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คํานํา 
 

  มาตรการภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) วาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดมาตรการ
หนึ่งในการจํากัดหรือควบคุมการบริโภคบุหร่ีซิกาแรต (Cigarette) ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทํางานผาน
กลไกตลาดโดยการจัดเก็บภาษีจากตนทาง คือ ผูผลิตบุหร่ีหรือผูนําเขาบุหร่ี และเกิดการผลักภาระ
ภาษีตอไป โดยการรวมภาระภาษีในราคาบุหร่ี ภาษีจึงสงผลใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น ทําใหผูบริโภคมีการ
บริโภคบุหร่ีในปริมาณที่ลดลงตามหลักเศรษฐศาสตร และเนื่องจากบุหร่ีเปนสินคาที่มีคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่ํ า  ทําใหภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนแหลงรายไดที่ สําคัญและ                  
มีเสถียรภาพของรัฐ (โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP)) เพราะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตราที่สูงไมทําใหปริมาณการ
สูบบุหร่ีลดลงมาก ฐานรายไดภาษีจึงกวางและมีเสถียรภาพ ประเทศตางๆ จึงนิยมจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีในอัตราที่สูงกวาอัตราภาษีสินคาและบริการทั่วไป เพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ี
และหารายไดเขารัฐ 
  ประเทศไทยเรามีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต         
ป พ.ศ. 2535 จากอัตราภาษีรอยละ 55 เปนรอยละ 80 (เต็มเพดานอัตราภาษี) ในป พ.ศ. 2550 ทําให
ปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงอยางเห็นไดชัด แตอยางไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตนที่การคา การสื่อสาร 
ไรพรมแดน สินคาบุหร่ีสามารถเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศไดงาย การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีในอัตราที่สูงมาก อาจกอใหเกิดปญหาบุหร่ีเถ่ือน (บุหร่ีลักลอบหรือบุหร่ีปลอมแปลงหรือ    
การแจงราคาบุหร่ีต่ํากวาที่ควรจะเปน) ตามมา จึงจําเปนที่เราควรเรียนรูระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ของตางประเทศไว ศึกษาขอดี ขอเสีย เพื่อรูเขาและรูเรา และนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาระบบภาษีของ
ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  รายงานฉบับนี้มุงใหความรูเกี่ยวกับระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศ 
โดยศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยกับตางประเทศ จํานวน      
6 ประเทศ ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยุโรป โดยแยกเปน
ประเด็นเปรียบเทียบ ดังนี้ โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี  ผูมีหนาที่เสียภาษี จุดการจัดเก็บภาษี 
การบริหารจัดเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษี สวนรายละเอียดระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีของประเทศไทยไมไดอธิบายไวในที่นี้ ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากรายงานการศึกษาการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต โดยชลธาร วิศรุตวงศ และคณะ 
(มกราคม 2550)  
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            คณะผูจัดทําหวังวา ผลการศึกษาจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศมากขึ้นนําไปสูการพัฒนานโยบายและระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ของประเทศไทยตอไป   

ขอขอบคุณ  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) ที่ 
ใหโอกาส และสนับสนุนการจัดทํารายงานฉบับนี้ ขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.สุชาดา ตั้งทาง
ธรรม ที่จุดประกายความคิดใหจัดทําการศึกษาครั้งนี้ และสุดทายขอขอบคุณ  คุณศรีวราภร ศิริ
รุงเรืองอมร คุณออมฤทัย อองสาคร และคุณกรานติ์ นุชพวง ที่ชวยสละแรงกายและแรงใจชวย
จัดหาขอมูลและรวมทํารายงานฯ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในรายงานฯ เปนความคิดเห็น
ทางดานวิชาการของผูจดัทํา ไมเกี่ยวของกับหนวยงานที่ผูจัดทํารายงานสังกัด 
 
 
 
        ชลธาร   วิศรุตวงศ1  

                         ผูจัดทํารายงาน 

                                                        
1 ปจจุบัน ผูจัดทํารายงาน ทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานสรรพสามิต 8 ปฏิบัติหนาท่ีเปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
หากมี ขอสงสัย หรอืขอแนะนํา โปรดตดิตอ chon996@excise.go.th 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 รายงานฉบับนี้มุงใหความรูเกี่ยวกับระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศ โดยศึกษา
เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยและของตางประเทศ จํานวน              
6 ประเทศ ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยุโรป ประเด็น
การศึกษาเปรียบเทียบ อาทิ โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี  จุดการจัดเก็บภาษี ระบบงานการ
บริหารจัดเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี เพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของระบบ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศ นํามาซึ่งการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคในการจํากัดหรือควบคุมการสูบบุหร่ีใหลดลง โดยท่ีรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
ไมลดลงไปจากระดับปจจุบัน 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1. โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีของแตละประเทศมีความแตกตางกันไปตาม 
ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ บางประเทศรวมหนวยงาน
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและศุลกากรเขาดวยกัน เชน ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป บางประเทศรวมหนวยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สรรพากร และ
ศุลกากรเขาดวยกัน เชน แคนาดา บางประเทศรวมจัดตั้งหนวยงานเดียวจัดเก็บภาษีภายในประเทศ 
และสํานักงานศุลกากรจัดเก็บภาษีนําเขา เชน ฟลิปปนส ญ่ีปุน และพบวา ทุกประเทศหนวยงาน
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสังกัดอยูใตกระทรวงการคลังหรือกระทรวงรายได และพบวา ภาษี
สรรพสามิตยาสูบเปนแหลงรายไดภาษีที่สําคัญของทุกรัฐบาล สัดสวนรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ตอรายไดรัฐบาลทั้งสิ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 2  

2. ทุกประเทศกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีคือ  ผูผลิตและผูนําเขา  ทําให 
จุดการจัดเก็บภาษีกําหนดที่โรงงานอุตสาหกรรมและดานศุลกากร และบางประเทศ เชน ประเทศ
แคนาดา ฟลิปปนสและประเทศกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปกําหนดใหผูคาบุหร่ีเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
สรรพสามิตดวย เพื่อการควบคุมและกํากับการจัดเก็บภาษีตั้งแตตนทาง (ผูผลิตและผูนําเขา) จนถึง
ปลายทาง (ผูบริโภค) นอกจากนี้การยกเวนภาษีสรรพสามิตชั่วคราวใหแกคลังสินคาทําใหมีการ
เล่ือนจุดการชําระภาษีไปใกลผูบริโภคมากขึ้นคือที่คลังสินคา สงผลใหระบบการบริหารจัดเก็บ
ขยายกวางออกไปใหครอบคลุมคลังสินคา และระยะเวลาการรับชําระภาษีลาชาขึ้น  สําหรับประเทศ
ไทยปจจุบันการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไมมีระบบคลังสินคา แตในอนาคต (ป พ.ศ. 2015) 
ประเทศไทยไดตกลงรวมกับสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียนจะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) จึงจําเปนที่ตองเตรียมปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษี
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สรรพสามิตบุหร่ีใหรองรับการเคลื่อนยายสินคาใหเสรี และจัดเก็บภาษีใหรัดกุมผานระบบ
คลังสินคาเชนเดียวกับสหภาพยุโรป 

3. การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศสวนใหญใชระบบการประเมิน 
ตนเอง (Self-Assessment System) บางประเทศใชระบบประเมินตนเองควบคูไปกับระบบแสตมป
เพื่อชวยปองกันการลักลอบหนีภาษีหรือปลอมแปลงบุหร่ี ในขณะที่ประเทศไทยและแคนาดาใช
ระบบเจาหนาที่ประเมิน (Authoritative Assessment System) และระบบแสตมป การตรวจสอบภาษี
กอนการเสียภาษี และเนนการควบคุมที่ตัวสินคา ซ่ึงระบบนี้อาจจะเหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรม
บุหร่ีของประเทศไทยที่ผูกขาดโดยรัฐและมีผูนําเขาบุหร่ีนอยราย แตอยางไรก็ตาม ควรจะเพิ่ม
อํานาจการประเมินภาษีในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานตางๆ ของผูมีหนาที่เสียภาษี 
หากตรวจพบวา มีวัตถุดิบ (Input) หรือผลผลิต (Output) ไมถูกตองหรือครบถวนใหสามารถ
ประเมินภาษีสวนที่ตางหรือลงโทษปรับไดดวย มิฉะนั้นการบริหารจัดเก็บภาษีจะไมไดใช
ประโยชนกับการจัดทําบัญชีหรือรายงานเลย แตขึ้นกับระบบแสตมปเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ควร
เพิ่มชองทางการรับชําระภาษีใหหลายหลากเชนตางประเทศสามารถนํามาปรับใชได เชน การตัด
บัญชีธนาคาร การเสียภาษีทางอินเตอรเน็ท ทางโทรศัพทหรือไปรษณีย เปนตน   

4. ทุกประเทศมีการใชระบบใบอนุญาตในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี เพื่อใช 
กํากับ ควบคุม และคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหทําการผลิต การนําเขา การจําหนาย การเก็บรักษา และ
การขนยายบุหร่ี ผานการออกกฎหมายใหผูใดจะดําเนินการกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับบุหร่ีตองขอ
อนุญาตกอนดําเนินการมิฉะนั้นจะมีความผิด ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนจัดทํารายงานและบัญชีตางๆ บางประเทศกําหนดคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต บางประเทศไมไดกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาต กรณีประเทศไทย หากรัฐตองการ
จํากัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี ควรปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหสูงขึ้นอีก
ประมาณ 3.5 เทาของอัตราปจจุบัน และกําหนดใหอัตราคาธรรมเนียมปรับตามอัตราเงินเฟอเปน
ระยะๆ ไดเชนประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนเพิ่มหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตเพื่อ
กํากับและควบคุมเพื่อประโยชนทางดานสาธารณสุขเชนกรณีประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย 

5. โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมีความแตกตางกันในแตละประเทศ ซ่ึง 
โครงสรางอัตราภาษีแตละแบบมีทั้งขอดีและขอเสีย การศึกษาพบวา ประเทศสวนใหญจัดเก็บภาษี
ตามสภาพ  ฐานภาษีคือจํานวนมวนหรือซอง และน้ําหนัก (กรัม) มีประเทศฟลิปปนส และสหภาพ
ยุโรปที่ใชอัตราผสมระหวางอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลคาจากฐานราคาขายปลีก ในขณะที่
ประเทศไทยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอัตราตามมูลคาจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. ทําใหประเทศไทยเกิดปญหาเรื่องฐานภาษีดานราคา ไดแก การถายโอนราคา
ระหวางผูผลิตและผูจําหนาย และการหดตัวของฐานภาษีดานราคา สงผลใหแมวารัฐบาลจะปรับ
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสูงขึ้นมาโดยตลอด ฐานภาษีดานราคา (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
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หรือราคาซี.ไอ.เอฟ.) จะปรับตัวสูงขึ้นไมมาก และทําใหราคาขายปลีกบุหร่ีสูงขึ้นไมมากเทากับ
ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น  ปจจุบันประเทศไทยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตรารอยละ 80 และมีสัดสวนภาระ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีเฉลี่ยรอยละ 51 ซ่ึงจัดอยูในระดับกลาง และต่ํากวาเกณฑ
สัดสวนมูลคาภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ธนาคารโลกแนะนําคือรอยละ 66 - 80 
การศึกษานี้เสนอใหรัฐปรับเพิ่มภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขึ้น และปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีใหเปนแบบผสมแบบสหภาพยุโรป เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อจํากัดหรือลดการสูบบุหร่ี และเพื่อหารายไดเขารัฐอยางมีประสิทธภิาพ 
  
 มาตรการภาษีจัดเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงในการจํากัดและควบคุมการสูบบุหร่ี ซ่ึง
เชื่อวา ประเทศตางๆรวมถึงประเทศไทยจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสูงขึ้นอีกตอไป
อยางแนนอน ทั้งนี้การปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีรัฐควรคํานึงถึงผลกระทบดานอื่นๆ ที่จะตามมา
ประกอบดวย เชน การทดแทนระหวางผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ กับบุหร่ี การลักลอบหนีภาษีหรือบุหร่ี
ปลอมแปลง การลดลงของรายไดภาษีบุหร่ี และเพื่อใหมาตรการภาษีสงผลอยางเต็มประสิทธิภาพ
ในการจํากัดหรือควบคุมการสูบบุหร่ี รัฐควรดําเนินการมาตรการอื่นๆ ควบคูกันไปอยางตอเนื่อง 
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Executive Summary 
 
 This report aims to provide information about cigarettes excise tax system of foreign 
countries. The report will compare cigarettes excise tax administration of Thailand with other six 
foreign countries which are Philippines, Singapore, Malaysia, Australia, Canada and The 
European Union. The Comparative issues consist of the organization structure, tax point, tax 
administration system and cigarettes excise tax structure in order to study pros and cons of 
cigarettes excise tax in six foreign countries. Finally, it’s come out the recommendation the way 
to improve the excise tax administration and excise tax structure on cigarettes in Thailand which 
respond to the objective for limit or reduce cigarettes consumption and not effect to excise tax 
revenue in the present level. 
 The result of this study can be concluded as the following: 

1. The tax organization structure of each countries are different depends on the history, 
social, traditional and the economic development level. Some countries merge the 
Excise tax office and the Customs office together such as Australia, Singapore, 
Malaysia and the EU members. Some countries merge the Inland Revenue office, the 
Excise office and the Customs office together such as Canada. And some countries 
have one office for collecting inland revenue and another office for collecting import 
tax revenue such as Philippines and Japan. The study found that the tax office in 
every country is under the control of the Ministry of Finance or The Ministry of 
National Revenue. Furthermore, it also found that the tobacco excise tax is the main 
source of tax revenue for every government. The average proportion of cigarettes 
excise tax revenue to the total government revenue is about 2%. 

2.  Every country defines taxpayers as the producers and the importers. Then, the tax 
point shall be the factory and the customs house. Some countries such as Canada, 
Philippines and EU members also define traders as the excise taxpayer in order to 
limit and control tax collection from the beginning (producers and importers) to the 
end (consumers). Moreover, the temporary tax exemption for the bonded warehouse 
postpones the tax point more closely to the consumer which makes the tax 
administration system expand to the bonded warehouse and also the tax payment is 
extended. For Thailand’s cigarettes tax administration system, there is no 
warehousing system, but in the future (year 2015) Thailand has the agreement with 
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other Asian Countries to set up the Asian Economic Community (AEC). Then, 
Thailand need to improve the cigarettes excise tax administration to get ready for 
supporting free flow of goods and services across the countries. Furthermore, 
Thailand also needs to apply the warehousing system likes the EU members. 

3. Most of the cigarettes excise tax administration in foreign countries applies Self-
Assessment system. Some countries apply Self-Assessment system together with 
Stamping system in order to protect the smuggled and counterfeit cigarettes. 
Whereas, Thailand and Canada apply the Authoritative Assessment system together 
with Stamping system, Pre-Audit and controlling the flows of goods. This system 
might be suitable for cigarettes industry condition in Thailand which is monopoly by 
the government and small number of importers. However, it is necessary to increase 
the assessment authority in auditing the taxpayers’ account, statement and 
documents. If the input or output is inaccurate, the officer could assess the different 
of the amount due or fine. Otherwise, the submission of financial report will not 
useful but it will depend only on the stamping system. Moreover, the channel of tax 
payment should be increased as same as in the foreign countries such as direct debit 
account, internet/telephone and postal payment. 

4. Every country apply licensing system on cigarettes excise tax administration for 
restrict, control and choose the qualify person to produce, import, sell, store and 
move the cigarettes by issuing the law. A person who wants to do anything about 
cigarettes, they need to hold a license. If not, they are guilty. The licensee need to 
perform follow the rule and also make the financial report. Some countries is 
imposed the licensing fee and some countries are not. In case of Thailand, the 
government needs to increase the licensing fee about threefold of the present rate to 
restrict or reduce the cigarettes consumption and impose a fine increase together with 
the inflation rate such as Australia. Furthermore, Thailand should add a rule and 
condition for issuing a license for public health benefit such as Singapore and 
Malaysia. 

5. The cigarettes excise tax structure for each country is different which has both 
advantages and disadvantages. The study found that most country apply specific tax 
rate which tax base is the number of sticks or packs and weight (grams). Philippines 
and EU apply combination tax rate which consist of the specific rate plus Ad 
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Valorem rate on the retail selling price. Whereas, Thailand collects cigarettes excise 
tax by applying Ad Valorem tax rate on ex-factory price or C.I.F. price which makes 
Thailand has the problems about tax base on selling price such as transfer pricing 
between the producer and the distributor and the shrink of tax base on selling price. 
Even though, the government has increased the excise tax structure on cigarettes 
thoroughly, the tax base on price (ex-factory or C.I.F. price) is increased not much 
and the retail selling price also increased but not exceed than an increasing of excise 
tax burden. Nowadays, Thailand collects cigarettes excise tax at 80% and the average 
proportion of excise tax burden to the retail selling price is 51% which is considered 
as a medium level and lower than the proportion of excise tax revenue to the retail 
selling price which is recommend by the World Bank (66-80%). This study 
recommend the government to increase cigarettes excise tax burden and also 
improve the excise tax structure by applying the combination tax rate likes in EU 
countries in order to respond the objectives of limiting and reducing the cigarettes 
consumption and generating government revenue effectively. 
 

Taxation is the most effective instrument to restrict and control cigarettes  
consumption. It is believed that other foreign countries includes Thailand will continue to 
increase cigarettes excise tax rate. An increasing in cigarettes tax rate, the government should 
realize about the other impacts which consist of the substitution of other tobacco products, the 
smuggled and counterfeit cigarettes, the reducing of cigarettes tax revenue. In order to support tax 
instrument in limiting and controlling cigarettes consumption effectively, the government should 
implement other instruments side by side continuously. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 
  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การจัดเก็บภาษีจากบุหร่ีซิกาแรต ซ่ึงตอไปในรายงานฉบับนี้
จะเรียกวา “บุหร่ี”  เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการควบคุมการบริโภคบุหร่ี 
นอกจากทําใหปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลงแลว รัฐยังไดรายไดภาษีเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน การศึกษาทาง
เศรษฐศาสตรพบวา บุหร่ีเปนสินคาที่มีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่ํา ทําใหภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
เปนแหลงรายไดภาษีที่สําคัญและทําใหรัฐมีเสถียรภาพ เพราะการจัดเก็บภาษีบุหร่ีในอัตราสูง แมวาทําให
ราคาบุหร่ีสูงขึ้นและปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลง แตปริมาณการบริโภคบุหร่ีจะลดลงไมมากและจัดเก็บ
รายไดภาษีบุหร่ีไดจํานวนมาก หลายประเทศจึงนิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีในอัตราที่สูงกวาปกติ 
เพื่อควบคุมการบริโภคบุหร่ี และหารายไดเขารัฐ  
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในแตละประเทศมีความแตกตางกันขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศนั้นๆ ความแตกตางที่สําคัญคือ 
โครงสรางอัตราภาษีและการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี และเนื่องจากบุหร่ีเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่แตกตางยอมสงผลตอเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนการแขงขันทางธุรกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนที่การคาระหวางประเทศ
ไรพรมแดน สินคาบุหร่ีสามารถเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศไดงาย การจัดเก็บภาษีบุหร่ีในอัตราที่สูง
และแตกตางไปจากประเทศอื่นมาก อาจนํามาซึ่งการลักลอบนําเขาบุหร่ี หรือการปลอมแปลงบุหร่ีสูงขึ้นตาม
ไปดวย 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และสรางความเปนธรรมในการแขงขันทั้งตอผูประกอบการภายในประเทศและผูนําเขาใหทัดเทียม
กับการจัดเก็บภาษีในระดับนานาชาติ อีกทั้งบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐที่ตองการควบคุมการบริโภค
บุหร่ี และการหารายไดภาษี จึงจําเปนที่ประเทศไทยควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (A Comparative Study) ภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีของนานาประเทศดวย เพื่อประโยชนในการวางแผนนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
การปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของ
ประเทศไทย 
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1.2 วัตถุประสงค 
 

  1.2.1 เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย กับ
ตางประเทศ ใน 3 ดาน ไดแก  ดานโครงสรางองคกรจัดเก็บภาษี ดานโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  
  1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย ภายใตวัตถุประสงคเชิงนโยบายที่ตองการจํากัดหรือควบคุม
การบริโภคบุหร่ีใหลดลง โดยที่รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไมลดลงไปจากระดับในปจจุบัน 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 รายงานฉบับนี้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยและ
ตางประเทศ จํานวน 6 ประเทศ ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนาดาและประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ เนื่องจาก ประเทศฟลิปปนส สิงคโปร และมาเลเซีย เปนประเทศเพื่อนบานของเรา 
และบุหร่ีที่นําเขามาในประเทศไทยสวนใหญจะสงออกมาจากประเทศเหลานี้ สวนประเทศแคนาดา และ
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการใชมาตรการภาษีเพื่อจํากัดและควบคุมการสูบบุหร่ีที่เขมงวด  อีกทั้ง มี
พัฒนาการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษีสูง ควรที่จะเรียนรูและนํามาเปนตัวอยางในการปรับปรุงการบริหาร
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย สวนประเทศกลุมสหภาพยุโรป (EU) เปนกลุมประเทศพัฒนาที่
มีระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่กาวหนา เปนที่นาสนใจที่จะเรียนรูถึงการปรับตัวดานนโยบาย
ภาษีบุหร่ีที่แตกตางกันระหวางประเทศสมาชิกใหสอดคลองกันกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และนํามาเปน
แบบอยางเพื่อเปนประโยชนตอการเตรียมตัวปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยในอนาคต
ที่เรากําลังจะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆในอาเซียน  

    
1.4 รูปแบบการศึกษา 
 
  การศึกษาของรายงานฉบับนีเ้ปนการวจิัยเชงิเอกสาร (documentary research) ที่ใชการ
คนควาจากเอกสาร รายงาน และการคนควาทางอินเตอรเน็ต 
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1.5 วิธีการศกึษา 
 
  วิธีการศึกษาของรายงานฉบบันี้ มีดังนี ้

1.5.1 สํารวจเอกสาร บทความ และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วกับภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศ 
ตางๆ  

1.5.2 ประมวลขอมูลและแปลเอกสาร เชน กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และหลักเกณฑ 
ตางๆ ที่แตละประเทศใชในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี   

1.5.3 ศึกษาสภาพปจจุบันในการดําเนินงานบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
ของแตละประเทศดวยการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลตางๆ  

1.5.4 วิเคราะห และสังเคราะหผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหาร 
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และการปรับโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย 
  1.5.5 จัดทํารายงานการศกึษา และนําเสนอรายงานความกาวหนาของการศึกษาครั้งที่ 1 ตอ
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (ศจย.) และผูเชี่ยวชาญ 
  1.5.6 ดําเนินการศึกษาตอ พรอมปรับแกรายงานตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  1.5.7 จัดทํารายงานการศกึษา และสงรางรายงานการศกึษาฉบับสมบูรณ เพื่อสงให
ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับแก 
  1.5.8 นําเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาวิชาการกับผูทีเ่กี่ยวของ เพื่อรับฟงขอคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะ 
  1.5.9 ปรับปรุง แกไข และเพิม่เติมรายงานฉบับสมบูรณ 
  1.5.10 จัดพิมพ และเผยแพร 
 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
  1.6.1 ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต การบริหารจัดเก็บ 
และการวางระบบการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศไทยใหมีความเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งตอรัฐ และสุขภาพของประชาชน 
  1.6.2 นําไปสูแนวทางการออกแบบโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และวางระบบ
การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหเหมาะสมสําหรับประเทศไทย นําไปสูแนวทางการพัฒนานโยบาย
ภาษีและการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหมีความโปรงใส เปนธรรม สามารถตอบสนองตอ
เปาหมายการควบคุมการบริโภคบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตประเทศฟลิปปนส1 

 
2.1 บทนํา   
   
   ในป พ.ศ. 2549 ประเทศฟลิปปนสจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดเปนจํานวน 58.254  พันลาน 
เปโซ หรือ 48.10 พันลานบาท2 ในจํานวนนี้เปนภาษียาสูบจํานวน 26.808 พันลานเปโซ หรือ 22.13 พันลาน
บาท คิดเปนรอยละ 46.02 ของรายไดภาษีสรรพสามิต ซ่ึงภาษียาสูบที่จัดเก็บไดในป พ.ศ. 2549 นี้สูงกวาที่
ประมาณการไว 172.23 ลานเปโซหรือรอยละ 0.65 แตต่ํากวาที่เคยจัดเก็บไดในป พ.ศ. 2548 เปนจํานวนเงิน 
3.106 พันลานเปโซหรือรอยละ 13.10 หนวยงานที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบคือสํานักงานจัดเก็บภาษี
ภายในประเทศ (Bureau of Internal Revenue: BIR) และดําเนินการภายใตกฎหมายภาษี (Republic Act No. 
8424: Title VI of Tax Reform Act of 1997)  
  ในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี ตลอดจนโครงสรางอัตราภาษี 
และวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศฟลิปปนส 
 
2.2 โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี 
 

  การจัดเก็บภาษีของประเทศฟลิปปนสดําเนินการโดย 2 หนวยงาน คือ  
1) สํานักงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศ (Bureau of Internal Revenue: BIR) 

   ทําหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งรวมถึงภาษียาสูบ ภายใตกฎหมายภาษี 
(Republic Act No. 8424: Title VI of Tax Reform Act of 1997) BIR บริหารงานจัดเก็บภาษีดวยระบบ
กรรมาธิการ (The Commissioner) ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงการคลัง (Secretary of Finance) 

2) สํานักงานศุลกากร (Bureau of Customs: BOC)3  
   ทําหนาที่จัดเก็บอากรขาเขา (Import Tariffs) สําหรับสินคาที่นําเขามาในประเทศ
ฟลิปปนส การบริหารงานของ BOC อยูภายใตกระทรวงการคลัง มีกรรมาธิการ (Commissioner) เปนหัวหนา
หนวยงาน จัดเก็บรายไดภาษีรอยละ 23 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น ปจจุบันอากรขาเขาของบุหร่ี และผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่นจัดเก็บในอัตราเดียวกันอยูที่รอยละ 5  

                                                        
1 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้อางอิงจาก www.bir.gov.ph     
2 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 1 เปโซ เทากับ 0.8257 บาท เปนอัตราที่คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 25 มกราคม    
2551 
3 ในป พ.ศ. 2549 รายไดภาษีท่ี BIR และ BOC จัดเก็บคิดเปนสัดสวนของรายไดรฐับาลทั้งหมดรอยละ 75.91 และ รอยละ 23.05 ตามลาํดับ 
(www.bir.gov.ph)   ท้ังนี้ปงบประมาณ (Fiscal Year) ของประเทศฟลิปปนสเปนระยะเวลาเดยีวกันกบัปปฏิทิน (Calendar Year) 
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  ป พ.ศ. 2549 BIR จัดเก็บรายไดภาษีรวม 652.733 พันลานเปโซ (Peso: P) โดยมีคาใชจาย
การจัดเก็บภาษีของ BIR เทากับ 3.957 พันลานเปโซ หรือ 0.61 เปโซ ตอรายไดที่จัดเก็บ 100.00 เปโซ โดย
เปรียบเทียบรายไดภาษีที่จัดเก็บโดย BIR ทั้งหมด ดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1 รายไดภาษีทั้งสิน้ที่สํานักงานจัดเก็บภาษภีายในประเทศฟลิปปนสจัดเกบ็ได   
            หนวย: ลานเปโซ 

ประเภทภาษี ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2548 

สวนตางประมาณการ 
กับ จัดเก็บจริง 

 (เพิ่ม/-ลด) 

เปรียบเทียบจัดเก็บจริง 
ป พ.ศ.2549 กับ  

ป พ.ศ.2548 (เพิ่ม/-ลด) 
จัดเก็บจริง ประมาณการ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ภาษีเงินได 344,602.46 357,162.00 287,831.69 -12,559.54 -3.52 56,770.77 19.72 
2. ภาษีสรรพสามิต 58,254.37 59,789.00 61,815.83 -1,534.63 -2.57 -3,561.45 -5.76 
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม4 140,934.02 145,348.00 87,854.54 -4,413.98 -3.04 53,079.48 60.42 

4. ภาษีรอยละ5 37,946.52 37,375.00 34,464.15 571.52 1.53 3,482.36 10.10 
5. ภาษีอื่นๆ 70,995.47 75,679.00 70,730.46 -4,683.53 -6.18 265.00 0.37 
รวมทั้งสิ้น 652,732.83 675,353.00 542,696.67 -22,620.16 -3.35 110,036.16 20.28 
ท่ีมา: ขอมูลจาก BIR Annual Report 2006 ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2550 
 

             ในป พ.ศ. 2549 BIR จัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตเปนจําวนเงนิ 58,254.37 ลานเปโซ     
คิดเปนรอยละ 9 ของรายไดภาษีทั้งสิ้นที่ BIR จัดเก็บได ดังแผนภาพที ่2.1 
 

แผนภาพที่ 2.1 สัดสวนรายไดภาษีทั้งสิ้นทีสํ่านักงานจดัเก็บภาษภีายในประเทศฟลิปปนสจัดเก็บได 

 
 ที่มา: BIR Annual Report 2006 ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2550 
                                                        
4 ปจจุบันประเทศฟลปิปนสจัดเก็บภาษีมลูคาเพิ่มในอตัรา รอยละ 12 
5 ภาษีรอยละ (Percentage tax ) หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลหรือเจาของ ผูซ่ึงขายหรอืใหเชาสินคา ทรัพยสิน หรอืบริการเพื่อนําไปใชในการคา หรือ
การประกอบธรุกิจ ซ่ึงมีรายรับตอปไมเกิน 550,000 เปโซ และไมไดเปนผูท่ีลงทะเบียนเปนผูประกอบการที่ตองชาํระภาษีมูลคาเพิม่ อัตราภาษีมูลคาเพิม่
ของประเทศฟลิปปนสปจจุบันจัดเก็บอยูท่ีอัตรารอยละ 12 
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  ภาษีสรรพสามิตของประเทศฟลิปปนสจัดเก็บจากสุรา ยาสูบ และน้ํามันเปนหลัก โดยใน   
ป พ.ศ.2549  ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากยาสูบมีจํานวน 26.808 พันลานเปโซ หรือรอยละ 46.02 ของรายได
ภาษีสรรพสามิตและคิดเปนรอยละ 4.1 ของรายไดภาษีที่ BIR จัดเก็บทั้งสิ้นดังตารางที่ 2.2 และแผนภาพที่ 
2.2  
 
ตารางที่ 2.2 รายไดภาษีสรรพสามิตแยกตามประเภทสินคา  
          หนวย: ลานเปโซ  

ประเภทสินคา รายไดภาษีสรรพสามิตป พ.ศ. 2549 สัดสวน (%) จัดเก็บจริง ประมาณการ 
1. สุรา 16,080.56 18,226.00 27.60 
2. ยาสูบ 26,808.23 26,636.00 46.02 
3. น้ํามัน 12,956.26 11,980.00 22.24 
4. สินคาเบ็ดเตล็ด 1,914.45 2,596.00 3.29 
5. เหมืองแร 489.57 350.00 0.84 
6. คาธรรมเนียมการตรวจสอบ   
    สินคายาสูบ 

5.31 1.00 0.01 

รวมทั้งสิ้น 58,254.37 59,789.00 100.00 
                   ท่ีมา: ขอมูลจาก BIR Annual Report 2006 ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2550 
 
แผนภาพที่ 2.2 สัดสวนรายไดภาษีสรรพสามิตของแตละประเภทสินคา 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
   
           ที่มา: BIR Annual Report 2006 ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2550 
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  BIR มีเจาหนาที่จัดเก็บภาษีทั้งสิ้น 11,748 คน6 ในจํานวนนี้มีเจาหนาที่ที่มีหนาที่กํากับดูแล
และบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพียง 268 คน ซ่ึงปฏิบัติงานเฉพาะในสวนกลาง ไมมีในสวนภูมิภาค 
จํานวนเจาหนาที่ที่กํากับดูแลงานเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตลดลงจากปกอนหนาคอนขางมาก เพราะมีการปรับ
โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี โดยรวมเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (The Excise 
Taxpayers Services: ETS) เขากับหนวยบริการผูเสียภาษีรายใหญ (Large Taxpayers Service: LTS)7 เพื่อให
การบริการและการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซ่ึงสวนใหญเปนผูเสียภาษีรายใหญ มีประสิทธิภาพ และ
สามารถดําเนินงานไดอยางใกลชิดกับผูเสียภาษีรายใหญของภาษีประเภทอื่นๆ ยิ่งขึ้น ผลทําใหรายไดภาษี
จากผูเสียภาษีรายใหญและผูเสียภาษีสรรพสามิตรวมกันมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 52.13 ของรายไดภาษีที่ BIR 
จัดเก็บทั้งสิ้น 
  โครงสรางการบริหารจัดการของ BIR แบงออกเปน หนวยงานสวนกลาง ไดแก สํานักงาน
สวนกลาง (National Office) ศูนยงานขอมูลรายได (Revenue Data Centers) จํานวน 4 แหง หนวยงานสวน
ภูมิภาค ไดแก สํานักงานภูมิภาค (Regional Offices) จํานวน 19 แหง และ สํานักงานภาษีพื้นที่ (Revenue 
District Offices) จํานวน 123 แหง 
  สํานักงานสวนกลาง ทําหนาที่เปนสํานักงานใหญ กําหนดนโยบาย บริหารจัดการ กํากับ 
ดูแล สนับสนุน และติดตามงานบริหารจัดเก็บภาษี สํานักงานสวนกลาง ประกอบไปดวยหลายหนวยงาน 
อาทิ หนวยนโยบายและวางแผนภาษี (Policy and Planning Service) หนวยประเมินภาษี (Assessment 
Service) หนวยการบัญชี (Accounting Division) หนวยบริการผูเสียภาษีรายใหญ (Large Taxpayers Service) 
หนวยตรวจสอบผูเสียภาษีรายใหญ (Large Taxpayer Audit and Investigation Division I&II) หนวยกฎหมาย 
(Legal Service) หนวยสืบสวนสอบสวน (Inspection Service) หนวยระบบปฏิบัติการขอมูลขาวสาร 
(Information Systems Operations Service) และหนวยจัดเก็บรายได (Collection Division) เปนตน 
  สํานักงานภูมิภาค (Regional Offices) จัดตั้งตามพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ทําหนาที่เตรียมการ 
นําเสนอความเห็นทางกฎหมาย กํากับติดตามการบริหารจัดเก็บภาษีภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจน
ปฏิบัติงานดานการคืนภาษี และการตรวจสอบปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายภาษี  สํานักงานภูมิภาค 
ประกอบดวย หนวยงานประเมินภาษี (Assessment Division) หนวยงานจัดเก็บภาษี (Collection Division) 
หนวยงานกฎหมาย (Legal Division) หนวยงานคลัง (Financial Division) หนวยงานบริหารงานทั่วไป 
(Administrative Division) และหนวยงานตรวจสอบภาษีพิเศษ (Special Investigation Division)  

                                                        
6 ขอมูลจาก BIR Annual Report 2006 หนา 45 
7 จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการองคกร ตาม Executive Order No. 175 กําหนดใหมีการจดัตั้งหนวยงานบริการจัดเก็บภาษสีรรพสามิต 
(The Excise Taxpayers Service (ETS)) ในวันท่ี 1 กันยายน 2543  ข้ึน และตอมา Executive Order No. 306 กําหนดใหนําหนวยงานจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตไปรวมกับหนวยงานบริการผูเสียภาษีรายใหญ (Large Taxpayer Service (LTS)) ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2544  ผูเสียภาษรีายใหญ หมายถึงผูท่ี
เสียภาษีสรรพสามติอยางนอยปละ 1 ลานเปโซในปกอนหนา 
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  สํานักงานภาษีพื้นที่ (Revenue District Offices) จัดตั้งตามพื้นที่ทั่วประเทศ ทําหนาที่เปน
หนวยงานใหบริการจัดเก็บภาษีภายในประเทศตอผูมีหนาที่เสียภาษีโดยตรง  
  ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีดําเนินการโดยหนวยงานบริการผูเสียภาษีรายใหญ 
(Large Taxpayers Service: LTS) และสํานักงานเขตผูเสียภาษีรายใหญ (Large Taxpayers District Offices)8 
การจัดเก็บภาษียาสูบดําเนินงานภายใตกฎหมายภาษีฉบับที่ 8424 ขอที่ 6 (Republic Act No. 8424 Title VI 
Tax Reform Act of 1997) ในสวนของบทที่ 4 เปนการกําหนดโครงสรางอัตราภาษีผลิตภัณฑยาสูบ และบท
ที่ 8 กําหนดวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และกฎหมายภาษีฉบับที่ 9334 (Republic Act No. 9334) 
แกไขในสวนที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตสินคายาสูบ 
 
2.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayers)  
 

ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ไดแก  
1) ผูผลิตสินคายาสูบในประเทศฟลิปปนสเพื่อใชในการจาํหนาย การบริโภค หรือเพื่อการ 

อ่ืนใด ภายในประเทศฟลิปปนส  
2) ผูนําเขาสินคาบุหร่ีเขามาในประเทศฟลิปปนส 

 
2.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point)  
 

 2.4.1 กรณีบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ  
จุดการจัดเก็บภาษี9 และจุดการชําระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นเกิดขึ้น

เมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือเมื่อมีการซื้อขายบุหร่ีกอนที่จะมีการขนยายออกจากโรง
อุตสาหกรรมโดยผูมีหนาที่เสียภาษีตองยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีกอนการขนยายบุหร่ีออกจากโรง
อุตสาหกรรม และใหยื่นแบบรายการและชําระภาษีแยกสําหรับแตละโรงงาน   การขนยายบุหร่ีที่ยังไมไดเสีย
ภาษี เจาของหรือผูที่ครอบครองบุหร่ีดังกลาวมีหนาที่ตองชําระภาษีนั้นๆ  

การยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษีตองมีเอกสารประกอบแสดง 
รายละเอียดเกี่ยวกับบุหร่ีที่ผลิต ปริมาณการผลิตและจําหนาย การขนยาย ฐานภาษีและมูลคาภาษีที่ตองชําระ 
และใหดําเนินการที่สํานักงานภาษีพื้นที่ (Revenue District Office) ในทองที่สํานักงานใหญของผูมีหนาที่เสีย
ภาษีตั้งอยู หรือธนาคารที่ไดรับการรับรอง (An Authorized Agent Bank) หรือคลังของเทศบาล (Municipal 

                                                        
8 อางถึง 5 
9 จุดการจัดเก็บภาษ ี(Tax Point) คือจุดท่ีกฎหมายถือวามภีาระภาษีเกิดข้ึนแลว 
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Treasurer) ที่ไดรับการอนุมัติใหรับชําระภาษี หรือหนวยงานอื่นใดในทองที่ที่กรรมาธิการกําหนด10 ทั้งนี้ผูมี
หนาที่เสียภาษีสามารถสมัครเขาระบบการจายภาษีลวงหนา (Advance Payment Scheme)โดยวางเงินประกัน
จํานวนเทากับภาษีของสินคาที่จะขนยายไปเก็บไวในคลังสินคาของ BIR และสามารถขนยายสินคาออกจาก
โรงงานกอนการยื่นแบบรายการภาษี เอกสารประกอบและชําระภาษีได โดยตองยื่นแบบรายการภาษี 
เอกสารประกอบ และชําระภาษีในภายหลัง ภายใน 10  วันนับจากวันที่ขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิต
สินคา11 

2.4.2 กรณีบุหร่ีนําเขา 
ผูเปนเจาของ หรือผูนําเขาบุหร่ี หรือผลิตภัณฑยาสูบอื่นเขามาในราชอาณาจักรตอง 

ยื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีสรรพสามิตกอนที่จะนําสินคาผานดานศุลกากร (Customs House) การยื่น
แบบรายการภาษีและชําระภาษี เอกสารประกอบตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา ปริมาณที่นําเขา ราคา
ขายปลีกแนะนํา (The Suggested Retail Price) และอ่ืนๆ โดยใหยื่นแบบรายการและใหชําระภาษีตอ
สํานักงานศุลกากร (Customs Office) หรือสํานักงานภาษีศุลกากรพื้นที่ (Customs District Office) ในทองที่ที่
สํานักงานใหญของผูนําเขาตั้งอยู หรือธนาคารที่ไดรับการรับรอง (An Authorized Agent Bank) หรือคลัง
ของเทศบาล (Municipal Treasurer) ที่ไดรับการอนุมัติใหรับชําระภาษี หรือหนวยงานอื่นใดในทองที่ที่
กรรมาธิการกําหนด   

สินคายาสูบที่ไดรับการยกเวนภาษี แตตอมามีการจําหนายหรือโอนไปใหแกผูที่ไมมีสิทธิ 
ไดรับการยกเวนภาษี ผูที่ซ้ือหรือไดรับสินคายาสูบดังกลาวตองเสียภาษีสรรพสามิตเสมือนมีการนําเขาสินคา
ดังกลาว   

การนําเขาซิการ และบุหร่ีเขามาในราชอาณาจักร เพื่อนําไปจําหนายในรานคาปลอดภาษี  
ผูนําเขามีหนาที่ตองชําระภาษีอากร รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ดวย เวนแตสินคาดังกลาวถูกนําเขาโดยตรง
ไปที่สถานที่ที่ไดรับอนุญาตจากกรรมาธิการ (Duty Chartered) หรือทาเรือที่ปลอดภาษี (Freeport Zone) หรือ
เขตปลอดอากรที่ไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายฉบับที่ 7227 7992 และ 7903 (Republic Acts No. 7227, 
7992,7903) อยางไรก็ตาม ซิการ และบุหร่ีที่นําเขามาเพื่อไปจําหนายในรานคาปลอดภาษีที่รัฐบาลเปนเจาของ 
(The Duty-Free Philippines: DFP) จะไดรับการยกเวนภาษี แตสินคาดังกลาวจะตองระบุคําวา ‘Tax and 
Duty-Free’ (สินคาปลอดภาษี) และ ‘Not for Resale’ (หามจําหนายตอ) โดยผูที่เดินทางเขามาในประเทศ
ฟลิปปนสมีสิทธิ์ซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีไดคนละ 1 คร้ังๆ ละไมเกิน 1,000 ดอลลารสหรัฐ และตองซื้อ
สินคาใหเสร็จภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากเวลาที่มาถึงประเทศฟลิปปนส ในขณะเดียวกันผูที่จะเดินทางออก
จากประเทศฟลิปปนสสามารถซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีไดไมจํากัดจํานวน 
    
                                                        
10 ระเบียบเกี่ยวกับภาษี กําหนดใหผูมหีนาท่ีเสียภาษยีื่นแบบรายการและชาํระภาษท่ีีธนาคารที่ไดรับการรับรองกอน หากไมมี ใหยื่นแบบที่สํานักงาน
ภาษีพ้ืนท่ีหรอืคลังเทศบาลที่ไดรับการรบัรองในทองท่ี 
11 อางอิงจาก Revenue Regulations No. 02-97 (January 1, 1997) 
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2.5 การบริหารจัดเก็บภาษี (Tax Administration)  
 

การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศฟลิปปนส ใช 2 วิธีหลัก คือ การใหผูเสียภาษี 
ประเมินตนเอง (Self- Assessment) และการตรวจสอบภาษี (Tax Audit or Examination or Investigation) 
โดยกฎหมายภาษีฉบับที่ 8424 (Republic Act No. 8424, Tax Reform Act of 1997) มาตรา 130 ระบุใหผูมี
หนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีและเอกสารประกอบแสดงฐานภาษีและคํานวณภาษีที่ตนเองตองเสียเอง 
(Self-Assessment) โดยใหชําระภาษีทันทีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผานชองทางตางๆ ที่กรรมาธิการ
รับรอง เชน  สํานักงานภาษีพื้นที่ ธนาคาร คลังเทศบาล เปนตน โดยไมตองรอการประเมินจากเจาหนาที่ 
บุหร่ีที่เสียภาษีแลวตองนําออกจากโรงงาน และนําไปเก็บไวที่คลังสินคาทัณฑบน หรือคลังสินคาใน
โรงงานผลิตที่ไดรับอนุญาตจากกรรมาธิการ 

เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีชําระภาษีแลว เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบภาษีจากเอกสาร  
ขอมูล ขาวสาร และวิเคราะหความถูกตองของการเสียภาษีในภายหลัง (Post Audit) หากเจาหนาที่ตรวจ
พบวามีเหตุอันควรที่ผูเสียภาษีเสียภาษีไมถูกตอง เจาหนาที่ตรวจสอบจะเรียกผูเสียภาษีใหนําบัญชีหลักฐาน
มาแสดงเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบในรายละเอียด หากตรวจพบวาเสียภาษีไมถูกตองจริง เจาหนาที่จะประเมิน
ภาษีเพิ่มเติมใหถูกตอง และอาจมีการเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดวย แลวแตกรณี  

การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ของประเทศฟลิปปนสประกอบไป
ดวยระบบงานตางๆ  ดังนี้  

2.5.1 ระบบใบอนุญาต 
การจัดเก็บภาษียาสูบดําเนินการควบคูไปกับระบบใบอนุญาต ตั้งแตการผลิต (License  

For Production) การจําหนาย (License for Sale) การนําเขา (License for Import) และกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจยาสูบ โดยกําหนดใหใชใบอนุญาตกับใบยาสูบ ซิการ และบุหร่ี กฎหมายภาษีมาตรา 154 กําหนดวา 
ผูใดจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเปนผูผลิตหรือผูจําหนายสินคายาสูบ หรือสินคาสรรพสามิตใดๆ ไมได
จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากกรรมาธิการ การที่กฎหมายภาษีกําหนดใหผูใดที่ตองการผลิต นําเขา หรือ
จําหนายซิการ และบุหร่ี ตองขออนุญาตผลิตและจําหนายกอนดําเนินการ เปนการใชระบบใบอนุญาตเพื่อ
ควบคุมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบที่นิยมใชกันในหลายประเทศ  
  หากผูไดรับอนุญาตผลิตสินคายาสูบตองการจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนที่โรงงาน (Bonded 
Warehouse) จะตองขออนุญาตจัดตั้งคลังสินคาในโรงงานตอกรรมาธิการ โดยเสียคาใชจายของตนเองในการ
จัดตั้งคลังสินคาภายในโรงงาน และตองใชเพื่อเก็บรักษาใบยาสูบเพื่อใชในการผลิตซิการและบุหร่ีของ
ตนเองกอนการเสียภาษีเทานั้น 
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 นอกจากนี้กฎหมายภาษีมาตรา 147  ยังกําหนดใหผูผลิต ผูขายสง เจาของหรือผูประกอบ
กิจการโรงงานอบใบยาสูบ ตองนําสินคายาสูบมาตรวจสอบกอนที่จะนาํสินคาออกจากรานคาสง 
โรงงานผลิต  หรือโรงงานอบใบยาสูบที่ไดรับอนุญาต โดยตองชําระคาธรรมเนียมในการตรวจสอบดวย ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.3 อัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบสินคายาสูบของประเทศฟลิปปนส 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผูผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นทั้งภายในประเทศและผูนําเขา ตองบรรจสิุนคาในบรรจุ- 
ภัณฑ และติดฉลาก ยี่หอตามที่ไดรับการอนุมัติ อีกทั้งตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบของกระทรวงการคลัง
กอนนําสินคาไปจําหนายหรือบริโภค (มาตรา 156)  
  ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับที่ 9211 (Republic Act No. 9211, Tobacco 
Regulation Act of 2003) รัฐบาลไดออกกฎหมายดังกลาวเพื่อควบคุมการสูบบุหร่ีของประชาชน โดยมี
มาตรการ ดังตอไปนี้ 

(1) หามขายบุหร่ีใหกับเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  
(2) หามสูบบุหร่ีในสถานที่ตางๆ เชน สนามเด็กเลน โรงเรียน มหาวิทยาลัย  

ที่พักสําหรับเยาวชน (Youth Hostels) สถานที่พักผอนหยอนใจของเยาวชนที่มีอายุ 
ต่ํากวา 18 ป สถานีบริการน้ํามัน โรงพยาบาล คลินิกสุขภาพ สถานที่รักษาโรค  
หองแล็บตางๆ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถประจําทาง และรานอาหาร เปนตน 

(3) หามจําหนายบุหร่ีภายในรัศมี 100 เมตร หางจากโรงเรียน สนามเด็กเลน และ 
สถานที่สาธารณะสําหรับเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 

(4) บนหีบหอของผลิตภัณฑยาสูบ ตองมีคําเตือนของอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหร่ี 
ซิกาแรตบนเนื้อที่ไมนอยกวารอยละ 30  ตรงสวนลางของหีบหอ โดยใชตัวอักษรแบบ 
เห็นไดชัดสีดําบนพื้นสีขาว และตองระบุคําวา “หามจําหนายใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป”  
โดยใชเนื้อที่ไมต่ํากวารอยละ 10 บนบริเวณดานขางของหีบหอ  

ประเภทสินคา อัตราคาธรรมเนียม (เปโซ) 
1. ซิการ ทุกจํานวน 1,000 มวน และเศษของ 1,000 มวน 0.50 
2. บุหรี่ ทุกจํานวน 1,000 มวน และเศษของ 1,000 มวน 0.10 
3. ใบยาสูบ ทุกจํานวน 1 กิโลกรัม และเศษของ 1 กิโลกรัม 0.02 
4. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ จํานวน 1 กิโลกรัม และเศษของ  
    1 กิโลกรัม 

0.03 

5. สินคานําเขาท่ีมีสวนผสมของผลิตภัณฑยาสูบ และ 
    คาธรรมเนียมการวัดผลการตรวจ (Monitoring Fee) 

ใบยา –0.02 เปโซ/กิโลกรัม 
สวนอื่น – 0.03 เปโซ/กิโลกรัม 



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 12 -

(5) หามโฆษณาสินคาบุหร่ีผานสื่อทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนทางภาพ  และเสียง เชน 
โทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ตลอดจนการเปนสปอนเซอร และการแจกตัวอยาง
สินคา  

ผูฝาฝนกฎหมายขางตนจะถูกลงโทษปรับตั้งแต 500-10,000 เปโซ หรือประมาณ 400- 
7,995 บาท และจําคุกไมเกิน 30 วัน ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการกระทําผิด 

2.5.2 การทําสัญญา (A Sworn Statement)  
กฎหมายภาษีกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตซึ่งรวมถึงภาษี 

บุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นตองทําหนังสือสัญญากับกรรมาธิการ โดยสัญญาวาจะยื่นแบบรายการและชําระ
ภาษีตามวันเวลาที่กฎหมายกําหนด หนังสือสัญญาตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบที่ผลิตแตละชนิด 
และแตละยี่หอในสถานประกอบการหรือที่นําเขา แสดงปริมาณการขาย (Volume of Sale) ราคาขายรวม 
(Gross Selling Price) หรือราคาตลาด (Market Value) ราคาขายปลีกที่แนะนํา (Suggested Retail Price) 
มูลคาภาษีตามสภาพ12  จุดจําหนายสินคา ตลอดจนตนทุนการผลิต (Cost of Manufacture or Production) 
คาใชจายตางๆ (Expenses) จนกวาสินคาจะถูกจัดจําหนายออกไป (Republic Act No. 8240 มาตรา 130 (c)) 

ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบอื่น ยกเวนซิการ และบุหร่ี ตองสงหนังสือสัญญาตอ 
กรรมาธิการภายใน 30 วันนับจากที่กฎหมายภาษีฉบับที่ 9334 มีผลบังคับใช และภายใน 5 วันแรกของทุก 3 
เดือนในภายหลัง หนังสือสัญญาแสดงถึงปริมาณการขายของซิการ และบุหร่ีแตละยี่หอที่จําหนายจากสถาน
ประกอบการในระยะเวลา 3 เดือนกอนหนา  

กรณีผูผลิตหรือผูนําเขาซิการ และบุหร่ี ตองสงหนังสือสัญญา ตอกรรมาธิการ ภายใน 30  
วันนับจากกฎหมายภาษีฉบับที่ 9334  มีผลบังคับใช และภายใน 5 วันแรกของทุกเดือนในภายหลัง หนังสือ
สัญญาแสดงถึงปริมาณการขายของซิการ และบุหร่ียี่หอตางๆ ที่ขายจากสถานประกอบการในระยะเวลา 3 
เดือน การยื่นหนังสือสัญญาของผูนําเขาใหยื่นควบคูไปกับใบขออนุญาตนําเขาสินคา       

2.5.3 การวางประกัน (Bond)  
กฎหมายมาตรา 160 กําหนดใหผูผลิตยาสูบภายในประเทศและผูนําเขายาสูบ มีหนาที่ตอง 

วางประกัน ภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
1) การวางประกันครั้งแรก (Initial Bond) ใหวางประกันในวงเงิน 100,000 เปโซ หลังจาก 

เร่ิมดําเนินการผลิตสินคาไปแลว 6 เดือน ถาวงเงินประกันครั้งแรกต่ํากวามูลคาภาษีที่ตองชําระในระยะ 6 
เดือนแรก ใหผูประกอบการปรับปรุงวงเงินประกันใหเปนสองเทาของมูลคาภาษีในระยะ 6 เดือน 

2) การวางประกันในปตอๆ ไป วงเงินประกันใหคิดจากฐานมูลคาภาษีทั้งสิ้นที่ชําระในป 

                                                        
12 สําหรับยาสูบท่ีเขามาในตลาด หลังจากมีการประกาศกําหนดมูลคาภาษีในกฎหมายภาษีแลว การคํานวณมูลคาภาษียาสูบตามสภาพ ใหใชราคาขาย
ปลีกที่แนะนํา (Suggested Retail Price) ท่ีผูประกอบการแนะนํากอนจําหนายในตลาด หรือราคาขายปลีกสุทธิ (Net Retail Price) ท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาด 
ราคาใดที่สูงกวาเปนฐานในการคํานวณมูลคาภาษ ี(มาตรา 12 Revenue Regulations No.02-97) 
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กอนหนา สําหรับบุหร่ีที่สงออกจะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ถามีการขนยายสินคาที่จะสงออกไปเพื่อ
จําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ ผูสงออกมีหนาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต จนกวาจะแสดงหลักฐานไดวา
มีการสงออกสินคาจริงตอกรรมาธิการจนเปนที่พอใจ กรรมาธิการอาจเรียกใหผูสงออกวางประกันกอนขน
สินคาออกจากโรงงานผลิตเพื่อนําไปสงออกได (มาตรา 159) 

2.5.4 การควบคุมทางเอกสารหลักฐาน และบัญชี 
  ผูประกอบการสินคายาสูบมีหนาที่ตองเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานตามกฎและระเบียบที่
เสนอโดยกรรมาธิการและไดรับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงการคลัง ตัวอยางเอกสาร หลักฐานที่ตองเก็บ
รักษา ไดแก ปริมาณวัตถุดิบที่นําเขาไปในโรงงานยาสูบ ปริมาณบุหร่ีที่ผลิตหรือส่ิงของที่ผลิต และรายงาน
สินคาคงเหลือ โดยตองแสดงเอกสารที่เปนทางการตามแบบฟอรมที่กรรมาธิการกําหนด เจาหนาที่ภาษีจะนํา
เอกสาร หลักฐานและบัญชีมาวิเคราะหและประมาณการภาษี ซ่ึงหากโรงอุตสาหกรรมใดมีปริมาณวัตถุดิบ
เกินกวาปริมาณสินคาที่ผลิตได ไมวาจะเปนเพราะวัตถุดิบชํารุดเสียหาย สูญหาย หรือถูกนําไปใช 
กรรมาธิการอาจกําหนดใหประเมินและจัดเก็บภาษีโดยคํานวณจากบุหร่ีที่พึงผลิตไดจากปริมาณวัตถุดิบที่
ขาดหายไปได (มาตรา 153) ระบบนี้ทําใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนบัญชี
ใหพรอมสําหรับเจาหนาที่เขาตรวจสอบไดตลอดเวลา 
  นอกเหนือไปจากผูผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่น ผูขายสง ก็มีหนาที่ตองรายงานและ
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับจัดซื้อ การขายหรือการสงมอบสินคา การเก็บรักษาสินคาตามกฎและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง และเจาหนาที่มีอํานาจในการเขาตรวจสอบสินคาที่เก็บรักษา ตลอดจน
เอกสารหลักฐานจากผูจัดจําหนายไดตลอดเวลา (มาตรา 161) 
  ผูผลิต ผูจัดทําสัญญา ผูนําเขา และผูจัดจําหนายเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณเฉพาะที่ใชใน 
การผลิตสินคายาสูบ โดยเฉพาะซิการ และบุหร่ีมีหนาที่ตองขออนุญาต และจัดสงขอมูลการนําเขาและ/หรือ
การจําหนายเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณดังกลาวตอกรรมาธิการ BIR กอนที่จะมีการขนยายเครื่องจักรและ/
หรืออุปกรณเฉพาะออกจากโรงงานหรือดานศุลกากร และแสดงถึงกําลังการผลิตของเครื่องจักร คุณลักษณะ
เครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ จุดปลายทางที่จะขนยายไป หรือช่ือผูที่จะใชเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณเฉพาะ
นั้นๆ (มาตรา 164) 

2.5.5 การใชเจาหนาที่ควบคุมหรือตรวจสอบภาษี 
  BIR มีอํานาจหนาที่กํากับและตรวจสอบสถานประกอบการใดๆ ที่ผลิตหรือเก็บรักษา
ส่ิงของที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต ซ่ึงครอบคลุมทั้งผูผลิต ผูจัดเก็บ ผูขายสง และผูขนสงสินคายาสูบ โดยให
อํานาจปลัดกระทรวงการคลัง กําหนดกฎและระเบียบที่ใชกํากับกระบวนการผลิตสินคาสรรพสามิตเพื่อให
สินคามีมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และปองกันการรั่วไหลของภาษี (มาตรา 152) กฎหมายภาษี
มาตรา 5-6 ใหอํานาจกรรมาธิการ (The Commissioner) ที่จะหาขอมูล ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี  
และเรียกพยาน ตลอดจนขอดูบัญชีธนาคาร เพื่อประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษีได 
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  นอกจากนี้มาตรา 166 ยังกําหนดใหโรงงานผลิตสินคายาสูบ และคลังสินคาในโรงงานอยู
ภายใตกับกํากับดูแลรวม (Joint Custody) ของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี โดยใหปดตลอดเวลา เวนแตในขณะที่มี
เจาหนาที่จัดเก็บภาษีหรือผูที่ไดรับมอบหมายอยูดวย กฎหมายภาษีจึงใหเจาหนาที่ภาษีมีอํานาจในการกํากับ
ดูแลโรงงานอยางเต็มที่เสมือนเปนเจาของรวม 
  เจาหนาที่จัดเก็บภาษีในระหวางการปฏิบัติหนาที่ มีอํานาจในการตรวจคนหรือยึดบาน 
อาคาร หรือสถานที่ใดๆ โดยมีเหตุอันควรใหเชื่อวา มีการจัดเก็บหรือผลิตหรือมีซ่ึงสินคาสรรพสามิตที่พึง
ตองเสียภาษีสรรพสามิต (รวมถึงยาสูบ) แตยังไมไดเสียภาษีไวในบาน อาคารหรือสถานที่นั้นๆ  ตลอดจน
เจาหนาที่ภาษีมีอํานาจหยุดและตรวจคนรถยนตหรือพาหนะใดๆ ภายใตเหตุอันควรใหเชื่อวามีการขนสิ่งพึง
ตองเสียภาษีสรรพสามิตแตยังไมไดเสียภาษี (มาตรา 173) และมีอํานาจจะยึดสินคายาสูบที่มีเหตุอันควรให
เชื่อวายังไมไดเสียภาษีสรรพสามิตและใหจัดเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยภายใน 7 วัน เพื่อใหมีการพิสูจนของ
กลาง (มาตรา 172) 

2.5.6   บทกําหนดโทษ 
  กฎหมายภาษีกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายไวอยางละเอียด โดยแยกบทลงโทษ
สําหรับแตละการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งความผิดทางแพงและทางอาญา บทลงโทษสวนใหญกําหนดใน
รูปคาปรับและการจําคุก โดยใหคิดคาปรับแตละการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมกันไป  
  ตัวอยางเชน มาตรา 1 (Republic Act No. 9334) แกไขมาตรา141, 142, 143 (Republic Act 
No.8240) กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกรณีที่ผูผลิตหรือผูนําเขาสินคายาสูบ (ซิการ และบุหร่ี) ที่ฝาฝนการสง
หนังสือสัญญาตอกรรมาธิการหรือกรรมาธิการคนพบหนังสือสัญญาที่แสดงขอมูลผิดพลาด (Misdialers or 
Misrepresents) จะถูกลงโทษโดยการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาสินคา กรณีตรวจพบ
สินคาที่ไมไดเสียภาษีไมวาจะโดยการผลิตภายในประเทศหรือลักลอบนําเขา BIR มีอํานาจในการยึด ริบ และ
ทําลายยาสูบดังกลาว ตัวอยางบทกําหนดโทษอื่นๆ ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ตัวอยางบทกําหนดโทษของประเทศฟลิปปนส 
ประเภทความผิด บทลงโทษ มาตรา 

1. การหนีภาษ ี
    1.1 มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชําระภาษี รวมทั้ง 
ผูใหความชวยเหลือตองรับผิดเหมือนเปน
ตัวการ 
    1.2 ไมยื่นแบบชําระภาษหีรือไมเก็บเอกสาร
หลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
    1.3 แจงขอมูล เอกสารหลักฐาน รายงานเท็จ 
การทําบัญชี 2 บัญชี 

 
- ปรับ 30,000 –100,000 เปโซและจําคุก 2-4 ป 
 
 
- ปรับไมต่ํากวา 10,000 เปโซและจําคุก 1-10 ป 
 
- ปรับ 50,000 –100,000 เปโซและจําคุก 2-6 ป 

 
253-254 

 
 

255 
 

256-257 

2. การครอบครอง 
    2.1 ครอบครองกระดาษทีน่ําไปมวนบุหร่ี 
ซิกาแรตนําเขาโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรรมาธิการ  

2.2 ครอบครองซิการ หรือบุหร่ีที่ปลอมแปลง 
    2.3 ครอบครองซิการ หรือบุหร่ีที่ผลิตใน
ประเทศที่ไมเสียภาษ ี

 
-ปรับ 20,000 – 100,000 เปโซและจําคุก  6-12 ป 
 
 
-ปรับ 20,000-100,000 เปโซ และจําคุก 6-12 ป 
- ปรับ 10,000 – 100,000 เปโซ และจําคุก 60 วัน  
   ถึง 12  ป ขึ้นอยูกับมูลคาของภาษีรวมอากร 
   ขาเขา 

 
260 

 
 

262 
 

263 

3. การกระทําหรือละเวนการกระทํา 
    3.1 กรณีบริษัท (Corporation) หรือสมาคม
(Association) ที่เปนหุนสวนหรือมีสวน
เกี่ยวของรับผิดชอบกับการกระทําการหรอืละ
เวนการกระทําการซึ่งขัดตอกฎหมายภาษ ี
    3.2 กรณีบุคคลที่รับผิดชอบกับการกระทํา  
ฝาฝนกระทําการที่ขัดตอกฎหมาย  
    3.3 ผูใดที่มีสวนรวมหรือใหความชวยเหลือ
การกระทํา ฝาฝนกระทําการที่ขัดตอกฎหมาย 
หากผูกระทําผิดกฎหมายไมใชประชาชน
ฟลิปปนส 

 
- ปรับ 3 เทาของภาษีที่ขาดหาย (Deficiency  
  Taxes) พรอมเงินเพิ่ม (Surcharge) และ 
  ดอกเบี้ยทีพ่ึงจะเกิด 
 
- จะมีความผิดอาญา และมีโทษปรับ  
   30,000-100,000 เปโซ และจําคุก 2-4 ป 
 - จะมีความผดิอาญาเสมือนเปนตัวการ  
   (Principal) และถูกลงโทษปรับไมต่ํากวา  
    30,000-100,000 เปโซ และจําคุก 2-4 ป 
- จะถูกสงตวัออกนอกประเทศหลังจากที่ไดรับ 
   โทษทันที  

 
141 

 
 
 

254 
 

254 
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ประเภทความผิด (ตอ) บทลงโทษ (ตอ) มาตรา 
4. ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยืน่แบบชําระภาษี 
หรือไมเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 

- ปรับไมต่ํากวา 10,000 เปโซ และจําคุกไม 
   ต่ํากวา 1 ป แตไมเกนิ 10 ป  
 

255 

5. กรณีเจาหนาที่การเงิน ผูตรวจสอบบัญชีแจง
ขอมูล เอกสารหลักฐาน รายงานเท็จ การทํา
บัญชีสองบัญชี ฯ 

- ปรับ 50,000-100,000 เปโซ และจําคุก 2-6 ป 257 

 
  บทกําหนดโทษจะกําหนดแตกตางกันขึ้นกับใครเปนผูกระทําผิด เปนบุคคลทั่วไป หรือผูมี
อาชีพเปนเจาหนาที่การเงิน ผูตรวจสอบบัญชี หรือเปนนิติบุคคล นอกจากนี้ยังกําหนดโทษแตกตางกัน
ระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศ และสินคานําเขา และแปรผันตามมูลคาภาษีที่พึงตองชําระ 
 
2.6 โครงสรางอัตราภาษี 
 
  2.6.1 ฐานภาษี (Tax Base) 
  ฐานภาษีที่ใชคิดคํานวณภาษียาสูบของประเทศฟลิปปนสสําหรับผลิตภัณฑยาสูบและบุหร่ี 
ไดแก ปริมาณของสินคายาสูบ ซ่ึงกําหนดหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของยาสูบ เชน ผลิตภัณฑ
ยาสูบใชน้ําหนัก (Kilogram) บุหร่ีใชตอซอง (per Pack) สําหรับซิการ ไดแก ปริมาณของซิการตอมวนบวก
ดวยรอยละของราคาขายปลีกสุทธิ (Net Retail price: NRP) ที่ไมไดรวมภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม  

การจําหนายผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณต่ํากวา 1 กิโลกรัม ใหจัดเก็บภาษีเสมือน 1 กิโลกรัม  
แตบุหร่ีที่บรรจุหีบหอดวยเครื่องจักร กฎหมายกําหนดใหบรรจุหีบหอไดไมเกิน 20 มวนตอ 1 ซอง 

2.6.2 อัตราภาษี (Tax Rate) 
กฎหมายภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 8424 หัวขอที่ 6 ในบทที่ 4 (Republic Act No. 8424 Title  

VI Tax Reform Act of 1997, Chapter 4) ประเทศฟลิปปนสกําหนดคํานิยามของคําวา “ซิการ” หมายถึง ใบ
ยาแหงหรือยาอัดหรืออ่ืนๆ ซ่ึงมวนดวยใบยา และ“บุหร่ี” หมายถึง ยาเสน หรืออ่ืนๆ  ซ่ึงมวนดวยกระดาษ
หรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษ หรือใบยา โดยกฎหมายระบุใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคายาสูบ 
และจัดแบงยาสูบเปน 2 กลุม ไดแก (1) ผลิตภัณฑยาสูบ (2) ซิการและบุหร่ีซิกาแรต  สําหรับภาษีผลิตภัณฑ
ยาสูบจัดเก็บในอัตราตามสภาพ (Specific or Unit tax rate)   อัตราภาษีกําหนดแตกตางกันตามประเภทสินคา
และตามราคาขายปลีกสุทธิ (Net Retail Price: NRP) ที่ไมไดรวมภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม ซ่ึงเปน
การคิดภาษีในอัตราตามมูลคาแบบแยกนอก (Exclusive Tax Rate) สําหรับซิการที่มีราคาขายปลีกต่ํากวาหรือ
เทากับ 500 เปโซ จัดเก็บในอัตราภาษีตามมูลคา (Ad Valorem Tax Rate) และซิการที่มีราคาขายปลีกสูงกวา 
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500 เปโซ และบุหร่ี จัดเก็บในอัตราภาษีแบบผสม (Combination Tax Rate) โดยบุหร่ีที่มีราคาขายปลีกสุทธิ
สูง อัตราภาษีตามสภาพที่ใชในการคํานวณภาษีก็จะสูงขึ้นตามไปดวย โดยอัตราภาษีของบุหร่ีจะมีการปรับ
เพิ่มทุก 2 ป ทั้งนี้ บุหร่ีที่นําเขาถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกันกับบุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ (มาตรา 145)  

ตารางที่ 2.5 แสดงโครงสรางอัตราภาษียาสูบ จะเหน็ไดวา การจดัเก็บภาษีของประเทศ
ฟลิปปนสมีทั้งอัตราภาษีตามกิโลกรัมแปรผันตามน้ําหนักของผลิตภณัฑยาสูบ และการจัดแบงอตัราภาษีตาม
ราคาขายปลีกสุทธิ (NRP) ทาํใหซิการ และบุหร่ีสําหรับตรา/ยี่หอที่มีราคาแพงถูกจัดเก็บภาษตีอซองสูงกวา
ตรา/ยี่หอที่มีราคาถูก  

 
ตารางที่ 2.5 โครงสรางอัตราภาษยีาสูบของประเทศฟลิปปนส* 

รายการ  อัตราภาษ ี
1. ผลิตภณัฑยาสูบ (Tobacco Products)  
 

 

A. ใบยาที่มวนดวยมือ หรือ ใบยาที่ถูกแปรสภาพไปจากใบยาที่บม และอบแหง
เพื่อใชในการบริโภค 

1.00 เปโซ ตอ 1 กิโลกรัม 

B. ใบยาที่มวนทั้งหมด หรือบางสวนดวยเครื่องจักร หรือเครื่องมืออ่ืน โดย
ปราศจากการแปรสภาพ หรือปรุงแตงความหวาน 

1.00 เปโซ ตอ 1 กิโลกรัม 

C. เศษซากของใบยาที่เหลือจากการตัดใบยาสูบที่นําไปมวนซิการ และบุหร่ี 
ซิกาแรต 

1.00 เปโซ ตอ 1 กิโลกรัม 

2. ใบยาสูบท่ีใชสําหรับทํายาเคี้ยว และไมเหมาะสมที่จะนําไปใชทําอยางอื่น  
 

0.79 เปโซ ตอ 1 กิโลกรัม 

หมายเหต:ุ อัตราภาษีสําหรับขอ 1 และ 2 ใหปรับเพิ่ม 6% ทุกๆ 2 ป โดยเริ่ม
ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2007 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2011 

 

3. ซิการ:- อัตราภาษีของซิการจะแปรผันตามราคาขายปลีกสุทธิ ตอ ซิการ 1 
มวน (ไมรวมภาระภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม)   
     (1) กรณีราคาขายปลีกสุทธิเทากับ หรือนอยกวา 500 เปโซ 
     
 

รอยละ 10  ของราคาขาย
ปลีกสุทธิ (ยกเวนซิการที่มี
ราคาต่ํากวา 1.12 เปโซ) 

     (2) กรณีราคาขายปลีกสุทธิ มากกวา 500 เปโซ 
 
 
 

50 เปโซ บวกดวย 15% 
ของราคาขายปลีกสุทธิใน
สวนที่เกนิกวา 500 เปโซ 
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รายการ  อัตราภาษ ี
4. บุหรี่ซิกาแรต 
Net Retail Price (NRP) เปนราคาที่ BIR  กาํหนดจากการสํารวจราคาโดย BIR 
หรือมอบหมายใหสํานกังานสถิติแหงชาต ิ(the National Statistics Office) 
สํารวจให 
สําหรับยี่หอทีม่ีขายทั่วประเทศ: Net Retail Price (NRP) หมายถึง ราคาบุหร่ี 
ซิกาแรตที่ขายในรานคาปลีกสําคัญๆ (Major Supermarkets) อยางนอย 20 แหง 
ในตัวเมืองหลวงมะนิลา (Metro Manila) ไมรวมสวนราคาที่ชดเชยกับภาษีบุหร่ี
และภาษีมูลคาเพิ่ม  
สําหรับยี่หอทีม่ีขายนอกเมืองมะนิลาใหหมายถึงราคาบุหร่ีที่ขายในรานคาปลีก
สําคัญๆ อยางนอย 5 แหงในภูมิภาค (The Region)ไมรวมสวนราคาที่ชดเชยกับ
ภาษีบหุร่ีและภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดแบงยีห่อของซิการ และบุหร่ีใหใชฐานราคา 
NRP เฉลี่ย ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ภายใตกฎหมายฉบับที่ 9334 (Republic 
Act No.9334) จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสภา (Congress) 

 

A. บุหร่ีซิกาแรตที่บรรจุหีบหอดวยมือ 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2548 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2552 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2554 

 
2 เปโซ/ซอง 

2.23 เปโซ/ซอง 
2.47 เปโซ/ซอง 
2.72 เปโซ/ซอง 

B. บุหร่ีซิกาแรตที่บรรจุหีบหอดวยเครื่องจักร:- อัตราภาษีจะแปรผันตามราคา
ขายปลีกสุทธิ ตอ บุหร่ีซิกาแรต 1 ซอง (ไมรวมภาระภาษสีรรพสามิต และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม)   
     (1) กรณีราคาขายปลีกสุทธิต่ํากวา 5 เปโซ/ซอง  

มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2548 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2552 
มีผลบังคบัใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2554 

 
 
 

 
 
 
 

2 เปโซ/ซอง 
2.23 เปโซ/ซอง 
2.47 เปโซ/ซอง 
2.72 เปโซ/ซอง 



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 19 -

รายการ  อัตราภาษ ี
     (2) กรณีราคาขายปลีกสุทธิเทากับ 5 เปโซ/ซอง แตไมเกิน 6.50 เปโซ/ซอง 

มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2548 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2552 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2554 

     (3) กรณีราคาขายปลีกสุทธิมากกวา 6.50  เปโซ/ซอง แตไมเกนิ  
          10 เปโซ/ซอง  

มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2548 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2552 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2554 

       (4) กรณีราคาขายปลีกสุทธิมากกวา 10 เปโซ/ซอง 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2548 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2552 

                                                              มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2554 

 
6.35 เปโซ/ซอง 
6.74 เปโซ/ซอง 
7.14 เปโซ/ซอง 
7.56 เปโซ/ซอง 

 
 

10.35 เปโซ/ซอง 
10.88 เปโซ/ซอง 
11.43 เปโซ/ซอง 
12.00 เปโซ/ซอง 

 
25.00 เปโซ/ซอง 
26.06 เปโซ/ซอง 
27.16 เปโซ/ซอง 
28.30 เปโซ/ซอง 

* ขอมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2549 
หมายเหตุ:  1. การเปลี่ยนแปลงยี่หอ (Variants of Existing Brands) หรือการมียี่หอใหม (New Brands) ในตลาดภายในประเทศหลังจากกฎหมาย
ภาษีบังคับใชจะจัดเก็บภาษีตามราคาขายปลีกสุทธิ (NRP) โดยราคาของยี่หอที่เปลี่ยนแปลงหรือยี่หอใหมจะตองไมถูกจัดเก็บภาษีต่ํากวาอัตรา
ภาษีสูงสุดของยี่หอนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงยี่หอ (a Variant of a Brand) หมายถึงการเพิ่มเติม ปรับปรุงคํากอนหนา (Prefixed) และ/หรือคําตอทาย 
(Suffixed) จากชื่อเดิมของยี่หอ ตัวอยางการปรับปรุงคํากอนหนา เชน จากยี่หอ ABC เปน Premium ABC, TOP ABC การปรับปรุงคําตอทาย เชน
จาก ABC เปน ABC light, ABC Menthol  เปนตน  ทั้งนี้ บุหร่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงยี่หอภายใน 3 ป นับจากวันที่กฎหมาย  R.A. No. 8240 มีผลบังคับ
ใช จะตองชําระภาษีสรรพสามิตไมต่ํากวายี่หอเดิมที่ใชอยูเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2539 

2. ยี่หอใหม (New Brand) หมายถึงยี่หอที่จดทะเบียนหลังจาก R.A. No. 8240 หรือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2540 โดยยีห่อใหมจะถูกจัด
กลุมตามราคาขายปลีกสุทธิที่แนะนํา (Suggested Net Retail Price: SNRP) หรือราคาขายปลีกสทุธิปจจุบัน (the Current Net Retail Price) ใน
ตลาด โดยใชราคาใดที่สูงกวาในการคํานวณมูลคาภาษียาสบูตามสภาพ ทั้งนี้กฎหมายภาษี มาตรา 141 ที่แกไข กําหนดไววา กรณีที่เจตนาแจง
ราคาขายปลีกสุทธทิี่แนะนํา (SNRP)  ต่ํากวาที่เปนจริง (Under -Statement of Suggested Net Retail Price) 15 % ของราคาขายปลีกสุทธิ ที่แทจริง 
(Actual Net Retail Price) ผูผลิตตองรับผิดชอบภาษีเพิ่มเติมในสวนราคาขายปลีกสุทธิที่แจงต่ํากวาที่เปนจริง  
 3. ราคาขายปลีกสทุธิที่แนะนํา (Suggested Net Retail Price) หมายถึง ราคาขายปลีกสุทธิที่ผูผลิตหรือผูนําเขาสินคายี่หอใหมที่แนะนํา
ใหรานคาปลีกขายในเมืองมะนิลาหรือรานคาปลีกในภูมิภาค หลังจากสินคาออกจําหนายในตลาด 3 เดือน BIR จะตรวจสอบ (Validate) ราคาขาย
ปลีกสุทธิที่แนะนําของบุหร่ียี่หอใหม และกําหนดอัตราภาษีที่ถูกตองให หลังจากการตรวจสอบ 18 เดือน BIR จะตรวจสอบ ราคาขายปลีกสุทธิที่
แนะนําอีกคร้ัง (Revalidate)  เพื่อกําหนดอัตราภาษีที่ถูกตองคร้ังสุดทาย  

4. กรณีบุหร่ีนําเขา BIR จะบังคับจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกันกับกรณีบุหร่ีในประเทศที่มีราคาขายปลีกสุทธิสูงสุด13   

                                                        
13 ขอมลูจากการประชุม Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), April 2008 



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 20 -

ตามกฎหมาย R.A. No. 8240 ไดแบงเกรดของบุหร่ีแตละยี่หอ ตามคาเฉลี่ยของราคาขาย 
ปลีกสุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2539 ไวใน ภาคผนวก D ซ่ึงใชเปนเกณฑในการพิจารณาราคาที่เปนเกณฑ
ในการคํานวณภาษีของเจาหนาที่ และใหใชราคาดังกลาวจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสภา 
คองเกรส (Congress) ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 ตัวอยางราคาขายปลีกสุทธิเฉลี่ยที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสรรรพสามิตของบุหร่ี 

      ซิกาแรตแตละยี่หอทีจ่ําหนายในประเทศฟลิปปนส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทผูผลิต ยี่หอ ราคาขายปลีกสุทธิ (NRP) 
Per pack (เปโซ) 

 ราคาขายปลีกสุทธิมากกวา 6.5 แตไมเกิน 10 เปโซ 
La Suerte Marlboro Lights King Size 6.82 
La Suerte Marlboro Lights Menthol King Size 6.84 
La Suerte Marlboro Red King Size 6.78 
La Suerte Phillip Morris King Size 7.39 
La Suerte Phillip Morris Menthol 100’s 7.48 
 ราคาขายปลีกสุทธิเทากับ 5 แตไมเกิน 10 เปโซ 
Fortune Tobacco Champion International 5.51 
Fortune Tobacco Champion Menthol 100 4.56 
Fortune Tobacco Hope Lux. Menthol King Size 5.86 
Fortune Tobacco Mark Menthol 100’s 5.66 
Fortune Tobacco More Premium International 5.37 
Fortune Tobacco More Premium Menthol 100’s 5.29 

 ราคาขายปลีกสุทธิตํ่ากวา 5 เปโซ 
Fortune Tobacco Boss King Size  4.10 
Fortune Tobacco Champion Lights King Size 4.45 
Fortune Tobacco Evergreen Menthol 100’s 3.93 
Fortune Tobacco Fortune International Menthol Kings 4.46 
Fortune Tobacco Jackpot Menthol 100’s 3.99 
Fortune Tobacco Liberty Menthol 100’s 4.47 
Fortune Tobacco Peak Menthol 100’s 4.03 
Fortune Tobacco Plaza Menthol 100’s 4.89 
Fortune Tobacco Westpoint King Size 4.89 
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ตารางที่ 2.6 ตัวอยางราคาขายปลีกสุทธิเฉลี่ยที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณภาษีสรรรพสามิตของบุหร่ี 
     ซิกาแรตแตละยี่หอทีจ่ําหนายในประเทศฟลิปปนส (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
อยางไรก็ตาม ราคาขายปลีกสุทธิที่ประกาศโดยสภาคองเกรสขางตน เปนเพียงแคอัตราขั้น 

ต่ําที่เจาหนาที่จะนํามาประกอบการคํานวณภาษี เพื่อปองกันไมใหผูผลิตแจงราคาขายปลีกที่แนะนําต่ํากวา
ความเปนจริง หากผูผลิตสินคาแจงราคาขายปลีกที่แนะนําต่ํากวาราคาประกาศ BIR ใหนําราคาประกาศมา
คํานวณภาษีแทน 
   
สูตรและตัวอยางการคํานวณภาษี  

 

บุหร่ีในประเทศ/นําเขา 
 

 1) สูตร 
  

ภาระภาษี    =    ปริมาณบุหร่ี (ซอง) * อัตราภาษีสรรพสามิต  
 

        

บริษัทผูผลิต 
 

ยี่หอ ราคาขายปลีกสุทธิ (NRP) 
Per pack (เปโซ) 

Sterling Tobacco Stork Special Lights menthol 100’s 4.61 
Sterling Tobacco Union American Blend 4.64 
Sterling Tobacco Union King Size 4.80 
Anglo American Asia Boston King Size 3.80 
Anglo American Canadian Club Menthol 100’s 3.91 
Anglo American Navy Club King Size 4.25 
Anglo American Rambo Menthol 100’s 3.46 
Anglo American Spotlight Menthol 100’s 2.89 
Anglo American Triple A Freedom Menthol 100’s 3.28 
Might Corp Blue Seal Menthol 100’s 3.41 
Might Corp Gallo King Size 2.60 
Might Corp L.A. Special Menthol 100’s 2.81 
Might Corp Marvel Menthol 100’s 3.02 
Might Corp Marvel Red King Size 3.11 
Might Corp Right Menthol 100’s 3.39 
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 2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบหุร่ี   
 

 เชน บริษัท A ผลิตบุหร่ียี่หอ Marlboro Red King Size จํานวน 100 ซอง  
มูลคาภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ    =     100 * 10.88 เปโซ   
         =     1,088 เปโซ              

 
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจขององคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  

ในป พ.ศ. 2550 พบวา ประเทศฟลิปปนสมีอัตราภาษีสรรพสามิตของบุหร่ีต่ํากวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกันเปนอยางมาก ดังแผนภาพที่ 2.3 
 
แผนภาพที่ 2.3 อัตราภาษีบุหร่ี ตอ 1,000 มวน ของประเทศตางๆ ในแถบเอเชีย 
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ตัวอยางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตตอ 1,000 มวน ของ
ประเทศในแถบเอเชีย

 
ที่มา: World Health Organization (WHO), พฤศจิกายน พ.ศ.2550 

 
ดังนั้น WHO จึงไดรองขอใหกระทรวงการคลังของฟลิปปนสทบทวนระบบการบริหาร 

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตใน
อัตราที่ต่ํา สงผลใหรัฐบาลฟลิปปนสสูญเสียรายไดภาษบีุหร่ีไปถึง 34 พันลานเปโซ หรือประมาณ 27,183  
ลานบาท14  

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทําใหภาษีบุหร่ีของประเทศฟลิปปนสต่ํากวาประเทศอื่น คือ  
ราคาขายปลีกสุทธิที่สภาคองเกรสของฟลิปปนสประกาศใหใชเปนฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ไมมีการปรับขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2540 ทั้งๆ ที่ราคาขายปลีกของบุหร่ีที่จาํหนายอยูปจจบุันในตลาดในประเทศมี

                                                        
14 ขอมูลจากขาวธุรกจิ ABS-CBN News Online  จากเว็บไซด www.abs-cbnnews.com 
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การปรับเพิ่มขึ้นทุกป  ยกตัวอยางเชน ราคาขายปลีกของบุหร่ียี่หอ Marlboro Reds และยีห่อ Hope Luxury มี
ราคาประกาศเมื่อป พ.ศ. 2540 เทากับ 6.78 และ 5.86 เปโซ/ซอง ในขณะที่ราคาขายปลีกที่สํารวจในตลาด
ปจจุบันอยูที่ 19 และ 13.50 เปโซ/ซอง ตามลําดับ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่สภาคองเกรสของฟลิปปนสควร
ปรับราคาประกาศของบุหร่ีเพิ่มขึ้น เพื่อใหการบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีของประเทศมีประสิทธิภาพ ทนัตอ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั และพัฒนาเทียบเทากับประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเดยีวกัน 
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บทที่ 3 
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตประเทศสิงคโปร15 

 
3.1 บทนํา 
 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีระบบการควบคุมการบริโภคบุหร่ีที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในแถบ
เอเชียแปซิฟค เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลสิงคโปรไมสนับสนุนใหประชาชนสูบบุหร่ี16 และมีการควบคุม
การจําหนายบุหร่ีโดยกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง มีมาตรการควบคุมทางภาษีที่เขมงวดและจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตราที่สูง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 17 ประเทศสิงคโปรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและ
ผลิตภัณฑยาสูบไดประมาณ 621.82 ลานดอลลารสิงคโปรหรือคิดเปน 14,556.80 ลานบาท18 ภาษีบุหร่ีจัดเก็บ
ไดประมาณ 597.16 ลานดอลลารสิงคโปรหรือคิดเปน 13,979.51 ลานบาท หรือรอยละ 96.04  ของรายได
ภาษีสรรพสามิตยาสูบ หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีบุหร่ี ไดแก กรมศุลกากรสิงคโปร (Singapore 
Customs: SC) จัดเก็บภาษีบุหร่ีในรูปของอากรศุลกากร และภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติภาษี
ศุลกากร (บทที่ 70) แตในปจจุบันประเทศสิงคโปรแทบไมไดจัดเก็บอากรศุลกากร เนื่องจากสิงคโปรเปน
เมืองทาปลอดภาษี (Free Port) จึงเหลือเพียงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเทานั้น 

 
ในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารการจัดเก็บภาษีบุหร่ี และวิธีการบริหารการ

จัดเก็บภาษี ตลอดจนโครงสรางและอัตราภาษีบุหร่ีของประเทศสิงคโปร  
 
3.2 โครงสรางการบริหารการจัดเก็บภาษี 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสิงคโปรเร่ิมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2453 โดยหนวยงานของ
รัฐที่มีช่ือวา กรมศุลกากรและสรรพสามิต (Customs and Excise Department: CED) การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเริ่มแรกจัดเก็บจากสินคาเพียง 2 ประเภท คือ ฝนและสุรา ตอมาขยายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ไปยังสินคาอื่นๆ เชน ยาสูบ ผลิตภัณฑน้ํามัน และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอ่ืนๆ  

 
 

                                                        
15 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้มาจาก www.customs.gov.sg  , www.hsa.gov.sg และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  ณ ประเทศสิงคโปร 
16 ประเทศสิงคโปรมีนโยบายหามไมใหจําหนายบุหรี่แกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และหามไมใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป สูบบุหรี่เชนกัน รวมทั้ง 
ออกระเบียบหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และหามโฆษณาสินคาบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบในสื่อทุกประเภท  
17 ขอมูลจาก Singapore Customs FY 2006 Monthly Statistics ท้ังนี้ ปงบประมาณของประเทศสิงคโปรเริ่มวันท่ี 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของปตอไป 
18 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ของธนาคารแหงประเทศไทย (1 ดอลลารสิงคโปรเทากับ 23.41 บาท) 
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โครงสรางการบริหารการจัดเก็บภาษีมีการปรับปรุงโครงสรางครั้งใหญเมื่อวันที่  1 เมษายน  
พ.ศ. 2546 โดยดึงสวนงานใน CED ที่เกี่ยวกับการบังคับจัดเก็บภาษี และงานดานเอกสารการคาไปรวมกับ
สวนงานดานการสงเสริมการคา และหนวยตรวจสอบขอมูลสถิติของประเทศ (International Enterprise 
Singapore: IE Singapore) และใชช่ือใหมวา “กรมศุลกากร” (Singapore Customs : SC) และแยกงานที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบสินคาของดานตรวจศุลการักษตางๆ (Checkpoint Functions) ออกไป ตั้งเปนองคกร
ใหมใชช่ือวา “Immigration and Checkpoint Authority” (ICA) การปรับโครงสรางองคกรคร้ังนี้สงผลให
หนาที่ของกรมศุลกากร (SC) นอกจากจะจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตแลวยังเปนศูนยรวมการ
ใหบริการเกี่ยวกับศุลกากร และการออกเอกสารการประกอบธุรกิจตางๆ  อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกและ
ใหคําปรึกษาดานการคาและพิธีการศุลกากรแกลูกคาแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อีกดวย 

กรมศุลกากร (Singapore Customs) หรือ เรียกยอๆ วา “SC” เปนหนวยงานที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีเจาหนาที่ทั้งสิ้น 400 คน โดยมีอธิบดี (Director-General) เปนหัวหนา
หนวยงาน SC ทําหนาที่อํานวยความสะดวกดานการคา และควบคุม ดูแลดานพิธีการศุลกากร รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามขอตกลงการคาระหวางประเทศ และบังคับจัดเก็บภาษี เพื่อหารายไดเขารัฐ ทั้งนี้ มีสวนงาน
ทั้งหมด 9 สวนงาน  สังกัดอธิบดีโดยตรง 4 สวนงานไมเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีโดยตรง 
ประกอบดวย สวนโครงการพิเศษ สวนประสานงานดานเทคนิค สวนตรวจสอบภายใน และสวนดําเนินคดี
ทางกฎหมาย  และอีก 5 สวนงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี มีบทบาท และภารกิจ ดังนี้  

1) กองการคา (Trade Division) มีสาขาที่ดูแล 4 ดาน ไดแก 
1.1 ดานการจัดการเอกสาร 
1.2 ดานการอนุญาตตรวจปลอย 
1.3 ดานการจัดการกระบวนการและการผลิต 
1.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 

(1) พัฒนาและกํากับประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนใหเปนไปตาม
รายไดที่กําหนด และเปนไปตามวัตถุประสงคทางการคา 

(2) จัดการดานการบริหารระบบการคาผานอินเทอรเน็ต (Internet) หรือ 
Trade Net รวมทั้งประสานผูขนสงสินคาหรือตัวแทนผูควบคุมสินคา 

(3) จัดการดานระบบเอกสารทางการคา กระบวนการอนุญาต และเก็บ
ฐานขอมูลผูเสียภาษี เพื่อสรางประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของรัฐ ใหคําปรึกษา
และประเมินหรือจําแนกสินคาที่ตองชําระอากร 

(4)  พิจารณาขอผูกพันทางการคา และกฎแหลงกําเนิดสินคา 
(5)  คาดการณ และจัดทําสถิติเกี่ยวกับผลทางการคา เพื่อสรางความ

แมนยําในการประมาณการรายไดภาษี 
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(6) วางแผนและจัดเตรียมการบริการสารสนเทศเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของกรมฯ 

  2) กองควบคุม (Controls Division) มีสาขาที่ดูแล 4 ดาน ไดแก 
   2.1 ดานการควบคุมรายไดภาษี 
   2.2 ดานการควบคุมทางการคา 
   2.3 ดานการจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสินคาหรือหวงโซอุปทาน 

2.4 ดานการจัดการควบคุมสินคาที่มีผลระหวางประเทศ  ( เคมีภัณฑ  และ
ยุทโธปกรณ) 

   มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
(1)  ควบคุมการบริหารการออกใบอนุญาตและจัดเตรียมการควบคุม

ทางการคา 
(2) ควบคุมการขนยายสินคาคงคลัง และสินคาไมตองชําระอากรใน

คลังสินคา 
    (3)  ควบคุมการใชสินคาที่ยกเวนอากรของผูผลิต 

 (4)  ควบคุมการใชระเบียบเกี่ยวกับกฎของแหลงกําเนิดสินคาและ
ขอบังคับทางการคาตามขอกําหนดของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)  

(5)  บริหารจัดการหุนสวนทางการคาใหเปนไปตามแผนการพัฒนาและ
ควบคุมความปลอดภัยทางการคา 

(6)  คาดการณผลสําเร็จของการควบคุมสินคาประเภทยุทโธปกรณใหมี
ประสิทธิภาพ 

  3) กองพัฒนาองคกร (Corporate Development Division) มีสาขาที่ดูแล 4 ดาน ดังนี้ 
   3.1 ดานการควบคุมการบริหารจัดการ 
   3.2 ดานการติดตอส่ือสารองคกร 
   3.3 ดานการเงิน 
   3.4 ดานทรัพยากรบุคคล 
   มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 

(1)  จัดเตรียมดานการบริหารงานบุคคล การฝกอบรม การเงินละบัญชี 
การจัดการสํานักงาน และการสื่อสารองคกร 

    (2)  ควบคุม ติดตาม  และปรับปรุงใหเปนองคกรแหงความเปนเลิศ 
  4) กองการวางแผนและการจัดการ(Operations and Planning Division) มีสาขาที่ดูแล         
2 ดาน ดังนี้ 
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   4.1 ดานการควบคุมและตรวจสอบการใหบริการ 
   4.2 ดานการวางแผนและการตางประเทศ 
   มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
    (1) จัดเตรียมความพรอมดานการควบคุมและตรวจสอบการใหบริการ 

 (2)  กําหนดนโยบายในภาพรวมขางหนา และสรางใหเกิดกระบวนการใน
การวางแผนองคการ และกลยุทธดานการบริการ 

(3)  เขาไปมีสวนรวมกับศุลกากรสวนภูมิภาคและระหวางประเทศรวมถึง
มีบทบาททางขอตกลงการคาเสรี (FTA) 

  5) กองสอบสวนและขาวกรอง (Intelligence & Investigation Division) มีสาขาที่ดูแล 4 
ดาน ดังนี ้
   5.1 ดานการขาวกรอง 
   5.2 ดานการสอบสวนพิเศษ 
   5.3 ดานการตรวจสอบยอนหลัง (Post –Audit) 
   5.4 ดานการควบคุมการจัดการ 
   มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
    (1) จัดเตรียมขาวสารและขาวกรองเพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุน 

(2) กําหนดมาตรการสืบสวน และตรวจสอบ ปราบปรามสินคาตองชําระ
อากร และหลบเลี่ยงภาษี 

    (3) เสาะหาและสอบสวนการโฆษณาที่อยูในขายหลอกลวง  
    (4) ตรวจสอบเกี่ยวกับขอมูลทางการคาของบริษัทยอนหลัง 

 
ปจจุบันรายไดภาษีสวนใหญของ SC ไดมาจากการจัดเก็บภาษีเงินไดรอยละ 42.40 ภาษี

สินคาและบริการ19 (Goods & Services Tax: GST) จากสินคานําเขารอยละ 13.29 ภาษีรถยนตและ
คาธรรมเนียมการใชพาหนะรอยละ 8.29 และภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) รอยละ 6.53 ดังแผนภาพที่ 3.1  

 
 
 
 
 

                                                        
19 เปนภาษีท่ีเรียกเก็บจากการขายสินคาและบริการทุกประเภท โดยจัดเก็บภาษีอัตราตามมูลคาจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือมูลคานําเขา
(เฉพาะคา  Insurance and Freight) รวมกับภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 บุหรี่ถูกเรียกเก็บภาษีสินคาและบริการ (Good and 
Service Tax – GST) รอยละ 7  
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แผนภาพที่ 3.1 รายไดภาษีทั้งสิ้นที่กรมศุลกากรสิงคโปรจัดเก็บได 
 

 
     ที่มา: กระทรวงการคลังประเทศสิงคโปร ปงบประมาณ พ.ศ. 254920 
 

ในป พ.ศ. 2549 SC จัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้น 1,890 ลานดอลลารสิงคโปร  
โดยจัดเก็บจาก 4 ประเภทสินคา ไดแก สุรา ยาสูบ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน และรถยนต ตามสัดสวน 
ดังแผนภาพที่ 3.2  

 
แผนภาพที่ 3.2 รายไดภาษีสรรพสามิตของแตละประเภทสินคา 
 

 
ที่มา: กรมศุลกากรประเทศสิงคโปร ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

 

                                                        
20 ปงบประมาณของประเทศสิงคโปร เริม่ตั้งแต 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของปถัดไป 



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 29 -

ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบไดประมาณ 621.82 
ลานดอลลารสิงคโปรหรือคิดเปน 14,683.04 ลานบาท เปนภาษีบุหร่ีประมาณ 597.16 ลานดอลลารสิงคโปร
หรือคิดเปน 14,100.74 ลานบาท ภาษีบุหร่ีจึงมีสัดสวนตอรายไดภาษีสูงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑยาสูบ คือ
รอยละ 96.04 รองลงมา ไดแก บีดี้ส (Beedies) และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ซ่ึงปรากฏในตารางที่ 3.1 รายไดการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑยาสูบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   โดยรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
และผลิตภัณฑยาสูบคิดเปนรอยละ 16.11 ของรายไดภาษีสินคาและบริการ21  ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 3.1 รายไดการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑยาสูบของประเทศสิงคโปรประจําปงบประมาณ 
      พ.ศ. 2549  

ภาษีบหุร่ีซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 (เม.ย. 2549 - มี.ค. 2550) 
ปริมาณ 
(ก.ก.) 

ภาษ ี
(ดอลลารสิงคโปร) 

สัดสวนตอ
รายได(%) 

 1. บุหร่ี (Cigarettes) 1,696,499 597,167,648 96.04 
2. บีดี้ส (Beedies) 22 40,612 7,350,772 1.18 
3. อังฮูน (Ang Hoon) 23 25,576 4,629,256 0.74 
4. ผลิตภัณฑอ่ืนที่ทําจากใบยาสูบ 13,169 4,635,488 0.74 
5. ใบยาสูบชนดิรมควัน 12,598 3,779,400 0.61 
6. ยาสูบอื่นๆ 8,201 2,886,752 0.46 
7. ซิการ เซอรรูท (Cheroot) ซิการิลโล (Cigarillos) 3,559 1,252,768 0.20 
8. ยาสูบที่ไมผานกระบวนการทางโรงงาน 293 87,900 0.02 
9. ยานัตถุ (Snuff) 99 34,848 0.01 

รวมท้ังสิ้น        1,800,606  621,824,832 100.00 
 หมายเหตุ : จัดลําดับ และเลือกขอมูลจาก Singapore Customs FY 2006 Monthly Statistics 

 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศสิงคโปร จัดเก็บจากพิกัดประเภทยอยของ

สินคา โดยจัดเก็บภาษีจากการผลิตในประเทศและนําเขา การจัดเก็บอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิตจะ

                                                        
21 รายไดภาษีสินคาและบริการท่ีจัดเก็บทุกสินคา (รวมบุหรี่) ในปงบประมาณ พ.ศ 2549 เทากับ 3,859.4 ลานดอลลารสิงคโปร ซ่ึงเมื่อเทียบกบัรายได
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่และผลิตภณัฑยาสูบ 621.82 ลานดอลลารสิงคโปรจะคิดเปนรอยละ 16.11 ของรายไดภาษีสินคาและบริการ 
22 บีดี้ส (Beedies) หมายถึง ผลิตภณัฑยาสูบชนิดคุณภาพต่ําท่ีหอดวยใบพืชพ้ืนเมอืง (Temburni or Tendu Leaf) ทําเองเพื่อใชสูบในครัวเรอืน หรอืเพื่อ
ขายในราคาต่ํากวาบุหรี่ประมาณครึ่งหนึง่ ท้ังนี้ มีการเตมิกลิน่ เชน อบเชย วานิลลา และสตรอเบอรี ่
23 อังฮูน (Ang Hoon) หมายถึง ผลิตภณัฑยาสูบชนิดท่ีคนพื้นเมืองทําเองดวยกรรมวิธีการหอกระดาษทีบ่รรจุใบยาสูบดวยมอื เปนยาสูบทองถิ่น  
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จัดแบงประเภทสินคาโดยแตละหมวดหมูของสินคามีเลขรหัสกํากับตามขอตกลงของศุลกากรโลก ที่เรียกวา 
“ระบบฮารโมไนซ” (Harmonized System: HS Code) โดยสินคาประเภทยาสูบอยูในพิกัดที่ 2401 – 2403 
จัดเก็บภาษีในอัตราตามสภาพหรือภาษีตอหนวย (Specific Rate) เพียงอัตราเดียวตามแตกรณี ทั้งนี้ ภาษีบุหร่ี 
อยูในพิกัด 24022090 และ 24029020 และจัดเก็บในอัตราตามสภาพ 35.2 เซนต ตอกรัมหรือมวน ซ่ึงจะได
กลาวในรายละเอียดตอไป 
 
3.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี  (Taxpayer) 
 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีบุหร่ี  ไดแก 

1. ผูผลิตบุหร่ี 
2. ผูนําบุหร่ีเขามาในประเทศสิงคโปร 

 
3.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
  

 1) กรณีบหุร่ีผลิตในประเทศ  
จุดการชําระภาษีของบุหร่ีทีผ่ลิตในประเทศ เกิดขึ้นเมื่อมกีารขนยายสินคาออกจากโรงงาน 

(Factory) หรือคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต เพื่อจําหนายหรือเพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยผูผลิตบุหร่ีตองยื่น
แบบรายการภาษีผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา “ระบบการคาทางอิเล็กทรอนิกส” (TradeNet  
System)24 กอนที่จะนําสินคาออกจากโรงงานหรือคลังสินคาฯ ที่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ผูผลิตตองเปดบัญชี IBG 
เพื่อกรมศุลกากรสิงคโปรไวกับธนาคารชาติของสิงคโปร (Inter-Bank Giro) และฝากเงินใหเพียงพอแกการ
ชําระภาษใีนแตละครั้ง เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบรายการภาษีแลว เงนิในบัญชีธนาคารของผูผลิตจะถูกหัก
บัญชีทันที  

กรณีมีการขนยายบหุร่ีออกจากโรงงานไปที่คลังสินคาที่ไดรับอนุญาต (The Licensed 
Warehouse) เพื่อรอการสงออก ผูประกอบการจะไดรับยกเวนภาษี ก็ตอเมื่อ กอนการขนยายบหุร่ีออกจาก
โรงงานหรือคลังสินคาฯ ผูประกอบการขอจดทะเบียนเพือ่ชําระภาษกีับศูนยรายไดรัฐบาลสิงคโปร (IRAS) 
และจะมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษดีวยการขอเรียกรองสิทธิ (Claimed) ทางภาษีได และทําเครื่องหมายแสดง
เลขที่ชุดสินคา (Lot Numbers) สัญลักษณเพื่อสงออก “For Export” ที่ดานใดดานหนึ่งของหีบหอที่บรรจุ
สินคาเปนอยางนอย ดวยหมึกที่ลบไมไดและขนาดตวัอักษรที่มีความสงู 3 เซนติเมตร เพื่อใหเจาหนาที่
สามารถตรวจปลอยสินคาและนับจํานวนสินคาคงเหลือไดอยางรวดเรว็  

                                                        
24 การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (EDI Network) มาชวยในการอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษีในการที่จะลงทะเบียนขออนุญาต และการชําระภาษี
ผานทางอิเล็กทรอนิกส 
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2) กรณีบุหร่ีนําเขา  
บุคคลใดที่มีความประสงคนําบุหร่ีจากตางประเทศเขามาจําหนายหรือบริโภคในประเทศ

สิงคโปร การจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต (The Licensed 
Warehouse) โดยผูนําเขาตองขนยายบุหร่ีเขาไปเก็บในคลังสินคาภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากเวลาที่สินคามาถึง
ทาเรือหรือสนามบินและผูขนยายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีผานทางระบบ TradeNet 
System โดยตองยื่นแบบรายการภาษีกอนที่จะนําสินคาออกจากคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต และชําระภาษี
ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่บุหร่ีถูกนําเขาไปเก็บในคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต   

ผูที่ครอบครองบุหร่ีหรือนําผลิตภัณฑยาสูบไมเกิน 400 กรัม หรือ 0.4 กิโลกรัม และนําเขา
มาในราชอาณาจักรเพื่อใชสวนตัวโดยไมใชเพื่อการคาจะไดรับการยกเวนภาษีและไมตองสําแดงเอกสารการ
ขออนุญาตตางๆ ใหแกเจาหนาที่  อยางไรก็ตาม มีขอหามในเรื่องของการนําเขาผลิตภัณฑยาสูบเพิ่มเติมอีก 
ดังนี้ 

 

1) หามนําเขาผลิตภัณฑยาสูบที่มีเครื่องหมายแสดงคําวา “Singapore Duty Not Paid” บน
ฉลาก กลอง หรือซอง และบุหร่ีที่มีอักษรตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ “E” นําหนาบน
ฉลากบรรจุภัณฑ 

2) ใบยาสูบชนิดเคี้ยวและผลิตภัณฑยาสูบดัดแปลง 
3) ที่จุดบุหร่ี หรือที่มีลักษณะเหมือนกัน 

 
ขอยกเวน : สินคาดังกลาวขางตน สามารถนําเขาไดช่ัวคราว หากเปนไปเพื่อการซอมแซม แสดงนิทรรศการ 
ประมูล หรือนําเสนอผลิตภัณฑ (Event) แตทั้งนี้ ตองแสดงเอกสารการรับประกันทางการเงิน (Bank 
Guarantee) หรือหุนประกัน (Insurance Bond)   อยางนอยรอยละ 30 ของมูลคาของซึ่งรวมภาษีที่ตองชําระ
และตองจัดทําเอกสารระบุวาจะไมมีการจําหนายในประเทศ 
 
3.5 การบริหารการจัดเก็บภาษี (Tax Administration) 
 
  การจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศสิงคโปรใชระบบการประเมินตนเอง (Self - Assessment 
System) โดยกําหนดใหผูผลิตตองยื่นแบบรายการภาษี แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทพิกัดสินคา (HS 
Code) ปริมาณบุหร่ีที่ผลิตและจําหนายโดยใชหนวยเปนกรัมหรือมวน สวนผลิตภัณฑยาสูบประเภทอื่นใช
หนวยเปนกิโลกรัม ระบุราคาตอหนวย และการคํานวณภาษีที่ตนเองจะตองเสียใหแกเจาหนาที่ พรอมยื่น
แบบชําระภาษีผานทาง TradeNet System โดยไมตองรอการประเมินจากเจาพนักงาน และเมื่อเจาหนาที่
ไดรับแบบแลว จํานวนเงินภาษีที่ผูเสียภาษีตองชําระจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของผูเสียภาษีที่ไดแจงไว
โดยอัตโนมัติตามเวลาชําระภาษีที่กฎหมายกําหนด และเมื่อระบบไดตัดเงินออกจากบัญชีของผูเสียภาษี 
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เรียบรอยแลว ใบอนุญาตที่ไดรับการอนุมัติจะถูกสงกลับมายังผูเสียภาษี เพื่อนําไปใชในการแสดงตอ
เจาหนาที่เมื่อมีการนําสินคาออกจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ วิธีนี้ทําใหรัฐบาลไดรับเงินภาษีรวดเร็ว 
อีกทั้ง สะดวกตอผูเสียภาษี เพราะผูเสียภาษีไมตองรอใหเจาหนาที่ประเมินวาตนตองเสียภาษีเทาไร สามารถ
เสียภาษีไดทันที และเพื่อใหการควบคุม กํากับ ดูแลการผลิตบุหร่ีทําไดอยางมีประสิทธิภาพและรัดกุม การ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีจึงประกอบไปดวยระบบงานหลายดาน ดังนี้ 

3.5.1 ระบบใบอนุญาต (Licensed Scheme)  
ระบบใบอนุญาต เปนเครื่องมือของเจาหนาที่ในการควบคุมและบริหารจัดเก็บภาษี

บุหรี่ ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการจําหนาย ตลอดจนใชในการกํากับมาตรฐาน และความปลอดภัยในการ
บริโภคบุหร่ี โดยผูผลิตบุหร่ีหรือผูนําเขาจะตองยื่นขอใบอนุญาต ดังนี้ 

 

1) ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ (Cigarette and Tobacco Factory) 
กรณีเปนผูผลิตในประเทศจําเปนตองมีระบบใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ี เพื่อควบคุมใหผูผลิตตั้ง
โรงงานในพื้นที่ที่ควบคุมของศุลการักษของประเทศสิงคโปร และเพื่อใหเจาหนาที่สะดวกในการบริหาร
จัดเก็บภาษี ผูขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตองยื่นเอกสารตอสวนควบคุมรายได กรมศุลกากรสิงคโปร โดยมี
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มขอใบอนุญาตฯ ดังนี้ 

(1) สําเนาแผนการตั้งโรงงานที่ขออนุญาต 
(2) แบบคํารองขอทําใบอนุญาต 
(3) ขอมูลการจดทะเบียนบริษัท/โรงงานพรอมลายมือช่ือรับรอง 
(4) แบบฟอรม Interbank GIRO (ตองเปดบัญชี IBG กับกรมศุลกากรสิงคโปร) 
(5) กรอกแบบฟอรมยืนยันตนในระบบคอมพิวเตอร 
(6) เอกสารแสดงโครงสรางองคกรพรอมบุคลากรที่เกี่ยวของ 
(7) ใบรับรองการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ณ วันสิ้นป (Year – End Audited 

Financial Statement) 
(8) ขอมูลเกี่ยวกับคลังสินคา ซ่ึงประกอบดวย สินคาที่นําเขาเก็บ ชวงเวลารับสินคาจาก

ผูแทนจําหนาย หรือชวงเวลาสงสินคาใหลูกคา พรอมบัญชีคุมสินคาคงคลัง 
 

กรมศุลกากรประเทศสิงคโปรจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑที่ตองอากร เปนคาธรรมเนียมรายป การยื่นเสียคาธรรมเนียมผูขออนุญาตตองแสดงเอกสารการ
รับประกันทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) หรือหุนประกันเพื่อประกันคาภาษีโดยผูผลิตบุหร่ีตอง
เสียคาธรรมเนียม ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบของประเทศสิงคโปร 
 

ประเภท 
คาธรรมเนียมรายป 

($ = ดอลลารสงิคโปร) 
1. ผลิตบุหรี่                       $120,000.00 
2. ผลิตผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆนอกเหนือจากบุหรี ่   $1,800.00 

 

จะเห็นไดวา คาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตบุหรี่สูงกวาผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ถึงเกือบ 100 
เทา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของประเทศสิงคโปรที่ไมตองการใหประชาชนสูบบุหร่ี 

2) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาเก็บบุหร่ี (Licensed Warehouse) ผูผลิตบุหร่ีหรือผูใดที่
ประสงคที่จะจัดตั้งคลังเก็บสินคาในพื้นที่ที่ Singapore Customs กําหนดไว เพื่อเก็บบุหร่ีที่ผลิตเสร็จรอการ
จําหนายหรือสงออก บุหร่ีที่เก็บในคลังสินคาที่ไดรับใบอนุญาตจะไดรับการยกเวนภาษีช่ัวคราว ผูที่ขอ
อนุญาตจัดตั้งคลังสินคาตองเสียคาธรรมเนียมรายป ซ่ึงมี 3 อัตรา ดังตารางที่ 3.3 ซ่ึงใชเกณฑกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมจากคาเฉลี่ยของจํานวนเงินภาษีในแตละเดือนที่ผูขออนุญาตชําระไวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.3 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาเก็บบุหร่ีของประเทศสิงคโปร 
มูลคาภาษีเฉลี่ยตอเดือนในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา คาธรรมเนียมรายป 

($ = ดอลลารสงิคโปร) 
1. นอยกวา 1 ลานดอลลารสิงคโปร $2,500.00 
2. มากกวา 1 ลานแตก็นอยกวา 10 ลานดอลลารสิงคโปร $4,000.00 
3. มากกวา 10 ลานดอลลารสงิคโปร $21,000.00 

 
3) ใบอนุญาตจําหนายบุหร่ีในประเทศ และการนําเขาบุหร่ีมาเพื่อจําหนายในประเทศ เพื่อ

เปนการควบคุมการจําหนายบุหร่ี เชน หามจําหนายบุหร่ีกับบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป หามโฆษณาและ
สงเสริมการขาย  หามจําหนายบุหร่ีต่ํากวาซองละ 20 มวนและตองมีภาพคําเตือนดานสุขภาพไมนอยกวา 
รอยละ 50 ของพื้นที่ซอง เปนตน รัฐบาลสิงคโปรจึงจัดตั้งคณะกรรมการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health 
Sciences Authority: HSA)25  ทําหนาที่ควบคุม และดูแลการจัดจําหนายบุหร่ี โดยผูที่ตองการจําหนายบุหร่ี
และผลิตภัณฑยาสูบ ตองขออนุญาตจําหนายบุหร่ี และเสียคาธรรมเนียมรายป ใน 2 รูปแบบ คือเงินสด หรือ 
เช็คขีดครอม โดยใหส่ังจาย “HSA” ใบอนุญาต 1 ฉบับจะใชไดตอ 1 รานคา (Shop หรือ Outlet) เทานั้น โดย
แยกการชําระอัตราคาธรรมเนียมเปน 2 กรณี ดังนี้ 

                                                        
25 คณะกรรมการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences Authority - HSA) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีเขาควบคุมการจําหนายบุหรี่ ซ่ึง
เปนไปตามขอกําหนดของศูนยควบคุมสารเสพติด (The Center for Drug Administration – CDA) และขอบังคับของสวนยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข 
(Tobacco Regulation Unit) และ ขอบังคับท่ี 4 และ 7 เรื่องการสูบบุหรี่ (การควบคุมการโฆษณาและขายยาสูบ)  การจัดทําใบอนุญาตขายสําหรับผู
นําเขา ผูคาสง และผูคาปลีก ซ่ึงเปนขอบังคับในป พ.ศ.2546 (ขอบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาต) 
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(1) กรณีผูขายปลีกบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ เชน รานคาบุหร่ีทั่วไป (Outlet – 
Convenience Store) 

 
ตารางที่ 3.4 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลีกบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบของประเทศสิงคโปร 

 
ประเภทใบอนุญาต 

คาธรรมเนียมรายป 
($ = ดอลลารสงิคโปร) 

1. คาธรรมเนียมแรกเขา                          $270.00 
2. คาตอใบอนุญาตรายป       $240.00 
3. คาเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต        $40.00 

 
(2) กรณีผูขายสง และผูนําเขาบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ เชน รานคาสงบุหร่ี      

(Wholesaler) ซุปเปอรมาเก็ต (Supermarket) และผูนําเขาบุหร่ี (Importer) เพื่อจําหนายเองโดยตรง 
 

ตารางที่ 3.5  อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสง และนําเขาบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบของประเทศสิงคโปร  
 

ประเภทใบอนุญาต 
คาธรรมเนียมรายป 

($ = ดอลลารสงิคโปร) 
1. คาธรรมเนียมแรกเขา                      $2,400.00 
2. คาตอใบอนุญาตรายป $2,400.00 
3. คาเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต   $100.00 

 
สวนกรณีผูที่ประสงคจะเปดรานขายสินคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) ตองยื่นคํารองตอ 

กรมศุลกากร (Singapore Customs) เพื่อขออนุญาตเปดรานคาปลอดภาษีในสถานที่ที่กําหนด เชน สนามบิน 
และทาเทียบเรือ โดยเสียคาธรรมเนียมปละ 70,000 ดอลลารสิงคโปรตอ 1 รานคา  
  3.5.2 ระบบการควบคุมบุหร่ีนําเขา  

กรมศุลกากร (Singapore Customs) มีระบบการควบคุมสินคาบุหร่ีนําเขาจากตางประเทศที่
รัดกุม คือกําหนดใหผูนําเขาตองยื่นคํารองขออนุญาตนําเขาสินคา (Import Permit Application) และกรอก
แบบคํารองขออนุญาตขนยายสินคา (Trans - shipment Permit) ตอเจาหนาที่ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
เชน จากเขตปลอดอากร (ทาเรือหรือสนามบิน) ไปยังคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต (The Licensed Warehouse) 
ทั้งนี้ บุหร่ีที่นําเขา ตองถูกนําไปเก็บรักษาไวในคลังสินคาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และผูนําเขาตองยื่นคํารอง
ขอใหเจาหนาที่มาตรวจปลอยสินคาภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากสินคาขนยายมาถึงคลังสินคา หากเจาหนาที่
ตรวจพบสินคาที่ไมเปนไปตามสําแดง สินคาดังกลาวจะถูกทําลายทันทีภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ 
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เอกสารที่ผูนําเขาบุหร่ีตองแสดงสําหรับการดําเนินการตางๆ ผานทางระบบการคาทาง

อิเล็กทรอนิกส (TradeNet  System) มีดังนี้ 
  1) เอกสารแสดงใบขนขาเขา (Inward Declaration) – เอกสารแสดงการขนสินคาบุหร่ีออก
จากจุดที่มาถึง (ทาเรือ สนามบิน ดานศุลกากร) เขาสูคลังสินคาที่ไดรับอนุญาตจากกรมศุลกากรสิงคโปรให
เปนสถานที่เก็บสินคา  ผูนําเขาตองขนยายสินคาเขาไปเก็บในโกดังภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันที่สินคาเขา
มาในราชอาณาจักร       ผูนําเขาสามารถเก็บสินคาในคลังสินคาไดนาน 30 วัน โดยเอกสารการขออนุญาต
นําเขานี้จะมีผลภายในกําหนด 2 เดือนนับแตวันที่ยื่น 
  2) เอกสารแสดงการขนยายสินคาบุหร่ี (Transshipment – Declaration) ไดแกการขนยาย
กรณีตอไปนี้ 

(2.1) ไปเก็บยังเขตปลอดอากร  
(2.2) ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อเตรียมสงออก (Re-Export) ไปยังประเทศอื่น 
(2.3) จากจุดที่สินคาบุหร่ีนําเขามาถึงไปสูจุดที่สินคากําลังจะสงออก (Re-Export) 

  3) เอกสารแสดงการขนยายสินคาออกระหวางคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต26 (Removal 
Declaration)  

4) เอกสารแสดงการชําระภาษี (Payment Declaration) เมื่อชําระภาษีสําหรับสินคาที่จะ 
ขายเพื่อบริโภคภายในประเทศ 

5) ใบประกาศยกเวนภาษีอากร/ ลดหยอนภาษีสินคาและบริการ (GST) รอยละ 7 (Duty  
Exemption/GST Relief Certificate)  

6) ใบประกาศการยกเวนภาษีอากร/ การเสียภาษีสินคาและบริการ (GST) รอยละ 7 (Duty 
Exemption/GST Payment Declaration) 

นอกจากความเขมงวดดานเอกสารที่ผูสงออกตองยื่นแลว กรมศุลกากรสิงคโปรยังมี
มาตรการควบคุมอีกทางหนึ่งเพื่อไมใหผูสงออกหรือบุคคลอื่นที่แจงความจํานงวาจะสงออกบุหร่ี แลว
นํากลับเขามาจําหนายในประเทศอีก โดยกําหนดวาเมื่อขนยายสินคาจะตองมีภาระภาษีเกิดขึ้น (แตไดรับการ
ยกเวน) จึงตองยื่นเอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) หรือ หุนประกัน (Insurance 
Bond) ขั้นต่ํา 1,000 ดอลลารสิงคโปร ซ่ึงในกรณีของบุหร่ีตองยื่นรอยละ 50 ของยอดภาษีที่ตองชําระ
เนื่องจากเปนสินคาควบคุม และประเทศสิงคโปรเปนเมืองทาที่มีการขนสงสินคาผานประเทศเปนจํานวน
มากอาจเกิดการลักลอบนําเขาประเทศไดงาย 

                                                        
26 ในบทความนี้ คลังสินคาหรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหจัดเก็บบุหร่ี จะขอเรียกโดยยอวา “คลังสินคา” ซึ่งคลังสินคาหรือสถานที่เก็บบุหร่ีตอง
ขออนุญาตทั้งสิ้น 
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ในกรณีของสินคาที่สงออก ไปยังตางประเทศที่สิงคโปรมีการทําขอตกลงทางการคา (FTA) 
กําหนดใหผูสงออกตองทําเครื่องหมาย “Singapore Duty Not Paid” ไวที่ภาชนะ หรือหีบหอที่บรรจุสินคาทุก
ช้ิน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดวาสินคาที่ไดรับยกเวนภาษีไดมีการสงออกจริงและจะไมมีสินคา
ดังกลาวไปอยูในบริเวณที่ไมไดรับอนุญาตในประเทศอีก 

3.5.3 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
  

  ผูประกอบการที่ผลิตบุหร่ีเพื่อจําหนายในประเทศ และผูนําเขาจะตองจัดตัวอยางเพื่อใชใน
การทดสอบ วัด ช่ังน้ําหนัก และจัดประเภทของยาสูบตามพิกัดที่ตองชําระภาษี หากในกรณีบุหร่ีนั้นไดยื่น
ชําระภาษี GST แลวนํามาตรวจสอบคุณภาพ จะตองทําเครื่องหมายแสดงขอบังคับของสาธารณสุขดวย
เนื่องจาก สินคายาสูบ เปนสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพจึงบังคับใหตองใชรหัส “HW” หมายถึง Health 
Warning ใตเครื่องหมาย “E/SDNP” ซ่ึงมาจาก Export/ Standard Deviation of Number Possibility บน
เอกสารที่ยื่นแกเจาหนาที่ ซ่ึงกรณียาสูบในประเทศ เจาหนาที่จะสุมตัวอยาง 2 กิโลกรัม สวนกรณียาสูบซึ่ง
นําเขาโดยผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศจะสุมตัวอยางไมเกิน 10 กิโลกรัม  
  เจาหนาที่กรมศุลกากรจะทดสอบดวยการวัดน้ําหนักตัวอยางยาสูบ 3 คร้ังตอป เพื่อใหได
เกณฑมาตรฐานผูผลิตและผูนําเขาตองใชเกณฑมาตรฐานนี้ในการคํานวณน้ําหนักบุหร่ีหรือใบยาสูบที่ใชใน
การชําระภาษีสรรพสามิต และ GST โดยผานทางระบบการคาทางอิเล็กทรอนิกส (TradeNet System) ใน
รอบ 12 เดือนที่มีการประกาศใช 

3.5.4 การตรวจสอบภาษี 
 

  ผูผลิตและผูสงออกบุหร่ีนอกจากตองยื่นขอใบอนุญาตและสงเอกสารประกอบในการ
ดําเนินการตางๆใหแกเจาหนาที่แลว กรมศุลกากร (Singapore Customs) ยังมีระบบการบริหารภาษีของ
ประเทศสิงคโปร โดยกําหนดใหมีหนวยงานที่มีช่ือวา “Post Clearance Audit Branch” ทําหนาที่ตรวจสอบ  
ผูเสียภาษีวาไดปฏิบัติถูกตอง ครบถวนตามกระบวนการที่ไดระบุไวในกฎหมายหรือไม การตรวจสอบ
ดังกลาวจะเนนการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานทางบัญชี และลงพื้นที่ไปสํารวจสถานที่จริง เพื่อใหแนใจ
วาผูเสียภาษีไมไดกระทําผิดกฎหมาย โดยจะตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี (ทุก 12 เดือน) สวนกรณี
นําเขาตรวจไดเพียงราคาที่สําแดงและปริมาณที่นําเขาตอนแรกเทานั้น ไมสามารถขอตรวจสอบทางบัญชี
ยอนหลังได 

3.5.5 บทกําหนดโทษ (ตามพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร บทที่ 70) 
 

1) ในกรณีที่ ผูได รับอนุญาตใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแลวใชใบอนุญาตผิด
วัตถุประสงค จะถูกเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย 

2) กรณีเจาหนาที่ตรวจพบวามีสินคาที่ไมไดเสียภาษี หรือปดบังอําพรางเอกสารหลักฐาน
หรือขอมูลทางบัญชี เจาหนาที่สามารถเขาไปจับกุมและยึดของกลางนั้นได ตามมาตรา 101  
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3) กรณีศาลพิพากษาถึงที่สุดใหตองชําระคาปรับ หากผูเสียภาษีไมชําระคาปรับตามกรณี

ดังตอไปนี้ ตองถูกจําคุกตามขอกําหนดในมาตรา 119 ดังนี้ 
 (3.1) มีคาปรับเกินกวา 50 ดอลลารสิงคโปรเมื่อไมชําระจะถูกจําคุก 2 เดือน 
 (3.2) มีคาปรับเกินกวา 50 ดอลลารสิงคโปรแตไมเกิน 100 ดอลลารสิงคโปร เมื่อ

ไมชําระจะถูกจําคุก 4 เดือน  
 (3.3) มีคาปรับเกินกวา 100 ดอลลารสิงคโปรแตไมเกิน 200 ดอลลารสิงคโปร เมื่อ

ไมชําระจะถูกจําคุก 6 เดือน  
4) กรณีบุคคลมีการกระทําผิดดวยการชี้แจงเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ ใชลายมือช่ือปลอม 

หรือใชวัตถุดิบในปริมาณที่ไมเปนไปตามแจงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการชําระภาษีสรรพสามิตผิดพลาด
หรือนอยกวาความเปนจริง ตองถูกลงโทษตามมาตรา 128 เสียคาปรับไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร หรือ
เทากับจํานวนภาษีสรรพสามิตที่ตองชําระ แลวแตจํานวนใดสูงกวา หรือจําคุกไมเกิน 12 เดือน หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

5) กรณี ปฏิเสธหรือไมยอมแจงขอมูลอันเปนสาระสําคัญ และทําใหเอกสารเปนเท็จ หรือ
ตกแตงขอมูลเอกสารทางบัญชี ตองถูกลงโทษตามมาตรา 129 เสียคาปรับไมเกิน 5,000 ดอลลารสิงคโปร 
หรือจําคุกไมเกิน 12 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

6) กรณีลักลอบนําผลิตภัณฑยาสูบที่ไมเสียภาษีเขามาจําหนายในประเทศสิงคโปรทั้ง
จํานวนหรือเกินกวา 2 กิโลกรัม จะตองถูกลงโทษตามมาตรา 130 ดังนี้ 

 (6.1) กระทําผิดครั้งแรก จะถูกเสียคาปรับตั้งแต 15  - 20 เทาของจํานวนภาษี
สรรพสามิตที่ตองชําระ หรือ 10,000 ดอลลารสิงคโปร แลวแตจํานวนใดสูงกวา หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 (6.2) กระทําผิดตั้งแตคร้ังที่ 2 ขึ้นไป จะถูกเสียคาปรับตั้งแต 30  - 40 เทาของ
จํานวนภาษีสรรพสามิตที่ตองชําระ หรือ 20,000 ดอลลารสิงคโปร แลวแตจํานวนใดสูงกวา หรือจําคุกไมเกิน 
6 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

7) กรณีบุคคลรูวาบุหร่ีนั้นลักลอบนําเขามาจําหนายหรือหนีภาษีแลว ยังนํามาซื้อ – ขาย จาง
วานใชใหขายตอ หรือรับ – สงตอ ผูนั้นตองถูกลงโทษตามมาตรา 132 โดยเสียคาปรับไมนอยกวา 100,000 
ดอลลารสิงคโปร แตไมเกิน 1 ลานดอลลารสิงคโปร หรือจําคุกไมเกิน 6 ป 

8) กรณีขอคืนภาษีโดยแจงหลักฐานอันเปนเท็จ จะตองถูกลงโทษตามมาตรา 134  เสีย
คาปรับ 3 เทาของมูลคาสินคา หรือ 5,000 ดอลลารสิงคโปร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนใดสูงกวา  
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3.6 โครงสรางอัตราภาษี 
 
  3.6.1 ฐานภาษี (Tax Base) 
   ฐานภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีบุหร่ี ไดแก น้ําหนัก ซ่ึงกําหนดหนวยเปนกรัมหรือมวน 
และกิโลกรัม ในกรณีของบุหร่ีคิดที่น้ําหนักนอยกวาหรือเทากับ 1 กรัมตอมวน สวนที่เกิน 1 กรัมจะคิดฐาน
ภาษีเสมือนเปน 1 กรัมโดยจะคิดจากน้ําหนัก คูณดวยอัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพที่กําหนด  

3.6.2 อัตราภาษี (Tax Rate)  
 อัตราภาษีที่ใชในการจัดเก็บภาษีบุหร่ี เปนอัตราตามสภาพ (Specific Rate) ตอน้ําหนัก 

ไดแก กรัมหรือมวน และกิโลกรัม ซ่ึงมีอัตราที่แตกตางกันตามชนิดของยาสูบ (รายละเอียดตามตารางที่ 3.6) 
สําหรับอากรศุลกากรที่เก็บจากยาสูบ ปจจุบันประเทศสิงคโปรไมมีการกําหนดอัตราภาษี

แลว เนื่องจากเปนประเทศปลอดภาษี (Free Port) 
 

ตารางที่ 3.6 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑยาสูบของประเทศสิงคโปร*  

พิกัด (HS Code) รายการ อัตราตามปริมาณ 
อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

24011010 ใบยาสูบพันธุเวอรจีเนียชนิดไมอบไอน้ํา / อบแหง
         

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 

24011020 ใบยาสูบพันธุเวอรจีเนียชนิดไมอบไอน้ํา / ไม
อบแหง         

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 

24011030 ใบยาสูบพันธุอื่นๆชนิดไมอบไอน้ํา / อบแหง      ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 
24011090 ใบยาสูบพันธุอื่นๆชนิดไมอบไอน้ํา / ไมอบแหง      ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 
24012010 ใบยาสูบพันธุเวอรจีเนียชนิดอบไอน้ําบางสวนหรือ

ทั้งหมด / อบแหง         
ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 

24012020 ใบยาสูบพันธุเวอรจีเนียชนิดอบไอน้ําบางสวนหรือ
ทั้งหมด / ไมอบแหง         

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 

24012030 ใบยาสูบพันธุโอเรนทัลชนิดอบไอน้ํา บางสวน
หรือทั้งหมด 

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ กก. 
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ตารางที่ 3.6 อัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑยาสูบ (ปรับปรุง ณ วนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550) ตอ 

พิกัด(HS Code) รายการ(ตอ) อัตราตามปริมาณ 
อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

24012040 ใบยาสูบพันธุเบอรเลยชนิดอบไอน้ํา บางสวนหรือ
ทั้งหมด 

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24012050 ใบยาสูบพันธุอื่นๆชนิดอบไอน้ํา บางสวนหรือ
ทั้งหมด/อบแหง                 

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24012090 ใบยาสูบพันธุอื่นๆ ชนิดอบไอน้ํา บางสวนหรือ
ทั้งหมด/ไมอบแหง  

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24013010 ยาสูบอบ                  ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24013090 เศษยาสูบอื่นๆ  ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24021000 ซิการ ชิรูทส และซิการิโลส         ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24022010 บีดี้ส (Beedies) ไมมี 181 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24022090 บุหร่ีซิกาแรต (ขนาด 1 กรัมหรือนอยกวา)    
(มีผลบังคับใชต้ังแตป พ.ศ.2548 ถึงปจจุบัน) 

 
           มีผลบังคับใชป พ.ศ.2547  
 
 
           มีผลบังคับใชป พ.ศ.2546  
 
 
           มีผลบังคับใชป พ.ศ.2545  
 
 
           มีผลบังคับใชป พ.ศ.2544  

ไมมี 
 

 
ไมมี 

 
 

ไมมี 
 

 
ไมมี 

 
 

ไมมี 

35.2  เซนตสิงคโปร/ 
กรัม หรือมวน 

 
29.3  เซนตสิงคโปร/ 

กรัม หรือมวน 
 

25.5  เซนตสิงคโปร/ 
กรัม หรือมวน 

 
210 ดอลลารสิงคโปร/ 

กก. 
 

180 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 
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ตารางที่ 3.6 อัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑยาสูบ (ปรับปรุง ณ วนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550) ตอ 

พิกัด(HS Code) รายการ(ตอ) 
อัตราตามปริมาณ 

อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

24029010 ซิการ ชิรูทส และซิการิโลสของผลิตภัณฑที่ใช
แทนยาสูบ         

ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24029020 บุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตจากผลิตภัณฑท่ีใชแทนยาสูบ
(ขนาด 1 กรัมหรือนอยกวา)   

ไมมี 35.2  เซนตสิงคโปร/ 
กรัมหรือมวน 

24031011 ยาเสนชนิดปรุงแลว (ชนิดหอแลวเตรียมจําหนาย) ไมมี 352  ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24031019 ยาเสนอื่นๆ (ชนิดหอแลวเตรียมจําหนาย)  ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24031021 ยาเสนชนิดปรุงแลว  (ใชสําหรับทําบุหรี่ 
ซิกาแรต) 

ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24031029 ยาเสนอื่นๆ (ใชสําหรับทําบุหรี่ซิกาแรต)   ไมมี 300 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24031090 ยาเสนอื่นๆ        ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24039100 ยาสูบชนิดสายพันธุเดียวกัน         ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24039930 ผลิตภัณฑทดแทนยาสูบ            ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24039940 ยานัตถุ (Snuff)         ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24039950 ยาสูบไรควัน รวมยาเคี้ยว และยาดูด            ไมมี 181 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

24039960 อัง ฮูน (Ang Hoon)                        ไมมี 181 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

      24039990  ผลิตภัณฑยาสูบอื่น           ไมมี 352 ดอลลารสิงคโปร/ 
กก. 

หมายเหตุ : Excise and Customs duties rate from Customs department of Singapore, Last reviewed on 31 August 2007 
   : ขอมูลปรับปรุง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 
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จะเห็นไดวา ประเทศสิงคโปรมีการจัดเก็บภาษีบุหร่ีโดยแยกเปนประเภทพิกัดและลักษณะ  
ของสินคาตามระบบฮารโมไนซ โดยกรณีของใบยาสูบหรือวัตถุดิบจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่เทากัน คือ 300 
ดอลลารสิงคโปรตอกิโลกรัม เพื่อใหมีตนทุนการผลิตที่ ถูกลงใหสามารถแขงขันกับบุหร่ีนําเขาได  
นอกจากนี้ ยังควบคุมในเรื่องของการสูบบุหร่ี และการบริโภคบุหร่ีที่มีราคาแพงทุกประเภท โดยจัดเก็บภาษี
ในอัตราที่สูงที่สุดคือ 352 ดอลลารสิงคโปรตอกิโลกรัม ยกเวนบุหร่ีที่เปนการผลิตแบบพื้นเมือง เชน บีดี้ส 
(Beedies) อัง ฮูน (Ang Hoon) และ ยาสูบไรควัน/รวมยาเคี้ยว และยาดูด จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ํา คือ 181 
ดอลลารสิงคโปรตอกิโลกรัม เพื่อชวยเหลือชุมชนหรือผูมีรายไดนอย  
 
สูตรและตัวอยางการคํานวณภาษี  

 

บุหร่ีในประเทศ/นําเขา 
 

 1) สูตร 
  

ภาระภาษี    =    ปริมาณบุหร่ี (กรัมหรือมวน และกิโลกรัม) * อัตราภาษีสรรพสามิต  
        

 2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบหุร่ี   
 

 (ตัวอยาง : ตามพิกัดที่ 2402.20.90 ผลิตและจําหนายบหุร่ี 100 มวน) 
 หมายเหตุ : ปรับหนวย 35.2 เซนตสิงคโปร เปน 0.352 ดอลลารสิงคโปร   
 

ภาระภาษี   =   100 * 0.352   
      =    35.200 ดอลลารสิงคโปร              

ตัวอยางราคาบุหร่ีขายปลีกในประเทศสิงคโปร 27 (ขนาดซอง 20 มวน) 
ราคาขายปลีกบุหร่ีที่ไดรับความนยิมสูงสุด 6 ยี่หอเรียงตามลําดับ  มีรายละเอียดดังนี ้
    
 1)  Marlboro                ราคา ซองละ  11.60  ดอลลารสิงคโปร (273.91 บาท) 

2)  L&M  ราคา ซองละ  10.60  ดอลลารสิงคโปร  (250.30 บาท) 
 3)  Salem  ราคา ซองละ  11.60  ดอลลารสิงคโปร (273.91 บาท) 
 4)  More  ราคา ซองละ  10.20  ดอลลารสิงคโปร (240.85 บาท) 
 5)  Century  ราคา ซองละ  10.40  ดอลลารสิงคโปร (245.58 บาท) 
 6)  Dunhill  ราคา ซองละ  11.60  ดอลลารสิงคโปร (273.91 บาท) 
 

                                                        
27 ขอมูลราคาขายปลีกบุหร่ี มาจาก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ สิงคโปร เดือนสิงหาคม 2550 
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  ประเทศสิงคโปรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตราที่คอนขางสูง ทําใหบุหร่ีที่นําเขาหรือ
ผลิตในประเทศสิงคโปรมีภาระภาษีสรรพสามิตตอซอง (ขนาด 20 มวน) เทากับ 7.04 ดอลลารสิงคโปร 
(166.24 บาท) หรือเฉล่ียคิดเปนสัดสวนภาระภาษีถึงรอยละ 64 ของราคาขายปลีก สงผลใหการจําหนายและ
การบิโภคบุหร่ีในประเทศสิงคโปรมีแนวโนมลดลง 
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บทที่ 4  
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตประเทศมาเลเซีย28 

 
4.1 บทนํา 
 

การผลิตบุหร่ีในประเทศมาเลเซียกอใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดใหกับประเทศ คิด 
เปนมูลคา 4,770 ลานริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product - GDP)29  การผลิตดังกลาวเปนการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 30 ประเทศมาเลเซียจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดประมาณ 8,500 ลานริงกิตมาเลเซีย
หรือคิดเปน 90,015 ลานบาท 31 แยกเปนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ 2,470 ลานริงกิตมาเลเซีย
หรือคิดเปน 26,157.30 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 29.06 ของรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งหมด  ทั้งนี้ มี
หนวยงานที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ กรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย (The Royal Custom and 
Excise Malaysia – RCEM) จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2519 และ
ขอบังคับสรรพสามิต พ.ศ. 2520  

ในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารการจัดเก็บภาษีบุหร่ี และวิธีการบริหารการ
จัดเก็บภาษี ตลอดจนโครงสรางและอัตราภาษีบุหร่ีของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
4.2 โครงสรางการบริหารการจัดเก็บภาษี 
 

  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในประเทศมาเลเซียเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2480 มีหนวยงานที่ 
รับผิดชอบคือ กรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย (The Royal Custom and Excise Malaysia – RCEM) 
ดูแลพื้นที่ 3 เขต ไดแก  (1) เขตทางเหนือมีมลรัฐที่ดูแลอยูที่รัฐปนัง (Penang)จนถึงรัฐเคดา (Kedah)  รัฐเปอร
รีส (Perish) และ รัฐเปริค (Perak) (2) เขตทางสวนกลางมีรัฐที่ดูแลไดแก กัวลาลัมเปอร(Kuala Lumpur) 
รวมถึงเขตพื้นที่รัฐตรังกานู(Tankanu) รัฐกลันตัน(Kelantan) รัฐเนจีรี(Negeri) และรัฐเซมบิรัน(Sembilan)  
(3) เขตทางใตมีรัฐที่ดูแลไดแก รัฐจอฮอร (Johor) รัฐปาหัง (Pahang) รัฐมะละกา (Melaka) และเขตที่ติดกับ

                                                        
28 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้อางอิงจาก www.Euromonitor.com/Tobacco_in_Malaysia, www.customs.gov.my/kastam , Ministry of Primary 
Industries; Malaysia, แผนกการคา สถานทูตมาเลเซีย และ สํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงกัวลาลมัเปอร 
29 ขอมูลจาก Report on Malaysia Primary Commodities, Ministry of Primary Industries, September 2004 ท้ังนี้ ปงบประมาณของประเทศมาเลเซียตรง
กับปปฏิทิน 
30 ขอมูลจาก Federal Government Revenue 2004 - Estimate 2007 and 2008, treasury   Malaysia 
31 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ของธนาคารแหงประเทศไทย (1 ริงกิตมาเลเซียเทากับ 10.59 บาท) 
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ประเทศสิงคโปร    ตอมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506  ไดเพิ่มมลรัฐสําหรับโซนทางใตที่ตองดูแลเพิ่ม
ไดแก รัฐซาบาร(Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) ตลอดจนปรับโครงสรางองคกรใหม ประกอบไปดวย 
อธิบดี 1 คน และรองอธิบดี 3 คน (รองอธิบดีดานปฏิบัติการ รองอธิบดีดานการปองกัน และรองอธิบดีดาน
บริหาร) ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซียมีการคาขายเปนจํานวนมากเปนฐานภาษีที่มีขนาดใหญ ดังนั้น รัฐบาล
มาเลเซียจึงไดประกาศใชภาษีการขาย32 ขึ้น เพื่อควบคุมการคาขายสินคาในประเทศ และหารายไดเขารัฐ 
  ปจจุบันประเทศมาเลเซีย ใชกฎหมายในการควบคุมและจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  2 
ฉบับ ไดแก        

1) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2519 กําหนดใหจัดเก็บภาษีในรูปของภาษี 
สรรพสามิต33  โดยจัดเก็บจากผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูผลิตสินคาสรรพสามิตภายในประเทศ และผูนํา
เขาสินคาสรรพสามิตโดยผูประกอบการตองมาจดทะเบียนและชี้แจงขอมูลในรูปแบบเอกสารที่ RCEM 
กําหนด ไดแก ปริมาณการผลิต   การเก็บรักษา และปริมาณการจําหนาย   โดยสรุปขอมูลเปนแบบราย
สัปดาห รายเดือน ผูผลิตในประเทศ ตองชําระภาษีสรรพสามิตกอนนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม สวน
กรณีนําเขาตองยื่นชําระอากรเมื่อนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 

2) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2510 กําหนดใหจัดเก็บรายไดภาษีสินคาที่นําเขาประเทศ 
ในรูปของอากรศุลกากร (อากรขาเขา)โดยยึดหลักการแจงขอมูลของผูนําเขาหรือผูสงออกโดยใชวิธีการ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment) ซ่ึงใหผูนําเขาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดประเภทสินคาบุหร่ีซิกาแรต 
(HS Code) โดยตองแสดงหนวยเปนปริมาณ และคํานวณภาษีที่ตนเองตองเสียใหแกเจาหนาที่ตามพิกัดอัตรา
อากรที่กําหนดดวยตนเอง 

สวนภาษีการขาย เปนภาษีทางออมลักษณะหนึ่ง ที่รัฐกําหนดใหจัดเก็บจากผูนําเขาและ 
ผูผลิตภายในประเทศที่ผลิตสินคาและบริการทุกประเภทที่มียอดขายตอปมากกวา 100,000 ริงกิตมาเลเซีย 
ตองขอใบอนุญาตการขายเฉพาะราย (Individual Licensing) กับกรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย ทั้งนี้ 
การจดทะเบียนผูประกอบการและขอใบอนุญาตฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 28 วัน นับจากวันสิ้น
เดือนที่ไดยื่นคํารอง ภาษีการขายนี้จะจัดเก็บเมื่อสินคานั้น ๆไดจําหนายออกไปจริง แลวนําคาใชจายตอน
ผลิตหรือวัตถุดิบมาหักออกกอนคํานวณภาษี โดยทั่วไปภาษีการขายจัดเก็บอยูในอัตรารอยละ 10 แตในกรณี
ของบุหร่ีจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 25 ของราคาราคา ณ โรงงานซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต(กรณีผลิตบุหร่ีใน
ประเทศ) หรือบนฐานมูลคานําเขา(กรณีนําเขาบุหร่ี)ซ่ึงเปนอัตราสูงกวาปกติ เนื่องจากบุหร่ีเปนสินคาที่รัฐ
ตองการควบคุม 

                                                        
32 พระราชบัญญัติภาษีการขาย พ.ศ.2515  ประกาศใชเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515  เพื่อจัดเก็บจากสินคาท่ีนําเขาและผลิตในประเทศ ปจจุบัน
จัดเก็บภาษีจากการขายบุหรี่ในอัตรารอยละ 25 ของราคา ณ โรงงานซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต(กรณีผลิตบุหรี่ในประเทศ) หรือบนฐานมูลคานําเขา(กรณี
นําเขาบุหรี่) 
33 ภาษีสรรพสามิต หมายถึง อากรสรรพสามิต ( Excise Duty) 
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  ดังนั้น การผลิตบุหร่ี ผูผลิตในประเทศตองเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราตามสภาพ (Specific 
Rate) สวนผูนําเขาตองเสียทั้งอากรขาเขา (จัดเก็บภาษีอัตราตามมูลคาและอัตราตามสภาพแลวแตกรณีหรือ
ทั้ง 2 อยาง) และภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีสินคาบุหร่ีเปนการจําแนกสินคาในระบบฮารโมไนส 
(Harmonized System)  ซ่ึงรัฐบาลมาเลเซียกําหนดใหใชตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2531 โดยใบยาสูบอยู
ในพิกัดใหญที่  2401 และบุหร่ีซิกาแรตอยูในพิกัดที่ 2402.10.000 และ 2402.20.900โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 255034 ประเทศมาเลเซียประมาณการวาจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได 8,500 ลานริงกิตมาเลเซียหรือคิด
เปน 89,284.85 ลานบาท เปนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ 2,470 ลานริงกิตมาเลเซียหรือคิดเปน 
25,945.13 ลานบาท และจัดเก็บอากรขาเขาไดประมาณ 2,300 ลานริงกิตมาเลเซียหรือคิดเปน 24,159.43 ลาน
บาท เปนอากรขาเขาบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ  96 ลานริงกิตมาเลเซียหรือคิดเปน 1,008.40 ลานบาท ซ่ึงคิด
เปนรอยละ 4.17 ของรายไดอากรขาเขาทั้งหมด และ จัดเก็บภาษีการขาย35 7,144 ลานริงกิตมาเลเซียหรือคิด
เปน 75,041.29 ลานบาท  รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.1 
 

 
แผนภาพที่ 4.1 สัดสวนรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้นที่กรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซียจัดเกบ็ได 

 
 ที่มา: กระทรวงการคลังประเทศมาเลเซีย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

 
 
 

 
 

                                                        
34 ปงบประมาณของประเทศมาเลเซีย ใชตามปปฏิทิน (1 มกราคม -31 ธันวาคม) 
35 เปนยอดรายไดภาษกีารขายที่จัดเก็บทุกสินคารวมบุหรี ่
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ตารางที่ 4.1 ประมาณการรายไดการจัดเกบ็ภาษีของประเทศมาเลเซียประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

รายการ 

ประมาณการรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

ภาษ ี
(ลานริงกติ 
มาเลเซีย) 

สัดสวน 
ตอ 

รายไดรวม 

สัดสวน 
ตอ 

ประเภทภาษ ี
ภาษีทางตรง36 70,117 72.89  
ภาษีทางออม37 26,080 27.11  
อากรขาออก 2,500 2.60 100.00 
อากรขาเขา 2,300 2.39 100.00 
 - สุรา และสุราท่ีผลิตจากมอลต 66 0.07 2.87 
 - บุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ 96 0.10 4.17 
 - ช้ินสวนรถยนตสําเร็จรูปและรถยนตนําเขา 263 0.27 11.43 
 - อื่นๆ 1,875 1.95 81.53 
ภาษีสรรพสามิต 8,500 8.84 100.00 
 - สุรา และสุราท่ีผลิตจากมอลลต 1,132 1.18 13.32 
 - บุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบ 2,470 2.57 29.06 
 - รถยนต 3,721 3.87 43.78 
 - อื่นๆ 1,177 1.22 13.84 
ภาษีการขาย 7,144 7.43 100.00 
ภาษีทางออมอืน่ๆ 5,636 5.86 100.00 
รวมรายไดภาษีทั้งสิ้น 96,197 100.00  
หมายเหตุ : จัดลําดับ และเลือกขอมูลจาก Appendix B3 Change in Principle Items of Federal Government 
Revenue (2007 Revised Estimates), กระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย 
 
 
                                                        
36 ภาษีทางตรง ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนํ้ามันปโตรเลียม ภาษเีงินไดองคกร ภาษีแสตมป ภาษอีสังหารมิทรัพย
และอื่นๆ 

37 ภาษีทางออม ไดแก อากรขาออก อากรขาเขา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการขาย ภาษีบริการ คาธรรมเนียมการใชยานพาหนะ และอื่นๆ 
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4.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี  (Taxpayer) 
 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีบุหร่ี ไดแก 

1. ผูผลิตบุหร่ี 
2. ผูนําเขาบุหร่ีเขามาในราชอาณาจักร 

 
4.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
  

  1) กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ 
  จุดการชําระภาษีบุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ เกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายสินคาออกจากโรง
อุตสาหกรรม (Manufacture) คลังสินคาสรรพสามิตสาธารณะ (Public Excise Warehouse) หรือคลังสินคาที่
ไดรับอนุญาต (Licensed Warehouse) เพื่อจําหนายหรือเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ภายใตการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2519 อยางไรก็ตาม ผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศตองจัดทําบัญชี
ช้ีแจงปริมาณสินคาที่เขาออก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และมูลคาของสินคา อีกทั้งตองขอใบอนุญาต
ผลิตสินคาจากอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย (The Royal Custom and Excise Malaysia – 
RCEM)  ณ สํานักงาน RCEM สาขาในรัฐที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู  ทั้งนี้ จะมีการยกเวนภาษีใหกับบุคคล
หรือผูประกอบการที่ไดจายชําระภาษีสรรพสามิตไปกอนแลว หรือผลิตเพื่อการสงออก สามารถขอยกเวน
ภาษีในสวนที่เสียภาษีไปได โดยกอนการขนยายบุหร่ีออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาที่กําหนด 
ผูประกอบการตองทําเครื่องหมายแสดงเลขที่ชุดสินคา (Lot Number) และจัดทําเอกสารเพื่อขอยกเวนภาษี
เพื่อสงออก โดยมีขอความกํากับในเอกสารวายกเวนภาษี (Duty Exempt) สวนสินคาใหมีสัญลักษณสําหรับ
การสงออกเทานั้น (For Export Only) ที่ดานใด ดานหนึ่งของบรรจุภัณฑ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจปลอยสินคา
และนับจํานวนสินคาที่ตัดออกจากบัญชีควบคุมสินคา (Stock Card) ของโรงอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากการขอยกเวนภาษีขางตนแลว ผูผลิตยาสูบและบุหร่ีสามารถขอคืนภาษีสรรพสามิตได หาก
สินคานั้นมีการผลิตไมสมบูรณหรือยกเลิกการจําหนาย โดยเขียนคํารองยื่นตออธิบดีกรมสรรพสามิตและ
ศุลกากรมาเลเซีย มีอายุการขอคืนภาษีภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดชําระภาษี  การขอคืนภาษีตองเปนการจาย
ภาษีที่ไดชําระภาษีไวแลว หรืออาจเปนการผลิตบุหร่ีที่ทําบรรจุภัณฑใหม (Re-package) หรือที่ไดผลิตเปน
สินคาประเภทเดียวกัน หรือเปนการผลิตเพื่อการสงออก การคืนภาษีจะอยูในรูปของการเครดิตภาษีที่ตองจาย
ชําระในคราวตอไป 
  2) กรณีบุหร่ีนําเขา  
  บุคคลที่ประสงคจะนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศมาเพื่อจําหนายหรือบริโภคในราชอาณาจักร 
จุดการชําระภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายสินคาออกจากคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต (Licensed warehouse) 
ภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2510 โดยผูนําเขาตองนําสินคาเขาไปเก็บในคลังสินคา
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ภายในวันนั้นหรือไมเกิน 24 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่สินคานั้นมาถึงทาเรือหรือสนามบิน โดยชําระอากรขาเขา
ตามพิกัดที่กําหนด และไดรับสิทธิทางภาษีเชนเดียวกับกรณีผูผลิตในประเทศ แตอยางไรก็ตาม มีขอยกเวน
สําหรับผูทองเที่ยว หรือผูเดินทางมาประเทศมาเลเซียที่ครอบครองบุหร่ีไมเกิน 225 กรัม หรือประมาณ 200 
มวน ที่มิใชเปนการนําบุหร่ีเขามาเพื่อการคา จะไดรับการยกเวนภาษีและไมตองสําแดงเอกสารการขอ
อนุญาตตางๆ กับเจาหนาที่ 
  การชําระภาษีทั้ง 2 กรณี ผูประกอบการที่ผลิตบุหร่ีในประเทศหรือผูนําเขาบุหร่ีจะตองยื่น
คํารองขอจดทะเบียนเพื่อช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต  การเก็บรักษา  และการจําหนายแก RCEM ในเวลา
ราชการ (จันทร – ศุกร เวลา 8.00 – 16.15 น.) ทั้งนี้ การชําระภาษี สามารถชําระได 2 รูปแบบ ไดแก เงินสด 
หรือ เช็คที่ธนาคารรับรอง (Cheque Guarantee by Banks) ซ่ึงสวนใหญจะทํากับธนาคารหลัก ไดแก Anchor 
Bank   
 
4.5 การบริหารการจัดเก็บภาษี (Tax Administration) 
 
  การจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศมาเลเซียใชระบบการประเมินตนเอง (Self – Assessment 
System) โดยกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทพิกัดสินคา (HS Code) แสดงหนวยของสินคาที่จัดเก็บภาษีเปนมวนหรือกิโลกรัม การคํานวณภาษี
นั้น อาจมีทั้งการคํานวณภาษีอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลคา (กรณีตองอากรขาเขาบางประเภท)  

4.5.1 ระบบใบอนุญาต (Licensing)  
  ระบบใบอนุญาต เปนเครื่องมือของเจาหนาที่ในการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีบุหร่ี 
ที่สําคัญ เพราะชวยในการควบคุมการผลิต การนําเขา และการจําหนาย ตลอดจนใชกํากับและควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพของประเทศมาเลเซีย โดยระบบใบอนุญาตของประเทศ
มาเลเซียมีขอบเขตในการควบคุมดูแล 3 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีการผลิตบุหร่ีในประเทศ RCEM ควบคุมดูแลการผลิตตามคําสั่งภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2534 (The Excise Duties Order 1991) โดยกําหนดใหผูผลิตสินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตในมาเลเซีย 
ตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตและศุลกากรมาเลเซีย ณ สํานักงาน RCEM สาขาในมลรัฐที่โรง
อุตสาหกรรมตั้งอยู โดยกรอกรายละเอียดใบแบบฟอรมขออนุญาตผลิตสินคาทั่วไป ช้ีแจงเหตุผลใหทราบ 
จัดทําบัญชีควบคุมวัตถุดิบในการผลิต วัตถุดิบที่ประกอบเปนสินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป 
ตลอดจนตองแจงการนําสินคาออกจากสถานที่เก็บสินคาดวย 
  กรณีไดรับอนุญาตใหผลิตแลว ผูผลิตบุหร่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ผูผลิตตองยื่นความจํานง และกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใบอนุญาตนําสินคาเขาเก็บใน
คลังสินคา 
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(2) จัดทําหนังสือช้ีแจงการมีวัตถุดิบและจัดทําสมุดบันทึกการนําผลิตภัณฑยาสูบเขาเก็บ
ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

(3) ลงทะเบียนเพื่อช้ีแจงขอมูลอ่ืนๆ เชน ปริมาณที่ผลิตตอวัน และยอดยกไป - ยกมาของ
บุหร่ีตามแบบฟอรมที่กําหนด 

(4) จัดทําแบบฟอรมสมุดบันทึกการรับ - สงสินคาที่จัดเก็บและวัตถุดิบสิ้นเปลืองหรือไมใช
ประโยชน (Waste Stock Book) ตามที่กําหนดแกเจาหนาที่ 

 
ทั้งนี้ ผูไดรับอนุญาตผลิตตองจัดทําหนังสือหรือบัญชีรับ – จาย ใหเปนความจริง โดยตอง

ตรวจสอบยอดรายวันที่ปดบัญชี และสงสําเนาใหเจาหนาที่ศุลกากรและสรรพสามิตภายใน 10 วัน นับจากวัน
ส้ินเดือน โดยแสดงยอดเปนขอมูลสรุปตามเดือนปฎิทิน ซ่ึงเจาหนาที่จะตรวจสอบแบบแสดงรายการสินคา
คงเหลือ (Stock – Card) หรือฉลาก (Label) ที่มีรายละเอียดของสินคาทุกครั้งที่ขนสง ทุกมัด ทุกหอวาตรงกับ
ขอมูลที่ผูประกอบการแจงหรือไม ณ สถานที่เก็บสินคาตามตารางเวลา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 เวลาทําการของเจาหนาทีก่รมศุลกากรและสรรพสามิตของประเทศมาเลเซีย 
วันจันทร – ศุกร (เต็มวัน) – ณ สถานที่ทําการกลาง (Federal) 8.00 – 16.15 น. 
วันจันทร – ศุกร (เต็มวัน) – ณ สถานที่ประจํามลรัฐ  8.00 – 16.00 น. 
จันทร – ศุกร (คร่ึงวัน) กรณีขอตรวจในวันหยุดพิเศษ 8.00 – 12.45 น. 
 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสรรพสามิต พ.ศ.2520 กําหนดใหผูประกอบการหรือผูผลิตยาสูบ
และบุหร่ีตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.3 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ38 
 

รายการ อัตราคาธรรมเนียมรายป  
(RM = ริงกิตมาเลเซีย) 

(ก) สําหรับผูผลิตบุหร่ี  2,400.00 RM  
(ข) สําหรับผูผลิตยาสูบอื่นๆ(นอกเหนือจากบุหร่ี) 

-  ผลิตไมเกิน 45 กิโลกรัม/ เดือน    
              -  ผลิตเกิน 45 กิโลกรัม/ เดือน    

 
5.00 RM 

                       360.00 RM 
 
  ทั้งนี้ ยังตองเสียคาธรรมเนียมคลังสินคาที่ไดรับอนุญาตอีก 2,402.00 ริงกิตมาเลเซียทุก 2 ป 
โดยยื่นตออธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซียดวย   

                                                        
38 คําส่ังภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2534  สวน Excise Duty Procedure, The Excise Duties Order 1991 P.U(A) 381/91 
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  2) กรณีนําเขาบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปน 
ผูควบคุมโควตาการนําเขาสินคายาสูบ โดยผูนําเขาตองมาขออนุญาตโดยตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
ซ่ึงจะไมเกี่ยวของกับ RCEM โดยในกรณีของบุหร่ี   รัฐบาลไมไดกําหนดใหตองขอใบอนุญาตนําเขาจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม แตสินคาประเภทใบยาสูบตามพิกัดใหญที่ 2401 และบุหร่ีชนิดบีดี้ส (Beedies) พิกัด
ที่ 2402.20.100 หากมีการนําเขาตองขอใบอนุญาตนําเขาจากกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐบาลไม
ตองการใหมีผลกระทบกับผูผลิตใบยาสูบในประเทศ  
  3) กรณีจําหนายบุหร่ี ผูประกอบการที่ผลิตหรือนําเขาบุหร่ีที่ตองเสียภาษี โดยตองขอ
ใบอนุญาตการขาย (Licensing) เพื่อเสียภาษีการขาย ในอัตราตามมูลคารอยละ 25   ทั้งนี้ ผูจําหนายบุหร่ีตอง
กรอกรายละเอียดเพื่อขออนุญาตจําหนายบุหร่ีตามแบบฟอรมที่กําหนดแลวสงใหเจาหนาที่ที่ดูแลภาษีการ
ขายในมลรัฐที่โรงอุตสาหกรรมของตนตั้งอยู (RCEM) ซ่ึงการออกใบอนุญาตการขายตองใชเอกสารรับรอง
ทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) ที่มีจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาของบุหร่ีทั้งหมดที่จะจําหนาย 
 
  อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนใหกับผูผลิตหรือผูประกอบอุตสาหกรรมตอไปนี้ไมตองใช
ใบอนุญาตการขายก็ได คือ 

1) ผูที่ไดรับยกเวนตามกฎขอบังคับ ภายใต พระราชบัญญัติภาษีการขาย พ.ศ.2515  
2) ผูที่ผลิตหรือผูมีสินคาที่ตองเสียภาษีหมุนเวียนและขายภายใน 1 ป มีมูลคานอยกวา 

100,000 ริงกิตมาเลเซีย และมีสินคาระหวางทําตอคร้ังไมเกิน 20,000 ริงกิตมาเลเซีย 
3) อุตสาหกรรมภาพพิมพ และฟลมสไลด 
4) การจัดกิจกรรมหรือกีฬาเพื่อการกุศล 
5) ผูผลิตวัตถุดิบในการสรางอาคาร 
6) อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป และอื่นๆ เปนตน 

 
4.5.2  การตรวจสอบภาษี 

  นอกจากผูผลิตและผูสงออกบุหร่ีตองยื่นขอใบอนุญาตและสงเอกสารทางภาษีประกอบใน
การดําเนินการตางๆใหแกเจาหนาที่กรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย (The Royal Custom and Excise 
Malaysia – RCEM) แลว ยังมีหนวยงานที่รัฐบาลกลางจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการชําระภาษีของทั้งบุคคล
และนิติบุคคลที่มีช่ือวา “The Committee of the International Fiscal Agency (IFA) Malaysia Branch” ทํา
หนาที่เขาไปตรวจสอบผูเสียภาษีวาไดปฏิบัติถูกตอง ครบถวนตามกระบวนการที่ไดระบุไวในกฎหมาย
หรือไม การตรวจสอบดังกลาวจะเนนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางบัญชียอนหลัง (Post Audit) มูลคา
และจํานวนสินคาที่นําเขา และลงพื้นที่ไปสํารวจสถานที่จริง เพื่อใหแนใจวาผูเสียภาษีไมไดกระทําผิด
กฎหมาย 
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  4.5.3 การใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (Tax Marking or Tax Stamp) กรมศุลกากรและ
สรรพสามิตมาเลเซียกําหนดใหสินคาที่จําหนายเพื่อการบริโภคในประเทศของตนตองติดเครื่องหมายการเสยี
ภาษี เพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีที่รัดกุม โดยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือแสตมปจะเปนเครื่องมือ
ควบคุมเทานั้น ไมมีมูลคาภาษีรวมอยูในนั้น ทั้งนี้  เนื่องจาก RCEM กําหนดใหผูประกอบอุตสาหกรรมและผู
นําเขาตองเสียภาษีไวกอนแลว 

4.5.4 บทกําหนดโทษ 
1) ในกรณีที่ ผูได รับอนุญาตใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแลวใชใบอนุญาตผิด

วัตถุประสงค จะถูกเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย  

2) กรณีกระทําความผิด เชน หลีกเล่ียงการเสียภาษี หรือนําบุหร่ีเขาประเทศโดยไมไดชําระ
ภาษี (ลักลอบนําเขาประเทศ) ตองถูกลงโทษ ดังนี้ 

 (2.1) กรณีเปนผูผลิตบุหร่ีในประเทศ 
(1) กระทําผิดครั้งแรก จะตองเสียคาปรับ 10  - 20 เทาของเงินคาภาษี หรือ

ตั้งแต 10,000 ริงกิตมาเลเซีย แตไมเกิน 20,000  ริงกิตมาเลเซียแลวแตจํานวนใดมากกวา 
(2) กระทําผิดตั้งแตคร้ังที่ 2 ขึ้นไป จะตองเสียคาปรับ 20  - 40 เทาของเงิน

คาภาษี หรือ 20,000  ริงกิตมาเลเซียแลวแตจํานวนใดมากกวา หรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  (2.2) กรณีเปนผูนําเขาบุหร่ี 

(1) กระทําผิดครั้งแรก จะตองเสียคาปรับ 10  - 20 เทาของเงินคาภาษี หรือ
ตั้งแต 50,000 ริงกิตมาเลเซีย แตไมเกิน 100,000  ริงกิตมาเลเซียแลวแตจํานวนใดมากกวา หรือจําคุกไมเกิน 3 
ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) กระทําผิดตั้งแตคร้ังที่ 2 ขึ้นไป จะตองเสียคาปรับ 10  - 40 เทาของเงิน
คาภาษี หรือตั้งแต 100,000  ริงกิตมาเลเซีย แตไมเกิน 500,000  ริงกิตมาเลเซียแลวแตจํานวนใดมากกวา หรือ
จําคุกไมเกิน 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3) สําหรับผูที่มีเจตนาชําระภาษีไมตรงกับความเปนจริง  ตัวอยางเชน การตั้งใจใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไมถูกตอง การคํานวณภาษีผิดพลาด จะลงโทษโดยการคิดคาปรับเงินเพิ่มตั้งแต 2,000 -10,000   
ริงกิตมาเลเซีย หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ในบางกรณี การกระทําผิดอาจตองใชอํานาจศาลใน
การตัดสิน 

 นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังกําหนดโทษตามขอบังคับควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ เชน การ
นําบุหร่ีผิดกฎหมายหรือมีบุหร่ีที่ไมไดเสียภาษีไวในครอบครองแลวขายตอ หรือขายบุหร่ีใหบุคคลอายุต่ํา
กวา 18 ป ตองระวางโทษปรับเพิ่มเติมตั้งแต 1,000  - 5,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
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4.6 โครงสรางอัตราภาษี 
 

  4.6.1 ฐานภาษี (Tax Base) 
  บุหร่ีที่ผลิตในประเทศหรือนําเขา  ใชฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิต ดังนี้ 

1) ฐานภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีสรรพสามิต ไดแก มวน39 หรือกิโลกรัม แลวแต
ประเภทของผลิตภัณฑยาสูบ  

2) ฐานภาษีที่ใชในการคํานวณอากรศุลกากร มี 2 ฐาน คือ อัตราภาษีตามสภาพ ใช
ฐานภาษีเปนจํานวน ไดแกมวนหรือกิโลกรัม แลวแตประเภทของผลิตภัณฑยาสูบ และอัตราภาษีตามมูลคา 
ซ่ึงกําหนดไวเปนรอยละ (ทั้งนี้ อาจบวกกับอัตราอากรตามสภาพหรือคาธรรมเนียมพิเศษ) ของมูลคานําเขา
บวกดวยคาประกันและคาขนสง (Customs CIF Value) 

 
4.6.2 อัตราภาษี40 (Tax Rate)  

 อัตราภาษีที่ใชในการจัดเก็บภาษีบุหร่ีมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ แตกตางกันไปตามประเภท
ของภาษี ดังนี้ 
 

1) ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บอัตราตามสภาพ (Specific Rate) โดยกําหนดอัตราแตกตางกัน 
ตามชนิดของยาสูบ โดยกรณีบุหร่ีที่ทําจากยาสูบชนิดอื่นๆ เสียภาษีสรรพสามิตเทากับ 0.15 ริงกิต/มวน 

2) ภาษีศุลกากรหรืออากรขาเขา จัดเก็บในอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) บวกกับ
คาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บอัตราตามสภาพของแตละประเภทสินคา  โดยกรณีบุหร่ีที่ทําจากยาสูบชนิดอื่นๆ
เสียอากรขาเขา 2 อัตรา คือ อัตราตามมูลคารอยละ 5 จากมูลคานําเขา (CIF Value) และอัตราตามสภาพ 0.20   
ริงกิตตอมวน ดังอัตราภาษีที่ปรากฏในตารางที่ 4.4 และ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
39 บุหรี่ 1 มวนมาตรฐานในมาเลเซียมีนํ้าหนักเทากับ 1.125 กรัม หากคํานวณปรมิาณ 20 มวนจะเทากบั 22.5 กรัม 
40 ขอมูลจาก กรมสรรพสามิตและศุลกากรประเทศมาเลเซีย และสถานฑูตมาเลเซียประจําประเทศไทย มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ.

2549 สวนอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจาก Southeast Asia Tobacco Control Alliance(SEATCA) เมษายน 2551 
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 ตารางที่ 4.4    ประเภทยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเรจ็รูป   เศษของยาสูบ (HS 24.01) ของประเทศ 
                        มาเลเซีย 

รหัสสถิติ/ 
ประเภทยอย 

รายการ อัตราอากร 
ขาเขา  
ตอ ก.ก. 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 
ตอหนวย 

ใบอนุญาต
นําเขา 

2401.10.100 ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก 
พันธุเวอรจิเนยี 

รอยละ 5 
และ20 ริงกิต 

- ใช* 

2401.10.900 ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก
พันธุอ่ืน ๆ  

รอยละ 5 
และ20 ริงกิต 

- ใช* 

2401.20.100 ใบยาสูบที่เอากานใบออกเพยีง
บางสวนหรือทั้งหมด   
พันธุเวอรจิเนยี 

 

รอยละ 5 
และ20 ริงกิต 

 
- 

ใช* 

2401.20.900 ใบยาสูบที่เอากานใบออกเพยีง
บางสวนหรือทั้งหมดพันธุอ่ืนๆ 

รอยละ 5 
และ20 ริงกิต 

- ใช* 

2401.30.000 เศษของยาสูบ รอยละ 5 
และ20 ริงกิต 

- ใช* 

*ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตนําเขา ซึ่งออกใหโดยกระทรวงอุตสาหกรรม(Ministry of Primary Industries)   
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ตารางที่ 4.5  ประเภทซิการ ชิรูทสและซิการิลที่มียาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสบู (HS24.02) ของ 
       ประเทศมาเลเซีย 

รหัสสถิติ/
ประเภทยอย 

รายการ อัตราอากร 
ขาเขา  

ตอหนวย 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 
ตอหนวย 

ใบ 
อนุญาต
นําเขา 

2402.10.000 ซิการ ชิรูทส ซิการิลโล  
และบุหรี่ซิกาแรตที่ทํา
จากยาสูบ 

(มีผลบังคับใชตั้งแต
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2550 ถึงปจจุบัน) 
 

มีผลบังคับใชปพ.ศ.  
2547 – มิถุนายน 2550 

 
 

มีผลบังคับใชป พ.ศ.
2545 -2546  

 
 

 
 

มีผลบังคับใชป พ.ศ.
2543 -2544  

 
 
มีผลบังคับใชป พ.ศ.

2541 -2542 
 
 
มีผลบังคับใชป พ.ศ.

2535 -2540  
 

คาธรรมเนียม
พิเศษ  

200 ริงกิต / กก. 
 

 
 
 
 
 

คาธรรมเนียม
พิเศษ  

200 ริงกิต / กก. 
 

คาธรรมเนียม
พิเศษ  

200 ริงกิต / กก. 
 
คาธรรมเนียม

พิเศษ  
216 ริงกิต / กก. 

 
คาธรรมเนียม

พิเศษ  
180 ริงกิต / กก 

 
คาธรรมเนียม

พิเศษ  
162 ริงกิต / กก. 

150  ริงกิต / 
กก. 

 
 

 
 
 
 
 

90 ริงกิต / 
กก. 

 
 

81  ริงกิต / 
กก. 

 
 
 
 

48  ริงกิต / 
กก. 

 
 

40  ริงกิต / 
ก.ก. 

 
 

29  ริงกิต / 
กก. 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 
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     ตารางที่ 4.5  ประเภทซิการ  ชิรูทสและซิการิลที่มียาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ (24.02) (ตอ) 
 

รหัสสถิติ/
ประเภทยอย 

รายการ อัตราอากร 
ขาเขา  

ตอหนวย 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 
ตอหนวย 

ใบ 
อนุญาต
นําเขา 

2402.20.100 บุหร่ีซิกาแรตที่ทําจาก 
ยาสูบ ชนิด Beedies 

รอยละ 5 และ 
14.50 ริงกิต/กก. 

- ใช* 

 2402.20.900 บุหรี่ซิกาแรตที่ทําจาก
ยาสูบ ชนิดอ่ืน ๆ  

(มีผลบังคับใชตั้งแต
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2550 ถึงปจจุบัน) 
 

มีผลบังคับใชปพ.ศ.  
2547 – มิถุนายน 2550 

 
 
มีผลบังคับใชป พ.ศ.

2546   

รอยละ 5 และ 
0.20  

ริงกิต/มวน 
 
 
 
รอยละ 5 และ 

0.20  
ริงกิต/มวน 

 
 

รอยละ 5 และ 
0.20  

ริงกิต/มวน 

0.15 ริงกิต/
มวน 

 
 
 
 
 

0.090 
ริงกิต/มวน 
 
 
 

0.081 
ริงกิต/มวน 

- 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

2402.90.100 ซิการ ชิรูทส และ 
ซิการิลโลที่ทําจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ 

คาธรรมเนียม
พิเศษ  
0.20   

ริงกิต/มวน 

90 ริงกิต/ 
ก.ก. 

- 

2402.90.200 บุหร่ีซิกาแรตที่ทําจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ 

คาธรรมเนียม
พิเศษ  

200 ริงกิต /กก. 

0.20 ริงกิต/
มวน 

- 

* ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตนําเขา ซึ่งออกใหโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Primary Industries)   
หมายเหตุ : อัตราภาษีบุหรี่ปรับปรุงเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2550 
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จะเห็นไดวาประเทศมาเลเซียมีการจัดเก็บภาษีบุหร่ีโดยแยกเปนประเภทพิกัดและลักษณะ 

ของสินคาตามระบบฮารโมไนส โดยกรณีของใบยาสูบหรือวัตถุดิบเรียกเก็บเฉพาะอากรขาเขาในอัตราตาม
มูลคารอยละ 5 และอัตราตามสภาพอีก กิโลกรัมละ 20 ริงกิต  ตลอดจนตองขออนุญาตนําเขาจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซีย มีนโยบายชวยเหลือผูผลิตยาสูบในประเทศใหมีตนทุนการผลิต
ต่ําลง เพื่อใหวัตถุดิบสามารถแขงขันกับตนทุนการผลิตบุหร่ีที่นําเขาได และไมเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต 
นอกจากนี้     ยังควบคุมผลิตภัณฑยาสูบสําเร็จรูป เชน ซิการ ชิรูทส ซิการิลโล และบุหร่ีที่ทําจากยาสูบชนิด
อ่ืนๆ โดยถือวาผลิตภัณฑเหลานี้เปนสินคาฟุมเฟอยและทําลายสุขภาพ  จึงกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีทั้ง
อากรขาเขาและภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงกวาผลิตภัณฑยาสูบประเภทอื่น เพื่อควบคุมการบริโภค
ภายในประเทศ  
 

สูตรและตัวอยางการคํานวณภาษี  
 

กรณีบุหร่ีในประเทศ 
 

 1) สูตร 
  

ภาระภาษี    =      ปริมาณบุหร่ี (มวนหรือกโิลกรัม) * อัตราภาษีสรรพสามิต  
  

2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบหุร่ี  
 (ตัวอยาง : ตามพิกัดที่ 2402.20.900 ผลิตบุหร่ี 20 มวน) 
  

ภาระภาษี   =     20 * 0.15     
      =   3.0  ริงกิตมาเลเซีย  

 

กรณีบุหร่ีนําเขา 
 

1) สูตร  
 

ภาระภาษี    =   (ปริมาณบุหร่ี (มวนหรือกโิลกรัม) * อากรขาเขา) + ภาษีสรรพสามิต 
 

 2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบหุร่ี 
(ตัวอยาง : ตามพิกัดที่ 2402.20.900 นําเขาบุหร่ี 20 มวน มีมูลคานําเขา 2 ริงกิตมาเลเซีย)  
 

ภาระภาษี   =   (2 * 5%) + (20 * 0.20)    + (20 * 0.15) 
. 

      =    0.1 + 4   + 3.0 
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      =   7.1  ริงกิตมาเลเซีย 
 
ตัวอยางราคาบุหร่ีในประเทศมาเลเซีย41  (ขนาดซอง  20 มวน) 
 ราคาขายปลีกบุหร่ีที่ไดรับความนยิมสูงสุด 5 ยี่หอมีรายละเอียด ดังนี ้
 
   บุหร่ีที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย 
   1)   Dunhill        ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 
   2)   Marlboro (light/red)    ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 
   3)   Salem       ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 

4)   Benson & Hedges   ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 
5)   Peter Stuybesant   ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 

 
 

  บุหร่ีที่นําเขาจากตางประเทศ 
   1)   Kent – One    ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 
   2)   Cartier    ซองละ 6.70 ริงกิต (70.38 บาท) 
   3)   Lucky Strike Plain   ซองละ 6.70 ริงกิต (70.38 บาท) 
   4)   Mild Seven    ซองละ 6.50 ริงกิต (68.28 บาท) 
   5)   Sampoerna    ซองละ 6.70 ริงกิต (70.38 บาท) 
    
  จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา ราคาขายปลีกบุหร่ีในประเทศมาเลเซียโดยเฉล่ียจะสูงกวา
ประเทศไทยเพียงเล็กนอย เนื่องจากราคาบุหร่ีในทองตลาดของมาเลเซียถูกกําหนดโดยผูผลิตรายใหญใน
มาเลเซีย 3 รายคือ (1) British-American Tobacco (BAT) (2) Japanese Tobacco International และ (3) R.J. 
Reynolds Tobacco International Asia Pacific โดยทั้ง 3 บริษัทนี้ตกลงราคาขายระหวางกันในทองตลาด
เพื่อใหราคาจําหนายบุหร่ีในประเทศมาเลเซียใกลเคียงกับประเทศในกลุมอาเซียนอื่นๆ รัฐบาลมีหนาที่เพียง
แคควบคุมและกําหนดอัตราภาษีอากรที่ภาครัฐตองจัดเก็บจากผูผลิตบุหร่ีเหลานี้เทานั้น 
 
 
 
 

                                                        
41 ขอมูลจาก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร , รายงานการสํารวจราคาขายปลีกบุหร่ีของ    บริษัท British-American 

Tobacco (BAT) 2006   
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บทที่ 5 

ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตประเทศออสเตรเลีย42 
 

5.1 บทนํา   
 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศหนึ่งที่รูจักกันดีวามีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
คอนขางเขมงวด ในกลางป พ.ศ. 2550 ประเทศออสเตรเลียเร่ิมดําเนินมาตรการปองกันการสูบบุหร่ีที่เขมงวด 
รณรงคการงดสูบบุหร่ีในที่ตางๆ โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ บาร และคลับทั่วประเทศ มีการกําหนดใหใช
คําเตือนและรูปภาพบนฉลากซองบุหร่ี ผลทําใหยอดจําหนายบุหร่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ  ในบรรดามาตรการตางๆที่รัฐบาลออสเตรเลียดําเนินการไป43 มาตรการ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนับวาเปนมาตรการที่มีบทบาทสําคัญในการจํากัดและควบคุมการสูบบุหร่ี
เปนอยางมากเห็นไดจากในป พ.ศ. 2542 ปริมาณการสูบบุหร่ีในออสเตรเลียลดลงอยางมากอันเปนผลจาก
การที่รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากอัตราภาษีตามสภาพตอน้ําหนักบุหร่ีเปนอัตราภาษีตาม
สภาพตอมวนบุหร่ี (per Stick) และในป พ.ศ. 2543 มีการนําระบบภาษีสินคาและบริการทั่วไป (Goods & 
Services Tax: GST) หรือภาษีมูลคาเพิ่มมาใชผลทําใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นประมาณรอยละ 4.0 ตอป และทําให        
ผูสูบบุหร่ีหันไปสูบบุหร่ีที่มีขนาดซองเล็กลงและบุหร่ีมวนเอง (Roll Your Own: RYO) มากขึ้น อยางไรก็
ตามอัตราการลดลงของการสูบบุหร่ีเร่ิมลดลง ทําใหรัฐบาลออสเตรเลียตองศึกษาและวิเคราะหหามาตรการ
อ่ืนๆ มาปรับใชเพิ่มเติม 

ในบทนี้จะอธิบายถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงสราง 
องคกรที่จัดเก็บภาษี วิธีการบริหารจัดเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 

 
5.2 โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี 

 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางประเทศออสเตรเลีย   (Commonwealth 

Government) ดําเนินการโดย 2 หนวยงานหลัก คือ สํานักงานภาษีออสเตรเลีย (The Australian Taxation 
Office: ATO) และสํานักงานศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Customs Service: ACS)44   

                                                        
42 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้อางอิงจาก www.ato.gov.au  
43 ป พ.ศ. 2549 รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ (The Tobacco Products Control Act  2006) 
44 การปกครองของประเทศออสเตรเลียมลีักษณะเปนสหพันธรัฐ แบงออกเปน รฐับาลกลาง (Common Wealth) รัฐบาลมลรฐั (State Government) และ
รัฐบาลทองถิ่น (Local Government) โดยรัฐบาลกลาง ทําหนาท่ีบริหารราชการสวนกลาง ภาษีท่ีสําคัญของรัฐบาลกลางไดแก ภาษีเงินได ภาษีสินคาและ
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1) สํานักงานภาษีออสเตรเลีย45 เปนหนวยงานหลักที่จัดเก็บภาษีภายในประเทศใหแกรัฐบาล
กลาง ภาษีที่จัดเก็บที่สําคัญไดแก ภาษีเงินได และภาษีสินคาและบริการทั่วไป46 ตลอดจนภาษีสรรพสามิต  
ซ่ึงรวมถึงภาษีสรรพสามิตบุหร่ีดวย ภาษีสรรพสามิตที่ ATO บริหารจัดเก็บไดแก ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ภาษีสุรา ภาษีรถยนต47 และภาษียาสูบ ภายใตการบังคับใชกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2444 
(Excise Act 1901) และกฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2464 (The Excise Tariff Act 1921) ATO 
เปนหนวยงานของรัฐบาลกลางอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีเจาหนาที่ทั้งสิ้น 21,511 คน 
โดยมีกรรมาธิการภาษี (Commissioner of Taxation) เปนหัวหนาหนวยงาน (The Commissioner of 
Taxation) รองกรรมาธิการภาษี 3 คน และผูบริหารอาวุโส 2 คน รายไดภาษีที่ ATO บริหารจัดเก็บใน
ปงบประมาณ 2549-2550 คือ 248,028 ลานดอลลารออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของรายไดภาษี
ของรัฐบาลกลางทั้งสิ้น สวนใหญเปนรายไดภาษีจากภาษีเงินได รองลงมาคือภาษีสินคาและบริการทั่วไป 
(General Goods and Services Tax: GST) 

 
ตารางที่ 5.1: รายไดภาษีโดยรวมที่สํานักงานภาษีออสเตรเลียจัดเก็บในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 -2549* 

ประเภทภาษี รายไดภาษี
PAYG witholding 107,974                                   
ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 25,671                                     
ภาษีเงินไดนิตบิคุคล 56,830                                     
ภาษีการคา 6-                                              
ภาษีสรรพสามิต 22,749                                     
ภาษีสินคาและบริการทัว่ไป 39,560                                     
คนืภาษีบคุคลธรรมดา 19,345-                                     
อ่ืนๆ 14,595                                     
รวม 248,028                                    
*ปงบประมาณของประเทศออสเตรเลียเริ่มจาก 1  กรกฎาคม – 30 มิถุนายน ของปถัดไป 
ที่มา: ATO รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549  
 

                                                                                                                                                                             
บริการทั่วไป ภาษีสรรพสามิต และภาษศีุลกากร ในขณะที่รฐัตางๆ มภีาษีท่ีสําคัญคือ ภาษีทรัพยสิน ภาษีคาจาง (Payroll Tax)  และภาษีท่ีจัดเก็บจากการ
ใชสินคาและกิจกรรม ในขณะที่รฐับาลทองถิ่นในแตละรฐัเก็บภาษีทรัพยสินเปนสําคัญ 
45 ATO มีเจาหนาท่ีทํางานเต็มเวลา 21,511 คนในป พ.ศ. 2548-2549 ดวยงบประมาณ 2,533.2 ลานดอลลารออสเตรเลยี 
46 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 รัฐบาลออสเตรเลียไดปฏริปูระบบการจัดเก็บภาษีใหม โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีการขายสง (Wholesale Sale Tax) 
และหันมาจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods & Service Tax: GST) แทน    GST เปนภาษีท่ีจัดเกบ็จากสินคาและบรกิารโดยทั่วไปในอตัรารอยละ 10 
47 ประเทศออสเตรเลยีไมไดเรียกภาษรีถยนตเปนภาษีสรรพสามิต แตถือวาเปนภาษีสินคาเฉพาะอยางที่มีการจดัเก็บ นอกจากการจดัเก็บภาษสีรรพสามิต
แลว ยังมีมาตรการสงเสริมโดยการอุดหนุนตางๆ เชน การสงเสริมการใชพลังงานสะอาดโดยใหเงินอุดหนุนโรงงานหรอืการนาํเขาพลังงานสะอาด การ
ใหเครดิตภาษีเพื่อชวยลดตนทุนการผลติ  การสงเสริมการนําน้ํามันหลอลื่นมาใชใหม (Re-cycle) 
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2) สํานักงานศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Customs Service: ACS) หรือกรมศุลกากร  
ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษีจากสินคานําเขาทุกประเภท ไดแก ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต (Customs & 
Excise Duty) ภาษีสินคาและบริการ (GST on Imports) และภาษีไวน (WET on Imports) ภายใตกฎหมาย
ศุลกากร พ.ศ. 2538 (The Customs Tariff Act 1995) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะดําเนินการไปพรอมๆ กับ
การจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสินคาและบริการ ณ จุดนําเขา ปจจุบันรายไดภาษีศุลกากรนําเขามีจํานวน
ไมมาก สวนใหญเปนภาษีสรรพสามิตและภาษีสินคาและบริการทั่วไปที่จัดเก็บจากสินคานําเขา 

กรมศุลกากรออสเตรเลียบริหารงานโดยมีผูบริหารระดับสูงสุด (CEO) และรองผูบริหาร
ระดับสูง (Deputy CEO) 3 คน ควบคุมงานดานตางๆ 3 ดานหลัก ไดแก ดานการอํานวยความสะดวก ดาน
การคาและการขนสง ดานการควบคุมเขตแดน และดานการปฏิบัติงาน โดยแตละดานจะประกอบไปดวยงาน 
3 สวนหลัก48 คือ 

 1) ดานการอํานวยความสะดวกดานการคาและการขนสง จะประกอบไปดวยสวนการ
ขนสงสินคา สวนคลังสินคา สวนพิธีการคา และสวนประสานงานดานการคารวม 

2) ดานควบคุมเขตแดน จะประกอบไปดวยงาน 5 สวน ดังนี้ สวนสืบสวนและปราบปราม 
สวนกําหนดเปาหมายการจับกุม สวนวางแผนและพัฒนา สวนยุทธศาสตรและการปราบปรามโดยใช
กฎหมาย สวนควบคุมและปกปองเขตแดน มีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดแผนการควบคุมเขตแดนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการปองกันเขตแดน 

3) ดานการปฏิบัติงาน จะประกอบไปดวยงาน 6 สวน ไดแก สวนการเงิน สวนขอมูล
สารสนเทศ สวนบุคลากรและสถานที่ สวนระหวางประเทศ สวนการบริหารงานภายใน และสวนกฎหมาย
ศุลกากร    

 จะเห็นไดวาการบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศออสเตรเลียมีลักษณะคลายกับของประเทศ
ไทย คือ มีกฎหมายภาษีสรรพสามิตกําหนดวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และกฎหมายพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตกําหนดอัตราภาษี โดยสินคาสรรพสามิตในประเทศจัดเก็บภาษีโดย ATO ในขณะสินคา
สรรพสามิตที่นําเขาจัดเก็บภาษีโดยกรมศุลกากร (กรณีสงออกสินคาสรรพสามิตผูประกอบการจะตองขอ
อนุญาตจาก ATO กอนขออนุญาตสงออกจากกรมศุลกากร) 

แผนภาพที่ 5.1 แสดงสัดสวนรายไดภาษีของรัฐบาลทุกระดับในประเทศออสเตรเลีย ใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2548-2549 รายไดภาษจีากสินคาและบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 26 ของรายไดภาษี
ทั้งสิ้น แตรายไดสวนใหญของภาครัฐมาจากฐานเงนิไดถึงรอยละ 59 

                                                        
48 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  กรมศลุกากรมีเจาหนาท่ีท้ังหมด 5,650 คน เปนผูปฏิบัติงานนอกสนาม 5,528 คน ปฏิบัติงานในสํานักงาน 122 คน 
โดย 5,055 คนทํางานเต็มเวลา สวนอีก 569 คน ทํางานบางชวงเวลา และอีก 26 คน ทํางานนอกเครือ่งแบบ โดยแยกเปนชาย 3,349 คน  และหญิง 2,301 
คน (ท่ีมา : Australia Government/Australia Custom Service , customs organization chart (Effective from 20 April 2007)) 
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แผนภาพ 5.1 สัดสวนรายไดภาษีของรัฐบาลทุกระดับของประเทศออสเตรเลีย 

 
  ที่มา: Australian Bureau of Statistics: ABS- Tax Revenue 2005-2006 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงโครงสรางรายไดของรัฐบาลกลางในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 -2549 มี

รายไดรวม 245,223 ลานดอลลารออสเตรเลีย ในจํานวนนี้มีรายไดจาก ภาพรวมโครงสรางรายไดภาษีของ
ประเทศออสเตรเลีย คือ รายไดภาษีเงินได (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) มีสัดสวนสูงที่สุด คือ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 รายไดภาษีเงินไดมีจํานวน 176,199 ลานดอลลารออสเตรเลียหรือประมาณ
รอยละ 71.8 ของรายไดภาษีทั้งสิ้นของรัฐบาลกลาง (รายไดภาษีรวมเทากับ 245,223 ลานดอลลาร
ออสเตรเลีย) ภาษีการขายสินคาและบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีสินคาและบริการทั่วไป (Goods 
and Services Tax: GST) ไวดวยกัน จํานวน 67,822 ลานดอลลารออสเตรเลียหรือรอยละ 27.649 ซ่ึงในจํานวน
นี้เปนรายไดจากภาษีสรรพสามิตรวม 22,748 ลานดอลลารออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลียเชนเดียวกัน
กับประเทศอื่นๆ ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีที่จัดเก็บจากสินคาเฉพาะอยางที่จัดเก็บจากสินคาที่ผลิตในประเทศ
ออสเตรเลียและสินคาที่นําเขา สินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตในออสเตรเลียไดแก ผลิตภัณฑน้ํามัน เบียร 
สุรา และผลิตภัณฑยาสูบ คิดเปนรอยละ 9.2 ของรายไดภาษีของรัฐบาลกลางทั้งสิ้น และคิดเปนรอยละ 33.5 
ของรายไดภาษีจากสินคาและบริการ ดังแผนภาพที่ 5.2  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
49ประชาชนออสเตรเลียเสียภาษีในป พ.ศ. 2548-2549 ตอคนเฉลี่ย 14,551 ดอลลารออสเตรเลีย 
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ตารางที่ 5.2: ภาพรวมโครงสรางรายไดภาษขีองประเทศออสเตรเลียปงบประมาณ พ.ศ.2548-254950 
ประเภทภาษี รายไดภาษี รายไดภาษี สัดสวน (%)

Aus $ Mil  (ลานบาท)
ภาษีเงินได 176,199                   5,186,453                71.85                
ภาษี Payroll 369                          10,862                     0.15                  
ภาษีทรัพยสิน 14                            412                          0.01                  
ภาษีจากสินคาและบริการ 67,822                     1,996,354                27.66                
ภาษีจากการใชสินคา 819                          24,107                     0.33                  
และกจิกรรมตางๆ -                           -                    
รวมรายไดภาษีของรัฐบาลกลาง 245,223                   7,218,188                100.00               

                     ที่มา: Tobacco in Australia (www.euromonitor.com) 
 

แผนภาพที่ 5.2 สัดสวนรายไดภาษจีากสินคาและบริการของประเทศออสเตรเลีย 

                                
                       ที่มา: ATO รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 

 
ผลิตภัณฑยาสูบที่เสียภาษีสรรพสามิต ไดแก บุหร่ีซิกาแรต (Cigarettes) ซิการ (Cigars) 

ยาสูบหรือยาเสน (Tobacco) และยานัตถุ (Snuff) และคํานิยามของคําวา “ยาสูบ” (Tobacco) ในกฎหมายภาษี
หมายถึงใบยาสูบที่ผานกระบวนการใดๆ นอกเหนือไปจากการมวนใบยาสูบที่เด็ดออกมาจากตนยาสูบ การ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศออสเตรเลีย เร่ิมมีมาตั้งแต พ.ศ. 2444  ภายใตกฎหมายภาษีสรรพา
สามิตป พ.ศ. 2444 (Excise Act 1901) หมวด 44 ระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเปนระบบการประเมิน

                                                        
50 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ของธนาคารแหงประเทศไทย (1 ดอลลารออสเตรเลียเทากับ 29.4352 บาท) 
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ตนเอง (Self Assessment System) กลาวคือ เจาหนาที่ไมไดประเมินภาษีให แตผูมีหนาที่เสียภาษีจะตอง
ประเมินภาษีของตนเองตามกฎหมาย  

มาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนับวาเปนมาตรการที่มีบทบาทสําคัญในการจํากัด 
และควบคุมการสูบบุหร่ีเปนอยางมาก รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียทุกระดับ (รัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับ
รัฐ และรัฐบาลทองถ่ิน) ลวนไดรับรายไดภาษีจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ โดยสัดสวนของภาษี
สรรพสามิตของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ในชวงปลาย พ.ศ. 2540 สูงถึงหนึ่งในหาของราคาขาย
ปลีกบุหร่ีตอซอง และหากรวมภาษีและคาธรรมเนียมอื่นๆ จะสูงถึงสองในสามของราคาขายปลีกบุหร่ี  

ในป พ.ศ. 2542 ปริมาณการสูบบุหร่ีของประเทศออสเตรเลียลดลงเปนอยางมากอันเปนผล 
จากการที่รัฐบาลเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากอัตราภาษีตามสภาพตอน้ําหนักบุหร่ีเปนอัตราภาษี
ตามสภาพตอมวนบุหร่ี (Per Stick Excise) อีกทั้งในป พ.ศ. 2543 มีการนําระบบภาษีสินคาและบริการทั่วไป 
(Goods & Services Tax: GST) หรือภาษีมูลคาเพิ่มมาใชผลทําใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นประมาณรอยละ 4.0 ตอป 
และในป พ.ศ. 2544 สัดสวนภาษีสรรพสามิตสูงถึงรอยละ 70 ของราคาขายปลีกบุหร่ี สงผลใหผูสูบบุหร่ีหัน
ไปสูบบุหร่ีที่มีขนาดซองเล็กลงมากขึ้น ในขณะที่ผูผลิตและผูขายบุหร่ีพยายามเพิ่มชองทางการขายบุหร่ีไป
ในรานคาสงคาปลีกมากขึ้น ตลอดจนใชกลยุทธการขายเพื่อสงเสริมการตลาด จับกลุมลูกคาในระดับบน
สวนลางมากขึ้น (Upper end Class) เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ การปรับขึ้นภาษีบุหร่ี แมจะสงผลทําใหคน
สูบบุหร่ีลดลง แตก็สงผลใหเกิดการหันมาสูบยาสูบมวนเอง (Roll Your Own: RYO) ทดแทนการสูบบุหร่ี
มากขึ้นดวย ในชวงป พ.ศ. 2542-2543  เนื่องจากภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทําใหบุหร่ีแพงขึ้น และผูบริโภคบุหร่ี
บางสวนหันมาใชยาสูบมวนเองทดแทน เพราะยาสูบมวนเองมีราคาถูกกวา ยิ่งราคาน้ํามันแพงมากขึ้นทําให
ประชาชนมีความสามารถในการใชจายลดลง ยิ่งทําใหบุหร่ีมีราคาแพงโดยเปรียบเทียบการหันไปสูบยาสูบ
มวนเองจึงเพิ่มสูงขึ้น  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549- 2550  ภาษีสรรพสามิตมีรายไดรวม 21,761 ลานดอลลาร 
ออสเตรเลีย  ในจํานวนนี้เปนรายไดภาษีจากยาสูบรวม 5,290 ลานดอลลารออสเตรเลีย หรือประมาณ 
158,700 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 24.3 ของรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้น (แผนภาพที่ 5.4) หรือ 
รอยละ 2.1 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น 
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แผนภาพที่ 5.3 สัดสวนรายไดภาษีสรรพสามิตของประเทศออสเตรเลีย  

              
                  ที่มา: ATO รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 
 
5.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer)  

 
ผูมีหนาที่เสียภาษีบุหร่ีซิกาแรต ไดแก 

 1) ผูผลิตหรือผูประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาสูบภายในประเทศเปนผูตองเสียภาษี
สรรพสามิตยาสูบ ซ่ึงผลิตภัณฑยาสูบที่กฎหมายกําหนดหมายถึง ใบยาสูบที่ผานกระบวนการตัด รีด อบ และ
เก็บจนไดผลิตภัณฑตามพิกัดที่ 5 แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2464   
  2) ผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบเขามาบริโภคในราชอาณาจักร  

ขอมูลป พ.ศ. 2543 พบวา ผูผลิตบุหร่ีรายใหญในประเทศออสเตรเลียมี  3  ราย ไดแก ฟลิป 
มอริส (Philip Morris Limited: PM) สัดสวนตลาดรอยละ 39.3 บริติชอเมริกัน (British American Tobacco 
Australia: BAT) สัดสวนตลาดรอยละ 43.5 และอิมพีเรียล (Imperial Tobacco Australia Limited) สัดสวน
ตลาดรอยละ 17.2 โดยชองทางการจําหนายบุหร่ีที่สําคัญ คือซุปเปอรมาเก็ต (Supermarkets/Hypermarket) 
โดยครองการจําหนายบุหร่ีเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด51  ปริมาณบุหร่ีนําเขามีจํานวน 1,444 ลานมวน ในขณะที่
ปริมาณบุหร่ีที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียมีจํานวน 23,576 ลานมวน ดังนั้นสัดสวนของบุหร่ีนําเขาในตลาด 
ออสเตรเลียมีขนาดไมใหญนัก  คิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณบุหร่ีทั้งสิ้น ราคาบุหร่ีในประเทศเฉลี่ย 6.37 
ดอลลารออสเตรเลียตอซองขนาด 20 มวน ในขณะที่บุหร่ีนําเขาราคา 7.20 ดอลลารออสเตรเลียตอซองขนาด 
20 มวน  
 
                                                        
51 หลังจากรฐับางแหงประกาศใหมีพ้ืนท่ีการแสดงสินคาลดลงเหลือเพียง 1 เมตรทําใหยอดขายบหุรี่ตกลงเล็กนอย และเกดิการเลีย่งไปจําหนายบุหรี่ใน
รานจําหนายยาสูบเฉพาะ (Specialist Tobacconists) ซ่ึงรัฐอนุญาตใหมีพ้ืนท่ีการแสดงสินคา 3 เมตร (ท่ีมา: Euro monitor: http://health.gov.au) 
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5.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point)  
 
 5.4.1 กรณีบุหร่ีซิกาแรตผลิตในประเทศ  

จุดการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานผลิตบุหร่ี (Tobacco  
Factory) หรือคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต (The Licensed Premises) หรือคลังสินคาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร พ.ศ. 2444 (Customs Act 1901) เพื่อจําหนายหรือเพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยผูผลิตมีหนาที่ตอง
ยื่นแบบรายการภาษีและขอชําระภาษีภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไปนับจากวันที่ไดนําสินคาออกจําหนาย
ภายในประเทศ หากมีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานผลิตไปที่คลังสินคา เพื่อรอการสงออก ผูประกอบการ
จะไดรับยกเวนภาษีช่ัวคราวจนกวาจะสงสินคาออก  

5.4.2 กรณีบุหร่ีซิกาแรตนําเขา 
บุคคลใดที่มีความประสงคจะนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศเขามาจําหนายหรือบริโภคใน

ราชอาณาจักร52 เมื่อนําเขาบุหร่ีมาถึงดานศุลกากรบุหร่ีตองถูกขนยายเขาไปเก็บในคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต 
(Licensed Warehouse) เพื่อรอการตรวจสอบจากเจาหนาที่ จุดการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นกอนมีการขนยายบุหร่ี
ออกจากคลังสินคาเพื่อนําไปจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ ผูขนยายบุหร่ีตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและชําระภาษีกอนการขนยายบุหร่ีออกจากคลังสินคา ภายใน 7 วันนับจากวันที่บุหร่ีถูกนําเขามาเก็บใน
คลังสินคาที่ไดรับอนุญาต และตองเสียภาษีกอนการขนยายบุหร่ีออกจากคลังสินคา 
 
5.5 การบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ (Tax Administration)  

 
การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีซิกาแรตของประเทศออสเตรเลียใชวิธีการประเมินตนเอง (Self-  

Assessment) ควบคูไปกับการตรวจสอบภาษี (Tax Audit) โดยกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 2444 กําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษีตองยื่นแบบรายการภาษี แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุหร่ี ปริมาณบุหร่ี และคํานวณภาษีที่ตนเอง
ตองเสียใหแกเจาหนาที่ พรอมชําระภาษีใหแกเจาหนาที่ โดยไมตองรอการประเมินจากเจาหนาที่ตามเวลาที่
กําหนด วิธีนี้ทําใหรัฐบาลไดรับเงินภาษีรวดเร็ว อีกทั้งเปนการสะดวกตอผูเสียภาษี เพราะผูเสียภาษีไมตองรอ
เจาหนาที่ประเมินวา ตนจะตองเสียภาษีเทาไรกอนการชําระภาษี  

ชองทางที่ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถชําระภาษี มีดังนี้ 
1. การตัดเงินภาษีจากบัญชีธนาคาร (Direct Credit) 
2. การชําระเงินผานทางโทรศัพท หรือทางอินเทอรเน็ต (BPAY) 
3. การชําระที่ไปรษณียทุกสาขา  
4. การชําระทางจดหมายโดยสงเช็ค (Mail payments)  

                                                        
52 การนาํเขาบุหรี่ของประเทศออสเตรเลียไมตองมีการขอใบอนุญาตนําเขา 
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เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีชําระภาษีแลว เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบภาษีจากแบบรายการ
ภาษีและเอกสารที่ผูเสียภาษีไดยื่นไว โดยวิเคราะหความถูกตองของการเสียภาษีในภายหลังการเสียภาษี 
(Post Audit) หากเจาหนาที่ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารที่เชื่อไดวาผูเสียภาษีชําระภาษีไมถูกตอง 
เจาหนาที่จะติดตอขอเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม หรือเชิญผูมีหนาที่เสียภาษีมาชี้แจงถึงความผิดปกติดังกลาว 
หากเจาหนาที่พบวาผูมีหนาที่เสียภาษีมีเจตนาเสียภาษีไมถูกตอง เจาหนาที่จะประเมินภาษีเพิ่มเติมพรอมเรียก
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

            ลักษณะการบริหารจัดเก็บภาษีประการหนึ่งที่พิเศษของระบบภาษีสรรพสามิตออสเตรเลีย 
คือ การใหผูเสียภาษีสามารถขอแกไขขอมูลภาษีเกี่ยวกับการผลิตของผูเสียภาษีเองได โดยมีแบบฟอรมให
กรอกเอง (Amending Excise Return)  

การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีซิกาแรตของประเทศออสเตรเลียประกอบไปดวยระบบงาน
หลายดาน  ดังนี้   

5.5.1 ระบบการจดทะเบียน (Excise Registration) ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตตอง               
จดทะเบียนสรรพสามิตกอนการขอใบอนุญาต ไมวาจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต (Produce) การเก็บ
รักษา (Store) และคาขาย (Deal-in) สินคาสรรพสามิตใดๆ รวมถึงบุหร่ี การขนยายสินคาสรรพสามิต การเสีย
ภาษีและการอางสิทธิ (Lodge Returns and Claims) รวมถึงรานคาปลอดภาษี (Duty-Free Stores) ทั้งนี้การ           
จดทะเบียนจะดําเนินการเพียงครั้งเดียวใชไดหมดกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และถาตองการ
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ตอไปนี้จะตองขออนุญาตการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม  

5.5.2 ระบบใบอนุญาต (Licensing System) 
ระบบใบอนุญาตเปนเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีของเจาหนาที่ในการควบคุมตั้งแต

วัตถุดิบ ไดแก เมล็ดยาสูบ ตนยาสูบ ใบยาสูบ ไปจนถึงการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ (ไมมีการ
ขอใบอนุญาตนําเขายาสูบ) การขอใบอนุญาตกําหนดใหขอแตละกิจกรรมแยกกันไป ไมวาจะเปน การผลิต
และเก็บรักษาสินคาสรรพสามิต การผลิตหรือคาขายเมล็ดยาสูบ ตนหรือใบยาสูบ53 นอกจากนี้เวลาขนยายใบ 
ยาสูบจะตองไดรับการอนุญาตใหขนยาย (Permission) ติดไปกับใบยาสูบที่ขนยายตลอดเวลา โดยใน
ใบอนุญาตขนยายจะระบุรายละเอียดการขนยายเพื่อใชในการควบคุมตรวจสอบ54 
                                                        
53 แมวาเมล็ดยาสูบ (Tobacco Seed) ตนใบยาสูบ (Tobacco Plant) และใบยาสูบ (Tobacco Leaf) จะไมใชสินคาสรรพสามิต (Excisable Goods) แตกฎหมาย
กําหนดใหตองขอใบอนุญาตในการผลิตหรือคาขายสิ่งเหลานี้ 
54 การออกใบอนุญาตการขายยาสูบเริ่มมีต้ังแตป พ.ศ. 2517 โดยรัฐวิคตอเรีย เริ่มจัดเก็บใบอนุญาตยาสูบของรัฐเปนแหงแรก ตอมารัฐอื่นๆ เริ่มจัดเก็บคา
ใบอนุญาตการขายยาสูบในอัตราใกลเคียงกัน ท้ังในระดับการขายสงและขายปลีก ตอมามีการจัดเก็บคาใบอนุญาตขายสงยาสูบเปนอัตรารอยละของมูลคา
ยาสูบที่ขายในชวงเวลากอนหนาดวย หรือคาธรรมเนียมแฟรนไชส (State Business Franchise Fees) อัตราคามมูลคาของคาใบอนุญาตการขายยาสูบของแตละ
รัฐจะแตกตางกันไป และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสูงถึงรอยละ 100 ของมูลคาการขายสงในบางรัฐ รายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตสูงขึ้นจากเดิม
เกือบ 20 เทา อีกทั้งรัฐบาลกลางเองก็จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบในอัตราที่สูงขึ้น จนเกิดความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
ยาสูบ เชน การไมตอใบอนุญาต การปลอมแปลงเอกสาร การโอนสินคาคงเหลือไปมาระหวางคลังสินคา ฯ จนใน       ปพ.ศ.  2540 มีคดีฟองศาลสูงวาการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบในลักษณะของคาธรรมเนียมแฟรนไชส (State Business Franchise Fees) ของแตละรัฐขัดตอรัฐธรรมนูญ และศาลสูง 
(High Court) มีคําตัดสินใหปรับลดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตยาสูบลงทุกรัฐ รวมถึงคาใบอนุญาตของแอลกอฮอลและปโตรเลียมดวย 
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ผูที่ตองขอใบอนุญาตไดแก ผูผลิตยาสูบ โรงประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ผูคายาสูบ (Deal) 
และผูเก็บรักษายาสูบ ตลอดจนรานคาปลอดภาษี (Sell Duty-free) รวมถึงการผลิตและคาขายเมล็ดยาสูบ ตน
ยาสูบ และใบยาสูบดวย แมวาเมล็ดยาสูบ ตนยาสูบ และใบยาสูบจะไมไดเปนสินคาสรรพสามิตก็ตาม
กฎหมายภาษีกําหนดให ATO ทําหนาที่กํากับและควบคุมการดําเนินกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ผานการ
อนุญาต (Permission) และตรวจสอบจํานวนเปนครั้งคราว ซ่ึงหากตรวจสอบแลวพบวาปริมาณหรือน้ําหนัก
ใบยาสูบไมครบถวนตามที่ขออนุญาตอาจถูกลงโทษได กรณีบุหร่ีนําเขากรมศุลกากรจะทําหนาที่กํากับและ
ควบคุมการนําเขาบุหร่ี55 นับตั้งแตมีการนําเขาจนไปถึงจุดที่จะขนยายไปสูตลาดการบริโภคภายในประเทศ 
ทั้งนี้บุหร่ีนําเขาจัดวามีสัดสวนไมมากนัก (รอยละ 6 ของปริมาณบุหร่ีทั้งสิ้น) สวนใหญการนําเขาจะเปนการ
นําเขาใบยาสูบเพื่อนํามาผลิตบุหร่ีในประเทศซึ่งกํากับและควบคุมโดย ATO 

ผูที่มีกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดใหตองขอใบอนุญาตจะตองขออนุญาต
ภายใน 30 วันเมื่อมีกิจกรรมดังกลาวเกิดขึ้น ซ่ึงขั้นตอนการขออนุญาตมีดังนี้ 

1) ติดตอหนวยงานสรรพสามิตที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
2) กรอกแบบฟอรมเพื่อขออนุญาต 
3) ลงนามรับรองผูที่มีสวนเกี่ยวของของบริษัท 
ใบอนุญาตมีผลบังคับใชทันทีที่ไดรับอนุญาต และมีอายุจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปที่ 2 

นับจากวันที่ไดรับอนุญาต เชนใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2553 ใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552 จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เปนตน56 

5.5.3 การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)  
ผูมีหนาที่เสียภาษีมีหนาที่ตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ที่รัฐอนุญาตหรืออนุมัติ และ

เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจสินคาสรรพสามิตอยางถูกตองและครบถวน เพื่อรอการ
ตรวจสอบจากเจาหนาที่ การตรวจสอบภาษีเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังการยื่นแบบรายการภาษีและชําระ
ภาษีแลว (Post Audit) เพื่อใหการจัดบริหารเก็บภาษีถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ถือเปน
เครื่องมือที่ทําใหเจาหนาที่แนใจวาผู เสียภาษีชําระภาษีครบถวน ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด การ
ตรวจสอบภาษีของประเทศออสเตรเลียใชวิธีการตรวจสอบทางบัญชี (Accounting Audit) โดยการคัดเลือก

                                                        
55 การนาํเขายาสูบ อนุญาตใหบุคคลที่มอีายุมากกวา 18 ปข้ึนไปนําเขาบุหรี่ได 250 มวนหรือยาสูบอื่น 250 กรัมตอคน หรอืบุหรี่ 1 ซองที่เปดแลวมี
จํานวนบุหรี่ไมเกิน 25 มวนสามารถนําติดตัวไดโดยไดรับการยกเวนภาษีในฐานะเปนของขวัญ (Unsolicited Gift) หากมปีริมาณมากกวาท่ีกาํหนดจะตอง
เสียภาษใีนสวนท่ีเกินตามอตัราภาษีปกติ 
56 เจาหนาท่ีมอีํานาจเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพิจารณาแลวพบวาผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต หรอืแมกระทั่งวา เมื่อพิจารณาแลว
เห็นวาผูไดรับใบอนญุาตไมมีทักษะและประสบการณท่ีจะสามารถดาํเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตไดครบถวน (Not a fit and proper 
person/company) เปนตน เจาหนาท่ีสามารถยกเลิกใบอนุญาตได เมื่อไดรับการรองขอจากผูไดรับใบอนุญาตขอยกเลิกใบอนุญาต หรือเมื่อพบวาผูไดรับ
ใบอนุญาตไมมีสินคาสรรพสามิต ใบยาสูบ ตนยาสูบ เมล็ดยาสูบไวในครอบครอง เปนตน 
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กรณีตรวจสอบจากการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) ของภาษีผานระบบคอมพิวเตอร (Forensic 
Audit) และในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจพบวามีเหตุใหเชื่อไดวาจะมีการกระทําผิดกฎหมายที่รุนแรง ATO จะสง
เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในสถานประกอบการ (Field Audit) โดยตรง 

5.5.4 บทกําหนดโทษ 
กฎหมายออสเตรเลียแบงการลงโทษออกเปน 3 ประเภทตามวัตถุประสงคและวิธีพิจารณาที่

เกี่ยวของกับการลงโทษ คือ โทษทางอาญา โทษทางแพง และโทษทางปกครอง แตการลงโทษตามกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตสวนใหญใชวิธีการลงโทษทางแพงไดแก การปรับ โทษทางอาญาคือการจําคุก และโทษทาง
ปกครอง คือ ยกเลิก เพิกถอน หักคะแนนใบอนุญาต (Licensing Measure) การลงโทษดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูถูกลงโทษดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม 
อันดี  

ทั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือ การกําหนดคะแนนใหแกผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจกรรมตางๆ 
และหากผิดเงื่อนไขการใหใบอนุญาตจะหักคะแนน และหากคะแนนหมดจะพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต การ
ลงโทษโดยวิธีหักคะแนนใชกับการกระทําผิดที่ไมรุนแรง เจาหนาที่จึงลงโทษโดยการตัดคะแนนใบอนุญาต
ตางๆ การทําโทษโดยการหักคะแนนถูกกําหนดไวในกฎหมายที่ช่ือวา “Commonwealth Crimes Act” 
คะแนนแตละคะแนนที่ถูกหักจะนําไปเทียบเทาเปนจํานวนเงินที่ผูกระทําผิดตองเสียใหแกรัฐ ซ่ึงอัตราที่
กําหนดไวในปจจุบันคือ 1 คะแนน มีคาเทากับ 110 ดอลลารออสเตรเลียหรือประมาณ 3,300 บาท 

 
ตัวอยางเชน  
- กรณีที่บุคคลใดที่ไดรับอนุญาตกระทําความผิดเกี่ยวกับการขนยายเมล็ดยาสูบ หรือตน

ยาสูบ บทลงโทษคือจําคุก 2 ป หรือหักคะแนน 500 คะแนน  ถากระทําความผิดเกี่ยวกับใบยาสูบ บทลงโทษ
คือจําคุก 2 ปหรือมากกวา หรือหักคะแนน 500 คะแนนและปรับ 5 เทาของมูลคาภาษีที่ตองเสียตามกฎหมาย
หากใบยาสูบถูกนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑยาสูบที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต 

- บุหร่ีที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียจะตองมีมาตรฐานความชื้นไดไมเกินรอยละ 30 
มิฉะนั้นมีโทษปรับเปนคะแนน 5 คะแนน57 

- ผูใดมีหรือเปนเจาของหรือครอบครองหรือควบคุมใบยาสูบ เจาหนาที่จัดเก็บภาษี 
(Collector) เรียกเก็บ (เปนเอกสาร) ใหผูนั้นรับผิดภาระภาษีของใบยาสูบดังกลาว 

- ผูใดมีเจตนาซื้อวัตถุดิบที่มีใบยาสูบจากผูอ่ืนซึ่งไมไดเปนบุคคลที่ไดรับใบอนุญาต มีโทษ
จําคุก 2 ป หรือปรับ 500 คะแนน และ 5 เทาของมูลคาภาษี 

                                                        
57 มาตรา 77 กําหนดคาความชื้นวา ใบยาสบูท่ีนํามาทําใหแหงภายใตอณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียสจะทําใหนํ้าหนักลดลงมากกวารอยละ 30 หมายถึง
ยาสูบท่ีมีความความชื้นมากกวารอยละ 30  
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- ผูใดมีเจตนาขายเมล็ดยาสูบ ตนยาสูบใหแกบุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาต มีโทษจําคุก 2 ป 
หรือปรับ 500 คะแนน 

- ผูใดมีเจตนาขายใบยาสูบใหแกบุคคลที่ไมไดรับใบอนุญาต มีโทษจําคุก 2 ป หรือปรับ 500 
คะแนนและ 5 เทาของมูลคาภาษี 

- ผูใดทําฉลากยาสูบปลอม มีโทษปรับ 500 คะแนน  
- บุคคลหามใชยาสูบ หากรูวาเปนยาสูบฉลากปลอม มิฉะนั้นมีโทษปรับ 500 คะแนน 

 
5.6 โครงสรางอัตราภาษี 
  
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศออสเตรเลียกําหนดอัตราภาษีตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี พ.ศ. 2464 (Excise Tariff Act 1921) รวมกับสินคาสรรพสามิตอื่นๆ ทั้งนี้
สินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิตจะถูกกําหนดโดยสภา (Parliament) การคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต ใชวิธีการคูณระหวางอัตราภาษีและฐานภาษีที่กําหนด สวนใหญเปนอัตราตามสภาพ (ตอ
หนวยสินคาตามกฎหมายกําหนด) 
  5.6.1 ฐานภาษี (Tax Base) 

ภาษีสรรพสามิตยาสูบของออสเตรเลียปจจุบันจัดเก็บจากฐานภาษีตามสภาพ โดยบุหร่ีและ
ซิการจัดเก็บจากฐานภาษีตอมวน (Per Stick) ซ่ึงกําหนดมาตรฐานของมวนบุหร่ีไววา บุหร่ีหนึ่งมวนตองมี
น้ําหนักไมเกิน 0.8 กรัม ในขณะที่ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ เชน ยาสูบมวนเองจัดเก็บภาษีจากฐานน้ําหนักหนวย
เปนกิโลกรัม 

การปรับเปล่ียนฐานภาษีบุหร่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2542 จากเดิมที่เคยจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากฐาน
ภาษีน้ําหนักของบุหร่ีรวมกับกระดาษที่หอยาสูบและกนกรอง แตไมนับรวมซองบุหร่ี สวนยาสูบชนิดสอด
ไสหรือมวนยาเองจัดเก็บภาษีจากฐานน้ําหนักของยาสูบ ไมรวมบรรจุภัณฑมาโดยตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2444 
สาเหตุสําคัญของการปรับเปลี่ยนฐานภาษีคือ การจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากฐานน้ําหนักทําใหผูผลิตบุหร่ีพยายาม
ลดตนทุนดวยการลดน้ําหนักของบุหร่ี และเปลี่ยนมาบรรจุบุหร่ีจํานวนมวนมากขึ้นในหนึ่งซอง ทําใหบุหร่ี
ซองมีขนาดใหญขึ้น และผูบริโภครูสึกวาบุหร่ีมีราคาตอซองถูกลง เพราะหนึ่งซองมีหลายมวน ทําใหเกิด        
นักทดลองบุหร่ีหนาใหมเพิ่มขึ้น ตลอดจนปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น58 รัฐจึงปรับเปลี่ยนฐานภาษีมาจัดเก็บ

                                                        
58 ในชวงแรกบุหรี่ขายซองละ 10 มวนหรอื 20 มวน หรือกระปอง (Tin) ละ 50 มวน ตอมาซองบุหรี่พลาสติกถูกนํามาใชทําใหกระปองบุหรี่หมดความ
นิยม ในชวงป พ.ศ. 2503 บุหรี่สวนใหญขายซองละ 20 มวน จนกระทั่งบุหรี่ยีห่อวินดฟล (Windfield) เริ่มนําบุหรี่ซองละ 25 มวนมาจําหนายในป พ.ศ. 
2519 และยิ่งตอมารฐัจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในอตัราตามน้ําหนักสูงข้ึน การขายบุหรี่ท่ีมีซองขนาดใหญ (หน่ึงซองมจีํานวนมวนมากกวา 20 มวน)
จึงมีแพรหลายมากขึน้ในออสเตรเลียและกลายเปนสินคาหลกัในตลาดบุหรี ่มีซองขนาด 30 35 40 หรอื 50 มวน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ขายบหุรี่ซองละ 
20 มวนเปนหลัก และกลุมสุขภาพ (Health Group) มีการศึกษาพบวา บุหรี่ท่ีมีจํานวนมากมวนในหนึง่ซองเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนสูบบุหรี่มากขึ้น 
อีกทั้งบุหรี่ท่ีมีซองขนาดใหญน้ีเปนท่ีนิยมของเยาวชน  
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ภาษีจากฐานตอมวนโดยกําหนดมาตรฐานน้ําหนักตอมวนบุหร่ีคือ 0.8 กรัม เพื่อแกไขปญหาการลดน้ําหนัก
ของบุหร่ีตอมวน การเพิ่มขนาดซองและทําใหแนใจไดวา ราคาของบุหร่ีตอมวนไมลดลง และบุหร่ีที่มี
น้ําหนักต่ํามีราคาสูงขึ้น59  

 
5.6.2  อัตราภาษี (Tax Rate) 

  อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกําหนดเปนอัตราตามสภาพตอมวนบุหร่ี  (Specific Tax หรือ 
Unit Tax) โดยกําหนดใหปรับอัตราภาษีตามดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) ทุก 6 เดือน
ขึ้นกับสภาพการณ สวนมากจะมีการปรับอัตราภาษีตามสภาพในเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคมของทุกป60 
เพื่อคงไวซ่ึงราคาที่แทจริงของบุหร่ีไมใหลดลงตามอัตราเงินเฟอ ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
พบวา ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอมวนซึ่งบรรจุยาสูบ 0.8 กรัม เทากับ 24.031 เซนตตอมวน สําหรับผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่นที่มีปริมาณยาสูบมากกวา 0.8 กรัมเสียภาษีสรรพสามิตตามน้ําหนักที่ 300.39 ดอลลารออสเตรเลีย
ตอกิโลกรัม ซ่ึงอัตรานี้มีการปรับทุก 6 เดือนตามอัตราเงินเฟอซ่ึงเพิ่งปรับไปอีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2550 ที่ผานมา61 ปญหาที่พบคือ แมวาจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีตามอัตราเงินเฟอมาโดยตลอดแต
รายไดภาษีที่แทจริงกลับลดลงอันเนื่องจาก ปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลง และการลดลงของน้ําหนักของยาสูบ
ของบุหร่ีแตละมวน 
  อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2464 
รายละเอียดดังในตารางที่ 5.3  
 
 
 
 

                                                        
59 อางแลว 12 และวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540  ศาลสูงออสเตรเลียมีคําตดัสินวารฐัไมมอีํานาจจดัเก็บคาธรรมเนียมแฟรนไชสของยาสูบ (State Business 
(Tobacco) Franchise Fees) ทําใหรฐับาลกลางพยายามหารายไดใหแกรัฐตางๆ เพื่อทดแทนรายไดคาธรรมเนียมท่ีหายไป โดยจดัเก็บรายไดจาก
คาธรรมเนียมแฟรนไชสการผลติและจําหนายยาสูบเพิ่มข้ึนแทนรัฐ ในป พ.ศ.2540-2541 มูลคารายไดสวนนี้สูงถึง 3,000 ลานดอลลารออสเตรเลีย  
ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2541 รัฐบาลประกาศใหจัดเก็บอากรสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตตามปรมิาณมวนแทนการเก็บจากน้ําหนัก โดยเริ่มใชท่ัว
ประเทศเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
60 ท่ีมา: http://health.gov.au/internet/wcms/publishing .nsf/  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526 รฐับาลไดเปลี่ยนนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหรี่ คืออัตรา
ภาษีสรรพสามิตมกีารปรับใหสัมพันธกบัดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI)ในทุกๆ 6 เดือน คือ ในเดือน กุมภาพันธกับเดอืนสิงหาคม 
ตาม CPI ครึ่งปในเดือนธันวาคม และเดอืนมิถุนายน และอัตราภาษีของยาสูบท่ีไมใชบุหรี่จะตองปรบัอัตราใหสูงข้ึนจนเทากับอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ และเพิ่มข้ึนตามดัชนีราคาผูบรโิภค ซ่ึงอัตราภาษีท้ังสองเทากันแลวในป พ.ศ. 2529 นอกจากนี้แตเดิมอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ท่ีจัดเกบ็จากบุหรี่
ในประเทศจะต่าํกวาอากรขาเขาบุหรี่ เนือ่งจากอากรขาเขาจะกําหนดใหสูงกวา จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 จึงทําใหอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่
เทากันกับอากรขาเขาบุหรี่เพื่อสงเสริมการแขงขันการคาระหวางประเทศ 
61 การวิจยัของประเทศออสเตรเลยียืนยันวา ความสามารถในการใชจาย (Affordability) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่โดยเฉพาะของเด็ก คา
ความยืดหยุนอุปสงคบุหรี่ตอราคาลาสุดอยูท่ี -0.87  สําหรับเด็กชายอยูท่ี -1.51 และเด็กหญิง -0.32 น่ันหมายถึง การข้ึนราคาบุหรี่ทุกๆ รอยละ 10 จะทํา
ใหเกิดอุปสงคบุหรี่ลดลงรอยละ 8.7  
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ตารางที่ 5.3: อัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบของประเทศออสเตรเลีย 
พิกัด ประเภทสินคา อัตราภาษ ี
5.1 ที่มีลักษณะเปนแทงหรือมวนที่มีขนาดไมเกิน 0.8 

กรัมตอมวน ทีผ่ลิตจากสวนผสมของใบยาสูบโดยแท 
0.24343 ดอลลารออสเตรเลียตอมวน 

5.5 อ่ืนๆ ที่ผลิตจากใบยาสูบและมียาสูบเกินกวา 0.8 กรัม 
(รวมถึงบุหร่ีทีม่ียาสูบเกินกวา 0.8 กรัมตอมวน) 

304.30 ดอลลารออสเตรเลียตอกิโลกรัม 

ที่มา: http://ww.ato.gov.au ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 

5.6.3 การคํานวณภาษ ี 
  การคํานวณภาษีใชวิธีมาตรฐานโดยจะคํานวณหารายไดภาษีดวยการคูณอัตราอากร
สรรพสามิตกับปริมาณสินคาที่ตองอากรตามที่กําหนด โดยจะเปนการคํานวณตามปริมาณหรือหนวยวัดที่
ชัดเจน ซ่ึงจะเปนการจัดเก็บภาษีตามปริมาณ (Specific Rate) ดังนี้ 
  - ในกรณีบุหร่ีซิกาแรตและซิการจะจัดเก็บอากรสรรพสามิตตอมวน 
  - กรณีใบยาสูบจะจัดเก็บภาษีตอกิโลกรัม 

ทั้งนี้การคํานวณหาภาระภาษีตามกฎหมายถือวาเปนหนาที่ของผูประกอบการตอง
คํานวณหาภาระภาษีเอง ตามระบบประเมินภาษีดวยตนเอง (Self – Assessment) 

5.6.4 สูตรและตัวอยางการคํานวณภาษ ี
1) กรณียาสูบผลิตในประเทศ 

ภาษีสรรพสามิต 
 = ปริมาณน้ําหนัก * อัตราภาษีตามปริมาณของประเภทยาสูบ  
 = 0.8 * (0.24343 * 20)   
 = 3.89488 ดอลลารออสเตรเลีย/20มวน 
     

2) กรณียาสูบนําเขา  
ภาษีสรรพสามิต 
 = ปริมาณน้ําหนัก (มวน/กิโลกรัม) * อัตราภาษีตามปริมาณของประเภทยาสูบ  
 = 0.8 * (0.24343 * 20)   
 = 3.89488 ดอลลารออสเตรเลีย/20มวน 
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บทที่ 6 
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตประเทศแคนาดา62 

 
6.1 บทนํา 

  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  ประเทศแคนาดามีรายไดภาษีรวมทั้งสิ้น 198.41 พันลาน    

ดอลลารแคนาดาหรือ 6,573.72 พันลานบาท63 ในจํานวนนี้เปนภาษีสรรพสามิตจํานวน 4.8 พันลานดอลลาร
แคนาดาหรือ 159.03 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 2.44 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น ภาษีบุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ
อ่ืนๆ ถูกจัดเก็บในรูปของภาษีสรรพสามิต หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ สํานักงานจัดเก็บ
รายไดของแคนาดา (Canada Revenue Agency: CRA) ทําหนาที่จัดเก็บทั้งภาษีเงินได (Income Tax) ภาษี
สินคาและบริการ (Goods and Services Tax) ภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขา (Customs Import Duties) 
และภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา และยาสูบดําเนินการภายใตกฎหมาย
สรรพสามิต พ.ศ. 2544 (Excise Act, 2001) 
  ในบทนี้จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี ตลอดจนโครงสรางอัตราภาษี 
และวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา 

   
6.2 โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี 
 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ประเทศแคนาดามีการปรับโครงสรางองคกรของ 
หนวยงานจัดเก็บภาษี  โดยเปลี่ยนสถานะของหนวยงานจัดเก็บภาษี จากกรมจัดเก็บรายไดของแคนาดา 
(Canada Revenue Department) ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เปน
หนวยงานอิสระใชช่ือวา “สํานักงานศุลกากรและรายไดของแคนาดา” (The Canada Customs and Revenue 
Agency: CCRA) ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงรายได (Ministry of National Revenue) ทําหนาที่ 
จัดเก็บรายไดภาษีของรัฐทั้งในประเทศ และภาษีนําเขา รวมถึงการใหบริการดานการคาและพิธีการศุลกากร
แกลูกคาอีกดวย 
  ตอมา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 รัฐบาลแคนาดาจัดตั้งหนวยงานใหม ช่ือวา “The 
Canada Border Services Agency (CBSA)” รับมอบหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกดานการคา และ
ควบคุม ดูแลดานพิธีการศุลกากรตามแนวชายแดนที่แบงมาจาก CCRA และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

                                                        
62 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้มาจาก www.cra-arc.gc.ca  ท้ังนี้ปงบประมาณของประเทศแคนาดาเริม่จาก 1 เมษายน – 30  มีนาคม ของปถัดไป 
63 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 1 ดอลลารแคนาดา เทากับ 33.1320 บาท อัตราคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 25 
มกราคม 2551 
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CCRA ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานจัดเก็บรายไดของแคนาดา (The Canada Revenue Agency: CRA)” ซ่ึง
เปนหนวยงานอิสระท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงรายได มีกรรมาธิการ (Commissioner) เปน
หัวหนาหนวยงาน คอยกํากับ ดูแลการทํางานของเจาหนาที่ในหนวยงานทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค และ
มีคณะกรรมการบริหาร (The CRA Board of Management) จํานวน 15 คน คอยควบคุม ดูแล และรายงานผล
การดําเนินงานของ CRA ใหรัฐมนตรีฯทราบ  
  โครงสรางการบริหารจัดการของ CRA แบงออกเปน หนวยงานสวนกลาง ไดแก สํานักงาน
สวนกลาง (National Office) หนวยงานสวนภูมิภาค (Local Tax Services Office) จํานวน 13 แหง และ
หนวยงานที่ใหบริการภาษีระหวางประเทศ (International Tax Services Office) จํานวน 1 แหง  

CRA ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษีทั้งของรัฐบาลสวนกลาง และของรัฐบาลสวนทองถ่ิน  
นําสงเงินรายไดภาษีใหกับรัฐบาลเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น CRA ยังมีหนาที่ในการบริหาร
เงินรายไดอ่ืนๆ ที่จัดเก็บจากหนวยงานอื่นอีกดวย ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 CRA จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 เปนเงิน 12,316 ลานดอลลารแคนาดา ซ่ึงรายไดสวนใหญของ CRA มาจากการ
จัดเก็บภาษีเงินได (Income Tax) ภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax: GST)  ภาษีพลังงาน 
(Energy Tax) และภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ตามลําดับ ดังตารางที่ 6.1 
 
ตารางที่ 6.1 รายไดภาษีทั้งสิน้ที่สํานักงานจัดเก็บรายไดของประเทศแคนาดาจัดเก็บได                                        
                                                                                                                                                       หนวย: ลานดอลลารแคนาดา 

ประเภทภาษ ี รายไดภาษี
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

สัดสวน 
(%) 

รายไดภาษี
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2549 

สัดสวน 
(%) 

1. ภาษีเงนิได 139,944 75.20 153,099 77.16 
2. ภาษีสินคาและบริการ 33,020 17.75 31,296 15.77 
3. ภาษีพลังงาน 5,076 2.72 5,128 2.58 
4. ภาษีศุลกากรขาเขา 3,330 1.79 3,704 1.87 
5. คาธรรมเนียมประกันภัย 

ผูเดินทางทางอากาศ 
(Air Travellers Security 

Charge) 

353 0.19 357 0.18 

6. ภาษีสรรพสามิต และ 
ภาษีอากรอ่ืนๆ 

4,377 2.35 4,832 2.44 

รวม 186,100 100 198,416 100 
ที่มา: CRA Annual Report ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 74 -

ในปงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 รายไดภาษียาสูบของรัฐบาลกลางที่ CRA จัดเก็บไดเปน
จํานวน 2,773.83 ลานดอลลารแคนาดา ในจํานวนนี้เปนภาษีสรรพสามิต และภาษีอากรพิเศษของบุหร่ี
จํานวน 2,521.74 ลานดอลลารแคนาดา คิดเปนรอยละ 90.91 รายละเอียดดังตารางที่ 6.2 และแผนภาพที่ 6.1  
 
ตารางที่ 6.2 รายไดภาษยีาสูบของรัฐบาลกลางแคนาดา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548-2549   

หนวย: ดอลลารแคนาดา 
ประเภทสินคา จํานวนเงิน สัดสวน (%) 

1. ภาษีสรรพสามิต   
- บุหร่ีซิกาแรต 2,520,889,416 90.88 
- ซิการ 6,602,730 0.24 
- ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน 164,903,498 5.94 
- ใบยาสูบ 173,240 0.01 

2. ภาษีอากรพิเศษ   
- บุหร่ีซิกาแรต 850,229 0.03 
- ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน 929,977 0.03 

3. ภาษีอ่ืนๆ   
- ผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน 41,723,247 1.51 
- ใบยาสูบ 36,608,922 1.32 
- อ่ืนๆ 1,145,618 0.04 

รวมทั้งสิ้น 2,773,826,877 100.00 
             ที่มา: Physicians for a Smoke-Free Canada – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 
 
แผนภาพที่ 6.1 สัดสวนรายไดภาษยีาสูบของประเทศแคนาดา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548-2549 

 
ที่มา: Physicains for a Smoke-Free Canada – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 
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ประเทศแคนาดาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก 5 สินคาหลัก ไดแก สุรา ไวน รถยนต น้ํามัน 
และผลิตภัณฑยาสูบซึ่งรวมถึงบุหร่ีดวย โดยจัดเก็บภาษีจากการจําหนายสินคาดังกลาวทั้งที่ผลิตในประเทศ
และที่นําเขา การจัดเก็บภาษีบุหร่ีสรรพสามิตอาศัยอํานาจกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 2544 (The Excise Act, 
2001) ผูผลิต และผูนําเขาบุหร่ี มีหนาที่ตองเสียภาษี 2 ประเภท ไดแก ภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และ
ภาษีอากรพิเศษ (Special Duty) 

   
6.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer) 
 
  ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ไดแก 

1) ผูผลิตบุหร่ีในประเทศแคนาดา  (Domestic Manufacturer) 
2) ผูนําเขาบุหร่ีเขามาในประเทศแคนาดา (Importer) 

  3) ผูไดรับอนญุาตใหดําเนินธุรกิจรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop Licensee) 
 
6.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
 

 6.4.1 กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ  
สําหรับยาสูบที่ผลิตในประเทศ ภาระภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจาก 

โรงอุตสาหกรรม หรือเมื่อมีการซื้อขายบุหร่ีกอนที่จะมีการขนยายออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อไปจําหนาย
หรือบริโภคภายในประเทศ  โดยผูไดรับอนุญาตในการผลิต (Tobacco Licensee) ตองดําเนินการบรรจุหีบหอ 
(Packaging) ติดฉลาก (Tobacco Marking) ที่ไดรับอนุญาต และติดแสตมป (Stamping) ใหเสร็จเรียบรอยโดย
ผูผลิตบุหร่ีตองยื่นแบบรายการภาษีออนไลนผานระบบ Electronic-filing (E-filing) กอนนําสินคาออกจาก
โรงงาน หรือคลังสินคา (Excise Warehouse) หรือคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ (Special Excise Warehouse) 
และตองสงเอกสารและชําระภาษีกอนวันสุดทายของเดือนที่นําสินคาออกจากโรงงาน หรือคลังสินคาฯ 
ใหแกผูรับชําระภาษีที่ไดรับการแตงตั้งจากกรรมาธิการ (Receiver General) ซ่ึงไดแก สํานักงานภาษีทองถ่ิน 
(Local Tax Services Office) ในทองที่ที่สํานักงานใหญของผูมีหนาที่เสียภาษีตั้งอยู หรือชําระภาษีออนไลน
ผานระบบการรับชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payments)  

6.4.2 กรณีบุหร่ีนําเขา  
จุดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของบุหร่ีที่นําเขาจากตางประเทศเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหร่ี 

ออกจากคลังสินคาศุลกากรที่ไดรับอนุญาต หรือคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ (Customs Bonded Warehouse 
หรือ Special Excise Warehouse) โดยผูนําเขาตองขนยายบุหร่ีเขาไปเก็บในคลังสินคาฯ และทําการบรรจุหีบ
หอ ติดฉลาก (Tobacco Marking) ที่ไดรับอนุญาต และติดแสตมป อีกทั้งผูขนยายยาสูบตองยื่นแบบแสดง
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รายการภาษีพรอมเอกสารประกอบ และชําระภาษียาสูบผานทางระบบชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส กอนที่
จะนําสินคาออกจากคลังสินคาฯ ผูนําเขามีเวลาเก็บสินคาเพียง 1 เดือนเปนอยางมาก เพราะผูนําเขาตองยื่น
ชําระภาษีกอนวันสุดทายของเดือนที่สินคาถูกนําเขาไปเก็บในคลังสินคา 

6.4.3 กรณีบุหร่ีที่ตองชําระภาษีอากรพิเศษ (Special Duty) 
ผูผลิต และผูนําเขาบุหร่ี และสินคายาสูบอื่นมีหนาที่ตองชําระภาษีอากรพิเศษเพิ่มเติมจาก 

ภาษีสรรพสามิต โดย CRA จัดเก็บภาษีอากรพิเศษใน 2 กรณี ไดแก 
1) บุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่นําเขามาเพื่อสงไปจําหนายในรานคาปลอดภาษี โดยจุด 

การจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อผูไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจรานคาปลอดภาษี  (Duty Free Shop Licensee)  
มีการขนยายบุหร่ีออกจากคลังสนิคาศุลกากรที่ไดรับอนุญาตไปยังรานคาปลอดภาษี  

2) บุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่ถูกนําเขามาพรอมกับผูที่เดินทางเขามาในประเทศ 
แคนาดา (Traveller’s Tobacco) เพื่อนําไปจําหนายภายในประเทศ และไมไดปดแสตมป โดยจุดการชําระ
ภาษีเกิดขึ้นเมื่อสินคาถูกนําเขามาในประเทศโดยบุคคลที่นําสินคาเขามาเปนผูมีหนาที่ชําระภาษี  
  3) บุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่ผลิตในประเทศ และสงไปจําหนายใหแกตลาดเพื่อการ
สงออก (Export markets) 
 
6.5 การบริหารจัดเก็บภาษี  (Tax Administration)  
 

การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีดําเนินการผานระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาต  
(License System) ควบคูไปกับการใชระบบแสตมป (Stamp System) ภายใตการบริหารจัดเก็บภาษีที่ประเมิน
โดยเจาหนาที่   (Authoritative or Official Assessment) โดยกฎหมายภาษีสรรพสามิต (The Excise Act, 
2001: Part 2 and Part 5) มาตรา 188 กําหนดใหเจาหนาที่เปนผูประเมินภาษี โดยระบุวาผูมีหนาที่เสียภาษีตอง
เสียภาษีเปนจํานวนเทาไร และแจงแกผูมีหนาที่เสียภาษีใหเสียภาษีตามจํานวนที่เจาหนาที่ประเมิน  วิธีนี้
เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบจํานวนภาษีกอนการเสียภาษี (Pre Audit) ดังนั้น จึงไมมีการตรวจสอบ
ประเมินยอนหลัง (Post Audit) อีก ทั้งนี้ หากผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินภาษีของเจาหนาที่ ผูเสีย
ภาษีมีสิทธิ์คัดคานการประเมินภาษีไดภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ไดหนังสือแจงการประเมิน 

เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีและควบคุมใบยาสูบ ผลิตภัณฑยาสูบ และบุหร่ีเปนระบบ และ 
สามารถจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย การบริหารจัดเก็บภาษียาสูบของประเทศแคนาดาจึงประกอบ
ไปดวยระบบงานหลายดาน เร่ิมจากการออกใบอนุญาตใหเพาะปลูกตนยาสูบ  การอนุญาตผลิต  การบริหาร
จัดเก็บภาษีจากแสตมป ตลอดจนการออกใบอนุญาตขาย ระบบงานที่รองรับการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี และ
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่สําคัญ มีดังนี้      

6.5.1 ระบบใบอนุญาต (Licensing System) 
กฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2544 (Excise Act, 2001) กําหนดวาผูใดจะดําเนินธุรกิจ 
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เกี่ยวกับการเปนผูผลิตหรือผูจําหนายบุหร่ีหรือสินคาสรรพสามิตใดๆ ไมไดจนกวาจะไดรับการอนุมัติจาก
กรรมาธิการ (The Commissioner) โดยใหผูที่ตองการผลิต นําเขา หรือจําหนายบุหร่ีตองขออนุญาตในการ
ผลิตและจําหนายสินคากอนดําเนินการ ทั้งนี้ ผูผลิตบุหร่ีทั้งในประเทศ และผูนําเขาตองบรรจุสินคาในบรรจุ
ภัณฑ และติดฉลาก ยี่หอตามที่ไดรับการอนุมัติ อีกทั้งตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบกอนนําสินคาไป
จําหนายหรือบริโภค  

การจัดเก็บภาษีบุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นของ CRA ดําเนินการควบคูไปกับระบบ 
ใบอนุญาต ตั้งแตการผลิตสินคา (License for Production) และการจําหนายสินคา (License for Sale) โดย 
ผูขออนุญาตตองยื่นขอใบอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักงานภาษีในทองที่นั้นๆ สําหรับแตละผูขออนุญาต 
(Specific Persons) แตละประเภทและชนิดสินคา (Specific Products) แตละทองที่ (Specific Locations) โดย
ไมคิดคาธรรมเนียมรายปในการขออนุญาต และใบอนุญาตแตละชนิดจะมีอายุการใชงานได 2 ป หาก
ตองการจะตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตจะตองยื่นคํารองกอนวันหมดอายุลวงหนา 30 วัน 

ประเภทของใบอนุญาตที่ CRA กําหนดใหใช มีดังตอไปนี้ 
1) ใบอนุญาตผลิตสินคายาสูบ (Tobacco License) ผูใดประสงคจะดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับ 

การแปรสภาพใบยาสูบใหเปนบุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการเอากานใบยาสูบออก 
(Stemming) การมวนใบยาสูบ (Reconstituting) และการบรรจุหีบหอใบยาสูบ หรือผลิตภัณฑยาสูบ 
(Packing) ตองยื่นขออนุญาตกอนดําเนินการดังกลาว 

2) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาสรรพสามิต (Excise Warehouse License) ผูไดรับอนุญาต 
ผลิตสินคายาสูบ (Tobacco Licensee) ที่ตองการจัดตั้งคลังสินคาสรรพสามิตในโรงงาน จะตองขออนุญาต
จัดตั้งคลังสินคาสรรพสามิตกอนเพื่อเก็บรักษาสินคายาสูบของตนเองกอนการเสียภาษี ซ่ึงสินคายาสูบที่เก็บ
ในคลังสินคาจะตองเปนสินคาที่ยังไมไดรับการบรรจุหีบหอ และปดแสตมป กรณีผลิตภัณฑยาสูบที่ผลิตใน
ประเทศแคนาดา และผูผลิตยังไมไดปดแสตมปในโรงงานผลิต ผูผลิตจะตองขนยายสินคาเขาไปใน
คลังสินคาสรรพสามิตที่ไดรับอนุญาตทันที 

3) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ (Special excise warehouse license) ผูที่ 
ประสงคจะตั้งคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ ตองเปนบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูไดรับอนุญาตผลิตสินคา
ยาสูบ (Tobacco Licensee) แตเพียงผูเดียว ใหจําหนายหรือสงมอบสินคาใหแกบุคคลที่เปน Accredited 
Representative ซ่ึงไดแก ทูตตางประเทศ และเจาหนาที่ในสถานกงสุล ซ่ึงผูที่ขออนุญาตจัดตั้งคลังสินคา
สรรพสามิตพิเศษสามารถจัดตั้งคลังสินคาไดเพียง 1 คลังสินคาเทานั้น  

4) ใบอนุญาตจัดจําหนายสินคายาสูบ (Tobacco Dealer’s License) ผูที่ประสงคจะขายสง  
และขายปลีกใบยาสูบ จะตองยื่นขออนุญาตกอนการซื้อขายสินคา ซ่ึงผูไดรับอนุญาตไมสามารถแปรสภาพ
สินคาใบยาสูบกอนการจําหนายไดอีก 

5) ใบอนุญาตจําหนายสินคายาสูบในรานคาปลอดภาษี (Duty free shop license) ผูใด 
ประสงคจะจัดตั้งรานคาปลอดภาษี เพื่อจําหนายบุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่นําเขามาในประเทศแคนาดา  
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ตองยื่นขออนุญาตกอน ทั้งนี้ บุหร่ีและผลิตภัณฑยาสูบอื่นที่จะนําเขามาจําหนายในรานคาปลอดภาษีตอง
ไดรับการชําระภาษีอากรพิเศษเรียบรอยแลว แตหากผูไดรับอนุญาตขายบุหร่ีที่นําเขาใหแกบุคคลที่มิใชชาว
แคนาดาซึ่งกําลังจะเดินทางออกนอกประเทศแคนาดาในจํานวนไมเกิน 200 มวน ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิ์ขอ
คืนเงินภาษีอากรพิเศษสําหรับสินคาดังกลาวจาก CRA ไดตามสัดสวนของปริมาณสินคาที่ผูซ้ือจะนําออกไป
นอกประเทศ  

6.5.2 ระบบแสตมป (Stamping system) 
กฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2544 (The Excise Act, 2001) มาตรา 2 กําหนดความหมาย  

และรูปแบบของฉลากที่ตองติดบนหีบหอที่บรรจุสินคายาสูบเพื่อแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตไว ซ่ึงก็คือ
ระบบแสตมปยาสูบ ทั้งนี้ กฎหมายมาตรา 34 และ 35 กําหนดใหผูผลิตที่ไดรับอนุญาตและผูนําเขา
รับผิดชอบบรรจุหีบหอ  ติดฉลาก  และติดแสตมปสินคายาสูบ  กอนการขายยาสูบเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ระบบแสตมปยาสูบถูกนํามาใชเพื่อเสริมการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ อันเนื่องมาจากปญหา
ยาสูบเถื่อนและยาสูบลักลอบนําเขา โดยกําหนดวิธีการติดแสตมปที่ซองบุหร่ี หรือหีบหอผลิตภัณฑยาสูบอื่น 
โดยหามไมใหขนยายยาสูบที่ไมติดแสตมปออกจากโรงงานผลิตสินคา ดานศุลกากร หรือคลังสินคา
สรรพสามิต  
  กฎหมายระบุใหติดแสตมปอยางชัดเจน  และกําหนดใหผูที่เปดหีบหอสินคาเพื่อบริโภค
ตองฉีกและหรือทําลายแสตมปทุกครั้งโดยถือเปนหนาที่ เพื่อปองกันไมใหมีการนําแสตมปยาสูบไปใชเพื่อ
ประโยชนอ่ืนใด โดยแสตมปตองระบุคําวา “Duty Paid” เพื่อแสดงถึงการชําระภาษี และมีหลายสีเพื่อระบุ
จังหวัดที่จะนําสินคาไปจําหนาย 

6.5.3 การควบคุมทางเอกสารหลักฐาน และบัญชี 
ผูผลิตสินคายาสูบที่ไดรับอนุญาตนอกจากจะมีหนาที่ตองยื่นแบบรายการภาษีและชําระ

ภาษีแลว ผูผลิตยังมีหนาที่ตองเก็บรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการชําระภาษีไวที่
โรงงานผลิตเปนเวลาอยางนอย 5 ป เชน กรรมวิธีการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่นําเขาไปในโรงงานผลิต 
ประเภทและปริมาณสินคาที่ผลิตและจําหนาย ปริมาณสินคาคงเหลือ เปนตน ระบบนี้กําหนดใหผูไดรับ
อนุญาตผลิตบุหร่ีมีหนาที่ยื่นรายงานและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนบัญชีใหพรอมให
เจาหนาที่ภาษีตรวจสอบไดตลอดเวลา  

นอกจากนี้ ผูผลิตบุหร่ีตองขออนุมัติจาก CRA กอน เมื่อตองการนําบุหร่ี หรือผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่นมาบรรจุหีบหอใหม (Repackaging) ในสถานที่ที่ไมใชโรงงานผลิตสินคา ซ่ึงการบรรจุหีบหอใหม
จะดําเนินการไดเฉพาะในคลังสินคาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

6.5.4 การใชเจาหนาที่ควบคุมหรือตรวจสอบภาษี 
เจาหนาที่ดําเนินการควบคุมผานระบบแสตมป โดยจัดสงเจาหนาที่ไปที่โรงงานผลิต ดาน

ศุลกากร หรือคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ เพื่อตรวจสอบจํานวนบุหร่ี และหีบหอ รวมถึงควบคุมการบรรจุ
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หีบหอ การติดฉลาก และการปดแสตมปใหถูกตอง กอนนําสินคาออกไปจําหนาย ดังนั้น เจาหนาที่จึงไมตอง
ดําเนินการตรวจสอบประเมินภาษียอนหลัง (Post Audit) อีก 

6.5.5   บทกําหนดโทษ 
  กฎหมายภาษีสรรพสามิตกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายไวอยางละเอียด โดยแยก
บทลงโทษสําหรับแตละการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งความผิดทางแพงและทางอาญา บทลงโทษสวนใหญ
กําหนดในรูปคาปรับและการจําคุก โดยใหคิดคาปรับแตละการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมกันไป  
  ตัวอยางเชน ในสวนที่ 6 ของกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2544 (Section 6: Excise Act, 
2001) กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการผลิต และจําหนายสินคายาสูบอยางผิดกฎหมาย โดยฝาฝนมาตรา 25 
มาตรา 27 และ มาตรา 29 จะถูกลงโทษปรับไมเกิน 50,000 – 1,000,000 ดอลลารแคนาดาหรือประมาณ 
1,750,000-3,500,000 บาท หรือจําคุกตั้งแต 18 เดือน ถึง 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ขึ้นอยูกับเจตนาในการกระทํา
ความผิด กรณีครอบครอง หรือจําหนายบุหร่ีที่ไมมีแสตมป จะถูกลงโทษตามจํานวนสินคาผิดกฎหมายที่
ครอบครองหรือจําหนายไป เชน การลงโทษขั้นต่ํา เอาจํานวนบุหร่ีที่กระทําผิด คูณดวย 0.165 ดอลลาร
แคนาดา และการลงโทษขั้นสูง เอาจํานวนบุหร่ีที่กระทําผิด คูณดวย 0.246 ดอลลารแคนาดา ตัวอยางบท
กําหนดโทษอื่นๆ ดังตามตารางที่ 6.3 
 
ตารางที่ 6.3 ตัวอยางบทกําหนดโทษของประเทศแคนาดา 

ประเภทความผิด บทลงโทษ มาตรา 
1. การหนีภาษี มีเจตนา หนีภาษี รวมทั้ง ผูใหความ
ชวยเหลือตองรับผิดเหมือนเปนตัวการ 

- ปรับ 200% ของจํานวนภาษีที่พึงตองชําระ 236 
 

2. การครอบครองยาสูบ 
    2.1 ครอบครองยาสูบนําเขาที่ไมเสียภาษี 
  

       2.2 ครอบครองยาสูบนําเขาเกินกวาจํานวนที่ไดแจง
ใหเจาหนาที่ทราบ 
       2.3 ครอบครองยาสูบที่ผลิตในประเทศที่ไมเสียภาษี 

 
- ปรับ 0.355548 ดอลลารแคนาดาตอบุหรี่ 1 มวน 
 - ปรับ 0.205 ดอลลารแคนาดาตอยาสูบมวน 1 แทง 
- ปรับ 203.804 ดอลลารแคนาดาตอผลิตภัณฑยาสูบ
อื่น 1 กิโลกรัม ที่นอกเหนือบุหรี่ และยาสูบมวน 

 
240 

 
 
 

 

3. กรณีผูไดรับอนุญาตใหผลิตสินคายาสูบไมติดแสตมป 
หรือ ฉลากสินคาตามที่ไดรับอนุญาต 

- ปรับ 200% ของจํานวนภาษีที่พึงตองชําระ 
  

 
233-234 

4. ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบชําระภาษี หรือไมเก็บ
รักษาเอกสาร หลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

- ปรับ 100 ดอลลารแคนาดาตอ เอกสารแตละ
ประเภท 
 

252 

5. กรณีเจาหนาที่การเงิน ผูตรวจบัญชีการแจงขอมูล 
เอกสารหลักฐาน รายงานเท็จ การทําบัญชีสองบัญชี ฯ 

- ปรับ 250 ดอลลารแคนาดาตอ เอกสารแตละ
ประเภท 

253 

 
 บทกําหนดโทษกาํหนดไวแตกตางกนัขึ้นกับประเภทสนิคา และแปรผันตามมูลคาภาษีทีพ่งึตองชําระ 
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6.6 โครงสรางอัตราภาษี 
 

6.6.1 ฐานภาษี (Tax Base) 
  ฐานภาษีที่ใชคิดคํานวณภาษีบุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นของประเทศแคนาดาตามอัตรา
ภาษีตามสภาพ (Specific Tax or Unit Tax) คือ ปริมาณของสินคายาสูบ ซ่ึงกําหนดหลายรูปแบบแตกตางกัน
ไปตามประเภทของยาสูบ เชน บุหร่ี ยาสูบมวน และซิการใชตอมวนหรือแทง (per Stick) ผลิตภัณฑยาสูบอื่น
ใชน้ําหนัก (Kilogram หรือ Gram) โดยกฎหมายกําหนดกําหนดใหบรรจุหีบหอบุหร่ี ไดตั้งแต 20-25 มวนตอ 
1 ซอง (Pack) 

6.6.2 อัตราภาษี (Tax Rate) 
  ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศแคนาดา กําหนดอัตราภาษีแตกตางกันตาม
ประเภทสินคา และแตกตางกันระหวางสินคายาสูบที่ผลิตในประเทศ และสินคานําเขา โดยกําหนดใหบังคับ
ใชอัตราภาษีเหมือนกันในทุกเขตจังหวัดและอาณาเขตของประเทศแคนาดา  (บังคับใชตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป) ดังตารางที่ 6.4 – 6.7 
 
ตารางที่ 6.4  โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตของบุหร่ีในประเทศของประเทศแคนาดา  

ประเภทสินคา ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรพิเศษ 
($=ดอลลารแคนาดา) 

1. บุหรี่ $0.425 ตอบุหรี่ 5 มวน หรือเศษของ  
5 มวนที่อยูในหีบหอเดียวกัน  

- 

2. บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนายและ
ขนสงไปยังรานคาปลอดภาษี หรือรานคาบน
เครื่องบิน/เรือโดยสาร 

$0.374875 ตอบุหรี่ 5 มวน หรือเศษ
ของ 5 มวนที่อยูในหีบหอเดียวกัน 

- 

3. บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนาย และขน
สงไปยังตลาดเพื่อการสงออก (นอกเหนือจาก
รานคาปลอดภาษี หรือรานคาบนเครื่องบิน/เรือ
โดยสารของตางประเทศ) กรณีปริมาณสินคาที่
ผลิตไมเกิน 1.5% ของปกอนหนา (ปปฏิทิน) 

- $0.075 ตอ มวน 

4. บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนาย และขน
สงไปยังตลาดเพื่อการสงออก (นอกเหนือจาก
รานคาปลอดภาษีหรือรานคาบนเครื่องบิน/เรือ
โดยสารของตางประเทศ) กรณีปริมาณสินคาที่
ผลิตเกินกวา 1.5% ของปกอนหนา (ปปฏิทิน) 

$0.425 ตอบุหรี่ 5 มวน หรือเศษของ  
5 มวนที่อยูในหีบหอเดียวกัน 

$0.095724 ตอ มวน 
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ตารางที่ 6.5 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีอากรพิเศษของบุหร่ีที่นําเขามาในประเทศแคนาดา  
ประเภทสินคา ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรพิเศษ 

($=ดอลลารแคนาดา) 
1. บุหรี่นําเขา $0.425 ตอบุหรี่ 5 มวน หรือเศษของ  

5 มวนที่อยูในหีบหอเดียวกัน 
$0.075 ตอ มวน 

2. บุหรี่นําเขาพรอมกับผูที่เดินทางเขามาใน
ประเทศแคนาดา (กรณีที่เกินกวา 200 มวน) 

- $0.075 ตอ มวน 

 
ตารางที่ 6.6  โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีอากรพิเศษ ของยาสูบมวนที่ผลิตในประเทศ และ 

       นําเขาของประเทศแคนาดา 
ประเภทสินคา ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรพิเศษ 

($=ดอลลารแคนาดา) 
1. ยาสูบมวน (Tobacco  Sticks)64 $0.06325 ตอ แทง - 
2. ยาสูบมวนที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนาย และ 
ขนสงไปยังรานคาปลอดภาษีทั้งของชาวแคนาดา 
และชาวตางประเทศ คลังสินคาทัณฑบนของ
ศุลกากร หรือรานคาบนเครื่องบิน/เรือโดยสาร 

$0.054983 ตอ แทง - 

3. ยาสูบมวนที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนาย และ 
ขนสงไปยังตลาดเพื่อการสงออก (นอกเหนือจาก
รานคาปลอดภาษี หรือรานคาบนเครื่องบิน/เรือ
โดยสารของตางประเทศ) กรณีปริมาณสินคาที่
ผลิตไมเกิน 1.5% ของปกอนหนา (ปปฏิทิน) 

- $0.055 ตอ แทง 

4. ยาสูบมวนที่ผลิตในประเทศ เพื่อจําหนายและ 
ขนสงไปยังตลาดเพื่อการสงออก (นอกเหนือจาก
รานคาปลอดภาษี หรือรานคาบนเครื่องบิน/เรือ
โดยสารของตางประเทศ ) กรณีปริมาณสินคาที่
ผลิตเกินกวา 1.5% ของปกอนหนา (ปปฏิทิน) 

$0.06325 ตอ แทง $0.042 ตอ แทง 

5. ยาสูบมวนนําเขา - $0.055 ตอแทง 
6. ยาสูบมวนที่นําเขาพรอมกับผูที่เดินทางเขามา
ในประเทศแคนาดา (กรณีที่เกินกวา 200 แทง) 

- $0.055 ตอแทง 

 

                                                        
64 Tobacco Sticks หมายถึง ใบยาสูบที่นาํมามวนเพื่อใชสูบ ที่นอกเหนือจากซิการ และตองผานกระบวนการตระเตรียมกอนนํามาบริโภค ถา 
Tobacco Sticks มีความยาวเกินกวา 90 มิลลิเมตร หรือ 800 มิลลิกรัม ใหถือวา Tobacco Sticks 1 แทง มีความยาว 60 มิลลิเมตร หรือ 650 
มิลลิกรัมสวนที่เหลือใหนับเปนอีก 1 แทง 
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ตารางที่ 6.7 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีอากรพิเศษ ของผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่ผลิตใน  
                    ประเทศ และนําเขาของประเทศแคนาดา 

ประเภทสินคา ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรพิเศษ 
($=ดอลลารแคนาดา ตอ กิโลกรัม) 

1. ผลิตภัณฑยาสูบอื่น $57.85 ตอ กิโลกรัม - 
2. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆที่ผลิตในประเทศ เพื่อ
จําหนาย และขนสงไปยังรานคาปลอดภาษีทั้ง
ของชาวแคนาดา และชาวตางประเทศ 
คลังสินคาทัณฑบนของศุลกากร หรือรานคา
บนเครื่องบิน/เรือโดยสาร 

$49.983 ตอ กิโลกรัม - 

3. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศ เพื่อ
จําหนาย และขนสงไปยังตลาดเพื่อการสงออก 
(นอกเหนือจากรานคาปลอดภาษี หรือรานคา
บนเครื่องบิน/เรือโดยสารของตางประเทศ ) 
กรณีปริมาณสินคาที่ผลิตไมเกิน 1.5% ของป
กอนหนา (ปปฏิทิน) 

- $50.00 ตอ กิโลกรัม 

4. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศ เพื่อ
จําหนาย และขนสงไปยังตลาดเพื่อการสงออก 
(นอกเหนือจากรานคาปลอดภาษี หรือรานคา
บนเครื่องบิน/เรือโดยสารของตางประเทศ) 
กรณีปริมาณสินคาที่ผลิตเกินกวา 1.5% ของป
กอนหนา (ปปฏิทิน) 

$57.85 ตอ กิโลกรัม $46.002 ตอ กิโลกรัม 

5. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่นําเขา (ยกเวนซิการ) - $0.05 ตอกรัม 
6. ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่นําเขาพรอมกับผูที่
เดินทางเขามาในประเทศแคนาดา (เกินกวา 200 
กรัม) 

- $0.05 ตอกรัม 

7. ใบยาสูบ $1.572 ตอ กิโลกรัม - 
8. ซิการ $18.50 ตอซิการ 1,000 มวน $0.067 ตอซิการ 1 มวน 

และ 67% * 
*หมายเหตุ: 67% ของราคาขายของผูผลิตในประเทศ (Canadian Manufacturer’s Sale Price) หรือมูลคาภาษีที่ชําระขณะ
นําเขาสินคา 
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5 

 5 

สูตรและตัวอยางการคํานวณภาษี  
 

กรณีบุหร่ีในประเทศ 
 

1) สูตร 
 

มูลคาภาษีที่พงึตองชําระ   =  (ปริมาณบุหร่ี (มวน) * อัตราภาษีสรรพสามิต ) 
 

2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบุหร่ี  
 

เชน บริษัท A ผลิตบุหร่ีซิกาแรต 100 ซอง ซองละ 20 มวน 
มูลคาภาษีที่พงึตองชําระ   =   ( 100*20) * 0.41025    
  

=  164.1 ดอลลารแคนาดา 
 

กรณีบุหร่ีนําเขา 
 
 

1) สูตร  
 

ภาระภาษี    =   ปริมาณบุหร่ี (มวน) *  ภาษสีรรพสามิต   +  ปริมาณบุหร่ี (มวน) *  ภาษีอากรพิเศษ 
 

2) ตัวอยางการคํานวณภาษีบหุร่ี  
 

เชน บริษัท B นําเขาบุหร่ีจํานวน 2,000 มวนเพื่อนําไปจาํหนายในรานคาปลอดภาษ ี
มูลคาภาษีที่พงึตองชําระ   =      2,000     * 0.41025   +   (2,000 * 0.075)   
  

=  164.1+150  
=  314.1 ดอลลารแคนาดา 
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บทที่ 7 
ภาษีบุหรี่ซิกาแรตกลุมประเทศสหภาพยุโรป65 

 
7.1 บทนํา   

ประเทศในสหภาพยุโรป (The European Union: EU) ซ่ึงประกอบไปดวยประเทศสมาชิก
รวม 27 ประเทศ เนื่องจากแตละประเทศสมาชิกมีพัฒนาการ ประวัติศาสตร และพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกัน การมารวมกันเปนสหภาพยุโรปและตกลงที่จะใชตลาดรวมกันเปนตลาดเดียว (A Single 
Market) ทําใหแตละประเทศจําเปนตองปรับปรุงระบบภาษีของตนใหเขาสูระบบภาษีมาตรฐานกลางใหได  
สําหรับภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจัดวาเปนกลุมประเทศที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีสูงที่สุดในโลก  กลาวคือ ภาระภาษีบุหร่ีโดยรวม (ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอราคาขายปลีก 
(The Retail Price Inclusive of Tax) คาเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 75  และหากคิดภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีก
หักภาระภาษี (The Retail Price Exclusive of Tax) คาเฉลี่ยประมาณรอยละ 300 โดยมีภาระภาษีจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มเพียงรอยละ 19 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในระดับสูงนี้ทําใหประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปมีรายไดภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีจํานวนมาก สูงถึงรอยละ 2 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น (รอยละ 1 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)66 

 ในป พ.ศ. 2549 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปตกลงกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํารวมกัน
เกี่ยวกับสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขั้นต่ํา (Minimum Excise Incidence) ตอราคาขายปลีกใหอยูที่ 
รอยละ 57 โดยที่มูลคาภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอ 20 มวนไมต่ํากวา 1.28 ยูโร พบวามีหลายประเทศในสหภาพ
ยุโรปที่ปจจุบันบรรลุมาตรฐานภาษีขั้นต่ํานี้แลว แตก็มีอีกหลายประเทศที่อยูในกระบวนการปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหสูงขึ้นเพื่อเขาสูมาตรฐานขั้นต่ํานี้ เชื่อกันวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในอีก 3-5 
ปขางหนาคือ ราคาขายปลีกบุหร่ีนาจะสูงขึ้นและนาจะทําใหปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง อีกทั้งกังวลวาอาจเกิด
ปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การซื้อขายบุหร่ีขามแดน การลักลอบหนีภาษีบุหร่ี และบุหร่ีปลอมเพิ่มมากขึ้น และ
รายไดภาษีบุหร่ีอาจจะลดลง 

ในบทนี้จะอธิบายถึงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของสหภาพยุโรป และ
โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของสหภาพยุโรป67 
 

                                                        
65 รายละเอยีดสวนใหญในบทนี้อางอิงจาก http://ec.europa.eu/taxation   
66 Cnossen, Taxing Tobacco in the European Union 
67 เนื้อหาของบทนี้มุงอธิบายการบรหิารจดัเก็บภาษีและโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของสหภาพยโุรปโดยรวมวามีการกําหนดมาตรฐาน
รวมกันเทาไร และดาํเนินการอยางไร มากกวาจะอธิบายถึงการบรหิารจดัเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของแตละประเทศสมาชิก
ในสหภาพยุโรป 
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7.2 ระบบภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในสหภาพยุโรป68  
 

7.2.1 ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิตในสหภาพยุโรปสวนใหญจัดเก็บจากสินคา 3 กลุมหลัก คือ เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล ผลิตภัณฑยาสูบ และผลิตภัณฑพลังงานตางๆ (ไดแก น้ํามันรถยนต น้ํามันเพื่อพลังงานความ
รอน ไฟฟา ถานหิน กาซธรรมชาติฯ) รายไดภาษีสรรพสามิตในป พ.ศ. 2548 โดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 2.8 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU 
Legislation) ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตกําหนดขึ้นหลังจากที่มีการตกลงรวมตลาด (the Internal Market) เปน
ตลาดเดียว (A Single Market) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เพื่อยกเลิกการควบคุมดานการคลังบริเวณ
ชายแดนระหวางประเทศสมาชิก เชน กฎหมายนี้มีการพัฒนามาตามลําดับครอบคลุมเกี่ยวกับ 3 เร่ืองหลัก 
ไดแก69 

(1) โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต นิยามของประเภทสินคา วิธีการคํานวณภาษี
สรรพสามิต 

(2) อัตราภาษีสรรพสามิตขั้นต่ําที่ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
ของตนเองได ทั้งนี้จะตองสูงกวาอัตราภาษีสรรพสามิตขั้นต่ําที่กําหนดรวมกัน 

(3) มาตรฐานการบริหารจัดเก็บภาษีทั่วไปในดานการควบคุมการผลิต การเก็บรักษา  
การเคลื่อนยายสินคาสรรพสามิตระหวางประเทศสมาชิก 

7.2.2 ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
ระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของสหภาพยุโรป (the European Union: EU) ที่พบเห็นกันใน 

ปจจุบันมีพัฒนาการมายาวนาน ตั้งแตป พ.ศ. 2515 โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตกลงรวมกันวาจะ
สรางระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหเปนเอกภาพ (the Harmonization of the Cigarette Excise) โดยจะ
ดําเนินการแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

(1) ขั้นตอนแรก (พ.ศ. 2515) สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตอัตราตามสภาพควรอยูในชวง
รอยละ 5- 75 ของรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งสิ้น 

(2) ขั้นตอนที่สอง (เร่ิมตั้งแต 1 มิถุนายน 2521)  สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตอัตราตาม
สภาพควรอยูในชวงรอยละ 5- 55 ของรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งสิ้น 

(3) ขั้นตอนที่สาม  (เร่ิม 1 มกราคม 2523) สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตอัตราตามสภาพ
ควรอยูในชวงรอยละ 5- 35 ของรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งสิ้น 

                                                        
68  อางอิงจาก Cigarette Taxation: Issues for EU Accession Countries International Tax & Investment Center (2003) 
69 หลักการพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกําหนดขึ้นใน Council Directive 92/12/EEC เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2535 โดยกําหนดเกี่ยวกับการ  
   เก็บรักษา การเคลื่อนยาย และการกํากบัสินคา 
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ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไดเร่ิมดําเนินการไปแลว แตขั้นตอนที่สามจนกระทั่งปจจุบันก็ยังไมได 

เร่ิมดําเนินการ สาเหตุเพราะมีการขอขยายเวลาของขั้นตอนที่สองออกไปหลายครั้ง จนในที่สุดขั้นตอนที่สาม
ไดถูกยกเลิกไป ปจจุบันการดําเนินงานปรับปรุงระบบภาษีใหเปนเอกภาพจึงยังอยูในขั้นตอนที่สอง และมี
ความคืบหนาในการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพใหใกลเคียงกันเปนไปอยางลาชา และครั้ง
สุดทายขอตกลงของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปคือ กําหนดมาตรฐานภาษีสรรรพสามิตบุหร่ีขั้นต่ํา
รวมกัน เพื่อใหแตละประเทศนําไปปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตนเองใหไดตามมาตรฐานขั้นต่ํา  

ขอตกลงรวมกันของสหภาพยุโรปจะกําหนดในรูปคําสั่งของสหภาพยุโรป (the EU  
Directives) ทั้งนี้แตละประเทศสมาชิกมีอิสระในการกําหนดนโยบายภาษี และบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีใน
ประเทศของตนภายใตกรอบการดําเนินงาน (Framework) ที่ไดตกลงกันในสหภาพยุโรป คําสั่งของสหภาพ
ยุโรปจึงเปนกรอบการดําเนินงานของประเทศสมาชิกที่กําหนดไวอยางกวางๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรป (The EU Commission)70 จะพิจารณาและกํากับระบบภาษีของประเทศสมาชิกใหไดมาตรฐาน
ขั้นต่ํา ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ํานี้ใหดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงกําหนดขึ้นทุกๆ 4 ป  โดยในขอตกลงครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. 2549 
คณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณามาตรฐานภาษีโดยคํานึงถึงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบ (The 
Framework Convention on Tobacco Control) ขององคการอนามัยโลก (WHO) ดวย มีผลทําใหประเทศ
สมาชิกไดตกลงกันวาจะกําหนดภาระภาษีบุหร่ีขั้นต่ําที่ 64 ยูโรตอบุหร่ี 1,000 มวน หรือ 1.28 ยูโรตอ 20 มวน 
(1 ซอง) และสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีไมต่ํากวารอยละ 57 ของราคาขายปลีกของบุหร่ียี่หอที่เปนที่นิยมในตลาด
ของแตละประเทศ (รอยละ 57-Criterion)71 อีกทั้งโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะประกอบไปดวย
อัตราตามสภาพ (Specific Rate)  และอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) ทั้งนี้ อัตราภาษีสรรพสามิตตาม
สภาพจะตองไมต่ําไปกวารอยละ 5 และไมสูงไปกวารอยละ 55 ของภาระภาษีทั้งสิ้น เมื่อคิดสัดสวนของ 
MPPC รวมกับภาษีมูลคาเพิ่มแลว สําหรับประเทศสมาชิกใดที่มีภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมากกวา 101 ยูโร
ตอบุหร่ี 1,000 มวนแลว ภาระภาษีบุหร่ีอาจต่ํากวารอยละ 57 ได 
 
 

                                                        
70 คณะกรรมาธิการ (The Commission) ไดรับการชวยเหลือจากคณะทํางานดานภาษีสรรพสามิต (A Committee on Excise Duties) ในการกํากบั 
ควบคุม ติดตาม และเสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซ่ึงคณะทํางานฯ จะประกอบดวยตัวแทนจากประเทศสมาชิกตางๆ เพื่อกําหนด
กรอบการดําเนินงานรวมกัน ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการมีความเห็นไมตรงกับคณะทํางานฯ คณะกรรมาธิการจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะที่
ปรึกษา (The Council) เพื่อพิจารณาตามหลักเสียงสวนใหญ  
71 การเปรยีบเทียบสัดสวนภาระภาษีบุหรีต่อราคาขายปลีกบุหรี่จะคํานวณจากราคาอางอิงของบุหรี่ยีหอท่ีเปนท่ีนิยมในตลาดตางๆ  ณ วันท่ี 1 มกราคม
ของทุกป เรียกวา “MPPC” ยอมาจาก “the Most Popular Price Category” ซ่ึงแตละประเทศก็จะม ีMPPC ท่ีแตกตางกันไปตามสภาพตลาด รสนิยมของ
ผูสูบบุหรี่ และผลกระทบของระบบภาษีของประเทศนั้นๆ  
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ขอมูลรายไดภาษีสรรพสามิตป พ.ศ. 254872 พบวา โดยเฉลี่ยแลวประเทศสมาชิกในสหภาพ 
ยุโรปจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตและภาษีการบริโภคของประเทศสมาชิกฯ เฉลี่ยเทากับรอยละ 3.31 ของ 
GDP ในจํานวนนี้มีการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากยาสูบเฉลี่ยรอยละ 0.77 ของ GDP หรือคิดเปนรอยละ 
2.10 ของรายไดภาษีรัฐบาลทั้งสิ้น   
 
แผนภาพที่ 7.1 สัดสวนรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบ ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุม
ประเทศในสหภาพยุโรป   

 
 
  ซ่ึงจากขอมูลรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบพบวา ในป พ.ศ. 2548 ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมี
สัดสวนประมาณรอยละ 87 ของรายไดภาษียาสูบทั้งหมด โดยมีรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบปรากฏตาม  
แผนภาพที่ 7.2 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72 ขอมูลจากสมาชิกประเทศสหภาพยุโรป 22 ประเทศ จาก Tax in Europe Database (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do)  ป 
พ.ศ. 2548 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ของธนาคารแหงประเทศไทย (1 ยูโรเทากับ 49.0860 บาท) 
 

หลังหักรายไดภาษียาสูบ 
ภาษีสรรพสามิตและภาษี
การบริโภคท้ังหมดตอ 
GDP เทากับ 3.31 % 
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 ที่มา : จัดเรียงขอมูลจาก Tax in Europe Database (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do) 
 

7.3 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer)  
ผูมีหนาที่เสียภาษีบุหร่ีซิกาแรต ไดแก 

  1) ผูผลิต73 
  2) ผูนําเขา 
  3) ผูคา 
 
7.4 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point)  

 
 จุดการจัดเก็บภาษีสําหรับบุหร่ีที่บริโภคภายในประเทศจะเหมือนกับกรณีทั่วๆ ไป คือ 
 7.4.1 กรณีบุหร่ีซิกาแรตผลิตในประเทศ จุดการจัดเก็บภาษีอยูที่หนาโรงอุตสาหกรรมหรือ

คลังสินคาภาษี (Tax Warehouse) หรือเมื่อมีการจําหนายเกิดขึ้น 

                                                        
73 ผูผลิต (Manufacturer) คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในสหภาพยโุรป เพื่อเปลี่ยนใบยาสูบ (Tobacco) เปนผลิตภณัฑสินคา (Manufactured Products) เพื่อ

จําหนายปลกี ท้ังนี้ การดดัแปลงหรอืเปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมสวนผสมบุหรี่เพือ่การขายปลีกถอืเปนการผลิต 

 

แผนภาพที่ 7.2 รายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบของกลุมประเทศ.ols4krp6Fix ป พ.ศ. 2548 
หนวย : ลานยูโร 
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 7.4.2 กรณีบุหร่ีซิกาแรตนําเขา จุดการจัดเก็บภาษีอยูที่ดานศุลกากรที่มีการนําเขาบุหร่ี 
 อยางไรก็ตาม สหภาพยุโรปมีการยกเวนภาษีช่ัวคราว (Duty Suspension Arrangement) 

สําหรับบุหร่ีที่มีการขนยายออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือดานศุลกากรไปเก็บไวในคลังสินคาภาษี (Tax 
Warehouse) หรือผูคาที่มีการจดทะเบียน (A Registered Trader) หรือผูคาที่ไมไดจดทะเบียน (Non-
Registered Trader) ไมวาจะอยูในประเทศที่ผลิตหรือในประเทศสมาชิกอื่นๆ  การยกเวนภาษีช่ัวคราวที่
คลังสินคาภาษีทําใหจุดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีถูกเลื่อนออกไปอยูที่คลังสินคาภาษีหรือจุดขาย
กอนที่จะมีการขายสินคาสรรพสามิตสูการบริโภคแทน ทั้งนี้ สหภาพยุโรปมีการออกคําสั่งเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติของผูรับผิดชอบคลังสินคา (Warehouse keeper) ใน Council Directive 92/12/EEC เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และ Commission Recommendation 2000/789/EC เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  
และไดปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกลาวมาเปนระยะๆ ดังนั้นในทางปฏิบัติ จุดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึง
อยูที่สถานที่กอนการจําหนายสินคาเพื่อการบริโภค (มาตรา 6 และมาตรา 14)  

 บุหร่ีที่มีการซื้อขายระหวางประเทศสมาชิกมีการจําแนก 2 กลุม คือ  
(1) บุหร่ีที่ซ้ือขายเพื่อการคา (Commercial Traffic) การขนยายบุหร่ีจะเกิดขึ้นระหวาง 

ประเทศสมาชิกผานคลังสินคาภาษีเพื่อยกเวนภาษีช่ัวคราว ใหจัดเก็บภาษีก็ตอเมื่อสินคาถูกนําออกเพื่อการ
บริโภค ณ ประเทศใด ใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีของประเทศจุดหมายปลายทาง (Destination) 
เพื่อปองกันการจัดเก็บภาษีซํ้าซอน Directives 92/12/EEC พรอมทั้งกําหนดระบบการคืนภาษีสําหรับภาษี
สรรพสามิตที่ชําระแลวในประเทศตนทาง (มาตรา 7 (5)) จากการศึกษาเชื่อวา ปริมาณการคาขายบุหร่ี
ระหวางประเทศสมาชิกมีจํานวนไมมากนัก เพราะแตละประเทศจะกําหนดลักษณะซองบุหร่ีเฉพาะที่พรอม
บริโภคภายในประเทศและบุหร่ีสงออก อีกทั้งบางประเทศกําหนดใหติดเครื่องหมายการเสียภาษี เชน 
แสตมป (Fiscal Strip) ที่ซองบุหร่ีทําใหยากที่จะลอกออกโดยไมทําใหซองบุหร่ีเสียหายกอนขนยายบุหร่ีไป
ขายอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ Directive 2001/37/EC ยังกําหนดใหบุหร่ีทุกซองตองมีคําเตือนดานสุขภาพ
ในภาษาทางการของประเทศที่บุหร่ีถูกจําหนาย74   
 

(2) บุหร่ีที่ซ้ือขายเพื่อการใชสวนตัว (Private Traveler) ซ่ึงเดินทางไปประเทศตนทาง
และการซื้อบุหร่ีขนกลับไปบริโภคในอีกประเทศหนึ่ง ซ่ึงเปนประเทศจุดหมายปลายทาง ใหจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตราภาษีของประเทศตนทาง (Origin) หรือประเทศที่มีการซื้อบุหร่ี และไมตองจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตซ้ําอีกครั้ง (มาตรา 8) เพื่อประโยชนในการควบคุมภาษีประเทศสมาชิก อาจกําหนดแนวทางการ
ยกเวนภาษี กําหนดแบบฟอรมหรือหลักฐานในการยกเวนภาษีเพื่อบังคับใชภายในประเทศของตนเองได แต

                                                        
74 Directive 2001/37/EC เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2544 ยาสูบทุกซองตองติดคําเตือนสุขภาพในภาษาทางการของประเทศจุดหมายปลายทางที่จะมีการสูบบุหรี่ 
การซ้ือขายบหุรี่เพือ่การคาท่ีมีปริมาณเพิม่สูงข้ึนคือ การซ้ือขายทางไกล (Distance Sale) เพื่อจําหนายในประเทศใด ใหจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใน
ประเทศจุดหมายปลายทาง โดยใหวางประกันกอนการปลอยสินคาตามเงื่อนไขของประเทศจุดหมายปลายทาง 
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เงื่อนไขดานปริมาณผลิตภัณฑยาสูบไมควรเกินจํานวนดังตอไปนี้ บุหร่ี 800 มวน ซิการ 200 มวน ซิการิล
โล75 400 มวน และใบยาสูบ 1 กิโลกรัม (มาตรา 9 (a)) จากการศึกษาเชื่อวาสัดสวนของปริมาณการซื้อขาย
บุหร่ีขามชายแดน (Intra-Community Movements) เพื่อบริโภคสวนตัวนาจะมีมากพอสมควร เพราะอัตรา
ภาษีบุหร่ีที่แตกตางกันมากระหวางประเทศสมาชิกตางๆ  

 
7.5 การบริหารจัดเก็บภาษี (Tax Administration)  
 

การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศในสหภาพยุโรปถูกกํากับและควบคุม 
ผานการกํากับและควบคุมคลังสินคาภาษี (Tax Warehouse) ซ่ึงเปนสถานที่ที่สินคาสรรพสามิตถูกผลิต 
(Produced) ผานกระบวนการ (Processed) เก็บรักษา (Held) รับมา (Received) จายไป (Dispatched)76 โดย
ไดรับการยกเวนภาษีช่ัวคราว (มาตรา 14) ภายใตการรับผิดชอบของผูดูแลคลังสินคาซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐ 
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปสามารถกําหนดวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของตนเองไดภายใต
กรอบการดําเนินงานที่สหภาพยุโรปกําหนด (The EU Directives) ซ่ึงเปนกฎหมายสหภาพยุโรปที่ออกในรูป
คําสั่งของคณะที่ปรึกษาฯ (Council Directives) และคําสั่งฯ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีที่สําคัญไดแก Council Directives 92/12/EEC เมื่อ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 กําหนดวิธีการจัดการทั่วไป
เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับการเก็บรักษา การเคลื่อนยาย และการกํากับสินคาสรรพสามิต ตอมามีการ
ปรับปรุงหลายครั้ง เชน Directives 2000/47/EC (2) กําหนดใหคลังสินคาภาษี และผูรับผิดชอบคลังสินคาที่
ดูแลสินคาสรรพสามิตจะตองถูกกํากับโดยเจาหนาที่ และดําเนินการสิ่งตางๆ เพื่อการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญไดแก 
  7.5.1 การวางประกัน: มาตรา 13 ของ Directives 92/12/EEC เจาหนาที่อาจกําหนดให
ผูรับผิดชอบคลังสินคาวางประกันเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงของการผลิต ระหวางกระบวนการจัดทํา การเก็บ
รักษาสินคา และกําหนดใหผูคาที่จดทะเบียนจะตองวางประกัน ซ่ึงจะวางประกันจํานวนเทาใดนั้นแตละ
ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดจํานวนไดโดยอิสระ ทั้งนี้จํานวนการวางประกันควรสะทอนถึงความเสี่ยง
ของกิจกรรมของคลังสินคาหรือผูคา ครอบคลุมถึงมูลคาของภาษี (มาตรา 6 และ 13) และกอนที่จะมีการนํา
สินคาออกจากผูขาย ประเทศสมาชิกที่จุดหมายปลายทางตองจัดใหมีการวางประกันภาษีเพื่อใหมั่นใจไดวามี
จะมีการเสียภาษีสรรพสามิตสินคาดังกลาวเมื่อมีการสงมอบ (มาตรา 10) เชน เงื่อนไขของการสงสินคาไปยัง
คลังสินคาตางๆ ไดแก ผูที่นําสินคาเขาเก็บในคลังสินคาตองรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการผลิต การ

                                                        
75 ซิการิลโรหมายถึง ซิการท่ีมีนํ้าหนักไมเกิน  3 กรัม  
76 มาตรา 11 กําหนดใหการผลิต กระบวนการจัดทํา การเก็บรกัษาสินคาท่ีตองเสียภาษีสรรพาสมิตท่ียงัไมไดเสียภาษีตองเกิดข้ึนภายในคลังสินคาภาษี
เทานั้น 
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จัดทําและการขนสง หรือการนําสินคาออกโดยไมไดรับอนุญาต และตองรับประกันตนวา ตนเปนผูคา 
(Registered Traders) ไมมีสวนเกี่ยวของกับผูผลิตในขั้นตนที่ผานมา 
   7.5.2 การเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส: มาตรา 15a (1) ของ Directives 92/12/EEC 
ประเทศสมาชิกตองเก็บรักษาขอมูลตางๆ  ของผู รับผิดชอบคลังสินคาหรือผูคาที่จดทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการบริหารจัดเก็บภาษี 
  7.5.3 การอนุญาตและกํากับคลังสินคาภาษี (Tax Warehouse) ผูคาที่จดทะเบียน (A 
Registered Trader) ประเทศสมาชิกตองบังคับใชเงื่อนไขการอนุญาตที่เครงครัด โดยสรางความสมดุล
ระหวางการอํานวยความสะดวก และประสิทธิภาพในการควบคุม โดยประเมินความเสี่ยงตอรายไดภาษีผาน
การประเมินขอมูล ผูขออนุญาต อาทิ ช่ือ ที่อยูของสถานที่ ประเภทกิจกรรม แผนการดําเนินงาน เลขทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ทะเบียนพาณิชย ช่ือและตําแหนงในหนาที่การงาน สภาพของสินคาและเหตุผลที่เก็บรักษาไว 
สถานที่เก็บรักษาสินคา และวิธีการขนสง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับสินคา ปริมาณสินคา รายละเอียด
ประวัติงบการเงิน กําไร ตนทุน และรายได ประวัติการเสียภาษีตางๆ ปริมาณสินคาคงเหลือ การเคล่ือนยาย
สินคา รายละเอียดการควบคุมดูแลคลังสินคา ฯลฯ การยื่นเอกสารขอมูลเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงทางดานรายไดภาษี โดยอาศัยขอมูลตามแบบฟอรมและขอกําหนด ทั้งนี้เจาหนาที่อาจตรวจสอบ
สถานประกอบการหรือคลังสินคาได ตลอดจนระบบการควบคุมวัตถุดิบ และผลผลิตใหรัดกุม ซ่ึงอาจรวมถึง
การกําหนดโคด (Coding) หรือเครื่องหมาย (Marking) ของสินคา (มาตรา 4 ของ Directives 92/12/EEC)  
  7.5.4 การตรวจสอบบัญชี (มาตรา 4 ของ Directives 92/12/EEC) ผูรับผิดชอบคลังสินคา
หรือผูคาจะตองเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน การผลิต การขายใหพรอมตรวจสอบจากเจาหนาที่ตลอดเวลา 
และเจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานอยูเปนประจํา โดยประเทศสมาชิกควรจัดใหมีเจาหนาที่ที่มี
ความสามารถในการใหขอมูลขาวสาร และสามารถตรวจสอบการเสียภาษีใหถูกตอง ในหลายประเทศกรณีที่
ตรวจสอบพบวามีวัตถุดิบหรือสินคาไมครบถวนตามบัญชีเจาหนาที่สามารถประเมินภาษีสวนตางได 
  7.5.5 การใชใบขนสินคา (A Simplified Accompanying Administrative Document 
(SAAD)) : มาตรา 18 ของ Directives 92/12/EEC กําหนดใหการขนยายบุหร่ีระหวางประเทศสมาชิกจะตอง
มีเอกสารทางการ ซ่ึงออกโดยประเทศสมาชิกตนทางจํานวนอยางนอย 4 ชุด (สําหรับผูสงของ ผูรับของ 
สงกลับไปยังผูสงของหลังจากตรวจปลอยสินคาภายใน 15 วันของเดือนถัดจากวันที่รับมอบสินคา และ
เจาหนาที่ประเทศสมาชิกจุดหมายปลายทาง) เพื่อการตรวจสอบ (มาตรา 7(4)) ของ Directives 92/12/EEC 
เอกสารทางการนี้อาจเปนเอกสารของราชการหรือเอกสารทางการพาณิชย (ถามีขอมูลเหมือนกับเอกสาร
ราชการ) ก็ได ทั้งนี้คําสั่งฯ กําหนดวาเอกสารทางการตองมีขอมูลเกี่ยวกับ เลขทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เลข
ทะเบียนภาษีสรรพสามิต ใบกํากับภาษี วันที่ สถานที่/ประเทศที่สงและรับมอบสินคา วิธีการขนสง  
การประกันสินคา ปริมาณสินคาหรือน้ําหนักสินคา เจาหนาที่ตรวจรับสินคา วันเวลาที่ไดรับสินคา ลักษณะ
สินคาที่ไดรับ ฯลฯ นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการระบุเลขที่บนบรรจุภัณฑ และอธิบายรายละเอียดของสินคา
เพื่อใชในการตรวจสอบ ถาจําเปนประเทศตนทางอาจกําหนดใหมีการปดตรา (Sealing) บรรจุภัณฑ หากมี
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ขอผิดพลาดที่ผูสงมอบสินคาไมไดรับการแจงกลับภายในเวลาที่กําหนดจะตองแจงใหเจาหนาที่ภาษีทราบ 
เวลากําหนดดังกลาวไมควรเกิน 3 เดือนนับจากวันที่สงมอบสินคา 
  7.5.6 การใชเครื่องหมายการเสียภาษี (Tax Marking or National Identification Mark) 
มาตรา 21 ของ Directives 92/12/EEC ประเทศสมาชิกอาจกําหนดใหสินคาที่จําหนายเพื่อการบริโภคใน
ประเทศของตนตองติดเครื่องหมายการเสียภาษี เพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีที่รัดกุม ซ่ึงจะตองจัดเตรียม
เครื่องหมายการเสียภาษีใหแกผูรับผิดชอบคลังสินคาภาษีของประเทศสมาชิกอื่นๆ อยางเพียงพอ โดยตองไม
ทําใหกระบวนการติดเครื่องหมายการเสียภาษีนี้เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาอยางอิสระระหวาง
ประเทศสมาชิก 

7.5.7 การลงโทษ: มาตรา 20 ของ Directives 92/12/EEC ในกรณีที่มีการกระทําผิดทางภาษี 
สรรพสามิต จุดที่คิดภาระภาษีจะเกิดในประเทศสมาชิกที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้นหรือตรวจจับได และหากมี
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศสมาชิกที่ไมใชประเทศตนทาง ใหประเทศสมาชิกที่จัดเก็บภาษี
สรรพสามิตแจงใหเจาหนาที่ภาษีของประเทศตนทางทราบดวย แตถาไมสามารถระบุไดวาการกระทําผิด
เกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหถือวาเกิดขึ้นในประเทศตนทางและจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษี ณ วันที่สินคามี
การตรวจปลอย 
  7.5.8 การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศสมาชิก มาตรา 1 ของ Directive 77/799/EEC 
กําหนดใหเจาหนาที่ของประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ ที่จะชวยทําใหมีการประเมินภาษี (ภาษีเงินได 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ) ที่ถูกตอง 
   
7.6 โครงสรางอัตราภาษี 

 
  โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของสหภาพยุโรปมีการกําหนดผานการออกกฎหมาย
ในรูปคําสั่งของคณะที่ปรึกษาฯ (Council Directives) โดยมีเปาหมายที่จะลดความแตกตางระหวาง
โครงสรางอัตราภาษีของแตละประเทศสมาชิก นําไปสูระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่เปนเอกภาพ เพื่อลดการ
ซ้ือขายบุหร่ีขามประเทศ และการหนีภาษี หลังจากที่มีการหารือกันและปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีกันมา
หลายครั้ง ลาสุดไดบรรลุขอตกลงกันวา จะปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีของแตละประเทศสมาชิกเพื่อให
เกิด (1) โครงสรางอัตราภาษีที่เหมือนกัน (A Common Structure) ในแงนิยามของสินคาและความหมายของ
ภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑยาสูบ และ (2) อัตราภาษีขั้นต่ํา (Minimum Rate Levels) โดยประเทศสมาชิกมี
อิสระที่จะกําหนดอัตราภาษีที่สูงกวาอัตราภาษีขั้นต่ํา ภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ และ
คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาผลกระทบรวมกัน (Review) ทุก ๆ 4 ป เพื่อเสนอตอคณะที่ปรึกษาฯพิจารณา
ในป พ.ศ. 2550 
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คําสั่งของคณะที่ปรึกษาฯ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่สําคัญ 
ไดแก77  

(1) Council Directives 95/59/EC เมื่อ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 กําหนดนิยามประเภท
ผลิตภัณฑยาสูบตางๆ และหลักการพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑยาสูบ  

(2) Council Directives 92/79/EC เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กําหนดกรอบในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตราภาษีตามสภาพตอมวน และอัตราตามมูลคาตามสัดสวนที่
คํานวณจากราคาขายปลีกบุหร่ี เพื่อประกันภาระภาษีสรรพสามิตขั้นต่ําของบุหร่ีของ
ประเทศสมาชิกวาจะคอยๆ ปรับจนมีคาใกลเคียงกัน และครั้งสุดทายป พ.ศ. 2549 ได
ตกลงกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่รอยละ 57 ของราคาขายปลีก
บุหร่ีที่เปนที่นิยมหรือ MPPC (เรียกวา “รอยละ 57-Criterion”) และภาระภาษีไมต่ํากวา 
64  ยูโรตอบุหร่ี 1,000 มวน  

(3) Council Directive 92/80/EEC เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กําหนดมาตรฐานภาษี
สรรพสามิตผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่ไมใชบุหร่ี โดยใหประเทศสมาชิกอาจเลือกอัตรา
ภาษีไดทั้งอัตราตามสภาพหรืออัตราตามมูลคาหรืออัตราผสม ทั้งนี้มาตรฐานอัตราภาษี
ขั้นต่ํา กําหนดวา  

ก. ยาเสนปรุง (Fine-Cut Smoking Tobacco) ที่ใชสําหรับทําบุหร่ีมวนเอง จะตอง
มีภาระภาษีไมต่ํากวารอยละ 36 ของราคาขายปลีก หรือ 32 ยูโรตอกิโลกรัม 

ข. ซิการและซิการิลโล (Cigarillo) จะตองมีภาระภาษีไมต่ํากวารอยละ 5 ของ
ราคาขายปลีก หรือ 11 ยูโรตอ 100 มวนหรือตอกิโลกรัม 

ค. ยาสูบอื่นๆ จะตองมีภาระภาษีไมต่ํากวารอยละ 20 ของราคาขายปลีก หรือ 20  
ยูโรตอกิโลกรัม 

(4) Council Directives 2002/10/EC ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545  ซึ่งเปนไปตาม
Directives 92/79/EEC  และ 92/80/EEC และ 95/59/EC กําหนดทิศทางโครงสรางและ
อัตราภาษีสรรพสามิตของผูผลิตยาสูบ ดังนี้ 

ก. คงสัดสวนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหมีสัดสวนอยางนอยรอยละ 57 ของราคา
ขายปลีก 

ข. ทบทวนการปรับอัตราภาษีควรมีการปรับทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกป 

                                                        
77คําส่ัง 92/79/EEC 92/80/EEC  และ 95/59/EC แกไขปรับปรุงลาสุด โดยคําส่ัง Council Directive 2002/10/EC เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และ 
คําส่ัง 2003/117/EC เมื่อวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2546 ท่ีขยายเวลาใหประเทศฝรั่งเศสลดอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ท่ีขายใน Corsica จาก 1 มกราคม พ.ศ. 
2546 ไปถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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ค. การบริโภคบุหร่ีของประชากรในสหภาพยุโรปขึ้นอยูกบัรายได ดังนัน้ การจะ
ขึ้นอัตราภาษสีรรพสามิตบุหร่ีจะตองพจิารณาที่รายได (Income per Capita) 
ประกอบดวย 

7.6.1 พัฒนาการของโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
ในชวงแรกของกลุมประเทศเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community: EEC)  

ประเทศสมาชิกแตละประเทศมีอิสระที่จะกําหนดวิธีการบริหารจัดเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีของตนเอง และไมมีการกําหนดกฎกติกาสําหรับการจัดเก็บภาษีบุหร่ี พบวา 5 ประเทศจาก 
6 ประเทศสมาชิกเริ่มแรก ไดแก ฝร่ังเศส อิตาลี เบลเยียม เนเธอรแลนด และลักเซมเบิรก จัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีในอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) ในขณะที่เยอรมันจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตาม
สภาพ (Specific Rate) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2515 ประเทศสมาชิก EEC ตกลงในกรอบการทํางานของระบบ
ภาษีบุหร่ีในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยกําหนดวาโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีควรมีเพียงระดับเดียว (A 
Single Tier Tax System) ประกอบไปดวยภาษีสรรพสามิตตามสภาพ ภาษีสรรพสามิตตามมูลคา และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม78 ในขณะนั้นยังไมมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ี แตสามารถ 
ตกลงกันไดวา จะปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพใหใกลเคียงกัน โดยใหอยูระหวางรอยละ 5 – 75 ของ
รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งสิ้น และตั้งเปาหมายวาจะลดชวงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตามสภาพให
ลดลงเปนรอยละ 5-55 และรอยละ 5 -35 ในที่สุด  
  ในชวงตอๆ มา ประเทศที่เขารวม EEC มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตละประเทศตางพยายาม
ผลักดันใหมีการกําหนดกรอบการทํางานของระบบภาษีบุหร่ีใหเปนไปในทิศทางที่ตนเองไดประโยชน ทั้ง
ในดานอัตราภาษีตามสภาพ และอัตราภาษีตามมูลคา โดยกลุมประเทศสมาชิกทางตอนเหนือ (เดนมารก 
เยอรมนี ไอรแลนด เนเธอรแลนด และอังกฤษ) ตองการจัดเก็บภาษีอัตราตามสภาพ เพื่อการหารายไดภาษีที่มี
เสถียรภาพและการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิผล ในขณะที่กลุมประเทศสมาชิกทางตอนใต 
(เบลเยียม ฝร่ังเศส กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิรก และสเปน) ตองการจัดเก็บภาษีบุหร่ีอัตราตามมูลคาเพื่อปกปอง
อุตสาหกรรมยาสูบภายในประเทศ ขอขัดแยงทางความตองการดานโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่
แตกตางกันนี้เอง ทําใหการสรางเอกภาพของโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนไปอยางลาชา และ
จําเปนตองหา จุดสมดุลระหวางอัตราภาษีตามสภาพและอัตราภาษีตามมูลคา เพื่อความกาวหนาของเอกภาพ
ทางนโยบายภาษีบุหร่ีตอไป 
 
 

                                                        
78 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ระดับเดียว (A Single Tier Tax System) หมายถึงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรีใ่นอัตราเดียวกันไมวาจะเปนบุหรี่สากล 
หรือบุหรี่ทองถิ่น ไมวาจะใชยาสูบในประเทศหรือนําเขา  



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
  

 - 95 -

จนกระทั่งนโยบายการรวมตลาดสหภาพยุโรปเปนหนึ่งเดียว (the Single European Market)  
กดดันใหตองสรางระบบภาษีบุหร่ีที่เปนเอกภาพ (the Harmonization) มากขึ้น เพราะถาอัตราภาษีแตกตางกัน
มากระหวางประเทศสมาชิกจะกอใหเกิดการลักลอบบุหร่ีหนีภาษีมากขึ้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 จึงเกิด
การตกลงรวมกันเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ําของสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่รอยละของราคาขายปลีก 
(Minimum Excise Incidence Rule) ขึ้น แทนที่จะเปนการกําหนดมาตรฐานโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีสําหรับอัตราภาษีตามสภาพและอัตราภาษีตามมูลคา  ซ่ึงระหวางการดําเนินการตามขอตกลงนี้ก็ยัง
ประสบปญหา ตองปรับปรุงกันเปนระยะๆ จนกรอบการดําเนินการลาสุด ในป พ.ศ. 2545 กําหนดใหคงใช
ชวงของอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตามสภาพระหวางรอยละ 5-55 ของรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งสิ้น
เชนเดิม และมาตรฐานขั้นต่ําสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกําหนดอยูที่รอยละ 57 และ 64 ยูโรตอบุหร่ี 
1,000 มวน ถาประเทศใดมีภาระภาษีบุหร่ีสูงถึง 101 ยูโรตอ 1,000 มวนจะไดรับการยกเวนใหไมตองใช
มาตรฐานขั้นต่ํารอยละ 57 ได79   
  การเพิ่มประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป อีก 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
นําไปสูการกําหนดกรอบการทํางาน (Framework Directives) ของระบบภาษีบุหร่ีใหมอีกครั้ง หลังจากที่มี
การกําหนดไปครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. 2545  สงผลใหประเทศที่เขารวมสหภาพยุโรปครั้งนี้ตองปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกันอีกมากเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขั้นต่ํา (Minimum 
Excise Incidence) ประเทศสมาชิกใหมเหลานี้สวนใหญมีราคาขายปลีกบุหร่ีต่ํากวาประเทศสมาชิกเกา การ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหสูงขึ้นจะทําใหความสามารถในการซื้อบุหร่ี (Affordability) ของ
ประเทศสมาชิกใหมนี้ลดลง อาจทําใหเกิดการซื้อขายบุหร่ีขามเขตชายแดน (Bootlegging)80 และการหนีภาษี
สรรพสามิตบุหร่ี (Smuggling) เพิ่มขึ้น นําไปสูความกังวลเกี่ยวกับระบบภาษีและรายไดของรัฐบาลที่อาจ
ลดลง 

ประเทศสมาชิกใหมสวนใหญจะไดรับการผอนปรน ใหคอยๆ ปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษี บุหร่ีจนกระทั่งบรรลุมาตรฐานขั้นต่ําได อันเนื่องมาจากความแตกตางระหวางสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการผอนปรนใหประเทศสมาชิกใหมคอยๆ ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี แตก็
ยังถูกวิจารณวา ระยะเวลาที่ผอนปรนใหนั้นคอนขางสั้นไป เชน ฮังการี โปแลนด และสโลวาเกีย จะตอง
ปรับตัวใหเปนไปตามกรอบฯ ภายในสิ้นป พ.ศ. 2551 และเอสโทเนีย แลทเวีย และลิทูเนีย จะตองปรับตัวให
เปนไปตามกรอบฯ ภายในสิ้นป พ.ศ. 2552 เปนตน 

                                                        
79 ถากาํหนดแตมาตรฐานขั้นต่ําของสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ท่ีรอยละ 57 ของราคาขายปลกีแลวจะทําใหประเทศสมาชิกที่มอีัตราภาษี
สรรพสามิตบุหรี่สูงอยูแลวตองคอยปรบัอัตราภาษีสรรพสามิตสูงข้ึนเมื่อมีตนทุนบุหรี ่(Ex Factory Cost) สูงข้ึนทําใหราคาขายปลีกบุหรี่สูงข้ึนและทําให
สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหรีต่อราคาขายปลีกลดลง ดงันั้นในป พ.ศ. 2538  คณะกรรมาธกิารจึงแนะนําใหคณะที่ปรกึษาและสภาฯ ออกคําส่ังท่ี
อนุญาตใหกรณีท่ีประเทศสมาชิกใดทีม่ภีาระภาษีสรรพสามติบุหรี่สูงกวา 60 ยูโรตอบุหรี ่1,000 มวนแลว อาจมีสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตอ
ราคาขายปลกีต่ํากวารอยละ 57 ได  
80 การซ้ือขายขามขายแดน (Bootlegging) เปนการซื้อสินคา (บุหรี่) ท่ีถูกตองตามกฎหมายในประเทศอืน่ ท่ีไมใชประเทศทีบ่ริโภคสินคา (บุหรี)่ น้ัน 
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7.6.2 ขอดี-ขอเสียของการกําหนดโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
  ขอดี 

1. การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสหภาพยุโรปทําใหประเทศสมาชิกมีกรอบพื้นฐานใน
การกําหนดนโยบายภาษีบุหร่ี เกิดความเทาเทียมกันในภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอ
1,000 มวนระหวางประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และขอกําหนดในป พ.ศ. 2545 
(the 2002 Directives) มีความชัดเจนในการกําหนดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขั้นต่ํา และ
กําหนดระยะเวลาที่จะพิจารณาทบทวนทุกๆ 4 ป นําไปสูการสรางเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงที่ชวยลดความแตกตางระหวางประเทศสมาชิก  
 

ขอเสีย 
1. แมวาการกําหนดมาตรฐานในสหภาพยุโรปจะทําใหเกิดภาระภาษีบุหร่ีตอมวนที่เทา

เทียมกัน แตสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกกลับแตกตางกัน เชน สัดสวนภาระ
ภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีของประเทศอังกฤษสูงกวาของประเทศฝรั่งเศสเกือบ
รอยละ 80 และสูงกวาประเทศสเปนถึง 4 เทา  

2. การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่คิดคํานวณจากฐานที่รวมภาษีสรรพสามิตในอัตราที่แตกตาง
กันของแตละประเทศทําใหความแตกตางของสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีก
ยิ่งสูงขึ้น  

3. การกําหนดระยะเวลาเปลี่ยนผานใหบางประเทศปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีเพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ํา เชน กรีซ และสเปน และมีบางพื้นที่ที่ไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ 
(Special Treatment) ใหขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีหลายครั้ง เชน       
คอรซิกา (Corsica) ในฝรั่งเศสใชเวลา 8 ปในการดําเนินการตามขอกําหนด และเกาะ 
คานารี (Canary Island) ในสเปนปจจุบันยังไมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ี เปนตน 

4. การกําหนดกรอบการทํางานเพียงกําหนดฐานขั้นต่ําของภาระภาษีบุหร่ีไว ไมได
กําหนดเพดานขั้นสูงของภาระภาษีบุหร่ีทําใหประเทศสมาชิกแตละประเทศยังมีอํานาจ
ที่จะกําหนดอัตราภาษีบุหร่ีของตนได ทําใหในอนาคตชองวางของความแตกตางของ
ภาระภาษีบุหร่ีอาจกวางยิ่งขี้น แทนที่จะแคบลง เพราะบางประเทศเลือกที่จะผลักดันให
ภาษีบุหร่ีสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แทนที่จะกําหนดใหภาษีใกลเคียงกับมาตรฐานขั้นต่ํา 

5. การที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีอัตราภาษีบุหร่ีที่แตกตางกันมาก ทําใหเกิดการซื้อ
ขายบุหร่ีขามชายแดน และการลักลอบหนีภาษีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางมาก 

ส่ิงที่ปรากฏคือ ราคาขายปลีกบุหร่ีในสหภาพยุโรปยังคงมีความแตกตางกันในแตละ
ประเทศเปนอยางมาก ราคาบุหร่ียี่หอที่เปนที่นิยมมีตั้งแตราคา 46.70 -401 ยูโรตอบุหร่ี 1,000 มวนหรือ 46.70 
บาท – 394 บาทตอบุหร่ี 20 มวน จะเห็นไดวา ราคาขายปลีกบุหร่ีในประเทศอังกฤษมีราคาสูงที่สุด สูงกวา
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บุหร่ีในประเทศเยอรมนีเกือบ 2 เทา และสูงกวาบุหร่ีในประเทศสเปน 3 เทา  การที่ขอกําหนดป พ.ศ. 2545 
กําหนดทั้งภาระภาษีสรรพสามิตตอมวนและอัตราสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกนาจะชวยทําใหความ
แตกตางของราคาขายปลีกบุหร่ีในแตละประเทศลดลงไดบาง 
 
 
 

 
ที่มา : จัดเรียงขอมูลจากตารางแสดงโครงสรางอัตราภาษีบุหรี่ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และสัดสวนภาระภาษีตอ
ราคาขายปลีกบุหรี่ของกลุมประเทศ EU พ.ศ. 2550 

 
7.6.3  ฐานภาษี (Tax Base) 
ประเทศสมาชิกในสหภาพยโุรปจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจากฐานภาษีตามสภาพคอืตอ 

มวน81  ฐานภาษตีามมูลคาคือราคาขายปลีกสูงสุด หรือฐานภาษีเดียวกนักบัภาษีมูลคาเพิม่ที่จัดเก็บ ณ จุดขาย
ปลีก  

7.6.4 อัตราภาษี (Tax Rate) 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเปนอัตราภาษแีบบ 

ผสมระหวางอตัราภาษีตามสภาพ (ตอ1,000 มวน) และอัตราภาษีตามมูลคา (ตอราคาขายปลีกสูงสุด) ซ่ึง 

                                                        
81 ปริมาณการบรรจุท่ีใชจัดเก็บภาษีกาํหนดใหบุหรี่ 1 มวนมีขนาด 9 เซนติเมตร 

แผนภาพที่ 7.3 : ราคาขายปลีกบุหร่ียีห่อที่เปนที่นิยม (MPPC) 
ยูโรตอ 1,000 มวน 
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ตารางที่ 7.1 แสดงโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และสัดสวนภาระภาษีตอ
ราคาขายปลีกบุหร่ี82  

จากตารางขอมูลป  พ.ศ. 2550  จะเห็นไดวา   
(1) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตราที่สูง คือมี
คาเฉลี่ยของสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีรอยละ 58.78 ของราคาขายปลีกบุหร่ี  
ประเทศสมาชิกทุกประเทศ (ยกเวน แลทเวีย โรมาเนีย เดนมารก สเปน สวีเดน และลิทูเนีย) 
มีสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเทากับหรือสูงกวารอยละ 57 ของราคาขายปลีก 
โดยสโลวาเกียมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีสูงสุดคือรอยละ 
64.80  
 

แผนภาพที่ 7.4: สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 
 

 
ที่มา : จัดเรียงขอมูลจากตารางแสดงโครงสรางอัตราภาษีบุหรี่ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และสัดสวน

ภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหรี่ของกลุมประเทศ EU พ.ศ. 2550 
(2)  คาเฉลี่ยของสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีโดยรวม (ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม)      
สูงถึงรอยละ 75 ของราคาขายปลีกบุหร่ี และหากคํานวณหาสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีโดยรวม
ตอฐานราคาขายปลีกที่ไมรวมภาษี (ภาระภาษีตอตนทุน) มีคาเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 300 โดย

                                                        
82 อางแลว (2)  สาเหตท่ีุประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในตอนเหนือนิยมจดัเก็บภาษีสรรพสามิตอตัราตามสภาพ เชือ่วาเพือ่วัตถุประสงคในการหารายได
ภาษีเขารัฐท่ีมีเสถียรภาพ และควบคุมการบริโภคยาสูบ  ท้ังนี้พบวา คาใชจายในการรักษาพยาบาล (Health Care Cost) ของประเทศเหลานี้คอนขางสูง  
อยางไรกต็าม การวิเคราะหดานตนทุนทางสังคมของบุหรี ่Cnossen พบวา แมวาผูสูบบุหรี่กอใหเกิดตนทุนตอสังคมสูงในการรักษาพยาบาลและทําใหคน
อื่นไดรับอันตรายจากการสูบบุหรี ่ในขณะเดียวกันการที่ผูสูบบุหรี่มีชวงชีวิตท่ีส้ันลงทําใหคาใชจายดานสาธารณสุขของรัฐลดลงเชนกัน   
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ประเทศฮังการีมีสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีสูงสุดคือรอยละ 81 
และคาสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีโดยรวมตอฐานราคาขายปลีกไมรวมภาษี (ภาระภาษีตอ
ตนทุน) สูงสุดที่ 427.37   

 
แผนภาพที่ 7.5: สัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอฐานราคาขายปลีกที่ไมรวมภาษีของประเทศสมาชิกใน 
สหภาพยุโรป 
 

 
ที่มา : จัดเรียงขอมูลจากตารางแสดงโครงสรางอัตราภาษีบุหรี่ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และสัดสวนภาระภาษีตอ
ราคาขายปลีกบุหรี่ของกลุมประเทศ EU พ.ศ. 2550 
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แผนภาพที่ 7.6: สัดสวนภาระภาษีตอตนทุนบุหร่ีของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 

 
ที่มา : จัดเรียงขอมูลจากตารางแสดงโครงสรางอัตราภาษีบุหรี่ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป และสัดสวน

ภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหรี่ของกลุมประเทศ  EU พ.ศ. 2550 
 

(3) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในแถบตอนเหนือนิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอัตรา
ตามสภาพในสัดสวนที่สูง และอัตราภาษีตามมูลคาในสัดสวนที่ต่ํา ในขณะที่ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปในแถบตอนใตนิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีดวยอัตราภาษีตาม
สภาพในสัดสวนที่ต่ํา และอัตราภาษีตามสภาพในสัดสวนที่สูง  
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แผนภาพที่ 7.7: เปรียบเทียบอัตราการจัดเกบ็ภาษีบหุร่ีของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 

 
 
(4) แมวาสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีก (Relative Total Tax Burdens) 
ของประเทศสมาชิกจะใกลเคียงกัน แตมีความแตกตางกันอยางมากในขนาดของมูลคาภาษี 
(Absolute Amounts of Total Tax Burdens) และความแตกตางของราคาขายปลีกบุหร่ี
ระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉลี่ยประเทศสมาชิกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 119 ยูโรตอ
บุหร่ี 1,000 มวน  ราคาขายปลีกบุหร่ีเฉลี่ย 157 ยูโรตอบุหร่ี 1,000 มวน ชวงราคาขายปลีก
ระหวาง 46.70 – 401 ยูโรตอบุหร่ี 1,000 มวน หรือมีความแตกตางของราคาสูงถึง 8 เทา 
โดยบุหร่ีในประเทศอังกฤษมีราคาแพงที่ สุดคือ 401 ยูโรตอ 1,000 มวน  และบุหร่ี             
ในประเทศแลทเวียมีราคาถูกที่สุดคือ 46.70 ยูโรตอ 1,000 มวน 
(5) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเฉลี่ยจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 16 เมื่อรวม
ภาระภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มแลว พบวาภาระภาษีบุหร่ีโดยรวมอยูระหวาง    
รอยละ 65-81 คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 75 ของราคาขายปลีกบุหร่ี 
 
แมวาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี โดยใชเหตุผลของตนทุนทางสังคมยากที่จะยืนยัน แต

รัฐบาลตางๆ ในสหภาพยุโรปลวนนิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพราะเปนแหลงรายไดภาษีของรัฐที่ใหญ
และตนทุนต่ํา อันเนื่องมาจากคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาบุหร่ีที่ต่ํานั่นเอง (ประมาณ -0.4) และแมวา
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รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะมีจํานวนมาก แตที่ผานมา รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกลับมีสัดสวนตอ
รายไดภาษีโดยรวมลดลง และความแตกตางระหวางโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมีมากขึ้น นํามาซึ่ง
การหนีภาษี และการซื้อขายบุหร่ีขามเขตแดนมากขึ้น การสรางสมดุลของโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีระหวางอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลคาระหวางประเทศสมาชิกจึงเปนประเด็นที่นาขบคิดตอไป 
เพราะถาสามารถลดความแตกตางของโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีระหวางประเทศสมาชิกไดแลว 
จะชวยปองกันการซื้อขายบุหร่ีขามเขตแดน และการหนีภาษีไดในระดับหนึ่ง 
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ตารางที่ 7.1 โครงสรางอัตราภาษีบุหรี่และสัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหรี่ ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป พ.ศ. 2550 

 

 
กลุมประเทศ 

อัตรา 
ตามสภาพ 

ยูโร /1000 มวน 
(1) 

อัตรา 
ตามสภาพ 
เทียบเปน % 

ตอราคาขายปลีก 

สัดสวนตอราคาขายปลกี(%) จํานวน(1,000 มวน) ภาระ 
ภาษ ี
(%) 

T=(5)/p 

สัดสวนภาษีสรรพสามติ
ทั้งหมดตอราคาขายปลกี

(%)  
E=(4)/p 

 
ตนทุน 

C=(p-5) 

สัดสวน
ภาระภาษี
ตอตนทุน 

5/C 

อัตรา 
ตามมูลคา 

(2) 

ภาษ ี
มูลคาเพิ่ม 

(3) 

รวมภาษ ี
ตามมูลคา 

(2)+(3)  

ภาษ ี
สรรพสามิตทั้งสิ้น 
(4)=(1)+((2)*p) 

ภาษ ี
รวมทั้งหมด  

(5)=(1)+(((2)+(3))*p) 

ราคา 
ขายปลีก(MPPC) 

(p) 
Slovakia 29.42 41.80 23.00 15.97 38.97 45.61 56.85 70.39 80.77 64.80 13.54 419.90 
Hungary 26.98 36.62 27.75 16.67 44.42 47.43 59.71 73.68 81.04 64.37 13.97 427.37 
France 15.07 6.03 57.97 16.39 74.36 160.00 200.97 250.00 80.39 64.00 49.03 409.92 
Estonia 8.20 6.83 57.00 13.79 70.79 76.60 93.15 120.00 77.62 63.83 26.85 346.89 

UK 160.27 39.94 22.00 14.89 36.89 248.54 308.29 401.24 76.83 61.94 92.95 331.66 
Portugal 58.33 38.89 23.00 17.36 40.36 92.83 118.87 150.00 79.25 61.89 31.13 381.85 

Malta(S.S.) 17.00 10.43 51.40 15.25 66.65 100.79 125.65 163.02 77.08 61.83 37.37 336.27 
Poland 20.42 27.65 33.70 18.03 51.73 45.31 58.62 73.85 79.38 61.35 15.23 384.98 

Belgium 15.93 8.46 52.41 17.36 69.77 114.59 147.27 188.25 78.23 60.87 40.98 359.39 
Malta(K.S.) 17.00 9.42 51.40 15.25 66.65 109.79 137.32 180.53 76.07 60.82 43.21 317.83 

Ireland 151.37 42.94 17.78 17.36 35.14 214.04 275.24 352.50 78.08 60.72 77.26 356.24 
Germany 82.70 35.15 24.66 15.97 40.63 140.72 178.30 235.29 75.78 59.81 56.99 312.85 
Bulgaria 3.32 5.65 54.00 16.67 70.67 35.07 44.87 58.80 76.32 59.65 13.93 322.23 
Cyprus 20.81 14.55 44.50 13.04 57.54 84.47 103.13 143.06 72.09 59.05 39.93 258.25 
Austria 26.69 15.70 43.00 16.67 59.67 99.79 128.13 170.00 75.37 58.70 41.87 306.01 

Italy 6.39 3.76 54.74 16.67 71.41 99.45 127.79 170.00 75.17 58.50 42.21 302.72 
Slovenia 16.47 14.97 43.21 16.67 59.88 64.00 82.34 110.00 74.85 58.18 27.66 297.64 

Czech Republic 31.11 31.15 27.00 15.97 42.97 58.07 74.02 99.87 74.12 58.15 25.85 286.41 
Luxembourg 15.93 10.48 47.44 13.04 60.48 88.04 107.86 152.00 70.96 57.92 44.14 244.37 

Greece 5.14 3.67 53.83 15.97 69.80 80.50 102.86 140.00 73.47 57.50 37.14 276.93 
Finland 15.13 7.20 50.00 18.03 68.03 120.13 157.99 210.00 75.23 57.20 52.01 303.79 

Netherlands 72.97 36.49 20.52 15.97 36.49 114.01 145.95 200.00 72.98 57.01 54.05 270.03 
Latvia 14.37 30.77 25.00 15.25 40.25 26.05 33.17 46.70 71.02 55.77 13.53 245.08 

Romania 20.89 27.35 27.00 15.97 42.97 41.51 53.71 76.37 70.32 54.35 22.66 236.97 
Denmark 85.37 39.79 13.61 20.00 33.61 114.57 157.48 214.56 73.40 53.40 57.08 275.92 

Spain 17.58 26.07 26.00 15.25 41.25 35.11 45.39 67.43 67.32 52.07 22.04 206.01 
Sweden 30.01 12.73 39.20 20.00 59.20 122.43 169.58 235.76 71.93 51.93 66.18 256.24 

Lithuania 19.11 35.19 15.00 15.25 30.25 27.26 35.54 54.30 65.44 50.19 18.76 189.38 
AVERAGE 35.86 22.13 36.65 16.24 52.89 93.10 118.93 157.41 75.02 58.78 38.48 309.40 

ที่มา : Excise Duty tables, part III Manufacture tobacco on Cigarettes part; July 2007 From European Commission และคํานวณสูตรตามการวเิคราะหดานตนทุนทางสังคมของบุหรี ่ 
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บทที่ 8 
การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดเก็บภาษีและ 
โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต83 

 
8.1 บทนํา 
 
  ทุกประเทศลวนมีนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่
แตกตางกันขึ้นกับประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และระดับขั้นของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการของ
ระบบบริหารจัดเก็บภาษี ตลอดจนนโยบายภาษีของประเทศนั้นๆ  รายงานฉบับนี้เสนอรายละเอียดของวิธีการ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีและโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีของตางประเทศตัวอยาง ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยุโรป แลว ในบทกอนหนา 
  บทนี้จะวิเคราะห เปรียบเทียบการบริหารจัดเก็บภาษี และโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ของประเทศขางตน  
  
8.2 โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี 
 
            หนาที่การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสวนใหญเปนของกระทรวงการคลัง 
หนวยงานในสังกัดของรัฐบาลกลาง (Central Government) อันเนื่องจาก ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีของ
รัฐบาลกลาง จัดเก็บจากสินคาและบริการเฉพาะอยางในขอบขายทั่วประเทศ หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีบางประเทศมีเพียงหนวยงานเดียว จัดเก็บภาษีจากสินคาที่ผลิตในประเทศและที่นําเขา
เชน ประเทศแคนาดา บางประเทศกําหนดใหมี 2 หนวยงานแยกจากกันจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจากบุหร่ี
ที่ผลิตภายในประเทศ และอีกหนวยงานจัดเก็บภาษีจากบุหร่ีนําเขา (หนวยงานศุลกากร) ทั้งนี้ช่ือเรียกของ
หนวยงานจัดเก็บภาษีและรายละเอียดโครงสรางบริหารจัดการจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ ประเทศ
ออสเตรเลียและสิงคโปร ซ่ึงเปนประเทศที่เคยอยูภายใตอาณานิคมของประเทศอังกฤษมีโครงสรางการ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีในลักษณะคลายกับของประเทศอังกฤษและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป คือ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจัดเก็บโดยกรมศุลกากรและสรรพสามิต (The Customs and Excise Department) 
หากแตไมนานมานี้ (พ.ศ. 2546) ประเทศสิงคโปรไดปรับโครงสรางองคกรจึงเหลือเพียง กรมศุลกากร 
(Singapore Customs) ทําหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพียงหนวยงานเดียว ในขณะที่ประเทศฟลิปปนส

                                                        
83 เนื้อหาบทนี้สวนใหญมีท่ีมาจากเนื้อหาบทกอนหนา และกฎหมายสรรพสามติ หรือกฎหมายยาสูบของแตละประเทศ 
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กําหนดใหมีหนวยงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศเพียงหนวยงานเดียวสําหรับภาษีระดับชาติในประเทศทุก
ประเภท (รวมถึงภาษีสรรพสามิตบุหร่ี) โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศฟลิปปนสช่ือ สํานักงาน
จัดเก็บภาษีภายในประเทศ (Bureau of Internal Revenue: BIR)) เปนหนวยงานอิสระข้ึนตรงกับ
กระทรวงการคลัง และบริหารงานจัดเก็บภาษีดวยระบบกรรมาธิการ (The Commissioner) ประเทศแคนาดา
รวมหนวยงานจัดเก็บภาษีระดับชาติไวที่เดียวคือที่ สํานักงานจัดเก็บรายไดของแคนาดา (The Canada 
Revenue Agency: CRA) เปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง บริหารงานแบบระบบ
กรรมาธิการ สําหรับประเทศไทยจัดตั้งกรมสรรพสามิตเปนหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง มีอธิบดี (Director-General) เปนหัวหนาหนวยงาน โดยมีกรมศุลกากร
รับชําระภาษีสรรพสามิตจากสินคาสรรพสามิตนําเขา 
 ขอดีสําหรับโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีแบบออสเตรเลียและสิงคโปร คือ มีการ 
เชื่อมโยงขอมูลภาษีบุหร่ีระหวางงานภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ทําใหเกิดการบริหารจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับโครงสรางภาษีที่จัดเก็บภาษีภายในประเทศทุกประเภทดําเนินการโดยองคกร
เดียว เชน กรณีประเทศฟลิปปนส  มีขอดีในแงสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บจาก
ทุกๆ สินคาและบริการ (รวมถึงบุหร่ี) และเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาษีเงินไดที่จัดเก็บจากกําไรของการ
ดําเนินธุรกิจตางๆ กับภาษีบุหร่ี ทําใหหนวยงานจัดเก็บภาษีสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิต การจําหนาย 
ตนทุน ราคาและกําไรของธุรกิจบุหร่ีไดอยางครบถวนและรวดเร็ว แตก็มีขอเสียของการบริหารจัดเก็บภาษี
หลายภาษีพรอมๆ กันโดยองคกรเดียวคือ ทําใหขาดหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีอยางใกลชิดและชัดเจน 
  การกําหนดใหมีหนวยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนการเฉพาะรับผิดชอบการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี เชน กรณีของประเทศไทย มีขอดีคือ ทําใหหนวยงานสามารถกํากับ ดูแลและ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีไดอยางใกลชิด และชัดเจน แตขอเสียคือ ขาดความเชื่อมโยงของขอมูลของธุรกิจบุหร่ี
กับหนวยงานอื่นๆ ในการตรวจสอบภาษีและสอบทานระหวางภาษีตางๆ ในดานขอมูลการผลิต การจําหนาย  
ตนทุน ราคาและกําไรของธุรกิจบุหร่ีไดอยางครบถวนและรวดเร็ว การแกไขปญหานี้สามารถทําไดโดยการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เชื่อมโยงขอมูลภาษีระหวางหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี อยางไรก็ตาม การบริหารจัดเก็บภาษีที่แยกแตละภาษีในหลายๆ หนวยงานจะมีปญหาเรื่องการรักษา
ความลับขอมูลภาษีของผูเสียภาษี ซ่ึงกฎหมายกําหนดไวใหเจาหนาที่ตองรักษาความลับของผูเสียภาษี ซ่ึงมี
ผลทําใหแตละหนวยงานจัดเก็บภาษี ถึงแมวาสามารถเชื่อมโยงขอมูลภาษีระหวางกันได แตตองไดรับการ
อนุมัติจากอธิบดีของแตละหนวยงาน ในทางปฏิบัติการเชื่อมโยงขอมูลโดยการขออนุมัติระหวางหนวยงาน
จะไมคลองตัวเทาการเชื่อมโยงขอมูลภาษีภายในหนวยงานเดียวกัน 
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ตารางที่ 8.1 แสดงการเปรียบเทียบหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  
และความสําคัญของรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบที่จัดเก็บได ซ่ึงจะเห็นไดวารายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบ
เปนแหลงรายไดของรัฐที่สําคัญ คือแตละประเทศ รัฐบาลพึ่งพารายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
ยาสูบประมาณรอยละ 2 ของรายไดภาษีทั้งหมด โดยมีรัฐบาลประเทศฟลิปปนสที่พึ่งพารายไดภาษี
สรรพสามิตยาสูบสูงที่สุดคือรอยละ 4.11 
 
ตารางที่ 8.1: หนวยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบประจําปงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2549-2550 

ประเทศ หนวยงานที่จัดเก็บภาษ ี รายไดภาษี
สรรพสามิตยาสูบ
ตอรายไดภาษี

สรรพสามิตท้ังสิ้น 
(%) 

รายไดภาษีสรรพสามิต
ยาสูบตอรายไดภาษี

รัฐบาลทั้งสิ้น 
(%) 

ฟลิปปนส สํานักงานจดัเก็บภาษภีายในประเทศ 
(Bureau of Internal Revenue: BIR) 
และสํานักงานศุลกากร (Bureau of 
Customs: BOC) 

46.02 4.11 

สิงคโปร กรมศุลกากร (Singapore Customs) 16.11 2.15 
มาเลเซีย กรมศุลกากรและสรรพสามิตมาเลเซีย 

(The Royal Custom and Excise 
Malaysia: RCEM) 

29.06 2.57 

ออสเตรเลีย สํานักงานภาษอีอสเตรเลีย (The 
Australian Taxation Office: ATO) 
และสํานักงานศุลกากรออสเตรเลีย 
(Australian Customs Services: ACS) 

24.31 2.16 

แคนาดา* สํานักงานจดัเก็บรายไดของแคนาดา 
(The Canada Revenue Agency: CRA) 

29.33 1.49 

สหภาพยุโรป กรมศุลกากรและสรรพสามิต 23.26 2.10 
ไทย กรมสรรพสามิต 13.01 2.25 
*หมายเหต:ุ ประเทศแคนาดาใชขอมูลรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 
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8.3 คํานิยามของคําวา “บุหรี่” 
 

การใหคําจํากัดความหรือคํานิยาม (Definition) ของคําวา “บุหร่ี” มีความสําคัญ เพราะคํา
จํากัดความเปนตัวกําหนดขอบเขต (Scope) ของนโยบายภาษีบุหร่ี และอํานาจของกฎหมายภาษียาสูบ 
(Tobacco Tax Law) จากตารางที่ 8.2 พบวาการกําหนดคํานิยาม “บุหร่ี” ของแตละประเทศไมแตกตางกัน
มากนัก สวนใหญคือการนํายาสูบหรือยาเสนหรือยาสูบอื่นๆ นํามามวนดวยกระดาษ 
 
ตารางที่ 8.2:  คํานิยามของบหุร่ีซิกาแรตของแตละประเทศ 

ประเทศ คํานิยาม 
1. ประเทศฟลิปปนส บุหร่ีซิกาแรต หมายถึง ยาเสนหรืออ่ืนๆ ที่นํามามวนดวยกระดาษหรือวตัถุที่ทําขึ้นใช

แทนกระดาษ 
2. ประเทศสิงคโปร ยาสูบ หมายถงึ ผลิตภัณฑยาสูบซึ่งผานการะบวนการแปลงสภาพจากวตัถุดิบเปน

ยาสูบที่สามารถสูบได (ไมไดกําหนดนยิามบุหร่ี) 
3.ประเทศมาเลเซีย บุหร่ีซิกาแรต หมายถึง ส่ิงที่ทํามาจากยาเสนที่ปรุงแตงรส หรือไมปรุงแตงรส ซ่ึงมวน

ดวยกระดาษ 
4. ประเทศออสเตรเลีย (ไมไดกําหนดนิยามบุหร่ี) 

5. ประเทศแคนาดา บุหร่ีซิกาแรต หมายถึง ส่ิงที่นํามามวนเพื่อใชสูบ และนอกเหนือจาก ซิการ และยาสูบ
มวน (Tobacco Sticks)  

6. กลุมประเทศสหภาพยุโรป (ไมไดกําหนดนิยามบุหร่ี) 

7. ประเทศไทย บุหร่ีซิกาแรต หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปน
หรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษ หรือใบยาแหง หรือ   
ยาอัด 

 
แมวาคํานิยามคําวา “บุหร่ี” จะคลายๆ กันในแตละประเทศ อีกทั้งเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป

วา บุหร่ีคืออะไร และมีลักษณะอยางไร แตเนื่องจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของหลายประเทศเปน
อัตราภาษีตามสภาพตอมวน การกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของบุหร่ีจึงมีความสําคัญตอการจัดเก็บภาษีให
มีประสิทธิภาพ ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี พบวาแตละประเทศมีการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของบุหร่ีที่
แตกตางกันไป เชน น้ําหนัก ขนาดความยาว จํานวนบุหร่ีตอซอง เปนตน  (ตารางที่ 8.3) สําหรับประเทศไทย
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ไมมีกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของบุหร่ีที่ชัดเจน แตมีการกําหนดวาบุหร่ีหนึ่งซองมีจํานวน 20 
มวน จึงควรกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของบุหร่ีใหชัดเจนขึ้น 

 
ตารางที่ 8.3: มาตรฐานคุณลักษณะของบุหร่ีแตละประเทศ 

ประเทศ มาตรฐานคุณลักษณะของบหุรี่ 
ฟลิปปนส กําหนดหนึ่งซองบุหร่ีมีได 20 มวน และใหผูผลิต ผูขายสง เจาของหรือ 

ผูประกอบกิจการโรงงานอบใบยาสูบตองนําสินคายาสบูมาตรวจสอบกอนที่จะ
นําสินคาออกจําหนาย โดยตองชําระคาธรรมเนียมในการตรวจสอบดวย สําหรับ
บุหร่ีกําหนดที ่0.10 เปโซตอ 1,000 มวนและเศษของ 1,000 มวน 

สิงคโปร หามจําหนายบุหร่ีต่ํากวาซองละ 20 มวน มีการชักตัวอยางยาสูบ 3 คร้ังตอป
เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานในการคํานวณน้ําหนักบุหร่ี กําหนดฐานภาษีเพื่อ
จัดเก็บอัตราภาษีตามสภาพตอมวนหรือตอกรัม โดยบุหร่ีหนึ่งมวนขนาด 1 กรัม
หรือนอยกวา 

มาเลเซีย กําหนดบุหร่ีหนึ่งซองมีได 20 มวน บุหร่ี 1 มวนกําหนดมาตรฐานน้ําหนกัเทากับ 
1.125 กรัม หากคํานวณปริมาณ 20 มวนจะเทากับ 22.5 กรัม 

ออสเตรเลีย กําหนดมาตรฐานน้ําหนักของบุหร่ีที่มวนละ 0.8 กรัม แตไมไดใชบังคับ ใชเปน
เกณฑในการกาํหนดอัตราภาษีสรรพสามิต  

แคนาดา ใหถือวาบหุร่ี 1 มวนมีความยาว 76 มิลลิเมตร สวนที่เหลือใหนับเปนอกี 1 มวน 
สหภาพยุโรป ไมมีกําหนด 
ไทย กําหนดบุหร่ี 1 ซองมี 20 มวน 
 
8.4 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer)  
   
  ทุกประเทศตัวอยางจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากทั้งผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศและผูนําบุหร่ีเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถือวาผูคามีหนาที่เสียภาษีดวย และประเทศแคนาดาผูคา
รานคาปลอดภาษีถือวาเปนผูมีหนาที่เสียภาษีดวย ทุกประเทศมีการยกเวนภาษีบุหร่ีใหแกบางกรณี (ยกเวน
ประเทศสิงคโปร) เชน การนําบุหร่ีเขามาในราชอาณาจักรเพื่อบริโภคสวนตัวในจํานวนไมมากไดรับการ
ยกเวนภาษีและไมตองขออนุญาต (ตารางที่ 8.4)  หรือการยกเวนภาษีใหแกผูมีเอกสิทธิ์ทางการทูตหรือเอก
สิทธิ์อ่ืนๆ การยกเวนภาษีกรณีนําบุหร่ีเขาไปเก็บรักษาที่พื้นที่หรือคลังสินคาทัณฑบน (Bonded Area or 
Bonded Warehouse) กรณีกลุมประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปยังถือวาผูคาบุหร่ีเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
เชนเดียวกัน และควบคุมผานการจดทะเบียน สาเหตุเนื่องจากระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ
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สหภาพยุโรปมีการยกเวนภาษีช่ัวคราวใหแกการเคลื่อนยายสินคาสรรพสามิต (รวมถึงบุหร่ี) ไปเก็บใน
คลังสินคาภาษี (Tax Warehouse) ซ่ึงอาจอยูในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใดก็ได และเลื่อนจุดการเสียภาษี
ไปที่จุดสุดทายกอนมีการจําหนายบุหร่ีสูผูบริโภคซึ่งหมายถึงผูคานั่นเอง 

แมวาประเทศไทยจะกําหนดผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเหมือนกับประเทศอื่นๆ  
คือ ผูผลิตภายในประเทศและจากผูนําเขา แตในกํากับและควบคุมมีการกําหนดทีแ่ตกตางกัน โดยเฉพาะใน
เร่ืองการแจงราคา การกําหนดราคา การจัดทําบัญชี ฯลฯ การใชคลังสินคาฯ เปนผูมีหนาที่เสียภาษี แบบกรณี
สหภาพยุโรปเปนรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจเพราะมีการปฏบิัติตอผูผลิต ผูนําเขา หรือผูคาเทาเทียมกนัคอืเปน
ผูรับผิดชอบคลังสินคาทั้งสิ้น  
 
ตารางที่ 8.4: เงื่อนไขบุหร่ีสวนบคุคลที่ไดรับการยกเวนภาษี และไมตองขออนุญาตหากนําเขามาใน 

       ราชอาณาจักร 
ประเทศ เงื่อนไข  

ฟลิปปนส ผูที่นําเขามีสิทธิ์ซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีไดคนละ 1 คร้ังๆ ละไมเกิน 1,000 
ดอลลารสหรัฐฯ และตองซื้อสินคาในเสร็จภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากเวลาที่มาถึงประเทศ
ฟลิปปนส  

สิงคโปร ผลิตภัณฑยาสูบไมเกิน 400 กรัม หรือ 0.4 กิโลกรัม และนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ใช
สวนตัวโดยไมใชเพื่อการคา 

มาเลเซีย ไมเกิน 225 กรัมหรือประมาณ 200 มวน ทีม่ิใชเพื่อการคา 
ออสเตรเลีย บุคคลที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไปสามารถนําเขาบุหร่ีไดไมเกิน 250 มวน และสามารถ

นําบุหร่ี 1 ซองที่เปดแลวมจีํานวนบหุร่ีไมเกิน 25 มวน ตดิตัวได 
แคนาดา ไมเกิน 200 มวน 
สหภาพยุโรป ไมเกิน 800 มวน  
ไทย ไมเกิน 500 กรัม 
 
8.5 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
 
  ประเทศตางๆ มีการกําหนดจุดการจัดเก็บภาษีบุหร่ีหรือจุดที่ถือวามีภาระภาษีบุหร่ีเกิดขึ้นที่
จุดเดียวกัน โดยมีความแตกตางกันเล็กนอยในการกําหนดคลังเก็บสินคา (Warehouse) ที่ไดรับการยกเวน
ภาษี คือ  
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(1) กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศจุดการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจาก
โรงงานบุหร่ี หรือพื้นที่หรือคลังสินคาทัณฑบน (Bonded Area or Bonded Warehouse) หรือคลังสินคาภาษี 
(Tax Warehouse)  

(2) กรณีบุหร่ีนําเขาจุดการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหรี่ออกจากดานศุลกากร 
(Customs House) หรือเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากพื้นที่หรือคลังสินคาทัณฑบน (Bonded Area or Bonded 
Warehouse) หรือคลังสินคาภาษี (Tax Warehouse)  
  นอกจากนี้ กรณีที่มีการซื้อขายบุหร่ีกอนที่จะมีการขนยายออกจากโรงอุตสาหกรรมใหถือ
วามีภาระภาษีเกิดขึ้นแลวเชนกัน การกําหนดจุดการจัดเก็บภาษีเพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาตนมีภาระ
ตองเสียภาษีเมื่อใด อยางไรก็ตาม ประเทศสวนใหญมักกําหนดจุดการชําระภาษีเปนระยะเวลาภายหลังจาก 
จุดการจัดเก็บภาษีเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินใหแกผูมีหนาที่เสียภาษี84 บางประเทศกําหนดใหมีการวางเงิน
ประกันไวหากผูใดตองการชําระภาษี ในภายหลังตามระยะเวลาที่กําหนด และก็มีบางประเทศกําหนดใหจุด
การชําระภาษีเปนจุดเดียวกับจุดการจัดเก็บภาษี ซ่ึงหมายถึงตองชําระภาษีทันทีที่มีการขนยายบุหร่ีออกจาก
โรงงานหรือดานศุลกากรหรือคลังสินคา (ตารางที่ 8.5) 

สําหรับกรณีของประเทศไทย จุดการจัดเก็บภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการชําระคาแสตมปบุหร่ีหรือ
เมื่อมีการชําระภาษีเพื่อแลกกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เชน ฝาจุก ภาชนะบรรจุ เปนตน การชําระภาษี
นี้จะเกิดขึ้นกอนการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานบุหร่ีหรือดานศุลกากร85 สาเหตุเพราะระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของไทยเปนแบบประเมินโดยเจาหนาที่ (Authoritative Assessment) และ
ควบคุมผานการใชแสตมป ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ใชระบบการบริหารจัดเก็บภาษีแบบประเมินตนเอง (Self-
Assessment) โดยบางประเทศใชระบบแสตมปเพื่อเสริมการปองกันการหนีภาษีควบคูกันไป การกําหนดจุด
การจัดเก็บภาษีบุหร่ีเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานบุหร่ีหรือดานศุลกากรมีจุดประสงคเพื่อให
เจาหนาที่สามารถกํากับและควบคุมการเสียภาษีบุหร่ีไดงายและรัดกุม กรณีบุหร่ีผลิตภายในประเทศ การ
กํากับและควบคุมสามารถทําไดที่จุดขนยายบุหร่ีหรือประตูโรงงานบุหร่ีหรือคลังสินคา กรณีบุหร่ีนําเขาการ
กํากับและควบคุมสามารถทําไดที่ดานศุลกากรหรือคลังสินคา โดยรัฐกําหนดใหโรงงานบุหร่ี ดานศุลกากร 
และคลังสินคาตองมีร้ัวรอบขอบชิดเพื่อปองกันการลักลอบขนบุหร่ีออกจากโรงงานบุหร่ีหรือดานศุลกากร
โดยไมไดเสียภาษีหรือไมไดรับอนุญาต การเลื่อนจุดการจัดเก็บภาษีและจุดการชําระภาษีจึงขึ้นกับการสราง
สมดุลระหวางความสามารถในการกํากับและควบคุม กับความตองการลดตนทุนในการเสียภาษีของผูมี

                                                        
84 การกําหนดระยะเวลาชําระภาษีภายหลงัจุดการจัดเก็บภาษ ียิ่งมีระยะเวลานานเทาใดก็จะชวยลดตนทุนทางการเงินใหแกผูมีหนาท่ีเสียภาษมีากขึ้น
เทานั้น แตในขณะเดียวกันเพิ่มความเสี่ยงของการจัดเก็บภาษีของรัฐดวย 
85 เจาหนาท่ีสรรพสามิตทําหนาท่ีตรวจสอบภาษี ณ โรงงาน คลายๆ กับตํารวจ คือตรวจสอบภาษีจากจํานวนสินคา คุณสมบัติสินคา สต็อกสินคา และ
คํานวณมลูคาภาษ ี(ระบบ Physical Control/Audit) อีกทั้งจุดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมักกาํหนดที่จดุการขนยายสินคาออกจากโรงงานหรือดานศุลกากร 
การชาํระภาษีจึงตองจายกอนจึงจะขนยายสินคาออกจากโรงงานหรือดานศุลกากรได ทําใหไมตองติดตามการชําระภาษสีรรพสามติภายหลงัมากเหมอืน
ภาษีอื่นๆ ทําใหตนทุนของการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามติต่ํา (Cnossen (2005)) 
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หนาที่เสียภาษี ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาการกําหนดจุดการชําระภาษีในปจจุบันมีความเหมาะสมแลวเพราะทํา
ใหรัฐไดรับรายไดรวดเร็ว และแนนอน 
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ตารางที่ 8.5: เปรียบเทียบจดุการจัดเก็บภาษี และจดุการชําระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตของประเทศตางๆ 

ชื่อประเทศ 
จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) จุดการชําระภาษี (Tax Payment) 

ผลิตในประเทศ นําเขา ผลิตในประเทศ นําเขา 

1. ฟลิปปนส เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิต เมื่อขนยายสินคาออกจากดานศุลกากร 1. ชําระทันทีเมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงาน ชําระภาษีกอนขนยายสินคาออกจากดาน 
(Philippines) สินคา (Customs House) 2. วางเงินประกันไว และชําระภาษีภายหลัง ศุลกากร 
      ภายใน 10 วัน นับจากขนยายสินคาออกจาก   
      โรงงาน   
2. สิงคโปร เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิต เมื่อขนยายสินคาออกจากคลังสินคา ชําระทันทีเมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงาน ชําระภาษีทันทีผานทางระบบ TradeNet 
(Singapore) หรือคลังสินคาที่ไดรับอนุญาต ที่ไดรับอนุญาต  ผลิตหรือคลังสินคาฯ โดยเปดบัญชีธนาคาร System กอนขนยายสินคาออกจากคลัง 
  (Licensed Warehouse)    และฝากเงินใหเพียงพอแกการชําระภาษีใน สินคาที่ไดรับอนุญาต  
     แตละครั้ง   
3. มาเลเซีย เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิต เมื่อขนยายสินคาออกจากคลังสินคา ชําระภาษีทันทีเมื่อขนยายสินคาออกจาก ชําระภาษีกอนขนยายสินคาออกจาก 
(Malaysia) หรือคลังสินคาสรรพสามิตสาธารณะ  ที่ไดรับอนุญาต  โรงงานหรือคลังสินคาฯ โดยชําระภาษีเปน คลังสินคาฯ โดยชําระภาษีเปนเงินสด  
  (Public Excise Warehouse) หรือคลังสินคาที่

ไดรับอนุญาต (Licensed Warehouse) 
  เงินสด หรือ  เช็คที่ธนาคารรับรอง (Anchor 

Bank) 
หรือ  เช็คที่ธนาคารรับรอง (Anchor 
Bank) 

4. ออสเตรเลีย
(Australia) 

เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิตหรือ
คลังสินคาที่ไดรับอนุญาต  (Licensed 
Premises) 
 

กอนขนยายสินคาออกจากคลังสินคาที่
ไดรับอนุญาต 

ชําระภาษีภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไปนับ
จากวันที่ไดนําสินคาออกจากคลังสินคาฯ 

ชําระภาษีกอนการขนยายสินคาออกจาก
คลังสินคาฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
สินคาถูกนําเขามาเก็บในคลังสินคาฯ 
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ชื่อประเทศ 
จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) (ตอ) จุดการชําระภาษี (Tax Payment) (ตอ) 

ผลิตในประเทศ นําเขา ผลิตในประเทศ นําเขา 
5. แคนาดา เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานผลิต เมื่อขนยายสินคาออกจากคลังสินคา ชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกอนวันสุดทาย ชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกอนวัน 
(Canada) คลังสินคาสรรพสามิต (Excise Warehouse) ที่ไดรับอนุญาต (Customs Bonded ของเดือนที่นําสินคาออกจากโรงงานผลิต  สุดทายของเดือนที่นําสินคาออกจาก 
  หรือคลังสินคาสรรพสามิตพิเศษ  Warehouse หรือ Special Excise  หรือคลังสินคาฯ โรงงานผลิต หรือคลังสินคาฯ 
  (Special Excise Warehouse) Warehouse)     
6.สหภาพยุโรป  เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงาน  เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงาน เมื่อมีการจําหนายสินคาสูการบริโภค   เมื่อมีการจําหนายสินคาสูการบริโภค  
(European 
Union) 

 หรือคลังสินคาภาษี (Tax Warehouse)   หรือคลังสินคาภาษี (Tax Warehouse)   แตไมไดกําหนดระยะเวลามาตรฐาน  แตไมไดกําหนดระยะเวลามาตรฐาน 

7. ไทย
(Thailand) 

 เมื่อขนยายสินคาออกจากโรงงานหรือ
คลังสินคา หรือเมื่อมีการชําระคาแสตมป 

 เมื่อขนยายสินคาออกจากดานศุลกากร  ชําระโดยการซื้อแสตมปหรือเครื่องหมายการ
เสียภาษีกอนขนยายสินคาออกจากโรงงานหรือ
คลังสินคา 

 ชําระโดยการซื้อแสตมปหรือ
เครื่องหมายการเสียภาษีกอนขนยาย
สินคาออกจากดานศุลกากร 
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8.6 การบริหารจัดเก็บภาษี (Tax Administration)  
 
  ในสวนนี้จะเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดเกบ็ภาษีบหุร่ีของแตละประเทศ  และวเิคราะหขอดี
และขอเสีย โดยจะไมลงรายละเอียดของแตละวิธีซ่ึงไดอธิบายไวแลวในบทกอนหนา แตจะหยิบยกเฉพาะระบบ
ยอยที่สําคัญในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
 

8.6.1 ระบบประเมินตนเอง  (Self-Assessment System) และระบบเจาหนาที่ประเมินภาษ ี 
(Official Assessment System) 

ทุกประเทศตัวอยางใชระบบประเมินตนเอง (Self Assessment System) ควบคูไปกับการ 
ตรวจสอบภาษีภายหลัง (Post- Tax Audit) ยกเวนประเทศไทยที่ใชระบบเจาหนาที่ประเมินภาษี (Authoritative 
Assessment) ผานระบบแสตมป ทั้งนี้มีหลายประเทศในสหภาพยุโรปที่ใชระบบแสตมปสนับสนุนการบริหาร
จัดเก็บภาษีแบบประเมินตนเอง และการตรวจสอบภาษีทางบัญชี (Accounting Audit) สวนประเทศไทยใชระบบ
แสตมปประกอบกับระบบเจาหนาที่ประเมินภาษีและการควบคุมตรวจสอบที่ตัวสินคา (Physical Audit) ในการ
บริหารจัดเก็บภาษี อีกทั้งกําหนดใหมีเจาหนาที่จัดเก็บภาษีประจําอยูที่โรงงานบุหร่ี การตรวจสอบบัญชีมีบาง แต
ไมใชระบบตรวจสอบภาษีเพื่อประเมินภาษีภายหลัง  

สําหรับระบบประเมินตนเองของประเทศฟลิปปนส สิงคโปร และมาเลเซียกําหนดใหผูมีหนาที่ 
เสียภาษียื่นแบบแจงรายการภาษี และชําระภาษีทันทีที่มีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานบุหร่ีหรือคลังสินคาหรือ
ดานศุลกากร ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียและแคนาดา ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษี
ภายหลังจากการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานหรือคลังสินคาหรือดานศุลกากรได  การประเมินตนเองจึงเกิดขึ้น
พรอมกันหรือภายหลังการขนยายบุหร่ี แตจุดการเสียภาษีจะนับตั้งแตวันที่มีการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงาน 
ทั้งนี้ ชองทางการชําระภาษีทุกประเทศ เปดใหชําระไดหลายชองทาง อาทิ ประเทศสิงคโปรใหยื่นแบบแจงและ
ชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ประเทศออสเตรเลียผูเสียภาษีสามารถชําระภาษีไดหลายชองทาง ทั้งการ
ชําระภาษีโดยการตัดบัญชีธนาคาร ทางอินเทอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือชําระภาษีที่ไปรษณีย และสงเช็คชําระ
ภาษีทางจดหมาย เปนตน 

8.6.2 ระบบใบอนุญาต 
  ประเทศตางๆ ใชระบบใบอนุญาตในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี โดยออก
ใบอนุญาตการผลิตบุหร่ี ใบอนุญาตการนําเขาบุหร่ี (ยกเวนประเทศออสเตรเลีย) ใบอนุญาตจําหนายบุหร่ี (ทั้งขาย
สง และขายปลีก) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคา (คลังสินคาทัณฑบนหรือพื้นที่ทัณฑบนหรือคลังสินคาภาษี) 
ใบอนุญาตการขนยายบุหร่ี ใบอนุญาตมีการแยกประเภทตามกิจกรรม ซ่ึงถาผูประกอบการใดทําหลายกิจกรรมก็
จะตองขอใบอนุญาตหลายใบ  เพื่อใชในการกํากับ ดูแล และบริหารจัดเก็บภาษี ตลอดจนบังคับใชกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังใชในการกํากับมาตรฐานคุณภาพบุหร่ี บรรจุภัณฑ ฉลาก และความปลอดภัยในการบริโภคบุหร่ี 
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โดยบางประเทศไมจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และบางประเทศจัดเก็บคาธรรมเนียม ใบอนุญาตสวนใหญมี
อายุ 1 ป  (ยกเวนกรณีประเทศออสเตรเลียใบอนุญาตมีอายุ 2 ป) และอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตกําหนด
แตกตางกันไปตามกิจกรรม (ผลิต นําเขา คลังสินคา ขายสง ขายปลีก และรานคาปลอดอากร)  ประเทศฟลิปปนส
นอกจากจะกําหนดเงื่อนไขการขออนุญาตในการผลิต นําเขา จําหนาย และเก็บรักษาบุหร่ีแลว ยังกําหนดใหผูผลิต
และผูนําเขาบุหร่ีตองทําสัญญา (A Sworn Statement) แสดงรายงานละเอียดเกี่ยวกับประเภท ปริมาณ ยี่หอบุหร่ีที่
ผลิต ตนทุนการผลิต คาใชจายตางๆ ฯลฯ และใหวางประกันภาษีตามมูลคาภาษีรายป และกําหนดให
ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขาและผูจัดจําหนายอุปกรณเครื่องมือเฉพาะที่ใชในการผลิตบุหร่ีตองขออนุญาตและ
จัดสงขอมูลการนําเขาและการจัดจําหนายสงใหหนวยงานจัดเก็บภาษีอีกดวย อีกทั้งยังเก็บภาษีคงที่อ่ืนๆ (Other 
Fixed Tax) ซ่ึงมีอัตราคงที่ตอป จึงมีลักษณะคลายกับคาธรรมเนียมรายป แตไมไดเรียกวาเปนคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ตารางที่ 8.6 แสดงประเภทและคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิต จัดตั้งคลังสินคา และขายบุหรี่ของ
ประเทศตางๆ จะเห็นไดวา คาธรรมเนียมใบอนุญาตของประเทศมาเลเซีย และไทยกําหนดไวในระดับที่ต่ํามาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ86 

8.6.3 ระบบแสตมป 
ระบบแสตมปมีใชในประเทศไทย แคนาดา มาเลเซีย และอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรป เชน 

เดนมารก เยอรมนี อังกฤษ และเบลเยียม เปนตน ซ่ึงแสตมป (Strip Stamps/ Stamp System / Fiscal Mark) 
ถูกใชเปนเครื่องหมายแสดงวาบุหร่ีไดเสียภาษีแลวอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อชวยกํากับและควบคุมการ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี และปองกันการหนีภาษี ในบางประเทศใชแสตมปเพียงเพื่อใหผูบริโภคสามารถ
จําแนกไดวาบุหร่ีซองใดที่มีการเสียภาษีถูกตองตามกฎหมายแลว กําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาบุหร่ีตองนํา
แสตมปไปติดที่ภาชนะบรรจุบุหร่ีกอนการจําหนายโดยไมคิดคาแสตมป แตบางประเทศ เชน ประเทศไทย 
เดนมารก และเยอรมนีใชแสตมปเปนเครื่องหมายการเสียภาษี มีการคิดคาแสตมปเทากับมูลคาภาษี
สรรพสามิตบุหร่ี และใหผูผลิตและผูนําเขาบุหร่ีตองชําระภาษีสรรพสามิตบุหร่ี โดยแลกกับการนําแสตมป
ไปเพื่อติดภาชนะบรรจุบหุร่ีกอนการขนยายบุหร่ีออกจากโรงงานหรือดานศุลกากรหรือคลังสินคา87  

 
 

                                                        
86 รายละเอียดเกี่ยวกบัการบริหารจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของประเทศไทยโปรดอานจาก ชลธาร วิศรุตวงศ และคณะ, รายงานวิจัยโครงการ
ศึกษาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต สนับสนุนโดย ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพือ่การควบคุม
การบรโิภคยาสูบ (ศจย.), 2550 
87 ในกรณีของประเทศไทย หากผูประกอบการไมตองการติดแสตมป จะตองขออนุญาตใชเครือ่งหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ 
(พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4) 
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ขอดี คือทําใหการบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีรัดกุมยิ่งขึน้และควบคุมกํากบัไดงาย เพราะการ 
ติดแสตมปทําใหทั้งผูผลิต ผูบริโภค และเจาหนาที่สามารถแยกแยะไดงายวาบหุร่ีใดเสียภาษแีลว หรือยังไม 
เสียภาษี ชวยปองกันหรือลดปญหาบุหร่ีเถ่ือน อยางไรกต็าม การใชระบบแสตมปมีขอเสียหลายอยาง ทําให
เกิดภาระตอผูผลิตบุหร่ีและผูนําเขาบุหร่ีที่ตองชําระคาจดัพิมพแสตมป หรือตองชําระภาษีลวงหนา และตอง
ติดแสตมปที่ภาชนะบรรจุบหุร่ีทุกภาชนะกอนการขนยายบุหร่ีไปจําหนาย ระบบแสตมปจึงทําใหกระบวน 
การจําหนายบหุร่ีลาชาและไมยืดหยุน ผูผลิตบุหร่ีไมสามารถสับเปลี่ยนบุหร่ีจําหนายในประเทศและติด
แสตมปแลวเพื่อนําสงออกไดในทนัที ในบางกรณีกอใหเกิดโอกาสหนีภาษีบหุร่ี จากการปลอมแปลงแสตมป  
ระบบแสตมปไมเปนที่นยิมในหลายประเทศเพราะระบบแสตมปมีตนทนุสูง และไมมปีระสิทธิ ภาพ อีกทั้ง
ไมสามารถประกันวาจะไมเกิดการหนีภาษี อยางไรก็ตาม พบวา ภายหลังหลายประเทศในสหภาพยุโรปโดย
เฉพาะที่ประเทศอังกฤษมีการนําระบบแสตมปกลับมาใชอีก เพราะเชือ่วาจะชวยปองกันการหนีภาษีไดใน 
ระดับหนึ่ง 
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ตารางที่ 8.6: คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวกับบุหรี่ซิกาแรตของประเทศตางๆ  

ชื่อประเทศ 
 คาธรรมเนียม  

 หมายเหตุ  
 ใบอนุญาตผลิต   ใบอนุญาตจัดตั้ง

คลังสินคา  
 ใบอนุญาต
นําเขา   ใบอนุญาตขายสง   ใบอนุญาตขายปลีก   ใบอนุญาตอื่นๆ  

1. ฟลิปปนส 
 
1.1 City of Manila 
 

 
 
 
 
 
1.2 Other Place 
 

  
 320 บาท/ป1 

 
 

 
 
 
 
 80 บาท/ป1  
 

 n.a.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 n.a.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 48 บาท/ป*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 12.8 บาท/ป*  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. คาตรวจสอบบุหรี่ 
 0.08 บาท/1,000 มวน  
2. คาใบอนุญาตขนถาย
บุหรี่ระหวางเรือบรรทุก
ของชาวตาง U.S. $2/ 
Cartons (50 รีม) 
 
 
 
 
 

2 เปโซ = 0.8 บาท  
 *จัดเก็บในรูปของภาษี 
คงที่อื่นๆซึ่งคลายคลึงกับ
คาธรรมเนียมรายป ตาม
กฎหมายฉบับที่ 1612 
(Republic Act No.1612) 
 
 
 

 

2. สิงคโปร 
 

 2,880,000 
บาท/ป  

 
 60,000 -  504,000 

บาท/ป  
 คาสมัครแรกเขา  57,600 บาท/ป  
คาตออายุใบอนุญาต 57,600 บาท/ป 

 คาสมัคร  6,480 บาท/ป  
คาตออายุ  5,760 บาท/ป 

 คาธรรมเนียมขออนุญาต  
เปดรานคาปลอดภาษี 

 1 SGD = 24 บาท  
 

      คาเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 2,400  บาท/ป  คาเปลี่ยนแปลง 960 บาท/ป   1,680,000 บาท/ป/ราน   
3. มาเลเซีย  25,200 บาท/ป   25,221 บาท/ 2 ป   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   1 RM  = 10.50 บาท  
4. ออสเตรเลีย 
(Federal)2. 

 n.a.  
 

 n.a.  
 

 n.a.  
 

 n.a.  
 

 n.a.  
 

 n.a.  
 

 1 AUD = 30.74 บาท  
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ชื่อประเทศ (ตอ) 
 คาธรรมเนียม (ตอ) 

 หมายเหตุ  
 ใบอนุญาตผลิต   ใบอนุญาตจัดตั้ง

คลังสินคา  
 ใบอนุญาต
นําเขา   ใบอนุญาตขายสง   ใบอนุญาตขายปลีก   ใบอนุญาตอื่นๆ  

4.1 Western Australia 
State  n.a.   n.a.   n.a.   614.8 บาท/ป   614.8 บาท/ป   n.a.    
4.2 New South Wales 
State  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.    
4.3 South Australia 
State  n.a.   n.a.   n.a.   6,148 บาท/ป   6,148 บาท/ป   n.a.    
4.4 Victoria State  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.    
4.5 Queensland State  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.    
4.6 Tasmania state  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.    
5. แคนาดา  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   n.a.    
6.สหภาพยุโรป  n.a.  n.a.    n.a.   n.a.  n.a.   n.a.    1 ยูโร = 49 บาท 
7. ไทย   10,000 บาท 

ตอปปฏิทิน 
ไมมี  

 
50 บาท/ครั้ง     
มีอายุ 6 เดือน  

250-500 บาท 
ตอปปฏิทิน 

20 บาท 
ตอปปฏิทิน  n.a.  

หมายเหตุ: 1. จัดเก็บในรูปของภาษีคงที่อื่นๆซึ่งคลายคลึงกับคาธรรมเนียมรายป ตามกฎหมายฉบับที่ 1612(Republic Act No.1612) 
                  2. การเก็บคาใบอนุญาตตางๆ ในประเทศออสเตรเลียเปนหนาที่ของรัฐ  (State) ซึ่งแตละรัฐสามารถกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเองได หรือเลือกที่จะไมจัดเก็บคาธรรมเนียมเลยก็ได พบวามีเพียง 2 
รัฐ จาก 7 รัฐที่จัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต สวนอีก 3 รัฐไมเก็บคาธรรมเนียม  (รัฐนิวเซาทเวลส วิคตอเรีย และควีนสแลนด) และอีก 2 รัฐไมพบขอมูล   
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8.6.4 ระบบควบคุมเอกสารหลักฐานและบญัชี 
   กฎหมายภาษีบุหร่ีของทุกประเทศกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีตองเก็บรักษาบัญชี เอกสาร 
หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษีบุหร่ีไวที่โรงงานบุหร่ี เปนระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5 ป) เพื่อใหเจาหนาที่สามารถ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบัญชีไดตลอดเวลา   
  ประเทศฟลิปปนส และสหภาพยุโรป นอกจากกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาบุหร่ีตองรายงาน
และจัดเก็บรักษา เอกสาร หลักฐานตางๆ ขางตนแลว ยังกําหนดใหผูคาหรือผูจัดจําหนายขายสงบุหร่ีตองจัดทํา
และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายและสงมอบบุหร่ีดวย ขอสังเกตประการหนึ่งคือ ประเทศ
ฟลิปปนส และบางประเทศในสหภาพยุโรปยังใหอํานาจเจาหนาที่ในการตรวจสอบสินคา เอกสารหลักฐานจาก
ผูผลิตและผูจัดจําหนายไดตลอดเวลา ถาหากจํานวนวัตถุดิบหรือสินคาขาดหายไป เจาหนาที่มีอํานาจที่จะ
ประเมินภาษีสวนตางนี้ได ซ่ึงอํานาจในสวนนี้กฎหมายยาสูบของประเทศไทยไมไดใหไว เพียงแตควบคุมผาน
ระบบแสตมป และเวลาสินคาออกจากโรงงาน จึงควรเพิ่มอํานาจเชนนี้ไวดวย  

8.6.5 ระบบตรวจสอบภาษี (Tax Audit) 
  ทุกประเทศ (ยกเวนประเทศไทย และแคนาดา) ที่ใชระบบประเมินตนเอง มีการใชระบบ
ตรวจสอบภาษีภายหลังควบคูกันไป อีกทั้งเนนการตรวจสอบทางบัญชีภายหลัง (Post-Accounting  Audit) ในกรณี
ที่เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีพบวา มีการชําระภาษีไมถูกตอง เจาหนาที่สามารถประเมินภาษีเพิ่ม และกําหนดเบี้ย
ปรับเงินเพิ่มได ออสเตรเลีย และสิงคโปรมีความทันสมัยและมีระดับขั้นการพัฒนาดานการจัดเก็บภาษีสูง ทั้งสอง
ประเทศใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการตรวจสอบภาษี ประเทศออสเตรเลียใชระบบคอมพิวเตอร
วิเคราะหความเสี่ยงของภาษี ฟลิปปนสมีการจัดแบงขนาดผูเสียภาษี เปน 2 กลุมตามขนาดทุนจดทะเบียน คือ  
ผูเสียภาษีรายใหญ และรายยอย เพื่อตรวจสอบภาษีและใหบริการชําระภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ประเทศไทยแมวาจะมีระบบตรวจสอบภาษี แตการตรวจสอบเนนตรวจสอบที่ตัวสินคา 
(Physical Audit) การตรวจสอบทางบัญชีหรือหลักฐานมีการตรวจสอบเปนครั้งคราว สวนใหญเปนการตรวจสอบ
กอนการเสียภาษี ในกรณีที่เจาหนาที่ภาษีตรวจสอบพบวา มีการชําระภาษีในอดีตที่ไมถูกตอง กฎหมายไมไดให
อํานาจเจาหนาที่ในการประเมินภาษียอนหลังเพิ่มเติมได เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ แตกฎหมายใหอํานาจในการ
ส่ังเปรียบเทียบปรับหรือจําคุก หรือส่ังพักใบอนุญาตชั่วคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาตได 

8.6.6 บทกําหนดโทษ 
  การกระทําผิดเกี่ยวกับภาษีบุหร่ีของทุกประเทศตัวอยางที่สําคัญ อาทิ  การผลิต การจําหนาย 
หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบุหร่ีที่ตองขออนุญาตแตไมไดขออนุญาต การซื้อหรือครอบครองบุหร่ีที่
ไมไดเสียภาษี การหนีภาษี การแจงภาษีบุหร่ีต่ํากวาที่ควรจะเปน (หลีกเลี่ยงภาษี) โดยกําหนดบทลงโทษที่
เหมือนกัน คือ การปรับ และการจําคุก  การสั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้อัตราเบี้ยปรับ
และการจําคุกจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยทั่วไปการลงโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดทางภาษีจะเนนที่
โทษปรับมากกวาโทษจําคุก ตารางที่ 8.7 แสดงใหเห็นวา  คาปรับที่กําหนดไวมีทั้งที่กําหนดเปนอัตราคงที่  
(เพดานบทกําหนดโทษ) และอัตราแปรผันตามคาภาษีที่ขาดหายไป ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวา บทกําหนด
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โทษของประเทศไทยอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศอื่นๆ ประเทศมาเลเซียมีการกําหนดโทษปรับสูงมากที่สุด 
และทุกประเทศกําหนดโทษเรื่องการระงับใบอนุญาตชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตหากมีการผิดเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต 

ที่นาสนใจ คือ การกําหนดบทลงโทษของประเทศมาเลเซียและสิงคโปรมีการเพิ่มบทกําหนด 
โทษในกรณีที่พบวาเปนการกระทําผิดครั้งที่ 2  การกําหนดบทลงโทษที่แปรผันตามกับประวัติการกระทําผิดนี้จะ
ชวยปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซ้ําสองไดเปนอยางดี ประเทศแคนาดามีการลงโทษปรับตามจํานวนเอกสาร
หรือไมเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด ประเทศฟลิปปนสกําหนดบทลงโทษแตกตางขึ้นกับวา
ใครเปนผูกระทําผิด เปนบุคคลทั่วไปหรือผูมีอาชีพทางบัญชีหรือการเงิน ประเทศออสเตรเลียบทกําหนดโทษ
กําหนดเปนการตัดคะแนนสําหรับการกระทําผิดที่ไมรุนแรง (1 คะแนนมีคาเทากับ 110 ดอลลารออสเตรเลียหรือ
ประมาณ 3,300 บาท)  แตหากเปนการกระทําผิดที่รุนแรงจะเพิ่มโทษปรับ 5 เทาของภาษีที่ตองเสีย หรือจําคุก 2 ป
หรือทั้งจําทั้งปรับ ส่ิงเหลานี้สามารถนํามาปรับใชกับระบบการลงโทษของประเทศไทยไดทั้งสิ้น  
 
ตารางที่ 8.7 บทกําหนดโทษของกฎหมายภาษีเกีย่วกับภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่สําคัญ 

ประเทศ เจตนาหลีกเล่ียงการ
ชําระภาษี /รายงาน
เอกสารเปนเท็จ 

จําหนายโดยไมมี
ใบอนุญาตหรือใช
ใบอนุญาตผิด
วัตถุประสงค 

ซ้ือหรือครอบครอง
บุหรี่ไมเสียภาษี 

ลักลอบหนีภาษี  

1.ฟลิปปนส      
               ปรับ  24,000 – 80,000 บาท สั่งพักการใชใบอนุญาต

ช่ัวคราวหรอืเพกิถอน
ใบอนุญาต 

 

8,000 – 80,000 บาท ปรับ 10 เทา ของมูลคาภาษี 
แตไมนอยกวา 8,000 บาท 

               จําคุก 2 -4 ป - 60 วัน – 12 ป ข้ึนกับ
มูลคาภาษี 

1-2 ป 

2. สิงคโปร     
               ปรับ  
 
 
 
 
 
 

1,200 – 4,800 บาท 
(แลวแตกรณี) 

สั่งพักการใชใบอนุญาต
ช่ัวคราวหรอืเพกิถอน

ใบอนุญาต 

2,400,000 – 24,000,000 
บาท 

ครั้งท่ี 1: 10- 15 เทาของภาษี
หรือ 240,000 บาทแลวแต
จํานวนใดสูงกวา 
ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป: ปรับ 30 -40 
เทาของคาภาษี หรือ 480,000 
บาทแลวแตจํานวนใดสูงกวา 
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ประเทศ  
(ตอ) 

เจตนาหลีกเล่ียงการ
ชําระภาษี /รายงาน
เอกสารเปนเท็จ 

จําหนายโดยไมมี
ใบอนุญาตหรือใช
ใบอนุญาตผิด
วัตถุประสงค 

ซ้ือหรือครอบครอง
บุหรี่ไมเสียภาษี 

ลักลอบหนีภาษี  

               จําคุก  ไมชําระภาษี  
จําคุก 2 -6 เดือน 

 ไมเกิน 6 ป ไมเกิน 3 ป 

3. มาเลเซีย     
               ปรับ  ครั้งท่ี 1: ปรับ 10 -20 เทา 

หรือ 105,000-210,000 
บาท แลวแตจํานวนใดสูง
กวา 
ครั้งท่ี 2: ปรับ 20 -40 เทา
ของคาภาษี หรือ 210,000 
บาท แลวแตจํานวนใดสูง
กวา 

สั่งพักการใชใบอนุญาต
ช่ัวคราวหรอืเพกิถอน

ใบอนุญาต 

10,500- 52,500 บาท ครั้งท่ี 1: ปรับ 10 -20 เทา 
หรือ 525,000- 1,050,000 
บาท แลวแตจํานวนใดสูง
กวา 
ครั้งท่ี 2: ปรับ 10 -40 เทาของ
คาภาษี หรือ 1,050,000 – 
5,250,000บาท แลวแต
จํานวนใดสูงกวา 

               จําคุก ไมเกิน 5 ป  ไมเกิน 3 ป  ไมเกิน 3 ป 
5. ออสเตรเลีย     
                ปรับ 500 คะแนน (3,237.87 

บาท) และ 5 เทาของภาษี 
หักคะแนน หากคะแนน
หมดจะพักใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

500 คะแนน (3,237.87 
บาท) และ 5 เทาของ

ภาษี 

500 คะแนน (3,237.87 บาท) 
และ 5 เทาของภาษี 

                จําคุก 2 ป  - 2 ป 2 ป 
6. แคนาดา     
                ปรับ 2 เทาของภาษี หรือปรับ 

8,750 บาทตอเอกสาร 
1,750,000 -3,500,000 

บาท  
12.44 บาทตอ 
บุหรี่ 1 มวน 

2 เทาของภาษี 

                จําคุก -          18 เดือน – 5 ป   
7. ไทย     
                ปรับ ไมเกิน 50,000 บาท 

(เฉพาะผูประกอบ
อุตสาหกรรม) 

สั่งพักการใชใบอนุญาต
ช่ัวคราว (ไมเกิน 6 เดือน)
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

10 เทาของภาษี แตตอง
ไมนอยกวา 100 บาท 

 10-15 เทาของภาษี แตตอง
ไมนอยกวา 100 บาท และริบ 
ยึด และทําลายบุหรี่ท่ีหนีภาษ ี

                จําคุก 1 ป  -   6 เดือน 
หมายเหตุ: คาปรับเปนประมาณการที่ปรับใหเปนตัวเลขกลมๆ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2551 คือ 1 
ดอลลารสิงคโปร เทากับ 23.414 1 บาท 100 เยน เทากับ 31.0778 บาท 1 เปโซ เทากับ 0.8257 บาท  1 ดอลลารออสเตรเลียเทากับ 29.4352 บาท   1 ยูโร
เทากับ 49.0860 และ 1 ดอลลารแคนาดา เทากับ  33.1320 บาท 
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8.7 โครงสรางอัตราภาษี 
 

8.7.1 ฐานภาษี (Tax Base) และอัตราภาษี (Tax Rate) 
ตารางที่ 8.8  แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศตางๆ     

จะเห็นไดวาโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่นิยมใชกันคือ อัตราตามสภาพโดยใชฐานภาษี  คือ จํานวน
มวนหรือตอซอง   และน้ําหนัก (กรัม) ประเทศตัวอยางอื่นๆ ทุกประเทศ (ยกเวนประเทศไทย) ใชอัตราแบบผสม 
ไดแก สหภาพยุโรป และฟลิปปนส กลาวคือ สหภาพยุโรปใชอัตราตามสภาพผสมกับอัตราตามมูลคาตอฐาน
ราคาขายปลีกบุหร่ี และประเทศฟลิปปนสใชอัตราแบบผสมแบบจัดเก็บภาษีอัตราตามสภาพหลายอัตรา โดย
กําหนดอัตราตามสภาพแตกตางกันตามประเภทยาสูบและตามราคาขายปลีกบุหร่ีสุทธิ (Net Retail Price) ทําใหถา
บุหร่ีมีราคาขายปลีกสุทธิแตกตางกันจะเสียภาษีตามสภาพไมเทากัน  

สําหรับประเทศไทยปจจุบันจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอัตราตามมูลคาตอฐานราคาขาย ณ  
โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงเมื่อคํานวณเปรียบเทียบเปนสัดสวนตอราคาขายปลีกบุหร่ีแลวจะอยูที่ประมาณรอยละ 51 
ของราคาขายปลีก ทั้งๆ ที่อัตราภาษีกําหนดที่รอยละ 8088  อันเนื่องจากฐานภาษีที่ใชคํานวณที่แทจริงของประเทศ
ไทยคือ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ไมใชราคาขายปลีกแบบสหภาพยุโรป89 อีกทั้งใชอัตราภาษีแบบรวมใน 
(Inclusive Rate) คือฐานภาษีที่ใชคํานวณรวมภาษีสรรพสามิตดวย ทําใหภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสูงถึงรอยละ 
400 ของตนทุนบวกกําไร 

 
 
 
 
 
 
                                                        
88 รายละเอียดการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของประเทศไทย หาอานไดท่ี ชลธาร วิศรุตวงศ และคณะ (2550) การปรับอตัราภาษีสรรพสามิตบุหรี่
เพิ่มจากรอยละ 79 เปนรอยละ 80 เกิดข้ึนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 29 พ.ศ. 2550 บังคับใชเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550  
89 การคิดภาษีโดยใชอัตราภาษีตามมูลคาอาจคิดจากฐานราคา ณ โรงอตุสาหกรรม (Ex-Factory Price) หรอืราคาขายสง (Wholesale Price) หรือราคา
ขายปลีก (Retail Price) ก็ไดแลวแตกรณ ีการคํานวณอัตราภาษีอาจกาํหนดใหเปนอัตราแบบแยกนอก (Exclusive Rate) หรืออตัราแบบรวมใน 
(Inclusive Rate)  ซ่ึงอัตราภาษีรวมตองใชสูตรคํานวณ จึงคอนขางยากและดูซับซอนสําหรับบุคคลทั่วไป แตละวิธมีีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป  

การใชอัตราภาษีตามมูลคามีการคํานวณ 2 แบบ คือ อตัราแบบแยกนอก (Exclusive Rate) และอัตราแบบรวมใน (Inclusive Rate)  การคิด
ภาษีแบบแยกนอก (Exclusive Tax Rate)  กลาวคือ ฐานภาษขีองอัตรามูลคาแบบแยกนอก จะไมคิดภาษีบนภาษี ดังนั้นฐานภาษีจะเทากับราคาไมรวม
ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แตถาฐานภาษีของอัตรามลูคาแบบรวมใน ฐานภาษีจะเทากับราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ ไวแลว ประเทศที่
พัฒนาแลวโดยสวนใหญใชอัตราแบบแยกนอกโดยแยกราคาขายกับภาษีไวอยางชัดเจน  (Explicitly) ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญราคาขายจะรวมภาษี
ไวแลว ภาษีจึงถูกจายไปพรอมๆ กับราคา โดยไมเห็นชัดเจน (Implicitly)  ประเทศที่ใช อัตราภาษีแบบรวมใน (Inclusive Rate)  คํานวณภาษ ี
สรรพสามิต เชน  ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต  (Richupan (2005)) 
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 ตารางที่ 8.8: โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและภาษมีูลคาเพิ่มของประเทศตางๆ ป พ.ศ. 2548-2549 
ประเทศ อัตราภาษีสรรพสามิต

ตามสภาพ (บาทตอ 20 
มวน)(2) 

อัตราภาษีสรรพสามิต 
ตามมูลคา 

(รอยละของราคาขายปลีก) 

อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
(รอยละของราคาขายปลีก) 

ฟลิปปนส 8.98 0 12.00 
สิงคโปร 164.84 0 7.00 
มาเลเซีย 19.06 0 25.00 
ออสเตรเลีย 143.31 0 10.00 
แคนาดา 54.37 0 5.00 (GST) +13.00 (HST) 
สหภาพยุโรป (EU – 27) 35.14 36.62 16.24 
ไทย 0 51.18 7.00 
หมายเหต:ุ 1. ขอมูลของสหภาพยุโรปเปนคาเฉลี่ยจาก 27 ประเทศสมาชิก (รายละเอียดดูบทที่ 6) 
                   2. ปรับขอมูลโดยแปลงเปนเงินบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551) และจํานวน 20  

        มวนเพื่อเปรียบเทียบ 
    3. อัตราภาษตีามมูลคาของประเทศไทย ไดปรับคาโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตามปริมาณการเสียภาษีบหุร่ี 
        ผลิตในประเทศและบุหร่ีนําเขายี่หอทีเ่ปนที่นิยม 
   4. ประเทศแคนาดาจัดเก็บภาษีสินคาและบรกิารทั่วไป (Goods and Service Tax: GST) ในระดับ    
       ประเทศ และจัดเก็บ Harmonized Sale Tax: HST ในระดับรัฐซึ่งอาจกําหนดในอัตราที่แตกตาง 
       กันได บังคับใชอัตราตามตารางนี้  เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2551  

 
8.7.2 วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราภาษี   

  ในสวนนี้แสดงใหเห็นภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกของบุหร่ียี่หอที่เปนที่
นิยมในประเทศตางๆ และปรับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณภาระภาษีของทุกประเทศตัวอยางใหอยูในรูป
เงินบาท จากตารางที่ 8.9 พบวา ประเทศสิงคโปรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตามสภาพในอัตราสูงที่สุดคือ 
ประมาณ 165 บาทตอ 20 มวน หรือรอยละ 61.05 ของราคาขายปลีก รองลงมาคือออสเตรเลีย และแคนาดา 
ประเทศฟลิปปนสจัดเก็บภาษีตามสภาพต่ําที่สุดคือ 9 บาทตอ 20 มวน อันเนื่องมาจากการไมไดปรับราคาขาย
ปลีกบุหร่ีสุทธิใหสูงขึ้นตามความเปนจริง ในขณะที่กําหนดอัตราภาษีตามสภาพตามเงื่อนไขของราคาขาย
ปลีกสุทธิ  
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เมื่อรวมภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลคากับภาษีมูลคาเพิ่ม 
แลว (ภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้น) พบวา ประเทศสิงคโปรจัดเก็บภาษีบุหร่ีมากที่สุดสูงถึง 183 บาทตอ 20 มวน คิด
เปนสัดสวนตอราคาขายปลีกรอยละ 68 ในขณะที่ประเทศฟลิปปนสจัดเก็บภาษีบุหร่ีต่ําที่สุดคือประมาณ 11 
บาทตอ 20 มวน แตเมื่อคิดภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้นเปนสัดสวนตอราคาขายปลีกบุหร่ีแลวพบวา ประเทศ
ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีสัดสวนนี้สูงที่สุด คือรอยละ 76 รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และสิงคโปร โดยที่
ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีสัดสวนนี้ต่ําที่สุด คือรอยละ 48 สําหรับประเทศไทย ภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้น
ประมาณ 29 บาทตอ 20 มวน สัดสวนภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกเทากับรอยละ 58 จัดอยูใน
ระดับกลางเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศตัวอยาง90  
 
ตารางที่ 8.9: สัดสวนภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหร่ี (บาทตอ 20 มวน) ของประเทศตางๆ  
ป พ.ศ. 2548-2549 

ประเทศ ภาระภาษี
สรรพสามิต
ท้ังสิ้น 

ภาระภาษีท้ังสิน้ ราคาบุหรี่ยี่หอท่ี
นิยมเฉล่ีย 

สัดสวนภาระภาษี
บุหรี่ท้ังสิ้นตอ
ราคาขายปลีก 

ออสเตรเลีย 143.31 164.91 216.00 76.35 
สหภาพยุโรป (EU – 27) 93.10 118.93 154.26 75.02 
สิงคโปร 164.84 183.74 270.00 68.05 
ไทย 25.50 29.00 50.00 58.00 
แคนาดา 54.37 83.53 162.00 51.56 
ฟลิปปนส 8.98 11.18 22.00 50.83 
มาเลเซีย 19.06 32.71 68.25 47.93 
หมายเหต:ุ 1. ขอมูลของสหภาพยุโรปเปนคาเฉลี่ยจาก 27 ประเทศสมาชิก (รายละเอียดดูบทที่ 6) 
                   2. ปรับขอมูลโดยแปลงเปนเงินบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มกราคม 2551) และจํานวน 20 มวน 
                        เพื่อเปรียบเทยีบ 
                   3. อัตราภาษีตามมลูคาของประเทศไทย ไดปรับคาโดยเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตามปริมาณการเสียภาษีบุหร่ี 

        ผลิตในประเทศและบุหร่ีนําเขายี่หอทีเ่ปนที่นิยม   
 
 
                                                        
90  การคิดภาระภาษีบุหรี่ท้ังส้ินในที่น้ีเปนการรวมเฉพาะภาระภาษีสรรพสามิตบุหรี่และภาษมีูลคาเพิม่เทานั้น เพื่อการเปรียบเทียบ ในแตละประเทศอาจ
จัดเก็บภาษีอื่นๆ จากบุหรี่อีก เชน ประเทศไทยที่มีการจดัเกบ็ภาษศีุลกากร ภาษทีองถิ่น และภาษอีื่นๆ จากบหุรีอ่ีกดวย ประเทศแคนาดาจัดเก็บภาษี
ระดับรฐั (Harmonization Sale Tax: HST) ในอัตราที่แตกตางกันไปในแตละรฐั  
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บทที่ 9 
ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการบรหิารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี ่และ 

โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรีข่องประเทศไทย 
 
9.1 บทนํา 
 
  บทนี้นําเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและโครงสราง
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย  โดยใชผลการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห
เปรียบเทียบการบริหารจัดเก็บภาษีและโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของตางประเทศ 
 ระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยเปนระบบภาษีเกาที่ใชบริหารจัดเก็บภาษีตั้งแต พ.ศ. 
2509 หรือ 40 กวาปมาแลว (ปจจุบันป พ.ศ. 2551) ภายใตพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  (กฎหมายยาสูบ) 
ระบบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจึงถูกกําหนดเพื่อรองรับนโยบายภาษีบุหร่ี และสภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
อดีต ซ่ึงแตกตางอยางมากจากปจจุบันที่รัฐบาลมีนโยบายลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ีเพื่อการสาธารณสุข
และสังคมมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยมีระดับขั้นของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีตางๆ 
ตลอดจนการเปดประเทศเพื่อการคาระหวางประเทศสูงขึ้น นํามาซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่จากเดิมมุงหารายไดเขารัฐเปนสําคัญ มาเปนมุงจํากัดหรือลดผลกระทบทางลบ
อันเกิดจากการสูบบุหร่ีแทน  การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันเชนนี้ ทําใหกฎหมายยาสูบที่บังคับใชในปจจุบัน
อาจไมสามารถรองรับนโยบายบุหร่ีใหม และสภาวะสังคมเศรษฐกิจในยุคปจจุบันไดอยางครอบคลุม และ
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองปฏิรูป (Reform) หรือปรับปรุงกฎหมายยาสูบทั้งฉบับ ไมใชเพียงแค
แกไขกฎหมายยาสูบบางมาตราเทานั้น  
 
9.2 โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษี 
 
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบกอใหเกิดรายไดตอรัฐที่สําคัญในทุกประเทศ กลาวคือ
มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 2 ของรายไดรัฐบาลทั้งสิ้น ซ่ึงรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบสวนใหญมาจากการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนั่นเอง จากการศึกษาพบวา โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีของแตละประเทศ
แตกตางกันไป และไมจําเปนที่ประเทศไทยจะตองปรับโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีใหเหมือนกัน
ประเทศอื่นๆ อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยประเด็นปญหาในเรื่องการเชื่อมโยงขอมูล และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพยังคงเปนประเด็นปญหา เพราะแตละ
หนวยงานตองรับผิดชอบตอพันธกิจและกฎหมายภาษีของหนวยงานนั้นๆ โดยเฉพาะการรักษาความลับ
ขอมูลภาษีของผูเสียภาษี ซ่ึงแมวาทางกระทรวงการคลังจะพยายามใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวาง
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หนวยงานภายในกระทรวงการคลัง และในทางกฎหมายสามารถกรมจัดเก็บภาษีสามารถใหขอมูลผูเสียภาษี
ไดตามการอนุมัติของอธิบดี แตการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวจะตองผานการขออนุมัติระหวางหนวยงาน           
ทําใหไมคลองตัวเทาการเชื่อมโยงขอมูลภาษีภายในหนวยงานเดียวกัน 
 
9.3 การกําหนดมาตรฐานบุหรี่ 
 
  แมวากฎหมายยาสูบจะกําหนดนิยามคําวา “บุหร่ี” ไวอยางชัดเจน แตขอปฏิบัติที่กระทํากัน
หลายอยางไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย จึงควรกําหนดเปนมาตรฐานใหชัดเจน เชน ขนาด
และน้ําหนักของบุหร่ี 1 มวน จํานวนบุหร่ีตอซอง และมาตรฐานของผลิตภัณฑบุหร่ี เปนตน 
 
9.4 ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer)  
 
 กฎหมายยาสูบของประเทศไทยกําหนดผูมีหนาที่เสียภาษีไวอยางชัดเจน และเหมือนกับนานา
ประเทศคือ ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผูผลิต และผูนําเขาบุหร่ี แตประเด็นที่สามารถนํามาปรับปรุงให
สอดคลองกับนโยบายภาษีบุหร่ีที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ีได คือ การลดจํานวนบุหร่ีที่
ใหผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรนําติดตัวเขามาไดโดยไมตองขออนุญาต และไมตองติดแสตมปยาสูบ ซ่ึง
ปจจุบันกําหนดไวที่จํานวนไมเกิน 200 มวน91  นี่เปนชองทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงภาษี โดยพบวา มีการนําเขา
บุหร่ีที่ไมติดแสตมปเขามาในประเทศไทยจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนและนํามาจําหนายตอใน
ตลาดภายในประเทศ กลายเปนปญหาลักลอบหนีภาษี ที่เรียกกันวา “กองทัพมด”  นอกจากนี้การศึกษายังพบวา 
ประเทศตัวอยางอื่นๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีการระบุเงื่อนไขการยกเวนภาษีบุหร่ีนําเขาเพื่อใชสวนตัวไวอยาง
ชัดเจน คือตองเปนบุหร่ีที่ซ้ือจากตางประเทศในจํานวนที่ไมเกินกําหนด และนําเขามาใชสวนตัวในประเทศ
เทานั้น ไมใชเปนการซื้อจากรานคาปลอดอากรในประเทศ และนําเขามาใชสวนตัวในประเทศ ดังเชนที่ประเทศ
ไทยปฏิบัติอยู ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายยาสูบมาตรา 28 ไมไดระบุแยกไว แตผอนผันใหทั้งยาเสนหรือยาสูบที่ถือติดตัว
เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
 
9.5 จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
  จุดการจัดเก็บภาษีของทุกประเทศจะกําหนดไวเหมือนๆ กันคือ ที่โรงอุตสาหกรรม หรือดาน
ศุลกากรที่นําเขา หรือคลังสินคา สวนที่แตกตางคือ ในตางประเทศมีการออกใบอนุญาตคลังสินคาในชื่อเรียก
ตางๆ ใหแก สถานที่เก็บบุหร่ี รานคาสง และรานคาปลีก ทําใหเกิดการเลื่อนจุดการจัดเก็บภาษีออกไปใหใกลกับ
                                                        
91 มาตรา 19 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  ดูประกอบกับ ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่งผอนผันใหผูเดินทางนํายาเสนหรือ
ยาสูบติดตัวเขามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน 
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ผูบริโภคมากขึ้น ขอดีคือ ชวยลดภาระทางดานตนทุนใหแกผูมีหนาที่เสียภาษี กลาวคือ เสียภาษีใกลกับจุดที่
จําหนายสินคามากขึ้น ไมตองเสียภาษีลวงหนาเปนเวลานาน อีกประการหนึ่งคือ ระบบการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีครอบคลุมไปจนถึงกระบวนการคาปลีก  ทําใหรัฐสามารถกํากับและควบคุม การผลิต การนําเขา 
และจําหนายบุหร่ีไดอยางครบถวน แตก็มีขอเสียคือ รัฐอาจไมสามารถกํากับและควบคุมผูมีหนาที่เสียภาษี
จํานวนมากได เพราะแทนที่จะกํากับและควบคุมที่โรงอุตสาหกรรมที่มีจํานวนไมมาก รัฐจะตองกํากับดูแลผูคา
สงและคาปลีกที่มีจํานวนมาก และตั้งอยูในที่ตางๆ ทั่วไป ซ่ึงประเด็นนี้ หากประเทศไทยตองการกํากับ และ
ควบคุมการผลิต การนําเขา และจําหนายบุหร่ีอยางครบถวนทั้งระบบ เราจะตองเริ่มพัฒนาระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ใหสามารถครอบคลุมผูเสียภาษีจํานวนมากใหไดเสียกอน  
 การกําหนดจุดการชําระภาษีก็เชนเดียวกัน ยิ่งจุดการชําระภาษีมีการยืดออกไปจากจุดการจัดเก็บภาษีมาก
เทาใด จะเทากับวารัฐชวยผอนปรนระยะเวลาใหผูมีหนาที่เสียภาษ ีไดหมุนเงินทุน และลดตนทุนของผูมีหนาที่
เสียภาษีไดมากเทานั้น แตในขณะเดียวกันรัฐจะไดรับรายไดภาษีชาลง และการบริหารจัดเก็บภาษียากลําบาก
ขึ้น เพราะสินคาที่เสียภาษีอาจถูกจําหนายหรือสูญหายไปแลวเมื่อถึงเวลาชําระภาษี จึงตองสรางความสมดุล
ใหเกิดขึ้น ซ่ึงหลายประเทศตัวอยางมีการยืดเวลาการชําระเงินออกไป เชน 10 วันนับจากขนยายสินคาออกจาก
โรงงาน  (ประเทศฟลิปปนส กรณีบุหร่ีในประเทศ และใหวางเงินประกัน)  วันที่ 21 ของเดือนถัดไปนับจากวันที่
ขนสินคาออกจากคลังสินคา (ประเทศออสเตรเลีย กรณีบุหร่ีในประเทศ) หรือ 7 วันนับจากวันที่ขนสินคาออกจาก
ดานศุลกากรมาเก็บในคลังสินคา (ประเทศออสเตรเลีย กรณีบุหร่ีในประเทศ) เปนตน และก็มีหลายประเทศ
กําหนดใหชําระภาษีทันที ณ จุดการจัดเก็บภาษี (รายละเอียดดูบทกอนหนา) 
 
9.6 การบริหารจัดเก็บภาษี (Tax Administration)  
 

   9.6.1 ระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment System) และระบบเจาหนาที่ประเมินภาษี  
(Official Assessment System)  

การศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ พบวา ประเทศไทย และแคนาดาเปน
ประเทศสวนนอยที่ยังคงบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีโดยใชระบบเจาหนาที่ประเมินภาษี  (Official 
Assessment) ควบคูไปกับใชระบบแสตมป (Stamp System) การตรวจสอบภาษีเนนการควบคุมและ
ตรวจสอบที่ตัวสินคา (Physical Control) กอนการเสียภาษี (Pre-Audit) และไมสามารถตรวจสอบประเมิน
ภาษียอนหลัง (Post-Audit) ได  ในขณะที่ประเทศตัวอยางอื่นๆ ใชระบบประเมินตัวเอง (Self-Assessment) 
ควบคูไปกับการตรวจสอบภาษีแบบประเมินภาษียอนหลังได บางประเทศสมาชิกของกลุมสหภาพยุโรป เชน 
ประเทศอังกฤษ มีการใชระบบแสตมปเสริมการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีดวย แตไมไดกําหนดใหแสตมปเปน
เครื่องหมายการเสียภาษีหรือเก็บคาแสตมปเทากับมูลคาภาษีแบบประเทศไทย 
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ขอดีของวิธีประเมินตนเอง คือ ทําใหรัฐรับชําระภาษีไดอยางรวดเร็ว และผูมีหนาที่เสียภาษี 
ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางรวดเร็ว เพราะไมตองรอเจาหนาที่ประเมินภาษี อยางไรก็ตามหากระบบขอมูล
เกี่ยวกับการ เสียภาษีไมชัดเจน ผูมีหนาที่เสียภาษีอาจไมมั่นใจในการยื่นแบบรายการชําระภาษีเทากับการที่
เจาหนาที่ประเมินภาษีให การประเมินตนเองเปนระบบที่นิยมมากสําหรับภาษีระดับชาติ (National Tax) 
โดยทั่วไป เหมาะสําหรับกรณีที่มีจํานวนผูมีหนาที่เสียภาษีมาก และจํานวนเจาหนาที่จัดเก็บภาษีมีจํากัด อีกทั้งผูมี
หนาที่เสียภาษีทราบและใหความรวมมือในการเสียภาษีพอสมควร  

ขอเสียของวิธีประเมินตนเองเกิดขึ้น เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีไมใหความรวมมือในการเสียภาษี 
(Tax Compliance) และเจาหนาที่ตองตรวจสอบภาษีจึงจะทราบวามีการหนีภาษีหรือไม อยางไร ถาเจาหนาที่ไม
ตรวจสอบภาษี รัฐจะไดรับภาษีไมครบถวน การไดรับภาษีครบถวนจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีการตรวจสอบภาษีใน
จํานวนที่มากพอสมควร ซ่ึงมักจะเปนระยะเวลาหลังจากจุดที่เกิดภาระภาษี การใชวิธีประเมินตนเองจึงตองทํา
ควบคูไปกับการตรวจสอบภาษีที่รัดกุม และผูมีหนาที่เสียภาษีตองจัดทําบัญชี และเก็บรักษาบัญชีใหพรอมแก
การตรวจสอบภายหลังไดตลอดเวลา 
  ขอดีของวิธีเจาหนาที่ประเมินภาษีทําใหรัฐไดรับภาษีที่แนนอน โดยการตรวจนับปริมาณสินคา 
ซ่ึงเห็นชัดเจนและทําไดงาย บุหร่ีจะไมถูกปลอยใหขนยายจนกวาจะมีการเสียภาษีที่ถูกตอง ผูมีหนาที่เสียภาษีไม
ตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารหลักฐานมาก แตตองรอจนกวาเจาหนาที่จะมาประเมินภาษี ซ่ึงบางครั้งอาจ
ลาชาไมทันการณกับธุรกิจที่ตองการความรวดเร็ว อันเกิดจากจํานวนเจาหนาที่จัดเก็บภาษีมีนอยกวาจํานวนผูมี
หนาที่เสียภาษี  

ขอเสียของวิธีเจาหนาที่ประเมินภาษี คือ หากมีการตรวจนับสินคาหรือคิดคํานวณภาษีผิดพลาด 
ไมมีระบบตรวจสอบภาษีภายหลังรองรับใหประเมินภาษีเพิ่มเติมไดอีก  

การที่ระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยเปนแบบเจาหนาที่ 
ประเมินภาษีนี้เปนผลสืบเนื่องจากนโยบายภาษีในอดีต รูปแบบอุตสาหกรรมบุหร่ีมีการผูกขาดและเปนของ
รัฐ ธุรกิจการคาบุหร่ียังไมสลับซับซอน และการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ใชกันมาตั้งแตในอดีต 
ตลอดจนระดับขั้นการพัฒนาการของการบริหารจัดเก็บภาษีที่ยังคอนขางจํากัด วิธีการประเมินภาษีโดย
เจาหนาที่จึงเปนระบบที่เชื่อกันวา ยังคงทําใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย อยางไรก็ดี การ
ผลักดันใหรัฐจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อปองกันและลดปญหาสาธารณสุขและสังคมอันเกิด
จากการสูบบุหร่ี ทําใหรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายมาเนนการลดหรือจํากัดการสูบบุหรี่มากขึ้น เกิดจุดเปลี่ยนทาง
นโยบายที่มีสาระสําคัญ และสงผลใหวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีเชนในปจจุบันอาจไมเพียงพอตอ          
การรองรับใหเกิดการบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพไดดังเดิม จําเปนที่รัฐตองปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศไทยตอไป  

จากการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของ 
ประเทศตางๆ ผูวิจัยมีความเห็นวา การใชระบบเจาหนาที่ประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันแลว 
เพราะมีผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศเพียง 1 ราย (โรงงานยาสูบ) ซ่ึงเปนการผูกขาดโดยรัฐ เชนเดียวกับการ
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อนุญาตนําเขาซึ่งมีผูนําเขานอยรายและผูกขาดผานการออกใบอนุญาตขายสง อยางไรก็ตาม รัฐควรเพิ่มระบบ
การตรวจสอบภาษีทางบัญชี และใหประเมินภาษีเพิ่มเติม ในสวนที่ตรวจสอบพบวามีการเสียภาษีขาดไดดวย 
เพื่อใหมั่นใจไดวา การประเมินโดยเจาหนาที่นั้นถูกตองและครบถวน เพราะการควบคุมที่ตัวสินคา และท่ี
โรงงาน ไมสามารถที่จะประกันไดวา ไมมีการหนีภาษีเกิดขึ้น 

9.6.2 ระบบใบอนุญาต 
ระบบใบอนุญาต (Licensing system) เปนเครื่องมือที่ทุกประเทศใชในการกํากับ ควบคุม

และคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหผลิตหรือนําเขา จําหนาย เก็บรักษา และขนยายบุหร่ีซ่ึงถือวาเปนสินคาที่พิเศษ92 
นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะรัฐสามารถควบคุม
มาตรฐานการผลิตภัณฑยาสูบ ควบคุมปริมาณการผลิตและการนําเขา อีกทั้งทราบปริมาณการผลิต การนําเขา 
การจําหนาย การเก็บรักษา และการขนยายบุหร่ีผานการรายงานและตรวจสอบผูที่ไดรับใบอนุญาต 

การกํากับ ควบคุม และตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุหร่ีจึงดําเนินการผานการ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และการตรวจสอบผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไมไดรับ
อนุญาต กลาวคือ กฎหมายภาษีจะกําหนดวาการกระทํากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับยาสูบตองขออนุญาตจากรัฐ
กอนดําเนินการ มิฉะนั้นจะมีความผิด  และเมื่อไดรับอนุญาตแลว หากรัฐตรวจสอบพบวาผูไดรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด จะมีบทกําหนดโทษ ไดแก ปรับหรือจําคุก ทั้งปรับทั้งจํา ส่ัง
พักใบอนุญาตชั่วคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาต   

กรณีประเทศไทย งานวิจัยพบวา เราไมคอยไดใชประโยชนจากระบบใบอนุญาตในการ 
กํากับ ควบคุม และคัดเลือกผูไดรับใบอนุญาต  เพื่อลดผลกระทบทางลบอันเกิดจากการสูบบุหร่ีเทาที่ควร  
ระบบใบอนุญาตบุหร่ีที่ใชในปจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีหารายไดเขารัฐ  และ
สงเสริมการผลิตบุหร่ีเพื่อทดแทนการนาํเขาเปนหลัก เพราะถามีการอนุญาตใหผลิตและจําหนายบุหร่ีจํานวน
มาก จะทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไดมากดวย เมื่อพิจารณาความเปนมาทางประวัติศาสตร
ของบุหร่ีไทย ระบบใบอนุญาตบุหร่ีไทยเปนลักษณะนี้ นาจะเปนเพราะเดิมประเทศไทยมีการผลิตบุหร่ีไม
มาก บุหร่ีที่บริโภคสวนใหญในประเทศเปนบุหร่ีนําเขาและมีราคาแพง รัฐจึงสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรม
ผลิตบุหร่ีภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขาบุหร่ี อีกทั้งเปนการสรางฐานภาษีบุหร่ีใหแนนอนเพื่อเปน
รายไดเขารัฐ ดังนั้น เพื่อใหระบบใบอนุญาตสอดคลองกับนโยบายรัฐที่จะลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ี รัฐ
จึงควรพิจารณาปรับปรุงประเด็นตอไปนี้   

1) ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตใหจํากัด และควบคุมการผลิต การ 
จําหนาย และการบริโภคเพื่อตอบสนองนโยบายดานสาธารณสุขและสังคมมากขึ้น 

 
                                                        
92 การบริโภคบุหร่ีกอใหเกิดผลกระทบทางลบ (Negative Externality) ตอบุคคลอื่นๆ ไมใชเพยีงสงผลรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ี แตผูที่สูดควัน
บุหร่ีเขาไปจะไดรับผลกระทบทางลบตอสุขภาพดวย (Second Hand Smoking) ผูที่สูบบุหร่ีหรือไดรับควันบุหร่ีเปนประจําจึงมักเปนโรคราย และ
ตองรักษาพยาบาลเปนตนทุนของสังคม จึงตองจัดเก็บภาษี (Sumptuary Tax) และตองควบคุมกาํกับบุหร่ีเปนกรณีพิเศษกวาสินคาอื่นๆ  
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ปจจุบันเมื่อนโยบายของรัฐเปลี่ยนไปเปนการลดหรือจํากัดการสูบบุหร่ี กฎหมายยาสูบจึง 
ควรเปลี่ยนแปลงระบบใบอนุญาตใหรองรับนโยบายใหมนี้ดวย ซ่ึงที่ผานมาจากการผลักดันของทาง
กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตขายบุหร่ีเพื่อรองรับนโยบาย
จํากัดหรือลดการบริโภคยาสูบ ไดแก การงดออกใบอนุญาตขายบุหร่ีทุกประเภทใหแกรานคาที่ตั้งอยูใน
บริเวณโรงเรียน สถานศึกษา และ ศาสนสถาน เปนตน ดังนั้น กฎหมายยาสูบฉบับปจจุบันนี้ไดใหอํานาจฝาย
บริหารใหสามารถบริหารระบบใบอนุญาตไดมากพอสมควร  รัฐจึงควรออกแบบระบบใบอนุญาตของ
รัฐบาลสามารถกระทําผานการออกหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และการบังคับใช
อยางเขมงวดมากขึ้น เพื่อใหรัฐสามารถควบคุม กํากับ คัดเลือก และจํากัดการผลิตและจําหนายบุหร่ีได เชน 
ในชวงเวลาที่สังคมมีปญหาการสูบบุหร่ีมาก รัฐอาจขึ้นคาธรรมเนียมใบอนุญาต หรือไมใหมีการขนบุหร่ีเขา
มาในราชอาณาจักรโดยไมขออนุญาตแมวาจะมีจํานวนไมเกิน 200 มวน เปนตน 

การศึกษาพบวา การออกใบอนุญาตบุหร่ีของทุกประเทศตัวอยาง จะกําหนดหลักเกณฑและ 
เงื่อนไขการออกใบอนุญาตเปนการเฉพาะกรณี โดยแยกออกเปน เฉพาะตัวบุคคล (Specific Persons) เฉพาะ
ประเภทบุหร่ี (Specific Products) เฉพาะกิจกรรม (Specific Activity) เฉพาะสถานที่ (Specific Location) 
และเฉพาะเวลาที่กําหนด (Specific Duration) โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
ใบอนุญาตบุหร่ี และการบริหารใบอนุญาตบุหร่ีอยางละเอียด เชน ประเทศฟลิปปนสกําหนดใหโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑยาสูบและคลังสินคาในโรงงานอยูภายใตการกํากับดูแลรวม (Joint Custody) ของเจาหนาที่รัฐ โดย
ใหอํานาจเจาหนาที่ในการกํากับดูแลเสมือนเปนเจาของรวม การบรรจุสินคาในบรรจุภัณฑ และติดฉลาก
ยี่หอตามที่ไดรับอนุมัติ ประเทศสิงคโปรกําหนดเงื่อนไขการจําหนายบุหร่ีในประเทศ หามจําหนายใหแก
บุคคลที่มีอายุต่ํากวา  18 ป หามจําหนายบุหร่ีต่ํากวาซองละ 20 มวน ตองมีภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพไม
นอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ซอง เปนตน เพื่อมุงลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ีและการรักษาระดับรายได
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนสําคัญ  ดังนั้น ถาหากประเทศไทยมีนโยบายที่จะลดหรือจํากัดการสูบบุหร่ี การ
ปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาต ควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ เพื่อควบคุมการผลิตและจําหนาย 
การกําหนดขอบเขตการอนุญาตใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวของกับธุรกิจบุหร่ีมากขึ้น 

2) การปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตบุหร่ี เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพในแตละ 
ชวงเวลา ที่สําคัญคือ ตองสงผลในการจํากัดปริมาณการผลิต จําหนาย และบริโภคบุหร่ี ตลอดจนการบริหาร
จัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ควรแกไขกฎหมายบุหร่ีใหอํานาจกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนอํานาจของหนวยงานบริหารใบอนุญาตแทนการกําหนดไวในกฎหมาย เพื่อให
รัฐสามารถปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมไดเปนระยะๆ อยางเหมาะสมกับสภาวการณโดยไมตองแกไข
กฎหมายทุกครั้ง วิธีหนึ่งที่ทําไดคือ การใหมีการปรับคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราเงินเฟอทุกปแบบ
ประเทศออสเตรเลียที่ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและสุราทุกๆ 6 เดือน   
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ในทางทฤษฏี คาธรรมเนียมใบอนุญาต (License Fee) เปนคาธรรมเนียมการกํากับ  
(Regulatory Fees) 93 เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อกํากับและควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับบุหร่ี เชน การผลิต 
การจําหนาย  การนําเขา การเก็บรักษา และการขนยายบุหร่ี เปนตน การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตจึงควรตองอยูในระดับที่สูงมากพอที่จะครอบคลุมคาใชจายในการกํากับและควบคุมกิจกรรม
เกี่ยวกับบุหร่ี และเพียงพอที่จะจํากัดปริมาณการผลิตหรือการจําหนายบุหร่ีใหอยูในขอบเขตที่สามารถกํากับ
และควบคุมได  หากเมื่อใดมีการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตสูงมากกวาตนทุนการบริหารจัดการ 
คาธรรมเนียมดังกลาวจะมีลักษณะเปนภาษี (Tax) มากกวา 

เมื่อเปรียบเทียบถึงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตบุหร่ีของประเทศตัวอยาง พบวา ประเทศ 
สิงคโปรมีการกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตบุหร่ีในอัตราที่สูงถึง 2.8 ลานบาทตอป สูงกวา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่จัดเก็บ 42,000 บาทตอป นอกจากนี้ยังกําหนด
คาธรรมเนียมใบอนุญาตคลังสินคา ขายสง และขายปลีกในอัตราในอัตราที่คอนขางสูง การกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาเก็บบุหร่ี มีอัตราแปรผันตามมูลคาภาษีเฉลี่ยตอเดือนในรอบ 12 
เดือนที่ผานมา ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของประเทศสิงคโปรที่ไมตองการใหประชาชนสูบบุหร่ี ประเทศ
ฟลิปปนสไมคิดคาธรรมเนียมใบอนุญาตแตจัดเก็บเปนภาษีคงที่รายป ลักษณะคลายคาธรรมเนียมใบอนุญาต
รายป ประเทศมาเลเซียจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตบุหร่ีในอัตราที่ต่ํามากเพียง 25 บาทตอป สวน
ใบอนุญาตการขายบุหร่ีกําหนดเพื่อเสียภาษีการขายในอัตราภาษีรอยละ 25 ของราคาขายปลีกบุหร่ีที่หัก
ตนทุนแลว ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาอัตราปกติรอยละ 10   

สําหรับประเทศไทยกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตบุหร่ีที่อัตรา 10,000 บาทตอ 
ป (แกไขครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2521) และคาธรรมเนียมใบอนุญาตนําเขาบุหร่ีเพียง 50 บาทตอคร้ัง (มีอายุไม
เกิน 6 เดือน) ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมนี้อาจเปนคาธรรมเนียมที่คอนขางแพงในสมัยนั้น  แตในปจจุบัน (พ.ศ. 
2550 หรือ 29 ปผานมา) คาธรรมเนียมดังกลาวถือวาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคาครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
เปนอันมาก อัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํามากนี้ จึงไมคอยมีผลในการจํากัดการขายบุหร่ี รัฐควรปรับเพิ่มเพดาน
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายบุหร่ี และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บจริงของใบอนุญาตขายบุหร่ี
ทุกประเภทใหสอดคลองกับคาครองชีพ และสภาพของธุรกิจของปจจุบัน ถาทดลองปรับเพิ่มอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตบุหร่ีตางๆ ตามอัตราเงินเฟอ94 ตั้งแตป พ.ศ. 2521 จนป พ.ศ. 2550 ซ่ึงอัตราเงินเฟอ
สะสมสูงถึง 3.43 เทาหรือ 343 %95 มีผลทําใหอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตบุหร่ี 100 บาทในป พ.ศ. 2521 

                                                        
93 โดยปกติ คาธรรมเนียม (Fees) มี 2 ประเภท คอื คาธรรมเนียมการใหบริการ (User  Fees or  User Charges) และคาธรรมเนียมการกํากับ 
(Regulatory Fees) 
94 คํานวณหาอัตราเงนิเฟอจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จากขอมูล “ฐานขอมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทย” ธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ วนัที่ 29 มกราคม 2551 (www.bot.or.th)  
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ควรมีคาเทากับ 343 บาท หรือปรับเพิ่มประมาณ 3.5 เทาของอัตราในปจจุบันจึงจะทําใหอัตราคาธรรมเนียมที่
แทจริงเทาเดิม  ในป พ.ศ. 2550 และหากรัฐตองการจํากัดปริมาณแหลงขายบุหร่ี จะตองกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตบุหร่ีสูงขึ้นกวานี้อีก ซ่ึงจะเปนอัตราเทาใดตองขึ้นกับนโยบายของรัฐ และคาใชจาย
ในการบริหารจัดการใบอนุญาต 

3) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี โดยมีการใชประโยชนจากการออก 
ใบอนุญาตบุหร่ีใหครอบคลุมมากขึ้น และใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบบัญชีการผลิตบุหร่ี สอบทาน
ปริมาณบุหร่ีที่ผลิตในโรงงาน การเก็บรักษา การขนยายบุหร่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตรวจสอบบัญชีการ
จําหนายหรือเก็บรักษาบุหร่ีไวในสถานที่ตางๆ ที่ไดรับอนุญาต และประเมินภาษีได โดยใหมีการตรวจสอบ
และประเมินภาษีอยางตอเนื่อง และเปนประจําอยางนอยปละ 1- 2 คร้ัง  

ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับระบบใบอนุญาต คือ ประเทศตางๆ (ยกเวนประเทศไทย) มี 
การออกใบอนุญาตคลังสินคาสรรพสามิตที่ตองวางเงินประกัน (ในลักษณะเดียวกับคลังสินคาทัณฑบน) โดย
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุหร่ีขยายกวางออกไปไมใชเพียงการผลิต การนําเขา และการเก็บรักษาบุหร่ี
เทานั้น แตครอบคลุมการขายสงและขายปลีก โดยประเทศสมาชิกของกลุมสหภาพยุโรป กําหนดให
ใบอนุญาตคลังสินคาครอบคลุมทั้งผูผลิต ผูนําเขา ผูเก็บรักษา และผูจําหนายหรือผูคาดวยหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเดียวกัน      ที่สําคัญคือ การกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองทําบัญชีรับ- จาย การวางประกัน และ
รายงานปริมาณบุหร่ีที่ผลิต จําหนาย เก็บรักษา และเคลื่อนยายเปนประจํา อีกทั้งใหรัฐเขาตรวจสอบ
คลังสินคาได วิธีนี้ทําใหรัฐสามารถทราบและตรวจสอบการเคลื่อนยายบุหร่ีไดตั้งแตการผลิตไปสูการ
บริโภค นําไปสูการบริหารจัดเก็บภาษีและควบคุมการบริโภคบุหร่ีที่มีประสิทธิภาพ96 ดังนั้น หากสามารถทํา
ได ควรแกไขกฎหมายยาสูบใหสามารถออกใบอนุญาตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับบุหร่ีได  เพื่อทําให
สามารถตรวจสอบ และบังคับใชกฎหมายเชนเดียวกับสินคาสรรพสามิตอื่นๆ   

9.6.3 ระบบแสตมปบุหร่ี  
ระบบแสตมปถูกใชในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีของประเทศไทยตลอดมาจากอดีตจนถึง 

ปจจุบันควบคูไปกับวิธีการใชเจาหนาที่ประเมินภาษี (Official Assessment) โดยมีกฎหมาย และระเบียบ
รองรับ ทั้งนี้ ระบบแสตมปมีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวคือ  

                                                        
96 ปจจุบัน ผูนําเขาบุหรี่ตองขออนุญาตจากกรมสรรพสามติกอนการนาํเขา และเมื่อนําเขาบุหรี่ในราชอาณาจักรจะนําบุหรี่เขาไปเก็บในคลงัสินคาทัณฑ
บนของกรมศุลกากรรวมกับสินคาอื่นๆ  เมื่อใดตองการจําหนายบุหรี่นําเขา ผูนําเขาจะตองมาชําระคาแสตมปท่ีกรมสรรพสามิต และนําไปปดท่ี
คลังสินคาทัณฑบนของศุลกากร เนื่องจากคลังสินคาทัณฑบนของกรมศุลกากรไมใชเปนคลังสินคาของกรมสรรพสามติ ทําใหกรมสรรพสามิตไม
สามารถเขาตรวจสอบสต็อกสินคาในคลังสินคาทัณฑบนของกรมศุลกากรเพือ่สอบยันกับบัญชีงบเดือนท่ีผูนําเขาบุหรี่รายงานได กรมสรรพสามิตจึง
เพียงแตควบคุมจํานวนบุหรี่นําเขาท่ีนําออกมาจาํหนายจากคลังสินคาทัณฑบนของกรมศลุกากรซึ่งเจาพนักงานศุลกากรสงมอบ (มาตรา 27 วรรค 4 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509) เทานั้น สําหรับประเทศอืน่ๆ ไมมีปญหานี ้เพราะกรมศุลกากรเปนหนวยงานเดียวกันกับกรมสรรพสามิต (ประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป) หรอืหากไมใชเปนหนวยงานเดียวกัน ก็ใชการออกใบอนุญาตคลงัสินคาสรรพสามิตในการ
ควบคุมปริมาณบุหรีนํ่าเขา 
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ขอดีของระบบแสตมป ไดแก บุคคลทั่วไปสังเกตไดงายวาบุหร่ีใดเสียภาษีแลว และบุหร่ีใด
ที่ไมไดเสียภาษี และเมื่อเปดซองบุหร่ีเพื่อสูบบุหร่ีแสตมปจะฉีกขาด จึงปองกันไมใหมีการนําแสตมปมาใช
ซํ้าอีกครั้ง การบริหารจัดเก็บภาษีวิธีนี้ทําไดงาย และสะดวก เจาหนาที่เพียงสังเกตจากแสตมปบนซองบุหร่ี 
อีกทั้งใชตนทุนการบริหารจัดเก็บภาษีต่ํา เพราะผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองมาชําระภาษีเพื่อแลกกับแสตมป
กอนจึงจะขนยายบุหร่ีออกไปจําหนายได ระบบแสตมปจึงทําใหรัฐไดรับรายไดภาษีอยางรวดเร็วและแนนอน  

ขอเสียของระบบแสตมป ไดแก รัฐมีภาระตองเสียคาใชจายพิมพแสตมป อีกทั้งผูผลิตบุหร่ีมี
ภาระตองมาชําระภาษี และมีหนาที่ตองติดแสตมปที่ภาชนะบุหร่ีกอนการจําหนาย (กฎหมายยาสูบอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายอยางอื่นแทนแสตมปไดเพื่อความสะดวกในการผลิต97) นอกจากนี้หากมีการปลอมแปลง
แสตมป และการนําแสตมปที่เสียภาษีแลวมาวนใชใหม จะเกิดปญหาและรัฐตองมีตนทุนในการบริหาร
จัดเก็บภาษีบุหร่ีเพิ่มขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ แลวพบวา มีหลายประเทศใชระบบแสตมปในการเสริม 
การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี เชน ประเทศแคนาดา อังกฤษ และอีกหลายประเทศสมาชิกในกลุม
สหภาพยุโรป ไดแก ประเทศเดนมารก เยอรมนี สหราชอาณาจักร และไซปรัส และมีหลายประเทศที่ไมใช
ระบบแสตมป แสดงวาระบบแสตมปปจจุบันยังคงเปนระบบที่ไมลาสมัย ดังนั้น ประเทศไทยควรใชระบบ
แสตมปตอไปหรือไมนั้น จึงขึ้นกับดุลยพินิจของเราเองวา เรามีประชาชนที่มีสํานึกในการเสียภาษีใหแกรัฐ
มากนอยเพียงใด ระบบเศรษฐกิจของเราซับซอนไปถึงระดับขั้นใด และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี
ของประเทศไทยมีพัฒนาการแคไหน เนื่องจากประเทศไทยมีผูประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีเพียงโรงงานยาสูบ
รายเดียว อีกทั้งเปนของรัฐ รวมกับผูนําเขาบุหร่ีที่มีไมกี่ราย ผูมีหนาที่เสียภาษีมีความสํานึกและเต็มใจที่จะ
เสียภาษี (Tax Compliance) ใหแกรัฐยังมีไมมาก การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีโดยใชระบบแสตมปควบคูกับ
การตรวจสอบทางบัญชีและการประเมินภาษีเพิ่มเติมโดยเจาหนาที่จึงนาจะสามารถรองรับจํานวนผูมีหนาที่
เสียภาษีจํานวนไมมากนี้ได เพราะเจาหนาที่ตองตรวจสอบการยื่นแบบรายการภาษี การชําระภาษี การแลก
แสตมป และการควบคุมการปดแสตมปของผูที่มีหนาที่เสียภาษีบุหร่ีทุกราย กอนการขนยายบุหร่ีออกจาก
โรงงานหรือคลังสินคาทัณฑบนของกรมศุลกากรเพื่อจําหนาย  

อยางไรก็ตาม เมื่อระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น ประชาชนมี 
สํานึกในการเสียภาษีใหแกรัฐมากขึ้น ปริมาณการลักลอบหนีภาษีหรือปลอมแปลงบุหร่ีลดลง เราควรยกเลิก
ระบบแสตมป และเปลี่ยนมาใชวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และระบบการตรวจสอบภาษีทาง
บัญชี (Accounting Audit) เพื่อประเมินภาษียอนหลังเปนหลัก ควบคูไปกับระบบใบอนุญาต นอกจากนี้รัฐ
สามารถเปดชองทางการรับชําระภาษีดวยวิธีตางๆ เชน โอนเงินผานธนาคาร ระบบอินเทอรเน็ต สงเช็คผาน
ไปรษณีย การชําระผานรานคาสะดวกซื้อ ฯลฯ สงผลใหเจาหนาที่ภาษีจะไดใชเวลาสวนใหญในการกํากับ

                                                        
97 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง วิธีการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ ลงวันท่ี 25 กุมพาพันธ 2534 และฉบับแกไขลาสุด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 
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และตรวจสอบการเสียภาษีบุหร่ีใหถูกตอง และครบถวนตามความเสี่ยงของภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   

9.6.4 การควบคุมทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
   ถึงแมวากฎหมายยาสูบจะกําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบทางบัญชีผูไดรับ
ใบอนุญาต (มาตรา 17 21 และ 38 แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509) แตในการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ี 
ไมไดใหอํานาจเจาหนาที่ในการประเมินภาษีเพิ่มเติมยอนหลัง และการปฏิบัติก็ไมเนนการตรวจสอบทาง
บัญชีในลักษณะเดียวกันกับการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพราะการจัดเก็บภาษีบุหร่ีใชวิธีประเมินภาษีโดยเจาหนาที่และระบบแสตมป  ซ่ึงถา
หากเจาหนาที่ตรวจสอบภายหลังและพบบัญชีที่ผิดพลาด และเกิดการเสียภาษีไมครบถวน มาตรา 46 กําหนด
โทษปรับไมเกิน 500 บาท เทานั้น แตหากไดรับใบอนุญาตไมทําบัญชีเลย ถือวาขัดตอหลักเกณฑและเงื่อนไข
การออกใบอนุญาต บทลงโทษคือส่ังพักใบอนุญาตมีกําหนดไมเกิน 6 เดือน หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
(มาตรา 33) นอกจากนี้ หากฝาฝนมาตรา 17 มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (มาตรา 48) ฝาฝนมาตรา 21 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท (มาตรา 46) ดังนั้น การควบคุมและกํากับการผลิตและจําหนายบุหร่ีที่
เปนอยูจึงขึ้นกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่และประสิทธิผลของการใชระบบแสตมปเปนอยางมาก เพื่อให
มั่นใจวามีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีถูกตองและครบถวน รัฐควรแกไขกฎหมายยาสูบใหสามารถ
ตรวจสอบภาษีและประเมินภาษีเพิ่มเติมได หากตรวจพบหลักฐานหรือบัญชีไมวาจากที่ใดที่แสดงวา มีการ
เสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไมถูกตองและครบถวน เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ  
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9.6.5 บทกําหนดโทษ98 
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 7 ประเทศตางๆ มีการกําหนดโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย

ยาสูบในลักษณะคลายๆ กันสวนใหญบทกําหนดโทษของกฎหมายยาสูบเปนการลงโทษทางอาญาทั้งสิ้น 
โดยเนนที่โทษปรับมากกวาโทษจําคุก ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละประเทศ จะเห็นไดวา บทกําหนดโทษของ
กฎหมายยาสูบของประเทศไทยไมไดเบาไปกวาบทกําหนดโทษของตางประเทศเลย ทั้งนี้มีประเด็นที่นาจะ
นํามาปรับใชกับบทกําหนดโทษของประเทศไทย ไดแก 

1) การกําหนดบทกําหนดโทษขั้นต่ํา สําหรับกรณีซ้ือหรือครอบครองบุหร่ีไมเสียภาษี  
หรือการลักลอบหนีภาษี ปจจุบันกําหนดโทษไวตั้งแต 10 ถึง 15 เทา แตตองไมนอยกวา 100 บาท ซ่ึง 
จํานวน 100 บาทนี้ต่ําเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานของเรา ไดแกประเทศสิงคโปร  
(240,000 บาท) ประเทศมาเลเซีย (525,000 บาท) และเปนบทกําหนดโทษที่ไมไดปรับปรุงมาเปน
เวลานานแลว จึงนาจะปรับปรุงโทษปรับขั้นต่ํานี้ใหสูงขึ้นและสามารถทําหนาที่ของบทกําหนดโทษได    
 

                                                        
98 อางอิงจาก ขอความคิดท่ัวไปเกี่ยวกับความรับผิด และสรุปผลการศึกษา กฎหมายออสเตรเลียเกี่ยวกับบทลงโทษ. นายปกรณ นิลประพันธ และ
คณะ ,2546.  
 ท้ังนี้ ผลการศึกษาวา บทลงโทษหรือสภาพบังคับของกฎหมายโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
 (1)   จูงใจใหคนทําตามกฎหมาย เพื่อใหไมกลาทําผิดกฎหมาย เชน จะถูกลงโทษหรือจะถูกบังคับใหชดเชยความเสียหาย ศาสตรใน
ดานนี้จะเกี่ยวของทางดานพฤติกรรมของมนุษย เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา แมแตวิชาการจัดการ (Management) เองในแงหน่ึงก็คือ การจัดองคกรการจัด
กระบวนการทํางาน และการจัดระบบควบคุมเพื่อใหพฤติกรรมของบุคคลในองคกรเปนไปตามเปาหมาย                                                   

(2)   ปองกันมิใหเกิดผลราย หากเปนเรื่องการกระทําใดที่กําลังจะเกิดข้ึนก็อาจมีการหามการกระทําของบุคคลบางคนได เชน ให
หยุดการโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย พักใชใบอนุญาตโรงงานเพื่อปองกันอันตรายที่โรงงานยังมิไดแกไขใหถูกตอง หรือการเรียกประกันทัณฑบน
จากผูท่ีจะทําผิดอาญา (มาตรา 46 ประมวลกฎหมายอาญา) 

(3)   เยียวยาความเสียหาย ถาความเสียหายเกิดข้ึนแลวสภาพบังคับของกฎหมายก็จะเปนไปในทางเยียวยาใหคืนสภาพเดิมเทาที่จะ
เปนไปได เชน ทําละเมิด ผิดสัญญาวัตถุประสงคท้ัง 3 ประการจะผสมผสานอยูในระบบกฎหมายตามปกติ อาจปนอยูในกฎหมายอาญา กฎหมายแพง 
กฎหมายภาษี หรือกฎหมายอื่นๆ โดยทั่วไปสามารถแบงโทษทางภาษีออกเปน 2 ประเภท คือ โทษทางอาญา และโทษทางแพง ดังนี้ 

(ก)  การลงโทษทางอาญาเปนการทําใหผูฝาฝนกฎหมายไดรับผลท่ีเจ็บปวด หรือไมมีความสุข (Pain and Unpleasure) ใชเมื่อมีการ
กระทําท่ีเปนผลรายกระทบตอบุคคลอื่นหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เทานั้น กระบวนการลงโทษทางอาญาเจาหนาท่ีของ
รัฐ (ตํารวจและอัยการ) มีหนาท่ีนําตัวผูทําความผิดมาลงโทษแมจะไมมีผูใดไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทํานั้น โทษทางอาญา เชน  จําคุก 
(Imprisonment) หรือปรับ (Fines) 

(ข) การลงโทษทางแพงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําใดการกระทําหนึ่ง ท่ีไมมีความสัมพันธกับความสงบ
เรียบรอย    หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กระบวนการลงโทษทางแพงผูเสียหายตองเปนผูดําเนินคดีเพื่อใหมีการลงโทษผูกระทําการฝาฝนส่ิงท่ี
กฎหมายหามเปนเหตุใหตนไดรับความเสียหาย โทษทางแพง เชน ปรับ (Pecuniary Penalty) ส่ังใหยุติการดําเนินการ (Injunction) ใหชดใชคาเสียหาย
แกผูเสียหาย (Compensation) เปนตน   

            นอกจากนี้โทษปรับทางแพงและทางอาญา แมวาผูถูกปรับมีหนาท่ีตองชําระเงินคาปรับเหมือนกัน แตมีสวนแตกตางกัน ดังนี้ 
1)  คาปรับทางแพงเปนการเพิ่มภาระแกผูทําฝาฝนส่ิงท่ีกฎหมายหาม (Illegal Act) ไมมีความสัมพันธกับความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะความผิดทางแพงเปนความผิดท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางราษฎรกับราษฎรในฐานะที่เทาเทียมกัน เชน ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือบางครั้งรัฐไปกอตั้งความสัมพันธกับราษฎรในฐานะที่รัฐเทาเทียมกับราษฎร เชน รัฐทําสัญญาซื้อขายกับราษฎร รัฐทํา
สัญญากับผูผลิตบุหรี่และผูจําหนายบุหรี่ วาดวยการอนุญาตใหทําขายบุหรี่  เปนตน 

2) คาปรับทางอาญาเปนการลงโทษผูกระทําความผิดท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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อนึ่ง โดยปกติบทกําหนดโทษขั้นต่ําควรกําหนดในระดับสูงพอสมควร เพื่อทําหนาที่ปองปรามผูที่จะกระทํา
ผิด ใหไมกระทําผิด เพราะถาผูกระทําผิดถูกจับได เขาก็จะถูกลงโทษสูงและไมคุมที่จะกระทําผิด ทั้งนี้การ
ซ้ือหรือครอบครองบุหร่ีที่ไมเสียภาษี ภายใตระบบแสตมป และการลักลอบหนีภาษีแสดงถึงวาผูกระทําผิดมี
เจตนากระทําผิดอยูแลว บทลงโทษขั้นต่ําจึงตองสูงพอสมควรเพื่อใหไมกลาที่จะกระทําผิดกฎหมาย 

2) บทกําหนดโทษควรมีระดับขั้น (Scale) และแปรผันตามความรุนแรงของการกระทําผิด  
บทกําหนดโทษควรแปรผันไปตามความหนักเบา หรือความรุนแรงของการกระทําผิด เพื่อใหผูกระทําผิดที่
หนักกวาหรือรุนแรงกวา ถูกลงโทษมากกวาผูกระทําผิดไมรุนแรง การกระทําผิดในกฎหมายบุหร่ีหมายถึง
การฝาฝนไมกระทําตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีเจตนาที่จะหนีภาษีหรือไมมีเจตนาจะหนีภาษี เชนไมชําระ
ภาษีที่พึงตองชําระตามกฎหมาย หรือชําระภาษีแตไมครบถวน โดยละเลยหรือมีเจตนาหนีภาษี บทกําหนด
โทษ 2 กรณีนี้ควรจะไมเทากัน หรือกรณีที่ผูกระทําผิดในเรื่องเดียวกัน คนหนึ่งไมเคยทําผิด อีกคนหนึ่งเคย
ทําผิดมาแลวคร้ังหนึ่ง บทลงโทษของผูกระทําผิดซ้ําสองครั้งควรสูงกวาผูที่ไมเคยกระทําผิด เปนตน การ
กําหนดโทษเพิ่มขึ้นตามประวัติการกระทําผิดแบบประเทศสิงคโปร และมาเลเซียนาจะเปนประโยชน 
ควรนํามาปรับใชเพื่อลดจํานวนผูกระทําผิดไมใหหันมากระทําผิดซ้ําสอง   

3) ควรเพิ่มโทษจําคุกกรณีเจตนาลักลอบหนีภาษี เจตนาหลีกเลี่ยงการชําระภาษี หรือ 
ปลอมแปลงบุหร่ีมากกวาที่เปนอยูที่กําหนดไวเพียงจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือ 1 ป เพราะเปนความผิดที่ชัดเจน
วาผูกระทําผิดเจตนาไมกระทําตามกฎหมาย ไมควรเนนที่โทษปรับเพียงอยางเดียว ตัวอยางจากประเทศอื่นๆ 
กําหนดบทกําหนดโทษลักลอบหนีภาษีในดานการจําคุก ประมาณ 2-3 ป 

4) ควรกําหนดใหมีโทษปรับโดยแบงเปนระดับตามความรุนแรงของการกระทําผิด กรณี 
ที่ขายบุหร่ีโดยไมมีใบอนุญาต หรือการใชใบอนุญาตขายผิดวัตถุประสงค แทนที่จะมีแตโทษสั่งพัก
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อใหการลงโทษผูขายที่ไมมีใบอนุญาต หรือผูที่มีใบอนุญาตแตไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของการไดรับอนุญาตมีระดับขั้นของการลงโทษได โดยอาจนําระบบของ
การหักคะแนนแบบประเทศออสเตรเลียมาปรับใช หรืออาจกําหนดโทษปรับเพิ่มขึ้น ตามความผิดครั้งที่ 1 
คร้ังที่ 2  

ปญหาหนึ่งที่พบ คือ การใชบทกําหนดโทษโดยสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในทาง 
ปฏิบัติไมคอยนิยมใชกันสําหรับความผิดเล็กนอย แตใชการเตือนเพื่อไมใหกระทําผิดซ้ํามากกวา สาเหตุ
เพราะกรมจัดเก็บภาษีมีภารกิจที่ตองหารายไดเขารัฐ และผูไดรับใบอนุญาตถือเปนลูกคาที่เสียรายไดใหแก
กรมจัดเก็บภาษี เมื่อผูไดรับใบอนุญาตกระทําผิด หากกําหนดใหลงโทษไดเพียงสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต ยอมมีผลทําใหรายไดที่จัดเก็บลดลงตามไปดวย  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่จึงควรกําหนดระดับการลงโทษปรับขั้นต่ําไปถึงขั้นสูงตาม
ระดับความรุนแรงของการกระทําผิด โดยเนนการนําเงินมาชําระสวนของภาษีที่ขาดหายไป และการปอง
ปรามไมใหกระทําผิด  
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9.7 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่  
 
โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย ปจจุบันเปนแบบอัตราตามมูลคาที่ 

รอยละ 80 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และคิดคํานวณแบบอัตรารวมใน (Inclusive Tax Rate) แตกตาง
ไปจากโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศอื่น ซ่ึงมีทั้งแบบที่จัดเก็บอัตราตามสภาพ เชน 
ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย และแคนาดา หรือแบบอัตราผสมที่สหภาพยุโรป หรือประเทศ
ฟลิปปนสใช ซ่ึงโครงสรางอัตราภาษีแตละแบบมีทั้งขอดีและขอเสีย อัตราโครงสรางภาษีบุหร่ีของประเทศ
ไทยควรมีลักษณะเชนใด จึงขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาล และความสามารถในการ
บริหารจัดเก็บภาษีเปนสําคัญ99  
 

9.7.1 วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางอัตราภาษีตามสภาพและอัตราภาษีตามมูลคา 
ภาษีแตละประเภทมีหลักการ (Principle) และ บทบาท หนาที่ Role/Function) ที่แตกตางกัน  

การจะบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายรัฐจึงจําเปนตองออกแบบ (Design) ระบบภาษีใหเหมาะสมกับ
หลักการและหนาที่  อีกทั้งสรางความสมดุลระหวางวัตถุประสงคตางๆ ที่รัฐตองการ ในทางทฤษฎีรัฐควร
ออกแบบภาษี แตละภาษีเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคเดียวเทานั้น เพื่อใหภาษีทําหนาที่ของมัน
อยางมีประสิทธิผลมากที่สุด  แตในทางปฏิบัติ รัฐมักออกแบบภาษีหนึ่งๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหลาย
วัตถุประสงคไปพรอมๆ กัน ทําใหยากที่จะควบคุมและประมาณการผลกระทบของแตละภาษีได (Cnossen 
(2005))  เชนเดียวกับกรณีของภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่แตละประเทศจัดเก็บเพื่อสนองวัตถุประสงคหลายอยาง
ไปพรอมๆ กัน    

ขอดีของอัตราภาษีตามสภาพ คือ 
1) ลดความแตกตางของราคาบุหร่ีระหวางบุหร่ียี่หอที่มีราคาแพงและบุหร่ียี่หอที่มีราคาถูก 

โดยเปรียบเทียบ สงผลทางออมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพบุหร่ีใหดีขึ้น (Upgrading Effect) เพราะราคาบุหร่ี
ไมมีผลตอการเสียภาษี การจัดเก็บภาษีไมลงโทษตอบุหร่ีคุณภาพสูงที่มีราคาแพง100 อัตราภาษีบุหร่ีตามสภาพ
เปนที่นิยมจัดเก็บ ถาตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพบุหร่ี  
 
 
 

                                                        
99 ถาตองการทราบวาโครงสรางอัตราภาษีบุหรี่ใหมเปนตัวเลขอัตราท่ีชัดเจน  จําเปนจะตองใชขอมูลภาษี ขอมูลปริมาณการผลิตและจําหนายบุหรี่ 
ราคาบุหรี่ ฯลฯ มาประกอบการคํานวณ เพื่อประมาณการ (Simulation) ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีวาสามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลหรือไม และอยางไร ซ่ึงรายงานฉบับนี้ไมไดมุงหาคําตอบในลักษณะนี้ เปนเพียงการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสราง
อัตราภาษีบุหรี่ของประเทศไทย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของประเทศตัวอยางอื่นๆ  
100 บุหรี่ท่ีมีคุณภาพสูงมักมีราคาแพง อันเกิดจากกระบวนการผลิตท่ียาวนาน การควบคุมมาตรฐานภารผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสูง ตองขายในราคาที่สูง  
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2) สะทอนตนทุนจากผลกระทบภายนอก (Externality Cost) ซ่ึงแปรผันตามปริมาณการ 
สูบบุหร่ี เชน จํานวนมวน น้ําหนักกรัม ยิ่งสูบบุหร่ีมาก กอใหเกิดตนทุนตอสังคมมาก จึงเสียภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีมาก เปนตน  

3) ตนทุนการบริหารจัดเก็บที่ต่ํากวา เพราะงายตอการตรวจสอบจํานวนมวน หรือน้ําหนัก 
ยาสูบ ตลอดจนการคํานวณภาษี  อีกทั้งเจาหนาที่จัดเก็บภาษีไมตองใชดุลยพินิจในการกําหนดอัตราภาษีได
อีกดวยเชนในกรณีอัตราตามมูลคา 

4) ความแนนอนมีเสถียรภาพของรายไดภาษีของรัฐ เนื่องจากผูสูบบุหร่ีมักจะติดการสูบ 
บุหร่ีในจํานวนเทาเดิม ถารัฐจัดเก็บภาษีตามจํานวนหรือปริมาณการสูบบุหร่ี รัฐยอมไดรับรายไดภาษีที่
แนนอน ชัดเจน ไมขึ้นกับราคาบุหร่ี 

 
ขอเสียของอัตราภาษีตามสภาพ คือ 
1) ไมยืดหยุนตามสภาวะเศรษฐกิจ (Sticky or Difficult to Change)โดยเฉพาะปรับตาม 

อัตราเงินเฟอ อันเนื่องมาจากอัตราภาษีจะคงที่ ในขณะที่ตนทุนการผลิตบุหร่ี ตลอดจนราคาบุหร่ีมีการ
ปรับตัวตลอดเวลา และทําใหรายไดภาษีบุหร่ีที่แทจริง (หลังปรับอัตราเงินเฟอ) มีแนวโนมลดลง วิธีแกที่ใช
กันคือการปรับอัตราภาษีบุหร่ีตามสภาพตามอัตราเงินเฟอ (Indexing the Specific Tax Rate) โดยใหอัตรา
ภาษีตามสภาพปรับตามอัตราเงินเฟอเปนประจําและอัตโนมัติ เชน ประเทศออสเตรเลีย (มีการปรับอัตราภาษี
ทุกๆ 6 เดือนตามอัตราเงินเฟอ) นิวซีแลนด และรัสเซีย เปนตน  

2) มีลักษณะเปนภาษีแบบถดถอย (Regressive Tax) มากกวาอัตราภาษีตามมูลคา เพราะ 
อัตราภาษีตอราคาขายของบุหร่ีราคาแพงจะต่ํากวาของบุหร่ีราคาถูก โดยสวนใหญบุหร่ีราคาแพงคนรวย
บริโภค และบุหร่ีราคาถูกคนจนบริโภค  

 
ขอดีของอัตราตามมูลคา คือ  
1) มีความยืดหยุน (Flexible or Buoyant) ตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือปรับตามอัตราเงินเฟอ  

เนื่องจากฐานภาษีเปนราคาบุหร่ี ซ่ึงคิดคํานวณจากตนทุนการผลิตและกําไรอยูแลว จึงไมตองปรับอัตราภาษี
ตามอัตราเงินเฟอ และทําใหรายไดภาษีที่แทจริงไมลดลงตามอัตราเงินเฟอ  

2) สามารถใชเปนเครื่องมือปกปองอุตสาหกรรมบุหร่ีภายในประเทศ (Barriers to Trade)    
จึงนิยมใชในประเทศที่มีการผลิตผลิตภัณฑยาสูบภายในประเทศในสัดสวนที่สูง หรือกรณีที่รัฐบาลเปน
เจาของหรือผูถือหุนหลักในโรงงานผลิตบุหร่ีภายในประเทศ  สวนใหญบุหร่ีนําเขาจะมีราคาแพงกวาบุหร่ีที่
ผลิตภายในประเทศ การจัดเก็บภาษีตามมูลคาจะชวยทําใหบุหร่ีนําเขามีภาระภาษีสูงกวาบุหร่ีผลิตในประเทศ 
เชน ประเทศฟลิปปนส และประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทางภาคใตจะจัดเก็บอัตราตามมูลคาสูงกวา
อัตราตามสภาพ 
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3) สงผลตอการกระจายภาระภาษี (Distributional Incidence) แบบอัตรากาวหนา  
(Progressive Tax)  เพราะบุหร่ีราคาแพง (ไมวาจะนําเขาหรือผลิตในประเทศ) คนรวยสามารถและนิยม
บริโภคมากกวา และเสียภาษีสูงกวาบุหร่ีราคาถูกที่คนจนสามารถและบริโภค  

 
ขอเสียของอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) คือ 
1) กอใหเกิดผลกระทบตัวคูณ (A Multiplier Effect) มากกวาแบบอัตราตามสภาพ  

(Specific Rate) ทําใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นหรือลดลงมากกวา เกิดความแตกตางของราคาบุหร่ีระหวางบุหร่ียี่หอที่
มีราคาแพงและบุหร่ียี่หอที่มีราคาถูกเพิ่มขึ้นโดยสมบูรณ  การเปลี่ยนแปลงของภาษีจะกระทบตอการ
ตัดสินใจบริโภคของผูบริโภคมากกวา สงผลทางออมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพบุหร่ีใหเลวลง เพื่อลดตนทุน
สินคาและสงเสริมใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิต  นําไปสูการผลิตบุหร่ีที่มีคุณภาพและราคาต่ํา 
(Downgrading Effect) แทนการผลิตบุหร่ีที่มีคุณภาพและราคาสูง เพื่อลดภาระภาษี  การจัดเก็บภาษีบุหร่ีแบบ
นี้จึงสะทอนราคาของบุหร่ีมากกวาปริมาณยาสูบ การจัดเก็บภาษีอัตราตามมูลคาจึงเปนการลงโทษบุหร่ีที่มี
คุณภาพสูงที่มีราคาแพง   

2) การบริหารจัดเก็บมีความยุงยากซับซอน โดยเฉพาะการประเมินฐานราคา (Valuation)  
ที่ใชคํานวณภาษี การกําหนดวาราคาใดคือราคาที่ถูกตองเหมาะสม เปดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจใน
การกําหนดมูลคา ตนทุนการบริหารจัดเก็บจึงสูงกวากรณีอัตราภาษีตามสภาพ  

3) สงเสริมในทางออมใหเกิดการลักลอบขน หรือผลิตหรือปลอมแปลงบุหร่ีเถ่ือน 
(Smuggled and Counterfeit goods) เพราะอัตราตามมูลคาจะทําใหสินคาที่มีคุณภาพสูงและราคาแพงมีมูลคา
สูงขึ้นไปอีก (Multiplier Effect) มีความคุมคาทางเศรษฐกิจในการทําผิดกฎหมายภาษี โดยเฉพาะหากกําหนด
อัตราตามมูลคาที่สูงมากๆ  

 
โครงสรางอัตราภาษีแบบใดดีกวากัน หรืออัตราภาษีแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไหน  

ไมมีใครสามารถหาคําตอบที่ชัดเจนได เพราะอัตราภาษีแตละแบบ มีทั้งขอดีและขอเสีย เลยทําใหมีบาง
ประ เทศนํ าอัตราภาษีทั้ งแบบตามสภาพและแบบตามมูลค ามาผสมผสานกัน  เปนอัตราผสม 
(Compound/Combination Rate) 

ในทางทฤษฏี รัฐมีวัตถุประสงคหลักคือ ตองการจัดเก็บภาษีเพื่อลดหรือจํากัดการสูบบุหร่ี 
แลว ถาราคาบุหร่ีในประเทศและบุหร่ีนําเขาไมแตกตางกันมากนัก การจัดเก็บภาษีบุหร่ีแบบอัตราตามสภาพ 
อัตราเดียว (Uniform Specific Rate) ตอจํานวนมวนบุหร่ีหรือน้ําหนักบุหร่ี และปรับอัตราตามเงินเฟอเปน
ประจํา นาจะเปนรูปแบบภาษีที่ดีที่สุด และดีกวาอัตราภาษีตามสภาพหลายอัตราเหมือนกับประเทศ
ฟลิปปนส เพราะเปนการปฏิบัติตอบุหร่ีทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน (Neutrality) ตามจํานวนหรือน้ําหนัก
ยาสูบ สะทอนตอตนทุนทางสังคมที่การสูบบุหร่ีกอข้ึน อีกทั้งไมยุงยากตอการบริหารจัดการ แตในกรณีที่
ราคาบุหร่ีในประเทศและบุหร่ีนําเขาแตกตางกันมาก และโครงสรางอุตสาหกรรมบุหร่ีมีลักษณะที่บุหร่ีผลิต
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ในประเทศเปนของรัฐ หรือรัฐเปนเจาของการจัดเก็บเชนกรณีของประเทศไทย ภาษีบุหร่ีแบบอัตราตาม
สภาพเพียงอยางเดียว อาจสงผลกระทบตอรายไดภาษีบุหร่ี และเกิดการขยายตลาดของบุหร่ีนําเขาได จึงอาจ
จําเปนที่รัฐตองนําอัตราภาษีแบบผสมมาใช เหมือนกรณีสหภาพยุโรป    

จากการศึกษาพบวา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเชนในปจจุบันของประเทศไทย ทําให 
เกิดภาระภาษีสรรพสามิต 25.50 บาทตอบุหร่ี 1 ซอง (20 มวน) หรือภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขาย
ปลีกบุหร่ีเทากับรอยละ 51 และเมื่อรวมกับภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 ทําใหภาระภาษีบุหร่ีทั้งสิ้นเทากับ  29 
บาทตอซองหรือสัดสวนภาระภาษีทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหร่ีเทากับรอยละ 58 สัดสวนดังกลาวเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศตัวอยางอื่นๆ แลวจัดอยูในระดับกลาง101 จัดวาต่ํากวาสัดสวนที่ธนาคารโลกแนะนํา 
หากตองการควบคุมการสูบบุหร่ีใหลดลง (รอยละ 66  -80)102  และต่ํากวาสัดสวนที่กรอบอนุสัญญาเพื่อการ
ควบคุมยาสูบขององคกรอนามัยโลกแนะนํา (รอยละ 80)103 ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถขึ้นอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีไดอีกมากพอสมควร ซ่ึงที่ผานมามีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายยาสูบเพื่อขยายเพดาน
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซ่ึงปจจุบันกําหนดที่รอยละ 80 และเต็มเพดานอัตราแลว ไมสามารถจะปรับเพิ่ม
อัตราภาษีใหสูงไปมากกวานี้โดยไมแกไขกฎหมาย ซ่ึงนี่ก็เปนวิธีหนึ่งที่รัฐสามารถทําได  อยางไรก็ตามผูวิจัย
มีความเห็นสวนตัววา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีโดยใชอัตราภาษีตามมูลคาอยางเดียวเชนในปจจุบัน
ไมสามารถจํากัดหรือลดการสูบบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน จําเปนที่รัฐจะตองแกไข
ปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหเปนแบบอัตราผสม (มีทั้งอัตราตามสภาพ และอัตราตาม
มูลคา) ในลักษณะเดียวกันกับโครงสรางอัตราภาษีของสหภาพยุโรป คือ อัตราภาษีตามมูลคาจากฐานราคา
ขายปลีก รวมกับอัตราภาษีตามสภาพตอมวน (โดยกําหนดมาตรฐานน้ําหนักและขนาดบุหร่ีตอมวน) และ
กําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีขั้นต่ํา เพื่อปองกันการลดราคาบุหร่ีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันจะนําไปสูการเพิ่ม
ปริมาณการบริโภคบุหร่ี โครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเชนนี้จะชวยทําใหสามารถตอบสนองวัตถุประสงค
ของนโยบายรัฐหลายๆ ดานไปพรอมๆ กัน ไดแก เพื่อลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ี เพื่อหารายไดเขารัฐ และ
เพื่อปกปองอุตสาหกรรมบุหร่ีภายในประเทศซึ่งผูกขาดและเปนของรัฐ ตัวอยางเชน 
 

                                                        
101 สัดสวนนี้ยังไมไดรวมภาษีท่ีจัดเก็บจากบุหรี่อื่นๆ อกี เชน ภาษีบํารุงองคการบรหิารสวนจังหวดั (9.3 สตางคตอมวนหรอื 2 บาทตอซอง) ภาษีเขา
กองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (รอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต)  และลาสุดเงินบํารุงองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ศ.ท.)  (รอยละ 1.5 ของภาษีสรรพสามิต) 
102 World Bank (1999): Curving the Epidemic: Government & the Economics of Tobacco Control   การศึกษาของธนาคารโลก (1999) 
เสนอแนะวาเปนการยากที่จะกาํหนดระดับอัตราภาษีบุหรี่ท่ีเหมาะสมสําหรับทุกๆ ประเทศ อยางไรกต็ามสําหรับประเทศที่ตองการควบคุมใหการ
บริโภคบุหรี่ลดลง สัดสวนของภาษีบุหรีต่อราคาขายปลีกบุหรี่ควรอยูในชวง 66 % (2/3) ถึง 80 % (4/5) และพบวา ประเทศที่มีรายไดสูง (the High-Income 
Countries) ปจจุบันมีสัดสวนภาษีบุหรี่ประมาณ 66 % ของราคาบุหรี่หน่ึงซอง หรอืมากกวา ในขณะที่ประเทศที่มีรายไดต่าํ (the Low-Income Countries) มี
สัดสวนภาระภาษีบุหรี่โดยรวมไมเกิน 50% ของราคาบุหรีห่น่ึงซอง ในขณะที่ World Health Organization (WHO) เสนอวา รัฐตางๆ ควรจัดเก็บภาษี
บุหรี่ประมาณรอยละ 66 -75 ของราคา ขายปลีกเพื่อจํากดัหรือลดปริมาณการบริโภคบุหรี ่
103 ตามกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO-FCTC) มาตรา 6 มาตรการดานราคา และมาตรการดานภาษ ี



การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต (The Comparative Study on Cigarettes Excise Tax) 
 

 - 142 -

  
        มูลคาภาษบีุหร่ีตอมวน = (X % * ราคาขายปลีกตอ 20 มวน) + (Y ตอ 20 มวน) 
   28    =   20 % * 40 +   20 บาทตอมวน 
 

 
หลายคนสงสัยวา หากสามารถปรับปรุงเพดานอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี เราควรใช 

โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแบบปจจุบันหรือไม แทนที่จะตองปรับปรุงเพดานอัตราภาษีเสียใหม 
เพราะโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายยาสูบ (พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509) กําหนดเพดาน
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนแบบอัตราผสม (ไมเหมือนของสหภาพยุโรป)  คือใหอํานาจรัฐกําหนดอัตรา
ภาษีไดทั้งอัตราตามสภาพ (เพดานอัตรา 0.60 บาทตอกรัม) และอัตราตามมูลคาของราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม (เพดานอัตรารอยละ 80) แลวแตวาอัตราใดใหมูลคาภาษีสูงกวาแบบกรณีภาษีสรรพสามิตสุรา 
แตรัฐเลือกที่จะบังคับจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพียงอัตราตามมูลคาเทานั้น ซ่ึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 2550) 
กําหนดที่รอยละ 80  ซ่ึงในเรื่องนี้ผูวิจัยมีความเห็นสวนตัววา หากสามารถแกไขกฎหมายยาสูบได ยังคง
เสนอใหแกไขโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหเปนแบบสหภาพยุโรปแทนที่จะเพิ่มเพดานอัตราภาษี
และใชอัตราผสมแบบเดิม เนื่องจาก โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแบบเดิมมีปญหาการถายโอนราคา 
อันเนื่องมาจากการใชฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถทําไดงายในกรณีที่ธุรกิจมีโครงสราง
การตลาดแบบผูขายนอยราย (Oligopoly Market Structure) แมวารัฐจะกําหนดอัตราภาษีตามสภาพใหสูงขึ้น 
ผูผลิตหรือผูนําเขาบุหร่ีที่มีราคาสูงยอมถายโอนราคาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีได (การถายโอนราคาเกิดขึ้นในกรณี
ที่ผูซ้ือ (ผูขายสง) และผูขาย (ผูนําเขาหรือผูผลิต) มีความสัมพันธกันทางธุรกิจทําใหฮ้ัวราคาซื้อขายกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาษีได) อีกทั้งการเลือกใชอัตราใดอัตราหนึ่งขึ้นกับวาอัตราภาษีแบบใดใหมูลคาภาษีที่สูงกวา ทํา
ใหภาระภาษีที่เกิดขึ้นไมชัดเจน ไมแนนอน และอาจไมเปนธรรมเพราะขึ้นกับการกําหนดราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมซึ่งเปนอํานาจของผูมีหนาที่เสียภาษี แมวารัฐจะมีอํานาจตรวจสอบราคา และกําหนดราคาไดแต
ก็ขึ้นกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ไมเหมือนอัตราแบบผสมที่สหภาพยุโรปใช ที่อัตราตามมูลคาคิดจาก
ฐานราคาขายปลีก ซ่ึงผูซ้ือเปนบุคคลทั่วไปไมมีความสัมพันธกับผูขายปลีก ปญหาของการถายโอนราคาจึง
หมดไป และยังคงไวซ่ึงคุณลักษณะของอัตราภาษีตามมูลคา 

 
9.7.2 การกําหนดระดับอัตราภาษีบุหร่ี 

  การกําหนดอัตราภาษีบุหร่ีเปนเรื่องที่ซับซอนและยุงยากตามทฤษฎี การกําหนดอัตราภาษี
บุหร่ีขึ้นกับนโยบายภาษีบุหร่ีวามีจุดประสงคอะไรเปนหลัก ตองการรายไดภาษีสูง หรือ ลดปริมาณการ
บริโภคบุหร่ี หรือปกปองอุตสาหกรรมบุหร่ีภายในประเทศ ฯ โดยอัตราภาษีบุหร่ีควรจะอยูในระดับที่สูงมาก
พอที่จะครอบคลุมตนทุนของการบริโภคบุหร่ี ทั้งตอผูบริโภคและตอสังคม และตนทุนในการบริหารจัดเก็บ
ภาษี อยางไรก็ตามการคํานวณหาตนทุนเหลานี้ทําไดคอนขางยาก ที่สําคัญ ทุกประเทศตองกําหนดอัตราภาษี
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บุหร่ีใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ  โดยคํานึงถึงผลการทดแทนระหวางบุหร่ีแตละประเภท และการ
ทดแทนระหวางบุหร่ีกับสินคาอื่นๆ ดวย ซ่ึงกรณีประเทศไทยที่ผานมาเรามีแตปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีสูงขึ้นแตไมไดปรับอัตราภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ เลย ทําใหเกิดปญหาการทดแทนระหวาง
บุหร่ีกับสินคายาสูบอื่นๆ โดยเฉพาะบุหร่ีมวนเอง (Roll Your Own) ที่มีการอางวามีปริมาณการบริโภคเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมาก  

นอกจากนี้การกําหนดอัตราภาษีสูงขึ้น ทําใหราคาสินคาสูงขึ้นและปริมาณการบริโภคลดลง 
ถาสินคาที่จัดเก็บภาษีมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่ํา เชน กรณีบุหร่ี อัตราภาษีที่สูงขึ้นจะทําให
ราคาสูงขึ้นคิดเปนรอยละมากกวาปริมาณที่ลดลง และสงผลใหฐานภาษีบุหร่ีเพิ่มขึ้น รัฐก็จะมีรายไดภาษี
สูงขึ้นจากการขึ้นอัตราภาษี อยางไรก็ตามเมื่ออัตราภาษีบุหร่ีสูงขึ้นถึงจุดๆ หนึ่ง การเพิ่มอัตราภาษีสูงมากๆ 
จะทําใหฐานภาษีหดตัวและรายไดภาษีลดลง (The Laffer Curve) การกําหนดอัตราภาษีบุหร่ีจึงตองอยูใน
ระดับที่ไมสูงและไมต่ําจนเกินไป 

ในทางปฏิบัติ การกําหนดอัตราภาษีบุหร่ีมักกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมายรายไดภาษี 
และปริมาณการบริโภคบุหร่ีที่ตองการลดลง อัตราภาษีบุหร่ีไมควรจะสูงมากเกินไปนัก แตก็ไมควรจะต่ํากวา
อัตราภาษีที่จัดเก็บจากสินคาและบริการโดยทั่วไป อีกทั้งไมควรจะแตกตางจากระดับอัตราภาษีบุหร่ีของ
ประ เทศ เพื่ อนบ านมาก  มิฉะนั้ นอ าจก อ ให เ กิ ดก ารขนย า ยบุห ร่ีข ามชายแดน  (Cross-Border 
Shopping/Bootlegging) การลักลอบผลิต (Illicit Production) การขนบุหร่ีเถ่ือน (Illegal Bootlegging and 
Smuggling) และการปลอมแปลงบุหร่ี (Counterfeiting) เพิ่มขึ้น คือ แทนที่จะลดผลกระทบภายนอกดานลบ
อันเกิดจากการสูบบุหร่ีกลับกลายเปนมีการซื้อขายบุหร่ีเถ่ือนที่ไมไดคุณภาพมากขึ้น และเกิดผลกระทบ
ภายนอกดานลบมากขึ้น จากการศึกษาพบวา ราคาบุหร่ีในประเทศเพื่อนบานของประเทศไทยคอนขางต่ํา 
ไดแก ประเทศมาเลเซียและฟลิปปนส104  ในขณะที่ประเทศสิงคโปรบุหร่ีมีราคาสูงกวาประเทศไทยเปนอยางมาก 
  การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อใหสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีก
สูงขึ้น ประเทศไทยจึงควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง และคอยเปนคอยไป เพื่อใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น
มากกวาราคาสินคาและบริการทั่วไป ซ่ึงสงผลใหเกิดการบริโภคบุหร่ีลดลง และสอดคลองกับความสามารถ
ในการซื้อสินคาของประชาชน (Affordability) หรือระดับรายไดตอหัว ตลอดจนตองปรับเพิ่มอัตราภาษี
ยืดหยุนดานอุปสงคของบุหร่ี ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวา ประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะปรับเพิ่มอัตราภาษี
บุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ใหสอดคลองกันดวย อีกทั้งควรปรับเพิ่มงบประมาณและอัตรากําลังของ
หนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการปองปรามและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี และการปลอมแปลง
บุหร่ีควบคูกันไป  

                                                        
104 ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟลิปปนสเปนแหลงผลิตบุหรี่ตางประเทศที่สําคัญในแถบนี้ เมื่อพิจารณาจากมลูคาภาษีสรรพสามิตตอซองของทั้ง
สองประเทศจะต่ํากวาของประเทศไทย แตเมื่อรวมกับภาษีการขายรอยละ 25 (มาเลเซีย) จึงทําใหภาระภาษีบุหรี่ของประเทศมาเลเซียท้ังส้ินสูงกวาไทย 
(ตารางที่ 7.8)  
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ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ประเทศญี่ปุน 
 

1. บทนํา 
 
  ในป พ.ศ. 2550 รัฐบาลกลางของประเทศญี่ปุนมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีโดยรวม 53.5 ลาน
ลานเยน หรือประมาณ 16.7 ลานลานบาท1 เปนรายไดจากภาษีสรรพสามิตรอยละ 12.1 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น
ของรัฐบาลกลาง หรือประมาณ 6.47 ลานลานเยนหรือ 2.0 ลานลานบาท และรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบ           
รอยละ 1.7 ของรายไดภาษีทั้งสิ้นของรัฐบาลกลาง หรือประมาณ 2.8 แสนลานบาท หนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีคือ สํานักงานภาษีแหงชาติ (National Tax Agency: NTA) ทําหนาที่จัดเก็บภาษี
ภายในประเทศทุกประเภท ภาษียาสูบเปนภาษีของรัฐบาลระดับชาติ (National Tax) จัดเก็บในประเทศญี่ปุน
ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2528 เดิมเรียกวา “ภาษีสรรพสามิตยาสูบ” (Tobacco Excise Tax) ตอมาในป พ.ศ. 2532 
รัฐบาลญี่ปุนเริ่มจัดเก็บภาษีการบริโภค (Consumption Tax) จึงเปลี่ยนชื่อเปน “ภาษียาสูบ”  
  สวนนี้จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศญี่ปุน และ
วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ตลอดจนโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี โดยสังเขป 
 
2. โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ 
 

  การจัดเก็บภาษีในประเทศญี่ปุนดําเนินการโดย 2 หนวยงาน คือ  
(1) สํานักงานภาษีแหงชาติ (National Tax Agency : NTA) 
(2) สํานักงานศุลกากร (Customs and Tariff Bureau)  

 
  สํานักงานภาษีแหงชาติ (NTA) เปนหนวยงานรัฐภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง (an External 
Organ of Ministry of Finance) จัดตั้งในป พ.ศ. 24922 ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษีภายในประเทศซึ่งเปนภาษี
ระดับชาติทุกประเภท (National Tax) ไดแกภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตซึ่งรวมถึงภาษีบุหร่ี ฯลฯ 

                                                                 
1 คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 29 มกราคม 2551 คือ 100 เยน เทากับประมาณ 31 บาท ขอมูลสวนนี้สวนใหญมา
จาก (1) National Tax Agency   Report 2007  (2) A Textbook on Japanese Tax Admnistration, National Tax College), 2006 และ (3) เอกสารวิชาการ
เรื่อง การจัดเก็บภาษแีอลกอฮอลเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย ดร. ชลธาร วศิรุตวงศ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขหงชาติ (มสช.) , มิถนุายน 2548   
 
2 เดิมหนวยงานจัดเกบ็ภาษ ีคือ สํานักงานภาษ ี(Tax Bureau) เปนหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลัง ตอมาปพ.ศ. 2492 รัฐปรับโครงสรางหนวยงานภาษี
ใหมโดยจดัตั้งสํานักงานภาษีแหงชาต ิ(NTA) ข้ึน เพื่อใหรัฐสามารถบังคับจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สรางความชดัเจนในอํานาจรฐัและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดเก็บภาษ ี แยกกับสํานักงานภาษีซ่ึงเปนหนวยงานภายในกระทรวงการคลังทําหนาท่ีกําหนดนโยบายภาษีและวางแผนงานภาษ ี



2 
 

ตามนโยบายภาษีที่ถูกวางแผนและกําหนดโดยสํานักงานภาษี (Tax Bureau) ซ่ึงเปนหนวยงานภายใน
กระทรวงการคลัง  
  NTA บริหารงานจัดเก็บภาษีโดยระบบกรรมาธิการ (the Commissioner) ขึ้นตรงกับ
กระทรวงการคลัง สําหรับภาษีใดที่ตองจัดเก็บจากผูนําเขา NTA จะมอบหมายใหสํานักงานศุลกากรจัดเก็บแทน 
NTA รายไดภาษีของรัฐบาลกลางญี่ปุนสวนใหญจัดเก็บโดย NTA  
  ภาษีสรรพสามิตของประเทศญี่ปุนจัดเก็บจากผลิตภัณฑยาสูบ (รวมบุหร่ี) รถยนต และน้ํามัน
และผลิตภัณฑน้ํามันเปนหลัก มีการจัดเก็บภาษีทั้งในรัฐบาลระดับชาติ (National Tax) และรัฐบาลระดับทองถ่ิน 
(Local Tax) ในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะภาษีสรรพสามิตบุหร่ีหรือภาษีบุหร่ีซ่ึงเปนภาษีระดับชาติ  ภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีเปนภาษีทางออม (Indirect Tax) ที่สําคัญของประเทศญี่ปุนแตไมใชภาษีสรรพสามิตที่สําคัญ
ที่สุดเพราะตามสัดสวนของรายไดภาษีสรรพสามิตป พ.ศ. 2550 ภาษีบุหร่ีมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.70 ของรายได
ภาษีทั้งสิ้นจัดเปนสินคาสรรพสามิตที่ทํารายไดเปนอันดับ 3 รองจาก ภาษีสรรพสามิตน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน (รอยละ 4.0 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น) และภาษีสุรา (รอยละ 2.8 ของรายไดภาษีทั้งสิ้น)  
  โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีของ NTA จัดแบงตามขนาดภาษีและประเภทของผูเสียภาษี
เปนหลัก ไมจัดแบงตามประเภทของภาษี โดยแบงผูเสียภาษีออกเปน ผูเสียภาษีที่เปนนิติบุคคลและที่ไมใชนิติ
บุคคล และแบงขนาดภาษีออกเปนผูเสียภาษีรายใหญ (ทุนมากกวา 100 ลานเยน) และผูเสียภาษีรายเล็ก (ทุนต่ํา
กวา 100 ลานเยน) ในป พ.ศ. 2550 NTA มีเจาหนาที่รวม 56,000 กวาคน 
  โครงสรางองคกรของ NTA แบงออกเปน หนวยงานสวนกลาง คือ สํานักงานสวนกลาง 
(National Office) และหนวยงานสวนภูมิภาค NTA ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษี และกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี
และอุตสาหกรรมตางๆ3  นอกจากนี้ ทําหนาที่กํากับดูแลหนวยงานที่ไมใชหนวยงานจัดเก็บภาษีแตสังกัดอยูกับ
กรรมาธิการดวย (the Commissioner) ไดแก ที่ปรึกษาภาษีระดับชาติ (National Tax Council) วิทยาลัยภาษี 
(National Tax College) ศูนยอบรม และศาลภาษี (National Tax Tribunal)  
  สํานักงานสวนกลางของ NTA ตั้งอยูที่กรุงโตเกียว ทําหนาที่เปนสํานักงานใหญ วางนโยบาย 
บริหารจัดการ กํากับ สนับสนุนและติดตามงานบริหารจัดเก็บภาษีในขอบขายทั่วประเทศ ประกอบไปดวยหลาย
หนวยงาน อาทิ สํานักงานเลขาธิการกรรมาธิการ (Commissioner’s Secretariat) กรมภาษี (Taxation 
Department)  กรมจัดการรายไดและจัดเก็บ (Revenue Management and Collection Department) กรมงาน
ตรวจสอบและปราบปราม (Examination and Criminal Investigation Department) สํานักงานภาษีภาค (Regional 
Taxation Bureau) 11 แหงจัดตั้งตามพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ และสํานักงานภาษี (Tax Office) 518 แหงจัดตั้งตาม
พื้นที่     ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 518 แหง ขนาดสํานักงานภาษีแตกตางกันไปตามปริมาณงานในแตละพื้นที่ ทํา
หนาที่เปนหนวยงานใหบริการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ   

                                                                 
3 อางถึง An Outline of Japanese Taxes 2001-2002 Edition, Tax Bureau, Ministry of Finance 
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3. ผูมีหนาที่เสียภาษี (Taxpayer) 
 

ผูมีหนาที่เสียภาษีบุหร่ี ไดแก  
3.1 ผูผลิตบุหร่ีในประเทศที่ไดรับอนุญาตผลิตบุหร่ี (Manufacturers) 
3.2 ผูนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศหรือผูที่นําบุหร่ีออกจากพื้นที่ทัณฑบน (Bonded 

Areas) 
 

4.  จุดการจัดเก็บภาษี (Tax Point) 
   
  จุดการจัดเก็บภาษี  แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

4.1     กรณีบุหรี่ผลิตในประเทศ  
สําหรับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศจุดการชําระภาษีบุหร่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยาย (Shipment)  

บุหร่ีออกจากโรงงานผลิตบุหร่ี หรือพื้นที่ควบคุม (Bonded Areas)  
4.2 กรณีบุหรี่นําเขา 
จุดการจัดเก็บภาษีของบุหร่ีนําเขาเกิดขึ้นเมื่อมีการขนยายบุหร่ีออกจากพื้นที่ทัณฑบน (Bonded  

Areas) ตองยื่นแบบรายการภาษีตอผูอํานวยการดานศุลกากร (Director of the Customs House) และจายภาษีบุหร่ี
กอนขนยายบุหร่ีออกจากพื้นที่ทัณฑบน  
  ผูมีหนาที่เสียภาษีตองยื่นแบบรายการภาษี แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณบุหร่ี และคํานวน
ภาษีที่ตนเองตองเสียแกเจาหนาที่ พรอมชําระภาษีใหแกเจาหนาที่กอนวันสุดทายของเดือนถัดไปนับจากวันที่ขน
สินคาออกจากโรงงานหรือพื้นที่ทัณฑบน ทั้งผูประกอบการภายในประเทศและผูขนยายบุหร่ีออกจากพื้นที่
ทัณฑบนสามารถรองขอเลื่อนเวลาชําระภาษีไปไดหนึ่งเดือน โดยตองวางหลักประกันภาษีไวที่ผูอํานวยการ
สํานักภาษีในทองที่ (กรณีผูประกอบการบุหร่ีในประเทศ) หรือวางหลักประกันภาษีไวที่ผูอํานวยการดาน
ศุลกากร (กรณีบุหร่ีนําเขาเลื่อนเวลาการชําระออกไปไดอีก 2 เดือน) 
 
5. การบริหารจัดเก็บภาษี 

 
การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีใชระบบใบอนุญาตควบคูกับการบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีแบบ 

ประเมินตนเอง (Self- Assessment System) ประกอบกับการใหคําปรึกษาทางภาษี (Tax Counseling) และการ
ตรวจสอบภาษี (Tax Audit or Examination or Investigation)   
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   การบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศญี่ปุน ถือวาเปนการนําระบบประเมินตนเองมาใชอยางเต็ม 
รูปแบบ(Full Stream Self-Assessment System) กับภาษีภายในประเทศทุกประเภท โดย NTA รับชําระภาษีและ 
ตรวจสอบภาษีผูเสียภาษี โดยไมมีการแยกประเภทภาษี การจัดแบงหนวยงานกํากับดูแลการจัดเก็บภาษีจึงแบง
ตามขนาดของผูเสียภาษี คือ ผูเสียภาษีขนาดใหญและขนาดเล็ก ตามขนาดทุนจดทะเบียน การบริหารจัดเก็บและ
ตรวจสอบภาษีใชระบบคอมพิวเตอร (KSK System4) และระบบตรวจสอบทางบัญชี (Accounting Audit) ผูเสีย
ภาษียื่นแบบรายการภาษีและชําระภาษีตามวันเวลาที่กฎหมายกําหนด เจาหนาที่จะคัดเลือกผูเสียภาษีมา
ตรวจสอบภาษีภายหลังตามความเสี่ยงของภาษี และการตรวจสอบภาษีจะตรวจสอบภาษีทุกๆ ประเภทไป
พรอมๆ กัน ปจจุบันการจัดเก็บภาษีของประเทศญี่ปุนปรับเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งเปาหมายรายไดภาษี 
(Revenue Target) เปนการสงเสริมใหผูมีหนาที่เสียภาษีรูหนาที่ของตนเองและใหความรวมมือในการเสียภาษีให
ถูกตองและครบถวน (Tax Compliance and Tax Education) แทน5 
   
 
6. โครงสรางอัตราภาษี 
 
6.1  ฐานภาษี  
 
  ฐานภาษีที่ใชคิดคํานวณภาษีบุหร่ีของประเทศญี่ปุนตามอัตราภาษีตามสภาพ (Specific Tax or 
Unit Tax) คือ จํานวนมวน (Per Stick) สวนยาเสน ซิการ และยาเคี้ยวที่มีน้ําหนัก 2 กรัม ใหจัดเก็บภาษีเทียบเทา
กับบุหร่ี 1 มวน  
  
 
6.2  อัตราภาษี  

 
ภาษียาสูบุหร่ีจัดเก็บอัตราตามสภาพโดยกําหนดอัตราภาษีเทากันไมวาจะเปนผลิตภัณฑยาสูบ 

ใดดังในตารางที่ 1 
 

                                                                 
4 KSK ยอมาจาก Kokuzei Sougou Kanri (Comprehensive National Tax Administration) เริ่มใชในปพ.ศ. 2531 เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมโยงขอมูลการจัดเก็บภาษี
กับหนวยงานทั่วประเทศของ NTA โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลทันที (Real-Time Online) 
5 อางอิงจาก Research Paper, A Comparative Study of Japan and Thailand National Indirect Tax System for International Seminar Taxation (General Course) by Chonlathan 
Visaruthvong. October 2003 
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ตารางที่ 1: โครงสรางอัตราภาษียาสูบ 
ประเภทสินคา อัตราภาษี  

(เยนตอ 1,000 มวน) 
1. บุหร่ีซิกาแรต 3,552  
2. ยาเสนสําหรับไปป (Pipe Tobacco) 3,552 
3. ซิการ 3,552 
4. ยาเสนและยาเคี้ยว 3,552 

หมายเหตุ:  3,552 เยน ประมาณ 1,100 บาท 
 


