รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงฐานภาษีตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับ
การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดทาโดย นายวันชัย ตั้งวิจิตร
รหัส 7033

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงฐานภาษีตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับ
การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดทาโดย นายวันชัย ตั้งวิจิตร
รหัส 7033

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ภาษียาสูบ หรือที่เรียกตามกฎหมายว่า “ค่าแสตมป์ยาสูบ” จัดเก็บโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยกาหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้นาเข้ายาสูบ
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณหรือตามมูลค่าของสินค้า ในอัตราที่คิดเป็น
เงินสูงกว่า โดยฐานภาษีตามปริมาณสาหรับยาสูบ จะจัดเก็บภาษีตามปริมาณของสินค้า โดยจะคิด
คานวณจากน้าหนักของยาสูบนั้นๆ สาหรับกรณียาสูบที่ทาในราชอาณาจักร ถือมูลค่าตามราคายาสูบ
ที่อธิบดีประกาศกาหนดเป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ และในกรณียาสูบที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาหนดให้ถือมูลค่าตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้า
บวกด้วยอากรขาเข้าฯ
การกาหนดฐานภาษีตามปริมาณและตามมูลค่าดังกล่าว เป็นปัญหาทาให้ผู้นาเข้ายาสูบ
ชนิ ด บุ ห รี่ ซิ ก าแรตมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบยาสู บ ให้ มี น้ าหนั ก ลดลง เพื่ อ ให้ เ สี ย ภาษี น้ อ ยลง
ขณะเดียวกันการกาหนดฐานภาษีตามมูลค่าดังกล่าว เป็นการกาหนดให้ใช้ฐานในการคานวณภาษีที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ทาในราชอาณาจักร
กับผู้นายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังมีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการแจ้งราคาซึ่งเป็นฐาน
ในการคานวณภาษีที่ต่ากว่าที่ควรจะเป็น และมีการถ่ายโอนราคา ประกอบกับการที่ประเทศไทย
จะต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลที่จะผูกพันให้รัฐบาลไทยต้องลดอากรศุลกากรลง
ซึ่ ง เมื่ อ อากรขาเข้ า ที่ น ามาค านวณรวมเป็ น ฐานภาษี ล ดลง ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ย าสู บ ที่ น าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเสียภาษีลดลง กระทบต่อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ลดต่าลงไปด้วย แต่ในด้าน
ผู้ประกอบการย่อมได้รับประโยชน์จากลดอากรดังกล่าว ทาให้ต้นทุนของยาสูบที่นาเข้าลดลง และเมื่ อ
ต้นทุนลดลง ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้านั้นๆ ถูกลง ประชาชนก็จะหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้นย่อมส่งผล
กระทบต่อมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ลดการบริโภคยาสูบด้วย
รายงานฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับฐานภาษี ตาม
พระราชพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยศึกษาเปรียบเทียบฐานภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของไทยกับต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อหาแก้ไขปัญหาให้สามารถบริหาร
การจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนมาตรการลดการบริโภคยาสูบของรัฐบาล
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บทที่ 1
บทนา
1.1 สภาพและความสาคัญของปัญหา
ภาษี ย าสู บ เป็ น ภาษี ส รรพสามิ ต จั ด เก็ บ ภาษี โ ดยอาศั ย อ านาจตามกฎหมายได้ แ ก่
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยกาหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้นาเข้ายาสูบ
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณหรือมูลค่าของสินค้า ในอัตราที่คิดเป็นเงิน
สูงกว่า กล่าวคือ ในการเสียภาษียาสูบหรือที่พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใช้คาว่า “ค่าแสตมป์
ยาสูบ” นั้น ต้องคานวณหาฐานภาษีก่อน โดยต้องคานวณภาษีทั้งอัตราตามปริมาณและตามมูล ค่า
แล้วเปรียบเทียบกัน ระหว่างอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลค่าของสินค้า หากการคานวณตาม
อัตราใดคานวณได้จานวนเงินภาษีที่มากกว่า ก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า โดยฐานภาษี
ตามปริมาณสาหรับยาสูบ จะจัดเก็บภาษีตามปริมาณของสินค้า โดยจะคิดคานวณจากน้าหนักของ
ยาสูบนั้นๆ สาหรับกรณียาสูบที่ทาในราชอาณาจักร ถือมูลค่าตามราคายาสูบที่อธิบดีประกาศกาหนด
เป็ น ราคาขาย ณ โรงอุ ต สาหกรรมยาสู บ และในกรณี ย าสู บ ที่ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาหนดให้ถือมูลค่าตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขา
เข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น
ตามที่จะได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด 4 ลักษณะ
2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการกาหนดฐานภาษีตามปริมาณและตามมูลค่าดังกล่าว
เป็นปัญหาที่จะต้องนามาพิจารณาศึกษา ดังนี้
1) ปัญหาเกี่ยวกับฐานภาษีตามปริมาณ
ปัจจุบันพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดเพดานอัตราตามปริมาณสาหรับ
การจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบไว้ 3 บาทต่อปริมาณหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่ งกรัม โดย
กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง กาหนดอัตราที่ใช้ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบจริง สาหรับ
ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรตจริงไว้ในอัตรา 1 บาทต่อปริมาณหนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
จากการกาหนดฐานภาษีตามปริมาณให้ยาสูบที่ต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามปริ มาณน้าหนักดังกล่าว
ทาให้ผู้นาเข้ายาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรตหลายรายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบยาสูบของตนเอง โดยมีการ
ออกแบบยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ให้มีขนาดเล็กลง และมีน้าหนักเบาขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เสียภาษี
น้อยลง
2) ปัญหาเกี่ยวกับฐานภาษีตามมูลค่า
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่าพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดให้จัดเก็บ
ค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่าของยาสูบที่ทาในราชอาณาจักร ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
และในกรณียาเส้นและยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร กาหนดให้ถือมูลค่าตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
สินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าฯ การกาหนดฐานภาษีตามมูลค่าดังกล่าว เป็นการกาหนดให้ใช้ฐานในการ
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คานวณภาษีที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ทาใน
ราชอาณาจักรกับผู้นายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้มีการแจ้งมูลค่าเพื่อ
ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณค่าแสตมป์ยาสูบต่ากว่าที่ควรจะเป็น และไม่สามารถป้องกันปัญหาการ
ถ่ายโอนราคา ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลที่
จะผูกพันให้รัฐบาลไทยต้องลดอากรศุลกากรลง ซึ่งเมื่ออากรขาเข้าที่นามาคานวณรวมเป็นฐานภาษี
ลดลง ก็จะส่งผลให้ยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเสียภาษีลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีที่ลดลง แต่ในด้านผู้ประกอบการย่อมได้รับประโยชน์จากลดอากรดังกล่าว
ทาให้ ต้น ทุน ของยาสู บ ที่ น าเข้ าลดลง และเมื่อต้นทุ นลดลง ย่อมส่ งผลให้ ราคาสิ น ค้า นั้น ๆ ถูกลง
ประชาชนก็จะหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ลด
การบริโภคยาสูบ
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง สมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ฐานภาษี ตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เนื่องจากฐานภาษีเป็นสิ่งสาคัญในการคานวณภาษี ดังนั้น เพื่อ ให้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ในส่วนที่เกี่ยวกับฐานภาษีของยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต
สอดคล้ องกับ หลั กการภาษีอากรที่ดี หลั กเกณฑ์และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีส รรพสามิ ต
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับฐานภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) สร้างความเป็นธรรม
อย่างเท่าเทียมกัน ในการบริหารการจัดเก็บภาษี (Equity and Fairness) และการก้าวสู่ความเป็น
สากล (Internationalization) เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ฐานภาษี ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชยาสูบ พ.ศ. 2509 ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.2.1 ศึกษาหลักการของภาษีอากรที่ดี ตลอดจนหลักการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ รวมทั้ง
ฐานภาษีและอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลค่าที่ใช้ในการคานวณค่าแสตมป์ยาสูบในประเทศไทย
และการจัดเก็บภาษียาสูบของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2.2 ศึกษาโครงสร้ างค่าแสตมป์ยาสู บ โดยเฉพาะในส่ ว นของฐานภาษีทั้งอัตราตาม
ปริมาณและอัตราตามมูลค่า
1.2.3 ศึกษาสภาพปัญหาการใช้ฐานภาษีในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต
ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงฐานภาษี ตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้ฐานภาษีและแนวทางการปรับปรุงฐานภาษีตาม
ปริมาณและตามมูลค่า ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่รวมถึงยาเส้นและยาสูบ
ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 โดยในส่วนของฐานภาษีตามปริมาณสาหรับยาสูบที่
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คานวณจากน้าหนักของยาสูบนั้น ผู้เขียนมุ่งศึกษาปัญหาการกาหนดฐานภาษีตามปริมาณสาหรับ
ยาสู บ คิดคานวณจากน้ าหนั กของยาสู บ และในส่ ว นของฐานภาษีตามมูล ค่าส าหรับยาสู บที่ทาใน
ราชอาณาจักรและยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น จะเป็นการศึกษาปัญหาของการใช้ภาษีตาม
มูลค่าสาหรับยาสูบที่ทาในราชอาณาจักรและยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งการศึกษาปัญหา
ดังกล่าวนั้น จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบฐานภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศ
ในกลุ่ ม ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ทั้ ง นี้ เพื่ อ หาแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส ามารถบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดการบริโภคยาสูบของรัฐบาล
1.4 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาตัวบท
กฎหมายที่ให้อานาจในการจัดเก็บ ค่าแสตมป์ยาสูบ ได้แก่พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และ
กฎหมายลาดับรองทั้งกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง และการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก
หนั งสื อ บทความ เอกสารทางวิช าการ ข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ คา
พิ พ ากษา ตั ว บทกฎหมาย ข้ อ มู ล โครงสร้ า งภาษี ย าสู บ ในต่ า งประเทศ โดยน าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ม า
เปรียบเทียบหลักกฎหมาย แนวคิด วิธีการ ปัญหาและเหตุผล วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นปัญหา
นาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงฐานภาษี ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ต่อไป
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาษีอากรที่ดี ตลอดจนหลักการจัดเก็บ
ค่าแสตมป์ ย าสู บ รวมทั้งฐานภาษีและอัตราตามปริ มาณและอั ตราตามมูล ค่า ที่ใช้ใ นการค านวณ
ค่าแสตมป์ยาสูบในประเทศไทย และการจัดเก็บภาษียาสูบของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1.5.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างค่าแสตมป์ยาสูบ โดยเฉพาะในส่วนของฐาน
ภาษีทั้งอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลค่า
1.5.3 ทาให้ทราบสภาพปัญหาการใช้ฐานภาษีในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ ชนิดบุหรี่
ซิ ก าแรต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. 2509 เพื่ อ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ฐานภาษี ตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทางภาษีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ
2.1 หลักการทั่วไปของภาษีอากร
ภาษีอากรที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ภาษีจาก
ฐานเงินได้ ภาษีจากฐานการบริโภค และภาษีจากฐานความมั่งคั่ง
2.1.1 ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานเงินได้ (Income Base)
ในทางทฤษฎีนั้นถือว่าการที่บุคคลใดมีเงินได้ย่อมหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริ โ ภคสิ น ค้ า หรื อ รั บ บริ ก ารหรื อ Potential Consumption โดยที่ เ งิ น ได้ เ ป็ น เครื่ อ งวั ด ถึ ง
ความสามารถในการเสี ย ภาษี (Ability-to-Pay) ของแต่ ล ะคน กล่ า วคื อ ผู้ มี เ งิ น ได้ ม ากย่ อ มมี
ความสามารถในการเสียภาษีมาก ผู้มีเงินได้น้อยย่อมมีความสามารถในการเสียภาษีน้อย เงินได้จึงเป็น
สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง อ านาจซื้ อ ในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง หรื อ อาจจะเก็ บ สะสมบางส่ ว นไว้ เ พื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสามารถในการบริโภค จึงควร
จัดเก็บภาษีจากเงินได้ดังกล่าวบางส่วนเพื่อเป็นรายได้ของรัฐหรือเป็นส่วนแบ่งให้แก่รัฐ เนื่องจากผู้มี
เงินได้เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของรัฐ รัฐจึงควรได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้นด้วย
ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานเงินได้ในปัจจุบัน คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual Income Tax)
และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
2.1.2 ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานการบริโภค (Consumption Base)
เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการบริโภคจริงหรือ Real Consumption กล่าวคือ ถ้าผู้มี
เงินได้นาเงินได้ที่รับไปใช้ในการบริโภคสินค้าหรือรับบริการแล้วก็ควรจะต้องเสียภาษี การเก็บภาษีจาก
ฐานการบริโภคจึงถือหลักว่า ผู้ใดได้รับความสุขด้วยการบริโภคคือการใช้ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลือง
ไปก็ต้องเสียภาษีให้สังคม รายได้ส่วนใดที่ยังไม่ได้นามาใช้ในการบริโภคก็ยังไม่ต้องเสียภาษี ผู้ใดบริโภค
มากก็เสียภาษีมาก ผู้ใดบริโภคน้อยก็เสียภาษีน้อย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสัดส่วนของการใช้จ่าย
ในการบริโภคต่อรายได้ก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันไปตามฐานะของแต่ละบุคคล กล่าวคือ คนจนมั ก
ใช้จ่ายในการบริโภคเป็นสัดส่วนใหญ่ของรายได้ ส่วนคนมั่งมีมักใช้จ่ายในการบริโภคเป็นสัดส่วนน้อย
ของรายได้ หากใช้การบริโภคเป็นฐานภาษีผลก็จะกลายเป็นว่าภาระภาษีจะตกแก่คนจนมากกว่าคนมั่ง
มี เพราะเมื่อเทียบสัดส่วนการบริโภคที่เท่ากันของคนมั่งมีกับคนจน เท่ากับว่ารายได้ ส่วนน้อยของคน
มั่งมีถูกเก็บภาษีการบริโภค แต่ในขณะที่ภาษีการบริโภคที่จัดเก็บจากคนจนจะเกิดจากส่วนที่เป็นรายได้
ส่วนใหญ่ของคนจนนั้น ความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีจากฐานนี้จึงเกิดขึ้นได้
ภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ ภาษีการขาย
ทั่ ว ไป (General Sale Tax) ซึ่ ง เป็ น ภาษี ที่ โ ดยปกติ จะเรี ย กเก็ บ จากการขายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บริ การ
โดยทั่วไป คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
ซึ่งเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภทที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นการสะดวกในการ
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จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการธนาคาร กิจการโรงรับจานา เป็นต้น ภาษีจากฐานการบริโภคชนิด
ต่อไปคือ ภาษีการขายเฉพาะ (Selective Sale Tax) เป็นการจัดเก็บภาษีสาหรับสินค้าหรือบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลในการจัดเก็บเป็นพิเศษเพื่อเป็นการเสริมหรือเพิ่ มเติมจากภาษีการขาย
ทั่วไป ภาษีดังกล่าวนี้ คือ ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ส่วนภาษีจากฐานการบริโภคอีกอย่างหนึ่ง
คือภาษีศุลกากร (Customs Duty) ซึ่งจะเน้นการจัดเก็บสาหรับการนาเข้าและส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม
เฉพาะการนาเข้าสินค้านอกจากจะจัดเก็บภาษีศุลกากรแล้ว ก็ต้องมีการจัดเก็บภาษีการขายทั่วไปด้วย
คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมถึงสินค้าที่มีเหตุผลในการจัดเก็บเป็นพิเศษ คือ ภาษีสรรพสามิต ก็จะต้อง
มีการจัดเก็บสาหรับสินค้าที่นาเข้าด้วย
2.1.3 ภาษีที่เก็บจากฐานความมั่งคั่ง (Wealth Base)
เมื่อพิจารณาจากบุคคลที่มีเงินได้แล้วนามาหักกับการบริโภค ก็จะเหลือเป็นการออม
(Save) ซึ่งถือเป็นความมั่งคั่งอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น การเก็บภาษีจากฐานความมั่งคั่งก็คือการจัดเก็บภาษี
จากฐานทรัพย์สินที่สะสมหรือบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของบุคคลจากรายได้ที่เจ้าของได้สะสมไว้ในรอบ
ระยะเวลาต่างๆ จึงเป็นการวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคล โดยพิจารณาจากรายได้หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ หรือประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน เพราะสิ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงความมั่งคง ความกินดี
อยู่ดี ผู้มีฐานะดีหรือรายได้มากพอสมควรจึงจะเป็นผู้มีทรัพย์สิน ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานนี้อาจจะเป็น
มาตรการเสริมการจัดเก็บภาษีจากฐานเงินได้ด้วย เพราะอาจจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้แต่นามา
สะสมไว้ในความมั่งคั่งในรูปทรัพย์สิน จึงต้องมีการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งเพื่อเสริมการ
จัดเก็บภาษีของรัฐให้สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างหนึ่ง ภาษีที่เรียกเก็บ
จากฐานทรัพย์สิน คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีที่สาคัญที่สุด คือ การนาเงินภาษีไปใช้เป็นรายได้
(Revenue) ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ จัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของประเทศ เช่น การศึกษา การขนส่ ง การพาณิช ย์ การสาธารณสุ ข การพัฒ นาท้อ งถิ่ น
การทหาร ระบบยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการกระจาย
รายได้ (Redistribution) เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เป็ นเครื่องมือในการกาหนดราคา (Re-Pricing) เพื่อกระตุ้นหรือจากัดการ
บริโภค โดยใช้ระบบตัวแทน (Representation) ผ่านทางรัฐสภาในการควบคุมการออกกฎหมายภาษี
ตามหลัก “no taxation without representation”1
2.2 หลักภาษีอากรที่ดี
อรัญ ธรรมโน2 กล่าวว่า มีหลักเกณฑ์บางประการที่กาหนดไว้เพื่อวิเคราะห์หรือประเมิน
ระบบภาษีว่าดีหรือเลวอย่างไร ตามแนวทางของ อาดัม สมิธ ซึ่งได้เสนอแนวทางของลักษณะภาษี

1 The Tax Lady Blog Founder of Roni Deutch, The Four Reasons We Pay Taxes [Online], Available

from: http://ronideutch.blogspot.com/2008/09/four-rs-reasons-we-pay-taxes.html [March, 2013].
2 อรัญ ธรรมโน, การคลัง (กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2515), น.23-24..
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อากรที่ดีไว้ 4 หลักเกณฑ์ ในหนังสือ The Wealth of Nation พิมพ์จาหน่ายในปี ค.ศ. 1776 ซึ่งได้
กล่าวเป็นหลักไว้ ดังนี้
1) หลักความยุติธรรม (Equity) หมายถึง ความยุติธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยผู้เสียภาษีที่มี
ความสามารถเหมือนกันควรจะต้องเสียภาษีเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2) หลักความแน่นอน (Certainty) หมายถึง ระบบการเสียภาษีควรชัดเจน ผู้เสียภาษีควรรู้
อย่างแจ่มแจ้งถึง หน้าที่ สถานที่ วิธีการชาระภาษี และจานวนภาษีที่ถูกต้อง แน่นอนข้อกฎหมายต้อง
ชัดเจนไม่คลุมเครือ และนโยบายของรัฐต้องแน่นอน
3) หลั กความสะดวก (Convenience) หมายถึง ความสะดวกในการจัดเก็บและความ
สะดวกในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขั้นตอนหรือระเบียบกฎเกณฑ์การจ่ายภาษีที่ง่าย ไม่
ซับซ้อน การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ต่อผู้เสียภาษี
4) หลั กความประหยั ด (Economy) หรือมีประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึง มีการ
ประหยัดในด้านบริหารจัดเก็บภาษี หรือมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ กล่าวคือ เสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษีต่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้ที่เ พิ่มขึ้น กระทบกระเทือนการทางานของเอกชนน้อย
ที่สุด
จะเห็นว่า Adam Smith จะเน้นเรื่องความยุติธรรมและความแน่นอนมาก เพราะว่าใน
สมัยนั้น กฎหมายภาษีอากรยังไม่เป็นระบบ เจ้า หน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีจึงมักใช้อานาจตนในทางที่มิชอบ
และเพื่อให้ระบบภาษีอากรเหมาะสมกับกาลสมัย อรัญ ธรรมโน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มอีก 2
หลักเกณฑ์ คือ
5) หลักทารายได้ดี (Productivity) ทั้งนี้ เนื่องจากหน้าที่ของรัฐบาลขยายออกไปรวดเร็ว
รัฐบาลจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ความจาเป็นของภาษีเพื่อหารายได้จึงมีมากขึ้น รัฐบาลจึงควร
จัดเก็บภาษีที่สามารถทารายได้ดี
6) หลั กความยื ดหยุ่น (Flexibility) กล่ าวคือ ระบบภาษีอากรควรเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมภาวะเศรษฐกิจได้ ยามที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองรายได้ภาษีควรเพิ่มขึ้น ยามที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
รายได้ภาษีควรลดลง
2.3 ประวัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิตมีการริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างมากในฮอลแลนด์ และแพร่หลายไปใน
ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 สาหรับประเทศกาลังพัฒนามีการ
นาภาษีสรรพสามิตมาใช้เพราะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศอาณานิคมหรือระบบเมืองขึ้น
สมัยก่อนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีความสาคัญน้อยมาก เพราะรายจ่ายของรัฐมีน้อย
ประกอบกั บ มี ร ายได้ ท างอื่ น ที่ น ามาใช้ จ่ า ยได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ เช่ น รายได้ จ ากของขวั ญ
ค่าปฏิกรรมสงคราม หรือรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ แต่เดิมการเก็บภาษีสรรพสามิตจะเก็บเป็นสิ่งของ
ข้าทาส สัตว์เลี้ยง และการประกอบธุรกิจบางอย่าง โดยการจัดเก็บนั้นมีค วามแตกต่างกับในปัจจุบัน
คือ จะเก็บจากผู้มีทรัพย์สินไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และ
เก็บจากผู้ขายและผู้ผลิตทรัพย์สินขายเป็นส่วนน้อย แต่ในปัจจุบันนี้ ภาษีสรรพสามิตส่วนใหญ่เก็บจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าไว้เพื่อขายและการขายสิ นค้าบางอย่าง ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่
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18 ความสาคัญของภาษีสรรพสามิตเริ่มเด่นชัดขึ้นมาเพราะรายจ่ายสาธารณะของรัฐได้เพิ่มขึ้น รัฐจึง
ได้มีการขยายฐานการจัดเก็บจากทรัพย์สินและธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรมมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทาให้การผลิตสินค้าออกจาหน่ายมีการทากัน
อย่างมากมายและรวดเร็ว ระบบภาษีสรรพสามิตจึงเป็นที่นิยมจัดเก็บกันทั่วไป โดยได้เปลี่ยนวิธีการ
เก็บภาษีจากผู้บริโภคโดยตรงมาเก็บจากอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกในการเก็บภาษีมากยิ่ง ขึ้น
ดังนั้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง 20 ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นภาษีที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในระบบภาษีอากรของประเทศ3
ต้นกาเนิดของภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยมาจากสินค้า 2 ประเภท คือ ฝิ่น และสุรา
โดยรัฐบาลได้จัดตั้งกรมฝิ่นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2449 ดาเนินการต้มและจาหน่ายฝิ่นเอง และจัดตั้ง
กรมสุราเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2452 โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมฝิ่นดูแลการบริหารงานของกรมสุรา
ส่วนการจัดเก็บภาษีสุราต่างประเทศเป็นหน้าที่ของกรมศุลกากร ต่อมารัฐบาลเห็นว่าการจัดเก็บภาษี
สุราถูกแยกเป็น 2 หน่วยงานไม่สะดวกต่อการบังคับบัญชาจึงให้กรมศุลกากรดูแลการจัดเก็บภาษีสุรา
ภายในประเทศด้วย ใน ปี 2472 กรมสุราได้แยกออกจากกรมศุลกากรและได้รวมกับกรมสรรพากรใน
ปี 2473 ต่อมาจึงได้แยกออกจากกรมสรรพากรในปลายปีเดียวกัน
กรมสุราได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษีสินค้าไม้ขีดไฟที่ทาขึ้นในราชอาณาจักรอีกประเภทหนึ่ง
รัฐบาลเห็นว่าในอนาคตอาจมีงานจัดเก็บภาษีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีก ชื่อกรมสุราอาจไม่เหมาะสมจึงได้
เปลี่ยนเป็น “กรมสรรพสามิตต์” โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2474 และในปี
พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้มีชื่อใหม่ว่า “กรมสรรพสามิต ”
สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ดาเนินการเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆ จนถือเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของ
ประเทศ
2.4 หลักการของภาษีสรรพสามิต
2.4.1 ความหมายของภาษีสรรพสามิต
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) ได้ ก าหนดนิ ย ามความหมายของภาษี
สรรพสามิตไว้ว่า หมายถึง ภาษีชนิดที่เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างหรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
จากัดไว้ ภาษีสรรพสามิตอาจถูกจัดเก็บ ณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือการจัด
จ าหน่ าย และโดยปกติแล้วจะถูกประเมินค่าภาษีโดยอ้างอิงจากน้าหนัก ขนาด หรือปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ในบางครั้งก็อาจจะถูกประเมินค่าโดยอ้างอิงจากมูลค่าก็ได้ สินค้าที่มีการจัดเก็บมัก
เป็นสินค้าพิเศษ ได้แก่ น้าตาล บีทรูธ ไม้ขีดไฟ ช็อกโกแลต โดยประเทศส่วนใหญ่มักจัดเก็บจากสินค้า
ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน และแหล่งพลังงานอย่างอื่น โดยอัตราภาษีจะ
มีความหลายภายใต้สินค้าที่ได้กาหนดไว้โดยแน่นอนแล้ว4
3 สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานโครงการศึกษาวิจยั เรื่องการจัดทาประมวล

กฎหมายภาษีสรรพสามิต (โครงการศึกษาวิจัย เสนอต่อกรมสรรพสามิต, 2555), น.12.
4 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Revenue Statistics 19652010: 2011 (Paris: OECD Publishing, 2011), p.314.
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ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น บุหรี่ซิกาแร็ต
เบียร์ น้ามัน เป็นต้น โดยจัดเก็บจากประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูบบุหรี่ ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
จึงเป็นภาษีฐานแคบ แตกต่างจากภาษีฐานกว้างอย่างเช่นภาษี การขายทั่วไปหรือภาษีเงินได้ ภาษี
สรรพสามิตมักถูกปกปิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคโดยจะถูกรวมเอาไว้ในราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์
ภาษีสรรพสามิตบางประเภทมีลักษณะเป็น “ภาษีบาป” (Sin Tax) เพราะเป็นภาษีเพื่อลดหรือควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
การพนัน5
ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการค้าเนื่องจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการค้าจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนหรือตามลาดับชั้นของห่วงโซ่การผลิต ทาให้เป็น
ภาษีที่มีฐานกว้าง แต่ในขณะที่ภาษีสรรพสามิตไม่อาจใช้แทนที่แต่จะจัดเก็บเพิ่มเติมจากภาษีดังกล่าว6
เมื่ อ พิ จ ารณาจากความหมายของภาษี ส รรพสามิ ต ดั ง กล่ า วแล้ ว เห็ น ว่ า ภาษี
สรรพสามิต หรือ “Excise Tax” มีความหมายที่ค่อนข้างกว้างแตกต่างกันไปตามแนวความคิดในการ
จัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระยะเวลา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาษีที่เรียก
เก็บ จากการผลิ ตสิ น ค้าภายในประเทศ ซึ่งหน้าที่ในการเสี ยภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อนาสิ นค้า ออกจาก
โรงงานผลิตโดยจัดเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณ การควบคุมการจัดเก็บภาษีจะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่
ควบคุม (Physical Control) แทนที่จะใช้วิธีการทางบัญชี (Accounting Control) ซึ่งหลักการจัดเก็บ
ภาษีดังกล่าวนี้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายกับประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (British Commonwealth
Countries) อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเกี่ยวกับ "EXCISE" ในประเทศอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในเครือจักรภพ
อังกฤษนั้น จะมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้านาเข้า ลักษณะการ
จัดเก็บภาษีจะมุ่งเน้นขั้นตอนการขายแทนที่จะเป็นการผลิต โดยจะจัดเก็บภาษีในระดับการขายส่ง
(Wholesale level) หรื อการขายปลี ก (Retail level) และใช้อัตราภาษีตามมูล ค่า (Ad Valorem
Rates) ตลอดจนจัดเก็บภาษีสาหรับบริการบางประเภทด้วยแทนที่จะจากัดการจัดเก็บภาษีเฉพาะจาก
สิ น ค้าเพีย งอย่ างเดีย ว และจะใช้วิธีการควบคุมทางบัญชี ซึ่งลั กษณะทั่ว ไปที่เหมื อนกันของภาษี
สรรพสามิต ใน 2 กลุ่มประเทศนี้ คือ เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าเฉพาะอย่างหรือกลุ่มของสินค้า
เฉพาะอย่าง7

5 National Center for Police Analysis, “Taxing the Poor A Report on Tobacco, Alcohol, Gambling,

and Other Taxes and Fees That Disproportionately Burden Lower–Income Families,” NCPA Policy
Report, No. 300 (Dallas: National Center for Policy Analysis Taxes, June 2007), p.1.
6 Rob Preece, “Excise taxation of key commodities across South East Asia: a Comparative Analysis
Ahead of the ASEAN Economic Community in 2015,” World Customs Journal 1, 6 (March 2012):
p.4.
7 ประภาศ คงเอียด, คาอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กรุงเทพฯ: บี.เจ เพลทโปรเซสเซอร์, 2542), น.1.
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ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายที่เก็บจากการขายสินค้าบางประเภท เช่น สุรา
ยาสูบ น้ามัน ยานัตถุ์ เป็นต้น ดังนั้น บางทีจึงเรียกภาษีสรรพสามิตว่า ภาษีการขายเฉพาะ (Specific
Sales Tax)8
ดังนั้ น ภาษีส รรพสามิตจึงเป็นภาษีที่จั ดเก็ บจากสิ นค้ าและบริ การเฉพาะอย่ า ง
(Selective Sale Tax) ที่น อกเหนื อจากการจัดเก็บภาษีส าหรับสิ นค้าและบริการทั่ว ไป (General
Sale Tax) เป็ น ภาษี ท างอ้ อ ม (Indirect Tax) ซึ่ ง มี ก ารจั ด เก็ บ จากผู้ ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ผู้ ป ระกอบการที่ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ น าเข้า หรือผู้ ที่กฎหมายกาหนดให้ มีห น้า ที่ เสี ยภาษี เนื่องจากภาษี
สรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจึงสามารถผลักภาระภาษีสรรพสามิตไปในราคาสินค้า
และบริการ ทาให้ ผู้ที่รับภาระภาษีที่แท้จริงคือผู้บริโภคสินค้าและบริการดังกล่าว ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้สินค้าและบริการที่เสียภาษีสรรพสามิตมีราคาสูงขึ้นไปจากเดิม และมีผลทาให้การบริโ ภค
สินค้าและบริการดังกล่าวลดลง
2.4.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บนอกเหนือไปจากภาษีสินค้าและบริการ
ทั่วไปหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตจึงมีภาระภาษีโดยรวมแล้วสูง
มากกว่าสินค้าและบริ การอื่นๆ เพราะต้องเสียทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วยลักษณะ
พิเศษนี้ทาให้ภาษีสรรพสามิตกลายเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สาคัญของรัฐในการดาเนินนโยบาย
เฉพาะด้านและเฉพาะบางสถานการณ์ วัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยทั่วไปมี 2
ประการ9 คือ
2.4.2.1 จัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บได้ง่าย จัดเก็บจากผู้ผลิตและผู้นาเข้า
ซึ่งเป็นการควบคุมการจัดเก็บจากต้นทาง จานวนโรงงานและผู้ประกอบจึงมีน้อยราย และปริมาณ
สินค้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่สามารถนับจานวนได้ ด้วยเหตุผลพิเศษโดยจัดเก็บจากสินค้าที่สาคัญๆ เพียง
บางประเภท รัฐสามารถขยายฐานภาษีและอัตราภาษีได้ง่ายเมื่อมีเหตุผลจาเป็น จึงทาให้เป็นแหล่ง
รายได้สาคัญของรัฐที่จะนารายได้มาพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของรัฐ
2.4.2.2 จัดเก็บเพื่อการควบคุม
ภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการลดปริมาณการบริ โภคสินค้า
และบริการบางชนิด กรณีรัฐต้องการจากัดการบริโภคก็สามารถใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตได้
สินค้าที่รัฐต้องการลดปริมาณการบริโภคส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ศี ล ธรรมอั น ดี ข องผู้ บ ริ โ ภค และก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ทางสั ง คม เช่ น สุ ร า ยาสู บ ไพ่ สนามม้ า เป็ น
นอกจากนี้ยังทาให้เกิดปัญหาครอบครัว ตลอดจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
สินค้าเหล่านี้มีผลทาให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้เสพสุราและยาสูบโดยการผลิตแพทย์ และ
สถานพยาบาลเพิ่มขึ้น
8 สมชัย

ฤชุพันธ์, “ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับภาษีอากร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินการธุรกิจและการภาษี
อากร, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สโุ ขทัยธรรมาธิราช, 2538), น.16.
9 ฐาปณี มหาวรศิลป์, ภาษีสรรพสามิต: เครื่องมือนโยบายเพื่อแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม (ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), น.29–30.
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หากจะเปรียบเทียบบทบาทภาษีการบริโภคทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษี
ศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต จะพบว่าทั้งสามภาษีมีบทบาทที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ภาษีศุลกากรทาหน้าที่หลักในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศภาษีมูลค่าเพิ่มทาหน้าที่ในการ
หารายได้เข้ารัฐในขณะที่ภาษีสรรพสามิตทาหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ บริโภคโดยการสะท้อน
ถึงผลกระทบภายนอก (Externality) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจภาษีแต่ละประเภทจึงมีหน้าที่ที่
แตกต่างกันซึ่งในปัจจุบันรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าสรรพสามิตนาเข้ากลายเป็นแหล่งรายได้ที่
สาคัญที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทนเนื่องมาจากข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ (FTAs) การปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีอากรเพื่อลดภาระอากรขาเข้าในขณะที่ภาษีสรรพสามิตยังคงจัดเก็บในอัตราภาษีเช่นเดิมหรือ
สูงขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ของศุลกากรที่ลดลง
2.4.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
หลักเกณฑ์สากลในการคัดเลือกสินค้าและบริการเพื่อเก็บภาษีส รรพสามิตใหญ่ๆ มี
ดังนี้
2.4.3.1 สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย (Luxury Excise)
รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าหรือบริการฟุ่มเฟือย เนื่องจาก
ถูกมองว่าการซื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการใช้จ่ายที่เกิน
ธรรมดา รั ฐ บาลจึ งพยายามกระจายต้นทุนของรัฐ บาลไปยังผู้ ซื้อที่มีความสามารถในการบริ โ ภค
เหล่านั้น วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าหรือบริการฟุ่มเฟือย เนื่องจากภาษี
ชนิดนี้จะช่วยบิดเบือนตัวเลือกของผู้ผลิตและผู้บริโภค กล่าวคือ ภาษีชนิดนี้ทาให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างสัดส่วนของต้นทุนทรัพยากรในผลิตภัณฑ์และสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคจะต้องจ่าย เนื่องจาก
สินค้าหรือบริการฟุ่มเฟือยทาให้เกิดความสูญเสียที่เกินสมควรในทางเศรษฐศาสตร์ รัฐจึงผลักดันความ
สูญเสียในทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวไปยังผู้ซื้อและผู้ขายโดยใช้กลไกทางภาษี โดยการจัดเก็ บภาษีใน
อัตราสูงกว่าปกติสาหรับผู้บริโภคที่มีรสนิยมในการบริโภคสินค้าบริการฟุ่มเฟือยนั้น10
เหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐต้องจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการ
ฟุ่มเฟือยก็เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเพื่อช่วยส่งเสริมการประหยัด เพราะเมื่อ
สินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยต้องรับภาระภาษีสูงก็จะทาให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น ประชาชนจะได้บริโภค
สินค้าและใช้บริการชนิดนั้นน้อยลง ทาให้มีการออมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจากัดการบริโภค
สินค้าและบริการฟุ่มเฟือย ทาให้มีทรัพยากรไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆ ที่มีความจาเป็น
ต่ อการเจริ ญเติบ โตของสั ง คมเพิ่ม ขึ้ น เช่น รถยนต์นั่งราคาแพง เครื่องดื่มบางประเภท น้าหอม
แก้วคริสตัล โคมระย้า เป็นต้นการเก็บภาษีจากสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
ประเทศกาลังพัฒนาเพราะมิฉะนั้นแล้วผลที่ได้รับจากการพัฒนาจะถูกนาไปใช้ในการบริโ ภคสินค้า
ฟุ่มเฟือยเสียมาก ทาให้ประเทศขาดแคลนทุนเพื่อการพัฒนาภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากสินค้าและ
บริการฟุ่มเฟือย จึงอาจใช้ในการประเมินผลนโยบายด้านการเงินทั่วไปของรัฐบาล มีบ่อยครั้งที่ปรากฏ

10 John L. Mikesell, Fiscal Administration Analysis and Applications for the Public Sector, 10th ed.

(Boston: Thomson Higher Education, 2010), pp.447–448.
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ว่า หากภาษีสรรพสามิตสามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นได้ ก็จะเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เป็นแรง
กดดันต่อภาษีอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี11
ปัญหาสาคัญของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าหรือบริการฟุ่มเฟือย
คือ การกาหนดชนิดของสินค้าหรือบริการที่ถูกจัดว่ามีความฟุ่มเฟือยหรือไม่ และความฟุ่มเฟือยคือ
อะไร มากน้อยแค่ไหนจึงจะถือว่าฟุ่มเฟือย โดยอาจเป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้มีรายได้สูงเท่านั้นสามารถ
บริโภคได้ หรืออุปสงค์มีความยืดหยุ่นมาก การบริโภคเป็นไปเพื่อเพิ่มเกียรติภูมิของผู้บริโภคเอง หรือ
อาจขาดเสียได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น ซึ่งใน
บางครั้งก็เป็นการยากที่จะให้คาจากัดความของความฟุ่มเฟือยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ12
2.4.3.2 สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ บ ริ โ ภคแล้ ว อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพและ
ศีลธรรมอันดี (Sumptuary Excise)
สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคเอง และยัง
ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมด้วย ตัวอย่างเช่น ยาสูบก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อผู้บริโภค เช่น โรคมะเร็ง
โรคถุงลมโป่งพอง ผลกระทบต่อเด็กในครรภ์มารดา ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กทาให้รัฐ
ต้องสร้างโรงพยาบาล จ้างหมอ จ้างพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วย บางรายก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถ้า
ผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา ภาษีที่เก็บได้ต้องนามาเยียวยา
ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม สิ น ค้ า ประเภทนี้ เช่ น สุ ร า ยาสู บ ไพ่ สนามม้ า ซึ่ ง รั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ไป
ควบคุมดูแล
อาจกล่าวได้ว่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บตามเหตุผลนี้ เป็นการจัดเก็บเพื่อ
ลดการบริโภคส่วนเกินของจากสินค้าหรือบริการที่ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ปลอดภัย
ทั้งต่อตัวผู้บริโภคเองและส่วนรวม ตัวอย่างที่ชัดเจนเช่น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหากไม่มีภาษีแฝงอยู่ราคาที่ซื้อก็จะไม่สะท้อนถึงต้นทุนทางสังคมที่จะ
เกิดขึ้น ภาษีจึงถูกจัดเก็บเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าวซึ่งไม่อาจชดเชยโดย
ระบบตลาดได้ เรียกภาษีชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ภาษีบาป” (Sin Tax)13
แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีชนิดนี้อาจไม่ มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคมากนัก เนื่องจากความต้องการในสินค้าหรือบริการมักมีความยืดหยุ่นน้อยถึงแม้ภาษีจะถูก
รวมเข้าไปในราคาแล้ว ก็ตาม ภาษีที่ถูกรวมเข้าไปนั้นมีผลกระทบเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับความ
ต้องการในการซื้อสินค้าซึ่งยังมีอยู่ตามปกติ แม้ผู้ผ ลิตและผู้บริโภคจะต้องปรับตัวในระยะแรกอยู่บ้าง
จึงไม่แปลกที่ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะไม่ยับยั้งการขึ้นอัตราภาษีเพราะรัฐต้องการรายได้ในส่วนนี้ ซึ่งโดย
ปกติแล้วการขึ้นอัตราภาษีมักจะไม่ค่อยพบการต่อต้านจากผู้บริโภค แต่ก็มีการต่อต้านจากผู้ผลิตอยู่ บ้าง
โดยมักจะอ้างเรื่องผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติมักจะระมัดระวังใน
การให้การสนับสนุนเพราะอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อฐานเสียงของตนภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
11 Ibid, pp.448–449.
12 อรัญ

ธรรมโน, ความรู้ทั่วไปทางการคลัง (กรุงเทพฯ: ไทยวิจัยและฝึกอบรม, 2548), น.145.
13 John L. Mikesell, Ibid, p.448.
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ด้วยเหตุผลนี้อาจก่อให้เกิดข้อคัดค้านโดยเฉพาะในการจัดเก็บจากสิ นค้าเพราะมักเป็นอัตราตาม
ปริมาณเนื่องจากภาระภาษีที่แท้จริงอาจมีผลกระทบและตกอยู่กับคนจนมากกว่าคนรวย14
2.4.3.3 สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ เ ป็ น พิ เ ศษจากกิ จ การของรั ฐ บางประการ
(Benefit-Based Excise)
เหตุผลในการจัดเก็บมี 2 ประการ คือ ประการแรก จะช่วยให้ระบบภาษี
มีความเหมาะสมยุติธรรมยิ่งขึ้น เนื่องจากว่ากิ จการของรัฐบางประการให้ผลประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม
เท่านั้ น จึ งควรเก็บ ภาษีจากกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษ ประการต่อมาเนื่องจากนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาเข้าได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากมาตรการต่างๆ ของรัฐ
ทั้งด้านภาษีอากรและอื่นๆ จนสามารถดารงอยู่ได้ และทาให้รายได้ด้านอากรศุลกากรที่เคยได้จากการ
นาสินค้าเหล่านั้นเข้ามาจากต่างประเทศต้องขาดหาย จึงควรเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้า และ
บริการเหล่านั้นเป็นการทดแทนสินค้าประเภทนี้ เช่น น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันรถยนต์ เป็นต้น
โดยภาษีสรรพสามิตจัดเก็บส่วนที่เป็นต้น ทุนจากผู้ใช้ถนนและเป็นภาษีที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการ
ต่ากว่าภาษีประจาปี ค่าธรรมเนียมในการใช้ถนน15
2.4.3.4 สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Excise)
ภาษี ส รรพสามิ ต ที่ จั ด เก็ บ จากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมเกิดจากแนวคิด “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” กิจกรรมใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควรได้รับ
การจากัดหรือถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์สาคัญในการแก้ไข
หรือบรรเทาผลกระทบและผลเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้จากการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยเสริมรายได้รัฐแทนที่ภาษีอื่นๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายทางการคลังได้16
2.4.3.5 หลักเกณฑ์อื่นๆ (Other Excise)
นอกจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์อีกหลายประการแตกต่างกันไปตามแต่วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์
ของรัฐ เนื่องจากในบางโอกาสรัฐบาลอาจจะมีความจาเป็นต้องหารายได้หรือต้องการจากัดการผลิต
สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะคราว ก็จัดให้มีการเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้านั้ น รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากถุงน่องสุภาพสตรีเพื่อให้มีการใช้ไนล่อนน้อยลง จะได้มีการ
นาไนล่อนไปผลิตร่มชูชีพมากขึ้น เป็นต้น17

14 Ibid, p.449.
15 Ibid, p.450.
16 Ibid, p.452.
17 อรัญ

ธรรมโน, เรื่องเดียวกัน, น.147.
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2.4.4 การจาแนกประเภทของภาษีสรรพสามิต
การจาแนกประเภทของภาษีสรรพสามิต อาจแบ่งเป็นประเภทดังนี้
2.4.4.1 ประเภทของภาษีสรรพสามิตจาแนกตามระดับการจัดเก็บ
หากแบ่งประเภทของฐานภาษีสรรพสามิตตามระดับการจัดเก็บจะแบ่ง
ภาษีสรรพสามิตเป็น 2 ประเภท ดังนี้18
1) ภาษีสรรพสามิตในระดับการผลิต (Manufacturer Level) เป็นภาษี
ที่ถูกจัดเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยภาระภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ และมีการผลักภาระภาษีโดยการรวมภาษีสรรพสามิตเข้าไว้ใน
ราคาสินค้าที่ผู้บริโภครายสุดท้ายจะต้องจ่าย
2) ภาษีสรรพสามิตในระดับการขายปลีก (Retail Level) จะจัดเก็บ ณ
จุดที่มีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภครายสุดท้าย
2.4.4.2 ประเภทของภาษีสรรพสามิตจาแนกตามฐานภาษี
หากแบ่ ง ประเภทของภาษี ส รรพสามิ ต ตามฐานภาษี จ ะแบ่ ง ภาษี
สรรพสามิตเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ฐานภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า (ad valorem tax)
2) ฐานภาษีสรรพสามิตตามปริมาณหรือตามสภาพ (specific tax) โดย
ถือตามหน่วย ตามน้าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุ ทธิของสินค้า เช่น ภาชนะ ลูกบาศก์เซนติเมตร
กิโลกรัม ลิตร
2.4.5 หลักการของภาษีสรรพสามิตที่ดี
ด้วยเหตุที่ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งในระบบภาษี ดังนั้น การ
บริหารจัดเก็บให้เกิดประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยหลักการของภาษีอากรที่ดีซึ่งได้
กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งผู้เขียนเห็นว่าภาษีสรรพสามิตที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.5.1 ความเป็นธรรม (Equity) ในที่นี้อาจหมายถึงความยุติธ รรมด้านราคา
ประเมินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี ความยุติธรรมเรื่องการกาหนดลักษณะของสินค้าที่ทาให้
สินค้าหนึ่งต้องเสียอัตราภาษีมากกว่าชนิดอื่นๆ โดยพิจารณาจากเจตนารมณ์หรือหลักการทางทฤษฎี
อันเป็นพื้นฐานของภาษีสรรพสามิต ความยุติธรรมเป็นเรื่องหลักในการจัดเก็บภาษีทุกชนิดว่าควรที่จะ
ยึ ด หลั ก จั ด เก็ บ ภาษี จ ากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ (Beneficiary-Pays Principle) หรื อ จั ด เก็ บ ภาษี จ าก
ความสามารถในการจ่ายภาษี (Ability-to-Pay Principal) ความเป็นธรรมในทางทฤษฎีเป็นแนวคิดที่
นาไปใช้ร่างกฎหมายเพื่อให้ได้กฎหมายที่เป็นธรรม ส่วนความเป็นธรรมในทางปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับ
การบริหารภาษีที่มีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วย
2.4.5.2 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) กล่าวคือ ฐานภาษีและอัตราภาษีที่
จัดเก็บจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นๆ ได้ เช่นภาษีสรรพสามิตยาสูบ ที่ช่วยทาให้ปริมาณ
18 Ben J.M. Terra, “Excise,” In Victor Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, Volume 1

(Washington, DC: International Monetary Fund, 1996), p.4.
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การสูบบุหรี่ลดลง ถือเป็นภาษีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกาหนดส่วนต่างของอัตราภาษีภายใน
สินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างชนิดกัน เช่น เบียร์กับเหล้าก็อาจส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของภาษี
ถ้ า ส่ ว นต่ า งของอั ต ราภาษี มี ค่ าน้ อ ยเกิ น ไปก็ อ าจจะท าให้ ผู้ บ ริโ ภคไม่ มี แ รงจู ง ใจที่ จ ะปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภคไปสู่สินค้าชนิดที่มีภาษีที่ต่ากว่าในขณะเดียวกันถ้าส่วนต่างของภาษีมีมากเกินไป
ก็อาจจะทาให้ผู้ผลิตสินค้าเกิดความเสียเปรียบทางการค้ากับสินค้าคู่แข่งได้
2.4.5.3 ความเอื้ออานวยในการจัดเก็บภาษี (Collect Ability) กล่าวคือจะต้อง
สามารถนาไปบังคับใช้ได้จริงสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปโดยบทบัญญัติตามกฎหมาย
จะต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ข้อปฏิบัติต่างๆ ต้องไม่มากเกินความจาเป็น ทาให้ยากต่อการหลีกเลี่ยง
ภาษีและมีต้นทุนในการจัดเก็บตลอดจนการควบคุมดูแลที่ต่า
2.4.5.4 ส่งผลกระทบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Effects) วัตถุประสงค์ของภาษี
สรรพสามิต คือการควบคุมการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีดังนั้นอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่ดีจะต้องสามารถก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้ในระดับหนึ่งซึ่ง
เป็นระดับที่เหมาะสมทั้งต่อผู้ผลิตสิ นค้าและผู้บ ริโภคกล่าวคือจะต้องไม่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภคที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป
2.4.5.5 ความยืดหยุ่น (Elasticity) อัตราภาษีสรรพสามิตที่ดีต้องสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้เช่นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเงินเฟ้อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะทางสังคมได้เช่นการคานึงถึงความสาคัญ
ของการประหยัดพลังงานในสภาวะที่ราคาน้ามันในตลาดโลกมีราคาสูงซึ่งหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยน
อัตราภาษีก็สามารถทาได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยหรือค่าเสียโอกาสในระดับต่า
2.4.5.6 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล (Compatibility) กล่าวคือ อัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีอื่นๆและสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะต้องมีนโยบายที่แน่นอนในการ
จัดเก็บภาษี เพราะการที่รัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยๆ จะกระทบถึงการวางแผนธุรกิจของเอกชนด้วย
2.5 เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ19
เหตุผลหลักของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตของรัฐที่ผ่านมา คือ เพื่อหารายได้
เข้ารัฐ และเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและจาหน่า ยยาสูบให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สาหรับการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อการสาธารณสุขและสังคมนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความสาคัญ
มาโดยตลอด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เท่ า กั บ การจั ด เก็ บ ภาษี เ พื่ อ หารายได้ เ ข้ า รั ฐ รั ฐ เพิ่ ง เริ่ ม ให้
ความสาคัญการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพื่อการสาธารณสุขและสังคมมากกว่ารายได้เข้ารัฐอย่าง
ชัดเจนในปี พ.ศ. 2550 จากหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 255020
19 ชลธาร

วิศรุตวงศ์, การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแร็ต, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)), น. 39–40.
20 "กฎกระทรวง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509," ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124, ตอนที่ 48 ก, 28 สิงหาคม 2550.
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2.6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน21
วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ความร่วมมือเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงกาหนดทิศทาง/แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่จะต้องดาเนินงานให้ชัดเจนตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ จนบรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
และสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดาเนินการดังกล่าวร่วมกัน โดยจะครอบคลุมไปถึง
การเปิดเสรีและการอานวยความสะดวกด้านการค้าและบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน รวมตลอดจนการปรับให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทางด้านกฎเกณฑ์ทางศุล กากร
และคุณภาพสินค้าต่างๆที่ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าที่ไทยได้ทาไว้กับประเทศ
ต่างๆ กว่า 10 ประเทศ โดย AEC มีแผนงานที่สาคัญ คือ การมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
2.6.1 การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี22
ยกเลิ ก ภาษี สิ น ค้ า ทุ ก รายการส าหรั บ สมาชิก อาเซี ย นเดิ ม 6 ประเทศ คื อ ไทย
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ลดอากรขาเข้าลงเหลือ 0% ตั้งแต่ 1 มกราคม
2553 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว (Sensetivelist: SL) ซึ่งไทยมี 4 ประเภทสินค้า ได้แก่ กาแฟ มันฝรั่ง
มะพร้าว และไม้ตัดดอก ซึ่งสามารถคงภาษีไว้ได้ไม่เกิน 5%ส่วนที่เหลืออีก 4 ประเทศในกลุ่ม CLMV
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะลดอากรขาเข้าลงเหลือ 0% ในวันที่ 1 มกราคม
2558 ยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภ าษี (NTBs) ที่ไม่สอดคล้ องกับพันธกรณี ซึ่งในส่วนของไทย ได้แก่
สินค้าเกษตร 23 รายการ ที่จะต้องยกเลิกโควตา (TRQs) ทั้งหมด ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
เร่งจัดตั้ง National single window ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อ
เชื่อมต่อกับประเทศ ASEAN – 6 เป็นระบบ ASEAN single Window (ASW) ต่อไป โดย ASW เป็น
การอานวยความสะดวกด้านศุล กากรเพื่ อให้ เ อกสารทุ ก อย่างอยู่ในรูป อิเล็ กทรอนิกส์ และมีการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้มีการยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว
และสามารถตัดสินใจในการตรวจปล่อยได้ในคราวเดียว
กรอบเวลาข้างต้นเป็นการดาเนินการให้ส อดคล้ องกับพันธกรณีที่ระบุไว้ภ ายใต้
ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีและการลดมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ จะนาไปสู่
โอกาสที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยที่ใช้วัตถุดิบนาเข้าจากประเทศอาเซียนจะมีต้นทุนการผลิตที่
ต่าลง ทาให้สินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยมีราคาถูกลง ขายได้มากกว่าเดิม ในส่วนของผู้บริโภค
ภายในประเทศก็สามารถบริโภคสินค้านาเข้าได้ในราคาถูกลง สร้างความสะดวกสบายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แต่ผลเสีย คือ จะทาให้ผู้ประกอบการไทยมีคู่แข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

21 ปัณณ์

อนันอภิบุตร, AEC กับความท้าทายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของไทย [ออนไลน์], 13พฤศจิกายน
2556, แหล่งที่มา: http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=1341.
22 ส่วนประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วม สานักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, 50 คาถาม คาตอบ (กันยายน 2551): 70–74.
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2.6.2 การเคลื่อนย้ายบริการเสรี
กลุ่ มประเทศอาเซียนได้ล งนามในกรอบความตกลงว่าด้ว ยบริการของอาเซี ย น
ตั้งแต่ปี 2538 และต่อมาอาเซียนได้เห็นชอบแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้
กาหนดให้ทาการเจรจาเปิดเสรีการบริการโดยการจัดทาข้อผูกพั นในด้านการเปิดตลาด การให้การ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ รวมทั้งสิ้น 12 สาขาใหญ่ 128 สาขาย่อย ยกเลิกข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดบริการ
ทุ ก รู ป แบบ อนุ ญ าตให้ ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า 50% โดยมี ข้ อ ก าหนดตามประเภท
อุตสาหกรรม
ในทางตรงกันข้าม การเปิดเสรีการค้าบริการในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน
ต่างชาติ อาเซียนก็เปิดโอกาสด้านการลงทุนของธุรกิจไทยในประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่นกัน โดยเฉพาะ
ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเดิมสงวนเพดานการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่
30%, 40% และ 49% ตามลาดับ การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ AEC ซึ่งผลักดันให้นักลงทุนจาก
อาเซียนถือหุ้นได้เป็นสัดส่วน 70% จึงถือเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นสาหรับธุรกิจไทยอีกด้วย
2.6.3 การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
กลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน
เมื่อปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส ดึงดูดการ
ลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ มีเป้าหมายเปิดเสรีการลงทุนและให้การ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และสาหรับกลุ่มประเทศ CLMV ภายในปี
2558 การเปิดเสรีการลงทุนถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (ถือเป็น
กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา) ซึ่งสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา มักจะให้สิทธิพิเศษกับประเทศ
เหล่านี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งโรงงานหรือร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศ
เหล่านั้นได้ แล้วก็ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้าได้ โดยได้ทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ให้เป็น Comprehensive
Investment Agreement ที่ครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรี การอานวยความสะดวก การส่งเสริมและ
การคุ้มครองการลงทุนด้วย โดยสาระสาคัญ คือ การให้สิทธิพิเศษภายใต้กรอบความตกลง AIA จะต้อง
ขยายให้ ครอบคลุ ม ASEAN – based investors หรือนักลงทุนต่า งชาติ ที่เ ข้า มาดาเนิ นกิ จการใน
อาเซีย น เพื่อทาให้ อ าเซี ย นเป็ น แหล่ ง รองรับ การลงทุ นที่ นาดึ งดู ด มากขึ้น และจะส่ งผลให้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชั้นนาของโลกด้วย
2.6.4 การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี
ดาเนินการเปิดเสรีบัญชีทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ
และความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยยกเลิก/ผ่อนคลายข้อจากัดตามความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกการจ่ายชาระเงินและโอนเงิน สาหรับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด และ
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือมาตรการริเริ่มต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน
2.6.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานวิชาชีพจะทาได้ง่ายขึ้น โดย AEC จะมีส่วนอานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ ายแรงงานวิชาชีพในอาเซียน โดยการสร้างและการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ
ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดกฎเกณฑ์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการทา
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ข้อตกลงการยอมรับร่วมของแรงงานวิชาชีพต่างๆไปแล้ว 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขาวิชาชีพ
การพยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขาด้านการสารวจ สาขาวิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทันตแพทย์
และสาขาวิชาชีพบัญชี นั่นหมายความว่า หากแรงงานในประเทศใดที่มีคุณสมบัติทั้งด้านหลักสูตร
การศึกษาอบรม และประสบการณ์การทางาน ตามที่มีการตกลงไว้ใน MRA ก็จะได้รับการยอมรับจาก
ทุกประเทศสมาชิกและสามารถไปทางานในประเทศสมาชิกใดก็ได้ ผลคืออาจทาให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานวิชาชีพในประเทศอาเซียนที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจาก
การเป็น AEC จะช่วยลดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริ ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆระหว่างกัน เช่น ด้านพิธีการศุลกากร มาตรฐานและความ
สอดคล้อง การอานวยความสะดวกด้านการเดินทาง เป็นต้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศไทย
ยาสูบเป็นสินค้าที่เมื่อบริโภคแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบเองและผู้ที่อยู่รอบข้าง
ยาสู บ จึ ง ถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งเสี ย ภาษี ส รรพสามิ ต ในเกื อ บทุ ก ประเทศ ทั้ ง นี้ เพราะมาตรการภาษี
สรรพสามิตเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมและจากัดการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศไทย จัดเก็บโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
โดยมีโครงสร้างกฎหมายที่สาคัญดังนี้
3.1.1 นิยาม23
“ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวม
ตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย
บุหรี่ซิกาแรต หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัด
เจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
บุหรี่ซิการ์ หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
บุ ห รี่ อื่ น หมายความว่ า ยาเส้ น หรื อ ยาเส้ น ปรุ ง ซึ่ ง มวนด้ ว ยใบตอง กลี บ บั ว
กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่ มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบ
ยาแห้งหรือยาอัด
ยาเส้นปรุง หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่น
เป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้า
ยาเคี้ยว หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบ
พื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้าเพื่ออมหรือเคี้ยว
3.1.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ (Taxpayer)24
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ได้แก่
1) ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมยาสู บ เนื่ อ งจากกฎหมายก าหนดให้ ก ารประกอบ
อุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาดของรัฐ25 ซึ่งได้แก่โรงงานยาสูบเพียงรายเดียว
2) ผู้นาเข้า ได้แก่ ผู้ที่นายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร

23 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4.
24 ชลธาร

วิศรุตวงศ์, เรื่องเดียวกัน, น. 61–62.
25 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 16.
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3.1.3 จุดความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ (Tax Point)26
จุดความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ (Tax Point) หมายถึงจุดที่
ถือว่ามีภาระภาษีเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็น แบ่งเป็น 2 กรณี
1) กรณียาสูบที่ผลิตภายในประเทศ (โรงงานยาสูบ) จุดความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้นก่อนนาออกจากโรงอุตสาหกรรม โดยต้องปิดแสตมป์ยาสูบหรือชาระภาษีสรรพสามิต
ในกรณีที่ใช้เครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ ก่อนนาบุหรี่ออกจากโรงงานยาสูบ
2) กรณียาสูบที่นาเข้า จุดความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นก่อนขนออก
จากด่านศุลกากร
3.1.4. ฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบ (Tax Base)
ฐานภาษี หมายความถึง สิ่งที่ใช้เป็นฐานประกอบกับอัตราภาษีเพื่อคานวณให้ได้มา
ซึ่งจานวนเงินค่าภาษี ซึ่งฐานภาษียาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ การเสี ย ภาษี ส รรพสามิ ต ยาสู บ ไว้ 2 กรณี คื อ การเสี ย ภาษี ต ามปริ ม าณหรือ ตามสภาพ
(Specific) และการเสียภาษีตามมูลค่าหรือตามราคา (Ad Valorem) ซึ่งหากสินค้าใดที่ระบุอัตราภาษี
ไว้ทั้งอัตราตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า27 ดังนั้นในการคานวณภาษี
จึงต้องคานวณเปรียบเทียบระหว่างอัตราตามมูลค่าและตามปริมาณว่าอัตราใดจะคิดเป็นเงินได้สูงกว่า ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีก็ต้องเสียภาษีสาหรับจานวนนั้น
ฐานภาษีตามปริมาณ คือ ฐานภาษีที่คานวณโดยถือตามหน่วยตามน้าหนักสุทธิหรือ
ตามปริมาณสุทธิของสินค้า เช่น ภาชนะ ลูกบาศก์เซนติเมตร กิโลเมตร ลิตร ซึ่งสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่วยตามน้าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินค้านั้น
ฐานภาษีตามมูลค่า คือ ฐานภาษีที่คานวณโดยถือตามมูลค่าของสินค้านั้นๆ เช่น ถือ
ตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือ ถือตามตามราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็นต้น
ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาสู บ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดฐานภาษีตามมูล ค่าส าหรับ
ยาสูบไว้ 2 กรณีคือ28
1) กรณียาสูบที่ผลิตภายในประเทศ ให้ถือราคายาสูบตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ตามมาตรา 23 เป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
2) กรณียาสูบที่นาเข้า ให้ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ ของยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะ
ได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผู้นาเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นาอากรขาเข้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราดังกล่าวมารวมใน
การคานวณมูลค่าตาม (2) ด้วย
26 ชลธาร

วิศรุตวงศ์, เรื่องเดียวกัน, น.62–63.

27 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 5 ทวิ.
28 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 5 ตรี.
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ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ได้แก่ ราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่
1) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดสาหรับยาเส้นหรือ
ยาสูบประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้องเสียอากรตามราคาเป็ นรายเฉลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร ก็ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
2) ในกรณีที่เจ้ า พนั ก งานศุล กากรประเมิน ราคาเพื่ อ เสี ย อากรขาเข้ า ใหม่ ต าม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ก็ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
3.1.5 อัตราภาษี29
ตารางที่ 1 อัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทย
รายการ
ค่าแสตมป์ยาสูบสาหรับ ยาเส้น
และยาสูบ
1. ยาเส้น
1.1 ยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้น
ยาสูบทาจากใบยาที่
ปลูกและหั่นเองและได้
ขายยาส้นนั้นแก่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ
1.2 ยาเส้นอื่นนอกจาก (1)
2. ยาสูบ
2.1 บุหรี่ซิกาแรต
2.2 บุหรี่ซิการ์
2.3 บุหรี่อื่น
2.4 ยาเส้นปรุง
2.5 ยาเคี้ยว

ตามมูลค่า
ร้อยละ

ตามปริมาณ
หน่วย

หน่วยละ–
บาท
(3.00)

(90)

(กรัม เศษของกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม)

0

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม

0.00

10

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม

0.01

87
20
10
20
10

หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม

1.00
1.00
0.10
1.00
0.10

29 “กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าแสตมป์

ยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130, ตอนที่ 13 ก, 6 กุมภาพันธ์ 2556.
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3.1.6 การควบคุมการจัดเก็บภาษี
เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ภาษี เป็ น มาตรการบั ง คั บ ที่ รั ฐ ออกกฎหมายก าหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ดังนั้น การที่จะบังคับใช้กฎหมายให้ สัมฤทธิ์ผลเพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีกลไกในการควบคุมเท่าที่จาเป็นและเพียงพอที่จะ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และในขณะเดียวกันไม่ควรจะสร้างภาระให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมากเกินไป
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดให้มีการควบคุมการจัดเก็บภาษีโดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อให้ระบบการควบคุมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย–ซึ่งการควบคุมการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มี 6 วิธีคือ30
3.1.6.1 การใช้แสตมป์ยาสูบ (Stamp system)
คาว่า “แสตมป์ยาสูบ” พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ความหมาย
ไว้ในมาตรา 4 “แสตมป์ยาสูบ หมายความรวมตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ ”
แสตมป์ยาสูบเป็นสิ่งที่รัฐใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษี และเป็นสิ่งที่รัฐจัดทาขึ้นเพื่อแสดงว่ายาสูบ
ที่ปิดแสตมป์ยาสูบนั้นเสียภาษีสรรพสามิตแล้ว และเป็นเครื่องหมายที่คนทั่วไปสามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย
ทั้งนี้ มาตรา 18 และมาตรา 27 วรรคท้าย กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาสูบหรือผู้นาเข้า
ยาสูบต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยรัฐกาหนดให้ยาสูบต้องปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น การปิดแสตมป์ยาสูบต้องปิดในตาแหน่งที่เมื่อมีการนายาสูบออกจากซอง (ปิดที่ซองตรง
รอยสาหรับเปิด) แสตมป์จะฉีกขาดถูกทาลายจนเสียสภาพไปจากเดิมทันที และวิธีการปิดแสตมป์
ยาสูบที่ต้องใช้กาวอย่างดีทาหลังดวงแสตมป์ยาสูบให้ทั่วแล้วปิดให้แน่นสนิทจนไม่สามารถแกะลอกได้
เป็นต้น
3.1.6.2 การใช้ระบบใบอนุญาต (Licensing system)
ระบบใบอนุญาต (Licensing system) ถูกนามาใช้เพื่อควบคุมการผลิต
ยาสู บ ในทุกขั้น ตอนตั้ งแต่ก ารเพาะปลู กต้น ยาสู บ กาหนดขอบเขตพื้น ที่เ พาะปลู ก กระบวนการ
เพาะปลู ก การบ่ ม ใบยา การอบใบยา การซื้ อ ขาย น าเข้ า และส่ ง ออกใบยาสู บ การประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดจนการประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ (การผลิตบุหรี่) และกระบวนการจาหน่าย
โดยรัฐเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
2509
3.1.6.3 การใช้การควบคุมทางบัญชี
โดยการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีประจาวันและงบเดือน ซึ่งการ
ควบคุมทางบัญชีเป็นมาตรการที่กาหนดให้ใช้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตบางประเภทเท่านั้น เช่น ผู้ได้รับ
อนุญาตรับซื้อใบยาสดต้องทาบัญชีรายชื่อผู้เพาะปลูกต้นยาสูบที่รับซื้อ และจานวนเงินที่ซื้อในระหว่าง
เดือนเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตอบใบยาต้องทาบัญชี ใบยาแห้ง งบเดือนใบยาแห้ง
ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกาหนดและสาเนาส่งให้กรมสรรพสามิตตามเวลาที่กรมสรรพสามิตกาหนด
เป็นต้น
30 ชลธาร

วิศรุตวงศ์, เรื่องเดียวกัน, น.64–74.
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3.1.6.4 การใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบภาษี
การควบคุมหรือตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่ ดาเนินการโดยการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประจาที่โรงงานยาสูบ เพื่อตรวจสอบจานวนยาสูบ และหีบห่อ ความถูกต้องของบัญชี
ประจาวัน งบเดือนที่จัดทาก่อนส่งให้กรมสรรพสามิต โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการควบคุมการนา
ยาสูบออกจากโรงงานยาสูบ และให้เจ้ าหน้าที่ที่ประจาโรงงานจัดทาบัญชีรับจ่ายยาสูบที่รับและนา
ออกเป็นประจาวันตามแบบที่กรมสรรพสามิตกาหนด และตรวจสอบให้มีการชาระค่าแสตมป์ยาสูบให้
ถูกต้องอีกด้วย
3.1.6.5 การกาหนดและการประกาศราคาบุหรี่
การรั บ ช าระภาษี บุ ห รี่ จ ากโรงงานยาสู บ มี ก ารตรวจสอบการช าระ
ค่าแสตมป์ยาสูบโดยคานวณจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่กรมประกาศกาหนดซึ่งกฎหมายให้
อานาจอธิบ ดีกรมสรรพสามิต ในการกาหนดและประกาศราคาขายยาสู บไว้ ถ้าเป็นยาสู บที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ กรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 31 เพื่อใช้ในการ
คานวณภาษีสรรพสามิตยาสูบได้ ทั้งนี้ ราคาขายที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกาหนดเป็นเพดาน
ราคาขายสูงสุดที่ผู้ขายยาสูบห้ามขายเกินราคาที่ประกาศกาหนด มิใช่การประกาศราคาขายยาสูบขั้น
ต่าแต่อย่างใด
3.1.6.6 บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติยาสู บ พ.ศ. 2509 ได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับภาษี
ยาสูบไว้หลายประเภท เช่น การปรับ การจาคุก การสั่งริบยาสูบและเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตยาสูบ
โดยกาหนดบทลงโทษไว้แตกต่างกันตามประเภทของการกระทาผิด นอกจากนั้นหากมีกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประเภทต่างๆ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 หรือ
กฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ อธิบดีกาหนด ที่ออกตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
อธิบดีกรมสรรพสามิตก็มีอานาจในการสั่งพักการใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 6 เดือนหรือสั่งเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตก็ได้32 ซึ่งในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่ไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนด
1 ปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง33
3.2 ภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศฟิลิปปินส์
3.2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ผู้ผลิตและผู้นาเข้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบตามอัตรา
ภาษีที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยมีกรมสรรพากร (Bureau of Internal Revenue (BIR) ) และกรม
ศุลกากร (Bureau of Customs (BOC) ) สังกัดกระทรวงการคลัง (Department of Finance) เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

31 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 23.
32 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 33.
33 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 36.
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3.2.2 ฐานภาษี
ประเทศฟิลิปปินส์จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรณีของบุหรี่ซิกาแรตตามปริมาณ
(specific tax)
3.2.3 อัตราภาษี
อัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศฟิลิ ปปินส์ ถูกกาหนดไว้ใน
ประมวลรัษฎากรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 34 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายแห่งรัฐฉบับที่ 10351 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 35 โดยในกรณีของบุหรี่ซิกาแรต กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์แบ่ง
บุหรี่ซิกาแรตออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรตบรรจุซองด้วยเครื่องจักร (Cigarettes Packed
by Machine) และบุหรี่ซิกาแรตบรรจุซองด้วยมือ (Cigarettes Packed by Hand) ซึ่งมีอัตราภาษีที่
แตกต่างกันไปในแต่ละปี36 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 อัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศฟิลิปปินส์
ชนิด

ราคาขายปลีก
ต่อซอง37
1. บุหรี่ซิกาแรต น้อยกว่าหรือ
บรรจุซองด้วย เท่ากับ 11.50
เครื่องจักร
เปโซ
มากกว่า 11.50
เปโซ
2. บุหรี่ซิกาแรต ไม่กาหนด
บรรจุซองด้วย
มือ

ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018
เป็นต้นไป
12.00 17.00 21.00 25.00
เปโซ
เปโซ
เปโซ
เปโซ
อัตราภาษี
30.00
เพิ่มขึ้น
เปโซ
ปีละ 4%
25.00 27.00 28.00 29.00
เปโซ
เปโซ
เปโซ
เปโซ
12.00 15.00 18.00 21.00 30.00 อัตราภาษี
เปโซ
เปโซ
เปโซ
เปโซ เปโซ เพิ่มขึ้น
ปีละ 4%

34 The National Internal Revenue Code of the Philippines (Republic Act No. 8424 ) หรือเรียกอีกชื่อ

หนึ่งว่า Tax Reform Act of 1997
35 An Act Restructuring the Excise tax on Alcohol and Tobacco Products (Republic Act No. 10351)
36 ตามกฎหมายแห่งรัฐฉบับที่ 10351 ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนด
อัตราภาษีสรรพสามิตในสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิมที่กาหนดอัตราคงที่ เป็น
ปรับอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการกาหนดอัตราภาษีตายตัวที่แตกต่างกันในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2013 ถึงปี 2017 และ
กาหนดให้เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ปีละ 4% โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018
เป็นต้นไป
37 ราคาขายปลีกสุทธิ (net retail price) ที่นามาคานวณ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
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3.3 ภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศอินโดนีเซีย
3.3.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ผู้ผลิตและผู้นาเข้ามีหน้ าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบตามอัตรา
ภาษีที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยมีกรมจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต (The Directorate
General of Customs and Excise) สังกัดกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3.3.2 ฐานภาษี
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ยจั ด เก็ บ ภาษี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ยาสู บ ในกรณี ข องบุ ห รี่ ซิ ก าแรตตาม
ปริมาณ (specific tax) ซึ่งอัตราภาษีสรรพสามิตจะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของบุหรี่ซิกาแรต และ
ประเภทของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
3.3.3 อัตราภาษี
อัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศอินโดนีเซียถูกกาหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับที่ 179/RMK.001/2012 ว่าด้วยอัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์
ยาสูบ38 ซึ่งรัฐบาลจะกาหนดราคาขายปลีกขั้นต่าโดยไม่คานึงถึงราคาขายตามท้องตลาด ผู้ขายปลีก
จะต้องไม่ขายในราคาต่ากว่าที่รัฐบาลกาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันรายได้ทางภาษีของรัฐบาล39
ระเบียบฉบับนี้กาหนดอัตราภาษีสรรพสามิตโดยแบ่งตามบุหรี่ซิกาแรตสามชนิดหลัก
ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรตปรุงรสผลิตด้วยเครื่องจักร (Sigaret Kretek Mesin หรือ SKM) บุหรี่ซิกาแรตปรุงรส
มวนด้วยมือ (Sigaret Kretek Tangan หรือ SKT) และบุหรี่ซิกาแรตขาว (Sigaret Putih Mesin หรือ
SPM) ซึ่งอัตราภาษีของบุหรี่ซิกาแรตแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามประเภท (class) ของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะจัดเก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 อัตราภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ชนิด
ประเภทของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บุหรี่ซิกาแรต ประเภท 1
ปรุงรสผลิต ผลิตเกิน 2 พันล้านมวน
ด้วยเครื่องจักร ประเภท 2
(SKM)
ผลิตน้อยกว่า 2 พันล้านมวน
ประเภท 1

กาหนดราคาขายปลีกต่อมวนหรือ อัตราภาษี
ต่อกรัม
สรรพสามิตต่อ
มวนหรือต่อกรัม
ราคา 669 รูเปียขึ้นไป
375 รูเปีย
กาหนดราคาขั้นต่า 631–669 รูเปีย 355 รูเปีย
ราคา 549 รูเปียขึ้นไป
285 รูเปีย
กาหนดราคาขั้นต่า 440–549 รูเปีย 245 รูเปีย
ราคา 749 รูเปียขึ้นไป
275 รูเปีย

38 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 179/PMK.011 /2012

on Excise Tariff of Tobacco Products
39 World Health Organization, Taxation of Tobacco Products in the South–East Asia Region (New
Delhi, 2014), p.15.
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
กาหนดราคาขายปลีกต่อมวนหรือ อัตราภาษี
ต่อกรัม
สรรพสามิตต่อ
ชนิด
ประเภทของ
มวนหรือต่อกรัม
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
บุหรี่ซิกาแรต ผลิตเกิน 2 พันล้านมวน กาหนดราคาขั้นต่า 550–749 รูเปีย 205 รูเปีย
ปรุงรสมวน ประเภท 2
ราคา 379 รูเปียขึ้นไป
130 รูเปีย
ด้วยมือ (SKT) ผลิตตั้งแต่ 300 ล้านมวน ราคา 349–379 รูเปีย
120 รูเปีย
ถึง 2 พันล้านมวน
กาหนดราคาขั้นต่า 336–349 รูเปีย 110 รูเปีย
ประเภท 3
กาหนดราคาขั้นต่า 250 รูเปีย
80 รูเปีย
ผลิตน้อยกว่า 300 ล้านมวน
บุหรี่ซิกาแรต ประเภท 1
กาหนดราคาขั้นต่า 680 รูเปีย
380 รูเปีย
ขาว
ผลิตเกิน 2 พันล้านมวน
(SPM)
ประเภท 2
ราคา 444 รูเปียขึ้นไป
245 รูเปีย
ผลิตน้อยกว่า 2 พันล้านมวน กาหนดราคาขั้นต่า 345–444 รูเปีย 195 รูเปีย
3.4 เปรียบเทียบฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบ ของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซีย
ฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบทั้ง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ
อินโดนีเซีย ดังกล่าวข้างต้น ใช้ฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบ ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซีย
ประเทศ ผู้มีหน้าที่เสีย ฐานภาษี ตามมูลค่า (Ad Valorem) ตามปริมาณ (Specific)
ภาษี
ฐาน
อัตรา ฐาน
อัตรา
1. ไทย
1. ผู้ผลิต ตามมูลค่าหรือ 1. ราคาขาย ณ 87% กรัม
1 THB
2. ผู้นาเข้า ตามปริมาณ
โรงอุตสาหกรรม
(เลือกเก็บตาม ยาสูบ
อัตราที่สูงกว่า) 2. ราคา CIF บวก
อากรขาเข้า
2. ฟิลิปปินส์ 1. ผู้ผลิต ตามปริมาณ
–
–
ซอง กรณีราคาขาย
2. ผู้นาเข้า อย่างเดียว
(20มวน) ปลีก40:
– ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 11.50
40

ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตของประเทศฟิลิปปินส์ที่นามาใช้คานวณจะคิดราคาโดยเฉลี่ยจาก 5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หลักในกรุงมะนิลา หรือกรณีขายในพื้นที่อื่นนอกกรุงมะนิลาจะคิดราคาโดยเฉลี่ยจาก 5 ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลักของพื้นที่นั้นๆ
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ประเทศ ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี

ฐานภาษี

3. อินโดนีเซีย 1. ผู้ผลิต ตามปริมาณ
2. ผู้นาเข้า อย่างเดียว

ตามมูลค่า (Ad Valorem) ตามปริมาณ (Specific)
ฐาน
อัตรา ฐาน
อัตรา
PHP คิด 21
PHP ต่อซอง
– มากกว่า
11.50 PHP คิด
28 PHP ต่อซอง
–
–
มวน 80–380 IDR

ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยใช้ฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบตามมูลค่าอยู่ 2 ฐาน คือฐาน
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กรณียาสูบผลิตในประเทศ และฐานราคา ซี. ไอ.เอฟ. บวกด้วยอากรขาเข้า
กรณียาสูบนาเข้า ซึ่งทั้งสองฐานดังกล่าวมีการคานวณภาษีสรรพสามิตยาสูบที่แตกต่างกัน ทาให้เกิด
การได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างผู้ผลิตยาสูบในประเทศกับผู้นาเข้ายาสูบจากกลุ่มประเทศอาเซียน
ซึ่งหากมีการถ่ายโอนราคา (Transfer Pricing) เช่นสาแดงราคา ซี. ไอ.เอฟ. ต่ากว่าความเป็นจริง
ท าให้ เ สี ย ภาษี ส รรพสามิ ต ต่ ากว่ า ผู้ ผ ลิ ต ยาสู บ ในประเทศ ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี จ ากราคาขาย ณ
โรงอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศเสียเปรียบในด้านต้นทุน เป็นเหตุ
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการ ขาดความเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี ประกอบกับการที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลให้ต้องลดอากรศุลกากรลง ซึ่งเมื่อ
อากรขาเข้าที่นามาคานวณรวมเป็นฐานภาษีลดลง ก็จะส่งผลให้ยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเสีย
ภาษีลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีที่ลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศฟิลิ ป ปิ น ส์ และประเทศอินโดนีเซียที่ไม่มีฐ านตามมูล ค่า มีแต่ฐ านภาษีตามปริมาณเพียง
ฐานเดียวที่ใช้กับทั้งยาสูบที่ผลิตในประเทศและยาสูบที่นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้เกิดความเป็นธรรม
ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างยาสูบนาเข้าและยาสูบที่ผลิตในประเทศ
นอกจากนั้นฐานภาษีสรรพสามิตยาสู บตามปริมาณของประเทศฟิลิ ปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซียนั้น ยังใช้หน่วยคิดเป็นมวน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ใช้ฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบตาม
ปริมาณ คิดเป็นกรัม ทาให้ผู้นาเข้ายาสูบหลายรายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบยาสูบของตนเอง โดยมีการ
ออกแบบยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ให้มีขนาดเล็กลง และมีน้าหนักเบาขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เสียภาษี
น้อยลง เช่นตัวอย่างของบริษัท ร็อคอินเตอร์เนชั่นแนล โทแบคโค (ไทยแลนด์) จากัด ผู้นาเข้ายาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตรา Bonjour Red ตรา Bonjour Green ตรา Sky Red และตรา Sky Green โดย
ยาสูบดังกล่าวทั้ง 4 ตรา มีน้าหนักซองละ 18 กรัม ซึ่งในการนาเข้าและเสียภาษีในระยะแรกของยาสูบ
ดังกล่าว ได้เสียภาษีฐานตามปริมาณ ซองละ 18 บาท (อัตราภาษีกรัมละ 1 บาท) แต่ในปัจจุบันยาสูบ
ดังกล่าวมีน้าหนักเพียงซองละ 14 กรัม น้อยลงกว่าเดิมซองละ 4 กรัม นั่นหมายความว่าผู้นาเข้าจะ
เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบน้อยลง ซองละ 4 บาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลจากการ
จัดเก็บภาษีที่ลดลง ทาให้ต้นทุนของยาสูบที่นาเข้าลดลง และเมื่อต้นทุนลดลง ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้า
นั้นๆ ถูกลง ประชาชนก็จะหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการของรัฐบาลที่
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ต้องการให้ลดการบริโภคยาสูบ โดยหลังจากปี พ.ศ. 2558 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่ว มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วการนาเข้ายาสูบจากประเทศสมาชิกอาจมีจานวนมากขึ้น ซึ่งถ้าฐาน
ภาษียังมีความหลักหลั่นได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างยาสูบที่ผลิตในประเทศและยาสูบที่นาเข้าและ
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ก็จะส่งผลทาให้การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบไทยมีปัญหา
ดังนั้น ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงฐานภาษีโดย
ยกเลิกการจัดเก็บภาษีตามฐานมูลค่า และกาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบจากฐานภาษี
ตามปริมาณเพียงอย่างเดียว และให้คิด จากหน่วยเป็นมวน อย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซีย (จากการศึกษา ผู้เขียนยังพบว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศในภูมิภาค
เอเชียส่วนใหญ่ก็กาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบจากฐานภาษีตามปริมาณเพียงอย่ าง
เดียว และคิดจากหน่วยเป็นมวนเช่นเดียวกัน) การกาหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบจากฐาน
ภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียวให้เพื่อมิให้เกิดการถ่ายโอนราคาหรือแจ้งราคาต่ากว่าความเป็นจริง
และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศเสียเปรียบในเรื่องของฐานภาษี เป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักภาษีอากรที่ดีในหลักความยุติธรรมทาง
ภาษี
อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาในการกาหนดฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบดังกล่าวแล้ว จาก
การศึกษาข้างต้นในบทที่ 2 เมื่อพิจารณา AEC Blueprint แล้วจะพบว่า มีแต่การกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นตามหลักการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีเฉพาะด้านภาษีศุลกากรและพิธีการอานวยความ
สะดวกด้านศุลกากรเป็นหลัก แต่มิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตใดๆ
ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตเป็นไปอย่างเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
ประเทศยุโรปที่มีมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตกาหนดไว้ว่ากลุ่มประเทศสมาชิกต้องดาเนินการด้าน
สรรพสามิตอย่างไร จึงจะไม่ขัดกับหลักการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี จากการที่ยังไม่มีการกาหนด
หลั ก การเคลื่ อ นย้ ายสิ น ค้ า ที่ เสี ย ภาษี ส รรพสามิ ตท าให้ เ ป็ นอุ ป สรรคอี ก ด้า นหนึ่ ง ในการรวมกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่ทารายได้ให้กับรัฐเป็นอันดับสองรองจากภาษีสรรพากร ซึ่งภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บกับสินค้านาเข้ามาในประเทศกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญที่กรมศุลกากรจัดเก็บ
แทนและผลจากการเข้าร่วมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลให้ลดอัตราภาษีศุลกากรลดลงจน
เหลือ 0% ในขณะที่ภาษีสรรพสามิตยังคงจัดเก็บในฐานเดิม จึงเกิดปัญหาเรื่องการกาหนดฐานในการ
ค านวณภาษี ส รรพสามิ ต ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องรั ฐ บาลจากการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ล ดลง
จากการศึ ก ษาในเรื่ อ งฐานภาษี ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. 2509 ที่ ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ และผู้นาเข้ายาสูบ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณหรือ
ตามมูลค่าของสินค้า ในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า โดยฐานภาษีตามปริมาณสาหรับยาสูบ จะจัดเก็บ
ภาษีตามปริมาณของสินค้า โดยจะคิ ดคานวณจากน้าหนักของยาสูบนั้นๆ สาหรับกรณียาสูบที่ทาใน
ราชอาณาจักร ถือมูลค่าตามราคายาสูบที่อธิบดีประกาศกาหนดเป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ยาสูบ และในกรณียาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาหนดให้ถือ
มูลค่าตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าฯ พบว่า
4.1.1 การกาหนดฐานภาษีตามปริมาณและตามมูลค่าตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
2509 เป็นปัญหาทาให้ผู้นาเข้ายาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรตหลายรายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาสูบของ
ตนเอง เพื่ อ ให้ เ สี ย ภาษี น้ อ ยลง ขณะเดี ย วกั น การก าหนดฐานภาษี ต ามมู ล ค่ า ดั ง กล่ า ว เป็ น การ
กาหนดให้ใช้ฐานในการคานวณภาษีที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบที่ทาในราชอาณาจักรกับผู้นายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังมีการ
หลีกเลี่ยงภาษีโดยการแจ้งราคาซึ่งเป็นฐานในการคานวณภาษีที่ต่ากว่าที่ควรจะเป็น และมีการถ่าย
โอนราคา ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลที่จะ
ผูกพันให้รัฐบาลไทยต้องลดอากรศุลกากรลง ซึ่งเมื่ออากรขาเข้าที่นามาคานวณรวมเป็นฐานภาษีลดลง
ก็จะส่งผลให้ยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเสียภาษีลดลง กระทบต่อผลการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาลที่ลดต่าลงไปด้วย แต่ในด้านผู้ประกอบการย่อมได้รับประโยชน์จากลดอากรดังกล่าว ทาให้
ต้นทุนของยาสูบที่นาเข้าลดลง และเมื่อต้นทุนลดลง ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้านั้นๆ ถูกลง ประชาชนก็
จะหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ ลดการบริโภค
ยาสูบ
4.1.2 ฐานที่ใช้ในการคานวณภาษีส รรพสามิ ตยาสู บที่ นาเข้าระหว่างประเทศในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ ยังมีความแตกต่างกันอยู่ โดยประเทศไทยใช้ฐานภาษีสรรพสามิต
ยาสูบสาหรับสินค้าที่นาเข้าตามมูลค่า คือ ราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า และตามปริมาณ คิดเป็น
กรัม (เลือกเก็บตามอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า) แต่สาหรับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียใช้
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ฐานภาษีตามปริมาณ คิดเป็นมวนเพียงอย่างเดียว ความแตกต่างของฐานภาษีดังกล่าวทาให้เกิดความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบกันระหว่างยาสูบนาเข้าและยาสูบที่ผลิตในประเทศ
4.1.3 หลั ก เกณฑ์ แ นวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ส รรพสามิ ต ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ นค้า
สรรพสามิตเป็นไปอย่างเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมิได้มีการกาหนดไว้ใน AEC Blueprint ซึ่งอาจ
เป็ น อุป สรรคและไม่ส อดรั บ ต่อหลักการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and
Production Base)
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ควรยกเลิกฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบตามมูลค่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศและนาเข้า มิให้เสียเปรียบในเรื่องของฐานภาษี และเพื่อมิให้
เกิ ด การถ่ า ยโอนราคาหรื อ แจ้ ง ราคาต่ ากว่ า ความเป็ น จริ ง เนื่ อ งจากการก าหนดให้ ใ ช้ ฐ านราคา
ผู้ประกอบการมักมีการถ่ายโอนราคา และแจ้งราคาต่ากว่าความเป็นจริง ทาให้การบริหารการจัดเก็บ
ภาษีมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4.2.2 ควรกาหนดฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบ เป็นฐานภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว
เพื่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี ย าสู บ และเพื่ อ ให้ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิตยาสูบเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน หรือให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
4.2.3 ควรกาหนดหน่วยของฐานภาษีสรรพสามิตยาสูบตามปริมาณเป็นมวน จากเดิมที่
กาหนดเป็นกรัม เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ และเป็นการส่งเสริมมาตรการของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ลดการบริโภคยาสูบ เนื่องจากผู้ประกอบการจะผลิตยาสูบให้มีขนาดเล็กลงและมี
น้าหนักเบาขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง และราคายาสูบถูกลง
4.2.4 ควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ นวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ส รรพสามิ ต ใดๆ ให้ มี ก าร
เคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า สรรพสามิ ต เป็ น ไปอย่ า งเสรี ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องการให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ตามที่กาหนดไว้ใน AEC Blueprint เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิก ไม่ให้เกิดการกีดกัน
ทางการค้า การเลือกปฏิบัติ และการแข่งขันกันเองระหว่างประเทศสมาชิก และเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน และยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่ม และ
เพื่อมิให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในอนาคต
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช ๒๔๘๖
(๒) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๓) พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ต้นยาสูบ” หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
“พันธุ์ยาสูบพื้นเมือง” หมายความว่า ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม
และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้าตาล
“ใบยา” หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๑๑๗/หน้า ๙๖๓/๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๙

36
“ยาอัด”๒ หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทาเป็น
แผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม
“ยาเส้น” หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
“ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวม
ตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย
“บุหรี่ซิกาแรต”๓ หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยา
อัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
“บุหรี่ซิการ์”๔ หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
“บุหรี่อื่น”๕ หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบ
หมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่มิใ ช่กระดาษหรือวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยา
แห้งหรือยาอัด
“ยาเส้นปรุง”๖ หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้
หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้า
“ยาเคี้ยว”๗ หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์
ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้าเพื่ออมหรือเคี้ยว
“ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการเพาะปลูกต้นยาสูบ
“ผู้บ่มใบยา” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการบ่มใบยาสดเป็นใบยาแห้ง
“โรงบ่มใบยา” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้บ่มใบยา
“สถานีบ่มใบยา” หมายความว่า สถานที่ตั้งโรงบ่มใบยา และให้รวมตลอดถึงสถานที่
ซึ่งใช้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บใบยาซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย
“ผู้อบใบยา” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการอบใบยาแห้งด้วยเครื่องจักร
เพื่อปรับระดับความชื้น
“โรงอบใบยา” หมายความว่า โรงเรือนซึ่งติดตั้งเครื่องอบใบยาและให้รวมตลอดถึง
โรงเรือนที่เก็บใบยาแห้งในบริเวณเดียวกันด้วย
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทายาอัดยาเส้น
หรือยาสูบเพื่อการค้า
“โรงอุตสาหกรรมยาสูบ ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งใช้ในการทายาอัดยาเส้นหรือ
ยาสูบเพื่อการค้า และให้รวมตลอดถึงบริเวณแห่งสถานที่นั้นด้วย

๒ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ยาอัด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๓ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “บุหรี่ซิกาแรต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่

๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๕ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “บุหรี่อื่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๖ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ยาเส้นปรุง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
๗ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “ยาเคี้ยว” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๔ มาตรา ๔ นิยามคาว่า “บุหรี่ซิการ์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่
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“ซอง” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นซึ่งใช้
บรรจุหรือผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ
“แสตมป์ยาสูบ ” หมายความรวมตลอดถึงเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์
ยาสูบ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้ มี อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า แสตมป์ ย าสู บ ไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้ และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ ทวิ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เสียค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราทั้ง
ตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
มาตรา ๕ ตรี๙ การเสียค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าตาม (๑) และ (๒)
โดยให้รวมค่าแสตมป์ยาสูบที่พึงต้องชาระด้วย ดังนี้
(๑) ในกรณียาเส้นที่ทาในราชอาณาจักร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ยาสูบ
ในกรณีไม่มีราคาขายยาเส้น ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ หรือราคาขายยาเส้น ณ โรง
อุตสาหกรรมยาสูบมีหลายราคา ให้ถือตามราคาที่อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ อธิบดีโ ดยอนุมัติรัฐ มนตรีมีอานาจ
ประกาศมูลค่าของยาเส้นที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณค่าแสตมป์ยาสูบ
โดยกาหนดจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบในตลาดปกติได้
ในกรณีย าสู บ ที่ทาในราชอาณาจั กร ให้ ถือตามราคายาสู บ ตามที่ อธิบดี ประกาศ
กาหนดตามมาตรา ๒๓ เป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
(๒) ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของ
ยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามที่กาหนดในหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร

๘ มาตรา ๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่

๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๙ มาตรา ๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
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ในกรณีที่ผู้ น าเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอัตราอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นาอากรขาเข้าที่ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราดังกล่าวมารวมใน
การคานวณมูลค่าตาม (๒) ด้วย
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (๒) ได้แก่ ราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่
(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาดสาหรับยาเส้นหรือยาสูบ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ก็ให้
ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(ข) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานศุ ล กากรประเมิ น ราคาเพื่ อ เสี ยอากรขาเข้ าใหม่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ก็ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
มาตรา ๕ จั ตวา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมูล ค่าของยาเส้นหรือยาสู บให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบแจ้งข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๕ เบญจ๑๑ ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีจะ
ประกาศกาหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บค่าแสตมป์ยาสูบเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได้
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอานาจกาหนดให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งใช้
พันธุ์ยาสูบใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานีทดลองปลูกพันธุ์ยาสูบ
มาตรา ๗ ผู้ใดทาการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการเพาะปลูกต้นยาสูบ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง๑๒
มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบจาหน่ายใบยาสดแก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยา
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การจาหน่ายใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือใบยาที่
ผู้บ่มใบยาไม่รับซื้อ
๑๐ มาตรา ๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๑ มาตรา ๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๒ มาตรา ๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่

๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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มาตรา ๙ ผู้ ใดตั้งสถานีบ่ม ใบยาหรื อ สร้า งโรงบ่ มใบยาเพิ่ มจานวนขึ้น ต้ องได้ รั บ
อนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการสร้างสถานีบ่มใบยาหรือ
โรงบ่มใบยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ตั้งสถานีบ่มใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
มาตรา ๑๐ ผู้ใดทาการบ่มใบยา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการรับซื้อใบยาสด การบ่มใบ
ยา การเก็บรักษาใบยาแห้ง ตลอดทั้งการทาบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ บ่มใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง หรือใบยาพันธุ์
ยาสูบอืน่ ตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๓
มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผู้บ่มใบยาจาหน่ายใบยาแห้งแก่ผู้อื่นนอกจากผู้ซื้อใบยาตาม
มาตรา ๒๕ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การจาหน่ายใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
มาตรา ๑๒ ผู้ใดตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจานวนเครื่องอบใบยาต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี
การขออนุ ญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อ นไขว่าด้ว ยการสร้างโรงอบใบยาให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้มีอายุตลอดไป
มาตรา ๑๓ ผู้ใดทาการอบใบยา ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการอบใบยา การเก็บรักษาใบ
ยา ตลอดทั้งการทาบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อครบกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๔ ผู้ใดทาการหั่นใบยา ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือต้อง
ได้รับอนุญาตตามประกาศที่อธิบดีกาหนด

๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลู กต้นยาสู บพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองที่หั่นใบยา
พันธุ์ยาสูบพื้นเมือง๑๔
มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดราคาใบยา
การซื้อขายใบยา ให้เป็นไปตามราคาที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖ การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาดของรัฐ
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ การนายาอัด ยาเส้น หรือยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดทั้งการทาบัญชี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีปฏิทิน
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองซึ่งทายาเส้นจาก
ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองที่ตนปลูกได้เอง๑๕
มาตรา ๑๘๑๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ บรรจุยาเส้นหรือยาสูบในซองและ
ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ ก่อนนาออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ นอกจากยาเส้นที่ทา
จากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
ยาเส้ น หรื อยาสู บ ที่ได้รับอนุญ าตให้ ส่ งออกไปขายนอกราชอาณาจั กรไม่ต้ อ งปิ ด
แสตมป์ยาสูบ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ทวิ๑๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ ไว้ใน
ครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ให้ ผู้ มี ย าสู บ ที่ ไ ม่ ต้ อ งปิ ด แสตมป์ ย าสู บ หรื อ ผู้ มี ย าสู บ ที่ ปิ ด แสตมป์ ย าสู บ ตาม
พระราชบั ญญัติย าสู บ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เกินกว่าห้ าร้อยกรัม ปิดแสตมป์ยาสู บให้ ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๑๔ มาตรา ๑๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๕ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๖ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
๑๗ มาตรา ๑๘ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
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มาตรา ๒๐๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดมียาเส้นที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม นอกจากยาเส้นที่ทาจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
ให้ ผู้ มี ย าเส้ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งปิ ด แสตมป์ ย าสู บ หรื อ ผู้ มี ย าเส้ น ที่ ปิ ด แสตมป์ ย าสู บ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๖ เกิ น หนึ่ ง กิ โ ลกรั ม ปิ ด แสตมป์ ย าสู บ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสูบ หรือนายาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการรับยาเส้นหรือยาสูบมา
ขาย การขาย หรื อ การน าออกแสดงเพื่ อ ขาย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีปฏิทิน
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ขาย และผู้ขายหรือผู้นาออก
แสดงเพื่อขาย ซึ่งยาเส้นที่ทาจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง๑๙
มาตรา ๒๒๒๐ การขายยาเส้นต้องขายทั้งซอง ห้ามแบ่งขาย นอกจากยาเส้นที่ทาจาก
ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
มาตรา ๒๓ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดราคายาสูบ
การขายยาสูบ ห้ามมิให้ขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์
ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากยาเส้นที่ทาจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
ให้ผู้มียาเส้นไว้เพื่อขายที่ไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบหรือผู้ขายยาเส้นหรือยาสูบที่ปิด
แสตมป์ ย าสู บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๖ ปิ ด แสตมป์ ย าสู บ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดซื้อใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยา ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อใบยาแห้ง ตลอดทั้งการ
ทาบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้สิ้นอายุเมื่อสิ้นปีปฏิทิน
๑๘ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๙ มาตรา ๒๑ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๐ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๑ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
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บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การซื้อใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
มาตรา ๒๖๒๒ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบ
เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดี
การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการนาสิ่งของตามมาตรานี้ เข้า
มาในหรื อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขออนุญาตนาสิ่งของตามมาตรานี้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า
หรือมิใช่เพื่อการค้าตามจานวนอันสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนั้นมาถึงด่านศุลกากรแล้วก็ได้
เฉพาะยาเส้นหรือยาสูบให้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนที่จะรับมอบ
ไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ปิดภายหลังตามเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๒๘ ให้อธิบดีมีอานาจผ่อนผันผู้เดินทางในบางกรณีนายาเส้นหรือยาสูบติดตัว
เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามจานวนที่เ ห็นสมควร และจะผ่อนผันไม่ต้องปิดแสตมป์
ยาสูบด้วยก็ได้ การผ่อนผันให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ สดงใบอนุ ญ าตไว้ ใ นที่
เปิดเผย ดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุ ญาตหายหรือช ารุดเสี ยหายมาก ให้ ผู้ ได้รับใบอนุญาตขอใบแทน
ใบอนุญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตหายหรือชารุดเสียหาย
มาก
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ การโอนใบอนุญาตจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มี
อานาจออกใบอนุญาต
การขอและการอนุญาตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๒ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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มาตรา ๓๒ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ผู้ใดทายาเส้นเพื่อการค้าหรือขายยาเส้นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้า
ประสงค์จะดาเนินการต่อไป ให้ขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๓ ให้อธิบดีมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกินหกเดือน หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ กฎกระทรวงที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
คาสั่งเช่นว่านั้นให้ทาเป็นหนังสือและแจ้งให้ผู้ที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุ ญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ถูกสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานปิดคาสั่งไว้ ณ สถานที่ที่ปรากฏในใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคาสั่ง
มาตรา ๓๔ ผู้ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยชี้ขาดของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๕ ยาเส้นหรือยาสูบที่ยังมีเหลืออยู่ในวันที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ผู้ที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ขายหรือนาออกแสดงเพื่อขายได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง
มาตรา ๓๖ ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง
มาตรา ๓๗ เมื่อเจ้าพนักงานต้องการทราบชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบ
ยา ยาเส้น ยาสูบ หรือต้องการทราบรายละเอียดในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ
การบ่มใบยา การอบใบยา การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบ
ยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานทราบ
มาตรา ๓๘๒๓ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจเข้าตรวจสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ รวมตลอดทั้งเอกสารและบัญชีต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเวลาทางานและมี
๒๓ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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อานาจที่จะเข้าควบคุมสถานีบ่มใบยา โรงอบใบยา หรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ แล้วแต่กรณี เพื่อให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้บ่มใบยา ผู้อบใบยา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้องให้ความสะดวกตาม
สมควรแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจเข้าตรวจที่เพาะปลูกต้นยาสูบ สถานที่ขายยา
เส้นหรือยาสูบ ระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และมีอานาจตรวจบัญชีเอกสาร
เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ การขายยาเส้นหรือยาสูบ รวมตลอดทั้งยาเส้นหรือยาสูบที่มีไว้ด้วย
ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้ขายยาเส้นหรือยาสูบ ต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่เจ้า
พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรานี้
มาตรา ๔๐ ให้ เ จ้ า พนั ก งานผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ จั บ กุ ม และปราบปรามตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอานาจยึดยาเส้นหรือยาสูบของผู้กระทาผิดหรือของผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทา
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งหีบห่อยาเส้นหรือยาสูบนั้น
ยาเส้ น หรื อ ยาสู บ รวมทั้ ง หี บ ห่ อ ที่ ไ ด้ ยึด ไว้ต ามความในวรรคแรก ถ้ า ไม่ ท ราบตัว
เจ้าของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็น เจ้าของหรือผู้
ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในกาหนดหกเดือนนับแต่วันยึด หรือวันทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
คดี หรือวันที่คาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต
ถ้ายาเส้นหรือยาสูบที่ยึดไว้นั้นจะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาจะเกิน ค่าของยาเส้นหรื อยาสูบ อธิบดี หรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบ ดีจ ะ
จัดการขายทอดตลาดยาเส้นหรือยาสูบรวมทั้งหีบห่อก่อนถึงกาหนดตามความในวรรคสองก็ได้ ได้เงิน
เป็นจานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนยาเส้นหรือยาสูบนั้น
มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอานาจจัดให้มีขึ้น เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกซึ่งแสตมป์ยาสูบ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ยาสูบ ให้เป็นไปตามวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้วเพื่อ
ขายหรือเพื่อนาออกใช้โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์ยาสูบปลอมหรือใช้แล้ว
มาตรา ๔๔ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น ยาสูบ หรือเครื่องอุปกรณ์
ในคดีกระทาผิดพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งหีบห่อ ให้ศาลมีอานาจสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต
บุหรี่ซิกาแรตและเครื่องอุปกรณ์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตในคดีกระทาผิด บทบัญญัติ
มาตรา ๑๗ หรือบุหรี่ ซิกาแรตในคดีกระทาผิดบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๗ รวมทั้งหีบห่อ ให้ศาลสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต
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มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
มาตรา ๔๕ ทวิ๒๔ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคา
ขายยาเส้นหรือยาสูบตามมาตรา ๕ จัตวา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขายยาเส้นหรือยาสูบ
ตามมาตรา ๕ จัตวา อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๖๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ วรรค
สอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา
๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๘๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๔๙๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับสิบเท่าของ
ค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด หรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบุหรี่ซิกาแรตที่
ผลิตในประเทศและมิได้มีประกาศกาหนดราคาขายปลีกไว้ต้องระวางโทษปรับกรัมละสองบาท แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท
มาตรา ๕๐๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์
ยาสูบที่จะต้องปิด หรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นบุหรี่ซิกาแรตที่ผ ลิตใน
ประเทศและมิได้มีประกาศกาหนดราคาขายปลีกไว้ ต้องระวางโทษปรับกรัมละสามบาท แต่ต้องไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท

๒๔ มาตรา ๔๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒๕ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
๒๖ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๗ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๘ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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มาตรา ๕๑๒๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอานาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๕๕ ให้อธิบดีมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นเจ้าพนักงานมีอานาจหน้าที่จับกุมและปราบปรามผู้กระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

๒๙ มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
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[เอกสารแนบท้าย]
๑. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบ
หมายเลข

รายการ

๑
๒
๓
๔

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้บ่มใบยา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงอบใบยา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้อบใบยา

๕

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ
(๑) ๓๐ บุหรี่ซิกาแรต
(๒) บุหรี่ซิการ์
(๓) ยาอัด
(๔) ยาเส้น
(๕) ยาเส้นปรุง
(๖) บุหรี่อื่น
(๗) ยาเคี้ยว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาเส้นหรือยาสูบ

๖

อัตรา
สถานีละ ๑,๐๐๐ บาท
๒๐ บาท ต่อ ๑ โรงบ่ม
โรงละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑
เครื่องอบ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๕๐ บาท
ฉบับละ ๒๕๐ บาท

ยาเส้น
ประเภท ๑ ขายโดยไม่จากัดจานวน

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

ประเภท ๒ ขายครั้งละไม่เกินน้าหนัก ๒ กิโลกรัม

ฉบับละ ๑๐ บาท

ประเภท ๓ ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทาจาก
ใบยาที่ปลูกเอง
ฉบับละ ๑๐ บาท
ยาสูบ๓๑[๓๑]
๓๐ ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๕ (๑) บุหรี่ซิกาแรต ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้าย

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๓๑ ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๖ ยาสูบ ประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๓ ในบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
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หมายเลข

รายการ
ประเภท ๑ ขายโดยไม่จากัดจานวน

อัตรา
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ประเภท ๒ ขายครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ มวน ถ้าเป็น
ยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกินสิบ
กิโลกรัม
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ประเภท ๓ ขายครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ มวน ถ้าเป็นยา
เส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐
กรัม
ฉบับละ ๔๐ บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท

๗
๘๓๒

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาใบยาแห้งออกนอกเขต
จังหวัด

๙๓๓

ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตนาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ
ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ฉ บั บ ล ะ ๑ ใ น ๔
ข อ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุ ญ าตนั้ น ๆ แต่ ไ ม่ ต่ า
กว่าห้าบาท

๑๐๓๔

๓๒

ฉบับละ ๕๐ บาท

ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๘ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาใบยาแห้งออกนอกเขตจังหวัด ในบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ าสูบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๓๓ ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๙ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้ นยาสูบ ใบยา ยาอัด
ยาเส้น หรือยาสูบ เข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้าย
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๓๔ ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ าสูบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑

49
หมายเลข

รายการ

๑๑๓๕

ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต

๑๒๓๖

ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาต

๑๓๓๗

ค่าแสตมป์ยาสูบสาหรับยาเส้นและยาสูบ

อัตรา
ฉ บั บ ล ะ ๑ ใ น ๔
ข อ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุ ญ าตนั้ น ๆ แต่ ไ ม่ ต่ า
กว่าห้าบาท
ฉ บั บ ล ะ ๑ ใ น ๑ ๐
ข อ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุ ญ าตนั้ น ๆ แต่ ไ ม่ ต่ า
กว่าห้าบาท
ตามมูลค่าร้อยละ ๙๐ หรือ
๓ บาทต่อปริมาณหนึ่งกรัม
เ ศ ษ ข อ ง ห นึ่ ง ก รั ม ใ ห้
นับเป็นหนึ่งกรัม

หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาสูบที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันนี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง ๒ ครั้ง ถึงกระนั้นก็ยังไม่
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าแสตมป์ยาสูบ ได้กาหนดไว้ตามค่าน้าเงินในสมัย
นั้ น และบทกาหนดโทษยั งต่ากว่าที่ควรอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมอีกหลาย
ประการ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาสูบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓๕

ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๑๑ ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและ
แสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๒๑
๓๖ ช่ อ งรายการและอั ต ราหมายเลข ๑๒ ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ในบั ญ ชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑
๓๗ ช่องรายการและอัตราหมายเลข ๑๓ ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
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พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑๓๘
มาตรา ๖ บุหรี่ซิการ์ที่ทาขึ้นหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญ ญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นบุหรี่ซิกาแรตตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ยังมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบและยังมิได้
นาออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบหรือรับมอบไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสู บ หรือผู้นาเข้าปิดแสตมป์ยาสูบในอัตราบุห รี่ซิการ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วั นที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้ปิดแสตมป์ยาสูบถูกต้องแล้ว
มาตรา ๗ ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเกินห้าร้อยกรัม หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้ นตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นยาเส้ นปรุงตามพระราชบัญญัตินี้ ปิดแสตมป์ยาสูบให้
ถูกต้องในอัตรายาเส้นปรุงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบ
อุ ต สาหกรรมยาสู บ ท าบุ ห รี่ ซิ ก าร์ โ ดยใช้ ย าเส้ น หรื อ ยาเส้ น ปรุ ง มวนด้ ว ยยาอั ด ซึ่ ง มี ลั ก ษณะและ
คุณสมบัติคล้ายกับกระดาษมวนบุหรี่ซิกาแรต และทายาเส้นด้วยใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง
จาหน่ายให้ผู้ซื้อมวนด้วยกระดาษมากขึ้น เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนการจาหน่ายบุหรี่ซิกาแรตซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒๓๙
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเว้น
ภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในการขายยาเส้นหรือยาสูบ และ
เพื่อให้ผู้ปลูกต้นยาสูบพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ผู้บ่มใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง และผู้ทายาเส้นจากใบยาพันธุ์
ยาสู บ พื้ น เมื อ งที่ ต นปลู ก ได้ เ องหรื อ ใบยาพั น ธุ์ ย าสู บ อื่ น ตามที่ ก าหนด ไม่ ต้ อ งขอรั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๑๔๐
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ ได้ใช้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ
และค่าของเงินในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดอั ตราค่าธรรมเนียมบางประเภทให้สูงขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที่ ๙๘/หน้า ๗๖๙/๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๑
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖/ตอนที่ ๑๑๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๒
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๑๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๑
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พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓๔๑
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าแสตมป์ยาสูบได้
กาหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ทั้งนี้ ยังไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุง
อัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้สูงขึ้น และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นการ
ด่วนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓๔๒
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะผ่อน
คลายภาระให้แก่ราษฎรผู้เพาะปลูกและใช้สอยยาเส้นที่ทาจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง สมควรยกเลิก
ค่าแสตมป์ยาสูบที่เก็บจากยาเส้นที่ทาจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ขึ้น
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔๔๓
มาตรา ๖ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ยาเส้นหรือยาสูบที่การปฏิบัติจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบยังค้างอยู่หรือที่ถึงกาหนด
ชาระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๒) ยาเส้ น หรื อยาสูบที่ทาในราชอาณาจักรโดยบรรจุซองและปิดแสตมป์ยาสูบ
ครบถ้วนแล้ว แต่ยังมิได้นาออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ยาเส้นหรือยาสูบที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้
บังคับที่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบแล้ว แต่ยังมิได้นาออกจากอารักขาของศุลกากรก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้นา
ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชีรายละเอียดยาเส้นหรือยาสูบตาม (๒) และ (๓) โดย
แสดงรายการ ประเภท ชนิด และปริมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมทั้งระบุสถานที่
เก็ บ ยาเส้ น หรื อ ยาสู บ นั้ น และให้ ยื่ น บั ญ ชี ดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ โ รง
อุตสาหกรรมยาสูบที่ตั้งอยู่ หรือต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่มีการนาเข้ายาเส้นหรือยาสูบ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๑๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๒๓
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘๙/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้นาเข้ายาเส้นหรื อยาสูบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบภาษี
อากรของประเทศให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแ ก้ไ ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้
แทน สมควรปรับปรุงค่าแสตมป์ ยาสูบเพื่อให้มีความสอดคล้ องกับการจัดเก็บภาษีมูล ค่าเพิ่ม ตาม
ประมวลรั ษ ฎากรดั ง กล่ า ว อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการจั ด เก็ บ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔๔๔
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่
๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จั ดเก็บ ภาษีมูล ค่า เพิ่ มตามประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากอัต ราค่ าแสตมป์ ยาสู บตามบั ญชี อั ต รา
ค่าธรรมเนียมและค่าแสตมป์ยาสูบท้ายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ย าสู บ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบเสียใหม่
ส าหรั บ ยาเส้ น และยาสู บ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและที่ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศให้ เ ป็ น อั ต ราเดี ย วกั น จึ ง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๔๕
หมายเหตุ:–เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าแสตมป์ย าสู บ
ส าหรั บ ยาเส้น และยาสู บ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและเพื่อเพิ่มรายได้ของ
ประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ สาหรับยาเส้นและยาสูบ ให้สูงขึ้น และโดยที่เป็น
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งจะต้ องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ ข อง
แผ่นดิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๕/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นายวันชัย ตั้งวิจิตร

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ทุนการศึกษา

ทุน ก.พ. (ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ) เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556

นายตรวจสรรพสามิต 1 สานักงานสรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี
นายตรวจสรรพสามิต 2 สานักงานสรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี
นายตรวจสรรพสามิต 3 สานักงานสรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 4 สานักงานสรรพสามิต
จังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 5 สานักงานสรรพสามิต
จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 กองรายได้ กรมสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 5 กองการสามิต กรมสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6 สานักงานสรรพสามิต
จังหวัดน่าน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สานักงานเลขานุการกรม
กรมสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 สานักงานสรรพสามิต
จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7 สานักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
กรมสรรพสามิต
นิติกร 8 ว. ส่วนกฎหมายและระเบียบ สานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ สานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
นิติกรชานาญการพิเศษ ส่วนกฎหมายและระเบียบ สานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต สานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต
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ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต สานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต

ทุนการศึกษา

ทุนกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2542–2545)

