัตราศุลกากรใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคาซี.ไอ.เอฟ.หรือในกรณีท่ี
เจาพนกังานศุลกากรประเมินราคาเพ่ือเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคา
นั้นเปนราคา    สินคาในการคํานวณราคาซี .ไอ.เอฟ. 
     (3)    ฐานภาษสํีาหรับกรณีดดัแปลงรถยนต  ฐานภาษีใหถือราคาคาจาง          
แรงงานดัดแปลงบวกดวยคาวัสดุอุปกรณ หรือคาจางทําของซ่ึงรวมคาวัสดุอุปกรณอยูดวย  แต
ตองไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําสําหรับคาใชจายในการดดัแปลงและคาวัสดุอุปกรณตามท่ีอธิบดีกําหนด43

    ฐานภาษีสําหรับสินคารถยนตท่ีเกิดจากการดัดแปลงท่ีกําหนดใหถือมูลคาจากการ
ดัดแปลงเปนฐานในการคํานวณภาษนีั้นจะใชบังคับเฉพาะการดัดแปลงที่กระทําโดยผูดัดแปลงท่ีมิได
ประกอบกิจการเปนธุรกิจ  ถาเปนการดดัแปลงโดยผูดดัแปลงท่ีประกอบกิจการเปนธุรกิจซ่ึง
กฎหมายถือวาเปน           การผลิต  และผูท่ีทําการผลิตก็ยอมเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรม ซ่ึงตองเสียภาษีโดยใชฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม แตเพือ่ใหเกดิความเปน
ธรรมในการเสียภาษีสําหรับท้ังผูดัดแปลงที่ประกอบกจิการเปนธุรกจิและมิไดประกอบกิจการเปน
ธุรกิจ ใหมีภาระภาษีท่ีเทากันหรือใกลเคียงกัน จึงมีการยกเวนภาษสํีาหรับมูลคารถยนตกระบะหรือ
ส่ิงใด ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกอนการดัดแปลงสําหรับ         รถยนตนัง่
หรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไมเกินสิบคนท่ีเกิดจากการดัดแปลงโดยผูดัดแปลงท่ีประกอบกิจการเปน

                                                           
42พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 8 (3). 
43พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 เบญจ. 
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   เพื่อปองกันการหลีกเล่ียงภาษีโดยทําใหฐานภาษีสําหรับสินคารถยนตท่ีเกิดจากการ           
ดัดแปลงตํ่ากวาเกณฑปกติท่ัวไป  กฎหมายจึงใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดเกณฑข้ันตํ่าสําหรับ
คาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนฐานในการคํานวณภาษไีดดวย  กลาวคือถา
ราคาคาจางแรงงานบวกดวยคาวัสดุอุปกรณหรือคาจางทําของซ่ึงรวมคาวัสดุอุปกรณอยูดวยนัน้ตํ่ากวา
เกณฑข้ันตํ่าท่ีอธิบดีกําหนดก็ใหใชเกณฑข้ันต่ําท่ีอธิบดีกําหนดเปนฐานในการคํานวณภาษี  แตถา
สูงกวาเกณฑ   ข้ันตํ่าท่ีอธิบดีกําหนดดังกลาว  ก็ใหใชราคาคาจางแรงงานบวกดวยคาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาจางทําของ  ซ่ึงรวมคาวัสดุอุปกรณอยูดวยนั้นเปนฐานในการคํานวณภาษแีลวแต
กรณี     ดังนัน้ในการเสียภาษสีรรพสามิตสําหรับรถยนตท่ีเกิดจากการดัดแปลง  จึงตอง
พิจารณาจากเกณฑข้ันต่ําท่ีอธิบดีกําหนดไวดวย 45  
     (ข) ฐานภาษีสําหรับบริการ  

           ใหถือตามรายรับของสถานบริการรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึง
ตองชําระ  เพื่อประโยชนในการคํานวณรายรับของสถานบริการ  ใหพนกังานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
กําหนดรายรับข้ันตํ่า ของสถานบริการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 46   
   กฎหมายไดกําหนดความหมายของรายรับไววา  หมายความถึง เงิน ทรัพยสิน  
คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ ท่ีอาจคํานวณไดเปนเงิน  ท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ใหบริการ 47 จึง        อาจแบงรายรับออกไดเปน 2 กรณี คือ 
     1) เงินท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการ กรณีนี้เปนเร่ืองการใหบริการท่ีไดรับ
ประโยชนตอบแทนเปนเงิน  ซ่ึงเปนปกติท่ัวไปของการใหบริการ 
    2)    ทรัพยสิน  คาตอบแทน  หรือประโยชนใด ๆ ท่ีคํานวณไดเปนเงินท่ี
ไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการ กรณีนี้เปนเร่ืองการใหบริการท่ีไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน 

                                                           
44“ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27),”  30  

ธันวาคม 2534  แกไขเพ่ิมเติมโดย “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 50)”.            4 พฤศจิกายน 2540. 

45“ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดเกณฑขั้นตํ่าสําหรับคาใชจายและคาวัสดุอุปกรณในการ         
ดัดแปลงรถยนต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 144 เบญจ”.  17 กันยายน  
2536. 

46พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 8, (2). 
47พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527.  มาตรา 4. 
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 แมวารายรับของสถานบริการจะมีความหมายคอนขางกวาง แตในทางปฏิบัติจะมีการ        
จัดเก็บภาษีสําหรับรายรับบางประเภทของสถานบริการเทานั้น  โดยยกเวนภาษสํีาหรับรายรับอ่ืน 
ๆ เชน  รายรับของสถานบริการสนามแขงมา  ถาพิจารณาตามนิยามจะรวมรายรับทุกประเภท
ท่ี                 ผูประกอบกิจการสถานบริการสนามแขงมาไดรับจากการ
ใหบริการไมวาจะเปนคาผานประตู  เงินท่ีไดรับจากการพนันแขงมาหรือแมกระทั่งรายรับจากการ
ขายอาหารหรือเคร่ืองดื่มในสถานบริการนั้น แต      รายรับท่ีจะตองเสียภาษีสรรพสามิตจะ
จํากัดเฉพาะรายรับจากคาผานประตูและรายรับท่ีหักจากผูเลนการพนันแขงมาเทานั้น  สวนรายรับ
อ่ืน ๆ จะไดรับการยกเวนภาษี  หรือในกรณีของสถานบริการสนามกอลฟจะมีการจัดเก็บเฉพาะ
รายรับท่ีเปนคาสมาชิกและคาใชบริการสนามกอลฟเทานัน้สวน    รายรับอ่ืน ๆ จะไดรับ
ยกเวนภาษีเชนเดียวกนั 48 
 
 3.1.2.  พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
                     
    เปนกฎหมายที่กําหนดประเภทสินคาและอัตราภาษ ี  ซ่ึงตองใชควบคูกับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 เพราะเปนบทบัญญัติท่ีมีความสัมพันธกันโดยเหตุท่ี
ในการบริหารการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตนั้นตองจัดเก็บภาษีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ซ่ึงกําหนดวาใครคือบุคคลผูมีหนาท่ีตอง
เสียภาษี  ความรับผิดของภาษีเปนอยางไร  สวนการเก็บจากสินคาใดและอัตราเทาไรจะตอง
พิจารณาในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527 โดยในบทนี้จะไดศึกษาถึง
โครงสรางของกฎหมาย (3.1.2.1) และประเภทสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษ ี(3.1.2.2) 

 
    3.1.2.1 โครงสรางของพระราชบัญญัติพกัิดอัตราภาษีสรรพสามิต 49  
 

                                                           
48“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27).” 30  

ธันวาคม  2534 ;  แกไขเพ่ิมเติมโดย “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 47) .”  14  ตุลาคม 2540. 

49จุมพล  ริมสาคร.  กฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับ
ภาษี       สรรพสามิต. หนา 255 – 257. 
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   ความหมายของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต หมายถึง  การกําหนดรายละเอียด ตาง 
ๆ        เกี่ยวกบัประเภทของสินคาและบริการ  ตลอดจนจํานวนเงินภาษีสรรพสามิตท่ี
รัฐเรียกเก็บจากบุคคล     ผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527  ซ่ึงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจะระบุไวทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับประเภทของสินคาหรือสถานบริการท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิต(1) 
กําหนดอัตราภาษีท่ีใชในการ         จัดเก็บ (2)  กาํหนดอํานาจในการเพ่ิมประเภท
สินคาและสถานบริการ (3) กําหนดอํานาจในการตีความพิกัดอัตราภาษ ี(4) 

(1) กําหนดประเภทของสินคาหรือสถานบริการท่ีจัดเก็บภาษสีรรพสามิต ใน
พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  นั้นเปนการ
กําหนดเฉพาะประเภทของสินคาท่ีตองจัดเก็บภาษไีวรวม 6 ประเภท  คือ ซีเมนต  เคร่ือง
ขีดไฟ  ยานัตถุ น้ํามัน และผลิตภณัฑน้ํามัน ไมขีดไฟ และเคร่ืองดื่ม แตเม่ือมีการแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต (ฉบบท่ี  2)  และ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2534  แลวประเภทของสินคาท่ีตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเปล่ียนแปลงไปกลาวคือ มีสินคารวม 7 
ประเภท ไดแก น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน       เคร่ืองดื่ม เคร่ืองไฟฟา แกวและ
เคร่ืองแกว รถยนต เรือ ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอางและกําหนดใหสถานบริการตอง
เสียภาษีสรรพสามิตดวย  ท้ังนี้นอกจากสินคา 7 ประเภทท่ีกําหนดไว        ดังกลาว
แลว ในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต  ยังสามารถกําหนดใหเพิ่มประเภทของสินคาไดโดยการตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาดวย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักลาวทําใหประเภทของสินคาท่ีหายไปจากพิกัด 
คือ ซีเมนต  เคร่ืองขีดไฟ ยานัตถุ ไมขีดไฟ  และนํ้ามันและผลิตภัณฑน้ํามันบางประเภท 
เชน น้ํามันหลอล่ืนเหลว  น้ํามันหลอล่ืนไมเหลว และมีประเภทของสินคาและบริการท่ีเพิ่มข้ึน 
คือ เคร่ืองไฟฟา แกวและเคร่ืองแกว รถยนต เรือ ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง  
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันบางประเภท เชน แนพทารีฟอรเมท  ไพโรลายลิสกาซโซลีน  
และสถานบริการประเภทสนามแขงมา   
  เหตุท่ีสินคาบางประเภทหายไปและมีบางประเภทเพ่ิมข้ึนในพกิัด  เพราะการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางภาษีจากภาษีการคาเปนภาษีมูลคาเพิ่ม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535  
และมีหลักการในการเปล่ียนแปลงโครงสรางภาษวีา  ตองทําใหภาระภาษีท่ีจดัเก็บเทาเดิมหรือ
ใกลเคียงกับภาระเดิมมากท่ีสุด  ซ่ึงแตเดิมสินคาประเภทใดเสียภาษีสรรพสามิตแลวจะไดรับการ
ยกเวนไมตองเสียภาษกีารคาอีกแตตามโครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มท่ีใชจัดเก็บจากการขายสินคาและ
ใหบริการทุกประเภทในอัตราภาษีเดยีวกนัจึงตองจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาหรือบริการบาง
ประเภทท่ียังมีภาระภาษีคงเหลืออยู เชน รถยนต  เดิมจัดเก็บภาษีการคาในอัตรารอยละ 44 เม่ือ
จัดเก็บภาษีมูลคาในอัตรารอยละ 7         ดังนั้น  ยังคงมีอัตราภาษเีหลืออยูอีก 37  จึงตองนํามา
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 ปจจุบันสินคาและสถานบริการท่ีอยูในขายตองจัดเก็บภาษีตามท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต ทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มี 14 ประเภท คือ 
น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เคร่ืองดื่ม เคร่ืองไฟฟา แกวและเคร่ืองแกว รถยนต เรือ ผลิตภัณฑเคร่ือง
หอมและเคร่ืองสําอาง พรมและส่ิงทอปูพืน้ท่ีทําดวยขนสัตว รถจักรยานยนต หินออน หินแกรนิต 
แบตเตอร่ี สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนประเภทอนพุนัธฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน 
สนามแขงมา และสนามกอลฟ 

2)  กําหนดอัตราภาษีท่ีใชในการจัดเก็บ  โดยกําหนดอัตราภาษท่ีีใชในการจัดเก็บ
สําหรับสินคาและสถานบริการแตละประเภทไว  ท้ังในอัตราตามมูลคาและในอัตราตามปริมาณ  
แตมีสินคาบางประเภทและสถานบริการท่ีถูกกําหนดอัตราภาษีเฉพาะตามมูลคาเทานั้น เนื่องจากไม
สามารถใชอัตราตามปริมาณในการบริหารจัดเก็บภาษไีด  อัตราภาษีตามมูลคาหรือท่ีเรียกวาอัตรา
ภาษีตามราคาจะกําหนดไวในลักษณะเปนรอยละของมูลคา  ซ่ึงมูลคาดังกลาว  ไดแก  ราคา
ขาย ณ             โรงอุตสาหกรรมรวมกับภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ หรือ
รายรับของสถานบริการรวมกับภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ  อัตราภาษีตามปริมาณหรือท่ี
เรียกวาอัตราภาษีตามสภาพจะกําหนดไวในลักษณะจํานวนตอหนวยตอน้ําหนกัสุทธิหรือตอปริมาณ
สุทธิของสินคา 

3)  กําหนดอํานาจในการเพ่ิมประเภทสินคาและสถานบริการ โดยกําหนดอํานาจใน
การเพิ่มประเภทของสินคา หรือสถานบริการ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว    ดังนี ้

       3.1  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  มีอํานาจออกประกาศ
กระทรวงการคลังเพิ่มประเภทสินคาหรือสถานบริการ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได  โดยอาศัย
อํานาจตามความในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทท่ี 01.90 หรือ 02.90 หรือ 03.90  หรือ 
04.90  หรือ 05.90  หรือ 06.90 หรือ 07.90 หรือ 09.90  ซ่ึงเม่ือออกประกาศกาํหนดแลวตองนํา
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย  การประกาศกาํหนดกรณีนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจกระทําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

  3.2  การเพิ่มประเภทสินคาโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา  โดยอาศัย
อํานาจตามความในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนท่ี 8 สินคาอ่ืน ๆ ซ่ึงไดตราพระราช
กฤษฎีกาไวแลวจํานวน 3 ฉบับ คือ  
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 พระราชกฤษฎีกา  กําหนดประเภทสินคาตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2539  กําหนดประเภทสินคา  พรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ ซ่ึงไดบังคับ
ตั้งแตวนัท่ี 18 กันยายน  พ.ศ. 2539 

 พระราชกฤษฎีกา  กําหนดประเภทสินคาตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 กําหนดประเภทสินคา รถจักรยานยนต หินออนและ
หินแกรนิต แบตเตอร่ี  ซ่ึงใชบังคับต้ังแตวันท่ี 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

 พระราชกฤษฎีกา  กําหนดประเภทสินคาตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2545 กําหนดประเภทสินคา สารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน
ประเภทอนพุนัธฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน ซ่ึงใชบังคับต้ังแตวันท่ี 13  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2545 

4) กําหนดอํานาจในการตคีวามพิกดัอัตราภาษี  เม่ือเกิดปญหาในการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตวา  สินคาบางประเภทเปนสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม หรือ
ตองเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราใดระหวางหลายอัตรา กรณีเชนนี ้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจ
ตีความในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อใหเกิดความชัดเจนข้ึนได50  และเม่ือไดออกคําส่ังกรม
สรรพสามิตตีความพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิตแลว  จะตองนาํลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ท้ังนี้  การตีความดังกลาว  มิใหมีผลยอนหลัง 
   สรุป  พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงกําหนดไวทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
สรรพสามิต พ.ศ. 2527  จะกําหนดประเภทสินคาหรือบริการท่ีตองจัดเก็บภาษแีละอัตราภาษีท่ีใช
ในการบริหาร            จัดเก็บโดยสินคาและบริการแตละประเภทจะถูกกาํหนด
ความหมายไวดวย  สวนอัตราภาษีจะถูกกําหนดไวท้ังอัตรามูลคาและอัตราตามปริมาณ  
ขณะเดียวกันกไ็ดกําหนดอํานาจในการประกาศเพิ่มประเภทของสินคาหรือบริการเพือ่จัดเก็บภาษี
สรรพสามิตไวดวยวากรณีใดเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือกรณีใดเปนอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรี 
  

3.1.2.2 ประเภทสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
 

             การพิจารณาวาสินคาและสถานบริการใดท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตจะตอง
พิจารณาจากพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงไดกําหนดประเภทสินคาและบริการไว  9 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  ตอนท่ี 2  เคร่ืองดื่ม  ตอนที่ 3  เคร่ืองไฟฟา  

                                                           
50พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  2527.  มาตรา  5. 
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ตอนท่ี  1  น้ํามันและผลิตภัณฑน้าํมัน 
 
 น้ํามันถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากเปนแหลงพลังงานท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีถูกนําไปใชเปนปจจัยการผลิตสินคาและบริการอยางกวางขวาง     น้ํามันและผลิตภณัฑ
น้ํามันเปนสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต้ังแต พ.ศ. 2507  ตามพระราชบัญญัติภาษีน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันซ่ึงทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2507  ซ่ึงจะเก็บภาษเีฉพาะน้ํามันท่ีผลิตในประเทศตอมา
เม่ือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 
2527  มีผลใชบังคับจึงไดมีการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ท้ังท่ีผลิตใน       
ราชอาณาจักรและนําเขามาในราชอาณาจักร 51 
 เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
   เนื่องจากปรากฏวา  เม่ือป 2507  ไดมีการกล่ันน้ํามันข้ึนในประเทศและโรงกล่ัน
น้ํามันไดเร่ิมดาํเนินการอยางเปนลํ่าเปนแลว การดําเนนิการดังกลาว  ทําใหมีความจําเปนในการ
ส่ังน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันเขามาในประเทศลดนอยลงไป  รัฐบาลจะตองขาดรายไดจากภาษี
ศุลกากรจํานวนมากท่ีเคยไดรับจากการนําน้ํามันและผลิตภัณฑเขาประเทศ  ประกอบกับใน
ขณะน้ันรัฐตองการรายไดจํานวนมากเพ่ือใชในกิจการอันจําเปนและพัฒนาประเทศ  การขาด
รายไดดังกลาวอาจกอใหเกดิผลกระทบกระเทือนตอการพัฒนาประเทศได จึงไดมีกฎหมายวาดวย
การจัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน เพื่อชดเชยรายไดจากภาษีศุลกากรท่ีขาดไป 52    

                                                           
51ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 40. 
52นพคุณ  ฉัตราคม.  วิเคราะหรายไดภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน.                 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533, หนา 
13. 
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ลักษณะสินคา   
“น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน”  กฎหมายกําหนดใหหมายถึง ผลิตภัณฑท่ีผลิตจาก

ปโตรเลียม  ไดแก  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน  ไอ
พน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเช้ือเพลิงหนัก  น้ํามันเตา  และนํ้ามันอ่ืน ๆ  ท่ีคลายกับ
น้ํามันท่ีไดออกช่ือมาแลว  น้ํามันหลอล่ืน   ปโตรเลียมปตูเมน  (แอสฟลต)  ปโตรเลียม
โคก  กาซปโตรเลียมชนิดตาง ๆ กาซธรรมชาติเหลว  กาซธรรมชาติ  สารละลายหรือ
โซลเวนทชนดิตาง ๆ  สารพลอยไดและกากอ่ืน ๆ ท่ีไดจากปโตรเลียม  และใหความหมาย
รวมถึง     น้ํามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดจากการกล่ันหรือแยกปโตรเลียมตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา53 

จึงสามารถกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญของน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันนั้นแยกออกได
เปน 2  ประการ  คือ 

(1)  ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากปโตรเลียม  ซ่ึงตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจะกําหนด
ไวเปนสินคาในประเภทท่ี 01.0.1  ถึงประเภทที่ 01.11 

(2) น้ํามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดจากการกล่ันหรือแยกปโตรเลียมตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกประกาศกาํหนดผลิตภณัฑอ่ืนท่ีไดจากการกล่ันหรือแยกปโตรเลียมนอกจากท่ีกําหนดไวในพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต  ประเภทท่ี 01.01  ถึงประเภทที่ 01.11  ใหถือเปนน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย  โดยจะกําหนดไวในประเภทท่ี 01.90   
  การเสียภาษีของนํ้ามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บท้ังอัตราตาม
สภาพ (Specific Tax Rate)  และอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate)   
 
ตอนท่ี  2  เคร่ืองดื่ม  
   

                                                           
53พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต   พ.ศ.  2527.  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

ตอนที่  1. 
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  กรมสรรพสามิตเร่ิมจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่ม ตั้งแต พ.ศ. 2495  โดยพระราชบัญญัติ
เคร่ืองดื่ม พ.ศ. 2495  ซ่ึงตอมายกเลิกและใชพระราชบัญญัติเคร่ืองดื่ม พ.ศ. 2509  แทน54 
และเม่ือไดมีการปรับโครงสรางภาษีใหม การจัดเกบ็ภาษีเคร่ืองดืม่จึงดําเนนิการโดยอาศัยกฎหมาย 
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  มีเหตุผลในการจัดเก็บกาํหนดไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองดื่ม พ.ศ. 2495 วา
เพื่อการควบคุมเคร่ืองดื่มซ่ึงไมมีแอลกอฮอลผสมอยู  เฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีบรรจุภาชนะและผนึกไว  
แตไมรวมถึงน้าํธรรมดา น้ําแร เคร่ืองดื่มท่ีมิไดผสมกาซคารบอนไดออกไซดและมิไดสงวน
คุณภาพดวยเคร่ืองเคมี  ความรอนหรือความเยน็  ซ่ึงผลิตข้ึนเพื่อขายปลีกเอง  น้ํานมและ
เคร่ืองดื่มซ่ึงรัฐมนตรีประกาศยกเวน  ท้ังนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองดื่มบรรจุภาชนะ
ในประเทศเปนปกแผนเพียงพอท่ีจะไมตองนําเขามาจากตางประเทศแลว  จึงสมควรเก็บภาษีเพื่อ
เปนรายไดของรัฐและชดเชยอากรขาเขาท่ีจะขาดไป  โดยยกเวนเคร่ืองดื่มท่ีจําเปนบางประเภทเพ่ือ
มิใหเดือดรอนตอผูบริโภค 55 สําหรับเหตุผลดั้งเดิมนี้เม่ือพิจารณาจะเหน็ไดวาความมุงหมายท่ีจดัเกบ็
ภาษีจากสินคาประเภทนี้เพราะตองการรายไดและควบคุมการบริโภคสินคาท่ีไมมีความจําเปนตองใช
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงพิเคราะหเหตุผลหลักแลวการจดัเก็บลักษณะนีอ้าจมีผลในเชิงท่ีไมสงเสริมตอ
การประกอบอุตสาหกรรม ท้ังเม่ือมีการปรับโครงสรางกฎหมายในป 2527 ไดนําสินคาท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติแตละฉบับมารวมไวในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2527 โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากการจัดเก็บภาษี จากสินคาประเภทหนึ่ง ในปจจุบันภาษี
สรรพสามิตตองอาศัยกฎหมายฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ ท้ังๆที่สินคาเหลานี้มีวิธีการจดัเก็บภาษีท่ี
คลายคลึงกัน ทําใหเปนท่ียุงยากตอผูมีหนาท่ีจดัเกบ็ นอกจากน้ียังเปนการไมสะดวกตอการ
เปล่ียนแปลงอัตราภาษีสําหรับสินคาประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึนเพราะแตละคร้ังจะตองออกกฎหมายใหมหนึ่ง
ฉบับสําหรับสินคาหนึ่งประเภท56 จะเห็นไดวานอกจากเหตุผลท่ีกําหนดไวแตเดิมแลว ไมมีการให
เหตุผลใหมเกีย่วกับการจัดเก็บสินคาประเภทเคร่ืองดื่มวามีความมุงหมายใดท่ีจัดเก็บ นอกจากเพ่ือ
รายไดและควบคุมการบริโภคเพราะเปนส่ิงท่ีไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพ 

                                                           
54วีรวรรณ  พูลพิพัฒน.  ปญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย.  วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิตแผนกวิชาการบัญชี  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2515, หนา 78. 
55วิทยา  อัศวนิก.  คําบรรยายภาษีสรรพสามิต.  2526, หนา  10-11. 
56ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่ 127  ลงวันที่ 20 กันยายน 

2527. 
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  เคร่ืองดื่ม โดยท่ัวไปเราสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท   คือ   เคร่ืองดื่มท่ี
มีแอลกอฮอล (ALCOHOLIC   BEVERAGES)   และเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล     
(NON-ALCOHOLIC BEVERAGES)57 
  ลักษณะสินคา 
  “เคร่ืองดื่ม”  หมายความถึง  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเคร่ืองดื่มไดโดยไมตองเจือปนและไมมี
แอลกอฮอล  โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตามอันบรรจุอยูในภาชนะและผนึก
ไว เชน น้าํแร น้ําหวาน น้ําผลไม น้ําพืชผัก และนํ้าโซดา  เปนตน และใหความหมาย
รวมถึงเคร่ืองดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ืองขายเครื่องดื่มไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมได
บรรจุภาชนะและผนึกไว  
กลาวโดยสรุปองคประกอบของเคร่ืองดื่มท่ีตองเสียภาษมีีดังนี้  58    
 1.  เปนส่ิงซ่ึงตามปกติใชเปนเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปน กลาวคือ จะตองเปนส่ิงซ่ึงตาม
สภาพสามารถใชดื่มไดทันที  โดยไมตองเจือปนกบัส่ิงอ่ืน เชน  น้ําหวานหรือน้ําผลไม
โดยท่ัวไป  แตถาเปนน้าํหวานเขมขน (Syrup)  โดยท่ัวไป แลวจะไมใชดื่มในสภาพทีย่ังเปน
น้ําหวานเขมขนอยู  แตจะตองนําไปผสมกับน้ําใหเจือจางลงกอน จึงไมถือเปนเคร่ืองดื่มตาม
กฎหมายน้ี  
  2. เปนส่ิงซ่ึงจะตองไมมีแอลกอฮอล  เนื่องจากถามีแอลกอฮอลผสมอยูดวยก็อาจจะเปน
สุราตามความหมายของคําวา “สุรา”  ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  59 ซ่ึงสุรา
นั้นไมถือเปนเคร่ืองดื่มตามพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต 

                                                          

  3.  ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองดื่มนั้น จะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ได  ถือวาเปน
เคร่ืองดื่ม 
  4.   เคร่ืองดื่มจะตองบรรจุอยูในภาชนะและผนึกไว   
  5. แมจะไมไดบรรจุภาชนะและผนึกไว แตเปนเคร่ืองดืม่ท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเคร่ือง
ขายเคร่ืองดื่ม ไมวาจะขายดวยวิธีใด  ก็ยอมถือเปนเคร่ืองดื่มตามกฎหมายนี ้
  แตกรณีมีขอยกเวนไววาส่ิงท่ีเขาลักษณะเปนเคร่ืองดื่มดงัท่ีกลาวมาในขอ 1 ถึง 4 จะ
ไมถือวาเปนเคร่ืองดื่มตามกฎหมายถาเปน 

 
57 กอง บก.  สามิตสาร. 49,1.  มกราคม-กุมภาพันธ 2536, หนา 35 . 
58ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 47-50. 
59พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 4. 
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  (1)  น้ําหรือน้าํแรตามธรรมชาติ  ซ่ึงจะตองเปนกรณขีองนํ้าหรือน้ําแรนั้นตองเปนน้ําแร
ตามธรรมชาติ  แตถามิใชตามธรรมชาติ  เชน  เปนน้ําแรท่ีผลิตข้ึนก็ถือวาเปนเคร่ืองดื่มตาม
กฎหมาย 
  (2)  น้ํากล่ันหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไมตองปรุงแตง  การปรุงแตงในท่ีนี้อาจจะเปน    
การปรุงแตงรส กล่ิน หรือสี   
  (3)   เคร่ืองดื่มซ่ึงผูผลิตไดผลิตข้ึนเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ  อันมิไดมีกาซคารบอน        
ไดออกไซดอยูดวย  ท้ังมิไดสงวนคุณภาพดวยเคร่ืองเคมี    เชน  น้ําออย  หรือน้ํา
ผลไมท่ีค้ันและขายโดยบุคคลนั้น 
  (4)  น้ํานมจืด  น้ํานมอ่ืน ๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม  ท้ังนี้ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  น้ํานมจืด  หรือน้าํนมอ่ืน ๆ นั้น กฎหมายมิใหถือวาเปน
เคร่ืองดื่มไมวาจะปรุงแตงหรือไม สาระสําคัญคือตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยอาหาร 
  (5) เคร่ืองดื่มตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  กรณีนี้เปนเร่ืองท่ี
กฎหมายใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการใชมาตรการทางบริหารกรณีท่ีมีความ   
จําเปนและเหน็วาส่ิงท่ีเปนเคร่ืองดื่มนั้นไมควรที่จะตองรับภาระภาษีสรรพสามิต  โดยประกาศ
กําหนดใหเฉพาะส่ิงนั้นไมเปนเคร่ืองดื่ม  
  ประเภทของเครื่องดื่มท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  ชนิดเคร่ืองดื่มท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิต ไดแก  

(1) น้ําแรเทียม น้ําโซดาและนํ้าอัดลมท่ีไมเติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวาน   
    อ่ืน ๆ และไมปรุงกล่ินรส 

(2) น้ําแรและน้ําอัดลมท่ีเติมน้ําตาล หรือสารท่ีทําใหหวานอ่ืน ๆ ท่ีปรุงกล่ิน
รสและเคร่ืองดื่มท่ีอ่ืน ๆ ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึงน้ําผลไม หรือน้ํา
พืชผักตามขอ 3 

(3) น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต)  และนํ้าพืชผักท่ีไมไดหมักและไมเติมสุรา ไม
วาจะเติมนํ้าตาล หรือสารทําใหหวานอ่ืน ๆ หรือไมก็ตาม  แตน้ําผลไม
และนํ้าพืชผักท่ีมีสวนผสมตามท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดจะไดรับการลดอัตรา
ภาษีหรือยกเวนภาษจีะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต  

  อัตราภาษีท่ีกําหนดใหเสียท้ังตามมูลคาและตามปริมาณ  
 
ตอนท่ี 3  เคร่ืองไฟฟา 
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  ลักษณะสินคา 
  เคร่ืองไฟฟา  หมายความถึง  ผลิตภณัฑซ่ึงใชพลังงานไฟฟา และใหรวมถึงส่ิงท่ีใช
ประกอบกับไฟฟา  หรือเกี่ยวกับไฟฟาดวย60 
  ประเภทเคร่ืองใชไฟฟาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  แมจะกําหนดความหมายของเคร่ืองไฟฟาไวดังกลาวขางตน หากแตเคร่ืองไฟฟาชนิดใด
ท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิตน้ันจะตองพิจารณาตามท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเทานั้น  
ซ่ึงปจจุบันมีกาํหนดไว  2  ประเภทสินคา  คือ   

(1)  เคร่ืองปรับอากาศ     (2) โคมไฟฟาหรือโคมระยา   
  (1)  เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบดวยพัดลมซ่ึงขับดวยมอเตอร  และมีสวนท่ีใชสําหรับ
ปรับเปล่ียนอุณหภูมิ  ไมวาจะมีสวนท่ีใชควบคุมความชื้นดวยหรือไมก็ตามท่ีมีขนาดทําความเย็นไม
เกิน 72,000 บีทียู  ตอชัว่โมง 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  เคร่ืองปรับอากาศ  ไดกาํหนดไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนท่ี 03.01 
แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 เร่ิมใชบังคับ 
1 มกราคม พ.ศ. 2535  จากการปรับโครงสรางภาษีโดยมีเหตุผล  วาเนื่องจากไดมี
การปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศใหเหมาะสมกบัสภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร(ฉบับท่ี 30)พ.ศ.2534 ยกเลิกภาษีการคา
และนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชแทน สมควรปรับปรุงพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกลาว อีกท้ังเพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บ61จากการปรับปรุงดังกลาวไดมีการกาํหนดประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มข้ึนจาก
เดิม   โดยจะเปนชนดิสินคาท่ีเคยเสียภาษีการคาในอัตราท่ีสูงกวาภาระภาษ ี
มูลคาเพิ่ม ซ่ึงมีสินคาเพียง 6 ชนิด คือเคร่ืองไฟฟา  รถยนต  แกว และเคร่ืองแกว  
เรือ  เคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง  สนามมา ซ่ึงชนิดสินคาเคร่ืองไฟฟามีมากมายหลายชนิดท่ี
จัดเก็บภาษกีารคา เชน ตูเย็น ตูทําความเยน็ เคร่ืองซักผา เคร่ืองดูดฝุน เคร่ืองรับโทรทัศน 
หากแตวาอัตราภาษีท่ีจดัเก็บไมสูงไปกวาอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม มีเพยีงเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทํา
ความเยน็ไมเกนิ 72,000 บีทีย ูเทานัน้ ท่ีจดัเก็บภาษีการคาในอัตรารอยละ  20 ของ

                                                           
60พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527.  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

ตอนที่  3.  
61“พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534”.  ราชกิจจา

นุเบกษา ฉบบัพิเศษ เลมที่ 108  ตอนที่ 201 ,21  พฤศจิกายน 2534. 
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  ปจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีบทบาทสําคัญมากข้ึน  เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีรอน รวมท้ังปญหาฝุนละออง ฝุนควนัจากทอไอเสียรถยนต  ปญหาแกสพษิจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังตองประสบกับปญหามลภาวะทางเสียงของการจราจรบน
ทองถนน  ปญหาตาง ๆ เหลานี้นับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีประชากร
อาศัยอยูอยางหนาแนน  ดังนัน้บานเรือนท่ีอยูอาศัยและอาคารสํานักงานจึงหันมาติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือลดปญหาดังกลาว  เพราะเคร่ืองปรับอากาศชวยในการปรับสภาพอากาศให
เหมาะสมและเปนส่ิงชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานไดอีกทางหนึ่ง  64   
  ลักษณะสินคา 
  เคร่ืองปรับอากาศนัน้จําแนกได  2  ประเภท  คือ 

1. เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในอาการบานเรือน 
2. เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในรถยนต 

  โดยปกติแลวเครื่องปรับอากาศก็จะตองประกอบดวยพดัลมซ่ึงขับดวยมอเตอรและสวนท่ีใช
สําหรับปรับเปล่ียนอุณหภูมิเปนสําคัญ65  
   การทําความเขาใจวาส่ิงใดถือวาเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม
นั้น  แมจะมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในพิกัดอัตราภาษีแลวก็ตาม  แตยังเกิดการ
โตแยงกนัวาจะถือวาส่ิงท่ีมีลักษณะเชนใดเปนเคร่ืองปรับอากาศตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงไดมีคําวินิจฉัยโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหง        
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ (3) แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการตคีวามในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ลงวันท่ี 
                                                           

62พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีและยกเวนภาษี
การคา            (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517.  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับที่ 189 ) พ.ศ. 2530 ใชบังคับ 3 พฤศจิกายน 2530. 

63จุมพล  ริมสาคร.  “ ภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ”.  ธรรมนิติฉบับเอกสารภาษี
อากร. 16,189.  มิถุนายน 2540,  หนา  33.  

 64นุชสรา  บัณฑราภิวัฒน.  การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมของผูประกอบการ            
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2540,  หนา  1. 

65ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 53-54. 
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(1) Cooling Unit  หรือ  Fan Coil Unit   หรือ  Indoor Unit   ซ่ึงประกอบดวย
แผง          สงลมเย็น (Evaporator) และพัดลมซ่ึงขับดวย
มอเตอร  

(2) Condensing Unit  ซ่ึงประกอบดวยแผงระบายความรอน  (Condencser) พัดลม
ซ่ึงขับดวยมอเตอรและคอมเพรสเซอร  (Compressor) 

  จากคําวนิิจฉัยพิกัดดังกลาวนี้ถาพิจารณาจากเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในบานจะเห็นไดวา 
สวนของ  Cooling Unit หรือ Fan Coil Unit หรือ Indoor Unit  นั้นก็คือ  สวนท่ีอยูภายใน
บานหรืออาคารซ่ึงเปนสวนท่ีสงความเย็นใหแกสถานท่ีท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศน้ัน โดยในสวนนี้
จะตองประกอบดวยแผงสงลมเย็น  (Evaporator)  และพัดลมซ่ึงขับดวยมอเตอรจึงจะถือวาเปน
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับสวนของ Condensing Unit  ก็คือสวนท่ีอยูภายนอกอาคารหรือสถานท่ี
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงจะตองประกอบดวยแผงระบายความรอน  (Condenser)  พัดลมซึ่งขับ
ดวยมอเตอรและคอมเพรสเซอร Compressor)   
  โดยผลของคําวินิจฉัยพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิตดังกลาวนี้ทําใหสวนของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีจะเปนสินคาตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ันตองแยกออกเปน    2  
สวน  คือ Fan Coil Unit  และ   Condensing Unit   ดังนั้นถามีการผลิตข้ึน  ซ่ึงสวนใดสวน
หนึ่งครบองคประกอบท่ีกําหนดไวก็ถือวาเปนการผลิตสินคาเคร่ืองปรับอากาศตามกฎหมาย
สรรพสามิตแลวโดยไมตองประกอบดวย Fan Coil Unit Unit  และ Condensing  เขาดวยกนัแต
อยางใด  
  อัตราภาษีสําหรับการจัดเกบ็เคร่ืองปรับอากาศในปจจุบันไดกําหนดใหจดัเก็บตามมูลคาอัตรา
รอยละ  1566 
 

                                                           
66ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41 ) ลง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2540. 
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  2. โคมไฟฟาและโคมระยา  สําหรับตดิเพดานหรือผนงัแตไมรวมถึงท่ีใชสําหรับใหแสง
สวางแกท่ีสาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวงเคร่ืองไฟ 67 
  ลักษณะสินคา 
  โคมไฟไฟหรือโคมระยาท่ีทําจากหรือมีสวนประกอบของแกวเลดคริสตัล  
  โคมไฟไฟหรือโคมระยาท่ีจะตองเสียภาษสีรรพสามิตจะตองเปนโคมไฟฟาหรือโคมระยา
สําหรับติดเพดานหรือผนัง ถาเปนโคมไฟฟาและโคมระยาท่ีใชสําหรับใหแสงสวางแกท่ีสาธารณะ
หรือถนนหลวง  ก็ไมถือวาเปนเคร่ืองไฟฟาท่ีตองเสียภาษีตามพิกัดนี้  การแบงแยกวาเปนโคม
ไฟฟาและโคมระยาสําหรับติดเพดานหรือผนัง  หรือสําหรับใหแสงสวางแกท่ีสาธารณะหรือถนน
หลวง   
จะตองพจิารณาจากรูปแบบของโคมไฟฟาและโคมระยาท่ีผลิตข้ึนวาเปนรูปแบบท่ีออกมาใหเปนปกติ
วิสัยท่ัวไปสําหรับติดเพดานหรือผนัง  หรือสําหรับใหแสงสวางแกท่ีสาธารณะหรือถนนหลวง  
เปนสําคัญ มิใชคํานงึถึงวัตถุประสงคในการนําไปใชของผูบริโภคคนใดคนหนึ่งเปนเกณฑในการ
พิจารณา68 
  แตมีกรณยีกเวนภาษีสําหรับโคมไฟฟา โคมระยาชนดิอ่ืนนอกจากท่ีทําจากหรือมี
สวนประกอบของแกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอ่ืน ๆ 
  อัตราภาษีท่ีจดัเก็บสําหรับสินคาชนิดนี้  ในปจจุบันจดัเก็บตามมูลคาอัตรารอยละ 1569 
 
ตอนท่ี 4   แกวและเคร่ืองแกว 
  ลักษณะสินคา 
  “แกวและเคร่ืองแกว”  หมายความวาส่ิงของและเคร่ืองใชท่ีทําดวยแกว 70 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
  เดิมสินคาแกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอ่ืน ๆ ไดเสียภาษกีารคาตามประมวลรัษฎากร 
และเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2535  ไดมีการนําภาษมูีลคามาจัดเกบ็แทนภาษีการคาในอัตรารอยละ 
                                                           

67พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอน
ที่  3  ประเภทที่  03.02. 

68ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 55. 
69ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41 ) ลง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2540  แกไขเพ่ิมเติมโดย  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวน
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 43 ) ลงวันที่ 3 มิถุนายน  2540 

70พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอน
ที่  4. 
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  ประเภทแกวและเคร่ืองแกวท่ีตองเสยีภาษีสรรพสามิต    
  แกวและเคร่ืองแกวท่ีจดัเก็บภาษีสรรพสามิต  คือ แกวเลดคริสตัลเปนแกวคริสตัลท่ีมีตะกัว่  
(Lead)  เปนสวนประกอบอยูดวยและแกวคริสตัลอ่ืน ๆ เปนแกวท่ีมีสารอ่ืน ๆ  นอกจากตะก่ัวเปน
สวนประกอบอยูดวย เชน แกวคริสตัลท่ีมีเงิน (Silver) เปนสวนประกอบไมวาจะอยูในลักษณะ
ของเคร่ืองใชสําเร็จรูป  หรือเปนเพียงแกวคริสตัลท่ีเปนวัตถุดบิเพื่อนําไปใชผลิตเปนส่ิงของหรือ
เคร่ืองใชอ่ืน ๆ      ก็ถือวาเปนสินคาท่ีตองเสียภาษี  ซ่ึงตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
ไดกําหนดใหแกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอ่ืน ๆ  ดังตอไปนี้เปนสินคาในพกิัด 

1. ชนิดท่ีใชบนโตะอาหารในครัว  ในหองน้ํา  ในสํานักงาน ใชตกแตง
ภายในหรือเพือ่วัตถุประสงคท่ีคลายกัน 

2. ลูกปด  ไขมุกเทียม รัตนชาติเทียม  หรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแกวทําเปน
ของขนาดเล็กท่ีคลายกันและของทําดวยของดังกลาว  นอกจากเคร่ืองเพชรพลอย และรูปพรรณท่ี
เปนของเทียม ลูกแกวตา นอกจากท่ีเปนอวัยวะเทียม  รูปปนขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอ่ืน ๆ 
ทําดวยแกวท่ีทําเปนรูปโดยใชตะเกียงฟู     นอกจากเคร่ืองเพชรพลอยเทียมและรูปพรรณที่
เปนของเทียม  ลูกกรมขนาดเล็กท่ีมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน  1  มิลลิเมตร 
   อัตราภาษีท่ีจดัเก็บสําหรับสินคาชนิดนี้  ในปจจุบันจัดเก็บตามมูลคาอัตรารอยละ 
1572 

3. สินคาตาม 1  และ 2  ท่ีนําไปใชเปนวตัถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิตสินคา
หรือ    ส่ิงของอ่ืน  ท้ังนีต้ามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด73   แตใหไดรับการ
ยกเวนภาษี74 
     
ตอนท่ี  5  รถยนต 

                                                           
71วิบูลย  บุณยศิโรตม.  “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากแกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอื่น ๆ.”          

สามิตสาร. 49, 3.  พฤษภาคม-มิถุนายน 2536, หนา 26. 
72ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41 ) ลง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2540. 
73ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต .  หนา  57. 
74ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 52 ) ลง

วันที่ 11  มีนาคม  2541. 
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  ลักษณะสินคา 
  เดิมรถยนตและรถอ่ืน ๆ มีการจัดเกบ็ภาษี  เพราะเหตุวาเปนสินคาฟุมเฟอยมานาน
แลว เรียกเกบ็ภายใตช่ือภาษีโภคภณัฑ  ภายใตการจดัเก็บของกรมสรรพากร75 
  “รถยนต”  หมายความวา  รถท่ีมีลอตั้งแตสามลอและเดนิดวยกําลังเครื่องยนต  
กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน  แตไมรวมถึงรถท่ีเดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกิน
หนึ่งลอและรถยนตท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา76 
  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติขางตนแลวจะเห็นไดวา  รถยนตจะตองมีองคประกอบดังนี ้

1. ตองเปนรถที่มีลอตั้งแตสามลอข้ึนไป  และ 
2. ตองเปนรถที่  

(1) เคล่ือนท่ีดวยกาํลังเคร่ืองยนต  หรือ 
(2) เคล่ือนท่ีดวยกาํลังไฟฟา  หรือ 
(3) เคล่ือนท่ีดวยพลังงานอ่ืน77 

  การกําหนดดังกลาวเพื่อใหเกดิความชัดเจนวาลักษณะใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนรถยนต   
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  สินคารถยนตเปนสินคาท่ีฟุมเฟอย ควรจะตองรับภาระสูงกวาภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจาก
เดิมไดเสียภาษกีารคาตามประมวลรัษฎากร และเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2535  ไดมีการนําภาษีมูลคา
มาจัดเก็บแทนภาษีการคาในอัตรารอยละ 7 แตรถยนตนี้ควรจะตองเสียภาษีมากกวารอยละ 7  
ดังนัน้จึงควรจดัเก็บในรูปภาษีสรรพสามิต  ตั้งแต 1  มกราคม  253578  
  ประเภทรถยนตท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  รถยนตประเภทใดตองเสียภาษีสรรพสามิตน้ันก็จะตองมาพิจารณาอีกวาเปนรถยนต
ประเภทท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือไม ซ่ึงในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตได
กําหนดประเภทรถยนตท่ีตองเสียภาษไีว 3 ประเภท  ดังนี ้

                                                           
75ฐาปนี  ทินทรชัย และวิไล  ตันตินันทธนา.  นโยบาย ประวัติความเปนมาและหนาที่

ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต,  เอกสารการสอนชุดการบริหารงานสรรพสามิต.  นนทบุรี : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย       ธรรมาธิราช, 2541, หนา 15. 

76พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอน
ที่  5. 

77ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา  57. 
78เรื่องเดียวกัน. หนา  3. 
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1. รถยนตนั่ง  ซ่ึงจะมีรถยนตนั่งสําเร็จรูป,  รถยนตนั่งตรวจการณ, รถยนตนั่ง
กึ่งบรรทุก, รถยนตนัง่ท่ีมีกระบะ,รถยนตนั่งท่ีดดัแปลงมาจากรถยนตกระบะ
หรือส่ิงใดๆตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

2. รถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ 10 คน  ซ่ึงจะมีท้ังรถยนตโดยสารที่
สําเร็จรูปและท่ีดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะหรือส่ิงใดๆตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

3. รถยนตกระบะท่ีออกแบบสําหรับใหมีน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  4,000 
กิโลกรัม 

  ซ่ึงรถยนตแตละประเภทดังกลาวไดมีการนิยามความหมายไวดังนี ้
  1.  “รถยนตนัง่” หมายความวา  รถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับนั่ง
เปนปกติวิสัย  และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกนั  เชน       
รถยนตท่ีมีหลังคา       ติดตอเปนเนื้อเดยีวกนัในลักษณะถาวรดานขางและหรือดานหลัง
คนขับมีประตูหรือหนาตางและมีท่ีนัง่ ท้ังนี้  ไมวาจะมีท่ีนั่งเทาใด79 จากนิยามอาจแบง
ความหมายของรถยนตนั่งออกไดเปน 3 ประเภท  คือ80 

(1) รถเกง  ซ่ึงหมายถึงรถยนตนั่งแบบเกงโดยท่ัวไป 
(2) รถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชสําหรับนั่งเปนปกติวิสัย  ความหมายของคําวา 

“ออกแบบเพื่อใชสําหรับนั่งเปนปกติวิสัย”  นั้น  หมายความถึง  รถยนตท่ีตามปกติวิสัยได
ออกแบบมาเพือ่ใชสําหรับนัง่  ซ่ึงข้ึนอยูกับรูปแบบของรถยนตนัน้วาผูผลิตออกแบบมาเพ่ือใหใช
สําหรับนั่งเปนปกติวิสัยหรือเพ่ือใหเปนรถยนตโดยสาร  การนั่งเปนปกติวิสัยนัน้มุงหมายท่ีจะให
ใชเปนรถยนตสวนตัว        มิใชใหเปนรถยนตโดยสารท่ัวไป 

(3) รถยนตในลักษณะทํานองเดยีวกับรถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชสําหรับ
นั่งเปนปกติวสัิย  การท่ีกฎหมายกําหนดไวในลักษณะน้ี  ก็เพือ่อุดชองวางในการหลีกเล่ียงการ
เสียภาษีโดยอางวาเปนรถยนตท่ีมิไดมีลักษณะทํานองเดยีวกันกับรถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบเพือ่ใช
สําหรับนั่งเปนปกติวิสัยและเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการตีความ  ซ่ึงกฎหมายก็ไดกําหนดเปน
ตัวอยางไวแลววารถยนตท่ีมีหลังคาติดตอเปนเนื้อเดียวกนัในลักษณะถาวรดานขางและหรือดานหลัง
คนขับมีประตูหรือหนาตางและมีท่ีนั่ง   ท้ังนี้  ไมวาจะมีท่ีนั่งเทาใดกลาวคือถาเปนรถยนตท่ี
ออกแบบใหมี         หลังคาติดตอเปนเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร  ตลอดจน

                                                           
79พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527. ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอนที่  

5. 
80ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา 59-60. 
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  2.  “รถยนตโดยสาร”  หมายความวา  รถตูหรือรถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชขนสงคน
โดยสารจํานวนมาก  รวมท้ังรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน81 
  รถยนตโดยสารจึงอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ  

(1) รถตู  ความหมายของรถตูในท่ีนีห้มายถึงรถตูท่ีใชโดยสารท่ัวไป  มิใช
รถตูทึบท่ีใชในการบรรทุก  เพราะรถตูทึบจะไมเปนรถยนตโดยสารไดโดยสภาพ 

(2) รถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวนมาก  รถยนตโดยสาร
ประเภทนี้จะมุงหมายถึงรถยนตโดยสารขนาดใหญซ่ึงใชขนสงโดยสารจํานวนมาก  เชน รถบัส       
รถทัวร  เปนตน 

(3) รถยนตในลักษณะทํานองเดยีวกันกับรถตูหรือรถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชขนสง
คนโดยสารจํานวนมาก  การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อเปนการอุดชองวางและเพ่ือความ
ยืดหยุนในการบังคับใชกฎหมายทํานองเดยีวกับท่ีกลาวมาแลวในสวนของรถยนตนั่ง ปญหาวา
รถยนตชนิดใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัรถตูหรือรถยนตท่ีออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวน
มาก  ยอมข้ึนอยูกับสภาพของรถยนตและการออกแบบรถยนตดังกลาว  ดังนั้น  ถาพิจารณา
จากนยิามของรถยนตโดยสารจะเห็นไดวาลักษณะท่ีสําคัญของรถยนตโดยสารจะมุงหมายถึงรถยนตท่ี
ออกแบบเพื่อใชในการขนสงคนโดยสาร  ซ่ึงการใชขนสงคนโดยสารนั้นมุงหมายถึงการใชขนสง
คนโดยสารสาธารณะหรือรับจางขนสงคนโดยสารหรืออาจจะเปนการใชในลักษณะเปนการสวนตัวก็
ได  เชน  รถตูสวนตัว  เปนตน  ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางรถยนตนั่งกับรถยนต
โดยสารนั้น  เจตนารมณของกฎหมายนาจะพิจารณาจากขนาดประกอบกับรูปแบบ  และสภาพ
ของการออกแบบของผูผลิตวาเพื่อใหใชอยางรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสาร82 
  3.  “รถยนตกระบะ”  หมายความวา  รถยนตท่ีมีท่ีนั่งดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ  
และตอนหลังเปนกระบะบรรทุกซ่ึงเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา83 
  องคประกอบของรถยนตกระบะ คือ จะตองเปนรถยนตท่ีมีท่ีนั่งดานหนาตอนเดียว
สําหรับคนขับ  และตอนหลังจะตองมีกระบะบรรทุกซ่ึงเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา  
ดังนั้น  ถาเปนรถยนตท่ีปกติวิสัยมีท่ีนั่งดานหนาสองตอนและตอนหลังเปนกระบะบรรทุกก็ยอม
ไมถือวาเปนรถยนตกระบะแตเปนรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิสิบคน  ซ่ึงข้ึนอยู

                                                           
81  เรื่องเดียวกัน.  หนา 72. 
82ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา 72. 
83เรื่องเดียวกัน. หนา  74. 
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  การจัดเก็บภาษีรถยนตในอัตราตามมูลคา โดยกําหนดอัตราท่ีแตกตางตามประเภทของ      
รถยนต  ขนาดความจุของกระบอกสูบและกําลังของเคร่ืองยนต ดงันี้ 
 1.  รถยนตนัง่  แบงเปน 
 รถยนตนั่งสําเร็จรูป  

 ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,400 ซีซี.  และมีกําลังเคร่ืองยนตไม
เกิน  220    แรงมา (HP)จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 35 

 ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกนิ 2,400 ซีซี.  แตไมเกิน 3,000  ซี
ซี. และมีกาํลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา  (HP)จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 41 
  ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกนิ 3,000 ซีซี. หรือมีกําลังเคร่ืองยนตเกิน  220  
แรงมา (HP)จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 48 
 รถยนตนั่งตรวจการณ  (O P V)จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 29 
 รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก    (P P V)จัดเก็บภาษตีามมูลคารอยละ 18 
 รถยนตนั่งท่ีมีกระบะ    (DOUBLE  CAB) 
  นําเขาหรือผลิตโดยผูประกอบอุตสาหกรรม   จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 
12 

  ผลิตโดยผูประกอบการอุตสาหกรรม  ซ่ึงกระทําการดัดแปลงท่ีประกอบกิจการ
เปนธุรกิจ จดัเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 20 
 รถยนตนั่งท่ีผลิตหรือดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะหรือส่ิงใด ๆ        
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

  ผลิตโดยผูประกอบอุตสาหกรรม  ซ่ึงกระทําการดัดแปลง ท่ีประกอบกิจการเปน
ธุรกิจ  จัดเก็บภาษีตามมูลคารอย 20  (ยกเวนสวนท่ีเปนมูลคารถยนตกระบะหรือส่ิงใดๆ
กอนการผลิต) 

 ท่ีดัดแปลงโดยผูดัดแปลง จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 20                   
 รถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ  10  คน 
          ท่ีผลิตสําเร็จรูปหรือท่ีดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะ หรือส่ิงใด ๆ ตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

                                                           
84เรื่องเดียวกัน. 
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       1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,400 ซีซี.จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 
35                

  2) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน   2,400 ซีซี.จัดเก็บภาษีตามมูลคา
รอยละ 41                

  ท่ีผลิตมาจากรถยนตกระบะหรือส่ิงใด ๆ โดยผูประกอบอุตสาหกรรม  ซ่ึง
กระทําการดดัแปลงท่ีประกอบกิจการเปนธุรกิจ 

  1) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 2,400 ลบ.ซม.จัดเก็บภาษตีามมูลคารอย
ละ 35  (ยกเวนภาษีเฉพาะในสวนท่ีเปนมูลคาของรถยนตกระบะหรือส่ิงใดๆ ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงกอนการผลิต)             

  2)  ท่ีมีความจุของกระบอกสูบเกิน      2,400 ลบ.ซม.จัดเก็บภาษีตาม
มูลคารอยละ 41 (ยกเวนภาษีเฉพาะในสวนท่ีเปนมูลคาของรถยนตกระบะหรือส่ิงใดๆ ตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงกอนการผลิต) 
  รถยนตกระบะท่ีออกแบบสําหรับใหมีน้ําหนักรถรวมน้าํหนักบรรทุกไมเกิน  4,000 
กิโลกรัม85 

  ซ่ึงมีคุณลักษณะตามท่ีอธิบดีกําหนดจดัเกบ็ภาษีตามมูลคารอยละ 3               
  ซ่ึงมีคุณลักษณะนอกจากท่ีอธิบดีกําหนด จัดเก็บภาษตีามมูลคารอยละ 18                

 สําหรับรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ  10 คนท่ีใชเปนรถพยาบาล
ของสวนราชการโรงพยาบาลหรือองคกรสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและจํานวน
ท่ีอธิบดีกําหนดใหไดรับการยกเวนไมตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 86  
  โครงสรางการจัดเก็บภาษีรถยนตมีความแตกตางจากสินคาอ่ืนๆ  การบริหารจัดเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527   สําหรับสินคารถยนตมี  2  
รูปแบบ  กลาวคือ   ถาเปนการผลิตรถยนตนั่ง รถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ  10 คน 
หรือรถยนตกระบะ จะเปนการบริหารจัดเก็บตามหลักการท่ัวไปของภาษีสรรพสามิต หากเปน
กรณีรถยนตดดัแปลงจะอาศัยการบริหารจดัเก็บจากการกําหนดกฎหมายในหมวดท่ี 12 ทวิ มา
รองรับตางหากอีกหมวดแยกออกมาอยางชัดเจน มีลักษณะท่ีแตกตางกัน เนื่องจากเก็บภาษีรถยนต
ดัดแปลงเดิมมีการจัดเก็บในรูปของภาษีโภคภัณฑและกําหนดใหคํานวณภาษีจากมูลคาท่ีเพิ่มข้ึนจาก

                                                           
85ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสินคาประเภทที่ 05.90 ในตอนที่ 5 รถยนต

ตามพิกัดอัตราภาษี            สรรพสามิต ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2540.   
86ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 60) ลงวันที่ 15 

กุมภาพันธ  2543.   
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ตอนท่ี  6  เรือ 
 
  นับต้ังแตสมัยโบราณเรือนับวามีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตประจําวนัของคนไทยมาก
ไมวาจะใชในการเดินทางหรือขนสง รวมตลอดไปจนถึงการใชในเรื่องการศึกสงคราม จนกระท่ัง
ในปจจุบันเรือยังจัดเปนยานพาหนะทางน้ําท่ีสําคัญเนื่องจากคาใชจายในการขนสงตํ่าและสามารถ
บรรทุกสินคาไดคราวละมาก ๆ 87  
  เรือเปนสินคาประเภทหนึ่งท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีอยูในปจจุบัน88  โดยกําหนด
ลักษณะของเรือไววา หมายความถึงยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด89 แตเรือท่ีถูกจัดเกบ็สรรพสามิตมี
ลักษณะประการใดบางตองพิจารณาจากชนิดท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

                                                           
87ธีระ.  “เรือยอชต.”  สามิตสาร. 49, 4.  กรกฎาคม-สิงหาคม.  2536, หนา 30-31. 
88โกศล  ลั่นซาย.  “เรือยอชตและยานพาหนะท่ีใชทางนํ้าเพื่อความสําราญ.”  สามิตสาร. 51, 6.  

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2538, หนา 26. 
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  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  เดิมสินคาเรือยอชตและยานพาหนะทางนํ้าท่ีใชเพื่อความสําราญนั้น  ไดเสียภาษกีารคา
ตามประมวลรัษฎากรและเม่ือวันท่ี 1 มกราคม  2535  ไดมีการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาจัดเก็บ
ภาษีแทนภาษ ี    การคาในอัตรารอยละ 7  แตเรือยอชตและยานพาหนะทางน้ําท่ีใชเพื่อ
ความสําราญนี้จะตองเสียภาษีมากกวารอยละ 7 อยูอีกสวนหนึ่งและภาษใีนสวนนี้จะจัดเก็บในรูป
ภาษีสรรพสามิตต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2535  เปนตนไป 90   
  ประเภทของเรือท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  เรือท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตมีดังนี้91    
   1.  เรือยอชต  เปนเรือประเภทหนึ่งท่ีผูมีฐานะระดับเศรษฐีมีไวใชเพื่อความสําราญ 
เชน ใชทองเที่ยวชมความงามในทองทะเล หรือใชเปนยานพาหนะในการตกปลา     ตวัเรือ
จะทําดวยเหล็กไฟเบอรกลาสหรือไมซ่ึงจะข้ึนอยูกับประเภทและแบบของเรือตามท่ีเจาของเรือ
ตองการ92  
   2.  ยานพาหนะทางน้ําท่ีใชเพื่อความสําราญ  ซ่ึงหมายความวา ส่ิงใดก็ตาม ถามี        
รูปแบบของเรือเปนส่ิงท่ีใชเพื่อความสําราญตามวิสัยวิญูชนทั่วไป  ก็ถือวาเปนสินคาท่ีตองเสีย
ภาษี 93  
  ยานพาหนะทางนํ้าท่ีใชเพื่อความสําราญ ไดแก  เชน เรือเร็วท่ีใชเปนพาหนะขับ
ทองเท่ียวท่ัวไปซ่ึงมิใชเรือยอชต  สกูตเตอร (Scooter) เจ็ทสกี (jet ski) จักรยานนํ้า  เรือยาง 
เรือพาย  เรือกรรเชียง เปนตน  ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรือยอชตและยานพาหนะทางน้ํา
ท่ีใชเพื่อความสําราญตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจะรวมถึงเรือโดยสาร เรือทัศนาจรและเรือขาม
ฟาก  เรือพวงและยานน้ําท่ีคลายกันสําหรับขนสงบุคคลหรือของดวย หรือไมนัน้ใหเปนดุลยพินิจ

                                                                                                                                                                          
89พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอนที่  

6. 
90วิบูลย  บุณยศิโรตม.  “การจัดเก็บภาษีจากเรือยอชตและยานพาหนะทางน้ําที่ใชเพ่ือความสําราญ.”  

สามิตสาร. 49, 4. กรกฎาคม- สิงหาคม. 2536, หนา  36. 
91พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 6  

ประเภทที่ 09.01.  0606.01 
92โกศล  ลั่นซาย.  “เรือยอชตและยานพาหนะท่ีใชทางน้ําเพ่ือความสําราญ.”  สามิตสาร. 

หนา  27. 
93ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา 76-77. 
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  เรือท่ีเปนสินคาในพิกัดแตไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต  มีดงันี ้  
  1.  เรือพาย  เรือกรรเชียง และเรือยาง  
   1.1  เรือพาย  เปนเรือประเภทท่ีใชแรงงานคนพายในการขับเคล่ือน ตัวเรือจะทํา
ดวยไฟเบอรกลาสหรือไม  ซ่ึงเรามักจะพบเห็นเรือประเภทนี้ตามแมน้ําลําคลองหรือตามสระนํ้าใน
สวนสนุก                     สวนสาธารณะ  
   1.2  เรือกรรเชียง เปนเรืออีกประเภทหนึ่งท่ีใชแรงงานคนพายในการขับเคล่ือน  
ตัวเรือจะทําดวยไฟเบอรกลาสมีลักษณะหวัแหลมทายแหลม  เรือประเภทนี้สวนมากจะใชในการ
แขงขันกฬีาทางน้ํา 
   1.3  เรือยาง   โดยปกติลักษณะมี 2 ประเภท คือ 
    ก.  เรือยางประเภทที่มีรูปแบบตองใชเคร่ืองยนตในการขับเคล่ือน  ถือวาเปน
ยานพาหนะทางนํ้าท่ีใชเพื่อความสําราญอีกประเภทหนึ่งท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิต 
 
    ข.  เรือยางประเภทที่มีรูปแบบไมตองใชเคร่ืองยนตในการขับเคล่ือน ถือวาเปน
เรือยางท่ีไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต95   มีลักษณะใชแรงงานคนพายในการขับเคล่ือน  
         เรือยางท่ีจะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต  ตองเปนเรือยางประเภทและแบบ
ท่ีไมตองใชเคร่ืองยนตในการขับเคล่ือน   
  2.  เรือท่ีใชเพื่อเกมกฬีาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด ไดรับยกเวน
ภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนด96   ไวให  “เรือท่ีใชเพื่อเกมกฬีาท่ีจะ
ไดรับการ         ยกเวนภาษจีะตองมีหนังสือรับรองจากกรมพลศึกษาวาเปนเรือท่ีใชเพื่อ

                                                           
94คําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 421/2539  เรื่อง  คําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  เก่ียวกับเรือ

ยอชตและ          ยานพาหนะทางนํ้าที่ใชเพ่ือความสําราญ  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 
2539.ประกอบกับคําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 164/2545 เรื่อง ยกเลิกคําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  
เก่ียวกับเรือยอชตและยานพาหนะทางนํ้าที่ใชเพ่ือ       ความสําราญ  ลงวันที่  27 มีนาคม 
2545 

95ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 
30 กันยายน  พ.ศ. 2534  ตอนที่ 6  ประเภทที่ 06.01 (2) 

96ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขในการยกเวนภาษีสําหรับ
เรือ 
ที่ใชเพ่ือเกมกีฬาลงวันที่  19 กันยายน  2539. 
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ตอนท่ี  7  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง 
 
  ลักษณะสินคา 
  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง เปนสินคาประเภทหน่ึงท่ีกรมสรรพสามิตได
จัดเก็บภาษีอยูในปจจุบันนีก้ฎหมายกําหนดลักษณะของสินคาในพิกดันี้  ดังน้ี98 
  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม  หมายความวา  น้ําหอม หวัน้ําหอม น้ํามันหอม และส่ิงท่ี
ทําใหมีกล่ินหอมตาง ๆ แตไมรวมถึง 

(1) น้ําหอมท่ีใชไดเฉพาะในการผลิตสินคาและ 
(2) สินคาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

  เคร่ืองสําอาง  หมายความวา  ผลิตภัณฑส่ิงปรุงแตงเพื่อใชบนผิวหนังหรือสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายมนษุย  สําหรับทําความสะอาด ปองกัน แตงเสริมใหเกิดความงามหรือ
เปล่ียนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา พน หรือโรย  เปนตน แตไมรวมถึง 

(1) เภสัชผลิตภัณฑ และ 
(2) สินคาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต    
  เดิมผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอางนั้นไดเสียภาษกีารคาตามประมวลรัษฎากรและ
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม  2535  ไดมีการนําภาษมูีลคาเพิ่มมาจัดเก็บแทนภาษีการคาในอัตรารอย
ละ 7  แตผลิตภัณฑเคร่ืองหมายและเคร่ืองสําอางนี้ควรจะตองเสียภาษีมากกวารอยละ 7 อยูอีกสวน
หนึ่งเนื่องจากมีลักษณะเปนสินคาฟุมเฟอย ไมมีความจาํเปนในการดํารงชีพ โดยภาษีในสวนท่ีเกบ็
เพิ่มข้ึนนี้จะจดัเก็บในรูปภาษสีรรพสามิตต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2535  เปนตนไป 99 
  ประเภทของผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเครื่องสําอางท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 

                                                           
97โกศล  ลั่นซาย.  “เรือยอชตและยานพาหนะท่ีใชทางนํ้าเพื่อความสําราญ.”  สามิตสาร. หนา  

26. 
98พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ตอนที่  

7. 
99วิบูลย  บุณยศิโรตม.  “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํ้าหอม หัวนํ้าหอมและน้ํามันหอม.”            

สามิตสาร.  48, 6.  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2535, หนา  35. 
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  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมมุงหมายถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดกล่ินหอม ซ่ึงจากความหมายดังกลาว        
ขางตน  อาจแบงแยกผลิตภัณฑเคร่ืองหอมไดดังนี ้

1.  น้ําหอม  เชน  ผลิตภัณฑจําพวก Au de Colone  หรือ Au de Toiletteแต
ถาเปน          น้ําหอมท่ีมิไดใชอยางผลิตภัณฑน้ําหอมท่ัวไป แตใชเฉพาะสําหรับการ
ผลิตสินคา กลาวคือเปน            น้ําหอมท่ีปกติท่ัวไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคา  ก็จะไดรับยกเวนไมถือวาเปน “ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม”  ตามนิยามที่กฎหมายกําหนดไว 

2.  หัวน้ําหอม  เปนผลิตภัณฑจําพวกน้าํหอมท่ีมีความเขมขนสูง 
3.  น้ํามันหอม  เชน สเปรยกําจัดกล่ินหรือใชฉีดเพื่อใหเกิดกล่ินหอมตาง ๆ 

นอกจากนํ้าหอมและหัวน้ําหอม และ 
4.  ส่ิงท่ีทําใหมีกล่ินหอมตาง ๆ การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อใหมี

ความหมายกวางครอบคลุมถึงส่ิงท่ีทําใหมีกล่ินหอมตาง ๆ นอกจากนํ้าหอม  หวัน้ําหอมดวย100 
  ปจจุบันผลิตภณัฑเคร่ืองหอม และเคร่ืองสําอาง  จะเปนสินคาซ่ึงตองเสียภาษี
สรรพสามิตน้ันจะตองกําหนดไวในพิกัดมีดังนี ้
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดจัดเก็บตามมูลคา  ดังน้ี 

1. น้ําหอม และหวัน้ําหอม  แตไมรวมถึงน้ําหอมและหัวน้ําหอมตามขอ 3 
จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 15 101 

 
 
2. น้ํามันหอม  (ยกเวนภาษ)ี 102 
3. น้ําหอมและหวัน้ําหอม  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑพื้นเมืองท่ีผลิตในประเทศ 
(ยกเวนภาษ)ี103 

  สําหรับเคร่ืองสําอางยังไมมีกําหนดชนิดสินคาไวในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิตใหจดัเก็บ
ภาษ ี
 

                                                           
100ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา  78. 
101ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 

21 พฤษภาคม  2540.   
102ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 

30 ธันวาคม  2534.  
103เรื่องเดียวกัน. 
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ตอนท่ี  8  สินคาอ่ืน ๆ  
 
 การจัดเก็บภาษีสําหรับประเภทสินคาในตอนท่ี 8 นี้    สามารถกําหนดเพิ่ม
ประเภทสินคาไดโดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา  กําหนดชนดิสินคาท่ีตองการจัดเก็บ 
  การกําหนดสินคาตามพิกัดนี้ไดกําหนดไวอยางกวาง ๆ เพื่อเปนการใหอํานาจฝาย
บริหารพิจารณาจัดเก็บภาษสํีาหรับสินคาอ่ืน ๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยไมตอง
แกไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2527  เพยีงแตออกเปนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดประเภท           สินคาท่ีตองการเพ่ิมไวในพิกัดนี้  ซ่ึงปจจุบันไดมีการ
กําหนดประเภทสินคาเพิ่มโดยอาศัยวิธีการนี้ 5  ประเภท ดังตอไปน้ี 
 
8.1 พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืน ๆ  
 
  พรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ เปนสินคาประเภทหนึ่งท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดเปนสินคา
ท่ีอยูภายใตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  เปนการจัดเกบ็เพื่อเพ่ิมรายไดใหรัฐบาลลดภาวะการขาดดุลจากการนาํเขาจากตางประเทศ  
เปนการสกัดกัน้การนําสินคาฟุมเฟอยเขามาในประเทศ โดยใชมาตรการทางภาษี 104 
  ประเภทพรมท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  พรมและส่ิงทอปูพื้นท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตน้ันกฎหมายไดกําหนดเฉพาะพรมและ         
ส่ิงทอปูพื้นท่ีทําดวยขนสัตว 
  อัตราภาษีสําหรับสินคาประเภทนี้ ปจจบัุนกําหนดใหจัดเก็บภาษีตามมูลคา อัตรารอย
ละ 20105 
 
8.2 รถจักรยานยนต  
 
   เคร่ืองยนตท่ีใชสําหรับรถจักรยานยนตมี 2 ชนิด คือ 

                                                           
104รายงานทางวิชาการของกรมสรรพสามิต. 
105ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 

4 กันยายน  2539. 
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1. เคร่ืองยนต  4 จังหวะ  จะมีการทํางานของเคร่ืองยนตเปน  4 จังหวะ
การทํางานคือ  จังหวะท่ี 1 ดูด  จังหวะท่ี 2 อัด จังหวะท่ี 3  ระเบิด  จังหวะท่ี 4 
คาย  รวมเปน 4 จังหวะ    การทํางานของเคร่ืองยนตอาศัยการจุดระเบิดของเช้ือเพลิงหรือ
ไอดีท่ีมีสวนผสมของอากาศและนํ้ามันเบนซิน  ไอเสียท่ีคายออกมาจงึมีสวนผสมของสารพิษนอย 

2. เคร่ืองยนต 2 จังหวะ  จังหวะดดูและจังหวะอัดเกิดข้ึนพรอมกันเปนจังหวะ
ท่ี 1  จังหวะระเบิดและจังหวะคายเกดิข้ึนพรอมกันเปนจังหวะท่ี 2  รวมเปน 2 จังหวะ   
การทํางานของเคร่ืองยนตอาศัยการจุดระเบิดของเช้ือเพลิงหรือไอดีท่ีมีสวนผสมของอากาศ  น้ํามัน
เบนซินและน้าํมันหลอล่ืนไอเสียท่ีคายออกมาจึงมีสวนผสมของน้ํามันหลอล่ืน  ซ่ึงกอใหเกิดสารมี
พิษและควันดาํ 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  1. เพื่อชดเชยรายไดสวนท่ีขาดหายไปเพ่ือใหภาระภาษใีกลเคียงกับภาษีเดิม  ท่ีมี
การจัดเก็บภาษีการคารถจักรยานยนตในอัตรารอยละ 12 ของราคาขายปลีกกอนท่ีจะเปล่ียนมา
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ของมูลคา  เม่ือวันท่ี 1 มกราคม  2535  ทําให
รายไดภาษีรถจักรยานยนตลดลง  จึงจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
  2.  เพื่อชวยลดมลภาวะอากาศเปนพษิ  ประมาณรอยละ 90 ของ
รถจักรยานยนตท่ีผลิตในประเทศไทยเปนรถจักรยานยนต 2 จังหวะ  ซ่ึงกอใหเกิดปญหามลพิษ
ทางอากาศ  เนื่องจากรถจักรยานยนต   2 จังหวะ  จะปลอยควันสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน (HC 2) คารบอนไดออกไซด  (CO 2) และควันดําออกมา  สารประกอบ
ดังกลาวมีผลเสียตอสุขภาพของประชาชน คือมีสวนในการทําลายปอด เสนเลือด เสนประสาท 
และมีผลเสียตอส่ิงแวดลอมทําใหอากาศเปนพิษ  จึงเหน็ควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
รถจักรยานยนต 2 จังหวะเพราะถือวาเปนสินคาท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ  (SUMPTUARY EXCISE) 

3. เปนสินคาฟุมเฟอย  รถจักรยานยนต 4 จังหวะท่ีมีความจุกระบอกสูบเกิน
กวา 150 ซี.ซี.ข้ึนไป  สวนใหญจะเปนรถจักรยานยนตนําเขาเปนสินคาท่ีมีลักษณะภาษี
สรรพสามิตจาก  

              
รถจักรยานยนตนอกเหนือจากภาษีมูลคาเพิม่106 
  กลาวโดยสรุปไดวาการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทนี้เนื่องมาจากความ
ตองการรายได  เพื่อสภาพแวดลอมและกํากัดการบริโภคตลอดจนในเร่ืองของการใชถนน  
เพราะเปนผูไดรับสิทธิประโยชนเปนพิเศษของรัฐดวยทางหนึ่ง 

                                                           
106ขอมูลจากกองวิชาการและแผนงาน.  กรมสรรพสามิต ป 2537. 
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 ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  รถจักรยานยนตเปนประเภทสินคาท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนโดยอาศัยอํานาจของฝายบริหาร  
เชนเดยีวกับพรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ  โดยจดัเก็บภาษีท้ังรถจักรยานยนต 2 จังหวะ และ
รถจักรยานยนต 4 จังหวะ  สวนรถจักรยานยนตอ่ืน ๆ ไดรับการยกเวนภาษี 
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถจักรยานยนตใหจัดเก็บในอัตราตามมูลคา  รอยละ 
5 และรถจักรยานยนต  4  จังหวะ  จัดเก็บในอัตรา 2 จังหวะ ตามมูลคารอยละ 3107 

 
8.3 หินออน หินแกรนิต 
 

 หินออน  หินแกรนิต  เปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทหินประดับท่ีใชประโยชนใน
การตกแตงอาคารสํานักงานและท่ีอยูอาศัยใหมีความสวยงาม  แสดงถึงความภูมิฐานที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัว  หนิออนมีผลิตมากในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรี  สวน
หินแกรนิตผลิตมากในเขตจงัหวัดตาก 

 เหตุผลในการจัดเก็บภาษี 
 เนื่องมาจากหนิออนและหินแกรนิต เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวส้ินเปลือง และ

ถือไดวาเปนของไมจําเปนเพราะมีส่ิงอ่ืนทดแทนได  นอกจากน้ันการผลิตหินออนและหนิแกรนิต
กอเกิด      มลภาวะมากและใชพลังงานมากดวย  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากหินออน
และหินแกรนติ จึงชอบดวยเหตุผลในแงของการใชทรัพยากรส้ินเปลือง  การกอเกิดมลภาวะและ
การใชพลังงานมากเกินควร108 

ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิตสําหรับหินออนและหนิแกรนิตในคร้ังแรกท่ีกําหนดสินคาประเภทนีไ้วใน

พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิตมุงหมายท่ีจะเกบ็จากหนิออนและหินแกรนิตท่ีแปรรูปแลว  แตดวย
เหตุผลทางดานนโยบายจึงมีการยกเวนภาษี  สําหรับสินคาดังกลาวนี้จนปจจุบัน109 

การจัดเก็บภาษีไดกําหนดใหจัดเก็บอัตราตามมูลคา รอยละ 30  แตไดใหยกเวนภาษ ี 
ตั้งแตวนัท่ี 23  พฤษภาคม  2540  เปนตนมา110 

                                                           
107ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 62) ลงวันที่ 

6  พฤศจิกายน  2544.   
108บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ.  ผลงานทางวิชาการ  เร่ือง  การปรับปรุงภาษีสรรพสามิตเพื่อ

ประเมินผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพัฒนาการจัดเก็บภาษี, 2543, หนา  11. 
109ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา  80. 
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8.4 แบตเตอร่ี 
 
 แบตเตอร่ี  หมายถึง  แหลงท่ีสะสมพลังงานในรูปเคมีแลวจายเปนพลังไฟฟาออกไป

ใชงานเปนกระแสตรง  นับไดวาเปนสินคาท่ีมีความจาํเปนตอการดํารงชีวิตประจาํวันของมนษุยใน
ปจจุบันมาก  เนื่องจากมีอุปกรณเคร่ืองใชจํานวนมากที่ตองใชแบตเตอร่ีเปนตัวสรางพลังงาน 

 เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  สารเคมีในแบตเตอร่ีประกอบดวย  แมงกานีส  ตะกัว่  ปรอท  แคดเม่ียม  
นิเกิลและสังกะสี  ลวนเปนสารเคมีท่ีเปนพิษตอรางกายและกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอมเม่ือ
มีการใชแลว การผลิตแบตเตอร่ีและถานไฟฉายกอเกิดมลภาวะ  ซากของแบตเตอร่ีและ
ถานไฟฉายท่ีใชแลวก็เปนขยะท่ีมีพิษและยากตอการขจัดจึงเปนภาระของสังคมท่ีจะตองไปแกไขภยั
อันเกิดจากมลภาวะดังกลาว  จึงสมควรเก็บภาษีสรรพสามิต ท้ังโดยไมมีการดแูลจะเปนอันตราย
ตอส่ิงแวดลอมและส่ิงมีชีวติจึงควรจัดเกบ็ในรูปของภาษีสรรพสามิต111  
  ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี 
  สินคาแบตเตอรี่ท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตน้ันมีความมุงหมายถึงแบตเตอร่ีทุกชนิดไมวาจะ
เปนแบตเตอร่ีท่ีใชกับไฟฉาย วิทยุ  หรืออุปกรณไฟฟาอ่ืน  ๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะจัดอยูใน
จําพวกแบตเตอร่ีแหง (dry cell)  และแบตเตอร่ีท่ีใชกับรถยนตหรือแบตเตอร่ีเปยก (wet cell)112 
  อัตราภาษีในการจัดเก็บตามมูลคารอยละ 10 113  แตสําหรับแบตเตอร่ีท่ีใชเปนวัตถุดิบ
หรือสวนประกอบในการผลิตจากแบตเตอร่ีท่ีไดเสียภาษสีรรพสามิตแลว ใหเสียในอัตราตามมูลคา        
รอยละ 5114 

 
8.5 สารทําลายชัน้บรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน 
                                                                                                                                                                          

110ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 37)  ลงวันที่ 
4  กันยายน  2539.  

111บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ.  ผลงานทางวิชาการ  เร่ือง  การปรับปรุงภาษีสรรพสามิตเพื่อ
ประเมินผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพัฒนาการจัดเก็บภาษี, หนา  13. 

112ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต. หนา 80. 
113ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 42)  ลงวันที่ 

21  พฤษภาคม  2540. 
114ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 45)  ลงวันที่ 

25  มิถุนายน  2540. 
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 ประเภทสินคาชนิดนี้เปนสินคาใหม มีการกําหนดใหตองเสียภาษีสรรพสามิต เม่ือวันท่ี 

13 กุมภาพนัธ 2545 
15 เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

  โดยท่ีประเทศไทยไดเขารวมเปนประเทศภาคีของอนุสัญญาเวียนนาวาดวยการลดและเลิก
ใชสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนใหเสร็จส้ินภายในป 2553 แตการดําเนินการเทาท่ีผานมา และท่ี
ไดดําเนนิการอยูในปจจุบันยังไมสามารถทําใหเลิกใชสารดังกลาวไดและคาดวาคงจะไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีได จึงสมควรนํามาตรการภาษีมาใชเพื่อสนับสนุนการดําเนนิการ
ตามพันธกรณดีังกลาวโดยกําหนดใหสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนประเภทอนพุนัธชนิดฮาโลเจเน
เต็ดของไฮโดรคารบอนเปนสินคาท่ีตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิต115 
 
  ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
  สินคาในพิกดัท่ีตองเสียภาษ ีมี 10 ชนิด ดังนี้ คารบอนเตตระคลอไรด  ไตรคลอโร
อีเทน ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน ไดคลอโร
เตตระฟลูออโรอีเทน คลอโรเพนฟลูออโรอีเทน โบรโมคลอโรไดออโรอีเทน โบรโมไตรฟลูออโร
มีเทน ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน116 

 โดยใหกําหนดอัตราภาษีท่ีจดัเก็บตามมูลคา รอยละ  15117  
  
ตอนท่ี 9  สถานบริการ 
 
  สถานบริการท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิตจะเปนสถานบริการท่ีกําหนดไวในพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตและตองอยูภายใตบังคับของนิยามดังตอไปนี้ 
  “สถานบริการ”  ตามนิยามในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต ใหความหมายวาสถานท่ี
สําหรับประกอบกิจการในดานบริการบันเทิงหรือหยอนใจตาง ๆ เพื่อหารายไดเปนธุรกิจ เชน 

                                                           
115ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 119 ตอนที่ 17 ก. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545. 
116ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 119 ตอนที่ 17 ก. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545. 
117ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 66 )ลง

วันที่ 11 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 
ตอนพิเศษ 11 ง  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2545. 
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  พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิตไดกําหนดประเภทของสถานบริการท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต
ไว 2 ประเภท  คือ 
  1.  สนามแขงมา  และ 
  2.  อ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา  ซ่ึงเปนการใหอํานาจ        
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหสถานบริการประเภทอ่ืนนอกจากสนามแขงมา
เปนสถานบริการท่ีตองเสียภาษี  และไดมีการออกประกาศตามพิกัดนีแ้ลวคือ กําหนดใหสนาม
กอลฟ (Golf Course) 119 เปนสถานบริการตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527120 
 
9.1 สนามแขงมา 
  การริเร่ิมสรางสโมสรแขงมาข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทยในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  รจว. (ร.ศ. 116)  โดยชาวสโมสรน้ําเค็มศึกษาซ่ึงไดแก ขาราชการหรือ      
นักเรียนผูเคยผานยุโรปมาไมวาจะเปนการไปวาราชการหรือการเรียนเห็นควรจดัการแขงมาถวาย
แสดงความจงรักภักดี121 

 เหตุผลในการจัดเก็บ 
 สถานบริการสนามแขงมาน้ี  เดิมไดเสียภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร และในวันท่ี 
1 มกราคม 2535  ไดมีการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใชจดัเก็บภาษีแทนภาษกีารคา  ในอัตรารอยละ 
7  แตบริการสนามแขงมาน้ีเปนสถานบริการท่ีจะตองเสียภาษีมากกวารอยละ 7  อยูอีกสวนหนึ่ง 
ดังนี้ภาษีในสวนนีจ้ึงไดจัดเก็บในรูปภาษสีรรพสามิต  ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2535  เปนตน
ไป 122 
  ลักษณะการเสียภาษีสรรพสามิต 

                                                           
118พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527  ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

ตอนที่ 9. 
 119ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง กําหนดสถานบริการ ประเภทที่ 09.90  ใน ตอนที่ 9 

สถานบริการ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540. 
120ประภาศ  คงเอียด.  คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต.  หนา  81. 
121สามิตสาร.  49, 5. กันยายน – ตุลาคม 2536, หนา  32. 
122วิบูลย  บุณยศิโรตม. “ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการสนามแขงมา.”  สามิต

สาร. 49, 5. กันยายน – ตุลาคม 2536, หนา 39. 
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  การเก็บภาษีสรรพสามินนั้นไดกําหนดใหจัดเก็บจากรายไดของสถานบริการประเภท
สนามมาผูประกอบการเปนผูมีหนาท่ีในการเสียภาษี  โดยความรับผิดในการเสียภาษีเกดิข้ึนทันที        
ท่ีไดรับชําระคาบริการ ซ่ึงรายรับของสนามมาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตมี 2 กรณี  คือ 

1. คาผานประตู 
2. รายรับท่ีหักไวจากผูเลนการพนันแขงมา 

  สวนรายรับอ่ืนใหไดรับการยกเวนภาษ ี  ซ่ึงอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บในปจจุบัน  
คือ  รอยละ 20  ของรายรับ123 

 
9.2 สนามกอลฟ 
 

 เดิมสนามกอลฟถูกกําหนดเปนสถานบริการในระบบภาษีการคาและกาํหนดใหมีการเสีย
ภาษีจากรายไดตามลักษณะการใหบริการ เชน กรณีมีการฝกหรือสอนการเลนกอลฟใหแกลูกคา 
สนามกอลฟตองเสียภาษกีารคาในอัตรารอยละ 3.0 ของรายไดจากคาฝกสอน หรือกรณีมีการให
ลูกคาใชหรือเชาอุปกรณการเลนกอลฟ  สนามกอลฟตองเสียภาษกีารคาอัตรารอยละ 2.5 ของ
รายไดจาก        คาใชจายหรือคาเชา สําหรับกรณีมีการขายอาหารและเครื่องดื่มในหรือ
จากสถานท่ีซ่ึงจัดใหลูกคาเขาไปหรือใชบริโภคได สนามกอลฟตองเสียภาษีการคาในอัตรา รอยละ 
2 ของรายได 5,000 บาทแรก สวนท่ีเกนิ 5,000 บาทตองเสียภาษกีารคาในอัตรารอยละ 7.5 

 ตอมาเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2540 กรมสรรพสามิตเร่ิมจัดเกบ็ภาษีสนามกอลฟโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัตพิิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยกําหนดใหสนามกอลฟเปนสถานบริการประเภทหนึ่งท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตในอัตราสูงสุด(เพดาน)ไมเกินรอยละ 20 ตามมูลคา แตจัดเก็บจริงในปจจุบันเพียง
อัตรารอยละ 10 จาก       มูลคารายรับของคาสมาชิกและคาใชบริการสนามกอลฟ124 
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

                                                           
123ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 47)  ลงวันที่ 

14  ตุลาคม  2540. 
124บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ.  “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการประเภทกอลฟ.”  สามิต

สาร. 56, 6. พฤศจิกายน- ธันวาคม 2543, หนา 21. 
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  ธุรกิจสนามกอลฟจัดเปนการใหบริการท่ีฟุมเฟอย ไมใชส่ิงจําเปนตอการดํารงชีพ และ
ผูใชบริการสนามกอลฟ เปนผูมีฐานะทางการเงินด ี ดังนัน้ภาระภาษีท่ีเกดิข้ึนยอมไมกระทบตอผู
เลนกอลฟ อีกทั้งภาษีท่ีไดรับสามารถนํามาพัฒนาประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย125 
  ลักษณะการเสียภาษีสรรพสามิต 
 การเสียภาษีสรรพสามิต สําหรับกิจการสนามกอลฟ ใหจัดเก็บจากรายไดเชนเดียวกับ
สนามแขงมา ผูประกอบกิจการเปนผูเสียภาษีเม่ือมีรายรับของสนามกอลฟ คือ คาสมาชิกและคา
ใชบริการสนามกอลฟ ซ่ึงไดมีการกําหนดเพ่ือความชัดเจนในการพิจารณา ดังนี ้

1. คาสมาชิก  ไดแก 
1.1 รายรับจากคาสมาชิกรวมถึงคาสมัครสมาชิกดวย 
1.2 รายรับจากคาสมาชิกท่ีผอนชําระเปนงวด ๆ  ท่ีไดรับต้ังแตวันท่ี  15  

ตุลาคม  2540  เปนตนไป 
1.3 รายรับจากคาธรรมเนียมการโอนคาสมาชิก  เฉพาะสวนท่ีเปนรายไดของ

สนามกอลฟ 
1.4 รายรับอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก  เชน  คาบํารุงสถานท่ีเรียกเกบ็เปน

รายปหรือรายเดือน 
  2.  คาใชบริการสนามกอลฟ  ไดแก 
    2.1  คา  Green  fee 
    2.2 ในการท่ีคา  Green  fee  รวมอยูในคาบริการทองเท่ียวแบบเหมา  

(Package  tour)  ใหคิดคา  Green  fee  ตามท่ีผูประกอบการสนามกอลฟ
ไดรับจริง  แตไมนอยกวารอยละ  40  ของคา  Green  fee  ปกติ
ของสนามกอลฟนั้น 

    2.3  การบริการทองเท่ียวแบบเหมา  (Package  tour)  ซ่ึงจะคิดคา  
Green  fee  ไมนอยกวารอยละ  40  ของคา  Green  fee  ปกติตามขอ  
2.2  ไดตองเปนบริการทองเท่ียวแบบเหมา  (Package  tour)  ซ่ึงคิด
คาบริการท่ีพัก  อาหารและบริการอ่ืน ๆ  รวมท้ังคา  Green  fee  

                                                           
125เอกสารอัดสําเนาเสนอเหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสถานบริการประเภทสนาม

กอลฟ.  กรมสรรพสามิต . 2540, หนา 9. 
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 อัตราภาษีท่ีจดัเก็บในปจจุบัน อัตรารอยละ 10127  
 
3.2   พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
 
 พระราชบัญญัติภาษีสุรา เปนกฎหมายหลักท่ีรัฐใชในการจดัเกบ็ภาษีสุรา และการ
บริหารงานสุรา เพื่อควบคุมกิจการอันเกี่ยวกับสุรา เร่ิมต้ังแตการทําสุรา การนําเขา การใชสุราทําสินคา         
การขนสุรา  และการขายสุรา โดยการศึกษาจะแยกเปน 2   หัวขอ คือ โครงสรางพระราชบัญญัติภาษี
สุรา (3.2.1) และประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี (3.2.2) 

 
   3.2.1   โครงสรางพระราชบัญญัติภาษีสุรา พ.ศ. 2493 
 
           ในสวนนี้จะไดศึกษาถึงลักษณะการบริหารจัดเก็บภาษสุีราวาใครมี

หนาท่ีตองเสียภาษี (3.2.1.1)  ความรับผิดเกิดข้ึนอยางไรและเม่ือใด 
(3.2.1.2)  ฐานภาษี (3.2.1.3) อัตราภาษี (3.2.1.4) มีการ
กําหนดไว อยางไรบาง 

 
   3.2.1.1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี

                               ผูมีหนาท่ีเสียภาษีพระราชบัญญัติสุรา 
พ.ศ. 2493 กําหนดใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษสุีรา 

 (1)  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุรา 128  
              พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  ไดกําหนด ใหผู

ไดรับใบอนุญาตทําสุรา        มีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับสุราท่ีทํา กอนขนสุราออกจากโรงงานสุรา129  

                                                           
126บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ.  “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการประเภทกอลฟ.”  สามิตสาร.       

หนา  24. 
127ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 47)  ลงวันที่ 

14  ตุลาคม  2540. 
128พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 7. 
129พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 7 วรรคหน่ึง. 
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 ท้ังนี้ ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราในบางกรณีกไ็มมีหนาท่ีตองเสียภาษีสุรา เชน ผู
ไดรับ          ใบอนุญาตใหทําสุรากล่ันเพื่อทําน้ําสมสายชู ผูไดรับใบอนุญาตใหทํา
สุราเพ่ือใชปรุงเตาหูยี้   เนื่องจากเปนผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราเพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคา 

(2)  ผูนําสุราเขามาในราชอาณาจักร  131  
                  กฎหมายไดกําหนดใหผูนําสุราเขาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษีสุรา  

เวนแตสุรานั้นมีปริมาณไมเกนิหนึ่งลิตรและไดเปดภาชนะท่ีบรรจุแลว132  อีกท้ังไดหามมิใหผูใด
นําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาในราชอาณาจักร  เวนแตจะไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต  อธิบดีมีอํานาจผอนผันการนําสุราเขามาในราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางสินคาหรือ
มิใชเพื่อการคาได ตามจํานวนและดานศุลกากรท่ีประกาศกําหนด133 ฉะนั้น ผูนําสุราเขามาใน
ราชอาณาจักรแมวาจะเปน ผูท่ีไมไดรับใบอนุญาตหรือไมตองขอรับใบอนุญาตจากเจาพนกังาน
สรรพสามิตก็ยอมมีหนาท่ีตองเสียภาษีสําหรับสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรนั้นดวย 
 สําหรับการนําสุราเขามาในราชอาณาจักรท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิตและตองเสียภาษีสุรานั้นไมเฉพาะเจาะจงวาจะตองเปนสุราท่ีผลิตในตางประเทศเทานัน้ 
แตหมายความรวมถึงการนําสุราท่ีทําในราชอาณาจักร  ซ่ึงไดรับการยกเวนหรือไดรับคืนคาภาษี
สุราเขามาในราชอาณาจักรดวย 134 

(3)  ผูไดรับอนุญาตใหทําการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราท่ีนําสุราเขามา
ในราชอาณาจกัร 
 ในกรณีนี้ คือ มีการนําสุราเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงไดชําระภาษแีลวในขณะท่ีนําเขา 
แตตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เชน  ไดมีการนําสุราเขามาในราชอาณาจักรโดย
บรรจุภาชนะเปนไห  แตนํามาเปล่ียนเปนบรรจุขวดหลังจากท่ีขนผานดานศุลกากรมาแลว โดยผู
ท่ีทําการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราจะตองไดรับอนญุาตเปนหนังสือจากเจาพนกังานสรรพสามิต

                                                           
130พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 5 วรรคหน่ึง. 
131 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8. 
132พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 วรรคหน่ึง. 
133พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 6. 
134พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. มาตรา 10  ทวิ. 
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(4)  ผูรับโอนสุราท่ีไดรับการลดหยอนหรืองดเวน ไมเรียกเก็บภาษี
จากผูไดรับเอกสิทธ์ิและผูไดเอกสิทธ์ิท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดในการลดหยอนหรืองด
เวนไมเรียกเกบ็ภาษีสุรา 
 การลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา สําหรับสุราของผูไดรับเอกสิทธ์ิตามขอ     
ผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตาม
สัญญาหรือความตกลงกับตางประเทศหรือทางการทูตตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกนั ซ่ึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษี
สุราตอบุคคล          ดังกลาวได  ในปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดใหงดเวนไมเรียกเก็บภาษสุีรา
สําหรับผูไดรับเอกสิทธ์ิ 137  
ท้ังนี้ ผูไดรับเอกสิทธ์ิจะตองปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด138  และหากมกีารโอน
สุรานั้นไปยังบุคคลท่ีไมมีเอกสิทธ์ิหรือไมมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดกจ็ะตองมีการเสีย
ภาษีสําหรับสุรานั้น ๆ  
 

  3.2.1.2.  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษ ี
               ดวยเหตุท่ีกฎหมายมิไดกําหนดเร่ืองความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีหรือการ        เกิดข้ึนซ่ึงภาระภาษีไวโดยตรง  แตอาจกลาวไดวาความรับผิดในอันจะตองเสีย

                                                           
135พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. มาตรา 22 วรรคหน่ึง. 
136พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. มาตรา 36 . 
137กฎกระทรวงฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2531)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493, ลงวันที่ 27  กันยายน 2531 และกฎกระทรวงฉบับที่ 101 (พ.ศ. 
2534) ออกตามความพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2534 

138ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา  
สําหรับสุราที่ทําในราชอาณาจักรของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีตอองคการสหประชาชาติ หรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญาหรือความตกลงกับตางประเทศหรือทางการฑูต, ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2531 ; และ ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการงดเวนไมเรียกเก็บ
ภาษีสุราสําหรับสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสัญญาหรือความตกลงกับตางประเทศหรือทางการฑูต
,  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2534. 
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(1)  กรณีสุราทําในราชอาณาจักร 
                   ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับสุราท่ีทําใน

ราชอาณาจักรผูไดรับใบอนญุาตทําสุราจะตองเสียภาษกีอนขนสุราออกจากโรงงาน140 
   (2)   กรณีสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรและกรณีสุราท่ีไดรับการ
ยกเวนหรือคืนภาษี  ซ่ึงไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลวและมีการนําเขามาในราชอาณาจักรอีก 

                   ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร
หรือสุราท่ีผลิตในตางประเทศ จะตองเสียภาษกีอนขนสุราผานดานศุลกากร  โดยจะตองเสียภาษี
พรอมกับการเสียอากรขาเขาตามกฎหมายศุลกากร141  เชนเดยีวกับความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีสุราสําหรับกรณีสุราท่ีไดรับการยกเวนหรือคืนภาษซ่ึีงไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรแลวและมี
การนําเขามาในราชอาณาจักรอีก142 

                                                          

  (3)  กรณมีีการเปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราสําหรับสุราท่ีนําเขามาใน         
ราชอาณาจักร 

                         ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับการ
เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราสําหรับสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร  จะตองเสียภาษีเม่ือไดมีการ
เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุรา     นั้น ๆ 143    
  (4)  กรณีสุรามีการโอนจากบุคคลท่ีไดรับเอกสิทธ์ิไปยังบุคคลท่ีไมได
รับ          เอกสิทธ์ิหรือกรณีท่ีผูไดรับเอกสิทธ์ิไมปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

                ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสุราในกรณนีี้เกิดข้ึนเม่ือมี
การโอนหรือเม่ือมีการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด แลวแตกรณี144         
  3.2.1.3.   ฐานภาษี   

 
139วิศิษฐ  วชิรวรุฬห.  ปญหาทางกฎหมายท่ีใชจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระบบสุราเสรี.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543, หนา  
66.  

140พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 7 วรรคหน่ึง. 
141พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8  วรรคหน่ึง. 
142พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 10 ทวิ. 
143พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8  วรรคสอง.  
144พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 47 (3)(ก)วรรคสอง. 
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             พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  ไดกําหนดใหเสียภาษีสุรา
ในอัตราท้ังตามมูลคาและตามปริมาณใหเสียภาษีในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา145 กลาวคือ จะตองมี
การคํานวณภาษีตาม          มูลคากอนวาตองเสียภาษเีทาใด ตอมากต็องคํานวณภาษีตามปริมาณวา
ตองเสียภาษเีทาใดแลวนําภาษีตามมูลคามาเปรียบเทียบกบัภาษีตามปริมาณ  ซ่ึงถาภาษีในอัตราใด
สูงกวา ก็ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีสุราตามอัตราภาษีนัน้ ๆ  โดยพระราชบญัญัติสุรา พ.ศ. 
2493  ไดกําหนดการเสียภาษตีามมูลคาไวดังนี ้

 (1)  สุราท่ีทําในราชอาณาจักรและสุราท่ีทําในราชอาณาจักรซ่ึงไดรับการ          
ยกเวนหรือคืนภาษีเพื่อสงออกและไดนํากลับเขามาในราชอาณาจักร 
  ฐานภาษี คือ ราคาขาย ณ โรงงานสุราบวกดวยภาษสุีราที่พึงตองชําระ146  

  ในกรณีไมมีราคาขาย ณ โรงงานสุราหรือราคาขาย ณ โรงงานสุรามีหลายราคาฐาน
ภาษีใหเปนไปตามราคาท่ีอธิบดีประกาศตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง147  
บวกดวยภาษสุีราท่ีพึงตองชําระ   

     เพือ่ประโยชนในการจัดเก็บภาษี  อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
มูลคาของสุราท่ีทําในราชอาณาจักรเพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษีโดยกําหนดจากราคาขาย ณ 
โรงงานสุราในตลาดปกติได 148 
 เนื่องจากภาษสุีรา เปนภาษีรวมใน (Inclusive rate) กลาวคือนําภาษีสุรารวมไวใน
ราคาขายสุราใชเปนมูลคาในการคํานวณภาษีดวย149  จึงถือไดวาราคาของสุราท่ีจําหนายนัน้ไดรวม
ภาษีอยูดวย  โดยท่ัวไปผูบริโภคทุกคนท่ีเปนผูซ้ือหรือเปนผูบริโภคสุราจะตองรับภาระภาษีท่ีแฝง
อยูในราคาสุรา เพราะภาษีสรรพสามิตจากสุราเปนภาษีท่ีเก็บจากราคา ณ โรงงาน โดยที่ฐาน
ภาษีคือ มูลคาราคาสุราท่ีผูผลิตไดรับซ่ึงรวมคาภาษีไวดวยแลว 150 
 วิธีการคํานวณอัตราภาษ ี

                                                           
145พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 ตรี. 
146พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 จัตวา(1). 
147กฎกระทรวงฉบับที่ 102 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 30 

ธันวาคม 2534. 
148พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. มาตรา 8  วรรค 3. 
149วิบูลย บุณยศิโรตม.  พระราชบัญญัติสุรา,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี

สรรพสามิต. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 277. 
150คม  ขาวสะอาด.  การบริหารงานการผลิตและการจัดเก็บภาษีสุรา,  เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารงานสรรพสามิต.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 97. 
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1) วิธีการคํานวณอัตราภาษีสุราตามมูลคาสําหรับสุราท่ีทําในราชอาณาจักร และ
สุราท่ีทําในราชอาณาจักรซ่ึงไดรับการยกเวนหรือคืนภาษีเพื่อสงออกและไดนํากลับเขามาใน
ราชอาณาจักรมีสูตรในการคํานวณภาษีสุราดังนี ้
   
  ภาษีสุรา =   ราคาขาย ณ โรงงานสุรา x  อัตราภาษีสุรา 
    1  -  (1.1 x อัตราภาษีสุรา) 
  2)  วิธีการคํานวณอัตราภาษีสุราตามปริมาณ จะกําหนดเปนลิตรละแหง
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ กลาวคือ สุรา 1 ลิตร เทากับ 100 หรือ 1,000 มิลลิลิตร  
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ เทากับ 100 ดีกรี 

ภาษีสุรา =  แรงแอลกอฮอล x  ขนาดบรรจุ (หนวยเปนลิตร) x อัตรา
ภาษ ี

           ตามปริมาณตอลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 
     100 

 
(2)  สุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร 

 ฐานภาษีตามมูลคาของสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของ
สุราบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนบวกดวยภาษี
และ         คาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิม่)  
และบวกดวยภาษีสุราท่ีพึงตองชําระ151 
 ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ใชเปนฐานในการกําหนดมูลคาของสุราท่ีนําเขามาใน
ราชอาณาจักร      ไดแก  ราคาของสินคา บวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
ศุลกากรในราชอาณาจักร  เวนแตในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาด
สําหรับสุราประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉล่ียตามกฎหมายวาดวยพิกดั
อัตราศุลกากร  ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการคํานวณราคา  ซี.ไอ.เอฟ.  หรือใน
กรณีท่ีเจาพนกังานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ให
ถือราคาน้ันเปนราคาสุราในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.152   
  3) วิธีการคํานวณอัตราภาษีสุราตามมูลคาสําหรับสุราท่ีนําเขาในราชอาณาจักรมี
สูตรในการคํานวณภาษีสุราดังนี ้

                                                           
151พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 จัตวา(2). 
152พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 จัตวา  วรรค 3 (ข). 
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ภาษีสุรา = { (ราคา ซี.ไอ.เอฟ.  + อากรขาเขา +  
คาธรรมเนียมอ่ืน (ถามี) } x อัตราภาษีสุรา   ÷ 1 - 
(1.1 x อัตราภาษีสุรา)  

  4)  วิธีการคํานวณอัตราภาษีสุราตามปริมาณ จะมีวธีิการคิดโดย 
  ภาษีสุรา = แรงแอลกอฮอล x อัตราภาษีตามปริมาณตอลิตร 
  ภาษีสุราตอขวด  = ขนาดบรรจุ (หนวยเปนลิตร) x แรงแอลกอฮอล 
x           
                                            
           อัตราภาษีตามปริมาณตอลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ                  
           100  

(3) สุราท่ีผลิตในตางประเทศซ่ึงนําเขามาในราชอาณาจักร  และมีการ          
เปล่ียนแปลงภาชนะบรรจุสุราและสุราท่ีโอนจากผูไดรับเอกสิทธ์ิไปยังผูท่ีไมไดรับเอกสิทธ์ิหรือกรณ ี     
ผูไดรับเอกสิทธ์ิไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 ฐานภาษีสําหรับกรณีนีจ้ะเปนไปตาม (1 )และ (2 )แลวแตกรณ ี

3.2.1.4.   การเสียภาษี 

                การเสียภาษีสุราท่ีทําใหราชอาณาจกัร  กําหนดใหมี

การเสียท้ังตามมูลคาหรือตามปริมาณแลวแตอัตราใดจะสูงกวากัน  โดยมีวิธีการเสียภาษดีังนี ้

 สุราท่ีทําราชอาณาจักร  ใหกระทําโดย  

   1.  ปดแสตมปสุรา ท่ีภาชนะบรรจุสุรา  153 ในความควบคุมของพนักงาน

เจาหนาท่ี     ซ่ึงการเสียภาษีตามวิธีนี้จะสมบูรณตอเม่ือไดปดครบถวนตามอัตราและขีดฆาแสตมปนั้น

แลว 154  

2. วิธีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด  เชน  การใชเคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุราและ

คํานวณภาษีสุราตามท่ีวัดไดจากเคร่ืองมือดังกลาวหรืออาจใชเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีสุราผนึก

หรือปดภาชนะบรรจุสุราหรือเปนภาชนะบรรจุสุรา 155  

                                                           
153พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 7  วรรคหน่ึง. 
154พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 9  วรรคหน่ึง. 
155"กฎกระทรวง  ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493".  22 

กันยายน  2541. 
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  สุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจกัร จะตองเสียภาษีสุราโดยวิธีการปดแสตมปสุราท่ีภาชนะ

บรรจุสุรา156เทานั้น  โดยชําระภาษีสุราพรอมกับการชําระอากรขาเขา 

  สุราท่ีมีการเปล่ียนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุรา เสียภาษีโดยการปดแสตมปสุราทีภ่าชนะ

บรรจุสุราและตองเสียภาษใีหมอีกกึ่งหนึง่ 157 

   กรณีการโอนสุราจากผูไดรับเอกสิทธ์ิไปยงัผูไมไดรับเอกสิทธ์ิหรือกรณีผูไดรับเอกสิทธ์ิ

ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

      วิธีการเสียจะข้ึนอยูกับสุราท่ีไดรับเอกสิทธ์ินั้นวากฎหมายกําหนดใหเสียภาษีโดยวิธีใด

  

 ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี 

 

            การศึกษาหัวขอนี้จะไดศึกษาถึงเหตุผลในการจัดเก็บภาษี   เพื่อทราบถึงแนวคิดและ

ความเปนมาของการเร่ิมตนจัดเก็บภาษีสุรา ความหมายและ ชนิดของสุรา  

 เหตุผลในการจัดเก็บภาษี 

  แนวความคิดและเจตนารมณของรัฐ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุรานั้น  มี

กลาวถึงหลักเกณฑและเหตุผลในการออกกฎหมายไวในพระราชบัญญัติเร่ืองน้ําสุราท่ีทําไวจุลศักราช 

1148  (พ.ศ.2329)  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอนหนา158พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดย

พอจะสรุปไดวาเจตนารมณสําคัญของการออกกฎหมายเกี่ยวกับสุรา  คือ  การแสวงหารายได

เขารัฐในรูปของภาษีอากร เพื่อใชในการพัฒนาประเทศนอกจากความมุงหมายดังกลาวแลว โดยผล

บังคับของกฎหมาย การจดัเก็บภาษีสุราในอัตราสูงๆ การกําหนดวิธีการขนสุรา การจําหนายสุรา

เหลานี้จะมีผลเปนการจํากัดการบริโภคสุราใหนอยลง   ถาหากพจิารณาในดานความเปนธรรมตอ

สังคมของการเก็บภาษีสุราในประเทศไทยแลวเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาสุราเปนสินคาท่ีเหมาะสําหรับ

การเก็บภาษีอยางยิ่ง เพราะวาสุราเปนของใหโทษตอรางกายและอนามัยของบุคคล ท้ังยังเปนส่ิงท่ี

ไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต การเก็บภาษีสุราเปนผลใหบุคคลลดการบริโภคสุราใหนอยลง  

                                                           
156พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8  วรรคหน่ึง. 
157พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8  วรรคสอง. 
158คม  ขาวสะอาด.  การบริหารงานการผลิตและการจัดเก็บภาษีสุรา,  เอกสารสอนชุดวิชาการ

บริหารงานสรรพสามิต.  หนา 62-63. 
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  หลักการสําคัญท่ีตองนํามาพิจารณา การเก็บภาษจีากสินคาท่ีกําหนดใหเสียภาษีสุรา มี

ดังนี ้  1.  การวางระดับอัตราภาษสุีรานั้นตามปกติตองมีขอบเขตคลุมถึงสินคาทุกประเภทท่ีผลิต

จากส่ิงท่ีกําหนดใหเสียภาษ ี สวนคาใชจายในการจดัเก็บภาษีนัน้ไมควรที่จะตองส้ินเปลืองเงินไป     

มากกวาเงินท่ีคาดวาจะได และเม่ือเก็บภาษจีากส่ิงท่ีถูกกําหนดใหตองเสียภาษีนี้แลวจะไมกอความ

เดือดรอนแกผูบริโภคและผูผลิตส่ิงนั้นมากเกินไป 

  2.   การเก็บภาษีจากสินคาท่ีถูกกําหนดใหตองเสียภาษนีี ้จะทําใหรัฐมีทางควบคุม           

การบริโภคส่ิงของนั้นไดมากข้ึนเพื่อประโยชนในการควบคุมและปองกันอันตรายท่ีจะเกดิจากการ

บริโภค 

  3.  การกําหนดสินคาท่ีตองเสียภาษ ี หากจะมุงเพื่อการหารายไดทางการคลังของรัฐแลว

จะตองมีหลักเลือกกําหนดส่ิงท่ีตองเสียภาษีเปนประเภท ๆ ไป เพื่อใหไดรายไดตามความตองการ 

  4.     การกําหนดประเภทของสินคาเพื่อมุงท่ีจะหารายไดตองกําหนดจากสินคาของท่ีบุคคล

ท่ัว ๆ ไป ใชบริโภค และไมควรจะเก็บจากเก็บสินคาท่ีบุคคลช้ันยากจนใชในการครองชีพ 

เพราะภาระของภาษีจะเปนการบีบบังคับใหคนยากจนยิ่งข้ึน 

  5. การกําหนดประเภทของสินคาท่ีตองเสียภาษีข้ึนไว ทําใหเกดิความสะดวกตอการ       

คุมครองอุตสาหกรรมสินคานั้น  160 

  ความหมายของสุรา  

  สุราหมายถึงน้าํเมา เปนเคร่ืองดื่มประเภทหนึ่งท่ีมีวตัถุธาตุเมาเรียกวาแอลกอฮอลผสมอยู  

เม่ือดื่มกินจะมีอาการมึนเมา ถาในน้ําสุรามีแอลกอฮอลมากจะรูสึกเมามากตามแรงและปริมาณเทา

                                                           
159ชนุตย  ศรีปราบ.  สรรพสามิต.  หนา 89. 
160Gopi Nath Arora.  Thxation of Industry in India.  1956,  p.24-25  อางถึงในทวี  สวนมาลี.           

ภาษีสุราในประเทศไทย วิทยานิพนธรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2505, หนา 26-27. 
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  ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  ไดนยิามความหมาย "สุรา" ไวให

หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ํา

สุรา  หรือซ่ึงดื่มกิน        ไมได  แตเม่ือผสมกับน้ําและของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถดื่มกนิได

เชนเดยีวกับน้าํสุรา ดังนั้น  ลักษณะสําคัญของสุราจึงแยกไดเปน  

  1.  สุราเปนวัตถุหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล  แอลกอฮอลนั้นมีอยู 2 อยาง 

คือ  

   แอลกอฮอลชนิดบริโภคไดเรียกวา  เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ทํามา

จาก         น้ําตาล แปงผลไม พืช เมล็ดพืช และธัญพืชตางๆ แอลกอฮอลชนิดนี้

เปนสุราตามพระราชบัญญัตินี้ 

   แอลกอฮอลชนิดใชบริโภคไมไดเรียกวา  เมทิลแอลกอฮอล  (Methyl Alcohol) 

กล่ันจากกากท่ีเหลือจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม เปนแอลกอฮอลท่ีมีพิษ ถาเปนแอลกอฮอล

บริโภคไมได ก็ไมเรียกวาสุรา 

2. ตองสามารถดื่มกินไดเชนเดยีวกับน้ําสุรา  ตองเปนเคร่ืองดื่มท่ีคนเราสามารถดื่มกิน

ได และไมเปนพิษตอรางกาย  

3. เปนของซ่ึงดื่มกินไมไดโดยสภาพ  แตเม่ือผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืน 

สามารถดื่มกินได เชน แอลกอฮอล   ซ่ึงมีดีกรีสูงถึง 80-100 ดีกรี ปกติจะดืม่กิน

ไมได แตเม่ือไดผสมกับน้าํหรือของเหลวอยางอ่ืน แรงแอลกอฮอลจะเจือจางลง และสามารถดื่ม

กินได  

  ชนิดของสุรา   

  สุราแตละชนดิมีคุณภาพ รสชาติ และกล่ินอันมีลักษณะพิเศษแตกตางกันข้ึนอยูกับ

วัตถุดิบ  กรรมวิธี  ตลอดจนแรงแอลกอฮอล ดังนั้น สุราสามารถแยกได 2 ชนดิ คือ 

สุราแช และสุรากล่ัน ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี ้

                                                           
161ชนุตย  ศรีปราบ.  สรรพสามิต. หนา 92. 
162เสนห  โพธิปฐม.  คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2526, หนา  373. 
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  สุราแช หมายความวา สุราท่ีไมไดกล่ัน และใหความหมายรวมถึงสุราแชท่ีไดผสมกับ

สุรากล่ันแลว แตมีแรงแอลกอฮอลไมเกนิ 15 ดีกรี  163  เชน เบียรและไวน 

  สุราแชในความหมายนี้อาจแยกไดดังนี ้

1) เปนสุราท่ีไดมาโดยไมมีการตมกล่ัน  แตอาจไดมาดวยวิธีอ่ืน เชน ดวย

การหมักสาจากมอลท ไดแก เบียร  ดวยการนําผลไมหมักกับยีสต ไดแก ไวน  หรือดวย

การนําขาวเหนียวท่ีนึ่งสุกมาคลุกกับลูกแปงแลวท้ิงไวจนไดท่ี ไดแก สาโท อุ น้ําขาว หรือกระ

แช 

2) เปนสุราท่ีไดมาดวยการนําสุรากล่ันผสมกับสุราแชแลวเปนสุราอีกชนดิหนึ่ง 

เชน เอาวิสกีซ่ึ้งเปนสุรากล่ันผสมกับเบียรแลวเปนน้ําสุราและมีแรงแอลกอฮอล       ไมเกิน 15 

ดีกรี เชนนีก้็เรียกวาสุราแชดวย   

  สุรากล่ัน  หมายความถึงสุราท่ีไดกล่ันแลวและใหรวมถึงสุรากล่ันท่ีไดผสมกับสุราแช

แลว  แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรี 164 เชน วิสกี้ บร่ันด ี รัม วอดกา   

ยิน  ลิเคียว 

                                                          

สุรากล่ันตามความหมายน้ีจึงแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1) เปนสุราท่ีไดมาดวยการตมกล่ัน กลาวคือ เปนสุราท่ีไดมาจากการนําสาหมัก

ดีแลวมาตมใหระเหยกลายเปนไอแลวกลายเปนน้ําสุรา เชน สุราจําพวกวิสกี้

ตาง ๆ  

2) เปนสุราท่ีไดมาจากการเอาสุรากล่ันผสมกับสุราแช  เชน เอาวิสกี้ผสมกับ

กระแชเปนตน แตท่ีจะเรียกวาสุรากล่ันจะตองมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา 15 

ดีกรี กลาวคือ ถา 15 ดีกรี ก็ยังเรียกวาสุราแช  ไมเรียกวาสุรากล่ัน 

ตอง 16 ดีกรีหรือกวานั้น จึงจะเรียกวาสุรากล่ัน ซ่ึงมีการแบงไวเปน 

5 ชนิด165  ดังนี ้

  สุราสามทับ  คือ สุรากล่ันท่ีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีข้ึนไป โดยท่ัวไป

เรียกสุรานี้วา แอลกอฮอล 

 
163พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 4. 
164พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 4. 
165กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493.  1  กรกฎาคม 2513. 

DPU



 91

  สุราขาว  คือ สุรากล่ันท่ีปราศจากเคร่ืองยอมหรือส่ิงผสมปรุงแตงมีแรงแอลกอฮอลต่ํา

กวา 80 ดกีรี 

  สุราผสม  คือ สุรากล่ันท่ีใชสุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอล

ต่ํากวา 80 ดีกรี 

  สุราปรุงพิเศษ  คือ สุรากล่ันท่ีใชสุราสามทับมาปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 

80 ดีกรี  

  สุราพิเศษ คือ สุรากล่ันท่ีทําข้ึนโดยใชกรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 

ดีกรี       แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. สุราวิสกี้ บร่ันดี ยนิ หรือสุราตางประเทศอ่ืนๆ 

2. ประเภทเกาเหลียง เซ่ียงชุน บุยกุยโลว หรือสุราแบบจีนอยางอ่ืน 

  การแบงสุราออกเปนชนดิหรือประเภทนัน้ ก็เพื่อกําหนดอัตราภาษีของสุราแตละชนิด

และประเภทใหแตกตางกัน เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีสุรา 

  อัตราภาษี : พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  ไดกําหนดอัตราภาษสุีราไว

ทายพระราชบัญญัติ ซ่ึงเปนอัตราสูงสุด (Ceiling Rate)  และตามมาตรา 47 (1) ได

ใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดอัตราในการเสียภาษีสุราไมเกนิอัตราสูงสุดทายพระราชบัญญัติดังกลาวท้ัง

ตามมูลคาและตามปริมาณใหเสียภาษีในอัตราท่ีคิดเปนเงินสูงกวา  ท้ังนี้ ในปจจุบันไดมีการ

กําหนดอัตราภาษีสุราทั้งสุราท่ีผลิตในประเทศและสุราท่ีนําเขา ใชอัตราภาษีเดยีวกนั ดังนี ้

 

 
ตารางท่ี  1  อัตราภาษีสุรา 

ประเภทสุรา อัตราภาษีตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

อัตราภาษีท่ีจดัเก็บอยูในปจจบัุน 

ตาม    
มูลคา 

ตามปริมาณลิตรแหง
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

ตาม    
มูลคา 

ตามปริมาณลิตรแหง
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

1.  สุราแช 
1.1 เบียร 
1.2 ไวนและ 

สปารกล้ิงไวน
ท่ีทํา     
จากองุน 

 
60 
 
 
60 
 

 
100 
 
 
100 
 

 
55 
 
 
60 
 

 
100 
 
 
100 
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ประเภทสุรา อัตราภาษีตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

อัตราภาษีท่ีจดัเก็บอยูในปจจบัุน 

ตาม    
มูลคา 

ตามปริมาณลิตรแหง
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

ตาม    
มูลคา 

ตามปริมาณลิตรแหง
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

1.3 อ่ืน ๆ 
นอกจาก 1.1 
และ 1.2 

2.  สุรากล่ัน 
     2.1  สุราพิเศษ 
            -  วิสกี ้
            -  บร่ันดี 
            -  อ่ืน ๆ 
      2.2  สุราขาว 
      2.3  สุราผสม 
      2.4  สุราปรุง   
            
พิเศษ 
       2.5  สุราสามทับ 
              - ท่ีนําไปใชใน
การอุตสาหกรรมหรือท่ี
นําไปทําการแปลง
สภาพ ท้ังนี ้ ตามท่ี
อธิบดีกําหนด 
              -  ท่ีนําไปใช
ในการแพทยเภสัช
กรรมวิทยาศาสตรหรือ
นําไปผสมกับน้ํามัน
เช้ือเพลิง ท้ังนี้ ตาม
วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 

60 
 
 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
 
50 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
50 

100 
 
 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
 
400 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
 
400 

25 
 
 
45 
30 
45 
28 
45 
45 
 
10 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
0.1 

100 
 
 
240 
190 
240 
100 
240 
240 
 
6 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
0.05 

ท่ีมา : บัญชีอัตราภาษีสุราทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
 
 นอกจากบุคคลดังกลาว จะมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับการประกอบกิจการสุราแลวยังมี
คาธรรมเนียมสําหรับการทํา การขาย การขนสุรา โดยคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ไมถือเปนภาษ ี
อัตรา              คาธรรมเนียม มีดังตอไปนี ้
 1.  คาธรรมเนียมใบอนญุาตใหทําสุรากล่ัน  โรงหน่ึงปละ 5,000  บาท 
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 2.  คาธรรมเนียมใบอนญุาตใหทําสุราแช โรงหน่ึงปละ 5,000  บาท 
 3.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ปละ 50  บาท
  4. คาธรรมเนยีมใบอนญุาตใหทําสุราสําหรับทําน้ําสมสายชู 

4.1 โดยวิธีกล่ัน  โรงหน่ึงปละ 5,000  บาท 
4.2 โดยวิธีอ่ืน  โรงหนึ่งปละ 2,000  บาท 

 5. คาธรรมเนยีมใบอนญุาตใหนาํสุราเขามาในราชอาณาจกัร 
5.2 เพื่อการคา  ฉบับละ  200  บาท 
5.3 มิใชเพื่อการคา ฉบับละ  50  บาท 

6. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหขายสุรา ประเภทท่ี 1  ปละ  7,500  บาท 
7. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทท่ี 2   

7.1 ปหนึ่งขอขายไมเกนิ  6,000  ลิตร  ปละ  200  บาท 
7.2 ปหนึ่งขอขายเกิน  6,000  ลิตร แตไมเกนิ 20,000  ลิตร 

ปละ  600  บาท 
7.3 ปหนึ่งขอขายเกิน  20,000  ลิตร แตไมเกนิ 32,000  ลิตร 

ปละ  1,200  บาท 
7.4 ปหนึ่งขอขายเกิน  32,000  ลิตรข้ึนไป  ปละ 1,500  บาท 

8. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตสุรา  ประเภทท่ี 3 
8.1 ในเขตกรุงเทพฯ  เขตเทศบาลนคร  และเขตเมืองพทัยา ปละ 1,500  

บาท 
8.2 ในเขตอ่ืน ๆ นอกจาก 8.1 ปละ 1,000  บาท 

9. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสุรา  ประเภทท่ี 4 
9.1 ในเขตกรุงเทพฯ  เขตเทศบาลนคร  และเขตเมืองพัทยา ปละ 100  

บาท 
9.2 ในเขตเทศบาลเมือง  และเทศบาลตาํบล ปละ 50  บาท 
9.3 ในเขตสุขาภบิาล ปละ  25  บาท 
9.4 ในเขตอ่ืนๆ ปละ  10  บาท 

10. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 5  ฉบับละ 100  บาท 
11. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 6 

11.1  ในเขตกรุงเทพฯ  เขตเทศบาลนคร  และเขตเมืองพทัยา       
ฉบับละ  50  บาท 

11.2  ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ฉบับละ  25  บาท 
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11.3  ในเขตสุขาภบิาล  ฉบับละ  12.50  บาท 
12. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทท่ี 7 

12.1 ขายสุราทุกชนดิ ปละ 200 บาท 
12.2  ขายสุราท่ีทําในราชอาณาจกัร  ปละ  50  บาท 

13. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหเกบ็หรือรักษาสุราไว ณ ท่ีอ่ืนตามมาตรา 21  ปละ  
500 บาท 

14. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหทําเช้ือสุราเพ่ือขาย ปละ  1,200 บาท 
15. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหขายเช้ือสุรา  ปละ  50  บาท 
16. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหทําเช้ือสุราสําหรับใชในบานเรือนปละ  20 บาท 
17.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําเชือ้สุราสําหรับใชในโรงงานสุรา ปละ 300 

บาท 
18. คาธรรมเนยีมใบอนุญาตใหใชสุรา  ปละ 100  บาท 
19. คาธรรมเนยีมการโอนหรือรับโอนใบอนุญาตหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี ฉบับละ 1 

ใน 4 ของอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตน้ัน ๆ แตไมต่ํากวาฉบับละ 5 บาท 
20. คาธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญาตทุกชนดิ  ฉบับละ 100 บาท 

 
3.3  พระราชบัญญัติยาสบู  พ.ศ. 2509 
   
 ประวัติศาสตรดั้งเดิมไมมีหลักฐานช้ีชัดไววาประเทศไทยเร่ิมนิยมสูบยาสูบมาตั้งแต          
สมัยใด  แตจากการที่กรมศิลปากรไดทําการขุดคนทรัพยากรธรรมชาติที่บานเชียง   ปรากฏ
วาพบเครื่องมือชนิดหนึ่งลักษณะคลาย PIPE  สําหรับสูบยารวมอยูกับวัตถุโบราณท่ีเปนของใช
ท้ังหลายดวย  จึงนาจะสันนิษฐานไดวาประเทศไทยไดเร่ิมมีการสูบยาสูบกันมาไมนอยกวา  
4,000 ปมาแลว แตยาสูบพันธพื้นเมืองมีการปลูกกันมาแตตั้งเดิมสันนิษฐานวาไดนําพันธพื้นเมือง
เขามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถ ประมาณ พ.ศ. 2153 166   
 สําหรับการศึกษาจะแยกพิจารณาในเร่ืองของโครงสรางของพระราชบัญญัติภาษียาสูบ   
(3.3.1) และประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษตีามกฎหมายนี้(3.3.2)  
 
  3.3.1  โครงสรางของพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2486 

                                                           
166วิทยา  อัศวนิก.  ภาษีสรรพสามิต (เลม 1).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539, หนา 119. 
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   พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  เปนกฎหมายท่ีรัฐใชในการจดัเกบ็คาแสตมป
ยาสูบ (ภาษ)ี  และบริหารงานยาสูบ  เพราะยาสูบถือเปนพชืท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีรัฐควร
ควบคุม   ดูแลอยางใกลชิดนับต้ังแตการเพาะปลูกตนยาสูบ การใชเมล็ดพนัธ การบมใบยา  
การอบใบยา การนําเขา การจําหนาย การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เปนตน การดาํเนนิ
กิจการเกี่ยวกบัยาสูบในข้ันตอน       ตาง ๆ ลวนแตจะตองมีการขออนุญาตจากเจา
พนักงานกอน  สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี         ซิกาแรตรัฐผูกขาดให
โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลังดําเนนิการแตผูเดยีว   
 ในสวนของการควบคุมยาสูบโดยรัฐ จะมีการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

การควบคุมการเพาะปลูกตนยาสูบ 167 
 ตามกฎหมายผูประสงคจะทําการเพาะปลูกตนยาสูบจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
สรรพสามิตกอนยกเวนพันธุยาสูบพื้นเมืองสามารถปลูกไดโดยไมตองขออนุญาต168 พันธุยาสูบท่ี
อธิบดีกรมสรรพสามิตอนุญาตใหเพาะปลูกมีอยู 4 พันธุ คือ พันธุยาสูบพื้นเมือง  พันธุเบอร
เลย        พันธุเตอรกิช พันธุเวอรจิเนยีและจะทําการเพาะปลูกไดเฉพาะในเขตทองท่ีท่ี
อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดเทานัน้  ท้ังนี้เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและปริมาณของตนยาสูบ
ตาง ๆ ใหมีคุณภาพทีด่ีและปริมาณเหมาะสมกับความตองการของตลาด โดยปจจุบันจะอนุญาต
ใหเพาะปลูกในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน  ซ่ึงมีภูมิประเทศเหมาะสมแกการเพาะปลูก  และ
ตามกฎหมายไดกําหนดใหผูเพาะปลูกตองจาํหนายใบยาสดใหแกผูบมใบยาเทานั้น  เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 

การบมใบยา 169 
การบมใบยา  คือ  การทําใบยาสดใหเปนใบยาแหงเพื่อใหใบยามีกล่ินและรสชาติท่ี

ดีข้ึน  ซ่ึงวิธีการบมใบยานั้นแตละพันธุจะมีวิธีการท่ีแตกตางกนั คือ พันธุยาสูบพื้นเมืองและ
พันธุเตอรกิช (Turkish) จะบมดวยแดด (Sun-cured) พันธุเบอรเลย (Burley)  จะบมดวยอากาศ 
(Air-cured)  และพันธุเวอรจิเนีย (Virginia) จะบมดวยไอรอน (Flue-cured)  ซ่ึงจะตองบมในโรง
บมใบยา 

                                                           
167พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 6 – 8. 
168พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 7 วรรค 4. 
169พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 9 – 11. 
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ผูประสงคจะต้ังสถานีบมใบยาหรือสรางโรงบมใบยาเพ่ิมจาํนวนข้ึนจะตองไดรับอนุญาต 
จากอธิบดีกรมสรรพสามิต และผูประสงคจะทําการบมใบยาจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน  

การอบใบยา170   
การอบใบยา  หมายถึง  การอบใบยาแหงดวยเคร่ืองจกัรเพื่อปรับระดับความช่ืนของใบยา

ใหลดลง  ซ่ึงจะมีผลทําใหใบยานั้นมีคุณภาพดีข้ึนเก็บไวไดนานไมเกิดเชื้อราไดงาย 
ผูประสงคจะตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มเคร่ืองอบใบยา จะตองไดรับอนญุาตจากอธิบดกีรม

สรรพสามิตและผูประสงคจะทําการอบใบยาจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
การประกอบอุตสาหกรรม 
การประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรต  กฎหมายไดบัญญัตใิหเปนการผูกขาดของรัฐ                

ผูประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรตในปจจุบัน คือ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   ผูประกอบอุตสาห-
กรรมยาสูบตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เวนแตผูเพาะปลูกตนยาสูบพนัธุพื้นเมือง ซ่ึงทํา
ยาเสนจากใบยาพันธุยาสูบพืน้เมืองท่ีตนปลูกไดเอง  

การนําเมล็ดพนัธุยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน หรือยาสูบเขามาในหรือสงออกไปนอก        
ราชอาณาจักร 

การนําเมล็ดพันธุยาสูบ ตนยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน หรือยาสูบ  เขามาในหรือสงออกไป       
นอกราชอาณาจักรจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนกังานสรรพสามิตกอนสําหรับยาเสนหรือยาสูบตองปด
แสตมปกอนดวยเวนแตเขาขอยกเวน  เชน  ผูไดรับการผอนผันใหนํายาเสนเขามาในหรือออกไปนอก      
ราชอาณาจักรและไดรับการผอนผันไมตองติดแสตมปยาสูบดวยก็ได  ดังเชนอธิบดีไดกําหนดใหผูเดิน
ทางเขามาในราชอาณาจักรสามารถนําบุหร่ีซิกาแรตจํานวนไมเกิน 200 มวน บุหร่ีอ่ืนไมเกิน 500 กรัม  หรือ
รวมกันแลวตองไมเกิน 500 กรัมและบุหร่ีซิกาแรตตองไมเกิน 200 มวน  โดยไมตองขออนุญาตและไม
ตองปดแสตมปยาสูบ 
 นอกจากน้ีการบริหารจัดเก็บภาษีตามกฎหมายยาสูบ ยงัมีลักษณะโครงสรางเชนเดียวกับ
การบริหารจัดเก็บภาษีสุรา กลาวคือ มีการกําหนดผูมีหนาท่ีเสียภาษี(3.3.1.1) ภาระ
ความรับผิดชอบ 
(3.3.1.2) วิธีการเสียภาษี ตลอดจนฐานภาษี (3.3.1.3) 

  3.3.1.1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  ภาษีท่ีจดัเก็บตามพระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. 2509  กฎหมายใชคําวา "คาแสตมปยาสูบ"  ซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ 

1) ผูไดรับใบอนญุาตใหประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 171  

                                                           
170พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 12 – 13. 
171พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 4,17,18. 
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2) ผูนํายาเสนหรือยาสูบเขามาในราชอาณาจักร 172 
 3.3.1.2. ความรับผดิในอันจะตองเสียภาษี  กฎหมายมิไดกําหนดเร่ืองความรับ
ผิดไว           โดยตรง  แตอาจสรุปไดดังนี ้

1. ยาเสนหรือยาสูบท่ีผลิตในราชอาณาจักร  จะตองเสียคาแสตมปยาสูบกอน
นําออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ 173 

2. ยาเสนหรือยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจกัร  จะตองเสียคาแสตมปยาสูบ
กอนท่ีจะรับมอบไปจากเจาพนักงานศุลกากร  เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหปดแสตมปยาสูบใน
ภายหลัง 174  
  3.3.1.3.  ฐานภาษี   
             1)  สินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร 
         1.1  ยาเสน  ฐานภาษสํีาหรับยาเสนท่ีผลิตในราชอาณาจักร คือราคาขาย 
ณ        โรงอุตสาหกรรมยาสูบบวกดวยคาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระ 175 ในกรณท่ีี
ไมมีราคาขาย ณ โรงงาน       อุตสาหกรรมยาสูบหรือมีหลายราคาฐานภาษใีหถือตาม
ราคาท่ีอธิบดีประกาศตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 176 บวกดวยคาแสตมป
ยาสูบท่ีพึงตองชําระ แตถาอธิบดีประกาศโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดมูลคาของยาเสนที่ทําใน
ราชอาณาจักรก็ใหใชมูลคาดงักลาวบวกดวยคาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระเปนฐานภาษี 177 
      1.2  ยาสูบ  ฐานภาษีสําหรับยาสูบท่ีผลิตในราชอาณาจักร  ใหถือราคาท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด  (ตามมาตรา 23)โดยใหรวมคาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระดวย 178 
    2)  สินคานําเขา  
      ในกรณียาเสนหรือยาสูบท่ีนาํเขามาในราชอาณาจักร  ใหถือราคาซี.ไอ.เอฟ. 
ของยาเสนหรือยาสูบบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม        
การลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึง
ภาษีมูลคาเพิ่มตามท่ีกําหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร บวกดวยคาแสตมป
ยาสูบท่ี           พึงตองชําระ  
                                                           

172พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 27. 
173พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 18 วรรคหน่ึง. 
174พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 27  วรรคสี่. 
175พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 5 ตรี (1). 
176กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ.2534)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509. 
177พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 5 ตรี (1) วรรคสอง. 
178พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 5 ตรี (1) วรรคสาม. 

DPU



 98

  ในกรณีท่ีผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนใหนาํอากรขาเขาท่ีไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการ
คํานวณมูลคาตาม (2) ดวย 
  ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ไดแกราคายาเสนหรือยาสูบท่ีบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
กรมศุลกากรในราชอาณาจักร ท้ังนี้เวนแต 
  ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับยาเสนหรือยาสูบ
ประเภทใดประเภทหน่ึง ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉล่ียตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร       
ก็ใหถือราคานัน้เปนราคายาเสนหรือยาสูบในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
  ในกรณีท่ีเจาพนักงานศุลกากรประเมินราคา    เพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร   ใหถือราคาน้ันเปนราคายาเสนหรือยาสูบในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
  วิธีการคํานวณคาแสตมปยาสูบ 
  ยาเสน บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน  ยาเสนปรุงและยาเค้ียว  ไดกําหนดใหจัดเก็บคา
แสตมปยาสูบ ท้ังในอัตราตามมูลคาและตามปริมาณ  ซ่ึงจะใหอัตราใดแลวแตวาเม่ือคํานวณคา
แสตมปยาสูบออกมาเปนตัวเงินสูงกวาก็จะใหอัตรานั้น  โดยมีวิธีการคํานวณดังนี ้

1. ตามปริมาณหรือน้ําหนัก 
         คาแสตมปยาสูบ เทากับ  ปริมาณยาเสนหรือยาสูบ x อัตราคาแสตมป

ยาสูบ 
ตามมูลคา 2. 

ยาเสนและยาสูบท่ีทําในราชอาณาจักร 
คาแสตมปยาสูบ   =   มูลคา x อัตราคาแสตมปยาสูบ  

 มูลคา                    =   ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ +    คา
แสตมปยาสูบ 

หรือสูตรคาแสตมปยาสูบ = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ x อัตราคาแสตมปยาสูบ) 
(1- อัตราคาแสตมปยาสูบ) 

 
ยาเสนหรือยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร 

คาแสตมปยาสูบ   =    มูลคา  x อัตราคาแสตมปยาสูบ  
มูลคา   =    ราคา ซี.ไอ.เอฟ. + อากรขาเขา + อากรพิเศษ+ คาแสตมปยาสูบ  

หรือสูตรคาแสตมปยาสูบ  =   [(ราคา ซี.ไอ.เอฟ. + อากรขาเขา + อากรพิเศษ) x อัตราคาแสตมป
ยาสูบ]  

      (1 – อัตราคาแสตมปยาสูบ) 
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  ฐานภาษีสําหรับยาเสนหรือยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร (มาตรา 5 ตรี (2))  
กําหนดใหถือตามราคา C.I.F + อากรขาเขา + คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยสงเสริมการ
ลงทุน + ภาษแีละคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) +                คาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระ 
  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดใหเสียภาษีในอัตราตามมูลคาหรือตามปริมาณ
แลวแตอัตราใดจะใหภาษีสูงกวาโดยใชวิธีปดแสตมปยาสูบท้ังยาเสนและยาสูบท่ีผลิตในราชอาณาจักร
และนําเขามาในราชอาณาจักร แสตมปยาสูบนั้นกฎหมายกําหนดใหหมายความรวมตลอดถึง        
เคร่ืองหมายอยางอ่ืนท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ179 และรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจจัดใหมีข้ึนเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกซ่ึงแสตมปยาสูบ  สวนการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
วิธีการท่ีอธิบดีกําหนดดวย 
    

3.3.2 ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี 
          
   ในสวนนี้ของวิทยานพินธ จะไดกลาวถึงเหตุผลในการจดัเก็บภาษยีาสูบ 
ตลอดจนชนิดของยาสูบท่ีจะตองเสียภาษี  
 เหตุผลของการจัดเก็บภาษี 
 การเก็บคาแสตมปยาสูบไดเร่ิมเก็บมานานแลวในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวสมัย       
รัตนโกสินทรและไดยกเลิกไป โดยไมปรากฏวายกเลิกไปเม่ือใด   ตอมาจึงมีการเรียกเก็บภาษี
ใหม       ในป พ.ศ. 2481 ประกาศเปนพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2481  
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บเพื่อ 180  เก็บภาษีเปนรายไดของรัฐและควบคุมกระบวนการ
เพาะปลูกยาสูบ ตลอดจนคุมครองกสิกรในเร่ืองราคาควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  การจําหนาย
ยาสูบ  แตในปจจุบันวัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษตีามพระราชบัญญัตินี้จะมุงในเรื่องของ
รายไดและสกดักั้นการบริโภคยาสูบ เพื่อใหลดนอยลงภาษียาสูบนบัเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของ
รัฐบาลในการใชพัฒนาประเทศ  แตส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  เปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุมการบริโภคส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยมาตรการดานภาษี      ดังนัน้รายได
จากภาษียาสูบรัฐจะนําไปชดเชยเปนคาใชจายในการดูแลรักษาผูเจ็บปวยหรือไดรับพษิภยัจากการสูบ
บุหร่ีรวมท้ังรัฐจะตองสรางสถานีอนามัย  โรงพยาบาล  ซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย ตลอดจน
ยารักษาโรคเพ่ือรองรับผูปวยท่ีเพิ่มข้ึน  จึงถือวาภาษียาสูบมีสวนสงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการ

                                                           
179พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509.  มาตรา 4. 
180ชนุตย  ศรีปราบ.  สรรพสามิต.  หนา 106-108. 
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 ความหมาย    
 เพื่อความชัดเจนและใหเขาใจงายข้ึน จงึควรจะไดทราบนยิามความหมายของคําดงัตอไปนี ้
 ตนยาสูบ  หมายความวา  พืชนิโคเซียนาทาแบกกุม (Nicotiana Tabacum)   
 พันธุยาสูบพื้นเมือง หมายความวา ตนยาสูบท่ีปลูกในประเทศไทยมาแตดั้งเดิม  และ
เม่ือบมดวยแดดแลวใบเปนสีน้ําตาล 
 ใบยา หมายความวา  ใบยาสดหรือใบยาแหงของตนยาสูบ 
 ยาอัด  หมายความวา  สวนใดสวนหนึ่งของตนยาสูบ  ซ่ึงไดปนหรือยอย และ
ทําเปนแผน โดยมีวัตถุอ่ืนเจือปนดวยหรือไมก็ตาม 
 ผูเพาะปลูกตนยาสูบ  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทําการเพาะปลูกตนยาสูบ 
 ผูบมใบยา  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหทําการบมใบยาสดเปนใบยาแหง 
 โรงบมใบยา  หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางซ่ึงใชบมใบยา 
 สถานีบมใบยา  หมายความวา  สถานีท่ีตั้งโรงบมใบยาและใหรวมตลอดถึงสถานท่ี
ซ่ึงใชเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บใบยาซ่ึงอยูในบริเวณเดียวกันดวย 
 ผูอบใบยา  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหอบใบยาแหงดวยเคร่ืองจักรเพือ่ปรับ
ระดับความช้ืน 
 โรงอบใบยา  หมายความวา โรงเรือนซ่ึงติดต้ังเครื่องอบใบยา  และใหรวมตลอด
ถึง             โรงเรือนท่ีเก็บใบยาแหงในบริเวณเดยีวกันดวย 
 ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ  หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทํายาอัด ยาเสน 
หรือยาสูบเพื่อการคา 
 โรงอุตสาหกรรมยาสูบ หมายความวา สถานท่ีซ่ึงใชในการทํายาอัด ยาเสน หรือ
ยาสูบเพื่อการอัดและใหรวมตลอดถึงบริเวณแหงสถานท่ีนั้นดวย 
 ชนิดของยาสูบท่ีตองเสียคาแสตมปยาสูบ 
 การจัดเก็บภาษียาสูบไดมีการประกาศเปนพระราชบัญญัติยาสูบในป พ.ศ. 2481 
เนื่องจาก พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  เปนกฎหมายท่ีควบคุมต้ังแตขบวนการผลิตจนเปน
สินคาสําเร็จรูปรวมถึงการนาํออกจําหนายดวย หรืออีกนัยหนึ่งมีการควบคุมต้ังแตภาคเกษตรกรรม  
ภาค       อุตสาหกรรมจนถึงภาคพาณิชยกรรม จึงตองมีนิยามเพื่อใหความหมายไวสราง
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1. ยาเสน  หมายความวา  ใบยาหรือยาอัด  ซ่ึงไดหัน่เปนเสนและแหงแลว 
2. ยาสูบ  หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ  บุหร่ีอ่ืน ยาเสนปรุงและให

รวมตลอดถึงยาเค้ียวดวย 
 บุหร่ีซิกาแรต  หมายความวา  ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหง  หรือ
ยาอัดเจือปนหรือไม  ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใชแทนกระดาษหรือใบยาแหงหรือยา
อัด 
 บุหร่ีซิการ  หมายความวา ใบยาแหง หรือยาอัด  ซ่ึงมวนดวยใบยาแหงหรือยาอัด 
 บุหร่ีอ่ืน  หมายความวา  ยาเสนหรือยาเสนปรุง ซ่ึงมวนดวยใบตอง กลีบบัว 
กาบหมาก        ใบมะกา  ใบจาก หรือวัตถุอ่ืนท่ีมิใชกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใช
แทนกระดาษและที่มิใชใบยาแหงหรือยาอัด 
 ยาเสนปรุง  หมายความวา  ใบยาซ่ึงมิใชใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด  ซ่ึง
ไดหั่นเปนเสนและปรุงหรือปนดวยวตัถุอ่ืนนอกจากน้ํา 
 ยาเค้ียว  หมายความวา  สวนใดสวนหนึ่งของใบยาแหง นอกจากใบยาแหงพันธุ
ยาสูบ          พื้นเมือง  ซ่ึงไดปรุงหรือปนดวยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ําเพื่ออมหรือเค้ียว 
    อัตราภาษี :  สําหรับยาสูบ ยาเสนท่ีจะตองเสียภาษีไดกําหนดใหตองเสียภาษีท้ังตาม
มูลคา และตามปริมาณ ในอัตรา ดังตอไปนี ้
 
      ตามมูลคาสินคา ตามปริมาณ/บาท 
  ยาสูบ 
    บุหร่ีซิกาแรต  รอยละ 75           
- 
   บุหร่ีซิการ  รอยละ 10  0.5 บาท/กรัม 
   บุหร่ีอ่ืน   รอยละ 0.1  0.02 บาท/ 5 กรัม 
   ยาเสนปรุง  รอยละ 10  0.5  บาท/กรัม 
   ยาเค้ียว   รอยละ 0.1  0.09 บาท/กรัม 
    ยาเสน   รอยละ 0.1  0.01 บาท/ 10 
กรัม 

                                                           
181พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509.  มาตรา 4. 
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3.4 พระราชบัญญัติไพ  พ.ศ.  2486 
   
  ในป  พ.ศ. 2481 ไดมีพระราชบัญญัติไพเปนฉบับแรกประกาศใชเม่ือวันท่ี 
8 มีนาคม พ.ศ. 2481  ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และประกาศใช
พระราชบัญญัติไพ  พ.ศ. 2486  เม่ือวนัท่ี 28  ธันวาคม พ.ศ. 2486  ซ่ึงการทําไพนั้น กรม
สรรพสามิตเปนผูดําเนินการผลิตเองแตผูเดียว  โดยมีโรงงานไพซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรม
สรรพสามิตทําหนาท่ีผูกขาดการผลิตและจาํหนายไพและเปนผูประทับตราไพจากไพ  ซ่ึงนําเขามา
ในราชอาณาจกัร   ในบทนี้จะไดทําการศึกษาในเร่ืองของโครงสรางของกฎหมาย(3.4.1)และ
ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษ(ี3.4.2) 
   

3.4.1 โครงสรางตามพระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2509 
             
      พระราชบัญญัติไพ  พ.ศ. 2486  เปนกฎหมายท่ีใชในการบริหารงานและจดัเก็บ        
คาธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ (ภาษ)ี  ซ่ึงกาํหนดหลักเกณฑในการทําหรือนําไพเขามาใน
ราชอาณาจักร การเรียกคาธรรมเนียมการประทับตราไพ  การขายหรือการครอบครองไพ  การ
ครอบครองแมพิมพสําหรับพมิพไพ อํานาจของเจาพนกังาน ตลอดจนบทกําหนดโทษ 
 
     3.4.1.1.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี
               ภาษีตามพระราชบัญญัติไพ  พ.ศ.  2486  กฎหมายใชคําวา
คาธรรมเนียมประทับไพ    ซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี ดังนี ้

1) ผูไดรับอนุญาตใหทําไพ ในปจจุบันมเีพยีง 1 ราย คือ โรงงานไพ 
2) ผูนําไพเขามาในราชอาณาจักร 

 
    3.4.1.2.  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี   

1) ไพท่ีทําในราชอาณาจักร  จะตองเสียคาธรรมเนียมประทับตราไพกอนนํา
ไพออกจากสถานท่ีทํา  (โรงงานไพ)   
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2) ไพท่ีนําเขาในราชอาณาจักร  จะตองเสียคาธรรมเนียมประทับตราไพโดย
ชําระพรอมกบัการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรท่ีจะรับมอบ
ไปจากเจาพนกังานศุลกากร 182 

 
    3.4.1.3.  ฐานภาษี 
            กําหนดใหเรียกคาธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ (ภาษไีพ)  
ตามขนาดของไพและชนิดของวัตถุท่ีทําไพ  
   การเสียภาษีกําหนดใหเสียภาษีโดยใชวิธีท่ีเรียกวา  คาธรรมเนียมการประทับตราไพ  
การประทับตราไพแสดงถึงการท่ีไพนั้นไดเสียภาษแีลว  และสําหรับคาธรรมเนียมสําหรับการ
ประทับตราไพจะกําหนดไวในกฎกระทรวงตามขนาดไพ และชนิดของวัตถุท่ีทําไพไมเกินอัตรารอย
ใบตอ         สามสิบบาท 183  
   ผูประสงคจะขายไพเปนการคา  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานกอน   
   การขายไพ  หรือมีไพท่ีมิใชไพซ่ึงกรมสรรพสามิตทําข้ึน หรือเปนไพท่ีมิไดมีตราซ่ึง
กรมสรรพสามิตไดกําหนดข้ึนประทับอยู  ไวในครอบครองเกิน 120 ใบ เปนความผิด 
 

3.4.2 ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี 
 

               ตอไปจะไดศึกษารายละเอียดของเหตุผลในการจัดเก็บภาษี 
และชนิดของสินคาท่ีตองเสียภาษ ี
  เหตุผลในการจัดเก็บภาษี 
  การประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการทําไพ การจําหนาย
ไพและการนําเขาไพมาในราชอาณาจักร 184  เนื่องจากไพเปนเคร่ืองกีฬาชนดิหนึ่ง ซ่ึงใชสําหรับ
เลนเพื่อความสนุกสนาน และการสมาคมเหมือนการเลนกีฬาธรรมดาอ่ืน ๆ แตการเลนไพมี
ลักษณะพิเศษ ซ่ึงอาจใชเลนเปนการพนันชนิดหนึ่งและมีวิธีเลนตาง ๆ กันตามชนิดของไพและ

                                                           
182พระราชบัญญัติไพ  พ.ศ. 2486.  มาตรา 5. 
183พระราชบัญญัติไพ  พ.ศ. 2486.  มาตรา 10. 
184วิทยา  อัศวนิก.  คําบรรยายวิชาภาษีสรรพสามิต.  กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526, หนา  9. 
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   ชนิดของไพท่ีตองเสียภาษี 
   ไพ ท่ีตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไพซ่ึงทําดวยกระดาษ หนัง 
พลาสติก  วัตถุจําพวกพลาสติกหรือวตัถุหนังเทียม   
   ไพ  หมายความวา  ไพซ่ึงทําดวยกระดาษหรือหนัง  หรือซ่ึงทําดวยวตัถุอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   (1)  ตามกฎกระทรวง กําหนดวัตถุอ่ืนไว คือ พลาสติก วัตถุจําพวกพลาสติก และ
วัตถุเทียมหนัง 
   (2)  ตามกฎหมายไพบัญญัตใิหทราบแตเพยีงวา ไพทําดวยวัตถุอะไรบางเทานั้น  จึง
ไมทราบความหมายท่ีชัดเจนวาไพหมายความวาอยางไร ซ่ึงเร่ืองนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเคยตีความ โดยใหใชความหมายท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา “ไพ” ไววา หมายถึง  เคร่ืองเลน
การพนันทําเปนแผนบาง ๆ ดังนั้น จึงพอสรุปความหมายของคําวา “ไพ” ไดวาเปนเคร่ืองเลน
การพนันทําเปนแผนบาง ๆ ทําดวยกระดาษหนัง พลาสติก วัตถุจําพวกพลาสติก หรือวัตถุ
เทียมหนัง 
  ไพมีดวยกนัหลายชนิด ดังนี้ 
    (1)  ไพตัวเล็ก  ไดแก 

- ไพไทย หรือไพผองไทยหรือไพตอง 
- ไพผองจีน 
- ไพจีนส่ีสี 

    (2)  ไพปอกหรือไพฝร่ัง 
 ปจจุบันผูไดรับอนุญาตใหทําไพ คือ กรมสรรพสามิต สถานท่ีทําไพ คือ โรงงาน

ไพ  กรมสรรพสามิต ไพท่ีทําคือ ไพปอก (52 ใบ)  ไพผองไทย (120 ใบ) ไพผองจีน 
(116 ใบ)  และไพจีนส่ีสี (112 ใบ)         

      อัตราภาษี  (คาธรรมเนียมประทับตราไพ) ไดกําหนดไวดังนี ้
   ไพปอกทุกขนาดและทุกชนดิ  รอยใบตอ  30  บาท 
   ไพอ่ืนทุกขนาดและทุกชนิด  รอยใบตอ  2  บาท 
 

                                                           
185ชนุตย  ศรีปราบ.  สรรพสามิต. หนา 131. 
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   จากผลการศึกษาท่ีผานมาจึงสามารถสรุปไดวาภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยมีกําหนด
ไวในกฎหมายเฉพาะสําหรับสินคาบางชนิด ไดแก สุรา ยาสูบ  และไพ สวนสินคาและ
บริการอ่ืนๆ      จัดเก็บโดยอาศัยกฎหมายฉบับเดียวกัน คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 มีสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี 14 ประเภท ผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือ ผูผลิต ผูนําเขา
สินคา ผูใหบริการและ               ผูดัดแปลงรถยนต   การคํานวณภาษี
กําหนดใหคํานวณท้ังตามปริมาณและตามมูลคา โดยการคํานวณภาษีตามมูลคาใชราคาขาย  ณ 
โรงอุตสาหกรรมเปนฐานและชําระภาษีตามจํานวนท่ีคํานวณไดสูงกวาภาษีสรรพสามิตท่ีคํานวณได
ใหนํามารวมเปนฐานในการคํานวณภาษดีวย186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
186ประภาศ  คงเอียด.  การบริหารงานภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารงานภาษีสรรพสามิต.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 220-223. 
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บทที่ 4 
ภาษีสรรพสามิตในตางประเทศ 

 
 ภาษีสรรพสามิตนับเปนรายไดสําคัญท่ีหลายประเทศนยิมจัดเก็บ เพือ่นํามาพัฒนาประเทศ  
โดยการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตของแตละประเทศก็จะกําหนดลักษณะโครงสรางการบริหารการจัดเกบ็
และประเภทสินคาใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศนั้นๆ  ความสําคัญของการศึกษาภาษี
สรรพสามิตในตางประเทศ ในการศกึษาเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับของประเทศไทย  โดย
จะศึกษาในประเทศท่ีมีลักษณะโครงสรางภาษีสรรพสามิตท่ีมีความสมบูรณและมีความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจสูง โดยแยกศกึษาเปน  2  กลุม ไดแกประเทศท่ีพัฒนาแลว คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดา  กับประเทศท่ีกําลังพัฒนาระดับใกลเคียงกับประเทศไทย  คือ  ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีในรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงสรางการจัดเก็บภาษ ี ประเภทสินคาของแตละประเทศดังกลาว     
ขางตนวาเปนเชนไรและเปรียบเทียบการจดัเก็บภาษีของแตละประเทศกับของประเทศไทยดวยใน        
ท่ีสุด 
 

4.1 ภาษีสรรพสามิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีมีความสําคัญในหลายประเทศ  เนื่องจากเปนภาษีท่ีทํา       
รายไดใหกับรัฐบาลเปนจํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เชนกันภาษีสรรพสามิตเคยเปนภาษท่ีี
ทํารายไดใหรัฐบาลเปนอยางมาก  ตอมาความสําคัญของภาษีสรรพสามิตลดลง  ปจจุบันรายไดจาก
ภาษีดังกลาวไมไดเปนรายไดหลักของรัฐบาลอีกตอไป  ในปงบประมาณ 2542 รายไดจากภาษ ี          
สรรพสามิตเปนเพยีงรอยละ 3.8 ของรายไดท้ังหมด และลดลงเหลือรอยละ  3.7  ในป  2543 1 สําหรับ
การศกึษาในวทิยานิพนธฉบับนี้  จะพจิารณาในรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของกฎหมายในการจัดเก็บ
ภาษีและประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
 

                                                  
1Louis  Alan Talley.  Excise Taxes on Alcohol,Tobacco and Gasoline: History and  Inflation Adjusted Rates 

แปลโดยเศรษฐกร  ”ภาษีสรรพสามิต สุรา ยาสูบและน้ํามันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา.”         

สามิตสาร.  2, 52.  มีนาคม – เมษายน 2544,  หนา 53. 
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4.1.1  โครงสรางการจัดเก็บภาษี 
 
           ภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บท้ังในระดับรัฐบาลกลาง 

(federal government)  จนกระท่ังถึงระดับรัฐบาลทองถ่ิน (local government)  สําหรับภาษีสรรพสามิต
ไดกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของประมวลบทบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีอากร (Internal Revenue 
Code) ซ่ึงเปนภาษีท่ีจดัเก็บโดยรัฐบาลกลาง  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกามี
รูปแบบท่ีหลากหลายตั้งแตการผลิต  การนําเขาและการขายปลีกสินคา  การใหบริการ  และภาษี
สรรพสามิตท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  หนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตมี 2 หนวยงาน 
คือ หนวยงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศ (Internal Revenue Sevice หรือ  IRS) และสํานกังาน
แอลกอฮอลยาสูบและอาวุธปน (Bureare of Alcohol, Tobacco & Fireams หรือ ATF) 2 

 
4.1.2 ประเภทของสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต3 
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาและบริการ 

4  ประเภทดงันี้  (4.1.2.1) ภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคา (manufacturers excise taxes) 
(4.1.2.2) ภาษสีรรพสามิตสําหรับการขายปลีกสินคา (retail excise taxes) (4.1.2.3) ภาษีสรรพสามิต
สําหรับการใหบริการ  (excise taxes on services) (4.1.2.4) ภาษสีรรพสามิตสําหรับส่ิงแวดลอม 
(environmental taxes) 

 
 4.1.2.1. ภาษีสรรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคา 

   ภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคาเปนการจัดเก็บภาษีจากการ
ผลิตสินคาและการนําเขาสินคา  5  ประเภท คือ (4.1.2.1.1) รถยนตและส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับรถยนต 
(automotive and related items) (4.1.2.1.2) ถานหิน (coal) (4.1.2.1.3) วัคซีนบางชนิด     (certain 

                                                  
2ประภาศ  คงเอียด.  การบริหารงานภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงาน              

สรรพสามิต.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา 192. 
3ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี           

สรรพสามิต.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หนา  428-440. 
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 4.1.2.1.1 ภาษสีรรพสามิตสําหรับรถยนตและส่ิงท่ีเกีย่วของกับรถยนต 
 กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บภาษีสินคา 3 ประเภท คือภาษสํีาหรับส่ิงท่ีใชน้ํามัน (gas 
guzzler tax) ภาษีสําหรับยางรถยนต (tires) และภาษีสําหรับผลิตภัณฑน้ํามัน(petroleum products)  
 ภาษีสําหรับส่ิงท่ีใชน้ํามัน (gas guzzler tax) เปนการจัดเกบ็ภาษีสําหรับการขายรถยนตโดย
ผูผลิต (manufacturer)  และผูนําเขาในอัตราท่ีกําหนดตามขนาดของปริมาณการใชน้ํามัน (fuel 
economy)  สําหรับรถยนตแตละแบบดังนี ้
ตารางท่ี 2  ภาษีรถยนต 

จํานวนไมลตอแกลลอน ภาษี  (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอคัน) 
ตั้งแต 22.5  ข้ึนไป 
ตั้งแต  21.5  แตไมถึง 22.5 
ตั้งแต  20.5  แตไมถึง 21.5 
ตั้งแต  19.5  แตไมถึง  20.5 
ตั้งแต  18.5  แตไมถึง  19.5 
ตั้งแต  17.5  แตไมถึง  18.5 
ตั้งแต  16.5  แตไมถึง  17.5 
ตั้งแต  15.5  แตไมถึง  16.5 
ตั้งแต  14.5  แตไมถึง  15.5 
ตั้งแต  13.5  แตไมถึง  14.5 
ตั้งแต  12.5  แตไมถึง  13.5 
นอยกวา  12.5 

0 
1,000 
1,300 
1,700 
2,100 
2,600 
3,000 
3,700 
4,500 
5,400 
6,400 
7,700 

       
ภาษีสําหรับยางรถยนต (tires)   เปนการจัดเก็บภาษีสําหรับยางรถยนตจากผูท่ีผลิตและ        

นําเขาตามอัตราภาษีซ่ึงกําหนดใหข้ึนอยูกบัน้ําหนกัของยางรถยนต  ดงันี้ 
ตารางท่ี  3  ภาษียางรถยนต 

น้ําหนกัยาง  (ปอนด) ภาษี (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอปอนด) 
1. ไมเกิน  40 
2. เกิน  40  ไมเกนิ  70 
3. เกิน  70  ไมเกนิ  90 
4. เกิน  90 

0 
0.15 
4.50 

10.50 
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 ภาษีสําหรับผลิตภัณฑน้ํามัน (petroleum products)   เปนการจัดเก็บจากผูผลิตและนําเขา   
ไดแบงการจัดเก็บภาษีออกเปน 2 ประเภทคือ  ภาษีสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล  และภาษี
สําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในอากาศยาน 

ภาษีสําหรับน้าํมันเบนซินและน้ํามันดีเซลจะเก็บเม่ือมีการนําน้ํามันออกจากโรงกล่ันหรือ
คลังน้ํามัน เพื่อใชในการบริโภคหรือเก็บภายในประเทศ การจัดเก็บภาษีจะจัดเก็บในอัตราตามปริมาณ
ตอแกลลอน ซ่ึงข้ึนอยูกับผลิตภัณฑน้ํามันแตละประเภท เชน  น้ํามันเบนซินจดัเกบ็ภาษีในอัตรา 18.3  
เซ็นตตอแกลลอน    น้ํามันดเีซลจัดเก็บในอัตรา 24.3 เซ็นตตอแกลลอน 

 4.1.2.1.2   ภาษีสรรพสามิตสําหรับถานหิน 
ผูประกอบกิจการเหมืองถานหินเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี    

โดยจัดเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณตอตัน ซ่ึงจะแตกตางกันตามประเภทของเหมืองถานหิน คือ 
เหมืองถานหินใตดนิเก็บในอัตรา 1.10 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตนั  เหมืองถานหนิท่ีอยูบนพื้นดนิ         
เก็บในอัตรา 0.55 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน  แตไดกําหนดจํานวนเงินภาษีไวดวยวาอัตราตาม
ปริมาณตอตันท่ีคํานวณไดจะตองไมเกนิรอยละ  4.4  ของรายไดจากการขายถานหิน  

4.1.2.1.3  ภาษสีรรพสามิตสําหรับวัคซีนบางชนิด 
ผูผลิตและผูนําเขา  เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิต

สําหรับวัคซีนบางชนิด  โดยจัดเก็บในอัตราดังตอไปนี ้
ตารางท่ี  4  ภาษีสําหรับวัคซีน 

ชนิดของวัคซีน ภาษี (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอปริมาณยาท่ีใช 1 คร้ัง) 
1. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ 

บาททะยกั และไอกรน 
2. วัคซีนปองกันโรคบาดทะยักและ       

ไอกรน 
3. วัคซีนปองกันโรคหัดและ คางทูม 
4. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ 

4.50 
 

0.06 
 

4.44 
0.29 

 
 วัคซีนประเภทใดท่ีมีสวนประกอบตั้งแต 2 ชนิด  อยูในโดสเดียวกัน  จํานวนภาษเีทากับ
จํานวนภาษีรวมของวัคซีนท้ังสองชนิดท่ีผสมกัน 

4.1.2.1.4.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับอุปกรณท่ีใชในการพักผอน       
หยอนใจ  กรณีนี้เก็บภาษีจากผูผลิตและผูนําเขาจากอุปกรณ  2  ประเภท ดังนี ้

DPU



 105 

  

1) อุปกรณการกฬีา  อุปกรณการกีฬาท่ีจดัเกบ็ภาษี   
สรรพสามิต คือ อุปกรณกฬีาตกปลา เก็บภาษีจาก
การท่ีผูผลิตและผูนําเขา ขายอุปกรณตกปลา                  
ในอัตรารอยละ 10  ของราคาขายสําหรับสินคานั้น  
สวนธนูและลูกศร สําหรับธนูท่ีมีน้ําหนักตัง้แต  
10 ปอนด ข้ึนไป และลูกศรท่ีใชกับธนูซ่ึงมี             
ความยาวต้ังแต 18 นิ้วข้ึนไปหรือท่ีนอยกวา 18 นิ้ว 
แตสามารถใชกับธนูท่ีมีน้ําหนักตั้งแต 10 ปอนด     
ข้ึนไป  ใหจัดเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 11  ของ     
ราคาขายสําหรับสินคานั้น 

 กฎหมายอนุญาตใหนาํภาษีอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บจากการขายสินคาเหลานี้มาหักออกจากภาษี
สรรพสามิตไดดวย   เนือ่งจากภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีจดัเก็บในระดับรัฐบาลกลางและภาษีจาก  
การขาย เชน  ภาษีการคาเปนภาษีท่ีเรียกเก็บในระดับรัฐ  เพื่อมิใหเกดิความซํ้าซอนในการจัดเกบ็ภาษี  
จึงไดมีการกําหนดไวดังกลาว 

2) อาวุธปน  กฎหมายกําหนดใหจัดเกบ็จากผูผลิตและ 
ผูนําเขาในอัตราตามมูลคา  คือ ราคาขายของอาวุธ  
ปนถาเปนปนพกซ่ึงโดยปกติจะเปนปนชนิดท่ีใช
แมกกาซีนและปนลูกโมจะเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 
10  ของราคาขาย  ถาเปนปนชนิดอ่ืนเก็บภาษใีน
อัตรารอยละ 11  ของราคาขาย 

 จะเห็นไดวากฎหมายจะกําหนดอัตราภาษีไวเปนมูลคารอยละของราคาขาย ดังนั้น จงึไดมี
การกําหนดหลักเกณฑราคาขายเพ่ือเปนฐานภาษไีว  
  การกําหนดฐานภาษีจากราคาขาย 
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคาท่ีกลาวแลวนั้น ในกรณีท่ีกําหนดใหเก็บ
ภาษีจากราคาขายหรืออัตราตามมูลคานั้น  กฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑเร่ืองราคาขายไวเปนพิเศษ  
โดยสรุปได  5  ขอ ดังนี ้

1) ราคาขายของสินคาใหรวมมูลคาของการบรรจุสินคาไวในภาชนะบรรจุใน
สภาพท่ีเหมาะสมและพรอมสําหรับการขนสงดวย 

2) ราคาขายของสินคาจะไมรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระตามกําหนดไวใน
สวนนี้  และไมรวมคาขนสง  คาประกันภยัหรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับ     
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3) เนื่องจากเปนภาษีในระดับการผลิต  ถาผูผลิตสินคาไดผลิตและขายปลีกตอ   
ลูกคาโดยตรง ราคาขายท่ีเปนฐานภาษจีะถูกกําหนดข้ึนเปนพิเศษ เพื่อ           
การจัดเก็บภาษี โดยใหนําราคาขายปลีกไปเปรียบเทียบกับราคาขายสูงสุดท่ี      
ผูผลิตจะขายสินคานั้นใหกับผูขายสงตามปกติท่ัวไปของการคาขายราคาใดท่ี  
ต่ํากวาใหใชราคานั้นเปนฐานในการคํานวณภาษ ี

4) ถาเปนการขายโดยสงสินคาไปใหลูกคา  เชน  สงใหลูกคาทางไปรษณียหรือ
การขายโดยวธีิอ่ืนใดที่ต่ํากวาราคาในตลาดปกติใหใชราคาขายโดยผูผลิต
ตามปกติท่ัวไปสําหรับสินคาประเภทนั้น  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรี   วาการกระทรวงการคลังกําหนด 

5) ราคาขายท่ีเปนฐานในการคํานวณภาษีจะไมรวมคาโฆษณาในประเทศไวดวย 
 นอกจากจะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับราคาขายท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษไีวแลว  
กฎหมายยังไดกําหนดใหการกระทําดงัตอไปน้ีเปนการขายสินคาดวย คือ 

1) การใหเชาสินคา  โดยผูผลิตหรือผูนําเขาแตการใหเชาสําหรับสินคารถยนตนั้น
จะถือเปนการขายเฉพาะการใหเชาคร้ังแรก  การใหเชาคร้ังตอไปไมถือเปน   
การขาย 

2) การท่ีผูผลิตหรือผูนําสินคาไปใชนอกจากจะนําไปใชในกระบวนการผลิตก็ให
ถือวาเปนการขายสินคาและตองเสียภาษดีวย 

    4.1.2.1.5    ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุราและยาสูบ 
       การจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาสุราและยาสูบนั้น ไดมี   

การจัดต้ังหนวยงานจดัเก็บไวโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีหนาท่ี
จัดเก็บภาษีสําหรับสินคาอาวุธปนดวย คือ  BUREAU  
OF AICOHOL  TOBACCO AND FIREARM ลักษณะ
ของภาษีจะแยกตามประเภทของสินคา คือ สุราและ
ยาสูบ  
1) ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา กําหนดใหจดัเก็บจาก

สุราท่ีผลิตในประเทศและนําเขาโดยจัดเกบ็ตาม
ปริมาณไดแบงแยกการจัดเกบ็ภาษีสุราเปน    2 
ประเภท คือ 
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  ภาษีสุราท่ีเรียกเก็บตามปริมาณตอแกลลอน (Gallonage Taxes )   เปนการจัดเกบ็ภาษี
สรรพสามิตจากการผลิตและนําเขาสุราโดยผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ ผูผลิตและผูนําเขา และไดกําหนด
อัตราตลอดจนลักษณะการจดัเก็บภาษีท่ีแตกตางตามชนิดของสุรา  
ตารางท่ี  5  อัตราภาษีสุราท่ีเก็บตามปริมาณตอแกลลอน 
ชนิดสุรา ภาษี (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ

แกลลอน) 
หมายเหต ุ

สุรากล่ัน 
ไวน 
 
 
 
 
เบียร 

13.50 
1.07 
1.57 
3.15 
3.40 
3.30 
18 

เศษของแกลลอนใหลดลงตามสวน                 
ถามีแอลกอฮอลไมเกิน 14%  
ถามีแอลกอฮอลเกิน 14% แตไมเกิน 21% 
ถามีแอลกอฮอลเกิน 21% แตไมเกิน 24% 
สําหรับแชมเปญและไวนอ่ืน ๆ 
สําหรับไวนเทียม 

    
  สุรากล่ัน  จัดเก็บภาษจีากผูผลิตและผูนําเขา    ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับ
สุราท่ีผลิตในประเทศกฎหมายกําหนดใหเกิดข้ึนเม่ือมีการนําสุราออกจากสถานท่ีเกบ็ซ่ึงไดจดทะเบียน
ไว  ถาเปนกรณีของโรงงานท่ีผลิตสุราโดยปกติก็จะตองมีสถานท่ีเก็บสุราท่ียังมิไดเสียภาษไีวภายใน
โรงงาน  แตถาเปนการเก็บสุราไวในสถานท่ีเก็บสุราซ่ึงอยูนอกโรงงานท่ีไดจดทะเบียนไว  โดยอาจจะ
เปนของผูผลิตสุราหรือบุคคลอื่นก็ได  ความรับผิดจะเกิดข้ึนเม่ือมีการนําออกจากสถานท่ีเกบ็สุรา
นอกจากโรงงานน้ันและผูประกอบการสถานท่ีเก็บสุราดงักลาวมีหนาท่ีในการจดทะเบียนและเสียภาษี
ดวย  แตถาเปนการโอนสุรากันระหวางสถานท่ีเก็บสุราซ่ึงไดจดทะเบียนไวเปนการนําสุราออกจาก
สถานท่ีเก็บสุราแหงหนึ่งไปยงัอีกแหงหนึ่ง  ผูท่ีจะตองเสียภาษี คือ ผูประกอบกจิการสถานที่เก็บสุราท่ี
รับโอนสุรานั้นไป 
  ไวน  การจัดเก็บภาษีสําหรับไวนนั้น  นอกจากไวนตามสภาพท่ีเกดิข้ึนจากการผลิตโดย 
ท่ัวไปแลว กฎหมายไดกําหนดใหผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีผลิตข้ึนเพื่อขายอยางไวน (ไวนเทียม) ใหถือเปน
ไวนตามกฎหมายดวย  แตไดกําหนดคณุสมบัติของไวนไววาจะตองมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ
อยูสูงสุดไมเกนิรอยละ 24 ของปริมาณ ถามีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบอยูเกนิรอยละ 24 ของ
ปริมาณกฎหมายกําหนดใหถือเปนสุรากล่ัน 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีไวน  คือ ผูผลิตและผูนําเขา สําหรับไวนท่ีผลิตในประเทศความรับผิด 
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการนําออกจากสถานที่เก็บบมไวนซ่ึงไดจดทะเบียน 
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  เบียร  ภาษีสรรพสามิตสําหรับเบียร มีการจัดเก็บภาษจีากผูผลิตและผูนําเขาและการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับเบียรนั้นกฎหมายกําหนดใหคืนภาษีหรือยกเวนความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษี  สําหรับเบียรท่ีผลิตในประเทศซ่ึงสงคืนโรงงานผลิต หรือเบียรท่ีมีการทําลายภายใตการควบคุม
เจาพนกังานตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด และเบียรท่ีเกิดการสูญหายโดยไฟไหม การโจรกรรม  
อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย   
  ภาษีสําหรับการประกอบกิจการท่ีเกี่ยวของกับสุรา (Occupational Tax)  ภาษีสรรพสามิต
ในสวนนี้จะเปนการจัดเก็บเปนภาษีรายป  สําหรับการผลิตและการขายสุรา  ดังนี้ 
ตารางท่ี  6  อัตราภาษีสุราท่ีเก็บจากการประกอบการ 

ประเภท ภาษี (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป) 
การผลิตหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
การขายสง 
การขายปลีก 

1,000 
500 
250 

    
   นอกจากจะเก็บภาษีเปนรายปแลว  กฎหมายยังไดกําหนดใหมีผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีหนาท่ี
ในการจดัทําบัญชีและหลักฐานอ่ืนท่ีเกีย่วของกับการผลิตหรือการขายสุราไวเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบของเจาหนาท่ีดวย 

  2)  ภาษีสรรพสามิตสําหรับยาสูบ  กฎหมายไดกําหนด
ส่ิงท่ีตองเสียภาษีไว 3 ประเภท คือ 

   ผลิตภัณฑยาสูบ  หมายถึง บุหร่ีซิการ บุหร่ี              
ซิกาแรต  ยาสูบสําหรับกลองยาสูบ และยาสูบท่ีไม
มีควัน ( ยานัตถุ และยาเค้ียว) 

   กระดาษท่ีใชสําหรับมวนบุหร่ีซิกาแรต  หมายถึง
กระดาษหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีใชสําหรับมวนบุหร่ี             
ซิกาแรต 

   กระดาษท่ีทําเปนทรงกระบอก เพื่อใชสําหรับผลิต
บุหร่ีซิกาแรต  ซ่ึงหมายถึง กระดาษท่ีใชสําหรับ
มวนบุหร่ีซิกาแรตท่ีไดทําเปนหลอดแลว  เพื่อให
พรอมท่ีจะนําไปใชในการผลิตบุหร่ีซิกาแรต 
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  ผูผลิตหรือนําเขาซ่ึงผลิตภัณฑยาสูบ กระดาษท่ีใชสําหรับมวนบุหร่ีซิกาแรต  หรือกระดาษ
ท่ีทําเปนหลอดเพื่อใชสําหรับผลิตบุหร่ีซิกาแรตดังกลาวมีหนาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับยาสูบ
ในอัตราดังตอไปนี ้
ตารางท่ี  7  อัตราภาษีสําหรับยาสูบ 

ชนิด ภาษี (ดอลลารสหรัฐอเมริกา) 
1. ซิการขนาดเล็ก  น้ําหนกัไมเกิน 3 ปอนด ตอ 1,000 

มวน 
2. ซิการขนาดใหญ   น้ําหนักไมเกิน 3 ปอนด ตอ 1,000 

มวน 
3. บุหร่ีซิกาแรตขนาดเล็ก  น้ําหนักไมเกิน 3 ปอนด ตอ 

1,000 มวน 
4. บุหร่ีซิกาแรตขนาดใหญ  น้ําหนกัเกนิ 3 ปอนด ตอ 

1,000 มวน 
5. กระดาษท่ีใชสําหรับมวนบุหร่ีซิกาแรต 
6. กระดาษท่ีทําเปนทรงกระบอกเพ่ือใชสําหรับผลิต

บุหร่ีซิกาแรต 
7. ยานัตถุ 
8. ยาเค้ียว 
9. ยาสูบท่ีใชกับกลองยาสูบ 

1.125 เซ็นตตอ  1,000 มวน 
 
12.75 % ของราคาขาย 
แตไมเกนิ 30  ตอ  1,000  มวน 
12  ตอ  1,000  มวน 
 
25.20 ตอ  1,000  มวน 
 
0.75  ตอ 1 เลม  (25  แผน) 
0.015  เซ็นต ตอ 50 อัน 
 
0.36 ตอปอนด 
0.12 ตอปอนด 
0.675   ตอปอนด 

  
    4.1.2.2.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการขายปลีกสินคา 
    เปนการจัดเกบ็ภาษีจากผูขายปลีกสินคา  3 ประเภท  คือ 
    รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีเปนส่ิงฟุมเฟอย (luxury passenger vehicles) นอกจากจะ
เสียภาษีสําหรับการผลิตของภาษีสําหรับส่ิงท่ีใชน้ํามันแลว ตองเสียภาษีในกรณีขายปลีกดวย โดยตอง
เปนรถยนตส่ีลอท่ีมีน้ําหนักไมเกิน 6,000 ปอนด ภาระภาษีเกิดเม่ือขายปลีกคร้ังแรก  อัตราภาษีรอยละ 
10  ของราคาขาย เฉพาะจํานวนท่ีเกิน 30,000 ดอลลาร 
  น้ํามันเช้ือเพลิงบางชนิด (special fuels) จัดเก็บภาษสีรรพสามิตสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิง 
นอกจากนํ้ามันเบนซิน คือจัดเก็บจากน้ํามันดีเซล น้ํามันเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ท่ีใชกับเคร ื่องยนตและกาซ
ธรรมชาติท่ีนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตจดัเก็บในอัตราตามปริมาณ 6 เซ็นตตอ 1 แกลลอน   
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   รถยนตบรรทุกและรถพวงท่ีมีขนาดใหญ (heavy  trucks and trailers) จัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสําหรับรถยนตบรรทุกและรถพวงท่ีมีขนาดใหญสําหรับการขายปลีกในคร้ังแรกของแชส
ซีสสรถบรรทุก    ตัวถังรถบรรทุก    แชสซีสสรถพวงหรือกึ่งรถพวง     ตัวถังรถพวงหรือ กึ่งรถพวง  
 รถแทรกเตอรท่ีออกแบบมาเพื่อใชขนสงบนถนน โดยเปนสวนประกอบของรถพวงหรือกึ่งรถพวง 
 
   4.1.2.3.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการใหบริการ 
       กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บภาษีสําหรับการใหบริการดานการส่ือสาร
โทรคมนาคม (Communications Services) การใหบริการขนสงทางอากาศ (Transportation by Air) 
การประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภยัท่ีออกโดยผูรับประกันภัยตางประเทศ (Policies issued by 
foreign Insurers) ตลอดจนกิจการการพนนัและอ่ืนๆ (Taxes on wagering and certain other excise 
taxes) 
  โดยมีหลักในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังนี ้
 การใหบริการดานการส่ือสารโทรคมนาคม (Communications Services) 
 ผูจายเงินคาบริการเปนผูท่ีจะตองเสียภาษ ี  กฎหมายไดกําหนดจัดเก็บในอัตรารอยละ 3 
ของคาบริการท่ีไดรับ บริการดานการส่ือสารท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต คือ การใหบริการโทรศัพท      
ทุกประเภท  ไมวาจะเปนการใหบริการโดยผูประกอบกิจการท่ีจาํกัดภายในแตละทองท่ี  การ
ใหบริการโทรศัพทแบบ “toll telephone service” ซ่ึงเปนการใหบริการท่ีคํานวณคาบริการตาม
ระยะทางและเวลาที่ใชบริการ และจะตองจายคาบริการในสหรัฐอเมริกา  การใหบริการโทรพิมพ  
ตลอดจนการใหบริการดานส่ือสารและโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ซ่ึงจํากัดเฉพาะภายในกลุมท่ีเปนสมาชิก 
 การใหบริการขนสงทางอากาศ (transportation by air) 
 การใหบริการขนสงทางอากาศแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การขนสงบุคคลและการขนสง
ทรัพยสิน  ดังนี้ 

1. การขนสงบุคคล กฎหมายใหจดัเก็บภาษจีาก “ผูท่ีใชบริการ” ดานการขนสงบุคคล
ทางอากาศยาน  ซ่ึงเปนบริการภายในประเทศ ในอัตรารอยละ 10 ของคาบริการ ในกรณีท่ีมีการจาย             
คาบริการนอกประเทศ ภาระภาษีจะเกิดข้ึนเม่ือการใหบริการโดยอากาศยานนั้นไดเร่ิมตนและส้ินสุด
ลงในประเทศหรือภายในเขต 225 ไมล  จากเขตแดนท่ีใกลท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงจะรวมถึงพืน้ท่ี
ของประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกดวย  และมีการจัดเก็บภาษีสําหรับการใหบริการขนสงทาง
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2. การขนสงทรัพยสิน  กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับการขนสง
ทรัพยสินโดยอากาศยานภายในประเทศในอัตรารอยละ 6.25 ของคาบริการ   โดยจะเก็บภาษีเฉพาะ
การขนสงทรัพยสินท่ีตองเสียคาบริการในการขนสง  แตไมรวมถึงการกระเปาเดนิทางของผูโดยสาร
ตามจํานวนท่ีโดยปกติจะตองใชติดตัวไปในการเดินทาง 
  แตมีกรณยีกเวนสําหรับการขนสงบุคคลและทรัพยสินทางอากาศยาน  โดยอากาศยาน
ขนาดเล็กท่ีมีน้าํหนักไมเกิน 6,000 ปอนด และตองเปนการขนสงตามเสนทางท่ีกําหนดไว 

การประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภยัท่ีออกโดยผูรับประกันภัยตางประเทศ (policies 
issued by foreign Insurers) 
 ในกรณีนี้กฎหมายกําหนดใหใชบังคับแกกรมธรรมประกันภัย  การประกันความเสียหาย
ทางการเงิน (indemnity bond)  และสัญญาจายเงินรายป (annuity contract) ซ่ึงออกโดยผูรับประกันภัย
หรือผูรับประกันภยัชวง  ซ่ึงเปนบุคคลหรือนิติบุคคลตางประเทศโดยแบงอัตราภาษอีอกได 3 ประการ 
ดังนี ้
  1)  การประกนัภัยอุบัติเหตหุรือประกันความเสียหายทางการเงิน จะเก็บภาษใีนอัตรา 
4 เซ็นต จากจํานวน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือสวนของ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาของคาเบ้ีย          
ประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย หรือการประกันความเสียหายทางการเงินนัน้ 
  2) การประกนัชีวิตหรือประกันความเจ็บปวยอุบัติเหต ุ  และสัญญาจายเงินรายป            
จะเก็บภาษีในอัตรา  1  ดอลลาหสหรัฐอเมริกาของคาเบ้ียประกันภัย 
  3)  การรับประกันชวง  จะเก็บภาษใีนอัตรา 1 เซ็นต จากจํานวน  1   ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาหรือสวนของ  1  ดอลลารสหรัฐอเมริกา  เม่ือมีการจายคาเบ้ียประกันภยั 
  กิจการการพนนัและอ่ืน ๆ (taxes on wagering and certain other excise taxes) 
  การศึกษาในเร่ืองนี้สามารถแยกการพจิารณาการจัดเก็บภาษีไดเปน 2 ประเภท คือ 
ภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการพนันและภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการอ่ืน ๆ 

1) ภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการการพนนั  มีการจดัเกบ็ภาษีสําหรับผูท่ีดําเนินธุรกจิ
รับแทงพนัน  โดยกระทําในรูปแบบของบอนการพนัน  หรือการพนันในรูปแบบของการเส่ียงโชค
อยางอ่ืน  อัตราภาษีกําหนดตามประเภทของกิจการการพนันมี  2  ประเภท  คือ  
 กิจการการพนนัท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนนิการโดยรัฐจะเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 0.25  
ของรายรับ   

DPU



 112 

  

 กิจการการพนนัท่ีไมไดรับมอบหมายใหดําเนินกจิการโดยรัฐจะเก็บภาษีในอัตรารอยละ 2 
ของรายรับ  การประกอบกจิการท่ีเกีย่วกับการพนนั นอกจากเสียภาษีจากรายรับท่ีไดรับจากการพนนัแลว 
ยังเรียกเก็บจากผูประกอบกจิการ โดยจัดเก็บเปนรายปในอัตราปละ 500 ดอลลารสหรัฐอเมริกาดวย    
ซ่ึงเรียกภาษีนีว้า  “Occupational Tax” 

กฎหมายไดยกเวนภาษใีหสําหรับการพนันโตดมาท่ีไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายของ           
แตละมลรัฐ  การพนันท่ีใชอุปกรณหยอดเหรียญและกิจการสลากกินแบงท่ีดําเนินการโดยรัฐ 

2) ภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการอ่ืน ๆ  
10  มีกิจการบางประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหเสียภาษีสรรพสามิตดวย 
 ภาษีสําหรับการบํารุงรักษาทาเรือเปนการจดัเก็บภาษีจากผูใชทาเรือในการขนถาย 

สินคา  โดยจัดเก็บในอัตรารอยละ  6.125   ของมูลคาสินคาท่ีขนถาย ณ ทาเรือนั้น   แตยกเวนภาษใีห
สําหรับการขนถายสินคาท่ีดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ 
              ภาษีสําหรับการขนสงทางเรือ  เปนการจดัเก็บภาษีจากผูประกอบธุรกิจการขนสง
ทางเรือ สําหรับเสนทางท่ีกําหนดไว ซ่ึงตองใชเวลาในการเดินทางมากกวาหนึ่งคืน  หรือเรือท่ีใชใน
การเลนการพนันดวย แตตองเปนเรือท่ีมีลักษณะใชเพื่อความสําราญ  ซ่ึงสามารถรับผูโดยสารไดตัง้แต 
16  คนข้ึนไป 
   ภาษีสําหรับการใชรถยนต  เก็บภาษีสําหรับรถยนตท่ีมีน้ําหนกัตั้งแต 55,000 
ปอนดข้ึนไป  โดยจัดเก็บภาษีเปนรายป  กลาวคือ  ถาเปนรถยนตท่ีมีน้ําหนกัต้ังแต 55,000 ปอนด          
แตไมเกนิ 75,000  ปอนด  จะเก็บภาษีในอัตรา 100 ดอลลารสหรัฐอเมริกา  โดยจัดเก็บเพิ่มอีกสําหรับ
ทุก ๆ 1,000 ปอนด  ของสวนท่ีเกนิ 55,000 ปอนด  ในอัตรา 1,000 ปอนด  ละ 22 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา แตถาเปนรถยนตท่ีมีน้ําหนกัเกิน 75,000  ปอนดข้ึนไป  จะเก็บภาษีในอัตรา 550 ดอล
ลารสหรัฐอเมริกา  ถาในระหวางระยะเวลา 1 ป  รถยนตดังกลาวไดสูญหายหรือถูกขโมยไปและไม
สามารถนํารถยนตนัน้กลับมาใชอีก  นับแตวันท่ีสูญหายหรือถูกขโมยไป  กฎหมายกําหนดใหคํานวณ
ภาษีตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีไดใชรถยนตในปนั้น  และมีการกําหนดใหยกเวนภาษีสําหรับรถยนต
ท่ีใชในกิจการของรัฐ 
   ภาษีสําหรับการขุดแรในทะเล  เปนการจัดเก็บภาษีจากผูท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการขุดแรในทะเล  จัดเก็บตามราคาประเมินของแรท่ีขุดไดในอัตรารอยละ 3.75  โดยให
รัฐมนตรีมีอํานาจกาํหนดหลักเกณฑในการประเมินราคาแรดังกลาวเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีดวย
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   4.1.2.4.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับส่ิงแวดลอม 
               ภาษีสรรพสามิตสําหรับส่ิงแวดลอม ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกามี
กําหนดใหจัดเก็บจากผลิตภณัฑปโตรเลียม (tax on petroleum)  เคมีภัณฑบางชนดิ (tax on certain 
chemicals)วัตถุท่ีนําเขาบางชนิด (tax on certain imported substances) และสารทําลายโอโซน (tax on 
ozone-depleting chemicals)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  ภาษีสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 เปนการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากผูผลิตและผูนําเขาสําหรับน้ํามันดบิท่ีนําไปกล่ันใน  
โรงกล่ันน้ํามัน และสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีนําเขา และกฎหมายยังไดกําหนดใหจดัเกบ็ภาษี
สําหรับน้ํามันดิบภายในประเทศท่ีนําไปใชในประเทศในกิจการอ่ืนนอกจากการกล่ันน้ํามัน โดยบุคคล
ใดก็ตามท่ีนําไปใชจะเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี และสําหรับน้ํามันดิบท่ีสงออกไปตางประเทศ  โดย             
ผูสงออกก็ตองเสียภาษดีวย  แตมีการยกเวนภาษใีหสําหรับน้ํามันดิบท่ีนําไปใชในโรงงานสกัดน้ํามัน
และกาชธรรมชาติเพื่อทําใหไดมาซ่ึงน้ํามันดิบนั้น ๆ  
 การจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตในกรณนีี้มีวตัถุประสงคเพื่อนําเขากองทุน 2 กองทุน คือ กองทุน
พิเศษสําหรับวตัถุมีพิษ (Hazardous Substance Superfund) ในอัตรา 9.7 เซ็นตตอบาเรล (1 บาเรล = 
157.9868 ลิตร)  และกองทุนทรัสตกรณีน้าํมันร่ัวไหล (Oil Spill Liability Trust Fund)  ในอัตรา 5 
เซ็นตตอ 1 บาเรล  
  ภาษีสําหรับเคมีภัณฑบางชนดิ 

เปนการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากผูผลิตและผูนําเขา เคมีภัณฑบางชนิดซ่ึงโดยปกติ       
ยอมกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เชน อะเซทิลีน (acetylene) เบนซิน (benzene)  บิวเทน 
(butane) บิวทลีิน (butylene) บิวทาไดอีน (butadiene) เอทิลีน (ethylene) มีเทน (methane) ภาษีท่ี           
จัดเก็บในอัตราตามปริมาณตอตันท่ีแตกตางกันตามชนดิของสารเคมี เชน สารเคมีท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้
จะเก็บภาษีในอัตรา 4.87 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน 
 กฎหมายกําหนดใหยกเวนภาษีสําหรับการนําสารเคมีไปใชในกิจการบางประเภท เชน    
ใชในการทําปุย  ใชเปนเช้ือเพลิงและใชในการผลิตอาหารสัตว เปนตน   

ภาษีสําหรับวตัถุท่ีนําเขาบางชนิด 
 เปนการจัดเกบ็ภาษีสําหรับวัตถุบางชนิดท่ีเม่ือนําไปใชจะกอใหเกิดผลกระทบตอ 
ส่ิงแวดลอม โดยปกติวัตถุท่ีตองเสียภาษเีหลานี้จะนําไปใชในการผลิตเปนเคมีภณัฑดังท่ีกลาวมาแลว 
กฎหมายจึงกําหนดอัตราภาษีไวเชนเดยีวกบัเคมีภัณฑท่ีจะนําวตัถุนั้นไปใชในการผลิต  ซ่ึงความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการนําเขาโดยผูนําเขาไมวาจะนําไปใชในการผลิตเคมีภัณฑโดยตรง
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ภาษีสําหรับสารเคมีท่ีทําลายโอโซน 
เปนการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตหรือนําเขาสารเคมีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

ซ่ึงโดยปกติจะเปนสารจําพวกคลอโรฟลูออโรคารบอน (chlorofluorocarbon หรือ CFC) ท่ีทําลาย
โอโซนในอากาศ  วิธีการคํานวณภาษกีฎหมายจะกําหนดไวเปนพิเศษตามปริมาณตอน้ําหนักหนึ่ง
ปอนดของสารเคมีแตละชนดิ  โดยไดกําหนดฐานภาษีสําหรับสารเคมีเหลานี้ไวเปนอัตราแนนอน  
เปนรายปและเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 45 สําหรับในปตอไป  จํานวนเงินภาษจีะเทากบัฐานภาษีคูณดวย
อัตราสวนการทําลายโอโซน (ozone-depleting factor)  ของสารเคมีแตละชนิด  

   
4.1.3  เปรียบเทียบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย4 
 

ภาษีสรรพสามิตของไทยและสหรัฐอเมริกาเม่ือเปรียบเทียบแลวจะมีความ 
แตกตางกนัหลายประการ  ในท่ีนีจ้ะเปรียบเทียบกันเฉพาะสวนท่ีเห็นวาสําคัญตอการศึกษาและเปน
ประโยชนในการนํามาวิเคราะห ซ่ึงมี    5  ประการ  ดังนี้  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย (4.1.3.1) สินคา
และบริการท่ีตองเสียภาษี (4.1.3.2) ผูมีหนาท่ีเสียภาษี (4.1.3.3) ฐานภาษีและอัตราภาษี (4.1.3.4) และ
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี (4.1.3.5) 

 
4.1.3.1. ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย 

  กฎหมายภาษสีรรพสามิตของสหรัฐอเมริกากําหนดใหจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตหลายระดับซ่ึงแบงออกเปน  4  ประเภท  คือภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคา  ภาษี
สรรพสามิตสําหรับการขายปลีกสินคา ภาษีสรรพสามิตสําหรับการใหบริการ และภาษีสรรพสามิต
สําหรับส่ิงแวดลอม โดยภาษีสรรพสามิตทุกประเภทจะบัญญัติรวมไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ 
ประมวลบทบัญญัติวาดวยภาษีอากร  (Internal Revenue Code)  และเปนภาษีท่ีจัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง 
 สําหรับภาษีสรรพสามิตของไทยน้ันเปนภาษีท่ีจัดเก็บจากการผลิตสินคาและการใหบริการ  
โดยบัญญัติไวในกฎหมายรวม 5 ฉบับ  คือ  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  พระราชบัญญัติ 

                                                  
4ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี

สรรพสามิต.  นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2541, หนา 462-465. 
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ดังนัน้  ลักษณะกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและไทยมีความแตกตางกนั  คือ  ภาษี
สรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนภาษีท่ีจดัเก็บหลายประเภทโดยรัฐบาลกลางท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายฉบับเดียวกันแยกตามประเภทของภาษี  แตกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยไดกําหนดให
จัดเก็บเฉพาะสําหรับการผลิตสินคาและการบริการท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับ  โดยไมมีการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับการขายปลีก  สวนภาษีสรรพสามิตสําหรับส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น         ถาพิจารณาในเนื้อหาของกฎหมายแลวก็อาจจะถือไดวาเปนภาษีสําหรับการ
ผลิตสินคาเชนเดียวกัน  เพราะเปนการจัดเก็บจากการผลิตและนําเขาซ่ึงเคมีภัณฑหรือวัตถุอ่ืนใดท่ี
กําหนดใหตองเสียภาษี   สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีการจัดเก็บภาษีสําหรับส่ิงแวดลอมโดยตรงเม่ือ
เดือนกุมภาพันธ 2545 คือ จัดเก็บสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนประเภทอนพุันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ของไฮโดรคารบอน แตกอนหนานี้ก็มีการนําเหตุผลเร่ืองส่ิงแวดลอมมาใชในการพิจารณาจัดเก็บภาษี
สําหรับสินคาบางประเภท  เชน   สินคาแบตเตอร่ี   

 
4.1.3.2. สินคาและบริการท่ีตองเสียภาษ ี

      กฎหมายภาษีสรรพสามิตของสหรัฐอเมริกากําหนดใหจัดเก็บภาษีจาก          
สินคาและบริการแยกตามประเภทของภาษี คือ 

1)  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการผลิตสินคาจะกําหนดใหจัดเก็บภาษี
จากรถยนตและส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับรถยนต  (ยางรถยนต  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน)   ถานหิน 
วัคซีนบางชนดิ  อุปกรณท่ีใชในการพกัผอนและสันทนาการ  (อุปกรณกฬีาตกปลา  ธนูและลูกศร  
และอาวุธปน)  ตลอดจนสุราและยาสูบ  ซ่ึงรวมถึงการนําเขาสินคาเหลานี้ดวย 

2) ภาษีสรรพสามิตสําหรับการใหบริการ  กําหนดใหจัดเก็บภาษีจาก
การใหบริการส่ือสารโทรคมนาคมการใหบริการขนสงทางอากาศ  การประกันภัยโดยผูรับประกันภัย
ตางประเทศ  และกิจการการพนันและอ่ืน ๆ 

สําหรับภาษีสรรพสามิตของไทยน้ัน  เปนการจัดเก็บภาษีจากการผลิตและนําเขาซ่ึงสินคา  
15  ประเภท คือ (1) น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  (2)  เคร่ืองดื่ม  (3)  เคร่ืองไฟฟา (เคร่ืองปรับอากาศท่ี
มีขนาดทําความเย็นไมเกิน 72,000 บีทียูตอช่ัวโมง ,โคมไฟฟาหรือโคมระยา)  (4)  แกวและเคร่ืองแกว 
(แกวเลดคริสตัลและแกวคริสตัลอ่ืน ๆ)  (5)  รถยนต  (รถยนตนั่งและรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน
สิบคน)  (6)  เรือ  (เรือยอชตและยานพาหนะทางน้ําท่ีใชเพื่อความสําราญ )  (7)  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม
และเคร่ืองสําอาง (น้ําหอมหัวน้ําหอมและน้ํามันหอม) (8) พรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ  (9) หินออน 
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เม่ือเปรียบเทียบสินคาท่ีจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะภาษีท่ีเกีย่วกับการผลิตและนําเขาสินคานั้น  จะเห็นไดวามีการจดัเกบ็ภาษี
จาก            สินคาท่ีเหมือนกัน  คือ    น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  รถยนต  สุรา และยาสูบ  สําหรับ
สินคาอ่ืน ๆ นั้น  จะมีความแตกตางกนั  คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต
สําหรับเคร่ืองดื่ม  เคร่ืองไฟฟา (เคร่ืองปรับอากาศ)  แกวและเคร่ืองแกว  เรือ  ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม
และเคร่ืองสําอางพรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืน ๆ หินออนและหินแกรนิต  รถจักรยานยนต  แบตเตอร่ีและ
ไพ  ในสวนของประเทศไทยจะไมมีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับยางรถยนต  ถานหิน  วัคซีน 
และอุปกรณท่ีใชในการพักผอนหยอนใจ  สวนภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการนั้นจะแตกตางกนัโดย
ส้ินเชิงเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีการจัดเก็บภาษสํีาหรับบริการประเภทสนามแขงมา  และ
ประเทศไทยไมมีการจัดเก็บภาษีสําหรับบริการส่ือสารโทรคมนาคม  บริการขนสงทางอากาศ  การ
ประกันภัย  และ        กิจการการพนัน 

ภาษีสรรพสามิตสําหรับส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนการจัดเก็บจากการ
ผลิตและนําเขาสินคาเชนเดยีวกัน  โดยเก็บจากสินคา 4 ประเภท  คือ  ผลิตภัณฑปโตรเลียม  (น้ํามันดิบ
ท่ีทําการขุดเจาะในประเทศ)  เคมีภัณฑบางชนิด วัตถุท่ีนําเขาบางชนิด    ซ่ึงสวนใหญจะเกีย่วกับ              
การผลิตเคมีภัณฑและสารเคมีท่ีทําลายโอโซน  เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยจะเห็นไดวา
ประเทศไทยเร่ิมมีการจัดเก็บภาษีจากสินคาเฉพาะสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน 

ภาษีสุราของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเกบ็ภาษีสําหรับการออกใบอนญุาตใหทําการ
ผลิตขายสง  และขายปลีกสุราดวย  โดยใหถือวาเปนภาษปีระเภทหนึ่ง  คือ  ภาษีสําหรับการประกอบ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสุรา (Occupational  Tax)  แตในสวนของประเทศไทยนัน้มิไดมุงหมายใหจดัเก็บ
เปนภาษีแตจะเก็บในรูปของคาธรรมเนียม  ซ่ึงโดยนิตินัยตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.  2493  มิไดถือ
เปนภาษีโดยตรง 

ในสวนท่ีเกีย่วกับภาษีสรรพสามิตสําหรับยาสูบของประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากจะ
เก็บภาษีจากยาสูบโดยท่ัวไป คือ  บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ ฯลฯ  แลว  ยังเก็บภาษจีากยานัตถุโดยให
ถือวาเปนผลิตภัณฑยาสูบชนิดหนึ่ง  นอกจากน้ียังเก็บภาษีสําหรับกระดาษท่ีใชมวนบุหร่ีซิกาแรต  
และใบยาสูบดวย  ในสวนของประเทศไทยนั้น  ยานัตถุจะไมถือวาเปนยาสูบและไมมีการจัดเก็บภาษี
สําหรับกระดาษที่ใชมวนบุหร่ีซิกาแรตและใบยาสูบ ใบยาสูบแมจะไมมีการจัดเกบ็ภาษีแตก็มีการควบคุม
โดยการออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวกับยาสูบตั้งแตการนําเมล็ดพันธุยาสูบเขามาในราชอาณาจักร  การเพาะปลูก  
การบม  การหัน่  ตลอดจนการจําหนายดวย 
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สินคาและบริการท่ีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดใหจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต  
เชน  อุปกรณกีฬาตกปลา  และกิจการการพนัน  ซ่ึงประเทศไทยมิไดกําหนดใหจดัเกบ็ภาษี  หรือสินคา
และบริการท่ีจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย  เชน  พรมและส่ิงทอปูพื้นและบริการสนาม       
แขงมา  ซ่ึงมิไดจัดเก็บภาษสีรรพสามิตในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  ความแตกตางกันดังกลาวนี้เปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเหตุผลในการจัดเก็บภาษขีองแตละประเทศ  โดยท่ีระบบภาษีทางออม
ของแทบทุกประเทศจะแบงออกเปน  2  ประเภท  ประเภทหนึ่ง คือ ภาษีการขายท่ัวไป  (General sale 
tax)  ซ่ึงปกติจะเก็บจากสินคาและบริการทุกประเภท  เชน  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษกีารคา  หรือภาษี       
การขายหรือการบริโภคอ่ืน ๆ  ท่ีมีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละประเทศ  อีกประเภทหนึ่งคือ ภาษี
การขายเฉพาะ ซ่ึงเรียกเกบ็จากสินคาหรือบริการประเภทใดประเภทหน่ึงเปนการเฉพาะตางหากจาก
ภาษีการขายท่ัวไป  เชน  ภาษีสรรพสามิต  เปนตน  ดงันั้น  โดยปกติสินคาและบริการท่ีมิไดจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตก็จะตองเสียภาษีการขายท่ัวไปของประเทศนั้น  สวนสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตโดยปกติกต็องเสียภาษีการขายท่ัวไปดวย  เชน  สินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต
ของไทยก็ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย  ดังนัน้  สินคาและบริการท่ีมิไดกาํหนดใหเสียภาษีสรรพสามิต       
มิใชวาจะไมตองเสียภาษีอ่ืนใดอีก  เนื่องจากหลักเกณฑในการพิจารณาจัดเก็บภาษสีรรพสามิตยอม
แตกตางกนัไปในแตประเทศ  ดังนั้น  จึงยอมมีความแตกตางกนัไปสําหรับประเภทของสินคาและ
บริการท่ีจะตองเสียภาษ ี

บริการบางประเภทท่ีไมมีการจัดเก็บภาษใีนประเทศไทย  เชน  กจิการการพนัน เพราะถือ
เปนกิจการท่ีผิดกฎหมาย 
 
  4.1.3.3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี

               ภาษสีรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับการผลิตสินคา  
โดยหลัก    ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ ผูผลิตและผูนําเขาสินคาซ่ึงเปนเชนเดียวกับภาษีสรรพสามิตของไทย 
และภาษีสรรพสามิตของไทยน้ันยังไดกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษดีวย  เชน  กรณีตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  นอกจากจะกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุราหรือผูนําเขาสุราเขามา
ในราชอาณาจกัรมีหนาท่ีตองเสียภาษแีลว ยังกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการเปล่ียนแปลง
ภาชนะบรรจุสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจกัร5 ผูรับโอนสุราท่ีไดรับการลดหยอนหรืองดเวนไมเรียก
เก็บภาษีจากผูไดรับเอกสิทธ์ิ  และไดรับเอกสิทธ์ิท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดในการไดรับ

                                                  
5พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 8 วรรคสอง. 

DPU



 118 

  

ย 

                                                 

สําหรับผูมีหนาท่ีเสียภาษใีนกรณีของบริการนั้นภาษีสรรพสามิตของไทยกําหนดให            
ผูประกอบการสถานบริการเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี  ซ่ึงจะเหมือนกับภาษีสรรพสามิตสําหรับการ 
ใหบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจใหบริการส่ือสารโทรคมนาคม
บริการขนสงทางอากาศ  การประกันกจิการการพนันและอ่ืน ๆ เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
 
  4.1.3.4. ฐานภาษีและอัตราภาษี 

                       ภาษีสรรพสามิตของสหรัฐอเมริกาโดยสวนใหญจะเก็บภาษีในอัตรา
ตามปริมาณหรืออัตราท่ีกําหนดแนนอน แตในสวนของประเทศไทยจะกําหนดไวท้ังอัตราตามปริมาณ
และตามมูลคา  โดยใหคํานวณภาษีเปรียบเทียบกันวาจํานวนภาษีท่ีคํานวณไดอันใดจะสูงกวาระหวาง
การใชอัตราตามปริมาณกับอัตราตามมูลคา  ถาจํานวนใดสูงกวากใ็หเสียภาษใีนจํานวนนัน้  

 
4.1.3.5. ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษ ี

                       ภาษีสรรพสามิตของไทยสําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศไดกําหนด
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีไวโดยชัดแจงตามพระราชบัญญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2527           
คือโดยท่ัวไปความรับผิดจะเกิดข้ึนเม่ือนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน 
(มาตรา 10 (1) (ก) และ (ข))  สวนภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกําหนดใหความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการขายสินคาและไดกําหนดไวเปนพิเศษสําหรับการใหเชาสินคา
และการท่ีผูผลิตนําสินคาไปใช ก็ใหถือวาเปนการขายดวย 

สรุป ภาษีสรรพสามิตของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประเภทบัญญัติในกฎหมายฉบับเดียว 
คือ ประมวลบทบัญญัติวาดวยภาษีอากร (Internal Revenue Code)  ใชจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 4 
ประเภท คือ   การผลิตสินคา ภาษีสําหรับส่ิงแวดลอม   การขายปลีกและการใหบริการ ผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษี คือ  ผูผลิต  ผูนําเขาและผูใหบริการ  โดยฐานภาษีสวนใหญเก็บในอัตราตามปริมาณหรืออัตราท่ี

 
6พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  มาตรา 47 (3) (ก) วรรคสอง.   
7พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.   มาตรา 42. 
8พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527.  มาตรา 144 เบญจ. 
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4.2 ภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา 
 

ประเทศแคนาดานับวาเปนประเทศท่ีมีการพัฒนากาวหนาอยางมาก  และมีระบบภาษี
ท่ีคอนขางสมบูรณ  ในการศึกษาภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา จะศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
โครงสรางการจัดเก็บภาษีประเภทสินคาท่ีจดัเก็บและการเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย 

 
4.2.1 โครงสรางการจัดเก็บภาษี 
 

 ภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา ไดกําหนดไวในกฎหมาย  2  ฉบับ คือ  
1) กฎหมายสรรพสามิต (Excise Act) เปนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก       

สินคาเฉพาะอยาง คือ สุรา เบียร ไวน  และยาสูบ ซ่ึงไดมีการกําหนดอัตราภาษีไวพรอมกับการควบคุม
การผลิตและการออกใบอนญุาตตางๆ ภาษีตามกฎหมายน้ีเรียกวา อากรสรรพสามิต (Excise Duty)9 

2) กฎหมายภาษสีรรพสามิต Excise Tax Act เปนการจัดเก็บภาษจีากการ
บริการและสินคาอ่ืน  โดยแยกเปนภาษสํีาหรับการบริโภคหรือการขาย ซ่ึงจัดเก็บจากสินคาเกือบทุก
ประเภทและภาษีท่ีจัดเก็บเฉพาะสําหรับสินคา คือ ภาษสีรรพสามิตสําหรับเคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ 
อัญมณี วิทย ุ และอ่ืนๆ  ภาษีสรรพสามิตสําหรับไพและภาษีท่ีจดัเก็บเฉพาะจากการบริการ คือ          
การประกันภัยนอกจากประกนัภัยทางทะเล การเดินทางอากาศ  การส่ือสาร โดยมี 2 หนวยงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษี คือ  กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย
และการออกกฎหมายเกี่ยวกบัการเงินการคลัง  และกระทรวงจัดเก็บรายได  (Ministry of National  
Revenue) ทําหนาท่ีเกีย่วกับการดําเนินการจัดเก็บรายไดของรัฐ10 

                                                  
9นภารัตน  กัลยาณสุต และคณะ.  รายงานการดูงานสรรพสามิต ณ ประเทศแคนาดา (ระหวางวันที่ 28 

สิงหาคม- 18 กันยายน 2535),  หนา 11. 
10ประภาศ  คงเอียด.  การบริหารงานภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาษี

สรรพสามิต.  หนา 202. 
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4.2.2 ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษี11 
 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ อาจแบงลักษณะของ     
สินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตออกเปน 2 ประเภท คือ  (4.2.2.1) ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคา 
(Excise taxes on commodities) และ(4.2.2.2) ภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการ (Excise taxes on 
services) 

 
4.2.2.1  ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคา 

   ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาของแคนาดาแบงออกไดเปน 6 ประเภท  
คือ  

4.2.2.1.1  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา 
(Excise tax on consumption or sales) 

4.2.2.1.2   ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา (Excise duties on liquor) 
4.2.2.1.3  ภาษสีรรพสามิตสําหรับยาสูบ (Excise duties on tobacco) 
4.2.2.1.4  ภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับอัญมณี 

วิทยุ และอ่ืน ๆ (Excise taxes on cosmetics, jewellery, 
radio, etc.) 

4.2.2.1.5  ภาษสีรรพสามิตสําหรับไวน (Excise taxes on wines) 
ภาษีสรรพสามิตสําหรับนิตยสาร (Excise tax on sprit – run 
periodicals) 

 4.2.2.1.1  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา   
(Excise tax on consumption or sales) 

 ภาษีสรรพสามิตกรณีนี้เปนการเก็บภาษีจากสินคาซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกับภาษกีารขาย      
ท่ัวไป  เนื่องจากเปนการจัดเก็บภาษีท่ีครอบคลุมสินคาเกือบทุกประเภท  โดยผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ  

1) ผูผลิต  ในกรณีสินคาท่ีผลิตในประเทศ  ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมี
การสงมอบสินคา หรือโอนกรรมสิทธ์ิไปยังผูซ้ือ หรือเม่ือผูผลิตน้ัน ๆ นําสินคาไปใชเอง 

                                                  
11ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี               

สรรพสามิต.  หนา443-450. 
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 2) ผูนําเขา  สําหรับสินคานําเขา หมายรวมถึงเจาของหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงตองรับผิดใน
การเสียภาษีศุลกากร  
  3) ผูขายสง  ผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาตสําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศและนําเขาท่ี
ไดขายโดยผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษเีกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบ          
สินคาท่ีขายใหแกผูซ้ือ   
 สําหรับสินคาท่ีผูขายสงซ่ึงไดรับใบอนุญาตนําไปใชเองหรือนําไปใหผูอ่ืนเชา  ความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการนําสินคาไปใช  หรือนําไปใหเชาในครั้งแรก 

ฐานภาษีและอัตราภาษี  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคานั้น  
กฎหมายกําหนดใหคํานวณภาษีตามมูลคาหรือปริมาณของสินคา  แตโดยสวนใหญจะเปนการคํานวณ
ภาษีโดยใชฐานภาษแีละอัตราภาษีตามมูลคา  กลาวคือ  ใชราคาขายของสินคาเปนฐานในการคํานวณ
ภาษี โดยกฎหมายไดกําหนดนิยาม “ราคาขาย (sale price)”  ไวเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีดังนี้ 
 ราคาขายของสินคาอ่ืน ๆ นอกจากไวนประกอบดวยมูลคาดังตอไปนี ้

1) ราคาสินคา โดยไมรวมกับภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บตาม Excise Tax Act 
2) คาใชจายอ่ืนใดท่ีผูซ้ือตองชําระใหแกผูขายนอกจากราคาสินคาตาม 1)  ไมวาจะชําระ  

ในเวลาเดียวกบัการชําระราคาสินคาหรือไม  และใหรวมถึงคาโฆษณา คาบริการ คาประกัน และ         
คาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีผูขายไดเรียกเก็บจากผูซ้ือดวย 

3) ภาษีสรรพสามิตท่ีตองชําระตามท่ีกําหนดไวใน Excise Act 
 สําหรับสินคานําเขาราคาขายท่ีใชในการคํานวณภาษี  คือ ราคาท่ีใชในการคํานวณภาษี
ศุลกากรบวกดวยภาษีศุลกากรที่ตองชําระสําหรับสินคานัน้ 
 ราคาขายท่ีใชในการคํานวณภาษีสําหรับไวนประกอบดวย 

1) ราคาขายของไวนรวมท้ังภาษสีรรพสามิตท่ีตองชําระสําหรับไวนตาม Excise Tax Act  
2) คาใชจายอ่ืนใดท่ีผูซ้ือตองชําระใหแกผูขายนอกเหนือจากราคาขายตาม 1)  ไมวาจะ

ชําระกันในเวลาเดียวกับการชําระราคาขายหรือไม  และใหรวมถึงคาโฆษณา คาบริการ 
คาประกัน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีผูขายไดเรียกเก็บจากผูซ้ือ 

3) ภาษีสรรพสามิตท่ีตองชําระตามท่ีกําหนดไวใน Excise Act (ถามี)  ซ่ึงจะเกดิข้ึนใน
กรณีท่ีมีการนาํสุราท่ีตองเสียภาษีตาม Excise Act มาใชในการผลิตไวนดวย 

ราคาขายท่ีใชในการคํานวณภาษีสําหรับไวนท่ีนําเขา คือ ราคาท่ีใชในการคํานวณภาษี
ศุลกากรบวกดวยภาษีศุลกากรที่ตองชําระสําหรับสินคานัน้  และภาษสีรรพสามิตท่ีตองชําระสําหรับ
ไวนตาม Excise Tax Act ดวย 
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 ราคาขายของสินคาท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขานั้นใหรวมท้ังมูลคาของหีบหอ กลอง 
ขวดหรือภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ ดวย    แตในสวนท่ีเกี่ยวกับราคาสินคาท่ีผลิตในประเทศจะไมรวม             
คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีผูผลิตสินคาตองจายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐไวในราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการ
คํานวณภาษดีวย  เชน  คาธรรมเนียมในการตรวจสอบสินคาหรือคาธรรมเนียมในการปดแสตมปหรือ
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับสินคา  เปนตน 
 อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคานั้นโดยท่ัวไปจะจัดเก็บใน
อัตรารอยละ 13.5 แตใหยกเวนสําหรับสินคาบางชนิด  เชน สุราและยาสูบ  ซ่ึงตองเสียภาษีตาม Excise 
Act และไวน  จะเก็บภาษีในอัตรารอยละ 19  หรือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางจะเก็บภาษใีนอัตรา
รอยละ 9 

34.2.2.1.2  ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา 
 ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา กฎหมายกาํหนดใหจดัเกบ็ภาษี
โดยกฎหมาย  2  ฉบับ  คือ Excise Act และ Excise Tax Act มีลักษณะของภาษีท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายแตละฉบับดังนี ้
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราตาม  Excise  Act  กฎหมายไดกําหนดใหจดัเกบ็ภาษี
สําหรับสุรา 2 ประเภท  คือ สุรากล่ันและเบียร (beer)  โดยท่ัวไปจะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ              
การควบคุมการจัดเก็บภาษีสําหรับสุรากล่ันและเบียรท่ีผลิตในประเทศไวเกีย่วกับการต้ังโรงงานผลิต
สุรากล่ัน  เบียร  คลังสินคาทัณฑบนท่ีเกบ็สุราและเบียรท่ียังมิไดเสียภาษี  และโรงงานผลิตส่ิงของหรือ 
สินคาอยางอ่ืน  โดยใชสุราเปนวัตถุดิบ  ใบอนุญาต และหนังสืออนญุาตตาง ๆ  เอกสารบัญชี และ    
หลักฐานท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษแีละบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดไวมีหนาท่ีตองทําและยืน่ตอพนักงาน          
เจาหนาท่ี  การยื่นแบบรายการภาษีและการคํานวณภาษี  และอํานาจและหนาท่ีของเจาพนักงาน 
 ภาษีสรรพสามิตตาม Excise Act นั้น  กําหนดใหจดัเกบ็สําหรับสุรากล่ันท่ีผลิตในประเทศ  
สุรากล่ันท่ีนําเขา  เพื่อใชในโรงงานผลิตส่ิงของหรือสินคาอยางอ่ืนท่ีใชสุรานั้นเปนวตัถุดิบ และเบียรท่ี
ผลิตในประเทศ  ซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีคือ ผูผลิตหรือผูนําเขา  อัตราท่ีใชในการจดัเกบ็ภาษีสําหรับสุรา
กล่ันกฎหมายกําหนดใหใชอัตราปริมาณตอลิตร  ซ่ึงข้ึนอยูกับชนดิของสุรากล่ันท่ีกําหนดไว  สวน
เบียรจะเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณเชนเดยีวกันแตกําหนดเปนเฮกโตลิตรข้ึนอยูกับสัดสวนของ
เอทิลแอลกอฮอลท่ีเปนสวนผสมอยูในเบียรนั้น   
 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราตาม  Excise Tax Act จะเปนการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต 
โดยมีหลักเกณฑเชนเดยีวกบัสินคาอ่ืนท่ีมีลักษณะตองเสียภาษีสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา 
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44.2.2.1.3 ภาษีสรรพสามิตสําหรับยาสูบ 
 กรณียาสูบไดมีการกําหนดการจัดเก็บภาษีสําหรับยาสูบไว  

ท้ังใน Excise Act และ Excise Tax Act เชนเดยีวกับสุรา  ซ่ึงจะเกบ็ท้ังยาสูบท่ีผลิตในประเทศและ
ยาสูบนําเขา  สําหรับยาสูบท่ีผลิตในประเทศน้ัน กฎหมายไดกําหนดนิยามของยาสูบท่ีตองเสียภาษีไว
คือ  ผลิตภัณฑยาสูบ (Munufactured tobacco)  ซ่ึงหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดท่ีผลิตข้ึนจากใบยา
รวมถึงบุหร่ีซิกาแรตและยานัตถุ  แตไมรวมถึงซิการ  เนื่องจากซิการไดกําหนดนยิามไวโดยเฉพาะ 

Excise Act  จะกําหนดเร่ืองการเสียภาษสํีาหรับยาสูบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบดวย  เชน  การระบุขอความบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑยาสูบเปนตน  สําหรับ          
การควบคุมในกรณีอ่ืน ๆ จะเปนเชนเดยีวกับสุรา คือ  เร่ืองใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับผลิตภณัฑยาสูบ เอกสารบัญชี  และหลักฐานท่ีผูมีหนาท่ีตองทําและยืน่ตอพนักงานเจาหนาท่ี 
การยื่นแบบรายการภาษีและการคํานวณภาษี ตลอดจนเร่ืองอํานาจและหนาของเจาพนักงานดวย  และ
กฎหมายไดกําหนดใหใชแสตมปยาสูบหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  เพือ่ใชในการควบคุม            
การจัดเก็บภาษีดวย   

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับผลิตภัณฑยาสูบและซิการท่ีผลิตในประเทศ คือ ผูผลิต            
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือผลิตภัณฑยาสูบหรือซิการนั้นไดผลิตเสร็จส้ินแลว  
สําหรับยาสูบนําเขานั้น ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีคือ ผูนําเขา 
 กฎหมายไดกําหนดอัตราภาษียาสูบไว 5 ประเภท ดังนี ้

ประเภทท่ี 1  ผลิตภัณฑยาสูบทุกชนิดนอกจากบุหร่ีซิกาแรต  จะเก็บภาษีในอัตรา $ 18.333 
ตอ 1 กิโลกรัม 

ประเภทท่ี 2  บุหร่ีซิกาแรต  ท่ีมีน้ําหนักไมเกิน 1,361 กรัม  ตอจํานวน 1,000 มวน จะเก็บ
ภาษีในอัตรา $27.475 ตอ 1,000 มวน 

ประเภทท่ี 3  บุหร่ีซิกาแรต  ท่ีมีน้ําหนกัเกนิ 1,364 กรัม ตอจํานวน 1,000 มวน  จะเกบ็ภาษี
ในอัตรา $ 29.374 ตอ 1,000 มวน 

ประเภทท่ี 4  บุหร่ีซิการจะเก็บในอัตรา $ 14.786 ตอ 1,000 มวน 
14ประเภทท่ี 5  ใบยาสด  จะเกบ็ภาษีในอัตรา $ 1.572  ตอกิโลกรัม 
Excise Tax  Act  เปนการจัดเก็บภาษีสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา นอกจากน้ี        

ยังไดกําหนดใหจัดเก็บภาษีสําหรับยาสูบท่ีสงออกไปตางประเทศดวย  เชน เก็บภาษใีนอัตรา 4 เซ็นต
สําหรับบุหร่ีซิกาแรต  สวนผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน ๆ จะเก็บภาษีในอัตรา $26.667 ตอ 1 กิโลกรัม 
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 4.2.2.1.4 ภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ     
อัญมณี  วิทยุ และอ่ืน ๆ  
                   ภาษีสรรพสามิตในกรณีนี้จะเปนการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคา
เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองประดับอัญมณี  วิทยุและสินคาอ่ืน ๆ บางรายการที่กําหนดไวในภาคผนวกของ 
Excise Tax Act  ซ่ึงกฎหมายของแคนาดาไดกําหนดใหเสียภาษีไวเปนพิเศษตางหากจากการจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา  โดยใหจัดเกบ็ภาษีจากผูผลิตสําหรับสินคาท่ี
ผลิตสําหรับท่ีผลิตในประเทศและผูนําเขา เจาของหรือบุคคลอ่ืนที่ตองมีหนาท่ีเสียภาษีศุลกากรสําหรับ
สินคานําเขา 
 ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี กําหนดใหเกดิข้ึนในเวลาท่ีผูผลิตไดสงมอบสินคาใหแก
ผูซ้ือ  หากเปนสินคานําเขาใหเกดิข้ึนพรอมกับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีตามกฎหมายศุลกากร  
อยางไรก็ตาม ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับสินคาเหลานี้จะยังไมเกิดข้ึน ถาเปนกรณีท่ี         
ผูผลิตสินคาท่ีไดรับใบอนุญาตไดจําหนายสินคาใหแกผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต  หรือกรณีอ่ืน ๆ 
เชนเดยีวกับท่ีกําหนดไวในเรื่องภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา 
 ฐานภาษีกําหนดใหใชฐานตามมูลคาโดยใชราคาขายเปนฐานในการคํานวณภาษี  ซ่ึงมี
หลักเกณฑการกําหนดมูลคาราคาขายเชนเดียวกับภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขาย      
สินคา สวนอัตราภาษีนัน้จะกําหนดไวแตกตางกัน เปนรายสินคา เชน ไฟแช็ค 10 เซ็นตตอหนวย  
เหรียญที่ใชหยอดตูเกมสและเคร่ืองเลนตาง ๆ อัตราภาษี 10 % 
   4.2.2.1.5 ภาษีสรรพสามิตสําหรับไวน 
         ไวนไดกาํหนดใหเสียภาษีไวเปนพิเศษใน Excise Tax Act 
ในอัตราดังตอไปนี ้

ไวนมีสวนประกอบของเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธ์ิไมเกินรอยละ 1.2  ตอปริมาณ 1 ลิตร  
จัดเก็บภาษใีนอัตรา 0.0205  ดอลลารแคนาดา 

ไวนท่ีมีสวนประกอบของเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธ์ิเกินรอยละ 1.2 แตไมเกินรอยละ 7 ตอ
ปริมาณ 1 ลิตร  จัดเก็บภาษใีนอัตรา 0.2459 ดอลลารแคนาดา 

ไวนท่ีมีสวนประกอบของเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธ์ิเกินรอยละ 7 ตอปริมาณ 1 ลิตร           
จัดเก็บภาษใีนอัตรา 0.5122  ดอลลารแคนาดา 

 ภาษีสรรพสามิตสําหรับไวนนั้นจะเก็บภาษีท้ังไวนท่ีผลิตในประเทศและนําเขา  ซ่ึงผูมี
หนาท่ีเสียภาษสํีาหรับไวนท่ีผลิตในประเทศ คือ  ผูผลิตโดยความรับผิดในอันจะตองเสียภาษเีกิดข้ึน
เม่ือไดมีการสงมอบสินคาใหแกผูซ้ือ  สําหรับไวนท่ีนําเขานั้นผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ ผูนําเขาตลอดจน
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54.2.2.1.6  ภาษีสรรพสามิตสําหรับนิตยสาร 
Excise Tax Act  ของแคนาดาไดกาํหนดใหจดัเกบ็ภาษี

สําหรับนิตยสารซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี คือ ผูรับผิดชอบในการพิมพนติยสาร  โดยกฎหมายไดกําหนด
นิยามไวใหหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้ดวยคือ 

1. ถาผูรับผิดชอบในการพิมพมีภูมิลําเนาในแคนาดา  ผูมีหนาท่ีในการเสียภาษี คือ ผูพิมพ 
2. ถาผูรับผิดชอบในการพิมพมิไดมีภูมิลําเนาในแคนาดา แตผูมีสวนเกี่ยวของกับผูพิมพ         

( เชน ผูท่ีเปนลูกจางหรือตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูพิมพ)  เปนผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูในแคนาดา ผูมีหนาท่ี
ในการเสียภาษี คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับผูพิมพ 

3. ถาผูรับผิดชอบในการพิมพและผูมีสวนเกีย่วของกับผูพมิพ มิไดมีภูมิลําเนาอยูใน               
แคนาดา  แตผูจําหนายมีภูมิลําเนาอยูในแคนาดา  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือ ผูแทนจําหนาย 

4. ถาผูรับผิดชอบในการพิมพ  ผูมีสวนเกีย่วของกับผูพิมพและผูแทนจําหนายมิไดมี 
ภูมิลําเนาอยูในแคนาดา ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีคือ ผูท่ีทําการพิมพ 

5. ถาผูรับผิดชอบในการพิมพ  ผูมีสวนเกีย่วของกับผูพิมพและผูแทนจําหนายมิไดมี 
ภูมิลําเนาอยูในแคนาดาและนิตยสารนั้นมิไดพิมพในแคนาดา  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีคือ ผูขายสงนิตยสาร
นั้น 
 ฐานภาษีและอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับนิตยสาร         กฎหมายของแคนาดากําหนดให
จัดเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 80 ของมูลคาของคาโฆษณาท่ีอยูในนิตยสารนั้น  แตภาษหีรือคาธรรมเนียม
อ่ืนท่ีเรียกเก็บจากคาโฆษณาจะไมนาํมารวมเปนฐานในการคํานวณภาษดีวย  การกําหนดอัตราภาษีท่ี
ไวถึงรอยละ 80 ของมูลคาของคาโฆษณาท่ีอยูในนิตยสารนั้นเปนจํานวนท่ีคอนขางสูงมาก  คาดวาการ
ท่ีกฎหมายกําหนดอัตราไวสูงเชนนี้ นาจะมีเหตุผลวาเพื่อมิใหมีการโฆษณาไวในนิตยสารนั้นมาก       
เกินไป  ท้ังนี้  เพื่อใหนิตยสารนั้นมีเนื้อหาสาระมากกวาท่ีจะใหมีการโฆษณา 
 เม่ือพิจารณาถึงภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาของแคนาดาดังกลาวนี้อาจถือไดวาภาษี
สรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคาเปนภาษีสรรพสามิตท่ัวไป  โดยจัดเก็บภาษีจากการ
ผลิตและนําเขาสินคาเกือบทุกประเภท สวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา ยาสูบ เคร่ืองสําอาง 
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จัดเก็บภาษีสําหรับสินคาเฉพาะตางหากจากภาษีสรรพสามิตท่ัวไป 
 
 4.2.2.2  ภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการ 
                ภาษสีรรพสามิตสําหรับบริการของแคนาดาในป ค.ศ. 1997  กฎหมาย
กําหนดใหจัดเก็บภาษจีากการใหบริการ 3 ประเภท คือ 1) การประกนัภัยนอกจากการประกันภัยทาง
ทะเล (Excise Tax On Insurance Premiums Other Than Marine)  2)การขนสงทางอากาศ (Excise Tax 
On Air Transportation) และ 3)การใหบริการโปรแกรมที่ใชในการส่ือสาร และการใหบริการดานการ
ส่ือสาร (Excise Tax On Telecommunication Programming Services And Telecommunication 
Services) 

1) การประกันภัยนอกจากการประกันภัยทางทะเล (Excise Tax On Insurance Premiums 
Other Than Marine) 

ภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการกรณีนี้  เปนการจัดเก็บภาษีจากคาประกันภัยท่ีผูรับประกัน
ไดรับจากการประกันภัยอ่ืนท่ีไมใชการประกันภัยทางทะเล  ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหจดัเก็บภาษีเฉพาะ
การประกันภัยของผูเอาประกันภยัท่ีมีภูมิลําเนาอยูในแคนาดา ท่ีไดทําสัญญาหรือตออายุสัญญาโดย
ตนเองหรือโดยตัวแทน  ในการประกันภัยภิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแคนาดากับบุคคลท่ีเปนผูรับ
ประกันภัย 2 กรณี  ดังนี ้

กรณีท่ี 1  ผูรับประกันภัยท่ีมิไดกอต้ังข้ึนตามกฎหมายของแคนาดา 
กรณีท่ี 2  กลุมบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดนิยามไวโดยเฉพาะท่ีเรียกวา “Exchange”  ซ่ึง

หมายถึง กลุมบุคคลท่ีกอตั้งข้ึนโดยวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปล่ียนในการทําสัญญาตางตอบแทน
เกี่ยวกับการจายเงินรายปหรือการประกันภยัระหวางกนั  ซ่ึงเปนการกระทําผานตัวแทนบุคคลเดียวกนั 
ซ่ึงกลาวโดยสรุปก็คือกลุมบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจประกนัภยัท่ีมิใชนติิบุคคล กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต หากมิไดมีสํานักงานหลักท่ีใชในการดาํเนินธุรกิจอยูในประเทศแคนาดา  หรือมิไดมี
สํานักงานของตัวแทนอยูในประเทศแคนาดา 
 การเสียภาษีกรณีนี้กําหนดใหเสียภาษีตอเม่ือในขณะท่ีทําสัญญาหรือตออายุสัญญา           
ประกันภัยนั้น  บุคคลดังกลาวยังมิไดรับอนุญาตใหดําเนนิกิจการประกนัภัยตามกฎหมายของประเทศ
แคนาดา   แตถึงแมเปนการประกันภัยโดยบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการประกันภัยตาม
กฎหมายของประเทศแคนาดาในขณะทําสัญญาหรือตออายุสัญญาก็ตามแตถาเปนการกระทําผาน     
นายหนาหรือตัวแทนประกันภัยท่ีมิไดมีภมิูลําเนาในประเทศแคนาดาก็ตองเสียภาษีเชนเดียวกนั 
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 ฐานภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการประกนัภัย  คือ คาประกันภัยท่ีผูรับประกันภยัไดรับ  
แตตองเปนคาประกันภัยสุทธิ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหไดมาจากคาประกันภัยท่ีไดรับจริงหรือพึงไดรับ
หักดวยคาตอบแทนท่ีผูรับประกันภัยตองจายใหแกผูเอาประกันภัยตามขอสัญญาและคาประกันภยัท่ี
ตองคืนใหผูเอาประกันภัยเม่ือมีการเลิกสัญญา  ซ่ึงจะจัดเก็บภาษใีนอัตรารอยละ 10 จากคาประกันภัย
สุทธิ  โดยผูมีหนาท่ีเสียภาษ ีคือ ผูท่ีไดรับคาประกันภัย  

2) การขนสงทางอากาศ (Excise Tax On Air Transportation)  
ภาษีสรรพสามิตสําหรับการใหบริการขนสงทางอากาศของประเทศแคนาดาน้ัน เปนการ         

จัดเก็บภาษีสําหรับการขนสงบุคคลทางอากาศท่ีเร่ิมตนและส้ินสุดลงในพื้นท่ีท่ีกฎหมายไดกําหนดให
ตองเสียภาษีสําหรับการขนสงทางอากาศ (taxation area) ซ่ึงจะมีพื้นที่ของประเทศแคนาดาท้ังหมด 
เกาะเซนตปแอร  แอนด มิเกลอน (The Islands of St. Pierre and Miquelon)  รวมท้ังประเทศ
สหรัฐอเมริกายกเวนพืน้ท่ีของรัฐฮาวาย     ดังนั้น  ถาเปนการขนสงทางอากาศของสายการบินท่ีมีจดุท่ี
เร่ิมตนและส้ินสุดลงในพื้นท่ีเหลานี้ ไมวาระหวางท้ังสองจุดจะมีการออกไปนอกพื้นท่ีหรือไม ก็ตอง
เสียภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการขนสงทางอากาศตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว 
 กฎหมายกําหนดความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสรรพสามิต ไว 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ี 1  จาํนวนเงินคาบริการท่ีไดรับหรือพึงไดรับ  มีการจายกันในประเทศแคนาดา
จะตองเสียภาษีตอเม่ือการเร่ิมตนและส้ินสุดของการขนสงทางอากาศน้ันไดเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีท่ี
กําหนด 
 กรณีท่ี 2 จํานวนเงินคาบริการท่ีไดรับหรือพึงไดรับ มิไดมีการจายกันในประเทศแคนาดา
จะตองเสียภาษีสํา ตอเม่ือการเร่ิมตนและส้ินสุดของการขนสงทางอากาศน้ัน ไดเกดิข้ึนในเขตพ้ืนท่ีท่ี
ตองเสียภาษีสําหรับการขนสงทางอากาศ และรวมถึงการข้ึนเคร่ืองบินของผูโดยสารท่ีสนามบินใน
ประเทศแคนาดาสําหรับเท่ียวบินท่ีกําหนดปลายทาง ณ สนามบินในพื้นท่ีท่ีตองเสียภาษีสําหรับการ
ขนสงทางอากาศ ซ่ึงมิไดอยูในประเทศแคนาดาและผูโดยสารไดลง ณ สนามบินนั้น 
 สําหรับเงินภาษีท่ีจะตองเสียสําหรับบริการนี้  กฎหมายกําหนดใหเปรียบเทียบระหวาง
จํานวนท่ีคํานวณไดในอัตรารอยละ 7 ของคาบริการท่ีไดรับหรือพึงไดรับกับจํานวนท่ีกําหนดไวคือ 6 
ดอลลาร  จํานวนใดนอยกวาใหเสียภาษจีํานวนนั้น 

3) การใหบริการโปรแกรมที่ใชในการส่ือสาร และการใหบริการดานการส่ือสาร (Excise 
Tax On Telecommunication Programming Services And Telecommunication Services) 
 กรณีนี้จะตองเปนการใหบริการท่ีมุงหมายถึงการติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมท่ีใชในการ
ส่ือสารเปนหลัก เชน การตดิต้ังระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการส่ือสารของภาคธุรกิจตาง ๆ สวนการ

DPU



 128 

  

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับบริการท้ัง 2 ประเภท คือ ผูท่ีจัดหาอุปกรณและติดต้ังโปรแกรม
การส่ือสารสําหรับบริการประเภทแรก  หรือผูท่ีใหบริการดานการส่ือสารสําหรับบริการประเภท              
ท่ีสอง โดยผูประกอบการดังกลาวตองไดรับใบอนุญาตดวย  ฐานภาษีสําหรับบริการท้ัง 2 ประเภท คือ 
คาบริการท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากผูใชบริการซ่ึงจะตองเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 11  
 

4.2.3 เปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตของแคนาดากับไทย12 
 

  เพื่อการพิจารณาที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในสวนจะไดศึกษาวาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของประเทศแคนาดากับประเทศไทยมีลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกนัอยางไรบาง 
 
  4.2.3.1.  ลักษณะกฎหมาย 
                 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะของกฎหมายแลวจะมีความแตกตางกบัภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทยโดยสรุปได 2 ประการ คือ 

1. กฎหมายท่ีใชในการบริหารและจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตของไทยมีจํานวน  7 
ฉบับ แตของประเทศแคนาดามีจํานวน  2  ฉบับ 

2. ภาษีสรรพสามิตของแคนาดาจะมีการจดัเก็บภาษี 2 ลักษณะ คือ ภาษีสรรพสามิต
ท่ัวไปซ่ึงใชกบัทุกสินคาและภาษีสรรพสามิตเฉพาะซ่ึงใชกับสินคาบางประเภท  แตภาษีสรรพสามิต
ของประเทศไทยจะมีการจัดเก็บในลักษณะเดียว คือ เปนภาษีเฉพาะสําหรับสินคา 
 สวนการจดัเกบ็ภาษีสําหรับบริการนั้น  ท้ังกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและ
ประเทศแคนาดาจะกําหนดไวในลักษณะเดยีวกนัแตมีความแตกตางสําหรับบริการท่ีจดัเก็บภาษีเทานัน้ 
 
  4.2.3.2.  สินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี 
                 สินคาท่ีจะตองเสียภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดาท่ีเกีย่วกับ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับการบริโภคหรือการขายสินคา  ซ่ึงเปนภาษสีรรพสามิตท่ัวไปนัน้จะเก็บภาษี

                                                  
12ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี               

สรรพสามิต.  หนา 462-465. 
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ท่ีใชในการส่ือสาร  และการใหบริการดานการส่ือสาร  เม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะเหน็ไดวาสินคาท่ี 
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตท้ังของประเทศไทยและประเทศแคนาดา คือ สุรา ยาสูบ และเคร่ืองสําอาง 
สวนภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการทุกประเภทของประเทศแคนาดาน้ันจะไมมีการจัดเก็บในประเทศ
ไทย  
 
  4.2.3.3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี
                 เนื่องจากภาษีสรรพสามิตของแคนาดาและไทยเปนภาษีสําหรับการ
ผลิตและนําเขาสินคา  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจงึเปนผูผลิตและผูนําเขาซ่ึงสินคาท่ีกําหนดไว  อยางไรกต็าม
กฎหมายของประเทศแคนาดาไดกําหนดไวเปนพเิศษวาสินคาท่ีผลิตในประเทศและนําเขาซ่ึงผูผลิต
หรือผูนําเขาไดขายใหแกผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต จะยงัไมมีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี  แต
เม่ือผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาตไดขายหรือนําไปใชเอง  หรือนําสินคานั้นไปใหผูอ่ืนเชา  หนาท่ีเสีย
ภาษีจะเกิดข้ึน  ซ่ึงผูมีหนาท่ีเสียภาษกี็คือผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต   แตกฎหมายภาษีสรรพสามิตของ
ประเทศไทยไมวาผูผลิตหรือผูนําเขาจะขายสินคาใหแกผูใดก็ยังคงเปนหนาท่ีของผูผลิตหรือผูนําเขา 
 ในสวนท่ีเกีย่วกับบริการนั้น  กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยจะกําหนดให             
ผูประกอบกิจการสถานบริการเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีทํานองเดียวกับกรณีของประเทศแคนาดาท่ี
กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูใหบริการประเภทตาง ๆ ท่ีกําหนดไวเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษเีชนเดียวกัน
  
  4.2.3.4.  ฐานภาษีและอัตราภาษี 
                  ภาษสีรรพสามิตของประเทศแคนาดาโดยท่ัวไปกฎหมายกําหนดให
คํานวณภาษตีามมูลคาหรือปริมาณของสินคา แตโดยสวนใหญจะเปนการคํานวณภาษีโดยใชฐานภาษี
และอัตราภาษตีามมูลคา  กลาวคือ สินคาท่ีผลิตในประเทศจะใชราคาขายของสินคาเปนฐานในการ
คํานวณภาษ ี  ซ่ึงราคาขายน้ันจะรวมคาใชจายอ่ืนท่ีผูซ้ือตองชําระใหแกผูขายนอกเหนือจากราคาสินคา
ไมวาจะชําระในเวลาเดียวกับการชําระราคาสินคาหรือไม   และใหรวมถึงคาโฆษณา   คาบริการ          
คาประกนัและคาธรรมเนยีมอ่ืนใดท่ีผูขายไดเรียกเกบ็จากผูซ้ือดวย และกําหนดใหรวมภาษีสรรพสามิตท่ี
พึงตองชําระไวในฐานภาษีดวย  สวนราคาท่ีใชในการคํานวณภาษีสําหรับสินคานําเขา คือ ราคาท่ีใช
ในการคํานวณภาษีศุลกากร  บวกดวยภาษศุีลกากรที่ตองชําระสําหรับสินคานั้น นอกจากน้ี ราคาขาย
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 เม่ือเปรียบเทียบกับฐานภาษสีรรพสามิตของไทยแลวจะเห็นไดวามีความคลายคลึงกัน  
กลาวคือ  ในกรณีสินคาท่ีผลิตในประเทศภาษีสรรพสามิตของแคนาดาจะกําหนดนิยามของราคาขาย
ไวโดยชัดแจงวารวมถึงคาใชจายในเร่ืองใดบาง  สวนภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยกําหนดใหถือ
ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม  หรือราคาขาย ณ สถานท่ีผลิตเปนฐานในการคํานวณภาษ ีแตมิไดกําหนด
ขอบเขตไวซ่ึงทําใหไมมีความชัดเจน สําหรับฐานภาษีในกรณีสินคานําเขานั้นจะใชหลักเกณฑ
เดียวกันท้ังของประเทศไทยและประเทศแคนาดา คือใชราคาท่ีเปนเกณฑในการคํานวณภาษีศุลกากร 
บวกดวยภาษีศุลกากรท่ีตองชําระ  แตมีขอท่ีตางกันคือ  ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยจะใหรวม
ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระไวในฐานภาษีสําหรับสินคานําเขาดวย 
 สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตท้ังของประเทศไทยและประเทศแคนาดาจะกําหนดไว
ทํานองเดียวกนั  โดยมีท้ังอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลคาซ่ึงข้ึนอยูกับสินคาแตละประเภทแต
เปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนเงินภาษีท่ีจะตองชําระในกรณท่ีีกําหนดไวท้ังอัตราตามปริมาณและตามมูลคา
นั้น  ภาษสีรรพสามิตของไทยกําหนดใหถือจํานวนเงินภาษีท่ีคํานวณไดสูงกวาเปนภาษีท่ีตองชําระ  
แตภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดาไมมีขอกําหนดในลักษณะเชนนี้  สวนกรณีของบริการนั้น          
ท้ังของประเทศไทยและประเทศแคนาดากาํหนดใหถือรายรับของผูประกอบธุรกิจบริการเปนฐานภาษี 
ซ่ึงกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยกําหนดใหถือรายรับจากการประกอบกจิการสถาน
บริการโดยมิใหหักรายจายใด ๆ แตของประเทศแคนาดาน้ันบริการบางประเภทกฎหมายกําหนดใหถือ
รายรับสุทธิเปนฐานในการคํานวณภาษ ี
  
  4.2.3.5.  ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษ ี
    ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศของ
ประเทศไทยจะเกิดข้ึนเม่ือนาํสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน ซ่ึงมีความแตกตาง
ของแคนาดาบางประการ  ดังนี้ 

1. สินคาท่ีผลิตในประเทศความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบ
สินคาท่ีขายใหแกผูซ้ือหรือเม่ือกรรมสิทธ์ิในสินคาไดโอนไปยังผูซ้ือ แลวแตเวลาใดจะเกิดข้ึนกอน 

2. สินคาท่ีผลิตในประเทศซ่ึงไดนําไปใชโดยผูผลิตความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีเกิดข้ึนเม่ือสินคานั้นไดถูกนําไปใช 
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3. สินคาท่ีผลิตในประเทศและนําเขาท่ีไดขายโดยผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต  
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบสินคาท่ีขายใหแกผูซ้ือ 

4. สินคาท่ีผูขายสงซ่ึงไดรับใบอนุญาตไดนําไปใชเองหรือนําไปใหผูอ่ืนเชา       
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดข้ึนเม่ือมีการนําสินคาไปใช  หรือนําไปใหเชาในคร้ังแรก 
 นอกจากน้ี กฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดาไดกําหนดกรณีท่ีความรับผิดใน
อันจะตองเสียภาษยีังไมเกดิข้ึนดวย  ซ่ึงกฎหมายของประเทศไทยมิไดกําหนดไว  คือ 

1) สินคาท่ีผูผลิตซ่ึงไดรับใบอนุญาต จําหนายใหแกผูผลิตท่ีไดรับใบอนญุาตอีกคนหนึง่  
เพื่อนําไปเปนสวนประกอบในการผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่ง 

2) สินคาท่ีนําเขาโดยผูผลิตท่ีไดรับใบอนุญาตเพ่ือนําไปใชในการผลิตสินคาอ่ืน 
3) สินคาท่ีนําเขาโดยผูขายสงท่ีไดรับอนุญาต  ซ่ึงมิไดนําไปใชเองหรือใหบุคคลอ่ืนเชา 
4) สินคาซ่ึงผูผลิตท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนายใหแกผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต  ซ่ึงมิได

นําไปใชเองหรือใหบุคคลอ่ืนเชา 
5) สินคาซ่ึงผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนายใหแกผูผลิตท่ีไดรับใบอนญุาต  เพือ่

นําไปใชในการผลิตสินคาอ่ืน 
 กฎหมายภาษสีรรพสามิตของประเทศไทยจะกําหนดใหความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี
เกิดข้ึนทันที เม่ือนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนไมวาจะนําไปใชใน            
การใด แมแตจะเปนการขายสินคาใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมรายอ่ืนเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบหรือ
สวนประกอบในการผลิตสินคาอ่ืนก็ยังมีหนาท่ีตองเสียภาษี  แตจะไดรับการลดหยอนหรือเครดิตภาษี
ท่ีไดเสียไวแลวในภายหลังตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 สรุปไดวา กฎหมายสําหรับภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา  มี 2 ฉบับ  คือ กฎหมาย
สรรพสามิต (Excise Act)  ซ่ึงเปนการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาประเภทสุรา เบียร ไวน 
และยาสูบ  และกฎหมายภาษีสรรพสามิต (Excise Tax Act)  เปนการจัดเก็บภาษีจากการบริการและ
สินคาอ่ืน  โดยแยกเปนภาษีสําหรับการบริโภคหรือการขาย  ซ่ึงจดัเก็บจากสินคาเกือบทุกประเภท  
และแยกเปนภาษีท่ีจัดเก็บเฉพาะสําหรับสินคาเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองประดับ อัญมณี  วิทยุ  ไพ และภาษี
ท่ีจัดเก็บเฉพาะจากบริการ  คือ การประกันภัยนอกจากประกนัทางทะเล  การเดินทางทางอากาศ       
การส่ือสาร   ผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือ  ผูผลิต  ผูนําเขา ผูใหบริการ  ผูขายสงท่ีไดรับใบอนุญาต  ฐานภาษี
คํานวณภาษตีามมูลคา หรือปริมาณ  โดยสวนใหญใชอัตราภาษีตามมูลคาภาษีสรรพสามิตท่ีคํานวณได
รวมเปนฐานในการคํานวณภาษีดวย 
 
  4.3.  ภาษีสรรพสามิตของสาธารณรัฐเกาหลี  
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          สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศท่ีนับไดวามีระบบของภาษีท่ีเหมาะสมกับ           
สภาพการณของประเทศ  และเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชนเดยีวกับประเทศไทย 
  4.3.1  โครงสรางการจัดเก็บภาษี 
 
   ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปนภาษท่ีีจัดเก็บโดยรัฐบาล
กลาง  แบงลักษณะการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต ออกไดเปน 4 ประเภท คือ  ภาษีสรรพสามิตพิเศษ  ภาษี
สรรพสามิตสุรา ภาษีสรรพสามิตสําหรับโทรศัพท และภาษีสรรพสามิตสําหรับการขนสง ซ่ึงแตละ
ประเภทจะมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะเปนหมวดหมู  หากแตอยูในฉบับเดียวกนั 
 
  4.3.2  ประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษ ี
 

   4.3.2.1. ภาษีสรรพสามิตพิเศษ13 (special excise tax) กําหนดใหมี ข้ึนเพือ่ใช
บังคับในการจดัเก็บภาษีจากสินคาและบริการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในบรรดาภาษีสรรพสามิตท้ังหมด  
ซ่ึงมีสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษดีังตอไปนี ้

 ประเภทท่ี 1  เคร่ืองเลนท่ีใชในการพนันและท่ีใชเพื่อความบันเทิง ประกอบดวย 
1) เคร่ืองเลนเกมสหรือการพนัน  เชน สล็อคแมชีน (slot machine) 
2) อุปกรณการเลนกอลฟ และปนท่ีใชในการลาสัตว 
3) เรือยอชตและยานพาหนะทางน้ํา 
4) เคร่ืองเลนสกี 
5) เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ 
6) เคร่ืองฉายภาพยนตร  กลองถายภาพยนตรและอุปกรณ 
7) เคร่ืองขยายภาพจากโทรทัศน 

   จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 25 
   ประเภทท่ี 2  ประกอบดวย 

1) ตูเย็นและเคร่ืองทําความเยน็ 
2) เคร่ืองลางจาน 

                                                  
13Korean Taxation 1995.  Ministry of  Finance and Economy korea.  pp. 192-199. 
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3) โทรทัศนสีและอุปกรณ 
4) อุปกรณบันทึกภาพและเสียง 
5) เคร่ืองเลนจานเสียงไฟฟา 
6) อุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาพลังงานความรอนท่ีไดจากไฟฟาหรือใชกาซหรือน้ํามัน

เช้ือเพลิง 
7) เปยโนขนาดใหญ 
8) ภาชนะที่ทําดวยคริสตัล 
9) กาแฟและโกโก 

  จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 15 
   ประเภทท่ี 3  ประกอบดวย 

1) เคร่ืองดื่ม 
2) เคร่ืองปรุงรสอาหาร 
3) น้ําตาล 
4) เคร่ืองสําอาง 
5) เปยโนขนาดเล็ก  ออแกนไฟฟา และเคร่ืองปรับเสียง 

   จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 10 
   ประเภทท่ี 4  โดยแยกออกเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมท่ี 1  ประกอบดวย 

1) เคร่ืองประดับและอัญมณ ี
2) ผลิตภัณฑจากโลหะท่ีมีคา 

  จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 25 
   กลุมท่ี 2  ประกอบดวย 

1) กลองถายรูปและอุปกรณราคาแพง 
2) นาฬิการาคาแพง 
3) ผลิตภัณฑจากหนังสัตวและขนสัตวราคาแพง 
4) พรมราคาแพง 
5) เฟอรนิเจอรราคาแพง 

   จัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคารอยละ 15 
  ประเภทท่ี 5  แบงออกเปน 2 กลุม  คือ 
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   กลุมท่ี 1  ประกอบดวยสินคารถยนต  แตไมรวมถึงรถยนต   ท่ีมีเคร่ืองยนตขนาด 800  ซีซี  
หรือตํ่ากวาประกอบดวย 

1) รถยนตท่ีมีเคร่ืองยนตเกินกวา 2,000 ซีซี  และรถยนตท่ีใชสําหรับแคมปง  อัตราภาษี
ตามมูลคารอยละ 25 

2) รถยนตท่ีมีเคร่ืองยนต 1,500 ถึง 2,000 ซีซี   อัตราภาษีตามมูลคารอยละ 15 
3) รถยนตท่ีมีเคร่ืองยนตนอยกวา 1,500 ซีซี  และรถจกัรยานยนต อัตราภาษีตามมูลคา   

รอยละ 10 
   กลุมท่ี 2  ประกอบดวย 

1) น้ํามันเบนซิน อัตราภาษีลิตรละ  345 วอน 
2) น้ํามันดีเซล  อัตราภาษีลิตรละ  40 วอน 
3) น้ํามันกาด  อัตราภาษีลิตรละ  17 วอน 
4) กาซปโตรเลียม  รวมท้ังกาซปโตรเลียมเหลว อัตราภาษลิีตรละ  18 วอน 
5) กาซธรรมชาติ  รวมท้ังกาซธรรมชาติเหลว  อัตราภาษี      ลิตรละ 14 วอน 

   
  นอกจากสินคาดังกลาวแลวยังจัดเก็บภาษจีากสถานบริการ ดังนี ้
   กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 

1) สนามแขงมา อัตราภาษีรอยละ  50 
2) สถานอาบอบนวด คนละ  10,000 วอน 
3) สถานท่ีเลนเคร่ืองเลนสลอตแมชชีนคนละ 2,000  วอน 
4) สนามกอลฟ  คนละ 3,000 วอน 
5) บอนการพนัน  คนละ 50,000 วอน 
6) สนามสกี  อัตราภาษีรอยละ   15 

  กลุมท่ี 2  ประกอบดวยสถานเริงรมย และแหลงบันเทิงอ่ืน ๆ อัตราตามมูลคารอยละ 15     
  ผูมีหนาท่ีเสีย มิไดจํากดัไวเปนการเฉพาะวาผูผลิตหรือนําเขาสินคาหรือผูใหบริการ  แต
กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้ มีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาและบริการ           

ผูท่ีขายสินคาท่ีกําหนดไวในประเภทท่ี 4  กลุมท่ี 1 กลาวคือ ผูท่ีขายสินคาจําพวก
เคร่ืองประดับและผลิตภัณฑอัญมณี 

ผูผลิตหรือผูท่ีนําสินคาท่ีกําหนดไวในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทที่ 5  ออกจากสถานท่ีผลิต 
ผูซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีศุลกากร  และไดนาํสินคาออกจากสถานท่ีเก็บสินคาซ่ึงยังมิไดเสีย

ภาษีตามกฎหมายศุลกากร   
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ผูท่ีดําเนินกจิการสถานบริการ  สําหรับกิจการสนามแขงมา   สถานอาบอบนวด สถานท่ี      
ท่ีมีเคร่ืองเลนสล็อตแมชชีน  สนามกอลฟ  สถานท่ีเลนการพนัน  

ผูท่ีดําเนนิกจิการสถานท่ีพกัผอนหยอนใจ  เชน คาบาเรต ไนตคลับ  รานเหลา 
   ฐานท่ีใชในการคํานวณภาษี  แบงเปน   4  ราคาคือ 

1) ราคาขายสินคาถาเปนการขายสินคาท่ีกําหนดไวในประเภทท่ี 4 กลุมท่ี 1 
2) ราคาขาย ณ เวลาท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  ถาเปนการสินคาท่ี

นอกเหนือจากขอ 1)  และไดนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 

3) ราคาท่ีสําแดงในการเสียอากรศุลกากร (ราคา CIF + อากรศุลกากร)  ถาเปนสินคา      
นําเขา 

4) ราคาหรือคาบริการท่ีตองชําระสําหรับการใชบริการ ถาเปนการใหบริการในสถาน
บริการ 

ท้ังนี้คาภาษีสรรพสามิตท่ีคํานวณไดจะไมรวมในฐานท่ีใชในการคํานวณภาษ ี
 
   4.2.3.2.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา  (Lliquor Tax)14 

   ภาษีสุราของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากการ
ผลิตและนําเขา  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับสุราท่ีผลิตในประเทศคือผูผลิต หรือผูท่ีนําสุราออกจาก        
โรงงานผลิตสุราท่ีนําเขา คือ ผูท่ีนําสุราออกจากสถานท่ีเกบ็ซ่ึงยังมิไดเสียภาษี  
   กําหนดใหจัดเก็บภาษีท้ังตามปริมาณและตามมูลคา สุราท่ีตองเสียภาษีตามปริมาณ คือสุรา
กล่ัน ซ่ึงมีสวนผสมของแอลกอฮอลตั้งแตรอยละ 95 ข้ึนไป จัดเก็บในอัตรา 57,000  วอน ตอหนึ่ง
แกลลอน  สุราชนิดอ่ืนจะเก็บภาษตีามมูลคาโดยกฎหมายจะกําหนดอัตราภาษีไวแตกตางกันตามชนิด
ของสุรา  โดยข้ึนอยูกับปริมาณแอลกอฮอล เชน  Takju ท่ีมีแรงแอลกอฮอล ตั้งแตรอยละ 6 ข้ึนไป        
จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 5   Yakju  ท่ีมีแรงแอลกอฮอล ไมเกินรอยละ 13 จัดเก็บภาษีตามมูลคา
รอยละ 30  หรือ Chlungju ท่ีมีแรงแอลกอฮอล ตั้งแตรอยละ 14  ข้ึนไป จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 
70  เปนตน  
 

  4.2.3.3.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับโทรศัพท(Telephone Tax) 15 

                                                  
14Korean Taxation 1995.  Ministry of  Finance and Economy korea.  pp.202-204. 
15Ibid,  p.205. 
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   ภาษีสรรพสามิตสําหรับโทรศัพทนั้นเปนการจัดเก็บภาษีจากผูใช
โทรศัพทโดยจัดเก็บในอัตรารอยละ 10 ของคาบริการ  ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหผูดําเนนิธุรกิจใหบริการ
เกี่ยวกับโทรศัพทตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิโทรคมนาคมมีหนาท่ีตองเรียก
เก็บภาษีเม่ือไดรับคาบริการโทรศัพทจากผูมีหนาท่ีเสียภาษี   
 
    4.2.3.4.  ภาษีสรรพสามิตสําหรับการขนสง(Transportation Tax)16 
    ภาษีสรรพสามิตสําหรับการขนสงนั้นโดยเนื้อหาท่ีแทจริงแลวเปน
การจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาน้ํามันเบนซิน (ซ่ึงรวมท้ังน้ํามันอ่ืน ๆ ท่ีใชแทนน้ํามันเบนซินไดดวย)   
และนํ้ามันดีเซล  เนื่องจากโดยปกติแลวน้ํามันเหลานีจ้ะใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะท่ีใชใน
การขนสง  ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดโครงสรางภาษีไวดังตอไปนี ้
   1.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  สําหรับภาษีน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่ผลิตในประเทศคือ  
ผูผลิตและจําหนายซ่ึงสินคาดงักลาว  ตลอดจนผูท่ีนําน้ํามันออกจากสถานท่ีเก็บซ่ึงยงัมิไดเสียภาษใีน
กรณีของนํ้ามันนําเขา 
   2.  ฐานภาษีและอัตราภาษี  กฎหมายกําหนดใหจัดเก็บภาษีสําหรับ น้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซล  โดยใชฐานภาษีและอัตราภาษีตามปริมาณเพียงอยางเดียว  คือ น้ํามันเบนซิน และน้าํมัน
อ่ืน ๆ  ท่ีใชแทนนํ้ามันเบนซินได  จะเกบ็ภาษีในอัตรา 345 วอน ตอลิตร สวนน้ํามันดีเซลจะเก็บภาษี
ในอัตรา 40 วอนตอลิตร  
  ในภาพรวมสําหรับภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สวนใหญจะมุงจัดเก็บ
ภาษีสําหรับการผลิตและนําเขาสินคา  ตลอดจนการใหบริการ  จะมีแตเพียงสินคาจาํพวก
เคร่ืองประดับและผลิตภัณฑอัญมณีท่ีกําหนดไวในประเภทท่ี 4 กลุมท่ี 1 ของภาษสีรรพสามิตพิเศษ
เทานั้นท่ีกําหนดใหจัดเก็บภาษีจากผูท่ีขายสินคาดวย 
 
 4.3.3  เปรียบเทียบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกับ
ประเทศไทย17 
 

                                                  
16Korean Taxation 1995.  pp. 211-213. 
17ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเก่ียวกับภาษี

สรรพสามิต. หนา 469-470. 
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   ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะมีลักษณะเชนเดียวกับภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทย  กลาวคือ โดยสวนใหญมุงที่จะเก็บภาษีสําหรับการผลิตและการนําเขา 
สินคาตลอดจนบริการบางประเภท    แตมีกรณีท่ีแตกตางออกไปสําหรับภาษีสรรพสามิตของประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี  บางประเภทกําหนดใหจัดเก็บภาษจีากการขายสินคาดวยจึงอาจเปรียบเทียบ
ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย สินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี   ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  ฐานภาษแีละอัตรา
ภาษีไดดังตอไปน้ี 
 4.3.3.1.  ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย   
    ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กฎหมายไดกําหนดไว 
4 ประเภท คือ ภาษีสรรพสามิตพิเศษ  ภาษสีรรพสามิตสําหรับสุรา   ภาษีสรรพสามิตสําหรับโทรศัพท  
และภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการขนสง 

 เม่ือเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยแลว  จะเหน็ไดวาประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจะมีการบัญญัติกฎหมายไวแยกตามประเภทของสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี แต
กฎหมายภาษสีรรพสามิตของประเทศไทยจะมีท้ังท่ีกําหนดใหจดัเกบ็ภาษีแยกตามรายสินคาคือ สุรา 
ยาสูบ และไพ  ซ่ึงจัดเกบ็ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509   
พระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2486 แตสําหรับสินคาอ่ืน ๆ จะกําหนดใหรวมไวในกฎหมายฉบับเดยีวกัน 
คือ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  โดยใหจัดเก็บภาษตีามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 
  4.3.3.2.  สินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี 
         ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนัน้  นอกจากสินคา
สุราซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะแลว  สินคาอ่ืนท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตไดมีการกําหนดแยกประเภทไว
หลายประเภทดวยกัน 
 เม่ือเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยแลวจะเหน็วา สินคาท่ีจัดเก็บภาษี       
ท้ังประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย คือ เรือยอชตและยานพาหนะ ทางน้ํา  
เคร่ืองปรับอากาศ  แกวคริสตัล  เคร่ืองดื่ม  พรม  น้ํามันและผลิตภณัฑน้ํามัน     สุรา  น้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน 
 ในสวนของบริการนั้น  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดเกบ็ภาษีสําหรับบริการโทรศัพท  ซ่ึง
ไมมีการจัดเกบ็ภาษีสําหรับบริการดังกลาวนี้ในประเทศไทย 
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   4.3.3.3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษี   
    เนื่องจากภาษสีรรพสามิตท้ังของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศไทยเปนภาษจีากการผลิตและนําเขาสินคาหรือการประกอบธุรกิจบริการ  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจึง
ตองเปนผูผลิตและผูนําเขาหรือผูประกอบการธุรกิจบริการ แตมีบางประการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีท่ีแตกตางกับของประเทศไทย คือ 

1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี      
นอกจากผูผลิตและผูนําเขาแลว  ยงัไดกําหนดใหผูขายสินคาบางชนิดคือ เคร่ืองประดับและ
ผลิตภัณฑอัญมณี  มีหนาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีสําหรับการขายสินคา
เหลานี้ดวย 

2) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับบริการโทรศัพทของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
กฎหมายกําหนดใหผูใชบริการเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี  โดยใหผูใหบริการมีหนาท่ีจัดเก็บภาษจีากผูใช
เพื่อสงใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ  ซ่ึงจะแตกตางกับกรณีของประเทศไทย  เพราะผูมีหนาท่ีเสียภาษตีาม
กฎหมาย คือ   ผูประกอบธุรกิจบริการหรือผูใหบริการ  แตผลของภาษีจะเหมือนกันเพราะผูเสียภาษกี็
ตองผลักภาระภาษีไปยังผูบริโภคตามหลักท่ัวไปของภาษีทางออม (Indirect tax) 
 
 4.3.3.4.  ฐานภาษีและอัตราภาษี 
        อัตราภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะกําหนดไวท้ัง
อัตราตามปริมาณและตามมูลคา ในกรณีท่ีตองเสียภาษใีนอัตราตามมูลคานั้นกฎหมายกําหนดใหใช
ราคาขายเปนฐานในการคํานวณภาษี  สวนภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยท่ีโดยท่ัวไปจะกําหนดไว
ท้ังอัตราตามปริมาณและตามมูลคา  แตจํานวนภาษีใหถือจํานวนท่ีคํานวณไดสูงกวาเปนภาษีท่ีจะตอง
ชําระ 
 ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปไดวา 
 ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีกฎหมายเฉพาะสําหรับสินคาและ
บริการบางชนิด  ไดแก  สุรา  โทรศัพท  และบริการขนสง สินคาอ่ืน ๆ จดัเก็บโดยอาศัยกฎหมาย 
สรรพสามิตพิเศษ (Special Excise Tax Law)  จัดเก็บจากสินคา  5  ประเภท  คือ 
 1.  เคร่ืองเลนท่ีใชในการพนันและเพ่ือความบันเทิง  ไดแก เคร่ืองเลนเกมสการพนัน  
อุปกรณการเลนกอลฟ และปนท่ีใชในการลาสัตว  ยานพาหนะทางน้ํา เรือยอชต  และอุปกรณ  เคร่ือง
เลนสกี  เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ  เคร่ืองฉายภาพยนตร  กลองถายภาพยนตรและอุปกรณ            
จอฉายภาพโทรทัศน 
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 2.  ตูเย็นและเคร่ืองทําความเย็น  เคร่ืองลางจานไฟฟาสําหรับครัวเรือน  โทรทัศนสี
และอุปกรณ  อุปกรณบันทึกภาพและเสียง  เคร่ืองเลนจานเสียงไฟฟา  อุปกรณท่ีใชพลังงานความรอน
ท่ีไดจากไฟฟา  กาซหรือน้ํามันเช้ือเพลิง  เปยโนขนาดใหญ  ภาชนะท่ีทําดวยคริสตัล  กาแฟและโกโก 
 3.  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองปรุงอาหาร  อาหารเสริมและส่ิงบํารุงกําลัง น้ําตาล เคร่ืองสําอาง 
เปยโนรวมท้ังออแกนไฟฟาและเคร่ืองปรับเสียง 
 4.  เคร่ืองประดับและอัญมณี  ผลิตภณัฑจากโลหะท่ีมีคา  กลองถายรูปและอุปกรณ
ราคาแพง  นาฬิการาคาแพง  ผลิตภัณฑจากหนังสัตวและขนสัตวราคาแพง  พรมราคาแพง  
เฟอรนิเจอรราคาแพง   
 5.  รถยนตท่ีมีเคร่ืองยนต  2,000 ซีซี.  และรถยนตท่ีใชสําหรับแคมปง  รถยนตท่ีมี
เคร่ืองยนต 1,500 ซีซี.  และรถจักรยานยนต  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  กาซปโตรเลียม  
รวมท้ังกาซปโตรเลียมเหลว  กาซธรรมชาติรวมท้ัง  กาซธรรมชาติเหลว  และสถานบริการ 2 ประเภท 
คือ 1)  สนามแขงมา  สถานอาบอบนวด  สถานท่ีเลนเคร่ืองสลอตแมชชีน  สนามกอลฟ  บอน              
การพนัน  สนามสกี  2)  สถานเริงรมย  และแหลงบันเทิงอ่ืน ๆ 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิต คือ ผูผลิต ผูนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม  ผูมีหนาที่
เสียอากรศุลกากร  หรือผูนําเขาสินคา  ผูขายสินคาจําพวกเคร่ืองประดับอัญมณแีละผลิตภัณฑจาก
โลหะท่ีมีคา  ผูใชบริการโทรศัพท  ผูดําเนินกิจการสถานบริการและ  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  ฐาน
ภาษีจดัเก็บในอัตราท่ีแนนอน  ตามปริมาณหรือมูลคา โดยการคํานวณภาษีตามมูลคาใชราคาขาย ณ 
โรงอุตสาหกรรมเปนฐาน สําหรับสินคาจําพวกเคร่ืองประดับและผลิตภัณฑอัญมณี  ใชราคาขายสินคา
เปนฐานภาษีสรรพสามิตท่ีคํานวณได  ไมรวมฐานท่ีใชคํานวณภาษ ี
 ดังนั้น  ในทายท่ีสุดนี้ จะมองภาพของระบบภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ไดชัดเจนยิ่งข้ึน  อยางเชน ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความ
แตกตางกนัในลักษณะท่ัวไปของกฎหมายสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษี    ผูมีหนาท่ีเสียภาษี             
ฐานภาษีและอัตราภาษี และความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี  ซ่ึงสวนท่ีสําคัญคือ  ภาษีสรรพสามิต
ของประเทศไทยไมมีการจดัเก็บภาษีสําหรับการขายปลีกสินคา  ภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยและ
ประเทศแคนาดา   โดยท่ัวไปคลายคลึงกันเนื่องจากเปนภาษีท่ีเก็บจากการผลิต  การนําเขาซ่ึงสินคา  
และการใหบริการแตภาษีสรรพสามิตของแคนาดาจะมีท้ังภาษีสรรพสามิตท่ัวไปซ่ึงจดัเก็บจากสินคา
เกือบทุกประเภทและภาษีสรรพสามิตเฉพาะท่ีจัดเก็บสําหรับสินคาบางประเภท  สวนภาษีสรรพสามิต
ของประเทศไทยจะมีลักษณะเปนภาษีสรรพสามิตเฉพาะเพียงอยางเดยีว  ภาษีสรรพสามิตของประเทศ
ไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  เปนภาษีท่ีมีลักษณะเดียวกัน คือ  จัดเก็บจากการผลิต  การนําเขา
สินคา  และการใหบริการ  แตมีความแตกตางกันสําหรับประเภทของสินคาและบริการท่ีตองเสียภาษ ี
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 บทที่ 5 
วิเคราะหภาษีสรรพสามติของประเทศไทย 

 
 จากการศึกษาที่ผานมาทําใหทราบถึงลักษณะของภาษีสรรพสามิตวาเปนภาษีสินคาและ

บริการเฉพาะอยางเก็บจากฐานการบริโภค โดยเปนการจัดเก็บจากสินคาท้ังภายในประเทศและ       
การนําเขา  นโยบายการจดัเก็บภาษจีะมีอัตราท่ีแตกตางกันไปมีเหตุผลในการเลือกสินคาวาจะตองเปน
สินคาท่ีตองรับภาระภาษีสูงกวาปกติดวยเหตุผลพิเศษบางประการ โดยอาจเปนประเภทสินคาฟุมเฟอย
หรือสินคาท่ีบริโภคแลวเปนอันตรายตอสุขภาพ ลักษณะการจัดเก็บทอดเดยีวจากแหลงผลิตหรือ         
โรงอุตสาหกรรมซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษจีากตนทาง  ผูเสียภาษสีามารถผลักภาระใหผูบริโภคได         
วัตถุประสงคหลักของการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเปนการจัดเก็บเพื่อรายได สําหรับนํามาใชพัฒนา
ประเทศและเพือ่การควบคุมการบริโภค โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาเพื่อจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 
4 ประการ คือ(1) สินคาท่ีบริโภคแลวอาจกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพและขัดตอศีลธรรมอันดี (2)  
สินคาท่ีมีลักษณะฟุมเฟอย  (3)     สินคาท่ีไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐ  และ   (4) 
หลักเบ็ดเตล็ด  เปดกวางไวใหเปนเร่ืองของนโยบายของแตละประเทศ ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลและความ
จําเปนท่ีหลากหลายแตกตางกัน เชน การจดัเก็บเพื่อส่ิงแวดลอม  เพื่อรายได หรืออ่ืนๆ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
สภาพเศรษฐกจิ สังคมของประเทศน้ันๆ 
  ในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จะใหความสําคัญตอภาษีสรรพสามิตมากกวากลุมประเทศท่ี
พัฒนาแลว  เพราะฐานภาษีท่ีจะจดัเก็บจากรายไดมีจํากดั จําเปนตองหาแหลงรายไดภาษจีากฐานสินคา
และบริการมากกวาภาษีสรรพสามิตจึงเปนภาษีท่ีมีความสําคัญคอนขางมาก  ในขณะท่ีประเทศท่ี
พัฒนาแลว จะใหความสําคัญตอภาษีสรรพสามิตอันเปนภาษีทางออมนอยกวาภาษทีางตรง โดยการ 
จัดเก็บภาษเีทียบเปนรอยละแลว ภาษีทางตรงจะจัดเก็บไดมากกวา   

นอกจากแนวคิดและหลักเกณฑท่ีมีความเหมาะสมดังกลาวแลว การปฏิบัติท่ีจะกอใหเกดิ
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย จะตองเปนการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานซ่ึงจะมีในลักษณะของบทบัญญัติ
กฎหมายวางขอบเขตกําหนดแนวทางไวเพือ่ใหมีความเขาใจและปฏิบัตไิปในทางเดียวกัน โดยไดมี
การกําหนดในเร่ืองของผูเสียภาษี วิธีการเสียภาษี และการคํานวณภาษ ี ซ่ึงเปนกรณีท่ีควรศึกษาวาฐาน
ภาษี กําหนดจากมูลคาใด และควรกําหนดอัตราภาษีเปนอยางไร  จึงจะเรียกวาเหมาะสมและมี         
ประสิทธิภาพ 
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จากหลักการและเหตุผลตลอดจนวิธีปฏิบัติในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตดังกลาว ในบทนี้
จะไดวเิคราะหถึงการจัดภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยในปจจุบัน โดยจะพิจารณาจาก (5.1)  การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตวาปจจุบันมีการจัดเกบ็ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาท้ัง  4 หลักเกณฑ 
หรือไม (5.2) ประเภทสินคาและบริการ 3 ประเภทคือ   เคร่ืองปรับอากาศ  รถยนต และสนามกอลฟ 
วามีการจดัเกบ็เปนเชนไร  ถูกตองและสอดคลองท้ังหลักเกณฑและหลักการของภาษีสรรพสามิต     
หรือไม (5.3)  ปญหาเกี่ยวกับการคํานวณภาษี   ท้ังนี ้  เพื่อจะไดเหน็ความชัดเจนในหลักเกณฑและ
แนวทางของการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตของประเทศไทย  
 

5.1 หลักการของภาษีสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย  
 

สําหรับกรณีนีเ้ปนการวเิคราะหในภาพรวมวาภาษีท่ีจัดเก็บอยูในปจจบัุน สอดคลองกับ
หลักเกณฑท้ัง 4 ประการหรือไม  ดังท่ีทราบแลววาหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดอาศัยหลักเกณฑ
ในการคัดเลือกประเภทสินคาเพื่อจัดเก็บภาษี ดังนี้  สินคาท่ีตองควบคุมหรือจํากดัการอุปโภคบริโภค
บางชนิด   สินคาฟุมเฟอย    สินคาท่ีไดรับประโยชนเปนพิเศษจากกจิการของรัฐและสุดทายเปนการ
จัดเก็บเพราะเหตุผลพิเศษอ่ืนๆ (เบ็ดเตล็ด) 

โดยจะแยกวิเคราะหตามลําดบัจากหลักการดังกลาวขางตน ดังนี ้
 
 หลักการขอท่ี  1   การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมหรือจํากัดการอุปโภคบริโภค         
สินคาบางชนดิ   
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีจะคงอยูในระยะเวลานาน  ควรจัดเก็บภาษีตามหลักการขอนี้  
เพราะเปนภาระภาษีท่ีไดรับการยอมรับกันโดยท่ัวไป   สินคาท่ีจัดเก็บตามหลักการนี้ไดแก  สุรา ยาสูบ
และไพ    ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บสินคาสุราและยาสูบ   สวนประเทศแคนาดาและ
ประเทศไทยมีการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตสําหรับสินคาท้ัง 3 ชนดินีเ้หมือนกนั  สวนประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสุรา 

ในประเทศไทยมีการใหเหตุผลในการจดัเกบ็ภาษีสินคาประเภทสุราและยาสูบดังนี้ 1 
  เพื่อสรางรายได เพราะสินคาประเภทนี้สามารถสรางรายไดจํานวนมาก มีการ
ตอตานจากประชาชนนอย และสวนหนึ่งเปนสินคาท่ีมีอุปสงคของความยืดหยุนทางดานราคาตํ่า เปน

                                                 
          1ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการและเหตุผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต,  เอกการสอนวิชาการ
บริหารงานสรรพสามิต.  หนา 50. 
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  เพื่อจํากดัการบริโภค เพราะเปนสินคาท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ  การบริโภคสินคา
ดังกลาวแลวเกดิผลเสียท่ีเกิดข้ึนนั้น  มิใชเกดิเฉพาะผูบริโภคเทานั้น  แตเกิดกับบุคคลภายนอกดวย  อีก
ท้ังกอใหเกิดตนทุนสวนเกินแกสังคม เชน การสูบบุหร่ี  ซ่ึงมีผลตอการเปนมะเร็งท่ีปอดแกผูท่ีสูบบุหร่ี
และผูท่ีไมสูบบุหร่ีแตไดรับควันบุหร่ี  เปนตน 
  เพื่อเปนการลงโทษผูท่ีบริโภคสินคา ซ่ึงเปนสินคาท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีและ
มิไดใหประโยชนตอสังคม อีกทั้งการใชจายในสินคาเหลาน้ีทําใหลดเงินทุนในการซ้ือสินคาท่ีจําเปน
ตอ      สุขภาพและรางกาย 

 อยางไรก็ตาม  แมการจดัเก็บภาษีสินคาสุราและยาสูบในอัตราสูง เปนผลใหมีแนวโนมท่ี
จะเพิ่มการลักลอบสินคาไมเสียภาษหีรือการหนีภาษีหรือการซ้ือสินคาท่ีเปนอันตรายอื่น ๆ    ทดแทน 
แตการจัดเก็บภาษีสินคาในอัตราดังกลาวใหรายไดแกรัฐสูงและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  หลาย
ประเทศมีแนวคิดและเหตุผลเชนเดยีวกัน คือจัดเก็บเพื่อจํากัดการบริโภคสินคาท่ีมีอันตรายตอสุขภาพ  
ซ่ึงกอใหเกดิตนทุนทางสังคมท่ีตองมีการดแูลรักษา  จะเหน็ไดวาทุกประเทศใหความสําคัญตอเร่ือง
สุขภาพอนามยัของผูบริโภค  หากแตไมอาจหามมิใหบริโภคได  จึงใชมาตรการทางภาษีเพื่อกอใหเกิด
การยับยั้งช่ังใจของผูบริโภคเองประการหนึ่ง  กับเพือ่จะไดเปนรายไดในการที่รัฐจะตองไปใชเพื่อ
สรางประโยชนสาธารณะท่ีรองรับและเอ้ือตอการดูแลบุคคลเหลานั้นดวยอีกประการหนึ่ง 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยจากประเภทสินคาสุรา  ยาสูบและไพ ซ่ึงเปน
สินคาท่ีตองควบคุม  มีความสอดคลองกับหลักการเชนเดียวกับในหลายประเทศดวยเชนกนั 
 

หลักการขอท่ี 2  การเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาฟุมเฟอย 
     หากพจิารณาจากภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเกบ็อยูในปจจุบันจะพบวาไดมีการดําเนินการจัดเก็บ
สินคาประเภทฟุมเฟอยอยูหลายชนิด  เชน  เคร่ืองปรับอากาศ   โคมไฟฟาหรือโคมระยา  รถยนต      
แกวเลดคริสตัล  น้ําหอมและเคร่ืองสําอาง เรือยอชต  พรมท่ีทําดวยขนสัตว และสนามกอลฟ  กรณีมี
ปญหาท่ีควรวนิิจฉัยวา   เม่ือวิวัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนไป  สินคาท่ีเคยจัดวา
เปนสินคาฟุมเฟอยกลายเปนท่ียอมรับกันวาเปนส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวัน  กรณีจําเปนจะตองยกเลิก
การจัดเกบ็หรือไม  หรือควรจะยงัคงใหเปนสินคาในระบบภาษีสรรพสามิตอยูตอไป  ในเม่ือการจดัเก็บ
ภาษสิีนคาฟุมเฟอยก็เนื่องจากควรตองรับภาระภาษีสูงกวาสินคาท่ีจําเปน อีกท้ังมีปญหาในการกําหนด
สินคาวาส่ิงใดฟุมเฟอยหรือไม  กรณียังไมเปนท่ียุติในแงความหมาย    ท้ังนี้ข้ึนอยูกบัสภาพเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมสังคมของแตละประเทศจะเปนมูลเหตุใหเกดิแนวคิดท่ีมีความแตกตางในเร่ืองของการ
กําหนดชนิดสินคาฟุมเฟอย  สินคาท่ีอีกประเทศหนึ่งจดัวาเปนสินคาฟุมเฟอย  แตอีกประเทศหนึ่ง     
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ประเทศไทยมีการกําหนดประเภทสินคาฟุมเฟอย ดังนี้ รถยนต โคมไฟฟาหรือโคมระยา 
เคร่ืองปรับอากาศ พรมท่ีทําดวยขนสัตว แกวเลดคริสตัล    เรือยอชต  น้ําหอมและเครื่องสําอาง โดยมี
เหตุผลในการกําหนดใหจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาฟุมเฟอย วาเปนการจัดเก็บภาษีท่ีมีลักษณะเขาถึง
บุคคลท่ีมีรายไดสูง  เพื่อใหรับภาระท่ีหนักกวาคนมีรายไดต่ําตามการใชระบบภาษเีงินได  โดยมี       
เปาหมายการคัดเลือกสินคาและบริการท่ีมีลักษณะฟุมเฟอยไมมีความจาํเปนตอชีวิตประจําวนั  และ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาฟุมเฟอยทําใหเกดิความยุติธรรมมากกวาการใชระบบภาษีเงินได ซ่ึง
มีผลกระทบตอแรงจูงใจ (incentive) ในการทํางาน โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังยัง เปนการ
กระตุนใหเกิดการออม   ลดการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด  เนื่องจากสินคาฟุมเฟอยและ
สวนประกอบที่ใชในการผลิตสินคาฟุมเฟอย สวนใหญนําเขามาจากตางประเทศ2 

คําวา  “ฟุมเฟอย”  ในระบบภาษีสรรพสามิต ใหคําจํากดัความไดยาก  การพิจารณาวาเปน
สินคาฟุมเฟอยข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลโดยไมมีบทวิเคราะหใด ๆ อัตราท่ีใชจัดเก็บสวนใหญ
แตกตางกนั โดยไมมีการอธิบายเหตุผลของความแตกตาง ซ่ึงอาจใชฐานตามมูลคาหรือตามเกณฑอ่ืน 
เชน  จัดเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ หรือตามน้ําหนัก3   

การคัดเลือกสินคาเพื่อจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ขณะท่ีสินคาอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดยีวกนัแตไม
จัดเก็บภาษกีอใหเกดิความแตกตางดานภาระภาษี  หลักการท่ีถูกตองสินคาประเภทฟุมเฟอยควรตอง
รับภาระ    สูงกวาสินคาจําเปน  แตการจัดเก็บในปจจุบันมิไดทําใหถูกตองตามหลักการของภาษี
สรรพสามิตชนิดสินคาฟุมเฟอย เพราะสินคาฟุมเฟอยมีหลายประเภททีย่ังไมไดมีการจดัเกบ็ภาษี

                                                 
          2ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการและเหตุผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนวิชาการ
บริหารงานสรรพสามิต. หนา 50 – 51. 
       3John F. Due.  Excise Taxes.  p. 29. 

DPU



 144

จากปญหาวาประเภทสินคาใดบางท่ีถือเปนสินคาฟุมเฟอยยังไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน         
มีเพียงแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตรท่ีมองวาสินคาฟุมเฟอยเปนสินคาไมจําเปนและควรรับภาระ
ภาษีมากกวา  อยางไรก็ดีสินคาฟุมเฟอยในยุคสมัยหนึ่งอาจกลายเปนสินคาท่ีจาํเปนในอีกยุคสมัยก็
เปนไดการตัดสินวาเปนสินคาฟุมเฟอยสวนใหญข้ึนอยูกบัสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมในแต
ละประเทศท่ีจะกําหนดวาส่ิงใดเปนส่ิงฟุมเฟอยสําหรับตน 
 

หลักการขอท่ี 3  การเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาท่ีไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจาก 
กิจการของรัฐบางประการ 

ตามหลักการขอนี้จะเปนท่ียอมรับและมีการจดัเก็บกันแทบทุกประเทศ  โดยท่ีการจดัเก็บ
ภาษีตามหลักนี้  ตองสามารถช้ีใหเห็นไดวาการผลิตหรือการบริโภคสินคานั้น ไดรับประโยชนเปน
พิเศษจากกิจการของรัฐ  เชน ผูท่ีใชรถยนตถือวาเปนผูไดรับประโยชนเปนพิเศษจากการสรางถนน 
หนทางของรัฐบาลจึงควรจะตองรับภาระเสียภาษีเปนพิเศษ  ซ่ึงการจัดเก็บภาษจีากการใชถนนท่ีงาย    
ท่ีสุดคือจัดเกบ็จากจํานวนน้ํามันท่ีใช  ดังนั้นการจดัเก็บภาษีน้ํามันจึงเปนการจดัเก็บท่ีใกลเคียงกับ  
หลักผลประโยชนมากท่ีสุด บางประเทศมีการกําหนดใหภาษจีากน้าํมันตองนําไปใชจายในการสราง
ทางหลวงโดยตรง  
   ตามหลักเกณฑขางตน จะเหน็ไดวาชนดิสินคาท่ีจัดเกบ็ตามหลักเกณฑนีจ้ะมีลักษณะท่ี 
ไมหลากหลาย  กลาวคือ  ชนิดสินคานั้นจะตองมีความชัดเจนวาไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐอยางไร  
ท้ัง 3 ประเทศท่ีนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบมีการจัดเก็บภาษีจากรถยนตและนํ้ามันดวยกันท้ังส้ิน  โดย
สามารถวิเคราะหไดวานอกจากเพ่ือถนอมทรัพยากรธรรมชาติคือ ใหมีการใชน้ํามันอยางคุมประโยชน
เต็มท่ี ยังเปนกรณีท่ีเห็นไดชัดวาการจัดเก็บภาษีรถยนตจากการใชรถยนตวิ่งบนถนน ซ่ึงถือวาเปน
ประโยชนท่ีรัฐจัดใหเปนมาตรการในการจัดเก็บภาษไีดสมประโยชนของการใชอยางแทจริง  หากใช
ระยะทางในการวิ่งมากตองใชน้ํามันมาก กต็องเสียภาษีมากข้ึนตามระยะทางท่ีใช  
   ในประเทศไทยก็ไดมีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาน้ํามันและรถยนตดวยเหตุผล
ดังกลาวมาแลว  จึงมีการจัดเก็บสินคาประเภทนีด้วยความมุงหมายท่ีจะจัดเก็บภาษีเปนคาใชจาย
สําหรับการใชถนนและเงินภาษีท่ีเก็บไดนําไปเปนคาใชจายในการสรางและซอมถนน เปนภาษีเสริมท่ี
สําคัญตอภาษีเงินไดในการเขาถึงคนท่ีมีความสามารถท่ีจะจาย  เม่ือไดรับผลประโยชนจากการใชถนน
อยางท่ัวถึง   
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   หลักการขอท่ี  4  หลักเบ็ดเตล็ด 
   หลักการขอนี้เปนหลักการท่ีเปดกวางในแงของการกําหนดเหตุผล ในการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตข้ึนอยูกับสภาพสังคม  การเมืองและเศรษฐกิจในขณะนัน้  การใชหลักการนี้ตามปกติ
ข้ึนอยูกับ ความตองการรายไดของรัฐบาลหรือความจําเปนเฉพาะหนา  อาจมีเหตุผลอ่ืนสนับสนุน เชน  
การเก็บภาษีจากการผลิตสินคาภายในประเทศ  เพื่อชดเชยรายไดอากรศุลกากรท่ีตองขาดไป  หรือ
กรณีตองการอนุรักษส่ิงแวดลอม   ซ่ึงเปนหลักการใหมท่ีหลายฝายใหความสําคัญและเปนท่ียอมรับใน
หลายประเทศวา การใชมาตรการภาษีเพือ่รักษาส่ิงแวดลอมนั้นมีความสมเหตุสมผล หากแตการ
กําหนดประเภทสินคาท่ีจะนาํมาตรการภาษีมาใชบังคับ  ก็ควรจะไดพิจารณากนัอยางรอบคอบดวย
เชนกัน วานอกจากการจัดเกบ็ภาษีจากตัวสินคาแลว  ควรหรือไมท่ีจะกําหนดใหโรงงานท่ีกอมลภาวะ 
เชน ปลอยน้ําเสียหรือควันท่ีเปนอันตรายตอประชาชนโดยรวม  ซ่ึงถือเปนแหลงกําเนิดของการทําลาย
ส่ิงแวดลอม ใหตองรับภาระภาษีสรรพสามิตดวย 
    จากหลักขอนี้ในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุมท่ีพัฒนาแลว จะใช
เปนหลักการสําหรับจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม  เพือ่อนุรักษรักษาใหมีการใชทรัพยากรที่ทําลาย
สภาพแวดลอมอยางจํากดั  โดยไดรับประโยชนเต็มท่ี  สําหรับหลักการขอนี้ในกลุมประเทศท่ีพฒันา
แลว     ดังเชนประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดาจะจัดเก็บสินคาเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมเปน
สําคัญ  แตในสวนของประเทศท่ีกําลังพัฒนาอาจอาศัยหลักการจัดเก็บเพื่อมุงประโยชนในเร่ืองรายได
มากกวา  ซ่ึงในปจจุบันนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก  จากผลสืบเนื่องของการใช
ทรัพยากรที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  เชน การนําสารทําลายบรรยากาศช้ันโอโซน  
มาใชในอุตสาหกรรมมากข้ึน ดังนั้น  ในปจจุบันจึงมีการใหความสําคัญตอการจัดเกบ็ภาษเีพื่อ
ส่ิงแวดลอม        มากข้ึนและภาษีท่ีเหมาะสมตอการนํามาควบคุมเร่ืองดงักลาวนี้ก็คือภาษีสรรพสามิต 

เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามหลักนี้ของประเทศไทย นอกจากมุงเพื่อรายไดแลว 
การรักษาส่ิงแวดลอมก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีประเทศไทยใชในการจัดเกบ็สินคาท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม (Pollution)  โดยยึดหลักผูกอมลภาวะเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP)  การจดัเก็บ
ภาษีส่ิงแวดลอมในสินคาใดจะมีผลทําใหราคาสินคานั้นสูงข้ึนและปริมาณการผลิตในสินคานั้นลดลง  
เนื่องจากภาษทํีาใหตนทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจมีผลใหองคกรจะมีการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีผลมาจากความพยายามในการพัฒนาหรือคิดคน
เทคโนโลยีใหกาวหนาเพิ่มข้ึน  นอกจากนีร้ายไดภาษีท่ีจดัเก็บไดสามารถนําไปใชเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาส่ิงแวดลอมใหมีสภาพท่ีดีข้ึน 4  

                                                 
         4ฐาปนี  ทินทรชัย.  แนวคิด หลักการและเหตุผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต,  เอกสารการสอนวิชาการ
บริหารงานสรรพสามิต. หนา 51.  
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   ดังนั้น  จึงพอสรุปไดวา  การจัดเก็บภาษสีรรพสามิตของประเทศท่ีศึกษามานัน้ จะจัดเก็บ
โดยอาศัยหลักเกณฑในการคัดเลือกสินคานัน้  4 ประการขางตนเปนหลัก รวมถึงประเทศไทยดวย
เชนเดยีวกัน   ไดกําหนดประเภทสินคาโดยอาศัยหลักเกณฑดังกลาวเปนแนวทางและเหตุผลในการ
พิจารณาเพ่ือจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับประเภทสินคานั้น ๆ ในระยะแรกมีความมุงหมายสําคัญท่ี
จะเพิ่มรายไดมากกวา แตตอมาก็ไดเพิ่มความสําคัญใหมีการจัดเก็บภาษีเพื่อปกปองส่ิงแวดลอมดังเชน
ประเทศอ่ืน      เหตุท่ีการใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนชาในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเนื่องจาก
ความตองการรายได เพื่อนํามาพัฒนาประเทศใหดํารงอยูไดดวยความสงบสุขมีมากกวา และเม่ือ     
ประเทศมีความม่ันคงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมแลว จงึจะพิจารณาใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมได
มากข้ึน 
  จากการวิเคราะหทําใหทราบวาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี  ประเทศไทย มีการเลือกประเภทสินคาสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑท้ัง 4 ประการ แต
มีความแตกตางกันในเร่ืองของชนิดสินคาและบริการ ดังนี้ 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดเก็บจากสินคารถยนต  น้ํามัน  ยางรถยนต  ถานหิน  วัคซีนบาง
ชนิด  อุปกรณตกปลา  คันธนูและลูกธนู  สุรา  ยาสูบ  บริการโทรศัพท   การประกันภัย  กิจการพนนั5 
   ประเทศแคนาดา  จัดเก็บจากสุรา ยาสูบ  รถยนต  ประกันภัย  การโดยสารเคร่ืองบิน       
การใหบริการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน  นาฬิกา  เคร่ืองปรับอากาศ ไพ  เคร่ืองสําอาง  อัญมณี  วิทย ุ 
ไฟแช็ค6 
   ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  จัดเก็บจากอัญมณี  แรมีคา  ทอง เงิน นาค  ผาขนสัตว  
เคร่ืองเลนเกมส  เคร่ืองเลนกอลฟ  เคร่ืองสําอาง  เฟอรนิเจอรราคาแพง  เคร่ืองปรับอากาศ  ตูเย็น  
เคร่ืองซักผา  โทรทัศน  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองทําน้ํารอน  รถยนต  เรือยอชต  เปยโน  เคร่ืองบันทึกภาพ  
สนามกอลฟ  คาสิโน  เคร่ืองแกว  กาแฟ  น้ําตาล      น้ํามัน สนามมา อาบอบนวด7 
   ประเทศไทย  จัดเก็บจากสุรา ยาสูบ ไพ น้าํมัน และผลิตภัณฑน้ํามัน เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองแกว
และแกวเลดคริสตัล  เคร่ืองปรับอากาศ  โคมไฟฟาหรือโคมระยา  รถยนต  เคร่ืองหอมและ
เคร่ืองสําอาง   รถจักรยานยนต  พรม  แบตเตอร่ี  เรือยอชต   สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภท
อนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน   สนามมา   และสนามกอลฟ   

                                                 
          5ประภาศ  คงเอียด.  กฎหมายภาษีสรรพสามิตเปรียบเทียบ,  เอกสารการสอนวิชากฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีสรรพสามิต. หนา  428-440. 
         6เรื่องเดียวกัน.  หนา 443-450. 
         7Korean Taxation 1995.  pp.192-199. 
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   เม่ือพิจารณาประเภทสินคาท่ีจัดเก็บกันอยูใน 3 ประเทศมาเปรียบเทียบกับของประเทศ
ไทย  เหน็ไดวาทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา  ลวนแตนิยมการจัดเก็บ
ภาษีในรูปภาษสีรรพสามิตดวยกันท้ังนัน้  และการเลือกสินคาเพื่อจัดเก็บก็อาศัยหลักเกณฑเดียวกัน  
แตใหความสําคัญแตละหลักเกณฑตางกันไป  โดยจะเห็นไดวาหลักเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับและนิยม
มากท่ีสุด  คือ  หลักเกณฑขอท่ี 1  เพื่อการควบคุมหรือจํากัดการอุปโภคบริโภคสินคาบางชนิด  และ
หลักการขอท่ี 2  เพื่อเก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอย  สําหรับหลักเกณฑท่ี 4 ซ่ึงเปนหลักเบ็ดเตล็ดนั้นเปน
การเปดโอกาสใหแตละประเทศเลือกใชตามความจําเปนของประเทศของตน  การเลือกสินคาเพื่อ      
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามหลักเกณฑนีจ้ะแตกตางกันมากมาย  เพราะข้ึนอยูกับความจําเปนของแต
ละประเทศเปนสําคัญ ตลอดจนความตองการรายไดท่ีแตกตางกัน  เชนในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว  
จะใหความสําคัญในเร่ืองของส่ิงแวดลอม  การใชมาตรการทางภาษีมาจํากดัการบริโภคสารท่ี
กอใหเกิดมลภาวะหรือทําลายบรรยากาศของโลกใหเปล่ียนแปลงไปจนอาจเปนภัยตอความเปนอยูของ
มนุษยชาติในอนาคต  ในสวนของประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะกําหนดชนิดสินคาท่ีหลากหลาย  เพื่อ
ตองการใหมีรายไดเพียงพอตอการรักษาเสถียรภาพของประเทศ  สวนใหญจงึมุงเนนในเร่ืองของ
สินคาฟุมเฟอย  เนื่องจากตองการจํากัดการบริโภคส่ิงท่ีไมจําเปน  เชน  ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
ท่ีมีการกําหนดสินคาท่ีจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตมากมาย  โดยอาจแยกเปนกลุมลักษณะสินคาฟุมเฟอยท่ี
มีความคงทนถาวร    เชน  ตูเย็น   เคร่ืองทําน้ํารอน    เคร่ืองบันทึกภาพ   เคร่ืองแกว  เรือยอชต  กลุม
ลักษณะสินคาอุปโภค  เชน  กาแฟ   โกโก  น้ําตาล   กลุมลักษณะสินคาอ่ืน ๆ เชน พรม   นอกจากนี้ยัง
มีกลุมบริการ เชน สนามมา  อาบอบนวด  เคร่ืองเลนเกมส  สนามกอลฟ ฯลฯ  โดยภาพรวมแลว
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีการดําเนินการเก่ียวกับระบบการบริหารจัดเก็บภาษีคลายคลึงกับประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในดานหลักเกณฑในการกาํหนดสินคาและบริการท่ีตองเก็บภาษีสรรพสามิต  รวมท้ัง
การจัดประเภทสินคาท่ีกําหนดใหเสียภาษสีรรพสามิต  ในสวนท่ีแตกตางกันนัน้ เหน็ไดชัดวาประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศท่ีกําหนดฐานะความเปนอยูของประชาชนในชาติใหรูจกัการใชเงินและ
ทรัพยากรของชาติ  โดยดูไดจากการกําหนดลักษณะสินคาท่ีเปนสินคาฟุมเฟอยและสินคาอ่ืน ๆ ท่ีตอง
เสียภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงมีมากมายหลายชนิดกวาของประเทศไทย  เปนการขยายฐานการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต เพื่อหารายไดใหรัฐ  ในขณะที่อัตราภาษีนัน้ตํ่ากวาอัตราภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย  
ซ่ึงเปนเสมือนการเอ้ืออํานวยให ผูเสียภาษยีินดีเสียภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย8 เม่ือเปรียบเทียบแลว 
จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตของประเทศไทยมีขอบเขตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแคบ

                                                 
          8ผูบริหารระดับตน รุน 1/2539 กรมสรรพสามิต.  "โครงสรางภาษีอากรของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี."  
สามิตสาร. 52,6. พฤศจิกายน - ธันวาคม, 2539, หนา 81 – 89. 
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   ขอเสนอแนะ :   ขยายขอบเขตการจัดเก็บ  การพิจารณากําหนดประเภทสินคา  เพื่อการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ควรที่จะกระทําอยูในกรอบของหลักเกณฑท้ัง 4 ประการ  และตองมีการ
บัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาวดวยเปนสําคัญ   การใชหลักเกณฑในการ
พิจารณาตองเปนไปอยางรอบคอบเพราะมีผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไป ซ่ึงเปนผูรับภาระภาษ ี
เม่ือมีกรณีท่ีลักษณะสินคาแตกตางไปไมอยูในหลักเกณฑควรจะมีการปรับปรุงปรับเปล่ียนแกไข
ประเภทและชนิดสินคาใหสอดคลองกับหลักเกณฑและหลักการของภาษีสรรพสามิต  โดยการเพิ่ม
ชนิดสินคาและบริการในพิกดัอันเปนการขยายฐานภาษีสรรพสามิต เพื่อใหมีมากชนดิโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประเภทสินคาท่ีฟุมเฟอยหรือสินคาท่ีมีราคาแพง  กรณีนี้หมายถึงชนิดสินคาท่ีมีราคาแพงกวาบุคคล
ธรรมดาท่ัวไปควรจะมีไวใชสอยยอมถือไดวาเปนของฟุมเฟอย  เชน    ภาพวาดราคาแพง  รถยนตนั่ง
ราคาแพง  เคร่ืองประดับและอัญมณีราคาแพง  เหลาน้ีมิใชส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวัน นอกจากนีค้วร
ขยายฐานภาษใีหครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึนอีกดวย        
เนื่องจากประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใหความสําคัญอันจะมีผลตอเน่ืองถึงการนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
กีดกันทางการคาในอนาคต  หรือทําใหเกดิความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาได  โดยใหเพิ่มการ     
จัดเก็บจากสินคา    ยางรถยนต  ภาชนะบรรจุภัณฑ    เชน  ขวดแกว  ขวดพลาสติก  กระปองโลหะ  
กลองโฟม    

 
5.2 ความเหมาะสมในการคัดเลือกประเภทสินคาและบริการท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 
ในหวัขอนี้จะทําการศึกษาวิเคราะห  ชนดิสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยใน

ปจจุบันวาสอดคลองกับหลักเกณฑ และมีความเหมาะสมสําหรับการจดัเก็บในปจจุบันหรือไมอยางไร   
โดยจากการศกึษาถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ผูวิจัยเห็นวา
สามารถจัดแบงเปนกลุมประเภทสินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยูในปจจุบัน ตามแนวคิดและเหตุผล
ในการจดัเก็บไดดังนี ้
   สินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดัง้เดิม 
   มีสินคาท่ีจัดเก็บอยูเดิม 5 ชนิด คือสุรา ยาสูบ  ไพ  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน   และ
เคร่ืองดื่ม เปนสินคาท่ีมีการจัดเก็บมากอนท่ีจะมีการปรับโครงสรางของระบบภาษี ในป พ.ศ. 2535 
โดยมีการจดัเก็บภายใตกฎหมายแตละฉบับ กลาวคือสินคาแตละชนิดจะมีกฎหมายท่ีใชบริหารจัดเก็บ
โดยเฉพาะ  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของภาษีการขายเฉพาะอยาง  ในทางปฏิบัติมีความยุงยากท้ังในแง
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 สินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม 
 การจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตจากชนดิสินคาใหมเปนสินคาซ่ึงเดิมเสียภาษกีารคาตามประมวล
รัษฎากร  และอยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร   เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2535 ไดมีการนําระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม มาจัดเก็บแทนภาษกีารคา โดยกําหนดใหจัดเก็บในอัตรารอยละ  7  แตสินคาเหลานีค้วร
จะตองเสียภาษีมากกวารอยละ 7 และภาระภาษีในสวนท่ีเพิ่มนี้ควรจะจัดเก็บในรูปภาษีสรรพสามิต  
ตั้งแต 1 มกราคม 2535 เปนตนไป  จึงโอนสินคาดังกลาว ซ่ึงมี เคร่ืองไฟฟา  รถยนต  แกวและเคร่ือง
แกว  เรือ  เคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง  สนามมา ใหมาอยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต      
จะเห็นไดวาแนวคิดเร่ิมตนในการนําสินคาท้ัง 6 ชนิด มาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ัน  เกิดข้ึนจากการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางระบบภาษีเปนพื้นฐาน  จึงมองไดวาลักษณะของตัวสินคาเปนส่ิงท่ีไมจําเปนตอ
การดํารงชีวิตประจําวนัเขาขายเปนสินคาท่ีฟุมเฟอย จึงมีการจัดเก็บภาษีการคาในอัตราท่ีสูง ซ่ึงมีความ
สอดคลองตรงตามหลักเกณฑของการคัดเลือกสินคาเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แตเหตุผลและท่ีมา
ของการกําหนดประเภทสินคาเพื่อนํามาเขาระบบนี้เปนเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสรางระบบภาษี
ของประเทศท่ีตองการคงอัตราภาษีไวเทาเดิม  เพื่อใหรายไดของรัฐบาลไมเปล่ียนแปลงไป จากการ
ปรับโครงสรางภาษีดังกลาว อันเปนเหตุผลท่ีทําใหทราบไดวาสินคาเหลานั้นจะตองรับภาระภาษี     
สูงกวาสินคาอ่ืน 
 หากมองในเร่ืองของหลักการแลว   สินคาบางชนิดเม่ือนาํมาจัดเขาเปนสินคาท่ีตองเสียภาษี
สรรพสามิตจะเหน็ไดอยางชัดเจนวา  มีกรณีท่ีไมสอดคลองกับหลักการของภาษีสรรพสามิตท่ีมี
ลักษณะการจดัเก็บจากตนทาง คือจากโรงอุตสาหกรรม และผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือผูผลิตหรือผูนําเขา 
เม่ือนํามาเปนสินคาในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต จงึตองมีการออกกฎหมายมารองรับเพิ่มเติมจาก
บทบัญญัติท่ีมีอยูเดิม  เชน  กรณรีถยนตดดัแปลง   กรมสรรพสามิตตองมีการบัญญัตกิฎหมายโดยเพ่ิม  
หมวด 12 ทวิ ข้ึนมาอีกหมวดโดยเฉพาะ   เพื่อรับรองการบริหารจัดเกบ็สินคารถยนตดัดแปลงเพิ่มข้ึน  
นอกเหนือจากรถยนตท่ัวไป   ไมสอดคลองกับหลักการของสรรพสามิตหลายประการ  เชน เร่ืองของ
ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ตามหลักท่ัวไปกําหนดใหจดัเก็บจากผูผลิต  หรือผูประกอบอุตสาหกรรม แตกรณี
รถยนตดัดแปลงกําหนดใหเปนมีหนาท่ีของผูดัดแปลง ความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือการดัดแปลงส้ินสุด   
และฐานภาษท่ีีกําหนดใหจดัเก็บจากมูลคาของการดัดแปลง ซ่ึงแตกตางออกไปจากหลักท่ัวไปอยาง
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รถยนตดัดแปลงได 
    

   สินคาท่ีจัดเก็บภาษีโดยอาศัยแนวคิดเพื่อส่ิงแวดลอม 
  ไดแก แบตเตอร่ี  หินออน  หินแกรนิต  ซ่ึงมีการจัดเก็บจากแนวคิดจากความตองการรักษา
ส่ิงแวดลอม  จึงกําหนดใหผูใชทรัพยากรในเชิงทําลายส่ิงแวดลอมตองรับภาระภาษีมากข้ึน  หากแต
ยังคงมีปญหาในทางปฏิบัติ  เชน หนิออน  หินแกรนติ นับแตประกาศเปนสินคาในพิกดัอัตราภาษี
สรรพสามิต  ยังไมมีการจัดเก็บภาษไีดอยางแทจริง   เนื่องจากปญหาทางดานนโยบาย  ซ่ึงกรณีนี้จะขัด
กับหลักการของภาษีอากรท่ีดี9 ในเร่ืองของความมีประสิทธิภาพ เพราะการออกกฎหมายมาบังคับใช
ไมเปนผล  ความเปนไปไดในทางปฏิบัติไมเกิดข้ึนยอมไมเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น  เม่ือไมมีผลในทาง
ปฏิบัติทําใหไรประสิทธิผลจึงไมควรที่จะใหคงบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวไว  เนื่องจากผิดหลักการ
ของภาษีอากรท่ีดีท่ีควรจะสามารถปฏิบัติได  
 
   สินคาท่ีมีเหตผุลในการจัดเก็บเปนกรณีพเิศษ 
   สินคาในกรณีนี้ ไดแก พรม ท่ีกําหนดใหจัดเก็บภาษจีากพรมท่ีทําดวยขนสัตว   ซ่ึงเหตุผล
ท่ีนํามาเปนขอพิจารณาจดัเกบ็ดวยเหตภุาวะเศรษฐกิจของประเทศ  เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  
เพราะมีการนําเขาพรมขนสัตวกันมาก  ดังนั้น รัฐจึงตองการท่ีจะลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอยประเภท
นี้   จึงกําหนดใหมีการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต 
 
   ตอไปจะไดทําการวิเคราะหถึงชนิดสินคาท่ีจัดเก็บอยูในปจจุบันท่ีโดยจะเลือกวิเคราะห
เฉพาะสินคาบางชนิดท่ีเหน็วามีปญหาท่ีควรศึกษา ในเร่ืองคุณประโยชนในการใชสอยสินคา ท่ี        
ปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา กอใหเกิดความจําเปนเพื่อประโยชนใชสอยแตกตางไปจากระยะแรกท่ีมี
การใหเหตุผลถึงความจําเปนท่ีจะตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตอไปน้ี  
 

  5.2.1 เคร่ืองปรับอากาศ 
    การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองปรับอากาศ  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2534 เร่ิมใชบังคับ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เหตุเกิดจากการ
ปรับโครงสรางภาษีโดยมีเหตุผลท่ีเสนอกฎหมายวา เนื่องจากไดมีการปรับปรุงระบบภาษีอากรของ

                                                 
           9เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.  หนา 125. 
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดกําหนดสินคาประเภทเคร่ืองปรับอากาศไวในพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต แตไมมีการนยิามลักษณะของสินคาเคร่ืองปรับอากาศและไมมีบทบัญญัติ
ใดในกฎหมายท่ีกําหนดความหมายไวชัดเจนในลักษณะของบทนิยามเชนเดียวกับสินคาประเภท       
ตาง ๆ ท่ีมีบทนิยามลักษณะสินคากําหนดไว  ดังนั้นเคร่ืองปรับอากาศในความหมายของกรมสรรพสามิต  
จึงตองพิจารณาความหมายในพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527  ในตอนท่ี  3  เคร่ืองไฟฟา ซ่ึงความหมายวา  ผลิตภณัฑซ่ึงใชพลังงานไฟฟาและใหรวมถึง
ส่ิงท่ีใชประกอบกับไฟฟาหรือเกีย่วกบัไฟฟาดวยและกําหนดชนิดสินคาอยูในพกิดัอัตราภาษีสรรพสามิต 
ประเภทท่ี 03.01  คือ เคร่ืองปรับอากาศ  ท่ีประกอบดวยพดัลม   ซ่ึงขับดวยมอเตอรและมีสวนท่ีใช
สําหรับเปล่ียนอุณหภูมิไมวาจะมีสวนท่ีใชควบคุมความชื้นดวยหรือไมก็ตามและมีขนาดทําความเย็น
ไมเกิน 72,000  บีทียูตอช่ัวโมง 

                                                 
          10“พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534”.  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ เลมที่ 108 ตอนที่ 201,21 พฤศจิกายน 2534. 
          11พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีและยกเวนภาษีการคา 
(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 แกไชเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 189 ) พ.ศ. 2530 ใชบังคับ 3 
พฤศจิกายน 2530. 
         12จุมพล  ริมสาคร.  “ ภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ.”  ธรรมนิติฉบับเอกสารภาษีอากร.  16,189. 
มิถุนายน 2540, หนา  33.  
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   ดังนั้น  จึงมีปญหาวาเคร่ืองปรับอากาศท่ีอยูในขายตองเสียภาษีสรรพสามิต มีความหมาย
ครอบคลุมเพียงใดบาง  และตองประกอบดวยส่ิงใดบางจึงถือวาเปนสินคาประเภทเคร่ืองปรับอากาศ
ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จากพิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต เคร่ืองปรับอากาศจะตองมี
องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้ 
   1.  เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชพลังงานไฟฟา 
   จากบทนยิามกําหนดลักษณะสินคา “เคร่ืองไฟฟา”  ไววา หมายความวาผลิตภัณฑซ่ึงใช
พลังงานไฟฟา  และใหรวมถึงส่ิงท่ีใชประกอบกับไฟฟาหรือเกี่ยวกับไฟฟาดวย  ดังนั้น  
เคร่ืองปรับอากาศท่ีอยูในขายตองเสียภาษสีรรพสามิตจะตองเปนเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงใชพลังงาน
ไฟฟา และเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชประกอบกับไฟฟาหรือเกี่ยวกับไฟฟาดวยเทานั้น 
   2. เคร่ืองปรับอากาศตองประกอบดวยพัดลม  ซ่ึงขับดวยมอเตอร คือ จะตองมี              
สวนประกอบดวยพัดลม  และพัดลมนั้นตองขับดวยมอเตอร 

  3.  มีสวนสําหรับเปล่ียนอุณหภูมิและมีขนาดทําความเย็น ไมเกิน  72,000  บีทียูตอช่ัวโมง 
   ดังนั้น  ถึงแมวาเคร่ืองปรับอากาศจะมีสวนประกอบตาง ๆ ครบถวนแลวก็ตาม หากเปน
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเยน็เกิน 72,000  บีทียูกไ็มถือวาเปนสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 

    การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองปรับอากาศในปจจุบัน นอกจาก
การจัดเก็บจากเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบครบชุดซ่ึงเปนสินคาสําเร็จรูป ยังมีการวนิิจฉัย13 
กําหนดใหจัดเก็บจาก Cooling Unit หรือ Fan Coil Unit หรือ Indoor Unit ซ่ึงประกอบดวยแผงสงลม
เย็น (Evaporator) และพัดลมซ่ึงขับดวยมอเตอร และCondensing Unit  ซ่ึงประกอบดวยแผงระบาย
ความรอน (Condenser)พัดลมซ่ึงขับดวยมอเตอรและคอมเพรสเซอร (Compressor)ดวย  ท้ังนี้เพือ่เปน
การแกปญหาในทางปฏิบัติ ท่ีเกิดขึ้นในกรณีมีการหลีกเล่ียงภาษี โดยการแยกขายช้ินสวน แลวนําไป
ประกอบเขาดวยกันเพื่อใชงานในสถานท่ีอ่ืน ท้ังนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาการตีความนยิาม
ความหมายท่ีไมชัดเจน ผลของการมีคําวนิิจฉัยพกิัดอัตราภาษีสรรพสามิตดังกลาวจะเหน็ไดวาเฉพาะ
ในสวนของ Cooling Unit หรือ Fan Coil Unit หรือ Indoor Unit หรือเฉพาะสวนในของ Condensing 
Unit  ก็ถือวาเปนเคร่ืองปรับอากาศในความหมายของประเภทสินคาท่ีตองเสียภาษสีรรพสามิตแลว  
โดยไมตองประกอบ Fan Coil Unit และ Condensing Unit  เขาดวยกนัแตอยางใด   

    แมจะไดมีการออกคําวินิจฉัยดังกลาวแลว แตยังคงมีปญหาตอเนื่องท่ีจะตองวินิจฉัยกัน 
อยูเนืองๆ เชนกรณีการแยกขายรายช้ินสวนอันเปนอุปกรณหรืออะไหลบางประเภท ซ่ึงเปน
สวนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ เชน คอนเดนเซอรหรือทอแอรเพียงอยางเดียว จะตองเสียภาษี       

                                                 
          13คําสั่งกรมสรรพสามิตที่ 41/2535 เรื่องคําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2535.   
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    การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศเปนการจัดเก็บในพิกัดเคร่ืองไฟฟา 
เพราะเคร่ืองปรับอากาศเปนสินคาประเภทเคร่ืองไฟฟาชนิดหนึ่ง  โดยกําหนดใหจัดเก็บเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก คือ ท่ีมีขนาดทําความเยน็ไมเกิน 72,000 บีทียู  ท้ังนี้เพือ่ไมใหกระทบตอ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยท่ัวไป  เพราะเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเย็นเกิน  72,000 บีทียู  จะใช
ใน    โรงอุตสาหกรรมขนาดใหญ  หากจดัเก็บภาษีดวยแลวจะกอใหเกดิเปนตนทุนของสินคาได  
สําหรับการจัดเก็บเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กท่ีใชในอาคารบานเรือนและใชในรถยนตนั้น  เนื่องจาก
มีเหตุผลท่ีเปนสินคาท่ีตองรับภาระภาษีมากกวาภาษีมูลคาเพิ่ม จึงสามารถวิเคราะหไดวาเปนสินคาท่ี
ไมมีความจําเปนตอการดํารงชีพ  กลาวคือเปนสินคาท่ีฟุมเฟอย  ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการ
คัดเลือกสินคา หลักท่ี 2 ในหลักการเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา  ผูใชสินคาฟุมเฟอยควรจะตองรับภาระ
มากกวาผูใช สินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ    เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมทางดานรายได  และ
เพื่อสงเสริมใหมีการประหยัดเพราะเม่ือสินคาฟุมเฟอยตองรับภาระภาษีสูงก็จะทําใหราคาสินคาแพง
ข้ึนประชาชนยอมจะอุปโภคบริโภคสินคานั้นนอยลง  อันเปนการจํากัดและควบคุมการบริโภคสินคา
ประเภทนี้ใหมีการใชท่ีสมประโยชนมากข้ึน แตถึงแมจะเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาการจัดเก็บภาษกีาร
ขายเฉพาะจากสินคาฟุมเฟอยเปนส่ิงท่ีถูกตอง แตมีปญหาสําคัญวาสินคาฟุมเฟอยมีลักษณะอยางไร
เพราะความจําเปนและความฟุมเฟอยของสินคาเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานท่ี  ท่ีผานมา
บรรดานักวิชาการ       ก็ไดพยายามหาทางจํากัดความคําวา “ฟุมเฟอย”   โดยกําหนดวาสินคาฟุมเฟอย
ควรจะมีลักษณะเปนสินคาท่ีผูมีรายไดสูงเทานั้นจะบริโภคได  แตการใหคําจํากดัความทํานองนีก้ต็อง
มีขอสมมติฐานอยูวาคนรํ่ารวยบริโภคสินคาประเภทหนึง่ สวนคนจนบริโภคสินคาอีกประเภทหนึ่ง  
ซ่ึงความจริงกมี็สวนถูกอยูมากพอสมควร  แตบางคร้ังคนรวยบางคนก็ชอบบริโภคสินคาปกติ  แตคน
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   ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันบานเมืองไดมีความเจริญกาวหนา   บานเรือน   ตึกอาคารสูง ๆ  
คอนโดมีเนียม  โรงแรม  สถานท่ีทํางาน  ศูนยการคามีมากข้ึน  มีสถานพยาบาลเพ่ือรองรับประชากรท่ี
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  รถราท่ีวิ่งอยูบนถนนเพิ่มมากข้ึนทุกป ในขณะท่ีตนไมมีจํานวนลดลง สภาพแวดลอม
ท่ัวโลกโดยเฉพาะอากาศเปล่ียนไปจากเดมิ มีอุณหภมิูรอนมากขึ้นประกอบกับประเทศไทยต้ังอยูใน
เขตท่ีมีภูมิอากาศรอน     ดังนั้น การปรับสภาพอากาศใหเหมาะสม เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของมนุษยจึงมี
ความสําคัญมากข้ึนตามไปดวย   

   ความสําคัญของอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศจึงมีบทบาท และมีการพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีไปตามยุคตามสมัย  เคร่ืองปรับอากาศในยุคแรกสวนใหญจะเปนการนําเขา  จึงเปนส่ิงท่ีมี
ราคาแพง  ท้ังตัวอุปกรณและคาพลังงานท่ีใช  ผูท่ีจะสามารถซ้ือไดจะตองมีฐานะดี  ใชเฉพาะกลุมคน
รํ่ารวย  และอาคารธุรกิจท่ีหรูหราเทานั้น แตปจจุบันไดมีการพัฒนาจนอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ
และคอมเพรสเซอรสามารถผลิตภายในประเทศและยังทดแทนการนําเขาได      อีกทัง้ยังมี 
ศักยภาพเพิ่มข้ึนจนสามารถสงออกเคร่ืองปรับอากาศและช้ินสวนไปยงัตางประเทศ  นับเปนการสราง
รายไดใหประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย  นอกเหนือไปจากท่ีประเทศไดผลประโยชนจากการเพิ่มผลผลิต
แลว  การขยายตัวของอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและอุตสาหกรรมตอเน่ืองจะสรางงานและรายได
ใหกับประชาชนและประเทศเปนอยางมาก  แตอุปสรรคท่ีสําคัญในการแขงขันในตลาดสงออก ซ่ึงมี
คูแขงท่ีสําคัญอยางประเทศจีนซ่ึงเดิมเคยเปนตลาดท่ีสําคัญของประเทศไทยน้ัน   นอกจากจะผลิตใช

                                                 
       14อรัญ  ธรรมโน.  ความรูท่ัวไปของการคลัง.  หนา 240 – 243 
        15JOHN F Due.  Excise Taxes.  P.29. 
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   สวนของที่อยูอาศัย  ถึงแมวาการใชเคร่ืองปรับอากาศ ยังอาจจะมองไดวาเปนความ
ฟุมเฟอย  แตก็ตองยอมรับวาในปจจุบันสภาพของท่ีอยูอาศัยกเ็ปล่ียนไปจากบานแบบเดิมมาเปน
คอนโดมิเนียม  เปนอพารทเมนต  หรือเปนบานท่ีแออัดกวาเดิม ดังนั้นเคร่ืองปรับอากาศจึงเปน
อุปกรณไฟฟาท่ีจําเปน  และอาจจะจาํเปนมากกวาเคร่ืองซักผา หรือเคร่ืองไฟฟาอ่ืนๆ นอกจากน้ี สภาพ
อากาศท่ีเหมาะสมจะเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานดวย  จะสังเกตไดวาประเทศในเขตรอนมัก
มีความเจริญนอยกวาประเทศในเขตหนาว   เพราะสภาพภมิูอากาศรอนทําใหคนไมสามารถทํางาน
หนักไดอยางตอเน่ือง  สมาธิและกําลังความคิดไมสามารถทํางานใหมีผลผลิตสูง  และทําใหคนขาด
ความกระตือรือรนท่ีจะคิดริเร่ิมในการทําส่ิงสรางสรรคตาง ๆ ในสภาพของการทํางานและใน
อุตสาหกรรม  เปนท่ียอมรับวาเคร่ืองปรับอากาศไดกลายเปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางาน
และเปนอุปกรณจําเปนท่ีขาดไมได เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนอยางคุมคา  
ในปจจุบัน  เคร่ืองปรับอากาศมีความสําคัญเชนเดียวกับระบบส่ือสารและคอมพิวเตอร  ท่ีเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับใชเปนเคร่ืองมือใหประเทศมีผลผลิต(Productivity)ท่ีสูงข้ึน จากการปรับอุณหภูมิของ
ท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยทําใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนคนในประเทศเขตอบอุน
ท้ังจากการทํางานในเวลาทํางานและการทํางานเพ่ิมเติมเม่ือกลับบาน ปจจุบันมลพิษในบรรยากาศ
ท่ัวไปมีสูงมาก  โดยเฉพาะในตัวเมือง เคร่ืองปรับอากาศจึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการควบคุม
คุณภาพของอากาศในอาคารไดดี  ปองกันคนท่ีอยูในอาคารไมใหสัมผัสมลพิษภายนอก ซ่ึงเกดิอยู
ตลอดเวลาอันเปนผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนใหสูงข้ึน    เพราะหากอากาศรอนและมี
ความช้ืน  คนจะรูสึกอึดอัด เหนื่อยลาและออนเพลียงาย หากไดรับมลพิษจากนอกอาคารตลอดเวลา
ประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง  พฤติกรรมทางดานอารมณจะผิดปรกติ  อาจจะเกิดอาการ
หงุดหงิดฉุนเฉียวไดงาย  มีกล่ินตัว  รางกายท่ีอยูสภาวะอากาศรอนจะทํางานหนกัข้ึน เปนการบ่ันทอน
สุขภาพ   การสรางสภาพแวดลอมทางดานอุณหภูมิใหเหมาะสม เพือ่ใหเกดิภาวะสบายจะสงผลให

                                                 
          16เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ภาษีสรรพสามิตทําลายอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเคร่ือง
ทําความเย็นอยางไร” .  13 กรกฎาคม 2544.  
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   นอกจากน้ีระบบปรับอากาศและระบบทําความเยน็เปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมท่ีเปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ  เพราะจะทําใหสามารถเก็บรักษา    
ผลผลิตทางการเกษตรใหมีอายุยาวนานข้ึน  ผลกระทบที่ทําใหราคาผลผลิตตกต่ําตามฤดูกาล ก็จะลด
นอยลง   จึงเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหเกษตรกร  ในอันท่ีจะทําใหผลผลิต
รวมของชาติสูงข้ึนในท่ีสุด  เม่ืออุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีขนาดใหญข้ึนจะทําใหอุปกรณ
ประกอบหลายชนิด  ซ่ึงมีใชรวมในระบบเคร่ืองหองเย็นมีราคาลดลง เพราะการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมหองเยน็ตองอาศัยช้ินสวน อุปกรณหลายชนิดจากอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีผลทํา
ใหตนทุนการสรางหองเย็นลดลง  อุตสาหกรรมหองเย็นเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  เพราะเปน
อุตสาหกรรมท่ีเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การเกบ็ถนอมอาหารและการเก็บผลิตผลทาง
เกษตรกรรม  นอกจากน้ีเคร่ืองปรับอากาศยังมีคุณประโยชนตอเน่ืองไปถึงโรงพยาบาลท่ีจําเปนตองใช
เพื่อการดูแลรักษาผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งหองผาตัด  หองผูปวยติดเช้ือ  หองฉุกเฉิน  หองไอซียู  และ
หองปลอดเช้ือ ท่ีตองมีการรักษาระดับอุณหภูมิ หรือในโรงแรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  

  ในสวนของดานพลังงาน ความจริงในปจจุบัน  เคร่ืองปรับอากาศไดกลายเปนอุปกรณไฟฟา
ท่ีจําเปนในชีวติประจําวนั  เชนเดียวกับ ตูเย็น  เคร่ืองซักผา  เตาไมโครเวฟ  โทรทัศนสี  เตารีด  แตมี
เคร่ืองปรับอากาศเพียงอยางเดียวท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  โดยยกเวนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทํา
ความเยน็เกนิ 72,000  บีทียตูอช่ัวโมง  หากจะอางเหตุผลดานนโยบายพลังงานวาเคร่ืองปรับอากาศใช
พลังงานมาก รัฐตองควบคุมการบริโภคในรูปของภาษสีรรพสามิต   ควรจะตองวิเคราะหกนัให
รอบคอบดวยความเปนธรรม เพราะเคร่ืองปรับอากาศมีสวนในการใชพลังงานก็จริง แตมิใชท้ังหมด 
เพราะเคร่ืองใชไฟฟาอยางอ่ืนก็ตองใชพลังงานจากแหลงเดียวกัน ปริมาณมากหรือนอย ตามชนิดของ
เร่ืองไฟฟานั้น แตเม่ือใชรวมๆกันมากๆแลว ก็ยอมจะทําใหมีปริมาณท่ีใชพลังงานมากข้ึนได  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เคร่ืองปรับอากาศยิ่งมีขนาดทําความเย็นมาก กย็ิ่งมีปริมาณใชไฟฟาตอหนวยสูง
ตามไปดวย เชนเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู หนวยท่ีใชไฟฟา เทากับ 2,020 วัตต  หากเปน
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาด 24,000 บีทียู จะใชไฟฟาเทากับ 2,500 วัตต  นอกจากน้ีเคร่ืองใชไฟฟาชนิด
อ่ืนก็มีการใช         พลังงานมากเชนกนั อยางกรณีเตารีด ท่ีมีการใชเทากบั 1,000 วัตต17 

  เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในบานและสํานักงาน ซ่ึงเปนเคร่ืองปรับอากาศขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ขนาด 7,500 บีทียู ถึง 36,000 บีทียู มีสวนแบงตลาดรอยละ 80 ของตลาดเคร่ืองปรับอากาศ

                                                 
         17สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ.  โครงการประหยัดไฟกําไรสองตอ.  จัดทําโดยศูนยอนุรักษ      
พลังงานแหงประเทศไทย, 2544, หนา 27-35. 

DPU



 157

   การเก็บภาษีสรรพสามิตของเคร่ืองปรับอากาศ   ทําใหประชาชนตองมีคาใชจายสูงข้ึน  
สรางความไมทัดเทียมกันในสังคม  ผูท่ีมีฐานะดอยกวาทางเศรษฐกิจก็จะมีโอกาสนอยลงท่ีจะได
อุปกรณมาชวยใหสภาพการทํางานและความเปนอยูท่ีจะทําใหมีประสิทธิภาพและไดผลผลิตสูงข้ึน  
สวนผูท่ีมีฐานะดีกวา  ก็มีโอกาสท่ีจะมีผลผลิตและฐานะทางเศรษฐกจิดียิ่งข้ึน  ชองวางทางเศรษฐกิจ
ของสังคมก็จะยิ่งกวางข้ึน อยางธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะตองพึ่งพาเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
ขนาดทําความเย็นไมเกิน 72000 บีทียู แตจะตองรับภาระภาษีสรรพสามิต ในขณะท่ีผูประกอบการราย
ใหญไดใชเคร่ืองปรับอากาศท่ีไมมีภาระภาษี  เพราะเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเย็น 
72,000 บีทียู ข้ึนไป  

   นอกจากน้ี  ผลของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยังกอใหเกดิความส้ินเปลืองงบประมาณ
ของรัฐในการที่ตองใชเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี เพื่อจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและ
ยังตองใชเจาหนาท่ีและงบประมาณในการปราบปรามจับกุมผูหลีกเล่ียง ผลของการหลีกเล่ียงทําใหไม
สามารถจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เนื่องจากมีชองทางในการหลีกเล่ียงท้ังในแงของกฎหมาย
และแงของการปฏิบัติ เจาหนาท่ีไมสามารถกวดขันไดท่ัวถึงทําใหเสมือนหนึ่งเปนการเลือกปฏิบัต ิ 
และในท่ีสุดจะทําใหผูประกอบการขาดแรงกระตุนในการท่ีจะพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
เคร่ืองปรับอากาศอันสงผลกระทบมาถึงประชาชนผูบริโภคท่ีไมไดรับประโยชนจากสินคาท่ีมีคุณภาพ
เทาท่ีควรจะเปน 

  กลาวโดยสรุปไดวา  เคร่ืองปรับอากาศจึงนับเปนส่ิงจําเปนตอความเปนอยูในชีวิตประจําวนั
ของผูคนโดยท่ัวไปจากสภาพความเปนจริงในปจจุบัน บานและรถยนต สวนใหญมีการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศดวยกนัท้ังส้ิน เพราะชวยในการปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ท้ังที่บานและท่ีทํางาน  ดังน้ัน เม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงจนทําให

                                                 
         18 www.moc.go.th.บทสรุปสําหรบัผูบริหาร.  โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสําคัญของไทย 5 
รายการ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ. หนา 3.   
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 ดังนัน้ จากการวเิคราะหถึงตัวสินคาเคร่ืองปรับอากาศในมุมมองดานหลักเกณฑการคัดเลือก
สินคาเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากปญหาวาเปนส่ิงฟุมเฟอยหรือจําเปน สําหรับสถานการณปจจุบัน 
จึงเห็นวาส่ิงแวดลอมและการดํารงชีวิตท่ีเปล่ียนไป ปจจุบันเคร่ืองปรับอากาศจึงไมใชส่ิงฟุมเฟอยอีก
ตอไป แตเปนส่ิงท่ีชวยเพิ่มศักยภาพการทํางานและการดาํรงชีวิตปกติประจําวนัของมนุษย จึงนับเปน
ส่ิงจําเปน การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศจึงไมสอดคลองกับหลักเกณฑการคัดเลือก
สินคาเร่ืองของสินคาฟุมเฟอย  เพราะลักษณะความสําคัญคุณประโยชนในการใชสอยของตัวสินคาได 
เปล่ียนไปจากประเภทสินคาฟุมเฟอยมาเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตแลว     
 ขอเสนอแนะ : ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงปจจบัุนมี
จํานวนสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนเสียภาษี จํานวน 802 19แหง ท่ัวประเทศ มีรายไดเปนอันดบัท่ี 
5  ในจํานวนสินคาท้ังหมดท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ คือในปงบประมาณ 2543จัดเก็บภาษจีาก
เคร่ืองปรับอากาศได 1093.11  ลานบาท  และในปงบประมาณ 2544 จดัเก็บภาษีจากเคร่ืองปรับอากาศ
ได 1050.56 ลานบาท20 (เปนยอดรายไดรวมเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชในอาคาร และใชในรถยนต และ
เปนยอดรายไดท้ังจากภายในประเทศและนําเขา)   เนื่องจากรายไดหลักของภาษีสรรพสามิตมาจาก
สินคา น้ํามัน รถยนต สุรา และยาสูบ   จึงเห็นไดวาการจัดเก็บภาษีจากเคร่ืองปรับอากาศมิไดเปน
รายไดหลัก  หากแตก็มีปริมาณท่ีสูงพอสมควร  ดังนั้น ในการพิจารณาแกไขไปในทางใด ควรจะได
พิจารณาอยางรอบคอบ  ซ่ึงในเบื้องตนไดพิจารณาเห็นวา ในการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
เคร่ืองปรับอากาศมีผลดีหลายดาน ท้ังในดานการเพิ่มผลผลิต เพิ่มศักยภาพในการทํางานและสราง
ความเปนธรรมตอผูบริโภคใหเกดิความเทาเทียมกนัในการเลือกบริโภคสินคาดวย  เม่ือยกเลิกภาษี
สรรพสามิตเคร่ืองปรับอากาศผูท่ีหลีกเล่ียงภาษีสวนนี้จะไมคุมท่ีจะหลบเล่ียงภาษีมูลคาเพิ่มอีก  แตจะ
หันมาเขาสูระบบการเสียภาษีปกติ  สงผลใหฐานภาษีมูลคาเพิ่มขยายออกไปครอบคลุมตลาดได

                                                 
          19สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 2.  กรมสรรพสามิต.  
          20ศูนยสารสนเทศ.  กรมสรรพสามิต, 2544.  
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จูงใจท่ีดพีอสมควร  
แตเม่ือมีการยกเลิกการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองปรับอากาศแลว ก็ควรจะมี

รายไดจากสินคาหรือบริการอ่ืนมาทดแทน เพื่อความม่ันคงของเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล        
ท้ังนี้การจัดเกบ็จากประเภทสินคาและบริการใด ก็ควรจะไดพิจารณาถึงความสมเหตุผลในเร่ืองของ
หลักเกณฑการคัดเลือกสินคา  และหลักการของภาษีสรรพสามิตดวย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรจดัเก็บจาก
สถานบริการประเภทบันเทิง เชนสถานบริการอาบ อบ นวด มีจํานวน 136 แหง ไนทคลับ  มีจํานวน 
65 แหง  คาราโอเกะ 3,397 แหง ดิสโกเธค  94 แหง คาเฟ  483 แหง (เปนจํานวนสถานบริการ              
ท่ัวประเทศ)21  เพราะการใชจายไปในกิจการเหลานี้เหน็ไดอยางชัดเจนวาไมมีความจาํเปนใดๆ ท้ังส้ิน 
เปนการใชจายกันอยางฟุงเฟอ สงผลกระทบถึงความไมม่ันคงของสถาบันครอบครัวตามมา  อีกท้ัง
สถานบริการเหลานี้มีการใชน้ํา ใชไฟฟา กนัอยางฟุมเฟอย  ส้ินเปลืองทรัพยากรมาก  อีกประการหนึ่ง 
สถานประกอบการเหลานี้มีความเหมาะสมท่ีจะจดัเก็บภาษีสรรพสามิตอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะ 
สอดคลองตามหลักเกณฑการคัดเลือกสินคาในการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตในหลักท่ี 1 เร่ืองการ        
ควบคุมและจํากัดการบริโภคแลว ลักษณะของสถานบริการดังกลาวยังสอดคลองกับนิยามตาม
กฎหมายดวย    นอกจากน้ีในตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลี ไดมีการจัดเก็บภาษีสําหรับสถานอาบ 
อบ นวด แลวโดยกําหนดการจัดเก็บเปนรายบุคคลท่ีไปใชบริการ คนละ 10,000  วอน   

ในการกําหนดวิธีการจัดเก็บภาษีสําหรับสถานบริการดังกลาวขางตน เห็นควรกําหนดให
จัดเก็บในอัตราตามมูลคา รอยละ 10 เชนเดียวกับสนามกอลฟ   มีการจัดเก็บในลักษณะเดียวกัน 

                                                 
          21คณะกรรมการพัฒนาสํารวจสถานบริการทางเพศและผูใหบริการทางเพศ. “รายงานการสํารวจสถาน
บริการทางเพศและผูใหบริการทางเพศ.”  กลุมงานระบาด.  กองกามโรค, 2544.  
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   5.2.2   รถยนต 
   รถยนตแตเดมิเปนสินคาท่ีตองจัดเก็บภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร ตอมาเม่ือวนัท่ี 1  
มกราคม 2535 ไดมีการเปล่ียนแปลงระบบภาษีอากรของประเทศ  โดยมีการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใช
แทนภาษีการคา  ภาษีมูลคาเพิ่มกําหนดใหมีการจดัเกบ็ภาษีในอัตราเดียว  สําหรับสินคาและบริการ 
ทุกประเภทและจัดเก็บภาษีทุกทอด และกําหนดอัตราภาษีจะเปนแบบอัตราแยกนอก (Exclusive Tax 
Rate)  สวนภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีจัดเก็บนอกเหนือจากภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมี     หลักเกณฑของ
ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีการขายเฉพาะอยางท่ีจัดเก็บในระดับการผลิตเพียงข้ันตอนเดียวและมี
ลักษณะเปนตนทุนการผลิตโดยนําไปรวมเปนฐานภาษแีละถูกนับรวมเปนฐานภาษีของภาษีมูลคาเพิ่ม
ดวยสําหรับสินคาท่ีเสียภาษสีรรพสามิต เพื่อการคํานวณภาษีอัตราภาษีเปนอัตราภาษีแบบรวมใน 
(Inclusive Tax Rate)   
   จากโครงสรางของระบบภาษีอากรท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ จะมีความสัมพนัธกันระหวางภาษี
อากรแตละประเภท  กลาวคือ  ภาษีมูลคาเพิ่มจะเปนภาษกีารขายท่ัวไปที่จัดเก็บจากสินคาและบริการ
ทุกประเภทไมวาจะตองเสียภาษีสรรพสามติหรือไมก็ตาม  สวนภาษีสรรพสามิตเปนภาษีการขาย
เฉพาะอยางท่ีจัดเก็บจากสินคาหรือบริการบางประเภทท่ีมีเหตุผลจะตองจัดเก็บภาษีสูงกวา
ภาษีมูลคาเพิ่ม  สรุปไดวาสินคาหรือบริการท่ีเสียภาษีสรรพสามิตจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน รถยนตจึงเปนสินคาท่ีนําเขามาอยูในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
เพื่อใหมีการปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายไดทันสมัยและรถยนตเปนสินคาท่ีควรตองรับภาระภาษี
เพิ่มข้ึนมากกวาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม จึงอาจกลาวไดวาการเลือกสินคารถยนตเขามาจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตก็เนื่องจากเหตุผลวาเปนสินคาประเภทฟุมเฟอย เปนสินคาท่ีใชประโยชนจากถนนอันเปน
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   รถยนตท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปจจบัุนมีดังนี ้
  1.  รถยนตนั่ง  แบงเปน 
   รถยนตสําเร็จรูป  อัตราการจัดเก็บภาษจีะแตกตางกนัตามความจุ
กระบอกสูบ  และกําลังเคร่ืองยนต (กําหนดในอัตรารอยละ35, 41, 48)   
    รถยนตนั่งตรวจการณ  จัดเก็บภาษตีามมูลคารอยละ 29 
    รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก จัดเกบ็ภาษีตามมูลคารอยละ 18 
   รถยนตนั่งท่ีมีกระบะ จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 12, 20 
   รถยนตนั่งดัดแปลงโดยผูประกอบอุตสาหกรรม  จัดเก็บภาษตีาม
มูลคารอยละ 20 ยกเวนสวนท่ีเปนมูลคาของรถยนตกระบะหรือส่ิงใดๆและดดัแปลงโดยผูดัดแปลง    
จัดเก็บภาษีตามมูลคารอยละ 20 
  2.  รถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกิน 10 คน   โดยให ยกเวนภาษีสําหรับรถยนต
นั่งหรือรถยนตโดยสารท่ีมีท่ีนั่งไมเกนิ  10 คน  ท่ีใชเปนรถพยาบาลของสวนราชการโรงพยาบาลหรือ
องคกร 
  3. รถยนตกระบะท่ีมีน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  4,000 กิโลกรัม 
     เหตุผลในการจัดเก็บภาษรีถยนต  ก็เนื่องจากรถยนตเปนสินคาประเภทฟุมเฟอย ซ่ึง       
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑในการเลือกสินคา เขาหลักเกณฑ ขอท่ี 2  นอกจากนี้รถยนตยังเปน
สินคาท่ีใชน้ํามันในการขับเคล่ือนไปตามถนนซ่ึงเกิดจากรัฐเปนผูสรางให  ผูใชถนนหรือผูไดรับ
ประโยชนอ่ืนจากถนนดังกลาว ถือเปนผูท่ีไดรับประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐ ตามหลักเกณฑ
หลักท่ี 3   

   ตอมาเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต  โดยอาศัย
หลักเกณฑในเร่ืองความฟุมเฟอย  เนื่องจากปจจุบันยานพาหนะบางประเภทสําหรับการเดินทาง
กลายเปนส่ิงจาํเปนตอการดํารงชีวิตดวยสวนหนึ่ง  ดังนัน้หากมองในแงของหลักเกณฑขอนีแ้ลว  เม่ือ         
ภาวะการดําเนนิชีวิตเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  คุณลักษณะความจำเปนของชนิดสินคาท่ีมี
ความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของคนสังคมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รถยนตท่ีเปนคันแรกของ
ครอบครัว ประเภทสินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก็ยอมตองเปล่ียนไปดวย อาจมีการกําหนดเกณฑ
สําหรับรถยนตเพิ่มมากข้ึนโดยระบุใหจดัเก็บเฉพาะรถยนตท่ีมีลักษณะฟุมเฟอย เปนคันท่ีสองของ
ครอบครัว  หากแตสําหรับกรณีรถยนตนี ้นอกจากจะเปนสินคาท่ีสอดคลองกับหลักการสินคาฟุมเฟอย
แลว  ยังสอดคลองกับหลักการไดรับประโยชนจากรัฐ ดังนัน้จึงเหน็วาการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต
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ผูวิจัยเห็นวากรณีรถยนตแมลักษณะประโยชนของตัวสินคานั้นเองไดเปล่ียนแปลงไปจนไมมีความ
สอดคลองกับหลักเกณฑหนึง่ แตยังคงเปนสินคาท่ีควรตองจัดเก็บภาษสีรรพสามิต  เพราะเปนสินคาท่ี 
ยังคงมีความสอดคลองกับอีกหลักเกณฑหนึ่ง  ถูกตองสอดคลองหลักเกณฑการคัดเลือกสินคาเพื่อการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต อันเปนเหตุผลท่ีสมควรในการกําหนดสินคาประเภทรถยนตไวในพิกดัอัตรา
ภาษีสรรพสามิต   
    จากการที่กําหนดเหตุผลความจําเปนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคารถยนต  
เกิดจากการปรับระบบโครงสรางภาษ ี แตเม่ือลักษณะของสินคาเปล่ียนแปลงจนไมสอดคลองกับ     
หลักเกณฑเดมิบางหลักเกณฑ  แตยังคงสามารถจัดเก็บโดยอาศัยหลักเกณฑอ่ืนได ซ่ึงเปนความเห็น
ของผูวิจัยท่ีมองวาลักษณะสินคาบางชนิดอาจมีความสอดคลองกับหลักเกณฑหลายหลักเกณฑ 
    จากการศึกษาถึงประเภทรถยนตท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต  จะเหน็วามีการกําหนดให 
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตดัดแปลงดวย  โดยมีการออกกฎหมายมาเพื่อรองรับการบริหาร
จัดเก็บ ซ่ึงเปนกรณีท่ีบิดเบือนโครงสรางการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิตออกไปจากหลักการของ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยท่ัวไปท่ีกําหนดใหจดัเกบ็จากผูผลิต  ความรับผิดเกิดข้ึนเม่ือนํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม และฐานภาษีคิดจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  หากแตกรณี
รถยนตดัดแปลงไดกําหนดแยกออกมาจากโครงสรางเดิมอยางเหน็ความแตกตางไดชัด กลาวคือ การ
ดัดแปลงรถยนต ผูดัดแปลงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิต โดยความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี
สําหรับสินคา        รถยนตของผูดัดแปลงใหเกิดข้ึนเม่ือการดัดแปลงส้ินสุดลง  โดยผูดัดแปลงตองยื่น
แบบรายการภาษีและชําระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนทีก่ารดัดแปลงส้ินสุดลงแมจะยัง
ไมไดนําสินคาออกจากสถานที่ดัดแปลงก็ตาม โดยใหถือราคาคาจางแรงงานดัดแปลง  บวกดวยคา
วัสดุอุปกรณหรือคาจางทําของ ซ่ึงรวมคาวัสดุอุปกรณอยูดวยแตตองไมต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําสําหรับ
คาใชจายในการดัดแปลงและคาวัสดุอุปกรณตามท่ีอธิบดกีําหนด22 เปนฐานในการคํานวณภาษ ี
     จะเห็นไดวาสินคารถยนตซ่ึงเปนสินคาชนิดเดยีวกัน หากแตมีการกําหนดไวเปน 2  
โครงสรางในระบบเดียวกนัมีการสรางแนวทางการจัดเกบ็ไวเปน 2 แนวทาง  ซ่ึงผูวิจัยเหน็วามี
ลักษณะท่ีเปนการบิดเบือนหลักการของภาษีสรรพสามิต  เพียงเพื่อวัตถุประสงคตองการท่ีจะคงรายได
ไวใหเทาเดิม หลังจากมีการนําภาษีมูลคาเพิ่มมาใช  การเสนอแนวความคิดวิเคราะหในเร่ืองดังกลาว 
มุงประสงคในเร่ืองของหลักการเทานั้น มิไดกาวลวงไปถึงการปฏิบัติแตอยางใด เพราะหลักการและ

                                                 
          22ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการกําหนดเกณฑขั้นตํ่าสําหรับคาใชจายและคาวัสดุอุปกรณในการ      
ดัดแปลงรถยนต ตามมาตรา 144 เบญจ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2536. 
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มิไดกําหนดจากมูลคาของรถยนตคันท่ีดัดแปลงท้ัง 
 
 หากมองในเร่ืองของการปฏิบัติ เพื่อใหเกดิเปนธรรมตอผูประกอบธุรกิจดานนี้ การบัญญัติกฎหมาย
ออกมารองรับเชนนี้นาจะเหมาะสมแลว 
   

5.2.3  สนามกอลฟ   
    จากท่ีทราบแลวในบทท่ี  3  วาเหตุผลในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต สําหรับสนามกอลฟ 

เนื่องจากถือวาเปนสถานบริการประเภทท่ีฟุมเฟอย  เปนการจัดเก็บตามหลักท่ี 2  เหตุท่ีพิจารณาวามี
ลักษณะฟุมเฟอยเพราะผูใชบริการสนามกอลฟเปนผูมีฐานะทางการเงินดภีาระภาษยีอมไมมีผลกระทบ 
ตอผูเลนกอลฟและจากขอเท็จจริงท่ีพบวารายไดจากการจัดเก็บภาษีสนามกอลฟมีแนวโนมสูงข้ึน 
กลาวคือ ในปงบประมาณ 2541 ซ่ึงเปนปท่ีเร่ิมจัดเก็บภาษีจากสนามกอลฟจัดเก็บภาษีไดจํานวน 163 
ลานบาท ป 2542 จัดเก็บได 200 ลานบาท ปงบประมาณ 2543 จัดเกบ็ภาษีได 218 ลานบาท  และ
ปงบประมาณ 2544 จัดเก็บได 246 ลานบาท23  แสดงวา แมภาวะเศรษฐกิจจะตกตํ่า แตรายรับของ
สนามกอลฟกไ็มไดลดลง  ท้ังท่ีอัตราภาษสีรรพสามิตเทาเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง ประกอบกับกฬีา
กอลฟเปนกจิกรรมท่ีมีคาใชจายสูงมาก   จึงพอจะอนุมานไดวา ผูเลนกีฬากอลฟตองเปนผูมีรายไดสูง 
ควรที่จะรับภาระภาษ ี

    ในสวนนี้ผูวิจยัมีความเห็นวา หากพิจารณาในเร่ืองของหลักเกณฑแลว นอกจากเปนบริการ
ประเภทฟุมเฟอยแลว  กจิการสถานบริการสนามกอลฟมีสวนกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน 
การตัดตนไมเพื่อการสรางสนามกอลฟ  การนําทรัพยากรท่ีดิน  และน้ําไปใชเปนจํานวนมาก ทําให
ภาคการผลิตอ่ืนตองเสียประโยชนจากการใชทรัพยากรดงักลาว ดังนัน้ลักษณะสถานบริการนี้จึงนาจะ
เขาหลักเกณฑขอท่ี 4 เรื่องของส่ิงแวดลอมดวย  กลาวคือสถานบริการสนามกอลฟ เปนสถานบริการท่ี
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสอดคลอง ตามหลักเกณฑ 2 ขอ คือ เร่ืองของความฟุมเฟอย ตามหลักท่ี  2 และ
เร่ืองของส่ิงแวดลอมตามหลักท่ี 4  

                                                 
          23รายงานประจําป กรมสรรสามิต ปงบประมาณ 2544,  สถิติรายไดกรมสรรพสามิต ต้ังแต 
ปงบประมาณ 2533-2544, หนา 45. 
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ภาษีสนามกอลฟของประเทศในแถบเอเชีย  ปรากฏวามีการจัดเกบ็ภาษีสนามกอลฟ
เชนเดยีวกัน  เชน  ประเทศญ่ีปุนเก็บภาษใีนประเภทภาษีสรรพากร และประเทศเกาหลีใตเก็บภาษใีน
ภาษีประเภทสรรพสามิต โดยถือวาเปนบริการประเภทฟุมเฟอย24   

จากเหตุผลท่ีนาํธุรกิจการบริการประเภทสนามกอลฟเขาระบบภาษีสรรพสามิต เนื่องจาก
เปนธุรกิจท่ีฟุมเฟอยและผูมีฐานะการเงินดีเทานั้นท่ีจะเขาไปใชบริการได  ซ่ึงการใหเหตุผลในเร่ือง
ของความฟุมเฟอยนั้น ผูวจิัยเห็นวาเปนกรณีท่ีตองการใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ ในการ       
คัดเลือกสินคาและบริการเพือ่นําเขาระบบภาษีสรรพสามิต  ซ่ึงมีความสมเหตุสมผลเพราะตางประเทศ
เชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ก็มีการจัดเก็บภาษีจากสนามกอลฟ  หากแตถาจะพิจารณาถึงในกลุม
ประเภทท่ีพฒันาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ไมมีการจัดเก็บภาษจีากสนาม
กอลฟ ซ่ึงอาจเปนไปไดวาประเทศเหลานั้นมองวาการเลนกอลฟเปนกีฬาประเภทหนึ่ง ดังท่ีมี                
ผูประกอบการสถานบริการประเภทสนามกอลฟพยายามโตแยงในขณะนี้วาไมควรใหมีการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเพราะการเลนกอลฟ ถือวาเปนการออกกําลังกายในดานการกีฬา มีการจัดใหมีการ
แขงขัน มีกฎกติกาท่ีเปนท่ีนิยมและยอมรับกันท่ัวโลก เพราะฉะน้ันจึงไมควรตองรับภาระภาษี       
สรรพสามิต 
   การท่ีกําหนดใหจดัเก็บภาษสีรรพสามิตจากสถานบริการประเภทสนามกอลฟ กฎหมาย 
ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน จึงทําใหมีปญหาเร่ืองการตีความกฎหมายไมชัดเจน  นําไปสูความสับสน
ในการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตสนามกอลฟ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ท่ี
กําหนดใหสถานบริการสนามกอลฟท่ีตองเสียภาษีสนามกอลฟตองเปนสถานบริการทางธุรกิจโดยการ
ตีความกฎหมายดังกลาว  กรมสรรพสามิตไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติวา  ถาสนามกอลฟใดมีการ
เรียกเก็บคาสมาชิกหรือเปดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกใหถือวาสนามกอลฟนั้นดําเนินกจิการเปน
ธุรกิจ  ผูประกอบการสนามกอลฟมีความรับผิดชอบท่ีตองจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตและตองเสีย
ภาษีตามราคาบริการปกติ  แตถาสนามกอลฟไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ินจากผูใชสนาม   
ใหถือวาสนามกอลฟแหงนั้นไมไดดําเนินกจิการเปนธุรกจิ จึงไมตองจดทะเบียนภาษสีรรพสามิตและ
ไมตองเสียภาษีสรรพสามิต25   
     ในสวนของบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดนยิามของสถานบริการไวในพกิัดอัตราภาษี
สรรพสามิต ตอนท่ี 9    ทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527     ดังน้ี 
                                                 
           24เอกสารอัดสําเนาเรื่อง "โครงสรางภาษีอากรของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี."  กรมสรรพสามิต.   
 

25บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ.  “การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการประเภทกอลฟ.”  สามิตสาร. 56, 
6. พฤศจิกายน- ธันวาคม 2543, หนา 21. 
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       “สถานบริการ”  หมายความวาสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการในดานบริการบันเทงิหรือ
หยอนใจตาง ๆ เพื่อหารายไดเปนธุรกิจ เชน สถานมหรสพท่ีฉายภาพยนตร  สนามแขงมา  ไนตคลับ  
คาบาเรต  ดิสโกเธค  สถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว เปนตน 

       จากนยิามดังกลาว จะเห็นไดวาใหความหมายไวอยางกวาง ๆ พรอมกับยกตัวอยางของ
ประเภทสถานบริการไวดวย  ซ่ึงจากหลายตัวอยางดังกลาว พอจะอนุมานไดวามุงจะจัดเก็บภาษเีพือ่ทํา
การควบคุมสถานบันเทิงหรือสถานท่ีหยอนใจท่ีขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีของบุคคลท่ัวไป ซ่ึง
เปนเร่ืองท่ีตองการควบคุม มิใหมีการบริการในลักษณะท่ีหม่ินเหมตอศีลธรรม ดังนี้ ผูวิจัยมีความเห็น
วาหากมองในเร่ืองของหลักเกณฑการคัดเลือกสินคา การกําหนดในลักษณะน้ีจะเปนการกําหนดท่ี
สอดคลองกับหลักเกณฑ ตามขอท่ี 1 คือการบริโภคท่ีอาจกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม      
อันดี การท่ีมีการเลือกเก็บภาษีจากสินคาเหลานี้เปนพเิศษเน่ืองจากการบริโภคสินคาประเภทนี้  จะ
กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคเองและกอใหเกิดตนทุนตอสังคมดวย  ในการพิจารณาตาม
เจตนารมยของกฎหมายท่ีบัญญัตินิยามสถานบริการจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับหลักเกณฑ ใน
ขอท่ี 1 อยางเห็นไดชัด 

     ดังนั้น  จึงมีความเหน็วาสนามมา  ไนทคลับ คาบาเรต  ดิสโกเธค  สถานอาบน้ํา  นวดหรือ
อบตัว  เปนสถานท่ีหยอนใจซ่ึงมีลักษณะประเภทเดยีวกันมองในแงของศีลธรรมแลวเปนกิจการท่ี       
ขัดตอความรูสึกที่ดี  สํานึกท่ีดีของบุคคล หากแตสนามกอลฟมิไดเปนสถานท่ีใหความรูสึก เชนนั้น  
กลาวคือลักษณะของสถานบริการมิไดอยูในกลุมดังท่ีนยิามไว  ดังนั้นในความเห็นของผูวิจัยตามนยิาม
ของสถานบริการจึงไมควรที่จะรวมสนามกอลฟไวดวย  เนื่องจากขัดตอเจตนารมณของการนิยาม
กฎหมาย 
  จากบทวเิคราะหดังกลาว  จึงพอสรุปไดวาหากมองถึงเหตุผลและโดยลักษณะของสนาม
กอลฟโดยรวมแลว  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพราะจดัเปนส่ิงท่ีฟุมเฟอยและเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมก็
ยอมจะเหมาะสมหากแตถามองในเร่ืองของบทบัญญัติกฎหมายแลวการจัดเก็บภาษีสนามกอลฟมิได
สอดคลองตามหลักเกณฑในขอดังกลาว  เพราะสนามกอลฟไมเปนสถานบริการตามความมุงหมายท่ี
นิยาม     ความหมายไว  การท่ีจะพิจารณาวาสินคาใดมีลักษณะท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑใด
หลักเกณฑหนึง่ใน 4  ประการ แลวยังตองมีการพิจารณาในเร่ืองของบทบัญญัติของกฎหมาย
ประกอบดวย  เพราะการท่ีจะกําหนดใหสินคาใดเปนสินคาท่ีควรจดัเก็บภาษีสรรพสามิต  ควร
พิจารณาอยางรอบคอบในบทบัญญัติของกฎหมาย ควรจะตองมีความสอดคลองตองกันกับหลักเกณฑ
การคัดเลือกดงักลาวดวย  จึงจะถือวาเปนการจัดเก็บสินคาในระบบภาษสีรรพสามิตท่ีชอบดวย
หลักการและเหตุผลทางกฎหมาย   
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     โดยสรุปการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสถานบริการในปจจุบันตามท่ีนิยามไวใน
กฎหมาย ควรอาศัยหลักเกณฑในเร่ืองการควบคุมการบริโภค ตามขอ 1 ซ่ึงความมุงหมายของการ        
จัดเก็บในปจจบัุนมิไดเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวแตอยางใด 

    ในเร่ืองของหลักการ  หากการจัดเก็บภาษีสนามกอลฟ โดยอาศัยเหตุผลวาเพราะเปนส่ิง
ฟุมเฟอยก็ยอมจะชอบดวยเหตุผล แตหากมองวาเปนกีฬาประเภทหน่ึงก็ไมควรที่จะมีภาระภาษีเขามา 
รบกวนคาใชจายในสวนตัวผูวิจัยมองวา การเลนกอลฟเปนกีฬาประเภทหนึ่ง ซ่ึงเปนการออกกําลังกาย
ท่ีตองใชจายท่ีสูงพอสมควร หากแตการดูแลสถานท่ีก็นับวาสรางความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ      
พอสมควร เชน น้าํท่ีตองนํามารดตนไมหรืออาจกลาวไดวาเปนสถานท่ีท่ีตองมีคาใชจายในการ
บํารุงรักษาสูง จัดวากอใหเกดิความฟุมเฟอยได  จึงเห็นดวยวา ณ  ปจจุบันสนามกอลฟควรท่ีจะตอง
รับภาระภาษีสรรพสามิต ดวยเหตุผล 2 ประการ คือเปนสถานบริการประเภทท่ีฟุมเฟอย และเพ่ือ
ประโยชนในเรื่องของการรักษาสภาพแวดลอม  
    ขอเสนอแนะ :  แกไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยกําหนดคําจํากัด
ความของสถานบริการ ในตอนที่ 9   ใหมีขอบขายท่ีกวางมากข้ึน เพื่อครอบคลุมประเภทสถานบริการ
ท่ีมีมากข้ึนตามยุคตามสมัย   ใหมีลักษณะของสถานบริการท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดไมเกดิปญหาให
เกิดขอโตแยงและสงผลตอใหเกิดความสับสนตอผูปฏิบัติทําใหการจดัเก็บมีประสิทธิภาพและเกดิผล
ในทางปฏิบัตอิยางตอเนื่องและจริงจัง 
 

   5.3 ปญหาการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
    อัตราภาษีและการคํานวณภาษีสรรพสามิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีจะเก็บอัตราตามปริมาณหรืออัตราท่ีกําหนดแนนอน  และไมนําภาษีสรรพสามิตท่ีคํานวณไดมา
รวมในฐานท่ีใชคํานวณภาษ ี ซ่ึงแตกตางจากของประเทศไทย และประเทศแคนาดา  ท่ีสวนใหญจะใช
อัตราภาษีตามมูลคาและนําภาษีท่ีคํานวณไดรวมเปนฐานในการคํานวณภาษีดวย  ซ่ึงก็เปนกรณีท่ีทําให
ภาระภาษีท่ีแทจริงสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไว  ดวยอาจเปนนโยบายในการเรียกภาษีเพิ่มเพื่อรายไดของ
รัฐโดยมิใหผูเสียภาษีมีความรูสึกวาตนตองรับภาระภาษีสูงเกินความจําเปน  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการ
กําหนดลักษณะการคํานวณท่ีนําภาษีท่ีคํานวณไดมารวมเปนฐานเพื่อใชในการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
ท่ีจะตองชําระนั้น ก็เพื่อประโยชนในเชิงรายไดเปนสําคัญ       กลุมประเทศที่มีวิธีการแบบเดียวกนันี ้
คือ ประเทศแคนาดาและประเทศไทย  ซ่ึงเขาใจวาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศ
ไทยคงจะนํารูปแบบของประเทศแคนาดามาเปนแนวทางในการดําเนนิการ เนื่องจากการวางระบบ
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    ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีท่ีรัฐบาลสามารถใชเปนเคร่ืองมือในดานการลงโทษ เพราะมี
ลักษณะเปนการควบคุมการบริโภคสินคา นอกเหนือจากความจําเปนสําหรับชีวิตประจําวนัแลวยังเปน
เคร่ืองมือของรัฐบาลสําหรับการหารายไดดวย     โดยท่ีการดําเนินการเพ่ือควบคุมการบริโภค   และหา
รายไดจะสามารถประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับหลักภาษีอากรท่ีดีและแนวทางสําหรับการปฏิบัติอยางแนชัด สามารถปฏิบัติไดอยาง 
จริงจังโดยการมีกฎหมาย ระเบียบเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนด      
แนวทางเพื่อปฏิบัติไวแลว กรณียังคงมีปญหาบางประการ  ซ่ึงจะไดทําการวิเคราะหในเร่ืองดังตอไปนี้ 
 
    5.3.1. ปญหาการกําหนดมูลคาเพื่อเปนฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
              มูลคาเปนสาระสําคัญของจํานวนเงินภาษี มูลคาท่ีจะใชเปนฐานในการคํานวณ
ภาษีในท่ีนีก้็คือ ราคาขาย ซ่ึงหลายประเทศเม่ือมีการกําหนดอัตราภาษีตามมูลคาแลว จะมีการกําหนด
ราคาขายไวอยางชัดเจน เชน 
    สินคาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ลวนแตกําหนดใหถือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม เปนฐานใน
การคํานวณภาษี   ดังน้ี 
    พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ใหถือมูลคาของสินคาหรือบริการ เปนฐาน
ในการคํานวณภาษีตามราคาดังนี ้

1) กรณีการผลิตสินคาใหถือราคาขาย   ณ โรงอุตสาหกรรม 
ผลิตสินคานั้น 
           2)  กรณีการใหบริการ ใหถือรายรับท่ีไดรับ ท้ังนี้ เจาพนักงานมีอํานาจกําหนด
รายรับข้ันตํ่าไดตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
         3) กรณีนําเขาสินคาจากตางประเทศ ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกดวยอากรขาเขา
และคาธรรมเนียมพิเศษ(ถามี) แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 การกําหนดมูลคาของสุราเพ่ือคํานวณภาษีนั้น
ใหรวมภาษีสุราท่ีพึงตองชําระดวย ดังนี ้

                                                 
          26C.K. TAYLOR.  บันทึก  :  แนะนําและขอเสนอแนะสําหรับกรมสรรพสามิต.  กองวิชาการ 
พฤษภาคม, 2529, กรมสรรพสามิต. 
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(1) กรณีสุราท่ีทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคา ณ โรงงานสุรา ในกรณีท่ีไมมี
ราคาขาย ณ โรงงานสุราดังกลาวหรือราคาขาย ณ โรงงานสุรา มีหลายราคา ใหถือตามราคาท่ีอธิบดี
ประกาศ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   เพื่อประโยชนในการจัดเกบ็ภาษี อธิบดีโดยอนมัุติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมี
อํานาจประกาศมูลคาของสุราท่ีทําในราชอาณาจักรเพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณภาษีโดยกําหนด
จากราคาขาย ณ โรงงานสุราในตลาดปกติ 

                (2)     ในกรณีสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ ของสุราบวก 
ดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียม
อ่ืนตามท่ีกําหนด  แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม 
          ในกรณีท่ีผูนาํเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนใหนําอากรขาเขาซ่ึงไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการ
คํานวณมูลคาตาม (2) ดวย 
    พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  การกําหนดมูลคาเพือ่เสียคาแสตมปยาสูบ (ภาษยีาสูบ)  
นั้นใหรวมคาแสตมปยาสูบท่ีพึงตองชําระดวย  ดังนี ้

(1)  ในกรณียาเสนท่ีทําในราชอาณาจักรใหถือตามราคาขาย ณโรงอุตสาหกรรม  ใน
กรณีไมมีราคาขายยาเสน ณ  โรงอุตสาหกรรมยาสูบ  หรือมีหลายราคาใหถือตามราคาท่ีอธิบดีประกาศ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   เพื่อประโยชนในการจดัเก็บคาแสตมปยาสูบอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
มูลคาของยาเสนที่ผลิตในราชอาณาจักร  เพื่อถือเปนเกณฑในการคํานวณคาแสตมปยาสูบโดยกําหนด
จากราคาขาย  ณ  โรงอุตสาหกรรมในตลาดปกติ  ในกรณียาสูบท่ีทําในราชอาณาจักร   ให
ถือตามราคายาสูบตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดเปนราคาขาย   ณ  โรงอุตสาหกรรมยาสูบ 

  (2)   ในกรณียาเสนหรือยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร   ใหถือราคาซี.ไอ.เอฟ.  
ของยาเสนหรือยาสูบบวกดวยอากรขาเขา  คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ     
ลงทุน  และภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีจะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา   แตไมรวมถึงภาษ ี      
มูลคาเพิ่ม 

  ในกรณีท่ีผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอัตราอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนหรือตามกฎหมายอ่ืนใหนําอากรขาเขาท่ีไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณ
มูลคาตาม (2) ดวย 

    บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดมีการกาํหนดมูลคาเพือ่เปนฐานในการเสียภาษีสําหรับ
สินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักรไววาใหถือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  โดยรวมภาษีสรรพสามิตท่ี     
พึงตองชําระเปนฐานสําหรับใชในการคํานวณภาษีโดยมิไดมีการกําหนดราคาขายไวอยางชัดเจน  ไมมี
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    ราคาขายของสินคาอ่ืน ๆ  (นอกจากไวน) ประกอบดวยมูลคาของราคาสินคา  บวกดวย
คาใชจายอ่ืนใดท่ีผูซ้ือตองชําระใหแกผูขายไมวาจะชําระในเวลาเดยีวกับการชําระราคาสินคาหรือไม 
และใหรวมถึงคาโฆษณา  คาบริการ  คาประกัน และคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีผูขายไดเรียกเก็บจากผูซ้ือ
ดวยบวกดวย ภาษีสรรพสามิตท่ีตองชําระตาม Excise Act 
    ราคาขายสําหรับไวนประกอบดวยราคาขายของไวนรวมทั้งภาษีสรรพสามิตท่ีตองชําระ
สําหรับไวนตาม Excise Tax Act บวกดวยคาใชจายอ่ืนท่ีผูซ้ือตองชําระใหแกผูขายไมวาจะชําระกันใน
เวลาเดยีวกับการชําระราคาขายหรือไม  และใหรวมถึงคาโฆษณา คาบริการ คาประกัน และคาธรรมเนียม
อ่ืนท่ีผูขายไดเรียกเก็บจากผูซ้ือ รวมท้ังภาษีสรรพสามิตท่ีตองชําระตามท่ีกําหนดไวใน Excise Act      
(ถามี)  ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณท่ีีมีการนําสุราท่ีตองเสียภาษตีาม Excise Act มาใชในการผลิตไวนดวย 
    ราคาขายท่ีใชในการคํานวณภาษีสําหรับไวนท่ีนําเขา  คือ  ราคาท่ีใชในการคํานวณภาษี
ศุลกากร บวกดวยภาษีศุลกากรท่ีตองชําระสําหรับสินคานั้น  และภาษสีรรพสามิตท่ีตองชําระสําหรับ
ไวนตาม Excise Act ดวย 
    ราคาขายของสินคาท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขานัน้ใหรวมท้ังมูลคาของหีบหอ กลอง 
ขวดหรือภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ ดวย แตในสวนท่ีเกี่ยวกับราคาสินคาท่ีผลิตในประเทศจะไมรวมคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ท่ีผูผลิตสินคาตองจายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐไวในราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี
ดวย  เชน  คาธรรมเนียมในการตรวจสอบสินคาหรือคาธรรมเนียมในการปดแสตมปหรือเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีสําหรับสินคา  เปนตน 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตนทําใหทราบวาภาษีสรรพสามิตของไทย
กฎหมายไดกําหนดฐานภาษใีหใชราคาขาย ณ สถานท่ีผลิตสินคาซ่ึงจะเรียกช่ือแตกตางกนัใน
กฎหมายแตละฉบับ  เชน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  มาตรา 8 กําหนดใหใชราคา
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 ในกรณีท่ีผูผลิตสินคาไดทําการผลิตและขายปลีกตอลูกคาโดยตรง  ภาษีสรรพสามิตของ
สหรัฐอเมริกากําหนดใหราคาขายท่ีเปนฐานภาษจีะตองกาํหนดข้ึนเปนพิเศษ  โดยใหนําราคาขายปลีก
ไปเปรียบเทียบกับราคาขายสูงสุดท่ีผูผลิตจะขายสินคานัน้ใหกบัผูขายสงตามปกติท่ัวไปของการคาขาย  
ถาราคาใดตํ่ากวาใหใชราคานั้นเปนฐานในการคํานวณภาษี  หรือถาเปนการขายโดยสงสินคาไปให 
ลูกคา  เชน  สงใหลูกคาทางไปรษณีย  หรือขายโดยวธีิอ่ืนใดที่ราคาตํ่ากวาในตลาดปกติใหใชราคา
ขายโดยผูผลิตตามปกติท่ัวไปสําหรับสินคาประเภทนั้น  เปนฐานในการคํานวณภาษีตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวากระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิตของไทย 
สําหรับกรณีนีจ้ะถือวาเปนกรณีท่ีไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหถือตาม
ราคาท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
กลาวคือ กรณไีมมีราคาขาย   ณ โรงอุตสาหกรรม ใหกําหนดราคาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
    (1)   ใชราคาขาย   ณ   โรงอุตสาหกรรมนัน้ ท่ีขายสินคาประเภท   ชนดิ คุณภาพ และ
ปริมาณเดยีวกนัหรือใกลเคียงกัน โดยเฉล่ียถวงน้ําหนักในระยะเวลาสามเดือนท่ีลวงมาแลว  หากไมมี 
ใหใชราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของผูประกอบอุตสาหกรรมรายอ่ืนท่ีขายสินคาประเภท   ชนดิ  
คุณภาพ และปริมาณเดยีวกนัหรือใกลเคียงกัน  โดยเฉล่ียเชนกนั 
      (2) ในกรณท่ีีไมอาจกําหนดราคาขายดังกลาวได ใหใชราคาจากตนทุนของสินคาบวก
ดวยกําไรตามอัตรามาตรฐานของสินคาประเภทนั้น ๆ หากไมมี ใหใชราคาขายปลีกสูงสุดของ 
สินคาในตลาดปกติในเดือนท่ีลวงมาแลว  หักดวยกําไรตามอัตรามาตรฐานของสินคาประเภทนั้น ๆ 
      กรณีท่ีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีหลายราคา ใหใชราคาขายสูงสุดตอหนวยซ่ึงยัง      
มิไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนใด ๆ ของสินคานั้นในเดือนท่ีลวงมาแลว 
    จะเห็นไดวา  เม่ือมีการกําหนดราคาขายใหเปนมูลคาท่ีจะนํามาคํานวณภาษีแลว  ท้ังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ไดมีการกําหนดความหมายและขอบเขตท่ีชัดเจนตางจาก
การปฏิบัติของประเทศไทย  ไมไดมีการกําหนดขอบขายไว ทางปฏิบัต ิจึงมีปญหาความเห็นท่ีแตกตาง
กันออกไปของหนวยงานผูปฏิบัติ  ดังนั้น  เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเจาหนาท่ีและ
เกิดความยุติธรรมตอผูประกอบการท่ีเสียภาษี  เพราะการท่ีไมมีกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองราคาขายไว
อยางแนนอนแลว  การปฏิบัติอาจสามารถเลือกปฏิบัติไดโดยกําหนดราคาขายของสินคาชนิดเดยีวกัน  
หากแตกําหนดตางกันจะทําใหเกดิความไดเปรียบเสียเปรียบในแงของตนทุนการผลิต และธุรกิจ        
การคาดวย  ดังในปจจุบัน ทําใหเกิดขอกังขาในเร่ืองของมาตรฐานการกําหนดราคาขาย  ซ่ึงแตละ      
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  1)  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  คือ  ราคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมขาย
ใหแกผูซ้ือท่ีปรากฏตามใบกาํกับภาษี (invoice) โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร   โดย
ไมพิจารณาในเร่ืองของตนทุนการผลิตหรือคาใชจายอ่ืนใดๆ นอกจากราคาตามท่ีลงในใบกํากับภาษีวา
ไดทําการขายเทาไร ใหใชราคานั้นเปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 
  2)  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  คือ ราคาตนทุนของสินคาบวกดวยกําไร ณ 
โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงจะรวมอยูในราคาสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมขายใหแกผูซ้ือ  โดยจะตอง
พิจารณาวาราคาตนทุนของสินคาและกําไร ณ โรงอุตสาหกรรมเปนเงินเทาใด  ก็จะถือจํานวนดังกลาว
นั้นเปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือไดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมแลวกจ็ะนําไปคํานวณ
ภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระและนําภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระที่คํานวณไดไปรวมกับราคาขาย 
ณ โรงอุตสาหกรรม ไดเทาใดก็จะเปนมูลคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี  เม่ือนําไปคูณกับอัตรา
ภาษีกจ็ะไดจํานวนเงินท่ีตองเสีย  กรณีนี้จะใชราคาขายตามท่ีผูประกอบการแจงตอกรมสรรพสามิต  
เปนราคาขาย ท่ีจะนํามาคํานวณภาษ ี
  3)  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คือ ราคาสินคาท่ีผูประกอบ อุตสาหกรรมได
ขายใหแกผูซ้ือ ณ โรงอุตสาหกรรม โดยไมรวมคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการขายสินคา ณ 
โรงอุตสาหกรรมแตคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการขายสินคาจะตองรวมอยูในราคาขาย ณ โรง        
อุตสาหกรรมดวย  เชน  คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคาข้ึนถือเปนตนทุนในการผลิตสินคา      
โดยตรงรวมถึงคาใชจายหลังจากท่ีมีสินคาเกิดข้ึนแลว  เชน คาโฆษณาและคาการตลาดซ่ึงเกิดข้ึน
กอนท่ีจะมีการขายสินคา เปนราคาท่ีแทจริงในการลงทุนของผูประกอบการ กลาวคือ ราคาของตนทุน
รวมดวยคาใชจายท่ีเกดิข้ึนกอนมีการขาย 
  การไมกําหนดราคาขายใหชัดเจน นอกจากจะเปนปญหาทางปฏิบัติแลว หากพิจารณาใน
เร่ืองของหลักการพบวาความไมชัดเจนดังกลาว มีลักษณะท่ีไมสอดคลองกับหลักการของภาษีอากร     
ท่ีดีในเร่ืองของความแนนอน ท่ีจะตองมีความชัดเจนท้ังในเร่ืองของผูเสียภาษ ี ฐานในการคํานวณเพ่ือ
เสียภาษ ี  อัตราภาษี และระยะเวลาในการเสียภาษี ในการกําหนดมูลคาเพื่อใชเปนราคาขาย  หากมี
ความชัดเจนและมีการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกนั  ยอมกอใหเกดิความเช่ือม่ันตอระบบและ
องคกร  สรางความเช่ือถือของผูประกอบการท่ีจะยอมรับการเสียภาษีเพราะเช่ือวา เกดิข้ึนดวยความ 
ยุติธรรม ท้ังยังสอดคลองกับหลักความแนนอนของลักษณะภาษีอากรท่ีดีอีกดวย    
    การกําหนดมูลคาเปนฐานในการจดัเก็บภาษีสําหรับสถานบริการ  มูลคาท่ีเปนฐานใน
การคํานวณภาษี คือ รายรับของสถานบริการโดยรวมภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระไวดวย  จะเห็นได
วารายรับของสถานบริการนั้นมีขอบขายกวางขวางมาก  ปญหา คือ  จะกําหนดรายรับใหหมายความ
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คาบริการเฉพาะการเลนกอลฟ  เปนปญหาลักษณะเดียวกันกับกรณีการคิดคาเลนกอลฟแบบแพ็คเกจ
ทัวรซ่ึงรวมคาเดินทาง  คาท่ีพัก  คาอาหาร และอ่ืน ๆ  ปญหาในการตรวจสอบจํานวนผูใชบริการท่ี      
แทจริง  เพือ่การคํานวณภาษีท่ีถูกตองไมสามารถทําได  เนื่องจากในปจจุบันมีผูเลนจํานวนมากท่ี      
ไมเสียคากรีนฟหรือเสียคากรีนฟไมเต็มมูลคา  เพราะผูเลนเปนสมาชิกสนามกอลฟหรือเปนแขกของ
สมาชิกหรือเปนแขกของเจาของสนามกอลฟ  หรือมาเลนชวงตอนเย็นของวนัและการลงบันทึกการ
เลนกอลฟมักทํากันอยางไมเปนระบบและไมเปนมาตรฐาน  เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีทําใหการคํานวณ
รายรับเพื่อใชเปนฐานในการเสียภาษไีมมีความชัดเจน 
    การกําหนดมูลคาเปนฐานในการจดัเก็บภาษีสําหรับสินคานําเขา ใหใชราคาซี.ไอ.เอฟ 
ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา  บวกดวยภาษีสรรพสามิตท่ีพึงตองชําระ  บวกดวยคาธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษแีละคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีไดกําหนดไวโดยพระ
ราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีนี้จะมีปญหาวาราคาซี.ไอ.เอฟ. เปนราคาท่ีกําหนดใน
ตางประเทศ หากมีการแจงไมตรงตามความจริงโดยแจงราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตํ่า  ก็จะเกบ็ภาษีไดนอยลงไป
ดวย  ซ่ึงการตรวจสอบในเรือ่งนี้เปนเร่ืองยากพอสมควร 
    ขอเสนอแนะ: ควรมีการกําหนดราคาขายไวใหชัดเจนวาจะใชมูลคาใดเปนราคาขายโดย
ออกเปนกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคาขายสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักรใหชัดเจนวารวมคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากส่ิง
ใดบาง  เพื่อเปนแนวทางใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ไมเกิดความลักล่ัน เพื่อใหผูเสียภาษี
ไดทราบภาระและเสียภาษีอยางถูกตอง   ผูวิจัยเห็นวาควรใชราคาท่ีแทจริงของตนทุนซ่ึงรวมคาใชจาย
ท่ีเกดิข้ึนจากการประกอบการกอนการขายสินคานัน้ เปนฐานในการคํานวณภาษีตามมูลคาสําหรับสินคา
ท่ีผลิตในประเทศไทย เนื่องจากราคาดังกลาวจะเปนราคาท่ีแทจริงมีหลักฐานยืนยนั พิสูจนไดงายและ
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   ในสวนของสินคานําเขา ใหแกไขมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ใหเจาหนาท่ีสรรพสามิตมีอํานาจในการประเมินราคา ซี.ไอ.เอฟ. และมีอํานาจประกาศราคาสินคา       
นําเขา เพื่อถือเปนราคาซี.ไอ.เอฟ. ดวย เพื่อแกไขปญหาการแจงราคา ซี.ไอ.เอฟ. ต่ํากวาความจริง 
 
    5.3.2  ปญหาเก่ียวกับการกําหนดอัตราภาษี 

                  การกําหนดอัตราภาษีท่ีเหมาะสม   จะกอใหเกดิประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตดวยทางหนึ่ง  เพราะหากกําหนดอัตราที่สูงมากไปกจ็ะเกดิแรงจูงใจใหหลีกเล่ียง
ปญหาอยูท่ีวาอัตราใดและอยางไร  จึงจะเปนอัตราท่ีเหมาะสม   เนื่องจากอัตราภาษีมีผลกระทบตอ
ราคาสินคาโดยตรงและยังตอเน่ืองถึงการบริหารจัดเก็บดวย ดังนัน้ การกําหนดอัตราภาษีสําหรับสินคา
ประเภทใดประเภทหน่ึงนั้น ควรจะมีเหตุผลและความเหมาะสมของลักษณะสินคาท่ีควรตองรับภาระ
สําหรับการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตจะมีท้ังอัตราตามมูลคาและตามปริมาณ   

  ตามปกติ การกําหนดอัตราภาษีตามปริมาณ มีพื้นฐานมาจากความงายในการบริหารและมี
เหตุผลดั้งเดิมของหลักภาษสีรรพสามิต คือ ภายใตหลักการท่ีวาปริมาณกายภาพเทากัน ภาษีควรจะ     
เทากัน เชนแอลกอฮอล(ลิตรละเทาใด) ไมวาจะมีมูลคาเทาใด อัตราปริมาณอยูเหนือกวา 28 

     อัตราตามปริมาณเปนอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามสภาพของสินคาโดยใชหนวยของสินคาเปน
ฐานในการคํานวณ  ซ่ึงมีขอดีในเร่ืองการบริหารจัดเก็บภาษีสะดวกและงาย เพราะไมตองมีการกําหนด
มูลคาสินคาเพื่อการจัดเก็บภาษี การควบคุมทําไดโดยการกําหนดจํานวนสินคาท่ีผลิตซ่ึงจะเปนปริมาณ
และนํ้าหนักของสินคาท่ีผลิต    เชน จํานวนสุรากล่ัน จํานวนบุหร่ีซิกาแรต ไมมีประเด็นเร่ืองมูลคาท่ี
เหมาะสม   ภาษีสรรพสามิตด้ังเดิมมีพืน้ฐานบนปรัชญาการลงโทษ คือการใชสินคากอใหเกิดผลทาง
ลบมีลักษณะของการขัดศีลธรรมหรือเปนบาป ดังนั้น จึงเปนการแนนอนวาจํานวนภาษีข้ึนอยูกับ
จํานวนการบริโภค มิใชมูลคา เชนราคาไวนในประเทศสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางภาษีควรเทากัน 
ไมวาจะเปนไวนขวดละ 1.98 ดอลลารหรือคุณภาพดีมาก 25 ดอลลาร ซ่ึงอาจมีคนโตแยงวาไวนราคา
ถูก กอภยัมากกวาไวนช้ันดีในปริมาณตอลิตร เหตุผลนี้เปนท่ียอมรับสําหรับฝายท่ีมองวาภาษีเปนโทษ
สําหรับส่ิงท่ีขัดศีลธรรม  การใชอัตราตามสภาพจะหลีกเล่ียงปญหาการลดคุณภาพของสินคาหรือชนิด
ตาง ๆ ของสินคาท่ีจะผลิต เนื่องจากไมวาคุณภาพของสินคาเปนอยางไรก็ไมมีผลตอการคํานวณภาษี 
เพราะคุณภาพของสินคามิไดทําใหตองมีการเสียภาษีเพิ่มข้ึนหรือลดลง  นอกจากนีย้ังเปนอัตราภาษีท่ี
สามารถประมาณการรายไดคอนขางแนนอน เพราะรายไดภาษจีะเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูกับปริมาณ

                                                 
          28JOHN F Due.  Excise Taxes.  p. 4.  
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 นอกจากขอดแีลว  การกําหนดอัตราภาษีตามปริมาณและตามมูลคาก็มีขอเสียดวยเชนกัน 
สําหรับอัตราตามปริมาณน้ันมีขอเสียเกี่ยวกบัเร่ืองขาดความยุติธรรม ผูบริโภคสินคาชนิดเดยีวกันแตมี
คุณภาพและราคาตางกันตองรับภาระภาษีเทากัน  ผูมีรายไดสูงซ่ึงบริโภคสินคาราคาแพงแตรับภาระ
ภาษีเทากับผูมีรายไดต่ําซ่ึงบริโภคสินคาราคาถูก  รายไดไมเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ  นอกจาก
จะตองแกไขอัตราภาษีใหสูงข้ึน สําหรับขอเสียของการกําหนดอัตราตามมูลคามีในเร่ืองของความ
ยุงยากในการกําหนดราคาเพ่ือเปนเกณฑในการคํานวณภาษีท่ีถูกตองและเปนธรรม  เนื่องจากภาษีนี้
จะตองจดัเก็บจากผูผลิต  ปญหาการกําหนดราคาจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก29  
 นอกจากการพจิารณาขอดีขอเสียของอัตราภาษีแตละประเภทแลว ควรมีการพิจารณาความ
สอดคลองกับหลักภาษีอากรท่ีดีควบคูกันไปดวย จะเหน็ไดวาการจัดเก็บภาษตีามอัตราปริมาณทุกคน
จะรับภาระในอัตราท่ีเทากันในชนิดสินคาเดียวกันมีความชัดเจนในเร่ืองของฐานท่ีใชคํานวณภาษี ซ่ึง
สอดคลองกับหลักความแนนอน อันเปนลักษณะของภาษีอากรท่ีดี  แตมีกรณีท่ีไมสอดคลองกับหลัก
ความเปนธรรม เพราะสินคาท่ีแตกตางกนัในเร่ืองของราคา คุณภาพ และความสามารถในการใชจายท่ี
แตกตางกนัของผูบริโภค แตตองรับภาระภาษีเทากัน  ในสวนของอัตราภาษีตามมูลคานั้นมีลักษณะท่ี
ตรงขามกับอัตราตามปริมาณ ท่ีมีลักษณะการกําหนดอัตราภาษีตามราคาของสินคา สินคามีราคาแพงก็
ตองรับภาระภาษีสูงกวาสินคาท่ีมีราคาถูกกวา เปนการกําหนดอัตราภาษีตามกลไกของราคา ผูบริโภค
ยอมสามารถเลือกบริโภคชนิดสินคาตามกําลังความสามารถใชจายของตน เกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางผูท่ีบริโภค อันมีลักษณะท่ีสอดคลองกับหลักความเปนธรรม ซ่ึงถือเปนหัวใจของลักษณะภาษี
อากรท่ีดี  แตการกําหนดอัตราตามมูลคา ยังขาดความชัดเจนในเร่ืองของการกําหนดมูลคาท่ีจะใชเปน
ฐานในการคํานวณภาษี ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีสามารถแกไขไดในทางปฏิบัติ  

                                                 
          29 JOHN F Due.  Excise Taxes.  p. 21. 
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 เม่ือทราบคุณลักษณะของอัตราแตละประเภทแลว  จะทําใหสามารถจะเลือกใชให
เหมาะสม   และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การท่ีจะเลือกใชอัตราภาษีตามสภาพหรือตามมูลคา เพื่อจัดเก็บ
ภาษีสินคาใดจึงควรตองมีการพิจารณากนัอยางรอบคอบวาเปนกรณีท่ีเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ประโยชนท่ีจะไดรับอยางแทจริง  
   ประเทศไทยในปจจุบัน มีการจัดเก็บภาษีตามอัตรามูลคาและปริมาณจากสินคา 4 ชนิด    
คือน ำมันและผลิตภณัฑน ำมัน เคร่ืองดื่ม สุรา และยาสูบ จะสังเกตไดวาเปนสินคาท่ีจดัเก็บภาษีท้ังตาม
ปริมาณและมูลคาท้ัง 4 ประเภทนี้เปนสินคาดั้งเดิมท่ีมีการจัดเก็บภาษสีรรพสามิต กอนท่ีจะมีการปรับ
โครงสรางกฎหมายในป พ.ศ. 2527 สําหรับสินคาอ่ืนในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกําหนดใหจดัเก็บ
ตามอัตรามูลคาเพียงอยางเดยีวเทานัน้ 
   สุรามีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองของราคา ซ่ึงยอมจะมีท่ีมาและเหตุผลจากวัตถุดิบ
ท่ีใชในการผลิต กรรมวิธีในการผลิตตลอดจนคุณภาพของสินคานั้นๆ และยังรวมไปถึงความสามารถ
ดานการเงินของผูบริโภคดวย การจัดเกบ็ภาษีสุราไดมีการจัดเก็บท้ังตามอัตรามูลคาและตามปริมาณ 
โดยกําหนดอตัราภาษีไวตามชนิดหรือประเภทของสุรา แยกเปนสุราแช  มีเบียร  ไวนและสุรากล่ัน มี
สุราสามทับ สุราขาว สุราขาวผสม  สุราปรุงพิเศษ  และสุราพิเศษ (วิสกี้  บร่ันดีอ่ืนๆ) โดยกําหนด
อัตราภาษีไวท้ังตามมูลคาและปริมาณ อัตราใดท่ีคํานวณไดสูงกวาใหเสียภาษจีํานวนนั้น ซ่ึงเหตุผลท่ี
สําคัญท่ีกําหนดอัตราภาษดีังกลาวก็เพื่อหลักประกนัในเร่ืองของรายไดของประเทศเพราะเม่ือราคาสุรา
สูงการคํานวณตามมูลคาจะไดอัตราท่ีสูงกวาตามปริมาณ แตหากราคาสินคาลดลงมาก การคํานวณ
ภาษีตามปริมาณจะไดมากกวาการไดรับภาษีของรัฐจะไมนอยไปกวาการคํานวณไดตามปริมาณ         
ดังนั้นไมวาราคาสินคาจะสูงหรือตํ่าเพียงใดไมมีผลกระทบตอรายไดของรัฐ    หากพิจารณาในแงของ
การบริหารจัดเก็บยอมเห็นไดวาเหมาะสม แตหากวิเคราะหในเร่ืองของหลักการแลว เห็นวาการจัดเก็บ
ในลักษณะดังกลาวไมเปนธรรมตอผูรับภาระภาษ ี เพราะเม่ือราคาของสินคาสูงก็เสียภาษีในอัตราท่ีสูง
ตามราคา แตเม่ือราคาสินคาถูกลงกลับมีขอจํากัดในเร่ืองของเกณฑอัตราภาษีตามปริมาณ   ไมไดรับ
ประโยชนจากการท่ีราคาสินคาต ำลงแตอยางใด ซ่ึงการกําหนดดังกลาวมุงตอผลในเร่ืองของรายได
มากกวาเหตุผลอ่ืนโดยเฉพาะในเร่ืองของความเปนธรรมท่ีผูบริโภคควรจะไดรับ   
    ความยุติธรรมเปนเร่ืองสําคัญในระบบภาษีเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบภาษี  
อากรท่ีดี  จากการพจิารณาลักษณะการจัดเก็บภาษีท้ังในอัตราตามมูลคาและตามปริมาณดังกลาว           
ขางตนแลว ทําใหทราบวาหลักการของภาษีสรรพสามิตท่ีใหกําหนดอัตราเปนปริมาณเพราะงายตอ
การบริหารและแนวคิดท่ีวาภาระภาษีควรจะเทากนั ในขณะท่ีปริมาณเทากัน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวจะเห็น
ไดวาขัดกับหลักการภาษีอากรท่ีดีในเร่ืองของความเปนธรรม เพราะผูรับภาระภาษีบริโภคสินคาท่ีมี
ราคาท่ีแตกตางกันมาก แตตองรับภาระภาษีเทากัน ในตางประเทศเชนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได
กําหนดใหจัดเก็บภาษีสุราตามมูลคาแตเพียงอยางเดยีวยกเวนสุราท่ีมีแรงแอลกอฮอลมากกวารอยละ  
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 ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญกลัวการเปล่ียนภาษีจากอัตราปริมาณมาเปนมูลคาเพราะ
เช่ือวาภาษีตามปริมาณ กอใหเกดิรายไดมากและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บอันมีผลตอรายไดดาน
ภาษีมีสูง หากเปล่ียนมาใชการจัดเก็บตามมูลคา ประสิทธิภาพการจดัเก็บและรายไดภาษีจะลดลง ซ่ึง
แนวความคิดดังกลาว เห็นวาไมเปนความจริงแลวในปจจุบัน30 
      ขอเสนอแนะ : การกําหนดอัตราภาษีตามมูลคา เปนการหลีกเล่ียงการลงโทษการเก็บภาษี
จากสินคาราคาตํ่า ทําใหผูมีรายไดสูง  ซ่ึงบริโภคของท่ีมีคุณภาพดีราคาแพงตองเสียภาษจีํานวน
มากกวาคนมีรายไดต่ําซ่ึงบริโภคของท่ีมีคุณภาพตอราคาตํ่า  การเก็บภาษแีบบนี้เทากับเปนการ
ชวยเหลือคนท่ีมีรายไดต่ําและจํากดัการบริโภคท่ีไมคอยจําเปนของคนท่ีมีรายไดสูงและสอดคลองกับ
หลักการภาษีอากรท่ีดีในเร่ืองของความเปนธรรมดวย  ดังนั้นจึงเหน็ควรใหมีการกําหนดอัตราภาษี
สําหรับสุราใหเปนตามมูลคาเพียงอยางเดยีว เพื่อใหการเสียภาษีมีความสอดคลองกับคุณภาพของ
สินคา และเพือ่ใหผูบริโภครับภาระภาษีอยางเหมาะสม    โดยการแกไขพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
กําหนดใหการจัดเก็บภาษีสุราในอัตราตามมูลคา 
 
    5.3.3 ปญหาอัตราภาษีไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
              ในเร่ืองนี้มีกรณีท่ีเหน็ไดอยางชัดเจนก็คือ ตามพระราชบัญญัติไพ  พ.ศ. 2486   
จากการศึกษาในบทท่ี 3 ไดทราบวาไพเปนสินคาท่ีรัฐไมสนับสนุนใหมีการบริโภค  จึงมีขอจํากัดใน
เร่ืองของแหลงผลิตและจําหนาย โดยใหกรมสรรพสามิตเปนผูดําเนนิการผลิตเองแตผูเดียว  มีโรงงาน
ไพซ่ึงเปนรัฐวสิาหกิจในสังกัดทําหนาท่ีผูกขาดการผลิตและจําหนายไพและเปนผูประทับตราไพจาก
ไพท่ีนําเขา เพราะไพเปนเคร่ืองกีฬาชนดิหนึ่ง ซ่ึงสามารถใชเลนเพื่อความสนุกสนานได ท้ังยังมี
ลักษณะพิเศษ ท่ีอาจใชเลนเปนการพนนั มีวิธีเลนตาง ๆ กันตามชนดิของไพ และมีผูท่ีนิยมเลนกัน

                                                 
30 JOHN F Due.  Excise Taxes.  p. 21-22.   

DPU



 177

   ขอเสนอแนะ    :  เนื่องจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมไพมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการ
คัดเลือกสินคา หลักท่ี 1 ในกรณีท่ีเปนสินคาท่ีตองควบคุมการบริโภคเพราะมีลักษณะท่ีขัดตอศีลธรรม
อันดี ดังนัน้ เพื่อใหการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันตอ
ยุคสมัย   โดยเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพใหสูงข้ึน เนื่องจากตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวในปจจุบัน  อัตรา 100  ใบตอ  30  บาท  ซ่ึงเปนอัตราท่ีกําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. 2505  จึงเปน
อัตราตํ่าไมเหมาะสมกับคาของเงินปจจุบันจึงเหน็ควรแกไขมาตรา  10 แหงพระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 
2486  ใหอัตราภาษีคาธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพเพิ่มข้ึนใหเหมาะสมกับคาของเงินปจจบัุน 
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บทที่ 6  
บทสรุปและเสนอแนะ  

 

 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเปนการจดัเก็บภาษีจากสินคาและบริการบางประเภทท่ี      
สมควรตองรับภาระภาษีมากกวาสินคาหรือบริการอ่ืนๆ โดยจะกําหนดใหสินคาและบริการใดบางท่ี
ตองเสียภาษีสรรพสามิตน้ัน สวนใหญข้ึนอยูกับนโยบายของแตละประเทศ  เนื่องจากสภาพสังคม 
วัฒนธรรมตลอดจนรายไดท่ีแตกตางกนั จะเปนตัวช้ีวัดวาชนิดสินคาใดท่ีควรตองมีการควบคุม        
โดยภาษีสรรพสามิต  โดยมีแนวคิดในการคัดเลือกประเภทสินคาและบริการท่ีเปนหลักสากลจาก          
หลักเกณฑ 4  ประการ คือ  สินคาท่ีบริโภคอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี  สินคาท่ีมี
ลักษณะเปนการฟุมเฟอย  สินคาท่ีไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากกจิการของรัฐบางประการ   และ
หลักเกณฑเบ็ดเตล็ด  มาเปนแนวทางการคัดเลือกสินคาเพื่อจัดเก็บภาษี   โดยท่ีหลักเกณฑดังกลาวนั้น
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  จึงเปรียบเสมือนเปนหวัใจของภาษีสรรพสามิตเพราะหากไมมี             
หลักเกณฑดังกลาวกําหนดไวเปนแนวทาง อาจมีการจัดเก็บแบบไรทิศทาง กอใหเกดิความสับสนใน
โครงสรางระหวางภาษกีารขายทัว่ไปกบัภาษีสรรพสามิตหรือภาษีการขายเฉพาะ 

 การศกึษาถึงแนวทางและหลักการของภาษีสรรพสามิต เพื่อจะไดทราบถึงองคประกอบและ
ลักษณะเฉพาะของภาษีสรรพสามิต ตลอดจนโครงสรางของกฎหมายท่ีใชในการบริหารจัดเก็บ เชน        
ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ฐานภาษ ี อัตราภาษี และหลักการของภาษีสรรพสามิตท่ีมีการจัดเก็บแบบตนทาง 
กลาวคือ เก็บจากผูผลิตอันเปนผลทําใหเกดิประสิทธิภาพ  เพราะสามารถควบคุมไดเต็มท่ี เนื่องจากมี
แหลงประกอบการท่ีชัดเจน มิไดกระจัดกระจายโดยท่ัวไป  อยางเชน ผูบริโภค แตผูผลิตสามารถผลัก
ภาระภาษีดังกลาวใหกับผูบริโภคได และจากการที่ภาษีสรรพสามิตสามารถจัดเกบ็ไดในอัตราท่ีสูงและ
ปรับเปล่ียนอัตราไดรวดเร็วทันตอสถานการณ  สามารถกําหนดประเภทสินคาไดตามหลักเกณฑ           
ท่ีสามารถเปล่ียนไปตามกาลเวลาได  ดังนัน้ภาษีสรรพสามิตจึงเปนภาษีท่ีเสริมรายไดไดดี   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศท่ีกําลังพฒันา   

การกําหนดประเภทสินคาเพือ่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตนับเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  เพราะเหตุท่ี
ภาษีสรรพสามิตจะมีลักษณะเขาไปรวมอยูในตนทุนการผลิต  โดยนําไปรวมเปนฐานเพ่ือการคํานวณ
ภาษีดวย  สืบเนื่องจากภาษีสรรพสามิตจะเปนอัตราภาษีแบบรวมใน  ซ่ึงจะทําใหสามารถกระทําให
จํานวนภาษีท่ีไดเพิ่มมากข้ึน  โดยไมตองเพิ่มอัตราภาษ ี  
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ในหลายประเทศไดมีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตดวยหลักการคลายคลึงกันและมีการกาํหนด
ประเภทสินคา  โดยอาศยัหลักเกณฑ 4  ประการ  เหมือนกัน แตใหความสําคัญแตกตางกัน         ดังนั้น
ชนิดสินคาหรือบริการท่ีจัดเก็บภาษจีะมีท้ังท่ีเหมือนกนัและตางกนั ข้ึนอยูกับความจําเปนและนโยบาย
ของแตละประเทศ แตสวนใหญจะมีแนวคิดมาจากการจัดเก็บสินคาท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูบริโภค และมีการเพิ่มหลักการจดัเก็บโดยเหตุผลเพ่ือส่ิงแวดลอมเปนการเพิ่มตามววิัฒนาการ
ของสังคมโลก  ซ่ึงเปนหลักการใหมท่ีนํามาใชเปนเหตุผลในการกําหนดประเภทสินคา  เพื่อจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต   ซ่ึงการใชมาตรการทางภาษีเพื่อรักษาส่ิงแวดลอมนี้เร่ิมจะมีบทบาทและความสําคัญ
มากข้ึนเปนลําดับ  

จากการศึกษาพบวาการจดัเก็บภาษจีากสินคาและบริการในปจจุบันของประเทศไทย
จํานวน 17 ชนดิ นัน้ สวนใหญเปนไปตามหลักการและสอดคลองกับหลักเกณฑการคดัเลือกสินคา ท้ังยัง
มีลักษณะสินคาอ่ืนท่ีมิไดจดัเก็บภาษีสรรพสามิตแตมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและควรนํามา
พิจารณาเพ่ือจดัเก็บเพิ่มเติมดวยการขยายขอบเขตการจัดเก็บ โดยตองมีการบัญญัติกฎหมายให         
สอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาวดวยเปนสําคัญ     โดยการเพิ่มชนดิสินคาในพกิดั อันเปนการขยาย
ฐานภาษีสรรพสามิตและบริการ   เพื่อใหมีมากชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่ประเภทสินคาท่ีฟุมเฟอยหรือ 
สินคาท่ีมีราคาแพง  เชน ภาพวาดราคาแพง  เคร่ืองประดับและอัญมณีราคาแพง  เหลานี้มิใชส่ิงจําเปน
ในชีวิตประจําวัน    นอกจากนี้ควรขยายฐานภาษใีหครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อ 
ส่ิงแวดลอมเพิม่ข้ึนอีกดวย  โดยใหเพิ่มการจัดเก็บจากสินคายางรถยนต  ภาชนะบรรจุภัณฑ    เชน  
ขวดแกว  ขวดพลาสติก  เปนตน 

 การศึกษาในเรื่องความเหมาะสมของประเภทสินคาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปจจบัุน
พบวามีสินคาบางประเภทท่ีมีลักษณะคุณประโยชนของตัวสินคาเองไดเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ 
แวดลอม สังคม เศรษฐกจิ ทําใหมีความสําคัญของในการใชสอยสินคานั้นเปล่ียนแปลงไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑการคัดเลือกสินคาเพื่อการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต     โดยไดกําหนดประเภทสินคาและ
บริการเพื่อทําการวิเคราะห  3 ชนิด เปนการเฉพาะคือ เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต และสนามกอลฟ จาก
การพจิารณาถึงเหตุผล หลักการและหลักเกณฑท่ีจดัเกบ็สินคานัน้ปรากฏวาการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต
จากสินคาประเภทรถยนตมีการปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีกําหนดใหจัดเก็บเพราะเหตุท่ีเปนสินคาฟุมเฟอย 
เพราะเม่ือกาลเวลาเปล่ียนไปรถยนตบางประเภทก็ไดกลายเปนสินคาท่ีจาํเปน แตกย็ังคงมีลักษณะท่ี
สอดคลองดวยอีกหลักเกณฑหนึ่ง  คือ  การไดรับประโยชนเปนพิเศษจากกิจการของรัฐบางประการ 
เพราะรถยนตเปนสินคาท่ีใชถนนในการใชประโยชนจากตัวสินคา  สวนสนามกอลฟนั้น เร่ิมตน       
จัดเก็บเพราะเปนสถานบริการประเภทท่ีฟุมเฟอย  เปนการจัดเก็บตามหลักท่ี 2  เหตุท่ีพิจารณาวามี
ลักษณะฟุมเฟอยเพราะสวนใหญผูใชบริการสนามกอลฟ เปนผูมีฐานะทางการเงินดีและการจดัเก็บ
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นอกจากน้ีจากการศึกษายังพบวาบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองคําจํากัดความของสถาน
บริการท่ียังไมกวางขวางและครอบคลุมเพียงพอ  จึงควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยกําหนดคําจํากดัความของสถานบริการ ในตอนท่ี 9   ใหมีขอบขายที่กวาง
มากข้ึน เพื่อครอบคลุมประเภทสถานบริการท่ีมีมากข้ึนตามยุคตามสมัย    

 การศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณในเร่ืองฐานและอัตราภาษพีบวามีลักษณะการคํานวณบาง
กรณีท่ีมีลักษณะไมสอดคลองกับหลักของภาษีอากรท่ีด ี โดยไดวิเคราะหในเร่ืองการกําหนดมูลคาของ
ราคาขายท่ียังไมมีการกําหนดแนวทางแนนอนวาจะใชราคาขายจํานวนใดเปนฐานในการคํานวณภาษี    
จึงกอใหเกดิความไมชัดเจนในการปฏิบัต ิ ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการของภาษอีากรท่ีดีในหลักของ
ความแนนอน  ควรที่จะมีการวางหลักเกณฑท่ีแนนอนโดยออกเปนกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคาขายสินคาท่ี
ผลิตในราชอาณาจักรใหชัดเจนวารวมคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงใดบาง  เพื่อเปนแนวทางใหการปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกันเปนธรรมตอผูเสียภาษี   โดยใชราคาท่ีแทจริงของตนทุนซ่ึงรวมคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบการกอนการขายสินคานั้น  เปนฐานในการคํานวณภาษตีามมูลคาสําหรับ       
สินคาท่ีผลิตในประเทศไทย  
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   ในสวนของสินคานําเขาใหแกไขมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ใหเจาหนาท่ีสรรพสามิตมีอํานาจในการประเมินราคาซี.ไอ.เอฟ. และมีอํานาจประกาศราคาสินคา     
นําเขา เพื่อถือเปนราคาซี.ไอ.เอฟ. ดวย  เพื่อแกไขปญหาการแจงราคา ซี.ไอ.เอฟ. ต่ํากวาความจริง 

    การกําหนดอัตราภาษีสําหรับสินคาสุรา  ท่ีมีการกําหนดในอัตราท้ังตามมูลคาและปริมาณ 
ซ่ึงในแตละอัตรา มีลักษณะของความไมสอดคลองกับหลักของภาษอีากรท่ีดี กลาวคืออัตราตามมูลคา
ไมมีความแนนอนในเร่ืองของการกาํหนดราคาเพ่ือนาํไปเปนฐานในการคํานวณภาษี แตในขณะเดยีวกนั
มีลักษณะของความยุติธรรมอันสอดคลองกับลักษณะภาษีอากรท่ีดี ในขณะท่ีอัตราตามปริมาณไมมี
ความเปนธรรมตอผูรับภาระภาษี แตมีลักษณะของความแนนอนเกีย่วกับฐานท่ีใชในการคํานวณเพื่อ
เสียภาษ ี  สุราเปนสินคาท่ีมีราคาแตกตางกันมาก ดังนัน้การกําหนดอัตราควรจะเปนไปตามกลไกของ
ราคาสินคาจึงจะเหมาะสม ประกอบกบัจากการวิเคราะหหลักภาษอีากรท่ีดี ความเปนธรรมนับเปน 
เหตุผลท่ีสําคัญลําดับแรกในการเลือกที่จะใชเปนหลักเกณฑ หรือขอกําหนดสําหรับสังคม ดังนั้น         
จึงเสนอใหมีการกําหนดอัตราภาษีตามมูลคาแตเพยีงอยางเดียวเพื่อใหเกดิความเปนธรรมตอผูรับภาระ
ภาษี  โดยแกไขพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  นอกจากน้ีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไพ  ซ่ึงไดมี
การกําหนดไวตั้งป 2505 นัน้เปนอัตราท่ีต่าํไปมาก   สมควรท่ีจะตองไดรับการแกไขเพ่ือใหมีอัตราท่ี 
เหมาะสมตอคาของเงินในปจจุบัน โดยการแกไขมาตรา 10 แหงพระราบัญญัติไพ พ.ศ. 2486 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติไพ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2505  การแกไขดังกลาวขางตนจะสามารถทําให     
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีความสอดคลองหลักเกณฑและเปนไปดวยความเท่ียงธรรมตอผูรับภาระ
ภาษี    การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเภทและอัตราท่ีเหมาะสมจะทําใหผูรับภาระภาษเีต็มใจที่จะ
เสียภาษี   กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเกบ็ไดมากข้ึน 
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