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คํานํา 
 
 เปนที่ทราบกนัดีในวงการควบคุมการบริโภคยาสูบวามาตรการดานภาษ ี เปนมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมยาสบู 
 แตนอยคนนัก โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ทีจ่ะเขาใจเรือ่งของระบบ
การจัดเก็บภาษีอยางแจมชดั 
 ศูนยวจิัยและจัดการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความยนิดีอยางยิ่ง
ท่ี ดร. ชลธาร วศิรุตวงศ และคณะ ซึ่งเปนนักวิชาการและนักวจิัย ท่ีทํางานอยูในกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง มีความสนใจในการศกึษาเรื่อง “การจัดเก็บภาษสีรรพสามติบหุร่ีเพือ่การควบคุม
ยาสูบ” และไดทําการศึกษาวจิัยอยางเต็มกําลังความสามารถ แมวาโดยกระบวนการของ ศจย. 
จะตองมีการนาํเสนอ และปรับแกรายงานหลายครั้ง ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คณะวิจยัก็
มิไดรูสึกเปนภาระ  ทําใหบรรยากาศการทํางานระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวฒุิ และ ศจย.เปนไปใน
ลักษณะที่ทุกคนตองการสรางสรรคงานวชิาการที่ถูกตองที่สุด สมบูรณที่สุดเทาที่จะสามารถกระทํา
ได 
 กวาที่งานวจิัยเลมน้ีจะสําเรจ็เปนรูปเลมทีมี่คุณคาทางวชิาการดังที่ปรากฏอยูนี้ นอกเหนือ 
จากความวิริยะ บากบั่นของคณะนักวจิัยแลว บุคคลที ่ศจย. ใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ ที่นี้
คือ  รศ.ดร. สุชาดา ตั้งทางธรรม อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช ที่ไดอุตสาหะในการอาน วิเคราะหและใหขอเสนอแนะอยางเปนระบบ ละเอยีด ถี่ถวน  ตัง้แต
ชวงการพัฒนาโครงการ  นําเสนอความกาวหนาของโครงการ และกระทั่งการสงรูปเลมเปนคร้ัง
สุดทายก็ตาม  ศจย. ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี ้นอกจากนั้น ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. 
อิศรา ศาสติศาสน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนและทําใหการศึกษานี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคณุ น.พ.หทัย ชติานนท และศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่กรุณาชี้แนะและ
ผลักดันให ศจย. สนับสนนุงานวิจัยในเรื่องการจัดเกบ็ภาษีกับการควบคุมยาสูบอยางเปนระบบ อีก
ท้ังกรุณาอานและเขยีนคํานิยมใหแกหนังสือเลมน้ี 
 ทายสุดนี้ ศจย. หวังวางานวิจยันี้จะเปนจดุเร่ิมตนในการพฒันาชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับ “ภาษีและการควบคุมยาสูบ” ซ่ึงคณะวิจยัไดเสนอโจทยวจิัยและการปฏิรูประบการจัดเกบ็ภาษี
เพื่อการควบคุมยาสูบ ใหนกัวิจยัและผูเกีย่วของกับการควบคุมยาสบูสานตออีกจาํนวนมาก 
 
      ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชยั 
    ผูอํานวยการศูนยวจิัยและจัดการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ 
          มหาวทิยาลัยมหิดล 



 

คํานิยม 

 ผมมีความรูสึกเปนเกียรติระคนกับความประหลาดใจ  ที่ไดรับความไววางใจใหเขียนคาํนิยมสาํหรับ

งานวิจยัชิ้นนี ้

 เพราะแมจะเปนผูทีท่ํางานดานการควบคุมยาสูบมากวายี่สิบป  อยูเบื้องหลงัการผลักดันใหรัฐบาลขึ้นภาษี

บุหร่ี  และปรับข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงคาครองชีพปลายป  พ.ศ.2536  ผลักดันใหนําภาษบุีหร่ีสวนหนึ่งมาเปน

กองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบในป พ.ศ.2544  ตอเนือ่งไปจนถงึการรับเชิญไปบรรยาย

ตามประเทศตาง ๆ ถึงขัน้ตอนการผลักดนัขึ้นภาษบุีหร่ี  และแสดงหลักฐานผลดีที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขึ้นภาษี

บุหร่ีของไทย 

 รวมทัง้เคยตั้งคําถามกับชาวตางประเทศที่รวมประชมุเร่ืองภาษียาสบูดวยกนัวา  รูความหมายคําวา 

“excise, excise tax ที่ภาษาไทยเรียกวา ภาษีสรรพสามิตหรือไม  ซึง่คนที่ถกูถามสวนใหญตอบวาไมรู 

 แตผมเปนแพทย  ผมจึงรูวาคําวา excise  แปลวา ตัด หรือ ตัดทิ้ง  เวลาตัดเนื้องอกออก  ภาษาแพทย

เรียกวาทาํ Excision  

 สินคาที่ตองการใหมีการบริโภคหรือใชนอยลง จงึตองมี excise tax หรือภาษีสรรพสามิต 

 การขึ้น excise tax  หรือข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ี วัตถุประสงคก็เพื่อตัดการบริโภคบุหร่ีใหนอยลง 

 นอกจากเกร็ดที่กลาวแลว  ผมมีความรูนอยมากเกี่ยวกบัภาษีสรรพสามิตบุหร่ีวามทีี่มาอยางไร  โครงสราง

ภาษีเปนอยางไร  เขาคํานวณกันอยางไร  วิธีจัดเก็บทําอยางไร  มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับอะไรบาง  ตัวเลข

รายละเอียดการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตบหุร่ีของไทย  สัดสวนภาษีบุหร่ีตอรายไดประเทศ  ภาษบุีหร่ีไทยและบุหร่ี

นําเขาและอื่น ๆ อีกหลายหลายประเดน็ 

 ตองขอบคุณผูที่ขอใหผมเขียนคํานิยมงานวิจัยนี้  เพราะทําใหผมตองอานบรรทัดตอบรรทัด (หาไมแลวผม

คงจะอานเพียงผาน ๆ ตามประสาคนดู  ไมใชกรรมการ) 

 งานวิจยันี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งสาํหรับนักวชิาการดานเศรษฐศาสตร  ผูบริหาร  ผูกําหนดนโยบาย  นัก

รณรงคไมสูบบุหร่ี  และผูสนใจเกี่ยวกับปญหาบหุร่ีและสุขภาพและเศรษฐกิจ 

 นอกจากนีย้ังจะเปนประโยชนตอนักวิชาการที่สนใจ  และกําลังผลกัดันนโยบายขึ้นภาษีสุรา  ทีจ่ะนาํระบบ

ภาษีและประสบการณจากการขึ้นภาษีบุหร่ีไปเทียบเคยีงปรับใช 

 งานวิจยัชิ้นนีท้ําใหนกัรณรงคควบคุมยาสบูของไทยมกีารบานที่ตองทาํ  วาทําอยางไรจึงจะผลักดันให

กระทรวงการคลัง  สังคายนาระบบภาษสีรรพสามิตบหุร่ี  รวมทั้งพจิารณาขอเสนอแนะ  นโยบายภาษทีี่เสนอใน

งานวิจยันี้ใหสามารถที่จะขึน้ภาษี  เพื่อใหภาระภาษีบุหร่ีไทยซึ่งยงัอยูที่ประมาณรอยละ  60  ของราคาขายปลีก  

สูงขึ้น  เปนอยางนอยสองในสามถงึสามในสี่ของราคาขายปลีก ตามที่ธนาคารโลกระบวุา เปนอัตราภาษทีี่พึง

ปรารถนาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ศ.นพ.ประกติ  ทีสาธกกจิ 



คํานิยม 

 บุหรี่ถือเปนสินคาอันตราย นบัแตวงการแพทยแหงสหรัฐอเมริกาไดพิสูจนและยืนยันเรื่องนีม้ากวา 40 ปแลว  

กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา ตางมุงดําเนนินโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อลดการสูบบุหรี่ในประชากร

ของตน สงผลใหยอดจําหนายลดลง บริษัทบุหรี่ยักษใหญจึงหนัมามุงเจาะตลาดตางประเทศ  ปจจุบันรายไดมหาศาลของ

บรรษัทบุหรี่ขามชาติจึงมาจากการสงเสริมการจําหนายในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศยากจนทั้งหลายในโลก  

 ธนาคารโลกตระหนักดถีึงผลเสยีของบุหรี่ จึงมีนโยบายไมใหกูเงนิเพื่อผลติสินคานี้ และในป 2542 ก็เสนอรายงาน

สําคัญ Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได

จัดพิมพในภาคภาษาไทย “หยุดการแพรภัยบหุรี่ สิ่งที่รัฐตองทํา และผลไดผลเสยีทางเศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ”  

นอกจากนีย้ังรวมกับองคการอนามัยโลกจดัทําหนังสือ Tobacco Control in Developing Countries เสนอแนะแนวทางและ

มาตรการตางๆ ที่ประเทศกําลังพัฒนาควรดําเนนิการเพื่อควบคมุยาสูบทั้งทางดานผูบริโภคและผูผลติ  

 องคการอนามยัโลกตระหนักดถีงึพิษภัยของบุหรี่ และคาดวาภายในป 2563 บุหรี่จะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมี

ผูเสยีชีวิตถึง 10 ลานคนตอป ดังนั้นจึงรวมกับประเทศสมาชกิจัดทํากรอบอนสุัญญาวาดวยการควบคมุยาสูบ (Framework 

Convention on Tobacco Control) เพื่อปกปองสุขภาพของประชากรโลก  กรอบอนุสัญญานี้ถือเปนกฎหมายสาธารณสขุ

ฉบับแรกของโลก มีผลบังคับใชตั้งแตป 2546 และปจจุบันมีสมาชิก 146 ประเทศรวมลงนามใหสัตยาบัน  

 ประเทศไทยไดรับการยกยองจากประชาคมโลกใหเปนตัวอยางในการดําเนินนโยบาย และมาตรการตางๆ ในเรื่องนี ้ 

เรามีกฎหมายควบคุมยาสูบที่ดทีี่สุดประเทศหนึ่งของโลก และที่ผานมาองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็

พยายามทกุวถิทีางในการหาทางลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการสูบบุหรี่  อยางไรกต็าม ดวย

เปาหมายและภาระหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกนัจึงทําใหบางครั้งเกิดความขัดแยงกันในทางปฏบัิติระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ  

 มาตรการทางภาษีถือเปนมาตรการสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  เปนที่นายินดีที่            ดร.

ชลธาร วิศรุตวงศ ไดมีวิริยะอุตสาหะศึกษาเรืองนี้  ผลการศึกษาชวยใหเกิดความกระจางขึ้นหลายประการ ที่สําคัญคือทําให

เราไดทราบวาอัตราภาษีบุหรี่ที่จัดเก็บในประเทศไทยนั้นถึงแมจะมีการปรับข้ึนมาโดยตลอดจนเกอืบจะชนเพดานที่กําหนด แต

แทที่จริงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกแลวกย็งัเปนอัตราที่เพิม่ไมมาก และยังเปนอัตราต่ําเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศ

พัฒนาหลายประเทศ  

ปญหาเรื่องบุหรี่เปนปญหาสําคญัระดับชาติที่ใหญและซับซอน เกินกวาที่กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถแกไขให

สําเร็จลุลวงไดโดยลําพัง  ผมหวังเปนอยางยิ่งวารายงานนี้จะเปนจุดเริ่มตนใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทุกฝายในกระทรวงตางๆ ที่

เกี่ยวของไดหันมารวมมือกันหาทางแกไขปญหานี้อยางจริงจัง เพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต  

 

 

       (นายแพทยหทัย ชิตานนท) 

       ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มลูนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิ



บทสรุปผูบริหาร 
 
  รายงานฉบับนีมุ้งทบทวนความเปนมาของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกา
แรตเรียกสั้นๆ วา “บุหร่ี” การศึกษาตองการทําความชัดเจนวา ที่ผานมาประเทศไทยจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีเพื่อวัตถุประสงคใดเปนสําคัญ โดยเฉพาะระหวางเพื่อหารายไดเขารัฐ และเพื่อ
จํากัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี เนือ่งจากนโยบายภาษีสวนใหญถูกใชเพื่อตอบสนองหลายๆ 
วัตถุประสงคไปพรอมกัน ทัง้ๆ ที่วัตถุประสงคบางอยางอาจขัดแยงกันเองได สงผลใหนโยบายภาษี
ไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร นอกจากนี้ การศึกษายังอธิบายถึงวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ี หลักการและเหตุผลในการเลือกใชอัตราภาษีแบบตางๆ วิธีการคํานวณหามูลคาภาษี
สรรพสามิตบุหร่ี และภาระภาษีโดยรวม ตลอดจนสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ี 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบายภาษีบุหร่ีซิกาแรต เพื่อตอบสนองตอการควบคุม
การบริโภคบุหร่ีเปนสําคัญ 
  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
  1. ที่ผานมาประเทศไทยจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อหารายไดเขารัฐเปน
หลักการจํากัดปริมาณการบริโภคบุหร่ีเปนเพียงผลพลอยไดจากการจัดเก็บภาษีบหุร่ีเทานั้น รัฐบาล
เปลี่ยนนโยบายมาใหความสาํคัญตอการจํากัดปริมาณการบริโภคบุหร่ีมากขึ้นเมื่อไมนานมานี้  
อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังคงใชการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อตอบสนองตอหลายวัตถุประสงค
ไปพรอมๆ กัน เชน การปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การสงเสริมและควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตบุหร่ี  
  2. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่
เปนอยูในปจจบุันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการหารายไดเขารัฐเปนสําคัญ เมื่อรัฐบาลเปลี่ยน
นโยบายใหการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อการจํากดัปริมาณการบริโภคบุหร่ี จึงจําเปนตอง
ปรับปรุงกฎหมายยาสูบ และระบบการบรหิารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกัน 
  3. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลตอการจํากัด
ปริมาณการบริโภคบุหร่ี การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ผานมาสงผลใหราคาขายปลีก
บุหร่ีสูงขึ้น และสูงขึ้นมากกวาอัตราเงินเฟอ (อัตราการเพิม่ของราคาสินคาและบริการทั่วไป) บวก
กับภาระภาษีทีรั่ฐจัดเก็บ ทําใหปริมาณการบริโภคบุหร่ีมีแนวโนมลดลง และเมื่อเปรยีบเทียบราคา
ขายปลีกบุหร่ีกับรายไดประชาชาติตอหัวตอวัน พบวา บหุร่ีที่คนไทยสามารถซื้อหาได (ถาใชรายได
ตอหัวตอวันทัง้หมดซื้อบุหร่ี) มีจํานวนลดลง 
      4.  ราคาขายปลีกบุหร่ีเฉล่ียมแีนวโนมเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึน้มากกวามูลคาภาษี
สรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อคํานวณหาสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีพบวา 
สัดสวนนี้กลับมีแนวโนมลดลง แมวาอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไดปรับเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด 
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สะทอนใหเหน็วาฐานภาษีสรรพสามิตมีการหดตัว อยางไรก็ตามเนื่องจากรัฐกําหนดใหจัดเก็บภาษี
อ่ืนๆ เพิ่มเติมจากภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ทําใหสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีมี
แนวโนมสูงขึน้ และสูงมากกวาสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลกีบุหร่ีประมาณรอยละ 10   
  5. โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีปจจุบันสามารถเพิ่มภาระภาษบีุหร่ี และ
ผลักดันใหราคาขายปลีกบุหร่ีสูงขึ้นไดอีกไมมากแลว เพราะอัตราที่จดัเก็บอยูรอยละ 79 เกือบจะเต็ม
เพดานอัตราภาษี (รอยละ 80) อีกทั้งฐานภาษีสรรพสามิตปจจุบันใชฐานราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม      ทําใหแมวาภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะแปรผันตามกันกับราคาขายปลีกบุหร่ี แต
ไมไดแปรผันตามกันในสัดสวนเดยีวกัน จําเปนที่รัฐตองปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหร่ีให
สัมพันธกับราคาขายปลีกบุหร่ีโดยตรง การศึกษาเสนอใหใชอัตราแบบผสม คือ อัตราตามสภาพ
บวกกับอัตราตามมูลคาจากฐานราคาขายปลีกบุหร่ี เพื่อใหนโยบายภาษีสามารถตอบสนองตอ
วัตถุประสงคการจํากัดปริมาณการบริโภคบุหร่ีไดอยางมปีระสิทธิภาพ และรักษาระดบัรายไดภาษี
บุหร่ีใหไมลดลงไปจากเดิม  
  6. รัฐบาลสามารถและควรปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขึ้นอีก เนื่องจากใน
ปจจุบันคาเฉลีย่สัดสวนภาระภาษีบหุร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกของประเทศไทยมีคาประมาณรอย
ละ 57 ในขณะที่คาเฉลี่ยสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกประมาณรอยละ 46 
เทานั้น  จดัอยูในระดบัปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับคาสัดสวนที่ WHO เสนอ คือรอยละ 66- 75 
และถือวาภาษสีรรพสามิตบุหร่ีไดปรับเพิม่ขึ้นไมมากเมือ่เปรียบเทียบกับในอดตี (กอนป พ.ศ. 2535) 
ที่เคยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตรารอยละ 55 ของราคาขายปลีกบุหร่ี 
  7. การปรับเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ีนอกจากคํานึงถึงสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคา
ขายปลีกบุหร่ีแลว รัฐควรคํานึงถึงจํานวนบุหร่ีที่ประชาชนสามารถซื้อหาไดดวย (Affordability) 
เพราะเมื่อเวลาผานไป เศรษฐกิจมีการขยายตัวประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้สามารถซื้อบุหร่ีไดใน
ปริมาณมากขึน้หากตองการจํากัดปริมาณการบริโภคบุหร่ีจึงตองผลักดันใหราคาขายปลีกบุหร่ี
สูงขึ้นมากกวาราคาสินคาและบริการทั่วไป และสูงมากพอที่จะทําใหจํานวนบหุร่ีที่ประชาชน
สามารถซื้อหาไดลดลง 
  8.  การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีรัฐจะตองคํานงึถึงผลกระทบดานการ
ลักลอบหรือปลอมบุหร่ี ความสามารถในการบริหารจัดเกบ็ภาษี การทดแทนการบริโภคบุหร่ีที่มี
ราคาแพงกับผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ เชน ซิการ ยาเสนมวนฯ ตลอดจนการหาอาชีพทดแทนใหแก
เกษตรกรยาสูบไปพรอมๆ กัน 
  9. รัฐควรจัดตัง้หนวยงานกลางหรือคณะทํางานกลางประกอบไปดวยตวัแทน
หนวยงานตางๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ี เพื่อใหเกิดการประสานทางนโยบาย การ
ปฏิบัติงานและใชหรือเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน นําไปสูการดําเนินงานทีบ่รรลุเปาหมายและ
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วัตถุประสงคที่มีทิศทางเดียวกัน คือ จาํกัดหรือควบคุมการบริโภคบุหร่ี แทนที่จะตางคนตางทํา ตาง
คนตางตอบสนองนโยบายของหนวยงานของตนเปนหลัก 
  10. หนวยงานตางๆ ที่ดําเนินงานเกีย่วกับการควบคุมบุหร่ี สวนใหญมกีฎหมาย 
ระเบียบ และเปาหมายของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ ในบางครั้งอาจทํางานทับซอน หรือขัดแยง
กันได เชน กระทรวงการคลงั และกระทรวงสาธารณสุข  โดยเฉพาะระหวางหนวยงานจัดเก็บภาษี 
เชนกรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เปนตน จึงจาํเปนที่รัฐควรแกไขปรับปรุงกฎหมายของแตละ
หนวยงานใหรองรับนโยบายและเปาหมายโดยรวม 
  แมวาภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะเปนเครื่องมอืที่มีประสิทธิผลในการจํากดัหรือลด
การบริโภคบุหร่ี แตภาษีสรรพสามิตบุหร่ียังถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคอ่ืนๆ 
ของรัฐดวย จึงจําเปนที่รัฐตองจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคตางๆ และกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจน เพื่อใหแตละหนวยงานดําเนนิงานไปในทิศทางเดยีวกันอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ภาษไีมใชยาวิเศษที่ใชแกไขปญหาทกุอยางได การจํากัดปริมาณการบริโภคบุหร่ีอยางมี
ประสิทธิภาพจําเปนที่รัฐตองใชเครื่องมืออ่ืนๆ ควบคูไปกับการจัดเก็บภาษีบหุร่ีดวย 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

  This paper aims to review the history of excise tax collection on cigarettes. The 
study wants to clarify about what have been the main objectives for cigarettes excise tax 
collection in Thailand especially to raise government revenue and to limit or reduce cigarette 
consumption. According to most of tax policies aim to respond many objectives simultaneously 
and some objectives might have conflicted of each other, the confliction of objectives may cause 
tax policy to not as effective as it should be. Furthermore, the study explains about the excise tax 
administration on cigarettes, the principle and rationale in choosing several types of tax rates, the 
method of calculation for cigarette excise tax. It also calculates the rates of cigarette excise 
burden to retail selling price as well as suggest the way to improve cigarette tax policy in order to 
limiting cigarette consumption in Thailand. 
  The result of this study can be concluded as the following: 

1. In the past, Thailand collected excise tax on cigarettes mainly to generate 
revenue for the government. The reduction of cigarette consumption is just a 
by product of a tax collection. Recently, the government has changed the 
priority of the tax policy to focus more on controlling cigarette consumption. 
However, the government has still exploited cigarette excise tax to respond 
many objectives simultaneously such as to protect domestic tobacco industry, 
to facilitate and control the standard of cigarettes production, etc. 

2. Nowadays, the Tobacco Act (B.E.2509) and the excise tax administration 
system are designed to support tax collection mainly for generating 
government revenue. If the government changed the excise tax policy to 
restrict the cigarette consumption, it is necessary to amend the tobacco laws 
and improve the method of tax administration system. 

3. The collection of cigarette excise tax is an effective instrument to discourage 
the cigarette consumption. In so far, an increasing in cigarette excise tax rate 
has raised cigarette’s selling price higher than the inflation rate (the general 
price of other goods and services) and so reducing the cigarette consumption. 
When comparing the retail selling price of cigarettes with National Income 
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Per Capita Per day, we found that the affordability to buy cigarettes of Thai 
people was decreased. (if using overall net income per capita per day to buy 
cigarette) 

4. The cigarettes retail selling price has a tendency to increase. Moreover, it has 
been increased higher than the value of excise tax. When calculating the 
proportion of excise tax burden to the retail selling price of cigarettes, we 
found that this proportion has decreased though the excise tax rate of cigarette 
has increased. This shows that the excise tax base was shortened. However, 
owing to the government has decided to collect the other taxes beside of 
excise tax, it makes the total proportion of tax burden to the retail selling 
price of cigarettes tend to increase and also increase higher than the 
proportion of excise tax burden to the retail selling price of cigarettes about 10%. 

5. The present structure of the cigarette excise taxation cannot raise cigarette tax 
burden further more and therefore cannot drive higher price on cigarettes in a 
long term basis. This is because of the present tax rate (79%) is nearly reach 
to the ceiling rate (80%). Moreover, the using of an ex-factory price as a tax 
base, though create a direct relation between the cigarettes tax burden and the 
cigarettes’ retail selling price, but not in the same proportion. Therefore, the 
government needs to adjust the structure of the cigarettes excise taxation to 
closely relate to cigarettes retail selling price. This study recommend Thai 
government to apply a combination tax rates which consist of the specific rate 
plus Ad Valorem rate on the cigarettes retail selling price in order to 
effectively respond to objective of reducing the cigarette consumption and 
maintain the level of excise tax revenue.  

6. The Thai government could and should increase the cigarettes excise tax rate 
further because a total average proportion of cigarette tax burden to the retail 
selling price in Thailand is only 57 percent (an average ratio of cigarette 
excise burden to the retail selling price is about 46 percent). This proportion 
is considered as medium level when compared with the recommendation of 
WHO which is 66-75 percent of retail selling price. Moreover, it is also not 
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much increase from the past level before the year 1992 which the excise tax 
was collected at the 55 percent of the retail selling price. 

7. To increase excise tax rate on cigarettes, the government not only need to 
take account of the total proportion of tax burden to the retail selling price of 
cigarettes but also the amount of cigarettes that the people can afford. This is 
because, when the times pass by, the economy expands and the people’s 
income increase then they can afford more cigarettes. If the government want 
to discourage the consumption of cigarettes, they need to increase the 
cigarette retail selling price much higher than the price of  others goods and 
services, and also increase enough to reduce the affordability to buy the 
cigarettes. 

8. To increase excise tax rate on cigarettes, the government need to take into 
account of the tax effect on smuggled and counterfeit cigarettes, the 
replacement of the high price cigarettes consumption with the other tobacco 
products and the seeking of replacement occupations for the tobacco farmers 
altogether. 

9. The government should set up the center or the joint committee which 
consists of the representative of the relative departments to systematically 
work on controlling the cigarette consumption. It is to generate the 
cooperation with all stakeholders in the view of the policy setting, the action 
taking and the information linking and altogether working in the same 
direction to accomplish the same goals and objectives ,i.e., to restrict and 
control cigarettes consumption.      

10. Most of the departments which work on the restriction of cigarettes have their 
own laws, regulations and goals which need to be fulfilled. Sometimes their 
jobs might have overlapped or conflicted to each other, particularly between 
the tax collection departments such as the Excise Department and the 
Customs Department. Therefore, it is necessary to amend the law of each 
department to support the overall policies and goals. 
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Although the excise tax on cigarettes is an effective instrument to discourage or  
reduce the cigarette consumption, but the excise tax is also used as the instrument for other 
objectives as well. The government needs to set the priority of each objective and clarify the 
scope of work to lead each department to work efficiently in the same direction. Tax is not the 
best medicine which can solve every problem. The government should implement other 
instruments side by side with cigarette tax to control cigarette consumption effectively.   
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 

ที่ผานมา การควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีของประเทศไทยไดผลเปนที่ยอมรับใน 
ระดับสากล ทัง้นี้ พบวา ภาษสีรรพสามิตบุหร่ีเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมการสูบบุหร่ีที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนทีน่ิยมใชกันในนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยดวย การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีมักจะกําหนดอัตราภาษีในระดับสูง เพือ่ใหสงผลใหตนทุนการผลิตบุหร่ีสูงขึ้น 
และผูผลิตผลักภาระภาษไีปสูผูบริโภค ทําใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลง อยางไร
ก็ตาม ความเขาใจถึงบทบาทความสําคัญของภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ตลอดจนวิธีการบริหารจัดเก็บ
ภาษี และการคํานวณภาษีดงักลาวยังไมเปนที่แพรหลาย นําไปสูประเดน็ขอขัดแยงทางความคิด 
ระหวางการใชภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนเครื่องมือการควบคุมการสูบบุหร่ี และการใชภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีเปนเครื่องมือในการหารายไดเขารัฐ การหาจุดสมดุลระหวางวัตถุประสงคทั้งสอง 
เพื่อกําหนดนโยบายภาษีบหุร่ีในอนาคต จําเปนตองทําความเขาใจถึงหลักการและเหตผุล ตลอดจน
วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการวางนโยบายภาษี และการบริหาร
จัดเก็บภาษีที่ม ีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอนโยบายของรัฐมากที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 

รายงานการศกึษานี้มวีัตถุประสงคเพื่อทบทวนความเปนมาของนโยบายภาษีสรรพสามิต
บุหร่ี วิเคราะหวาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ผานมามุงหารายไดเขารัฐหรือมุงจํากัดการ
บริโภคบุหร่ี นอกจากนี้อธิบายถึง หลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ี 
ประเภทของอตัราภาษีสรรพสามิต วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และวเิคราะห
ความสําคัญของภาษีสรรพสามิตที่มีตอการควบคุมการบริโภคบุหร่ีผานการคํานวณสัดสวนภาระ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ี และสัดสวนภาระภาษีบหุร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีก
บุหร่ี ตลอดจนแสดงการเปรยีบเทียบสัดสวนภาระภาษีบหุร่ีตอราคาขายปลีกของประเทศไทยกับ
ของตางประเทศ  อีกทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบายภาษีบุหร่ีซิกาแรตเพื่อตอบสนอง
การควบคุมการบริโภคบุหร่ีซิกาแรต 

 

๒๗/๐๓/๕๐ ๑๑:๔๙ น. 1 



    
โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษามีขอบเขตจํากัดทีก่ารจัดเก็บภาษสีรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตของประเทศไทย 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2533 – 2549 การบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี การคํานวณมูลคา
ภาษี และสัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหร่ี   

 
รายงานการศกึษาประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี ้

 3.1   ความเปนมาของนโยบายภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีซิกาแรต และวัตถุประสงคของ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
  3.2   ประเภทของอัตราภาษี ขอดีและขอเสียของอัตราภาษีแตละประเภท การกําหนด
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  ฐานภาษี และวิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทย 
ในชวงป 2533-2549 

  3.3    การบริหารจัดเก็บภาษีบุหร่ีในประเทศไทย และโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีซิกาแรต แยกในประเทศและนําเขา ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2533-2549   
 3.4    คํานวณภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ี  
 3.5   ภาษีประเภทอื่นที่รัฐจดัจากบุหร่ี คํานวณภาระภาษบีุหร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีก
บุหร่ี และเปรยีบเทียบภาษีบหุร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีของไทยกับภาษบีุหร่ีซิกาแรตตอราคาขายปลีก
บุหร่ีของตางประเทศ เทาที่จะหาได 
 3.6   ขอเสนอแนะนโยบายภาษีบุหร่ีซิกาแรต อาทิ 
  - โครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีของไทย เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทั้งดาน
รายไดภาษแีละการควบคุมการบริโภคบุหร่ี  
  - กลไกหรือกลุมงาน (Task Force) ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่ทํา
หนาที่เฝาระวงั การจัดเก็บภาษีบุหร่ี 
  - การแกไขกฎหมายระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายการ
ควบคุม การบริโภคบุหร่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการศึกษา 
 

4.1 สํารวจเอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  
4.2 จัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ปริมาณและรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต ราคาบุหร่ี 

ปริมาณและราคานําเขาบุหร่ี  เปนตน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย โรงงานยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

4.3 ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาในการดําเนินงานจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ดวย
การวิเคราะหเอกสาร ขอมูลตางๆ ในขอ 4.1-4.2  และการสอบถาม สัมภาษณ
เจาหนาที่  ผูเสยีภาษี  และผูมสีวนเกีย่วของกับภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 

4.4  วิเคราะห และสังเคราะหผลการศึกษาใน 4.1 – 4.3 และเสนอแนะนโยบายภาษี
สรรพสามิตบุหร่ี  

4.5 จัดทํารายงานการศึกษา และสงรายงานความกาวหนาของการศึกษา (ครอบคลุม
เนื้อหาขอ 3.1- 3.3)  ตอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

4.6 นําเสนอความกาวหนาการศกึษา และรวมรับฟงขอเสนอแนะ (จัดโดย ศจย.)  
4.7 จัดทํารายงานการศึกษา และสงรายงานการศึกษาฉบับเบือ้งตน (เกือบเสร็จสมบูรณ) 

ตอ ศจย. 
4.8 รวมสัมมนาวชิาการกับผูที่เกี่ยวของ (จัดโดย ศจย.) เพื่อรับฟงขอคิดเหน็และ

ขอเสนอแนะ (ภายใน  1 เดือนหลังจากสงรายงานการศกึษาฉบับเบื้องตนตอ ศจย.)  
4.9 ปรับปรุงและแกไขรายงาน  
4.10 จัดสงรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ตอ ศจย. (ภายใน 1 เดือนหลังจากการสัมมนา)  

 
5. ผลงานที่คาดวาจะไดรับ  
 
 5.1 รายงานการศึกษาจํานวน 2 ฉบับ (ฉบับเบื้องตน และฉบับสมบูรณ) และเอกสาร
อิเลคทรอนิกส ความยาวอยางนอย 60 หนา กระดาษ A4  

 5.2 บรรยายในการสัมมนาวิชาการ 1 คร้ัง ซ่ึงจัดโดย ศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

      5.3 การปรับปรุงนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซ่ึงจะนําไปสูการบริโภคบุหร่ีลดลงอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

นโยบายภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 

 
1.  ความเปนมาของบุหรี่ซิกาแรต 
 
 คนไทยแตเดิมเรียก “ยาสูบ” เปนคํากลางๆ วา “ยา” และ ใชคําวายาไปประกอบกับ  
คําอ่ืนๆ   ที่บงบอกลักษณะของยาสูบแตละประเภท  เชน ยาเสน ยาฉนุ ยาจืด ยามวน เปนตน 
คําวา “ยา” ในความหมายที่เปนยาสูบในระยะแรกเขาใจวาไมมีความหมายในเชิงลบ เพราะคนไทย
สมัยกอนใชยาสูบในการบําบัดรักษาโรค เชน ใชใบรักษาฝ หามเลือด ใชสูบเพื่อรักษาโรคหืด หรือ
บดใบยาสูบทาํยาฆาแมลง เพราะสารนิโคตินในใบยาสบูมีคุณสมบัติในการฆาส่ิงมีชีวิต สามารถใช
ผสมยารักษาสัตว และที่สําคญัคือ ชวยกระตุนระบบการทํางานตางๆ ของรางกายทําใหเกิดการ 
ผอนคลาย รูสึกสบายใจในขณะสูบ 

  ตนยาสูบเปนวัชพืชมีช่ือทางพฤกษศาสตรวา “นิโคเชียนา ทาแบกกุม” (Nicotiana 
Tabacum) เชื่อวา ในอดีตกวา 10,000 ปแลวในแถบทวีปอเมริกาเหนือและอเมริการกลาง มีชนเผา 
มายันใชยาสูบประกอบพิธีการทางศาสนา นอกจากนี้ยังมกีารใชยาสูบเพื่อสมานบาดแผล การใช
ยาสูบที่รูจักกนัมากคือ การมอบชอใบยาสูบโดยคนเผาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือใหกับ
โคลัมบัส เพื่อเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพในพิธีแลกสัตยาบันสันติภาพ เมื่อโคลัมบัสและชาวยุโรป
อ่ืนๆทดลองสูบยาสูบและมคีวามพึงพอใจในรสชาติ จึงนําใบยาสูบไปเผยแพรเชิงพาณิชยในทวีป
ยุโรป ในป พ.ศ.  2073  มีผูนําพันธุยาสูบมาปลูกที่ยุโรปบนเกาะฮิสแปนโิอลา(Hispaniola) เปนครั้ง
แรก และเมื่อนักผจญภยัชาวสเปนไปพบชาวเม็กซิกนัใชเปลือกขาวโพดหรือใบตาลออนหอใบ
ยาสูบ จึงนํามาพัฒนากลายเปนบุหร่ีซิกาแรต หรือ “บุหร่ี” คือยาสูบที่ใชกระดาษมวน และถูกนํามา
เผยแพรในยุโรป โดยทูตฝรั่งเศสประจําประเทศสเปนชือ่ “จอง นิโคต” (Jean Nicot) ซ่ึงเปนที่มา
ของคําวา “นิโคติน” และเซอรวอลเทอร ลาเรย นําบุหร่ีจากทวปีอเมริกามาเผยแพรในอังกฤษ   
ป พ.ศ. 2203 บุหรี่ถูกนําไปเผยแพรตอไปในหลาย ประเทศ อาทิ อิตาลี เยอรมัน นอรเวย สวเีดน 
รัสเซีย เปอรเซีย อินโดจีน ญี่ปุน จีน เกาหลี มองโกเลีย และชายฝงตะวันตกของทวปีแอฟริกา บุหร่ี
เร่ิมแพรหลายทั่วไปในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนตนมา จนกระทั่งปจจุบันการสูบบุหร่ีเปนที่
นิยมทัว่โลก  
 สําหรับประเทศไทย แมจะไมมีหลักฐานแนชัดวาคนไทยเริ่มบริโภคยาสูบมาตั้งแต
เมื่อใด แตจากหลักฐานที่คนพบ เชน  หลักฐานกลองยาสบูในสมัยสุโขทัย ทําใหเชื่อไดวา คนไทย 
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มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบมาประมาณ 700 ป โรงงานยาสูบสันนิษฐานวา เร่ิมมี 
การปลูกยาสูบในประเทศไทยประมาณปลายคริสตวรรษที่ 16 และตอมาพัฒนากลายเปนยาสูบพันธุ 
พื้นเมือง1 หลักฐานทางลายลกัษณอักษรเชือ่ไดวาวัฒนธรรมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีมา
นานกวา 300 ปแลว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ราว พ.ศ.2211) โดยชาวเปอรเซียเปนผูนาํเขามา บางก็วา
เปนตนยาสูบพันธุเวอรยเินยีที่มีพื้นเพอยูในทวีปอเมริกาใต และแพรหลายมาทางตะวันออกในสมยั
สมเด็จพระเอกาทศรถ ยาสูบพันธุพื้นเมืองของประเทศไทยในปจจุบนัดั้งเดิมเปนยาสูบพันธุ        
เวอรยิเนียนั่นเอง แตแปรสภาพไปตามดนิฟาอากาศแถบนี้ นอกจากนี้ สมเด็จกรมพระยาดาํรง 
ราชานุภาพบนัทึกวา มองสเิออร เดอลาลูแบร (La Loubere) ทูตพิเศษของพระเจาหลุยสที่ 14 แหง
ประเทศฝรั่งเศส  เขียนเลาเรือ่งประเทศสยาม (สมัยพระนารายณมหาราช ป พ.ศ. 2230) วามีการ
เพาะปลูกและนําใบยาสูบมาใชกอนหนานัน้แลว และคนไทยชอบใชยาสูบอยางฉุนทั้งผูชายและ
ผูหญิง ใบยาสบูที่ใชนั้นไดมาจากเกาะมะนลิา เมืองจีน และปลูกในพืน้เมือง ลักษณะของยาสูบหรือ
บุหร่ีในสมัยนัน้จะมกีนแหลม มวนดวยใบตองหรือใบจากตากแหง บันทึกของเซอรจอหน บาวร่ิง 
(Sir John Bowring) ไดเขียนไววาประเทศสยามมีการสงออกใบยากอนป พ.ศ. 2400 และชาวเมือง
ชอบที่จะบริโภคยาสูบที่นําเขาจากตางประเทศดวย  
 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 4 แหงกรงุรัตนโกสินทร) 
พระองคเจาสิงหนาทดุรงคฤทธ์ิ ทรงประดิษฐบุหร่ีกนปานขึ้นมา เพื่อสูบควัน และอมยากับหมาก
พรอมกัน  คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 5 แหงกรงุ
รัตนโกสินทร) มีผูดัดแปลงบุหร่ีกนปาน โดยตัดยาเสนใหพอดีกับวัสดทุี่ใชมวนคือใบตองแหง 
ใบตองออนและใบบัวไดรับความนิยมเปนอยางมาก และในสมยัรัชกาลที่ 5 นี้เองที่เชื่อกันวา 
ประเทศไทยมกีารผลิตบุหร่ีซิกาแรต2 หรือ “บุหร่ี” เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2448 โดยนายธีปาปายา
โนปุโกส ซ่ึงเปนชาวกรกี และเริ่มสรางโรงงานมวนบหุร่ีซิกาแรตดวยมือ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  
จึงมีการนําเครือ่งจักรจากประเทศเยอรมันมาผลิตบุหร่ีซิกาแรตซึ่งทําจากใบยาสูบพืน้เมืองผสมกับ 
ใบยาพนัธุเตอรกิชที่นําเขาจากประเทศกรกี ใชช่ือ “ตรารมร่ืนและทวปีญญา” ภายหลังประเทศไทย
สามารถสงออกบุหร่ีไปจําหนายยังสิงคโปร ฮองกง เซี่ยงไฮ และซัวเถา ตอมาโรงงานดังกลาวตอง
ปดกิจการไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะขาดแคลนวัตถุดิบ3  

                                                        
1 พันธุยาสูบพื้นเมืองคือ ตนยาสูบท่ีปลูกในประเทศไทยมาแตดั้งเดิม และเมื่อบมดวยแดดแลวใบเปนสีนํ้าตาล (เสนห โพธปิฐม 2529) บาง
เชื่อวา ยาสูบพันธุพ้ืนเมืองของไทย เปนยาสูบท่ีกลายพันธุจากตนยาสูบพันธุเวอรยิเนียท่ีมีคนนํามาเผยแพรในไทยตั้งแตสมัยอยุธยา 
(รายงานประจาํป พ.ศ. 2503 กรมสรรพสามิต หนา 199) 
2 บุหรี่ซิกาแรต คือ ยาเสนหรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอดัเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรอืวัตถุท่ีทําข้ึนใชแทน
กระดาษ หรือใบยาแหงหรือยาอดั 
3 ท่ีมา http://www.thaiantitobacco.com  รายงานวิจัย “การทบทวนองคความรูการควบคุมการบรโิภคยาสูบ” โดย Stephen Hamann 
เนาวรัตน เจริญคา และคณะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, หนา 180 และสมเดช (2545) หนา 48 
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
  ชวงแรกประเทศไทยมีการนําเขาใบยาสบู และบุหร่ีจากตางประเทศจํานวนมาก  
ในป พ.ศ. 2462 บริษัท บูรพายาสูบ จํากัด ไดสรางโรงงานมวนบหุร่ีซิกาแรตแหงที่สองขึ้น โดยมี
บริษัทกวางฮก จํากัดเปนผูรวมทุน ตอมาป พ.ศ. 2469 รัฐบาลจัดเก็บภาษียาสูบ (ภาษศีุลกากรนําเขา) 
เพิ่มขึ้น โดยกาํหนดใหอัตราภาษีใบยาสูบต่าํกวาอัตราภาษีบุหร่ีสงผลใหมีการกอตั้งโรงงานผลิต
บุหร่ีเพิ่มขึ้นอกีหลายแหง  ผูผลิตบุหร่ีที่สําคัญไดแก ชาวจีน และบรษิัทยาสูบอังกฤษ-อเมริกัน 
(British American Tobacco (BAT): กอตั้ง พ.ศ. 2473) โดยส่ังซ้ือวัตถุดบิหรือใบยาบมไอรอนนําเขา
จากตางประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน 
  ป พ.ศ. 2472 กรมเกษตรเปนผูริเร่ิมทดลองปลูกใบยาสูบพันธุเวอรยเินยีในจังหวัด
เชียงใหมเปนครั้งแรกในประเทศไทย แตไมประสบผลสําเร็จ ตอมาใน ป พ.ศ. 2476-2480 บริษัท
ยาสูบอังกฤษ-อเมริกัน (ไทย) จํากดั หรือบริษัท BAT ไดทดลองนําใบยาสูบพันธุเวอรยิเนยีมาปลูก 
ที่จังหวดัเชยีงราย และเชยีงใหมประสบผลสําเร็จ บริษัท BAT จึงเริ่มผลิตใบยาสูบในประเทศไทย 
และขยายการปลูกยาสูบชนดินี้ออกไปในหลายจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย4  
  เดิมเอกชนสามารถทําการเพาะปลูก บมใบยา ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบ และ
จําหนายยาสูบไดโดยมไิดอยูในการควบคุมของรัฐบาล จนกระทั่งวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2481 
รัฐบาลออกพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2481 (ฉบับแรก) เพื่อควบคุมการผลิตและจําหนายยาสูบและ
ผลิตภัณฑยาสูบ  โดยกําหนดใหผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
สรรพสามิต  ในขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่จะผูกขาดกิจการบุหร่ีเขาเปนของรัฐ จึงเริม่ติดตอขอซื้อ
โรงงานยาสูบของเอกชนตางๆ มาเปนของรัฐ (ระหวางพ.ศ. 2482- 2485) เชน หางหุนสวนบูรพา
ยาสูบ บริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟนรวมถงึกิจการของบริษัท BAT5 ดวย และรวมกิจการตางๆ 
เหลานี้เขาดวยกันตั้งชื่อวา “โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต” (Thailand Tobacco Monopoly) เปน
วิสาหกจิภายใตสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑยาสูบ6 และในป พ.ศ. 2486 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2486 ใหการ
ประกอบอุตสาหกรรมซิกาแรตเปนอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ7  

                                                        
4 การปลูกใบยาสูบแบงออกเปนสองประเภท คือพันธุพ้ืนเมอืง (อาทิ ใบใหญ สวนทดลอง แมว หางนก หูชาง ฯ) และพันธุตางประเทศ 
ไดแก พันธุเวอรยิเนยี (Virginia) ใบยาบมดวยไอรอน พันธุเบอรเลย (Burley) ใบยาบมดวยอากาศ และพันธุเตอรกิช (Turkish or Oriental) 
ใบยาบมดวยแสงแดด ท้ังนี้ ใบยาสูบพันธุเวอรยิเนียเปนที่นิยมมากที่สุด ประมาณรอยละ 90 ของการปลูกยาสูบทั้งหมด (วัชรียา โตสงวน 
(2523) : หนา 8 และสมเดช (2545))   
5 การรับซ้ือกิจการของบริษัท BAT มีเง่ือนไขวาเจาหนาท่ีบรษิัท BAT ประมาณ 10 คนจะใหความรวมมอืดําเนินงานในฐานะหัวหนางาน
สวนตางๆ แบงออกเปนฝายโรงงาน ฝายขาย ฝายบัญชี และฝายไร จนสิ้นปภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามิต (ท่ีมา:  
http://www.thaitobacco.or.th และรายงานประจําป พ.ศ. 2503 กรมสรรพสามติ หนา 199) 
6 วันท่ี 19 เมษายน 2482 ถือเปนวันสถาปนาโรงงานยาสูบ  เพราะเปนครั้งแรกทีร่ัฐซ้ือโรงงานยาสูบของหางหุนสวนบูรพายาสูบมา
ดําเนินการเอง ภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตอมา โรงงานยาสูบถูกโอนจากกระทรวงการคลังไปสังกัด
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

  
 ในระยะแรกโรงงานยาสูบทําสัญญาผลิตบุหร่ีภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัท BAT และตอง
พึ่งพาความรู และเทคโนโลยีผลิตบุหร่ีของบริษัท BAT โรงงานยาสูบประสบกับปญหาหลาย
ประการในการดําเนินงาน เพราะอยูในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ขาดแคลนวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ
ในการผลิตและเจาหนาที่ เจาหนาที ่BAT บางสวนหนีออกนอกประเทศไทยหรือถูกญีปุ่นควบคุม
ตัว การขนสงใบยาสูบเปนไปไดยากระหวางสงคราม จึงเกิดการขาดแคลนใบยาสูบ และวัสดุและ
อุปกรณ ทําใหโรงงานยาสูบไมสามารถผลิตบุหร่ีไดเพยีงพอตอความตองการของตลาด เกิดการ
กักตุนบหุร่ี จนสุดทาย พ.ศ. 2488 โรงงานยาสูบตองปดโรงงานที่สะพานเหลือง และเปดการผลิต 
ที่โรงงานบานใหมเพยีงแหงเดียว 
 จนกระทั่งหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิน้สุด (พ.ศ. 2489) โรงงานยาสูบจึงกลับมา
ดําเนินกิจการใหม และทําสัญญาใหบริษัท BAT มารวมงาน ใหเปนผูแทนจําหนายใบยาสูบและ
วัตถุดิบตางๆ ใหแกโรงงานยาสูบแตเพยีงผูเดียว อีกทั้งยงัเปนผูกําหนดราคาวัตถุดิบดวยโดยมี
เงื่อนไขสัญญาที่สําคัญคือการจายเงินเดือนใหเจาหนาทีข่องบริษัท BAT  คาปวยการแกบริษัท BAT
เดือนละ 2,000 ปอนด และคาธรรมเนียม 3 เพนนีตอใบยาสูบที่ใชผลิตบุหร่ีทุกกิโลกรัม  กิจการ
ยาสูบเริ่มเจริญรุงเรืองและขยายกําลังการผลิต จนกระทั่งป พ.ศ. 2492 บริษัท BAT เจรจาขอเพิ่ม
เงินเดือนใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ และขอสงเจาหนาที่เขามาฝกงาน โดยโรงงานยาสบูขอ
แลกเปลี่ยนดวยการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมใบยาสูบ 3 เพนนีตอกิโลกรัม การเจรจาไมสามารถ
ตกลงกันได บริษัท BAT จึงถอนตัวเจาหนาที่กลับไปหมดตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2492  กิจการ
ยาสูบจึงกลับมาเปนของคนไทยทั้งหมดตัง้แตวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2492 เปนตนมา  
 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการของโรงงานยาสูบเริ่มขยายตวั ปริมาณการผลิต
และการจําหนายเพิ่มขึ้นทกุๆ ป มีการปรับปรุงคุณภาพและรสของบุหร่ีใหตรงกับรสนิยมของ
ประชาชน เชน ยี่หอกรองทิพย ซ่ึงเปนบหุร่ีกนกรองตราแรกที่ออกจําหนาย ปรากฎวาไดรับความ
นิยมจากผูสูบทั่วไป เปนตน ในป พ.ศ. 2497 โรงงานยาสูบไดเปลี่ยนจากสังกัดกรมสรรพสามิตเปน
สังกัดกระทรวงการคลังโดยตรง และขยายโรงงานและเพิม่กําลังการผลิตยาสูบสูงขึ้นตามลําดับ8  

                                                                                                                                                               
กระทรวงอตุสาหกรรมในวันท่ี 1 มิถุนายน 2485 และในวันท่ี 30 กันยาน พ.ศ. 2486 ไดถูกโอนกลับมาอยูกับกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลังตามเดมิ และในป พ.ศ. 2497 โรงงานยาสบูไดเปลี่ยนสังกัดจากกรมสรรพสามติมาสังกัดกระทรวงการคลังโดยตรง  
7 มาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 “การประกอบอุตสาหกรรมบหุรี่ซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐ” การผูกขาด
อุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตชวยทําใหรฐัสามารถควบคุมและกํากับการผลิตและการจําหนายบุหรี่ ตลอดจนการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบหุรี่ไดงาย และสะดวกขึ้น 
8
 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคล เพราะไมมีกฎหมายจัดตั้งโดยตรง แตถือวาเปนกิจการใน

ราชการสวนกลาง กระทรวงการคลัง ไดรับอนุญาตใหผลิตบหุรี่แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. 2509 มหีนาท่ีรบัผิดชอบตอกิจการของโรงงานยาสูบ อยูในฐานะนายจางของโรงงานยาสูบ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน (สมเดช 
(2545) หนา 30)  
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 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นอกจากเปนผูผูกขาดการผลิตบุหร่ีซิกาแรตแลว 
ในอดีตยังเปนผูผูกขาดการนาํเขาบุหร่ีซิกาแรตจากตางประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกดวย 
กลาวคือ ชวงป พ.ศ. 2486 -2514 โรงงานยาสูบเปนผูไดรับอนุญาตใหนําเขาบุหร่ีแตเพียงผูเดยีว 
ปริมาณการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศมีไมมากนัก แตเนือ่งจากอัตราภาษีสรรพสามิตและอากร 
ขาเขาของบุหร่ีนําเขาคอนขางสูงจึงเกิดการลักลอบนําเขาบุหร่ีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวง
สงครามเวียดนาม และโรงงานยาสูบไมสามารถผลิตบุหร่ีเพื่อจําหนายแขงขันกับบหุร่ีลักลอบนําเขา
ได ในที่สุดรัฐบาลไทยจึงประกาศหามนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศในป พ.ศ. 2515   
 ป พ.ศ. 2519 กระทรวงการคลังมีนโยบายใหโรงงานยาสูบนําเขาบุหร่ีเพื่อนํามา              
จําหนายแขงขนักับบุหร่ีลักลอบตราละ 1 ลานซอง เชน ตรา 555 ตราวินสตัน (Winston)  
ตรามารลโบโร (Marlboro) ตราเคนท (Kent) ฯลฯ อี

                                                       

กทั้งกําหนดใหลดอัตราภาษีสรรพสามิตและ
อากรขาเขาของบุหร่ี โดยจํากัดปริมาณนําเขา และกําหนดสถานที่จําหนาย เชน โรงแรมชั้นหนึ่ง  
หางสรรพสินคา และสโมสรตางๆ ผลปรากฏวามียอดจําหนายคอนขางต่ํา ตอมาจึงใหวางขายบหุร่ี
นําเขาตามรานคาทั่วไปได และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 กระทรวงการคลังไดระงับการอนุญาต
นําเขาบุหร่ีตางประเทศ และไมใหผูที่มีใบอนุญาตกอนหนาตอใบอนุญาตขายบุหร่ีตางประเทศ 
ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2520 อีกทั้งมอบนโยบายใหโรงงานยาสูบผลิตบุหร่ีที่มีคุณภาพคลายบุหร่ี
ตางประเทศออกจําหนายเพือ่ทดแทนบหุร่ีนําเขา ตลอดชวงป พ.ศ. 2520-2534 ที่กระทรวงการคลัง
ไมอนุมัติใหมกีารนําเขาบุหร่ีซิกาแรต แตอยางไรก็ตามยังคงมีบุหร่ีตางประเทศลักลอบนําเขามา
จําหนายอยูทัว่ไป  
 ในป พ.ศ. 2533 สมาคมผูสงออกบุหร่ีซิกาแรตสหรัฐอเมริกา (United States Cigarette 
Export Association: USCEA) บีบบังคับใหประเทศไทยตองเปดตลาดแกบริษัทผูผลิตบุหร่ี
ตางประเทศ9  ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2533 คณะรัฐมนตรีจึงมมีติใหมีการนําเขาบุหร่ีซิกาแรตได             
และกําหนดวาบุหร่ีนําเขาจากตางประเทศตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบหุร่ีที่ผลิตในประเทศ 
บริษัทเอกชนตางๆ จึงเริ่มนาํเขาบุหร่ีซิกาแรตจากสหรัฐอเมริกาเปนครัง้แรกในวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นปริมาณการนําเขาบหุร่ีตางประเทศไดเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด10  กลาวคือ 

 
9
 ประเทศสหรัฐอเมรกิาดําเนินนโยบายบีบบังคับใหประเทศในเอเชียตองเปดตลาดบุหรี่เพื่อบรรเทาภาวะขาดดุลทางการคาของตน ใน

เดือนกันยายน 2533 ไทยไดเจรจากับผูแทนสหรัฐฯ หลายครัง้ และจบที่การนําขอพิพาทไปหารือภายใตมาตรา 301 ภายใตกรอบแกตต 
(GATT) หรือขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษศีลุกากรและการคา (General Agreement of Tariffs and Trades: GATT) แกตตสรุปผลการพิจารณา และมี
มติวา การท่ีประเทศไทยหามการนาํเขาสินคาบุหรี่ถือเปนการผิดกฎขอบังคับของแกตต แมวายอมรับวา บุหรี่เปนสินคาอันตรายตอสุขภาพ 
ประเทศไทยอาจใชมาตรการตางๆ ท่ีจะปองกันอันตรายจากบุหรี่ได แตท้ังนี้จะตองปฏิบัติตอสินคาในประเทศและสินคานําเขาอยางเสมอ
เทาเทียมกัน เชน การปดฉลากคําเตอืน การหามโฆษณา ฯลฯ รายละเอียดอาน สุชาดา (2540) หนา 48-51 
10

 สมเดช (2545), อางแลว หนา 35-39 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปนปแรกที่ประเทศไทยเปดตลาดใหบหุร่ีตางประเทศเขามาได 
สัดสวนรายไดภาษีบหุร่ีนําเขาตอรายไดภาษีบุหร่ีโดยรวมคิดเปนรอยละ 1.38 เทานั้น  เมื่อเวลาผาน
มา 15 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สัดสวนรายไดภาษบีุหร่ีนําเขาตอรายไดภาษีบหุร่ีโดยรวมเพิ่ม
สูงขึ้นเปนรอยละ 26.79 (รายละเอียดตารางที่ 4.3)11  
 โดยรวมแลว อุตสาหกรรมยาสูบจัดเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ทํารายไดใหรัฐปละ
จํานวนมาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษยีาสูบได 35,657 ลานบาท 
(ตารางที่ 1.1) ทั้งนี้กฎหมายยาสูบกําหนดให โรงงานยาสบูเปนผูผูกขาดการผลิตบุหร่ีซิกาแรต
ภายในประเทศ โดยมีจุดประสงคเพื่อ ผลิตและจําหนายบุหร่ีใหเพียงพอตอความตองการบริโภค
ของประชาชนภายในประเทศ ทดแทนการนําเขา สามารถสงออกบุหร่ีไปจําหนายตางประเทศ  
อีกทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพของยาสูบ สงเสริมการเพาะปลูกยาสูบพนัธุตางๆ ใหไดปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนหารายไดใหแกรัฐเพื่อนาํไปใชพัฒนาประเทศ12 ในบางครั้งโรงงานยาสูบทํา
หนาที่เปนผูประกันราคาใบยาสูบใหแกชาวไรดวย โดยการรับซื้อใบยาสูบเก็บไวในคลังสินคาเพื่อ 
ไมใหราคาใบยาตกต่ําเกินไป                                                                                                                                                  
   
2. ความเปนมาของนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต  
  
 ภาษีที่จดัเก็บจากยาสูบมีในประเทศไทยครัง้แรกสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร) โดยเปนภาษีสินคาขาเขาหรือภาษศีุลกากรที่จัดเก็บจากสินคา
ยาสูบที่นําเขาจากตางประเทศ ในลักษณะคาธรรมเนียมปากเรือหรือภาษีเบิกรอง ไมปรากฎ
หลักฐานวาจัดเก็บในอัตราเทาใด แตหลังจากไทยทําสนธสัิญญาบาวริ่ง (The Bowring Treaty) กับ
ประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2398 ประเทศไทยถูกบังคับใหเก็บภาษีศุลกากรขาเขาในอัตรารอยละ 3 
หรือที่เรียกวา “ภาษีรอยชักสาม” และทําสัญญาที่มีลักษณะคลายกันนีก้ับประเทศอืน่ๆ ดวย  
ป พ.ศ. 2469 ประเทศไทยไดอธิปไตยทางการคลังคืนมาบางสวน รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนอัตราภาษี
ศุลกากรขาเขาใหสูงขึ้น คือ บุหร่ีกําหนดอตัราภาษีที่รอยละ 25 และใบยาสูบกําหนดอัตราภาษีที ่

                                                        
11

 สมเดช (2545) หนา 47 “...ป พ.ศ. 2535 ท่ีเริ่มมีการนําเขาบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ตางประเทศมีสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 2.49 ในป พ.ศ. 

2543 บุหรี่ตางประเทศมีสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 13.89...”  
12

  ท่ีมา: รายงานประจาํป พ.ศ. 2509  ฉบับท่ี 5 โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง อน่ึง กอนการผลิตบุหรี่ซิกาแรต คนไทยบริโภคบุหรี่ซิกา

แรตที่นําเขาจากตางประเทศ และสูบยามวนเอง รฐัมีนโยบายที่จะพัฒนาการปลกูตนยาสูบที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลในประเทศ
ไทยเพื่อลดปรมิาณใบยาที่นําเขา และสงใบยาสูบไทยไปจําหนายตางประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาบุหรีซิ่กาแรตของไทย
เพื่อลดการนําเขาบุหรี่ตางประเทศที่มีราคาแพง และการสูบยามวนเองที่มรีาคาถกูและคุณภาพต่าํ (รายงานประจําป พ.ศ. 2505  โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง หนา 4-5) 
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รอยละ 5 ตอมาในปพ.ศ. 2474 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรยาสูบ ทั้งผลิตภัณฑ 
สําเร็จรูปหรือวัตถุดิบที่นําเขาใหเสียภาษใีนอัตราเดียวกนัคือ รอยละ 50 และในป พ.ศ. 2477 อัตรา
ภาษีดังกลาวไดปรับสูงขึ้นเปนรอยละ 60 จากการที่รัฐจดัเก็บภาษีศุลกากรจากผลิตภณัฑยาสูบ
สําเร็จรูปและวัตถุดิบที่นําเขาในอัตราเดยีวกัน และปรับอตัราภาษีสูงขึ้นมาก สงผลใหการปลูกยาสูบ
ในประเทศไทยแพรหลายมากขึ้น13

  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีซิกาแรตเริ่มในป พ.ศ. 2481 โดยการประกาศ
บังคับใชพระราชบัญญัติยาสูบฉบับแรก พ.ศ. 2481 (23 มีนาคม พ.ศ. 2481) กําหนดใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการจําหนายสินคายาสูบทุกชนิดตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายยาสูบ กฎหมายดังกลาวยังควบคุมการเพาะปลูกตนยาสูบทั่วประเทศ (ยกเวนยาสูบ
พันธุพื้นเมือง) เพื่อนํามาใชประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการ
จําหนายผลิตภณัฑยาสูบ ตั้งแตการกําหนดและอนุญาตใหผูใดเพาะปลูกตนยาสูบในทองที่ใด          
การจําหนายใบยาสูบใหแกผูบมใบยาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น การขนยาสูบ จนกระทั่งการจําหนาย
ผลิตภัณฑยาสูบขั้นสุดทาย (รายละเอียดบทที่3)  
 ตอมาป พ.ศ. 2486 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติยาสูบฉบับใหม ประกาศให
อุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรตเปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ การผลิตและการนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ      
ทุกชนิด รวมถึงบุหร่ีตองอยูภายใตการดําเนนิงานของโรงงานยาสูบแตเพียงผูเดยีว ยกเวนผลิตภณัฑ
ยาสูบพื้นบานที่เอกชนยังคงไดรับอนุญาตใหทําการผลิตอยู14  ภายหลังมกีารแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ยาสูบอีกหลายฉบับ จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 และใชมาจนถึงปจจบุันนี้  
      กอนหนาการประกาศใชพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ฉบับปจจุบัน) รัฐบาลมี
รายไดจากผลิตภัณฑยาสูบ 2 แหลง คือ เงนิชวยราชการยาสูบ และแสตมปยาสูบ  

(1) เงินชวยราชการยาสูบจัดเก็บอัตราตามมูลคา รอยละของราคาขายปลีก โดย
ผลิตภัณฑยาสูบในประเทศกาํหนดในอัตราต่ํากวาผลิตภณัฑยาสูบทีน่ําเขา คือบุหร่ีผลิตในประเทศ
จัดเก็บภาษีอัตรารอยละ 10-20 ของราคาขายปลีก (แลวแตยี่หอของบุหร่ี) และบุหร่ีนาํเขาจัดเก็บภาษี
อัตรารอยละ 30 ของราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขา (ทุกยีห่อ) 
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 ที่มา: สุชาดา ตั้งทางธรรม (2540)  หนา19 อางแลว และจาก www.mof.go.th, www.excise.go.th, www.rd.go.th,          

www.customs.go.th
14

 ที่มา:  http://www.thaitobacco.or.th , อางแลว  
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(2) แสตมปยาสูบจัดเก็บในอตัราตามสภาพคือ บาทตอน้ําหนักผลิตภณัฑยาสูบ  

สําหรับกรณีบหุร่ีซิกาแรตจัดเก็บอัตรา 5 กรัมตอ 1 สตางค 
 ทั้งนี้ ระหวางป พ.ศ. 2503-2509 รัฐบาลมีรายไดจากเงนิชวยราชการยาสูบสูงกวา

แสตมปยาสูบถึง 10 -15 เทา  
         นอกจากนีรั้ฐบาลยังมีรายไดจากภาษีพเิศษอีกชนดิหนึ่งเรียกวา “เงินชวยการศึกษา
และการสาธารณสุข หรือ เงิน ก.ศ.ส.” กรมสรรพสามิตเริ่มจัดเก็บเงนินี้จากรัฐวิสาหกิจตางๆ ใน
สังกัดตั้งแตป พ.ศ. 2496-2505 สวนใหญไดจากแสตมปปดซองบุหร่ีและไมขีดไฟ อัตราเงิน ก.ศ.ส. 
ที่จัดเก็บจากบหุร่ีซิกาแรต ซอง/กระปองละ 25 สตางค ตอมาเงิน ก.ศ.ส. ที่จัดเก็บจากโรงงานยาสูบ
ไดถูกนําไปรวมเขากับเงินชวยราชการยาสบูตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 250415 และเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2510 เงินชวยราชการยาสูบไดถูกยกเลิกไป โดยนําไปรวมกับคาแสตมปยาสูบ16 
และปรับปรุงอัตราภาษียาสูบใหมใหเหมาะสมกับเหตกุารณเพื่อประโยชนในการหารายไดให
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  
 โดยตลอดมา หนวยงานรัฐที่สําคัญที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ี คือ กรม
สรรพสามิต ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกดักระทรวงการคลงั เปนหนึ่งในสามกรมจัดเกบ็ภาษีที่บริหาร
จัดเก็บภาษใีหแกรัฐบาล (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) กรมสรรพสามิต
นอกจากจะทําหนาที่จดัเก็บภาษีจากผลิตภณัฑยาสูบแลว17 ยังมีหนาทีก่ําหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกตน
ยาสูบ กําหนดราคาใบยาสูบ อนุญาตใหเพาะปลูกตนยาสูบ บมใบยาสูบ รับซ้ือใบยาสูบ ตลอดจน
กํากับและควบคุมการผลิตหรือแปรรูปใบยาสูบ อนุญาตการจําหนาย นําเขา และสงออกผลิตภัณฑ
ยาสูบที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎหมาย  ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจัดตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 17 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2474 ทําหนาที่บริหารจัดเก็บภาษีจากสนิคาเฉพาะอยาง ที่สําคัญไดแก ยาสูบ สุรา 
ฝน ซีเมนต ไมขีดไฟ และสินคาอ่ืนๆ ภายหลังไดมีการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต และขยายฐานภาษี
จัดเก็บสินคาและบริการอีกหลายประเภทจนถึงปจจุบัน เชน ผลิตภัณฑน้ํามัน รถยนต บริการ
โทรคมนาคม ฯลฯ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดรวม 274,096 ลานบาท 
หรือประมาณรอยละ 17 ของรายไดรัฐบาลสุทธิ18  
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  ที่มา: สุชาดา ตั้งทางธรรม (2540)  หนา 22 รายงานประจําป พ.ศ. 2503 กรมสรรพสามิต หนา 339 รายงานประจําป พ.ศ. 2504 

กรมสรรพสามิต หนา 6-8 
16

 รายงานประจําป พ.ศ. 2508-2511 กรมสรรพสามิต หนา 314 
17

 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากเฉพาะผลิตภณัฑยาสูบ ไมไดเก็บจากใบยาสูบ ผลิตภณัฑยาสูบ คือ ยาเสน และยาสูบ โดย ยาสูบ 

ประกอบไปดวย บุหรี่ซิกาแรต ซิการ ยาเสนปรุง ยาเคี้ยว บุหรี่อื่น 
18

 ตัวเลขเบื้องตน ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2549 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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 กรมสรรพสามิต เร่ิมจัดเก็บภาษีจากบุหร่ีซิกาแรต และผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศ และที่นําเขาตั้งแตป พ.ศ. 2481 จนถึงปจจุบัน การเก็บภาษยีาสูบกําหนดใหใช
แสตมปของกรมสรรพสามิตปดบนปากซองเปนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษนีอกจากการจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิตยาสูบ หรือจึงมักเรียกภาษียาสูบวา “คาแสตมปยาสูบ”  
 กรมสรรพสามิตยังมีหนาทีจ่ัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายยาสูบ และบมใบยา ฯลฯ ตลอดจนจดัเก็บรายไดเงนิชวยราชการ
ยาสูบเพื่อนําสงรัฐ และเงินชวยการศึกษาและการสาธารณสุข หรือ เงนิ ก.ศ.ส. ตามที่กลาวมาใน
ขางตน19  ในปหนึ่งๆ รัฐมีรายไดจากอุตสาหกรรมยาสูบประมาณ 3 หมื่นลานบาท20  ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2549 รายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบมีจํานวน 35,657 ลานบาทหรือรอยละ 13 ของ
รายไดภาษีสรรพสามิตทั้งส้ิน (ตารางที่ 2.1) หรือรอยละ 2.25 ของรายไดรัฐบาลโดยรวม21 (ตารางที่ 
2.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
    

19
   อัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบหุรี่ซิกาแรตในชวงแรก จัดเก็บในอัตราตามสภาพ คือ 5 กรัมตอ 1 สตางค หรอื 0.01 บาทตอกรัม 

ในขณะที่คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเก็บปละ 200 บาท บุหรี่อื่นๆ ปละ 10 บาท คาธรรมเนียมใบอนุญาต
จําหนายยาสูบ ประเภทขายสง ฉบับละ 5 บาท ประเภทขายสงชวง และขายปลกี ฉบับละ 1 บาท และรายไดเงินชวยราชการยาสูบจัดเก็บ
เปนรอยละของราคาขายปลีก บุหรี่ซิกาแรตในประเทศรอยละ 20  บุหรี่ซิกาแรตตางประเทศรอยละ 30  (ท่ีมา: รายงานประจําป พ.ศ. 2503 
กรมสรรพสามิต) 
20 รายไดยาสูบ ไดจาก คาแสตมปยาสูบ ภาษีอื่นๆ และกาํไรที่โรงงานยาสูบนําสงเขารัฐ (สมเดช (2545)) 
21 อางแลว 16 
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
ตารางที่ 2.1 

สัดสวนรายไดภาษียาสูบตอรายไดภาษีสรรพสามิตรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2530- 2549 
 

 ภาษียาสูบ รายไดภาษียาสูบ เพ่ิม/ลด รายไดภาษีสรรพสามิต เพ่ิม/ลด สัดสวน

ปงบประมาณ (ลานบาท) % (ลานบาท) %

2530 9,982                 n.a. 60,950                           n.a. 16.38

2531 10,695               7.14 63,964                           4.95 16.72

2532 12,124               13.36 71,769                           12.20 16.89

2533 13,660               12.67 73,279                           2.10 18.64

2534 15,943               16.71 92,493                           26.22 17.24

2535 15,490               

%

102,031                         10.31 15.18

2536 15,637               0.95 125,789                         23.28 12.43

2537 19,708               26.03 138,669                         10.24 14.21

2538 20,717               5.12 155,308                         12.00 13.34

2539 24,057               16.12 167,198                         7.66 14.39

2540 29,815               23.93 180,168                         7.76 16.55

2541 28,559               155,563                         18.36

2542 26,655               163,892                         5.35 16.26

2543 28,133               5.54 168,822                         3.01 16.66

2544 32,309               14.84 177,600                         5.20 18.19

2545 31,696               208,153                         17.20 15.23

2546 33,288               5.02 246,641                         18.49 13.50

2547 36,325               9.12 275,767                         11.81 13.17

2548 38,258               5.32 279,397                         1.32 13.69

2549 35,657               274,096                         13.01

เฉล่ียตอป 23,935               7.34            159,077                         8.61               15.50      

-2.84 

-4.21 -13.66 

-6.67 

-1.90 

-6.80 -1.90 

หมายเหตุ:      ตัวเลขปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตัวเลขเบื้องตน ณ วันที่ 22 มกราคม 2550 
แหลงที่มา:     กรมสรรพสามิต (2549) 
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ตารางที่ 2.2 

สัดสวนรายไดภาษียาสูบตอรายไดรวมของรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2530- 2549 
 ภาษียาสูบ รายไดภาษียาสูบ รายไดรวมของรัฐบาล สัดสวน

ปงบประมาณ (ลานบาท) (ลานบาท) %

2530 9,982                      197,677                           5.05

2531 10,695                    250,180                           4.27

2532 12,124                    315,605                           3.84

2533 13,660                    404,939                           3.37

2534 15,943                    453,545                           3.52

2535 15,490                    483,774                           3.20

2536 15,637                    564,292                           2.77

2537 19,708                    661,303                           2.98

2538 20,717                    761,532                           2.72

2539 24,057                    837,167                           2.87

2540 29,815                    844,923                           3.53

2541 28,559                    750,168                           3.81

2542 26,655                    726,319                           3.67

2543 28,133                    748,763                           3.76

2544 32,309                    810,313                           3.99

2545 31,696                    959,225                           3.30

2546 33,288                    1,030,783                         3.23

2547 36,325                    1,288,635                         2.82

2548 38,258                    1,474,423                         2.59

2549 35,657                    1,581,521                         2.25

เฉล่ียตอป 23,935                    757,254                           3.38               
          หมายเหตุ:    (1) รายไดรัฐรวมเปนรายไดจัดเก็บ (Gross Income)  
                   แหลงที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
                (2) แหลงที่มา:  กรมสรรพสามิต, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2549) 
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3.   การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 
 การวิเคราะหหาวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตที่แทจริง 
กอนอ่ืนตองทาํความเขาใจเกีย่วกับความหมายของคําวา ภาษี และภาษสีรรพสามิต และทําความ
เขาใจถึงวัตถุประสงคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยทั่วไป22

 
3.1 ภาษ ี
 
  ภาษี  (Taxation) หรือบางครั้งเรียกวา “อากร” (Duty) หรือ “ภาษีอากร” มีผูใหนิยาม
ภาษีไวแตกตางกันไป เชน  
 ภาษี หมายถึง ส่ิงที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน และนํารายไดภาษีไปใชเพื่อ
ประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม โดยอาจมิไดใหประโยชนตอบแทนโดยตรงตอผูเสียภาษี  
 ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บมาจากประชาชนเพื่อนําไปใชจายในกิจการ
งานอันเปนหนาที่ของรัฐ เปนตน  
 ลักษณะที่สําคัญของภาษี มี 4 ประการ คือ 

1) ภาษีเปนสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บ ที่ใชคําวา “ส่ิง” เพราะการเก็บภาษีอาจอยูใน
รูปทรัพยากรใดๆ ก็ได ไมจําเปนตองอยูในรูปเงินตรา อาจเปนสินคา บริการ 
แรงงาน ฯ แตโดยทั่วไปในปจจุบันภาษีมกัจัดเก็บในรูปเงินตรา  

2) การจัดเก็บภาษีเปนการบังคบัจัดเก็บ คือไมใชเร่ืองที่ประชาชนจะเลือกไดวา 
เสียภาษหีรือไมเสียภาษี แตประชาชนมีหนาที่ตองเสียภาษี และรัฐบาลจัดเก็บ
ภาษีไมวาผูเสยีภาษีจะสมัครใจเสียภาษหีรือไม ทั้งนี้การบังคับจัดเก็บภาษี
กระทําโดยการออกกฎหมายรองรับ 

3) รายไดภาษีรัฐนําไปใชเพื่อประโยชนตอสังคมโดยรวม รัฐไมไดนํารายไดภาษี
ไปใชเพื่อประโยชนของผูใดผูหนึ่งเปนการเฉพาะ แตเพื่อประโยชนของสังคม
สวนรวม 

4) รัฐอาจมิไดใหประโยชนตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษี หมายถึง ผูเสียภาษีอาจ
ไมไดรับผลประโยชนกลับมาจากการเสียภาษีนัน้ๆ โดยตรง แตอาจไดรับ
ประโยชนทางออม หรือไดรับประโยชนโดยตรงโดยมิไดตั้งใจ และขนาดของ
ประโยชนที่ไดรับอาจจะไมเทียบเทากับจํานวนภาษีทีเ่สีย กลาวคือ ผูที่เสียภาษ ี
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 อางอิง ชลธาร (2549) 
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มากอาจไมไดรับประโยชนจากรัฐเทยีบเทากับจํานวนภาษีที่เสีย และอาจไมได
รับประโยชนโดยตรง แตไดรับประโยชนโดยออมจากบริการของรัฐ  
ซ่ึงลักษณะนี้ทาํใหภาษีแตกตางไปจากการจายคาธรรมเนียมของการใหบริการ 
(User Fee/Charge) หรือคาบริการ ที่ผูจายคาบริการมากจะไดรับประโยชน
โดยตรงจากบริการในจํานวนมากตามคาบริการที่จาย 

 
       การจัดเกบ็ภาษี จึงทําใหรายไดหรือทรัพยากรเคลื่อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาค  

รัฐบาล และรัฐบาลไมมีภาระผูกพันทีจ่ะตองชําระคืนภาคเอกชน ดังนัน้ การจัดเก็บภาษีไมเปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดเพิม่ขึ้นในสังคม คือไมไดมีการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึน้ในสังคม 
รายไดภาษีที่รัฐบาลไดเพิ่มขึน้เกิดจากการลดลงของรายไดภาคเอกชน ในทางเศรษฐศาสตรการ
จัดเก็บภาษจีึงเปนการโอนเงนิ (Transfer Payment) ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ไมไดกอใหเกดิ
รายได (Income) เพิ่มขึ้นตอระบบเศรษฐกิจ แตภาษีเปนแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐบาล 

รัฐบาลนอกจากใชภาษีเปนเครื่องมือในการหารายไดแลว ยังใชภาษีเปนเครื่องมือ
ทางการคลังในการบรรลุเปาหมายตางๆ ของการพัฒนาประเทศที่สําคัญของรัฐดวย อาทิ  การสราง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  การกระจายรายไดอยางเปนธรรม การจัดสรรทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงแตละภาษีมีหลักการ(Principle) 
และบทบาทหนาที่ (Role/Function) หลายดาน และอาจเหมือนกนัในบางสวน ภาษีทีจ่ัดเก็บจาก
สินคาและบริการ (Goods and Services Tax) หรือภาษีทางออม (Indirect Tax) โดยทั่วไปรัฐจดัเก็บ
เพื่อหารายไดเขารัฐ (Generating Revenue) เพื่อปกปองอตุสาหกรรมภายในประเทศ (Protecting 
Domestic Industry) และเพือ่สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Improving 
Efficiency in Resource Allocation) ภาษีทีจ่ัดเก็บจากสินคาและบริการที่สําคัญ ไดแก ภาษีมูลคาเพิม่ 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร  
 
3.2 ภาษีสรรพสามิต 
 

         ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเกบ็จากสินคาและบริการเฉพาะอยาง 
(Selective/Special Goods and Services Tax) ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นําเขา บางทเีรียกวา “ภาษี
การขายสินคาและบริการเฉพาะอยาง” (Selective Sales Tax) หรือ “ภาษีการบริโภคเฉพาะอยาง”       
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(Selective Consumption Tax) สินคาและบริการที่นิยมจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ไดแก สุรา ยาสูบ 
ผลิตภัณฑน้ํามนั รถยนต 23 นอกจากนี้ยังมีสินคาและบริการเฉพาะอยางอืน่ๆ ที่บางประเทศจัดเก็บ 
ภาษีสรรพสามิต อาทิ เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกา กลอง โทรทัศน ภาพวาด เครื่องดืม่ น้ําตาล  
การพนัน โทรคมนาคม บริการสนามบิน ฯลฯ เนื่องจากภาษีสรรพสามิตนิยมจดัเก็บจากสินคา 
และบริการที่ขดัตอศีลธรรมอันดี บางครั้งจึงถูกเรียกวา “ภาษีบาป” (Sin Tax or Sumptuary Tax) 
 คุณลักษณะทีสํ่าคัญของภาษีสรรพสามิตคือ การจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการ
เฉพาะอยาง เปนการปฏิบัติจดัเก็บภาษีตอสินคาและบริการตางๆ แบบไมเทาเทียมกนั  
(Non-Neutrality or Discrimination)24 หนาทีห่ลักของภาษสีรรพสามิต คือ (1) หารายไดเขารัฐ  
และ (2) จํากดัหรือควบคุมการบริโภคสินคาและบริการเฉพาะอยางเพือ่สะทอนตนทนุภายนอก 
(Externality) อันเกิดจากการบริโภคสินคาและบริการเฉพาะอยาง หรือควบคุมเพื่อใหการผลิตสินคา
สรรพสามิตมีคุณภาพและไดมาตรฐาน นอกจากนีภ้าษสีรรพสามิตยังสามารถทําหนาที่ปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศเชนเดยีวกับภาษีศุลกากร หากจดัเก็บจากสินคานําเขาในอัตราภาษีทีสู่ง
กวาสินคาผลิตในประเทศ ภาษีสรรพสามิตสามารถทําหนาที่กระจายรายไดแบบกาวหนา 
(Progressively) ในกรณีที่จดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการเฉพาะอยางที่คนที่มีรายได
ระดับสูงนิยมบริโภคหรือสินคาฟุมเฟอยในอัตราที่สูงกวาสินคาและบริการที่คนมีรายไดต่ํานยิม
บริโภค อยางไรก็ตามหนาทีส่องประการหลังไมใชหนาที่หลักของภาษีสรรพสามิต 
 การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสามารถออกแบบใหจดัเก็บภาษีได ณ จุดตางๆ ของ
การผลิตและการจําหนายแลวแตความเหมาะสม ที่นิยมกนัคือ จัดเก็บ ณ จุดการผลิต และนําเขา 
เพราะสะดวกตอการบริหารจัดเก็บภาษี ภาษีสรรพสามิตยังสามารถกําหนดใหจดัเกบ็ภาษีไดทั้ง
อัตราตามสภาพ (Specific Rate) และอัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate) ที่นิยมจัดเกบ็คือ อัตราตาม
สภาพ อาทิ น้ําหนัก ปริมาณ ช้ิน ปริมาตรฯ การออกแบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในลักษณะใดจึง
ขึ้นอยูกับนโยบายและวัตถุประสงคการใชภาษีเปนสําคัญ  
 เนื่องจากภาษสีรรพสามิตมุงจัดเก็บจากสนิคาและบริการเฉพาะอยาง ฐานภาษีจึงแคบ
และมีเปาหมายเฉพาะเจาะจง (Focus) อีกทั้งอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจะสูงกวาปกติ ทําใหภาษี 

                                                        
23

 นิยามของคําวา “ภาษีสรรพสามิต” ของ OECD กําหนดไววา คือ ภาษีเฉพาะอยางทุกชนิดท่ีจัดเก็บจากจุดการผลิต หรอืจดุการจาํหนาย 

หรือจุดการขนยายสินคา หรอืการเชาซ้ือ หรอืสงมอบสินคาและบริการ (Item 5210 in the OECD (2002) Classification) รวมถึงภาษีท่ีเลือก
จัดเก็บเฉพาะในเวลาที่มีการใชสินคาหรอืการอนุญาตใหใชหรือการดําเนินกิจกรรมบางอยาง (Item 5200) นอกเหนือไปจากภาษีท่ีจัดเก็บ
จากสินคาและบริการโดยทั่วไป (Item 5110)  ดังนั้น  นิยามนี้มีความหมายกวาง เพราะ กําหนดใหภาษีสรรพสามิตครอบคลุมถึง ภาษีการ
ขายหรอืภาษมีูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บสูงไปกวาอัตรามาตรฐาน  โดยจัดเก็บจากสินคาท่ีฟุมเฟอย และสินคาอื่นใด นิยามแบบแคบ ซ่ึงเปนแบบเดิม
ของ Anglo-Saxon Description  ซ่ึงกําหนดวาภาษีสรรพสามิตคือภาษีท่ีจดัเก็บสินคาและบริการเฉพาะอยาง โดยจัดเกบ็จากการผลิต การ
ขาย หรือการบรโิภคสินคาภายในประเทศ    (Cnossen (2005)) 
24 สินคาและบริการท่ีถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะมีถูกจัดเก็บภาษีสูงกวาภาษีสินคาและบริการอื่นๆ  
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สรรพสามิตมีประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนการตดัสินใจของผูผลิตและผูบริโภค และการจัดสรร
ทรัพยากร ภาษีสรรพสามิตจึงเปนเครื่องมอืทางการคลังที่มีประสิทธิภาพที่จะบรรลุนโยบายของรฐั 
นอกเหนือไปจากการหารายไดภาษี25 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ประเทศตางๆ นิยมออกแบบ 
ระบบภาษีสรรพสามิตเพื่อหารายไดเปนสําคัญ เห็นไดจากการที่รัฐบาลตั้งเปาหมายรายไดภาษ ี
(Revenue Target) สูงขึ้นในแตละป และเปาหมายรายไดภาษกีําหนดใหเปนสดัสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
รายไดภาษีปกอนหนา ซ่ึงหากจะสามารถจดัเก็บภาษีไดสูงขึ้นไดยอมตองมีการผลิตและบริโภค
สินคาสรรพสามิตดังกลาวสงูขึ้นดวย 
 
3.3 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามติ 
 
 เนื่องจากภาษสีรรพสามิตเปนภาษีทีจ่ัดเก็บนอกเหนือไปจากภาษีสินคาและบริการ
ทั่วไป หรือภาษีมูลคาเพิ่ม (รอยละ 7)  สินคาและบริการทีต่องเสียภาษีสรรพสามิตจึงมีภาระภาษี
โดยรวมแลวสูงมากกวาสินคาและบริการอืน่ๆ   เพราะตองเสียทั้งภาษีมลูคาเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต ดวยลักษณะพิเศษนี้ ทําใหภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญของรัฐ          
ในการดําเนินการนโยบายเฉพาะดาน และเฉพาะบางสถานการณ วตัถุประสงคของการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยทัว่ไปมี 3 ประการหลัก26 คือ 

3.3.1 ภาษีสรรพสามิตเปนแหลงรายไดรัฐที่มีประสิทธิภาพ (Revenue-Raising  
Efficiency) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการคลังสนับสนุนใหรัฐจัดเก็บภาษีสินคาและบริการบางประเภท 
เชน บุหร่ี สุรา และน้ํามันในอัตราที่สูงกวาอัตราปกติ เพราะสินคาเหลานี้เปนสินคาทีม่ีความยืดหยุน
ของอุปสงคตอราคา (Price Elasticity of Demand) และความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income 
Elasticity of Demand) ต่ํา (Inelastic)27 การจัดเก็บภาษเีชนนี้กอใหเกิดรายไดแกรัฐสูง แตมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคไมมากหรือมีการบิดเบือนทางเศรษฐกิจนอย 
ทําใหตนทนุการจัดเก็บภาษ ี
 

                                                        
25  อางอิงจาก  Excise Tax by Willam J. McCarter and Janet Stotsky  (1995) 
26 อางอิง Economic Issues in Alcohol Taxation by Stephen Smith, Department of Economics, University College of London (Chapter 3) 
27ความยืดหยุนต่าํ (Inelastic) หมายถึง คาความยืดหยุนต่าํกวา 1  ตัวอยางเชน ถาคาความยดืหยุนอุปสงคตอราคาของสุราเทากับ –0.5 
หมายถึง เมือ่ราคาสุราสูงข้ึนรอยละ 10 ปริมาณความตองการบริโภคสุราจะลดลงรอยละ 5  Leung and Phelps (1993) พบวาสินคาท่ีมีคา
ความยืดหยุนของอปุสงคตอราคาต่ํามักจะมีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดต่ําดวย  จากการศึกษาโดยใชขอมลูในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พบวาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของเบียรเทากับ -0.3 ไวน -1.0 และสุรากลั่น -1.5  ซ่ึงคาความยดืหยุนของอุปสงคของสุราจึง
แตกตางกันไปในแตละประเทศ และในแตละชวงเวลา ยังไมสามารถหาขอสรปุไดชัดเจน  โดยสวนใหญพบวา บุหรี่ สุรา และนํ้ามันมีคา
ความยืดหยุนของอปุสงคตอราคาต่ํากวา 1 (Inelasticity of Demand with respect to price) 
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สรรพสามิตไมสูง (ทั้งตนทนุตอเศรษฐกจิ (Economic Distortion) และตนทุนในการบริหารจัดเก็บ
ภาษ ี(Tax Administration Cost))28 จึงถือวาภาษีสรรพสามิตเปนแหลงรายไดที่สําคัญ ใหรายไดที ่
แนนอนและมเีสถียรภาพ (Stability)  ในประเทศกําลังพัฒนา (รวมถึงกรณีประเทศไทย) รายไดภาษี
สรรพสามิต คิดเฉลี่ยเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20-30 ของรายไดภาษีรัฐบาลทั้งส้ิน หลาย
ประเทศนยิมขึ้นภาษีสรรพสามิตในเวลาที่ตองการรายไดภาษเีพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
อยางไรก็ตาม หากรัฐขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในอัตราทีสู่งมากๆ อาจทําใหรายไดภาษีสรรพสามิต
ลดลงไดเชนกนั โดยการลดลงของภาษีอาจเกิดจากการที่ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการบรโิภคหันไป
บริโภคสินคาอ่ืนแทนสินคาสรรพสามิตที่แพงขึ้น และการลักลอบผลิตหรือซ้ือขายหรือขนสินคา
แบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น29   

3.3.2 ภาษีสรรพสามิต ชวยแกไขหรือบรรเทาปญหาผลกระทบภายนอก (Externality)  
อันเกิดจากการบริโภคสินคาและบริการบางประเภท เชน บุหร่ี สุรา ฯ (Correcting Externality 
Problems)  ตัวอยางเชน การบริโภคสุราหรือบุหร่ีมากเกนิไปอาจกอใหเกิดผลกระทบภายนอกทาง
ลบ (Negative Externality) ตอทั้งผูบริโภคเองและบุคคลอื่น ตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนตอสังคม เชน 
สุขภาพทรุดโทรม อุบัติเหตจุากการขับขี่ กอใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการรักษาพยาบาล
ของรัฐ และเนือ่งจากปริมาณการบริโภคสุราหรือบุหร่ีแปรผกผันตอราคา  คือ ราคาสูงขึ้นปริมาณ
การบริโภคมีแนวโนมลดลง30 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเปนปจจยัหนึ่งที่ทําใหราคาสุราหรือบุหร่ี
สูงขึ้น จึงชวยสะทอนตนทนุในการบริโภคสินคาสรรพสามิตเองทั้งผูบริโภคและสังคม  ทําให
ปริมาณการบริโภคสุราหรือบุหร่ีลดลง และลดผลกระทบภายนอกอันเกิดจากการบรโิภคสุราหรือ
บุหร่ีมากเกนิไป  หรือในตวัอยาง แบตเตอรี่ และน้ํามัน ฯ ที่เมื่อมีการใชกอใหเกิดมลพษิ การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจึงเปนการสะทอนตนทนุของสงัคมอันเกิดจากมลพษิจากการบริโภคแบตเตอรี่ 
และน้ํามัน บางครั้งจึงเรียกภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพื่อจํากัดมลพิษวา “ภาษีส่ิงแวดลอม”  

                                                        
28 รัฐควรเลือกจดัเก็บภาษีสูงจากสินคาท่ีมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาต่าํ เพราะทําใหเกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ (Economic 
Distortion) ต่ํา เชน สุรา เปนการคนพบโดย Ramsey  (1927) นอกจากนี ้Corlett and Hague (1953)  พิสูจนวา เนื่องจากรฐัไมสามารถ
จัดเก็บภาษีจากการพักผอนหยอนใจ (Leisure) ไดโดยตรง การจัดเก็บภาษใีหมปีระสิทธิภาพหรอืการบิดเบือนทางเศรษฐกิจต่ํา จึงควร
จัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการพักผอนหยอนใจในอัตราท่ีสูง ตัวอยางสินคาท่ีเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใน อาทิ บุหรี่ 
สุรา เรอืสําราญ เปนตน  (Cnossen (2005)) 
29

 อางอิง How Are Distilled Spirits Taxed Worldwide? By International Tax & Investment Center การศึกษาของ World Health 

Organization ซ่ึงสํารวจพฤติกรรมการบริโภคสุราของ 17 ประเทศ ในชวงป ค.ศ. 1970 -1991 พบวา การบรโิภคสุราลดลงเมื่อราคาสรุา
สูงขึ้น สะทอนวาการบริโภคสุราสัมพันธกับราคาอยางใกลชิด ราคาสูงข้ึนการบริโภคสุราลดลง แสดงวาการเพิม่อัตราภาษีสุรามีผลทําให
การบรโิภคสุราลดลงและรายไดภาษีเพิม่สูงข้ึนจนถึงระดับอัตราภาษหีน่ึงๆ  หากยังมีการเพิม่อัตราภาษีสุราสูงข้ึนไปอีก จะสงผลใหรายได
ภาษีลดลงเพราะยอดจําหนายสุราลดลง (the Laffer Curve)     
30 มีการวิจัยคนพบวา คาความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาของสุราและบุหรี่ สําหรบัเด็กโดยเฉลี่ยจะมคีาสูงกวาผูใหญประมาณ 2 เทา ทําให
หากเก็บภาษีสุราและทําใหราคาสรุาสูงข้ึน จะมีผลตอปรมิาณการบริโภคสุราของเด็กลดลงมากกวาของผูใหญ  2 เทา  (Cnossen (2005)) 
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(Environmental Taxes)      การจัดเก็บภาษสีรรพสามิตทําใหราคาแบตเตอรี่และน้ํามนัสูงขึ้น 
ปริมาณการบริโภคแบตเตอรี่และน้ํามันจะไดลดลง หรืออยางนอยเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การบริโภคใหระมัดระวังหรอืประหยดัในการใชมากขึ้น หรือที่เรียกกนัวา “หลักผูกอมลพิษเปน 
ผูจาย” (Polluter Pays Principle: PPP) ในขณะเดียวกนัรัฐจะไดรายไดภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นเพื่อ
นํามาชวยแกไขปญหามลพิษ 

3.3.3 ภาษีสรรพสามิตมีผลทางดานการกระจายภาระภาษี (Distributional Incidence) 
แมวาโดยทั่วไปภาษีที่เก็บจากสินคาและบริการจะสงผลตอการกระจายรายไดแบบถดถอย 
(Regressive Distribution Tax) กลาวคือ ผูบริโภคสินคาไมวามีรายไดสูงหรือรายไดต่ําจะไดรับภาระ
ภาษีเทาๆ กนัเมื่อบริโภคสินคาเหมือนกนั  ทําใหผูบริโภคสินคาที่มีรายไดนอยรับภาระภาษีตอ
รายไดสูงกวาคนที่มีรายไดสูง อยางไรก็ตามจากการทีภ่าษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสนิคาและบริการ
บางประเภท  เชน สุรา และบุหร่ี การกระจายภาระภาษไีมเทากันสาํหรับผูบริโภคที่อยูในระดับ
รายไดเทาๆ กนั อันเนื่องมาจากผูที่ดื่มสุราหรือบุหร่ีในปริมาณที่มากจะไดรับภาระภาษีสูงกวาผูที่ไม
ดื่มสุราหรือสูบบุหร่ี และผูที่ไมดื่มสุราหรือไมสูบบุหร่ีจะไมไดภาระภาษแีตอยางใด  ผลทําใหการ
กระจายภาระภาษีสุราหรือบุหร่ีไมสงผลกระจายรายไดแบบถดถอยเชนเดียวกับการจัดเก็บภาษี
สินคาอ่ืนๆ   อีกทั้งเวลาที่รัฐขึ้นภาษีสุราหรือบุหร่ีจะมีแรงตอตานจากสังคมไมมากนัก เพราะมีแต
เฉพาะผูที่บริโภคสุราหรือบุหร่ีถูกกระทบจากภาษีที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
โดยเลือกจดัเกบ็เฉพาะสินคาและบริการทีฟุ่มเฟอยหรือที่ไมจําเปนตอการดํารงชีวิต ทําใหการ
จัดเก็บภาษเีจาะจงกับเฉพาะผูที่มีรายไดสูงหรือคนรวย เชน เรือยอชต (ปจจุบันยกเวนภาษี) น้ําหอม 
พรม ฯ สงผลชวยการกระจายรายไดใหเทาเทียมกนัมากขึ้น และสงเสริมใหเกดิการออม 
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยังสามารถกระจายภาระภาษีแตกตาง ดวยการจัดเก็บภาษี
ในอัตราที่แตกตางระหวางสินคาตางๆ (Tax Differential) เพื่อชวยสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมบางประเภท เชน เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักไดรับการยกเวนภาษี
สรรพสามิต แตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม เปนตน หรือเพือ่ชวยสงเสริม
การผลิตทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออก เชน สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และสารละลายในประเทศ ดวยการยกเวนภาษีสรรพสามิตแนพทา น้ํามันกาด กาซธรรมชาติเหลว 
(เอ็น.จี.แอล.) กาซปโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จ.ี) ที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรบัผลิตพลาสติกและเคมภีัณฑ
รวมถึงไดมีการลดอัตราภาษสีรรพสามิตสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล (น้ํามันเบนซินทีผ่สมเอทานอล) 
ทําใหสามารถลดการนําเขาสารเพิ่มออกเทน (MTBE) และชวยใหเกษตรกรผูปลูกออยและมัน
สําปะหลังสามารถขายพืชผลทางการเกษตรไดในราคาสูงขึ้น 
 นโยบายภาษีสรรพสามิตจึงมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อหารายไดเขารัฐ และเพื่อจํากัดหรือ
ลดหรือควบคมุการบริโภค แตไมไดมุงที่จะกําจดัสินคาและบริการดังกลาวใหหมดไปจากตลาด  
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เพราะถารัฐไมตองการใหมกีารบริโภคสินคาและบริการนั้นๆ แลว รัฐสามารถออกกฎหมายหาม 
(Ban) ไมใหมกีารผลิตและซื้อขายสุราเชนเดียวกับกรณียาเสพติดและฝน31 ฯ แตรัฐมวีตัถุประสงค 
ที่จะจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อหารายไดเขารัฐ และเพื่อจํากัดหรือลดหรือควบคุมการบริโภคไป
พรอมๆ กัน  ซ่ึงวัตถุประสงคทั้งสองนี้ในบางครั้งอาจขัดแยงกนั โดยเฉพาะในเวลาทีอั่ตราภาษ ี
อยูในระดับสูง  การกําหนดนโยบายภาษีและการวางระบบการบริหารจดัเก็บภาษีจึงจาํเปนตอง 
สรางความสมดุลระหวางวัตถุประสงคตางๆ   เชน เพื่อรายไดภาษแีละเพื่อจํากัดการบริโภค  
อันจะกอใหเกดิการการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการสรรพสามิตในระดับที่เหมาะสม  
ไมอยูในระดับที่สูงจนเกิดผลเสียตอผูบริโภคและตอสังคม ในขณะเดยีวกันรัฐยังคงไดรายไดภาษี
สรรพสามิตจํานวนมากอยางมีเสถียรภาพ 
 
4. วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
 
 ดังที่ทราบกันดีวา บุหร่ีซิกาแรตเปนสินคาที่เมื่อบริโภคแลวกอใหเกิดอนัตรายตอ
สุขภาพของผูสูบบุหร่ี อีกทั้งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนอื่นทีอ่ยูในบริเวณเดียวกัน 
(Second Hand Smoker) เปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรของรัฐที่จะตองรักษาพยาบาลตอไป  
การสูบบุหร่ีกอใหเกดิตนทนุทางสังคม (Social Cost) และผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative 
Externality) สูง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตสงผลใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น ชวยลดปริมาณ
การสูบบุหร่ีลง อีกทั้งรายไดจากภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่จัดเก็บได รัฐสามารถนําไปใชเพื่อ
รักษาพยาบาลผูเปนโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีหรือเพื่อประโยชนสวนรวมอื่นไดตอไป  
 ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเปนแหลงรายไดที่สําคัญของหลายๆ ประเทศรวมถึง
ประเทศไทยดวย  และในบางครั้งวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อ 
หารายไดเขารัฐ และเพื่อลดหรือจํากัดการสูบบุหร่ีอาจขัดแยงกันเอง จงึเปนเรื่องที่นาสนใจที่เราจะ
วิเคราะหกันตอไปวา แทจริงแลวรัฐบาลไทยใหความสําคญัตอวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพือ่หารายไดเขารัฐ หรือเพื่อลดหรือจํากดัการสูบบุหร่ีอยางใดมากกวากัน
32

                                                        
31 ในบางประเทศหามไมใหมีการซ้ือขายสรุาโดยประชาชนในทองถิ่น แตอนุญาตใหชาวตางชาติและนักทองเที่ยวนําสุราเขามาดื่มไดใน
บางพื้นท่ี เชน บังคลาเทศ มลัดีฟ เปนตน 
32

 ดร. ปวย อึ๋งภากรณ เคยบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจแหงประเทศไทย” ในป 2496 โดยไดใหแนะแนววา การทีร่ัฐบาลเก็บภาษีจากสุรา ฝน ไพ 

และยาสูบ เพื่อหารายได แตจะหวังวาการเก็บภาษีจะทําใหคนเลิกบริโภคสินคาเหลานี้ไมได รัฐบาลควรคํานึงถึงวาสินคาเหลานี้ทําให
ประชาชนขาดสมรรถภาพในการทํางานดวย จึงไมควรมุงหารายไดแกรัฐบาลแตนาจะหาวิธีปองกันมากกวาจะสงเสริม และหาวธิีหารายได
เขาคลังโดยวิธีอื่น ปกปอง จันทวิทย หนา 48 (2545) 
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 การวิเคราะหหาวัตถุประสงคที่แทจริงในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตจะ
ดําเนินการโดยวิธีการหาขอมูลในอดีตเกีย่วกับ  

 
(1)   การตั้งเปาหมายการดําเนินงานของกรมสรรพสามิต หากวารัฐตั้งเปาหมายเปน 

รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และกําหนดเปาหมายใหสูงขึน้ในทกุๆ ป แสดงวารัฐ
มีวัตถุประสงคที่จะหารายไดเขารัฐเปนหลัก แตหากวา รัฐตั้งเปาหมายเปนปริมาณ
การสูบบุหร่ีที่ลดลง แสดงวารัฐมีวัตถุประสงคที่จะลดหรือจํากัดการบริโภคบุหร่ี
เปนหลัก หรือถารัฐตั้งเปาหมายทั้งรายไดภาษแีละจํานวนการบริโภคบุหร่ีที่ลดลง 
แสดงวารัฐมวีตัถุประสงคที่จะหารายไดเขารัฐและลดการสูบบุหร่ีไปพรอมๆ กัน 

(2)   การแสดงเหตุผลประกอบกฎกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขอปรับเพิ่มอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต หรือแสตมปบุหร่ีซิกาแรตที่ผานมาวามวีัตถุประสงคใด
เปนสําคัญ เพื่อรายไดเขารัฐหรือเพื่อสังคม 

(3)  เอกสารและขอมูลอ่ืนๆ ประกอบ ปริมาณการผลิตและการจําหนายบุหร่ีซิกาแรตมี
แนวโนมสูงขึ้นหรือต่ําลง หรืออยางไร  

  
4.1 เปาหมายการดําเนินงานของกรมสรรพสามิตกับภาษีสรรพสามิตบุหรี ่
 
 โดยปกตหินวยงานราชการจะกําหนดเปาหมายของการดาํเนินงานของหนวยงาน
สัมพันธกับวิสัยทัศน และพนัธกิจของหนวยงาน สําหรับเปาหมายของกรมจัดเก็บภาษี  เปาหมาย
ของการดําเนนิงานมักจะกาํหนดจากผลงานการจัดเก็บรายไดภาษี อยางไรก็ตาม ดังทีก่ลาวมา
ขางตน รัฐใชนโยบายภาษเีพื่อหลายวตัถุประสงค ดังนัน้สมมติฐานของการศึกษานี ้คือ ถาหาก
วัตถุประสงคของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมุงเพือ่หารายไดเขารัฐเปนหลัก รัฐยอมกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานของกรมสรรพสามิตเปนผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่สูงขึ้น
ทุกป และถึงแมวาการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะสงผลใหปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลง รัฐบาล
ไมไดกําหนดเปาหมายการดาํเนินงานของกรมสรรพสามิตเปนปริมาณการบริโภคบุหร่ีที่ลดลงดวย 
ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ทําใหปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงจึงเปนเพยีงผลพลอยไดจาก
การจัดเก็บภาษีเทานั้น33

                                                        
33 จากการสืบคนขอมลูพบวา สถิติการจัดเก็บรายไดภาษียาสูบในอดีตไมมีการจดัเก็บโดยแยกรายละเอยีดรายไดวามาจากผลิตภณัฑยาสูบ
ใดบาง  จาํนวนเทาใด (ผลิตภัณฑยาสูบไดแก ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปจากใบยาสูบ ไดแก บุหรี่ซิกาแรต ยาเสน ยาเสนปรุง บุหรี่ซิการ บุหรี่อื่น 
ยาเคี้ยว ผลิตภณัฑยาสูบท่ีเปนท่ีนิยมมากที่สุดคือบุหรี่ซิกาแรต) เริม่มีการแยกสถิติรายไดภาษีบุหรี่จากรายไดภาษียาสูบในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2535 แตมิไดแยกรายละเอียดรายไดภาษผีลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ นอกจากนี้ การประมาณรายไดภาษียาสูบไมไดมีการแยก
รายละเอียดประมาณการรายไดของแตละผลิตภณัฑยาสูบดวย เพื่อแสดงเปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี ่การศึกษานี้จึงอนุมานใช
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 ในระยะแรก (พ.ศ. 2481- 2490) พบวา ภาษียาสูบไมไดเปนแหลงรายไดภาษีอันดับ
หนึ่งที่กรมสรรพสามิตจัดเกบ็ แตเปนรายไดอันดับสาม รองจากภาษีฝน (อันดับหนึ่ง) และภาษีสุรา 
(อันดับสอง) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2492 ภาษียาสูบจึงเพิ่มสูงขึ้น กลายเปนแหลงรายไดภาษี
สรรพสามิตอันดับหนึ่ง รองลงมาคือภาษีฝน และภาษีซีเมนต ภายหลังภาษยีาสูบเริ่มลดอันดับ 
ความสําคัญลง โดยเฉพาะหลงัจากที่กรมสรรพสามิตเริ่มจัดเก็บภาษีน้ํามนัและผลิตภณัฑน้ํามัน  
(ป พ.ศ. 2527) และตอมามีการโอนการจัดเก็บภาษีรถยนต และภาษีอ่ืนๆ มาเปนภาษสีรรพสามิต
จากการยกเลิกภาษีการคาและหันมาจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทน (ป พ.ศ. 2535) ประกอบกับ
อุตสาหกรรมสุรามีการขยายตัวอยางมากทําใหรายไดภาษีสุราสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน ภาษยีาสูบยังคงถือวาเปนแหลงรายไดที่สําคัญเพราะจัดอยูในอนัดับหนึ่งในหาของแหลง
รายไดภาษีสรรพสามิต 

ตารางที่ 2.3 แสดงขอมูลประมาณการรายไดภาษียาสูบที่รัฐบาลใชกําหนดเปาหมาย 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทําใหเชื่อไดวา รัฐบาลไทยยงัคงมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตยาสูบเพื่อหารายไดเขารัฐเปนหลัก เนื่องจาก ประมาณการรายไดภาษยีาสูบ ที่ใชกําหนด
เปาหมายรายไดภาษยีาสูบ และผลการจัดเก็บภาษยีาสูบยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ยกเวนในบาง
ปงบประมาณที่รายไดภาษีลดต่ําลง โดยเฉลี่ยแลว เปาหมายการจัดเก็บภาษียาสูบแนวโนมสูงขึ้น 
รอยละ 8.72 ตอป และจัดเกบ็ไดจริงมีแนวโนมสูงขึ้นรอยละ 7.34  ซ่ึงหากเปรียบเทยีบกับมูลคา
ผลิตภัณฑในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP (at Current Price)) แลวจะพบวาการจดัเก็บ
ภาษีบหุร่ีมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉลี่ยแตยังต่ํากวาอัตราการเพิ่มของ GDP ในชวงป พ.ศ. 2530- 2548 
หากเปรียบเทยีบสัดสวนรายไดภาษยีาสูบตอรายไดทั้งส้ินของรัฐบาลจะพบวา มีคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณรอยละ 3.38 สัดสวนดังกลาวมแีนวโนมลดลง แสดงถึงความสําคัญของภาษียาสูบในฐานะ
แหลงรายไดรัฐเริ่มลดลงมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545- ปจจุบัน (ตารางที่ 2.2) สาเหตุของรายได
ภาษยีาสูบที่เร่ิมลดลง เชื่อวาเกิดจาก  

1. ภาวะเศรษฐกิจซบเซา หลังวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540  อีกทั้งรัฐบาลสามารถ  
    จัดเก็บภาษปีระเภทอื่นไดเพิ่มสูงขึ้นมากกวาภาษยีาสูบ  
2. การรณรงคใหลดหรือเลิกสูบบุหร่ีขยายผล และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น34  
3. กระทรวงการคลังปรับเปล่ียนระดับความสําคัญของการจัดเก็บภาษยีาสูบจากเพื่อ 
   รายไดเขารัฐมาเปนเพื่อสังคมและปองกนัอันตรายตอสุขภาพมากขึน้ โดยพบวา  
กรมสรรพสามิตเริ่มกําหนดยุทธศาสตรเกีย่วกับการจํากดัการบริโภคสินคาที่ 

                                                                                                                                                               
สถิติประมาณการรายไดภาษียาสูบเปนขอมูลตวัแทน (Proxy) ของสถิติประมาณการรายไดภาษีบุหรี่เนื่องจากรายไดภาษยีาสูบมากกวารอย
ละ 99 ไดจากภาษีสรรพสามิตบุหรี ่ 
34 ชลธาร (2548) สามติสาร ปท่ี 61 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม 2548 
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กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และการจดัเกบ็ภาษีเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 

       ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546- 2549 อยางไรก็ตาม การกําหนดเปาหมายการ 
       ดําเนินงานหรือดัชนีช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของกรม 
       สรรพสามิตยังคงเนนดานรายไดภาษี และไมมีเปาหมายเกีย่วกับการลดปริมาณการ 
       บริโภคยาสูบแตอยางใด 

 
ตารางที่ 2.3 

เปาหมายรายไดภาษยีาสูบและรายไดจัดเก็บจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2530- 2549 
ประมาณการ เพ่ิม/ลด รายไดภาษี เพิ่ม/ลด สวนตาง GDP เพ่ิม/ลด
รายไดภาษี ยาสูบ ประมาณการ (Current 
ยาสูบ % จัดเก็บจรงิ % กับจัดเก็บจรงิ Price) %

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

2530 9,695                n.a. 9,982              n.a. 287 1,300            n.a.

2531 9,800                1.08 10,695            7.14 895 1,560            19.99

2532 10,700              9.18 12,124            13.36 1,424 1,857            19.05

2533 11,500              7.48 13,660            12.67 2,160 2,184            17.58

2534 14,130              22.87 15,943            16.71 1,813 2,507            14.80

2535 14,018              -0.79 -2.84 

-143 

-1.14 

-1,843 

-4.21 -941   -2.24 

-6.67 -3,145   

-5.70 

-0.74 -1.90 

-692 

-6.21 

-1,432 

-6.80 -7,061 n.

15,490            1,472 2,831            12.94

2536 15,780              12.57 15,637            0.95 3,165            11.81

2537 15,600              19,708            26.03 4,108 3,629            14.66

2538 22,560              44.62 20,717            5.12 4,186            15.34

2539 23,350              3.50 24,057            16.12 707 4,611            10.15

2540 26,500              13.49 29,815            23.93 3,315 4,733            2.64

2541 29,500              11.32 28,559            4,626          

2542 29,800              1.02 26,655            4,637          0.23

2543 28,100              28,133            5.54 33 4,923            6.16

2544 29,920              6.48 32,309            14.84 2,389 5,134            4.28

2545 29,700              31,696            1,996 5,451            6.18

2546 33,980              14.41 33,288            5.02 5,929            8.78

2547 31,870              36,325            9.12 4,455 6,504            9.69

2548 39,690              24.54 38,258            5.32 7,103            9.22

2549 42,718              7.63 35,657            a. n.a.

เฉล่ียตอป 23,446              8.72          23,935            7.34         490                4,046            10.07        

 ภาษียาสูบ

หมายเหตุ: (1)    ประมาณการรายไดภาษีสรรพสามิตตามเอกสารงบประมาณจากรายงานประจําป 
                                    กรมสรรพสามิต 

           (2)     แหลงที่มา: กรมสรรพสามิต (2549) 
         (3)     ตัวเลข GDP เปนปปฏิทิน (แหลงที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) ในขณะที่ตัวเลข 

              รายไดภาษีเปนปงบประมาณ นํามาเปรียบเทียบกันเพื่อการเปรียบเทียบเทานั้น 
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แผนภาพที่ 2.1: เปาหมายรายไดภาษียาสูบ และรายไดภาษียาสูบท่ีจัดเก็บไดจริง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2530-2549 

4.2 เหตุผลประกอบการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 
 

 โดยปกติ การเสนอกฎหมายหรือการแกไขกฎหมายจะมหีมายเหตุแนบทายกฎหมาย
เพื่อแสดงเหตผุลประกอบการประกาศใชกฎหมาย  
 ตัวอยางเชน หมายเหตุประกอบการประกาศใชพระราชบญัญัติยาสูบ พ.ศ. 250935  ซ่ึง
เปนกฎหมายยาสูบที่ใชตั้งแต พ.ศ. 2509 ถึงปจจุบัน โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2486 
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2492  และใช
พระราชบัญญัติยาสูบ ป พ.ศ. 2509 แทน คอื 
 “เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่งจากกฎหมายวาดวยยาสูบ 
ที่ใชอยูในปจจบุันนี้ไดใชมาเปนเวลานานถงึ 20 ป และไดมีการแกไขเพิม่เติมถึง 2 คร้ัง ถึงกระนั้นก็
ยังไมเหมาะสมกับเหตกุารณปจจุบนั เชน คาธรรมเนียม คาแสตมปยาสูบ ไดกําหนดไวตามคาเงนิใน 
 

                                                        
35 เลมที่ 83 ตอนที่ 117 ราชกิจจานุกเบกษา 27 ธันวาคม 2519 
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สมัยนั้น และบทกําหนดโทษยังต่ํากวาที่ควรจะเปนอยูมาก นอกจากนีย้ังไมเหมาะสมอีกหลาย
ประการ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาสูบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น” 
 การศึกษานีไ้ดคนควาขอมูลกฎหมายยาสบูในอดีต เพื่อหาเหตุผลประกอบการแกไข
กฎหมายเพื่อปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตในอดีต  และพบวาประเทศไทยมีการ
ปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมาโดยตลอดในแนวโนมที่สูงขึ้น (ตารางที่ 2.4) โดยมีเหตุผล
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และเพื่อประโยชนในการหารายไดใหเพิ่มพนูแก
รัฐเปนสําคัญ เชน รายงานประจําป พ.ศ. 2504 กรมสรรพสามิต หนา 6 และในหมายเหตุ
ประกอบการประกาศกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงอัตราคาแสตมปยาสูบที่จัดเก็บจากบหุร่ีซิกาแรต 
 ตัวอยางหมายเหตุแนบทายกฎหมายยาสูบ  และกฎกระทรวงการคลังที่เกีย่วของกับ 
การปรับปรุงอัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรต ไดแก   
 
 พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 มีเหตุผลในการประกาศใช คือ  
 “...เนื่องจากในปจจุบันนี้มีผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบทําซิการโดยใชยาเสนหรือยา
เสนปรุงมวนดวยยาอัด ซ่ึงมคีุณลักษณะและคุณสมบัติคลายกับกระดาษมวนบุหร่ีซิกาแรตและทํายา
เสนดวยใบยาซึ่งมิใชใบยาพนัธุยาสูบพื้นเมืองจําหนายใหผูซ้ือมวนดวยกระดาษมากขึ้น เปนเหตุให
กระทบกระเทอืนการจําหนายบุหร่ีซิกาแรตซึ่งเปนอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ จึงจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509”  
 
 พระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2512 ตั้งแตวนัที่ 30 ธันวาคม 2512 เหตุผลใน
การประกาศใช คือ 
 “...เนื่องจากรฐับาลมีนโยบายที่จะยกเวนภาษีการคาตามประมวลรัษฎากรแก               
ผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบในการขายยาเสนหรือยาสบู และเพื่อใหผูปลูกตนยาสูบพันธุยาสูบ
พื้นเมือง ผูบมใบยาพนัธุยาสูบพื้นเมือง และผูทํายาเสนจากใบยาพันธุยาสูบพื้นเมืองที่ตนปลูกไดเอง 
หรือใบยาพนัธุยาสูบอื่นตามที่กําหนดไมตองขอรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาสูบ” 
 การประกาศใชกฎหมายฉบบันี้มีผลเปลี่ยนแปลงหลักการเก็บภาษีสรรพสามิต โดยการ
รวมภาษกีารคาตามประมวลรัษฎากรเขาในอัตราคาแสตมปยาสูบ และยกเลิกการควบคุมการ
เพาะปลูกยาสูบพื้นเมือง ตั้งแตการขออนญุาต เพาะปลกู การเพาะปลูก การบม การหั่น การประกอบ
อุตสาหกรรม การขายยาเสน คงมีการควบคุมกรรมวิธีดังกลาวแตเฉพาะการเพาะปลกูยาพนัธุ 
เวอรยิเนีย เตอรกิช และเบอรเลยเทานั้น 
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ตารางที่ 2.4: อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 

 
บุหรี่ตางประเทศ บุหรี่ในประเทศ เดือน ป 

อัตราภาษี  ฐานภาษ ี อัตราภาษี  ฐานภาษ ี
หมายเหตุ 

สิงหาคม  
2481 
 

0.20 บาทตอกรัม 0.20 บาทตอกรัม ทุกยี่หอ 
 

พฤศจิกายน 
2482 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

บาทตอกรัม (ก) 0.20 
 
(ข) 0.05 

บาทตอกรัม
เศษของกรัม
ใหนับเปน
หนึ่งกรัม 

(ก) ใชใบยาสูบไทย
ทั้งหมด 
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา 

พฤศจิกายน 
2509 

0.20  รอยละ 40 ราคาขายปลีก
ในประกาศ
ของอธิบดี 

ทุกยี่หอ 
 

มกราคม  
2510 

0.14 บาทตอกรัม รอยละ 25 ราคาขายปลีก
ในประกาศ
ของอธิบดี 

ทุกยี่หอ 

พฤศจิกายน 
2512 

0.16 บาทตอกรัม (ก) รอยละ 15 
 
(ข) รอยละ 30 

ของราคาขาย
ปลีกใน

ประกาศของ
อธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบไทย
ทั้งหมด 
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา 

พฤศจิกายน 
2516 

0.20 บาทตอกรัม (ก) รอยละ 15 
 
(ข) รอยละ 40 

ราคาขายปลีก
ในประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบไทย
ทั้งหมด 
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา 

กุมภาพนัธ 
2519 

0.12 
 
 

บาทตอกรัม ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

  

กันยายน  
2519 
 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

รอยละ 40 ราคาขายปลีก ทุกยี่หอ 
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บุหรี่ตางประเทศ บุหรี่ในประเทศ เดือน ป 
อัตราภาษ ี ฐานภาษ ี อัตราภาษ ี ฐานภาษ ี

หมายเหตุ 

พฤษภาคม 
2523 

0.50 บาทตอกรัม (ก) รอยละ 40 
 
(ข) รอยละ 45 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบนําเขา
ไมเกินรอยละ 20  
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา
เกินรอยละ 20 

เมษายน  
2524 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 (ก) รอยละ 45 
 
(ข) รอยละ 50 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบนําเขา
ไมเกินรอยละ 20  
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา
เกินรอยละ 20 

ธันวาคม  
2524 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

 (ก) รอยละ 48 
 
(ข) รอยละ 58 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบนําเขา
ไมเกินรอยละ 20  
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา
เกินรอยละ 20 

มีนาคม  
2527 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 (ก) รอยละ 35 
 
(ข) รอยละ 48 
 
(ค) รอยละ 58 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบไทย
ทั้งหมด 
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา
ไมเกินรอยละ 20  
 (ค) ใชใบยาสบูนําเขา
เกินรอยละ 20 

เมษายน 
2528 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 (ก) รอยละ 35 
 
(ข) รอยละ 48 
 
(ค) รอยละ 56.50 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

(ก) ใชใบยาสูบไทย
ทั้งหมด 
(ข) ใชใบยาสบูนําเขา
ไมเกินรอยละ 20  
 (ค) ใชใบยาสบูนําเขา
เกินรอยละ 20 

กรกฎาคม 
2533 

รอยละ 55 ราคาขายปลีก 
ในประกาศของ

อธิบดี 

รอยละ 55 
 
 
 

 

ราคาขาย
ปลีกใน
ประกาศ
ของอธิบดี 

ทุกยี่หอ 
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บุหรี่ตางประเทศ บุหรี่ในประเทศ เดือน ป 
อัตราภาษ ี ฐานภาษ ี อัตราภาษ ี ฐานภาษ ี

หมายเหตุ 

มกราคม 
2535 

รอยละ 55 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 55 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

ธันวาคม 
2536 

รอยละ 60 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 60 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

มกราคม  
2538 

รอยละ 62 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 62 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

ตุลาคม  
2539 

รอยละ 68 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 68 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

ตุลาคม  
2540 

รอยละ 70 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 70 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

ตุลาคม  
2542 

รอยละ 71.5 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 71.5 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

มีนาคม  
2544 

รอยละ 75 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 75 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

ธันวาคม  
2548 

รอยละ 79 ราคานําเขาหรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
บวกภาษีนําเขา 

รอยละ 79 ราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม 

ทุกยี่หอ 

หมายเหต:ุ   1. เศษของกรมัใหนับเปนหนึ่งกรัม 
 2. ฐานภาษีคิดจากราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแลว (ภาษรีวมใน) 
 3. ในป พ.ศ. 2535 ตองปรับฐานภาษีสรรพสามิตเปนราคา ณ โรงอุตสาหกรรม เพื่อให
      สอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรษัฎากร 
ที่มา:   กฎกระทรวงการคลัง (2481- 2548), สุชาดา (2540) หนา 23 สมเดช (2545) หนา 22-23 
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 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2512) ปรับปรุงอัตราภาษียาสูบใหม โดยยกเวนภาษีการคา 
และนํามารวมในอัตราคาแสตมปยาสูบ โดยมีเหตุผลคือ  
 “…เนื่องจากมกีารปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหม โดยกาํหนดใหการจดัเก็บภาษีอยูใน
แหลงเดยีวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษี จึงไดยกเวนภาษกีารคาตามประมวลรัษฎากร 
สําหรับการขายยาเสน หรือยาสูบและนําอัตราภาษีการคานั้นมาเพิ่มในอัตราคาแสตมปยาสูบ จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้” 
  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ปรับเพิม่อัตราภาษีบหุร่ีผลิตในประเทศและบุหร่ีที่
นําเขาโดยมีเหตุผลคือ  
 “…โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาแสตมปยาสูบที่จัดเก็บจากบหุร่ีซิกาแรตทีท่ํา
ดวยใบยาจากตางประเทศและที่นําเขามาจากตางประเทศ เพื่อประโยชนในดานรายไดของรัฐ  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี”้ 
  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2519) มีการปรับอัตราภาษีบหุร่ีตางประเทศลดลง จาก 20 
สตางคตอกรัมเปน 12 สตางคตอกรัม โดยใหเหตุผลวา 
 “...เปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาแสตมปยาสูบที่จัดเก็บจากบุหร่ีซิกาแรตใน
ตางประเทศเสยีใหม...” 
  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523) ปรับปรุงอัตราภาษีบหุร่ีโดยแยกตามสัดสวนการ
ใชใบยาจากตนยาสูบในประเทศและนําเขา โดยหากใชใบยาสูบนําเขาไมเกินรอยละ 20 จะเสียภาษี
ในอัตรารอยละ 40 ของราคาขายปลีก และถาใชใบยาสูบนําเขาเกินรอยละ 20 จะเสยีภาษีอัตรา 
รอยละ 45 ของราคาขายปลีก อีกทั้งปรับเพิ่มอัตราภาษบีุหร่ีนําเขา โดยมีเหตุผลคือ 
 “เนื่องจากคาแสตมปยาสูบที่เก็บจากบหุร่ีซิกาแรตที่ผลิตในตางประเทศ และบุหร่ี 
ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศแตใชใบยาจากตนยาสูบที่ปลูกในประเทศต่าํกวารอยละ 80 ของใบยา
ทั้งส้ินยังไมเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงสมควรเพิ่มอัตราใหสูงขึ้น” 
  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2524) และกฎกระทรวง ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2524) ไดปรับ
เพิ่มอัตราภาษบีุหร่ีซิกาแรตภายในประเทศอีก โดยใหเหตุผลวา อัตราคาแสตมปที่จัดเก็บจากบหุร่ี       
ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกจิในปจจุบัน จงึสมควรปรับปรุงอัตราคา
แสตมปยาสูบเสียใหม 

๒๗/๐๓/๕๐ ๑๑:๔๙ น. 30 



    
โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2527) ไดปรับปรุงอัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรตในประเทศ 
โดยแบงออกเปน 3 อัตรา ตามสัดสวนของการใชใบยาสูบในประเทศ โดยหากใชใบยาสูบใน
ประเทศมากจะเสียภาษีในอตัราที่ต่ํากวา โดยลดอัตราภาษีบุหร่ีใหกับบหุร่ีที่ใชใบยาในประเทศ
ทั้งส้ิน มีเหตุผลประกอบวา  
 “...โดยเปนการสมควรลดอัตราคาแสตมปยาสูบที่จัดเก็บจากบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตใน
ประเทศชนิดที่ทําดวยใบยาจากตนยาสูบที่ปลูกในประเทศทั้งส้ิน เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใช
ยาสูบที่ผลิตภายในประเทศใหมากยิ่งขึ้น...” 
 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2536) กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2539) กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) 
ปรับเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ีซิกาแรต จากอัตรารอยละ 55 เปนรอยละ 60 (ฉบับที่ 20 รอยละ 62 (ฉบับที่ 
21)  รอยละ 68  (ฉบับที่ 22) รอยละ 70 (ฉบับที่ 23) รอยละ 71.5 (ฉบับที่ 25) โดยมีเหตุผลประกอบ
เหมือนกนั คือ 
 “...เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราคาแสตมปยาสูบสําหรับยาสูบชนดิบุหร่ีซิกาแรต
ใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี”้ 
 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2544) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 27 (พ.ศ. 2548) ปรับเพิ่ม
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตจากรอยละ 71.5 เปนรอยละ 75 และรอยละ 79 โดยมีเหตุผล
ประกอบเหมอืนกัน คือ 
 “…โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราคาแสตมปยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหร่ี ซิ
กาแรตใหสูงขึ้น เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อเพิม่รายไดของประเทศ 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี”้ 
  
 อยางไรก็ตามในบันทึกวิเคราะหสรุปประกอบการเสนอรางกฎกระทรวงฉบับที่ 27 
มิไดใชเหตุผลทางดานรายไดประกอบ กลับใชเหตุผลดานสังคม และดานสุขภาพ โดยระบวุา  
“การบริโภคยาสูบทําใหเกดิปญหาสุขภาพของประชาชนเปนอยางมาก และทําใหรัฐสูญเสีย
งบประมาณในการดูแลรักษาเปนจํานวนมาก ไมคุมกับคาแสตมปยาสูบที่จัดเก็บได จึงเห็นควรใช
มาตรการภาษสีรรพสามิตในการปรับเพิ่มคาแสตมปยาสูบใหสูงขึ้น อันเปนการสนบัสนุนมาตรการ
ลดการบริโภคยาสูบเพื่อสังคมอีกทางหนึ่ง” อีกทั้งการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตจะชวยให 
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ราคาบุหร่ีสูงขึ้น เพื่อลดกําลังซื้อของเด็กและเยาวชนลง และทําใหเขาถึงบุหร่ีไดยากขึน้ อันจะเปน
การชวยสงเสรมิและสนับสนนุมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อสังคมอื่นๆ ใหมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เชน   การกําหนดเขตปลอดบุหร่ี การกําหนดหามแบงบุหร่ีขาย การหามวางโชวบุหร่ี ณ 
สถานที่ขาย และการหามจําหนายบหุร่ีใหแกเดก็อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เปนตน 
 จะเห็นไดวา เหตุผลประกอบการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสวนใหญเพยีงแต
เขียนไวอยางกวางๆ เนนวาเปนการปรับอัตราภาษีเพื่อใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ในปจจุบนั ไมไดมีการอางถึงเหตุผลเพื่อการสาธารณสุขและเพื่อสังคมแตอยางใด  ยกเวน
กฎกระทรวงฉบับที่ 27 ที่มีการใหเหตุผลในบันทึกวิเคราะหสรุปเสนอรางกฎกระทรวง และมี
กฎกระทรวงบางฉบับที่ใหเหตุผลไวอยางชดัเจนวา การปรับเพิ่มอัตราภาษีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
รายไดของประเทศ หรือเพื่อสงเสริมการใชใบยาสูบภายในประเทศใหมากขึ้น   
 อนึ่ง การใชเหตุประกอบการการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันไมนาจะถูกตอง เพราะอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนอัตราตามมูลคาซ่ึง
จะลอยตวัตามอัตราเงินเฟอโดยอัตโนมัติ คอื ราคาสินคาทั่วไปสูงขึ้น ราคาบุหร่ีสูงขึ้นทําใหมูลคา
ภาษีสูงขึ้น การเพิ่มอัตราภาษีจึงนาจะมุงหมายใหราคาบหุร่ีสูงขึ้นมากกวาอัตราเงินเฟอ เพื่อจํากดั
หรือลดการบริโภคบุหร่ีเปนสําคัญ เพราะการปรับเพิ่มอัตราภาษีทําใหราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
ของบุหร่ีสูงขึ้น นําไปสูการปรับเพิ่มราคาขายปลีกบุหร่ี 
 
4.3 เอกสารและขอมูลอ่ืนๆ  
 
 เอกสารและขอมูลอ่ืนๆ ไดแก    
 1. สถิติสําคัญเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีของคนไทย มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ “...การดําเนินตามพันธกรณีทีป่ระเทศไทย 
มีตออนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก ขอหนึ่งที่สําคัญคือ การขึ้นภาษี
ยาสูบอยางสม่ําเสมอ เพื่อสกัดไมใหเยาวชนเขาสูวงจรเสพติดบุหร่ี และเพื่อใหผูที่มีรายไดนอยสูบ
นอยลง และอางวา มีการนํานโยบายขึ้นภาษีมาใชในการควบคุมยาสูบ จึงสงผลใหอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีสูงขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน 
      2. เว็บไซด http://dental.anamai.moph.go.th อางถึง พ.ศ.2536 คณะรฐัมนตร ีมีมติให
ขึ้นภาษีบหุร่ี และใหปรับอัตราภาษีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของคาครองชีพเพื่อควบคมุการบริโภค
ยาสูบ  
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      3.  ผลงานทางวิชาการ เร่ือง วิเคราะหผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรต 
โดย นางสาวสขุุมา ศรีคราม เพื่อประเมินคณุสมบัติและผลงานในตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต  
6 ว. กลุมวิชาการจัดเก็บภาษี สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 แสดงรายละเอียดการพจิารณาการปรบั 
อัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรตในอดตี โดยช้ีใหเหน็วา หลายครั้งที่มีการปรับเพิม่ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่นําเสนอตอคณะรฐัมนตรีใหพิจารณาขึ้นภาษบีุหร่ี 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2537) หลายครั้งเปนการพิจารณาปรบัเพิ่มภาษีบุหร่ี เพื่อใหราคาบุหร่ีเพิ่มขึ้น
ตามภาวะคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละป36  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2539 และพ.ศ. 2540) เพื่อ
หารายไดเขารัฐ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ปรับภาษีบุหร่ีเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อหารายไดเขารัฐอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัวอยางมาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2543 เพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีแทนรายไดที่ลดลงจากการปรับลด
อัตราภาษีน้ํามนั นอกจากนี้รัฐยังคํานึงถึงผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีบุหร่ีตอการลักลอบหรือ
ปลอมบุหร่ี และผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบดวย อยางไรกต็าม พบวา วัตถุประสงคหลัก
ที่รัฐบาลใชในการปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ียงัคงเปนการหารายไดเขารัฐ  
      4.     ขอมูลปริมาณการผลิตและจําหนายบุหร่ี 
                    ตารางที่ 2.5 แสดงใหเห็นวา หลังป พ.ศ. 2536 เปนตนมา รัฐบาลไทยไดประกาศ
ขึ้นอัตราภาษบีุหร่ีมาโดยตลอดเกือบจะทกุๆ 2 ปคร้ัง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2536 ที่อัตรารอยละ 55 
เปนรอยละ 75 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 และรอยละ 79 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ปริมาณ
การจําหนายบหุร่ีโดยรวมมแีนวโนมลดลงในชวงเวลาดังกลาวเหน็ไดอยางชัดเจน คือ จากป พ.ศ. 
2536 ยอดจําหนาย 2,126ลานซอง ลดเหลือเพียง 1,758 ลานซองในป พ.ศ. 2549 อยางไรก็ตาม 
หากพิจารณาปริมาณการจําหนายบหุร่ีที่นาํเขา จะพบวามีแนวโนมสูงขึ้น (ตารางที่ 2.6)37

 
 
 
 

                                                        
36  ตัวอยางเชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2539 การปรับอัตราภาษีบุหรี่จากรอยละ 62 เปนรอยละ 68 ของมลูคา จะทําใหราคาขายปลีกบุหรี่ผลติ
ในประเทศสูงข้ึน ประมาณ 2-5 บาทตอซอง และราคาขายปลีกบุหรี่นําเขาสูงข้ึน ประมาณ 3-8 บาทตอซอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ปรับ
อัตราภาษีบุหรี่จากรอยละ 68 เปนรอยละ 70 ผลทําใหราคาขายปลีกบุหรี่ผลิตในประเทศสูงข้ึน 1-2 บาทตอซอง ในขณะที่บุหรี่นําเขาไม
คอยมีผลกระทบเพราะมีการยายฐานการผลิตมาในกลุมประเทศอาฟตา ทําใหราคาซี.ไอ.เอฟ.รวมกบัอากรขาเขาลดต่ําลง 
37

 สุขุมา (2543) พบวา กอนการปรับอัตราภาษีจะมกีารผลิตเพือ่กักตุนบุหรี่เปนจํานวนมากเพื่อรอการจําหนายในราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ทําให

ปริมาณการผลิตและจําหนายบุหรี่เพิม่สูงข้ึนกอนการขึ้นภาษี หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือน ปรมิาณการผลิตและจําหนายบุหรี่ท่ีชาํระภาษี
จะลดลง เพือ่จําหนายสินคาท่ีกักตุนทํากําไร  และการเพิ่มขึน้ของสัดสวนการตลาดของบุหรี่นําเขาในชวงหลังนี้เกิดจากการยายฐานการ
ผลิตมาอยูในประเทศกลุมอาฟตา เพื่อลดหยอนภาษี และลดตนทุน ทําใหความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
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4.4 วัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี ่
 
 จากการพจิารณาเอกสาร หลักฐาน และขอมูลจากแหลงตางๆ จึงพอสรุปไดวา 
วัตถุประสงคหลักของการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตของรัฐที่ผานมา คือ เพื่อหารายไดเขา
รัฐ และเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและจาํหนายยาสูบใหไดคณุภาพและมาตรฐาน และบางชวง 
เวลาในอดีต รัฐบาลไทยไดใชการกําหนดอตัราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอัตราที่แตกตางกัน  (Tax 
Differential) เพื่อสนับสนุนการใชใบยาสูบในประเทศ ดวยการกําหนดอัตราภาษีที่ต่าํกวาสําหรับ
บุหร่ีที่ใชใบยาสูบในประเทศในสัดสวนที่สูงกวา และเพื่อปกปองอุตสาหกรรมบุหร่ีในประเทศดวย
การกําหนดอัตราภาษีที่ต่ํากวาสําหรับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ และอัตราภาษีที่สูงกวาสําหรับบุหร่ี
นําเขา  
 สําหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการสาธารณสุขและสังคมนั้น 
แมวารัฐบาลจะใหความสําคญัมาโดยตลอด แตไมไดใหความสําคัญเทากับการจัดเกบ็ภาษีเพื่อ       
หารายไดเขารัฐ หลักฐานการเสนอปรับเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ี และการลดเปาหมายประมาณการรายได
อยางเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวา รัฐเพิ่งเริ่มใหความสําคัญการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเพื่อ       
การสาธารณสุขและสังคมมากกวาหารายไดเขารัฐโดยมหีลักฐานชัดเจนในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
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ตารางที่ 2.5: อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ปริมาณการจําหนายบุหรี่ และ 

                        รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ปงบประมาณ พ.ศ.2530- 2549 
อัตราภาษี ปริมาณการ

จําหนายบหุรี่
 เพิ่ม/ลด รายไดภาษี

สรรพสามิต*
เพิ่ม/ลด

(%) (ลานซอง)  (%) (ลานบาท) (%)

2530 35, 48, 56.5 1,547 9,968

2531 35, 48, 56.5 1,661          7.36 10,687        7.21

2532 35, 48, 56.5 1,844        11.03 12,065       12.90

2533 55 1,924          4.37 13,636       13.02

2534 55 1,955          1.59 15,899       16.59

2535 55 2,035          4.11 15,438 -      2.90

2536 55 2,126          4.45 15,347 -      0.59

2537 60 2,329          9.56 20,003       30.34

2538 62 2,172 -        6.76 20,737        3.67

2539 68 2,464        13.47 24,093       16.18

2540 68 2,416 -        1.96 29,756       23.50

2541 70 1,952 -      19.22 28,692 -      3.58

2542 70 1,811 -        7.22 26,708 -      6.91

2543 71.5 1,826          0.85 28,055        5.04

2544 75 1,832          0.35 31,782       13.29

2545 75 1,717 -        6.32 31,248 -      1.68

2546 75 1,981        15.40 32,687        4.61

2547 75 2,111          6.55 36,162       10.63

2548 75 2,286          8.30 38,223        5.70

2549 79 1,758 -      23.08 35,628 -      6.79

คาเฉลืย 1.20        7.38       

ปงบประมาณ

 
หมายเหตุ:  (1) ขอมูลภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตและภาษีสรรพสามิตยาสูบ*จากแหลงตางๆ พบวาตัวเลขไมตรงกัน และไม
ครบถวน ขอมูลที่นาํเสนอในรายงานฉบับนี้เปนขอมูลของกรมสรรพสามิต (2549) ที่ไดปรับตัวเลขแลว 
                  (2) แมวาอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในชวงป พ.ศ. 2533-2536 กําหนดที่รอยละ 55 เหมือนกัน แตฐานภาษีแตกตางกัน คือ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2533-2534 ใชฐานราคาขายปลีกในประกาศของอธิบดี และปงบประมาณ พ.ศ. 2535-2536 ใชฐานราคาขาย ณ 
โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟบวกภาษีนําเขา (การเปลี่ยนฐานภาษีเร่ิมเดือนมกราคม 2535) 
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ตารางที่ 2.6: ปริมาณการจําหนายบุหรี่ซิกาแรตแยกบุหรีใ่นประเทศและบุหรี่นําเขา 

หนวย: ลานซอง 

บุหรี่ สัดสวน บุหรี่ สัดสวน รวม เพ่ิม/ลด (%)

ผลิตในประเทศ (%) นําเขา (%) (ลานซอง)

2530 1,547                100.00     -           -           1,547         n.a.

2531 1,661                100.00     -           -           1,661         7.36

2532 1,844                100.00     -           -           1,844         11.03

2533 1,924                100.00     -           -           1,924         4.37

2534 1,943                99.38       12            0.62          1,955         1.59

2535 1,984                97.45       52            2.55          2,035         4.11

2536 2,065                97.15       61            2.85          2,126         4.45

2537 2,258                96.95       71            3.05          2,329         9.56

2538 2,100                96.72       71            3.28          2,172         -6.76

-1.96

-19.22

-7.22

-6.32

-23.08

2539 2,387                96.86       77            3.14          2,464         13.47

2540 2,316                95.89       99            4.11          2,416         

2541 1,786                91.53       165          8.47          1,952         

2542 1,569                86.68       241          13.32        1,811         

2543 1,587                86.91       239          13.09        1,826         0.85

2544 1,571                85.74       261.27     14.26        1,832         0.35

2545 1,454                84.69       262.80     15.31        1,717         

2546 1,687                85.17       293.85     14.83        1,981         15.40

2547 1,682                79.70       428.35     20.30        2,111         6.55

2548 1,790                78.30       496.04     21.70        2,286         8.30

2549 1,357                77.19       401.02     22.81        1,758         

ปงบประมาณ ปริมาณการจําหนายบุหรี่

ที่มา: กรมสรรพสามิต (2549) 
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บทที่ 3 

ประเภทของอัตราภาษีสรรพสามิต และ 
วิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 

 
1.  ประเภทของอัตราภาษีสรรพสามิต 
 

ประเภทของอตัราภาษีสรรพสามิตที่ใชกันทั่วไปมี 3 แบบ คือ 
(1) อัตราตามสภาพ (Specific Rate)  
(2) อัตราตามมลูคา (Ad Valorem Rate) 
(3) อัตราแบบผสมระหวางอัตราตามสภาพและอัตราตามมูลคา หรืออัตราผสม  
      (Compound Rate) 

 
(1) อัตราตามสภาพ (Specific Rate)  

         อัตราภาษตีามสภาพคิดภาษีตามสภาพของสินคาและบริการ เชน ตอช้ิน ตอน้ําหนัก  
ตอปริมาตร  ตอคร้ัง เปนตน ตัวอยางเชน ภาษีน้ํามัน คิดภาษีบาทตอลิตร หรือภาษีสุรา คิดภาษีบาทตอ
ลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ โดยไมคํานึงถึงราคาของสินคานั้นๆ แตคํานึงถึงสภาพหรอืปริมาณของ
สินคานั้นๆ อัตราภาษีตามสภาพเปนที่นยิมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของหลายประเทศ เพราะนํามา
ซ่ึงรายไดภาษีจาํนวนทีแ่นนอน ตนทุนการบริหารจัดเก็บภาษีต่ํา อีกทั้งอัตราภาษีตามสภาพสามารถ
สะทอนตนทุนสังคมหรือผลกระทบภายนอกตอการบริโภคสินคาและบริการตอช้ินไดชัดเจน  

(2) อัตราตามมูลคา (Ad Valorem Rate)  
อัตราภาษีตามมูลคาคิดภาษีเปนรอยละของมูลคาของสินคา หรือราคาคูณกับ 

ปริมาณ ราคาที่ใชในการคํานวณภาษีไดแก ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายสง  ราคาขายปลีก  อัตรา
ภาษีตามมูลคาจึงตองคํานึงถึงราคาของสินคาและปริมาณของสินคาควบคูกนัไป โดยราคาเปนปจจยัที่
สําคัญ กลาวคือ ในปริมาณสนิคาที่เทากัน สินคาที่มีราคาสูงจะถูกจัดภาษีสูงกวาสินคาที่มีราคาต่ํา 

(3) อัตราแบบผสมระหวางอัตราตามสภาพและอตัราตามมูลคา หรืออัตราผสม 
(Compound Rate)  

อัตราแบบผสมนี้จะคํานวณมลูคาภาษีจากอตัราตามสภาพ และอัตราตามมูลคาทั้งสอง 
อัตราผสมกัน โดยอาจกําหนดใหคดิภาษีรวมกันจากทั้งสองอัตรา และนํามูลคาภาษีจากแตละอัตรามา 
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รวมกัน แบบของประเทศอังกฤษ หรือประเทศในแถบทวีปยโุรป38 หรือคิดภาษีจากอัตราใดอัตราหนึ่งที ่
สูงหรือต่ํากวาก็ได เชนอัตราภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยที่จัดเก็บ เชน สุรา น้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน เครื่องดืม่ เปนตน โดยเลือกจัดเก็บภาษีจากอัตราภาษีแบบผสม อัตราใดที่ใหมูลคาภาษีสูงกวา 
หรือของประเทศฟลิปปนสที่จัดเก็บภาษีสุราอัตราตามสภาพ แตกําหนดอัตราใหแตกตางกันตามชวง
ของราคาขายปลีกของสุรา 

 
2. ขอดีและขอเสียของอัตราภาษีแตละประเภท  

 
ภาษแีตละประเภทมีหลักการ (Principle) และบทบาท หนาที่ (Role/Function)  

แตกตางกัน การจะบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายรัฐจึงจําเปนตองออกแบบ (Design) ระบบภาษี
ใหเหมาะสมกบัหลักการและหนาที่ อีกทั้งสรางความสมดุลระหวางวัตถุประสงคตางๆ ตามที่รัฐ
ตองการ รัฐควรออกแบบระบบภาษแีตละภาษีเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งเพยีงวตัถุประสงคเดียว
เทานั้นระบบภาษีจึงจะมีประสิทธิผลที่สุด  แตในทางปฏบิัติ รัฐมักออกแบบระบบภาษีเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคหลายวัตถุประสงคไปพรอมๆ กัน ทําใหยากที่จะควบคุมและประมาณการผลกระทบ
ของแตละภาษไีด (Cnossen (2005)) เชนเดยีวกับกรณีของภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่รัฐตองการจัดเกบ็
ภาษีเพื่อสนองหลายๆ วัตถุประสงคไปพรอมๆ กัน อยางนอยเพื่อ 2 วัตถุประสงค คือ เพื่อหารายได
เขารัฐ และเพือ่ลดหรือจํากัดการสูบบุหร่ีอันจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และผลเสียตอสังคม 
  

การออกแบบระบบภาษีสรรพสามิตจัดเก็บจากสินคาใด ควรใชอัตราภาษีประเภท 
ใด ควรขึ้นกับลักษณะโครงสรางของตลาด (Market Structure) สินคานั้นๆ   ถาสินคามีโครงสราง
ตลาดแบบแขงขันแบบสมบรูณ (a Perfect Competitive Market) การจดัเก็บภาษีไมวาจะเปนอัตรา
ตามมูลคาหรืออัตราตามสภาพจะใหผลไมแตกตางกันตอราคาสินคาของผูผลิตและของผูบริโภค 
ตลอดจนตอรายไดภาษี แตถามีโครงสรางตลาดแบบแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competitive 
Market) ซ่ึงโครงสรางตลาดสินคาสรรพสามิต เชน สุ

                                                       

รา ยาสูบ และน้ํามัน สวนใหญมีลักษณะเชนนี้ 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบบอัตราตามมูลคาหรืออัตราตามสภาพจะใหผลกระทบที่แตกตางกัน  
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 ประเทศในทวีปยโุรปจัดเก็บภาษีบุหรีใ่นอัตราแบบผสม โดยมีอัตราตามสภาพ และอัตราตามมูลคา ท้ังนี้อัตราตามสภาพทําหนาท่ี

กําหนดรายไดข้ันต่ําของรัฐเอาไว (The Minimum Excise Tax) เพราะไมวาราคาบหุรี่จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร อัตราตามสภาพจะจดัเก็บภาษี
ตามหนวยหรือนํ้าหนักของบุหรี่ 
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ขอดีและขอเสียของอัตราภาษีตามสภาพ 

ขอดีของอัตราภาษีตามสภาพ คือ 
1. ลดความแตกตางของราคาสินคาระหวางสินคายี่หอที่มีราคาแพงและสนิคายี่หอ

ที่มีราคาถูกโดยเปรียบเทยีบ สงผลทางออมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสินคาใหดี
ขึ้น (Upgrading Effect) เพราะราคาสินคาไมมีผลตอการเสียภาษี การจดัเก็บภาษี
ไมลงโทษตอสินคาคุณภาพสูงที่มีราคาแพง39 อัตราภาษีตามสภาพเปนทีน่ิยม
จัดเก็บ ถาตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสินคา  

2. นํามาซึ่งรายไดภาษจีํานวนที่แนนอน มเีสถียรภาพ 
3. สะทอนผลกระทบภายนอกซึ่งสัมพันธกับปริมาณการบริโภคยาสูบ ถาใชฐาน

ภาษีตามน้ําหนักบุหร่ี หรือขนาดมวน หรือจํานวนมวนบุหร่ี สอดคลองกับ
วัตถุประสงคเพื่อจํากัดหรือลดการบริโภคบุหร่ี คือ ปริมาณยาสูบทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ คํานงึถึงปริมาณยาสบู ไมคํานึงถึงราคาของบุหร่ี  

4. ตนทุนการบรหิารจัดเก็บที่ต่าํกวา เพราะงายตอการตรวจสอบจํานวนหรือ
น้ําหนกั ตลอดจนการคํานวณภาษี  อีกทั้งเจาหนาทีจ่ัดเกบ็ภาษีไมตองใช 

ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราภาษีไดอีกดวยเชนในกรณีอัตราตามมูลคา 
 

ขอเสียของอัตราภาษีตามสภาพ คือ 
1. ไมยืดหยุนตามสภาวะเศรษฐกิจ (Sticky or Difficult to Change)โดยเฉพาะการ

ปรับตัวตามอตัราเงินเฟอ อันเนื่องมาจากอัตราภาษีจะคงที่ ในขณะที่ตนทุนการ
ผลิตสินคา ตลอดจนราคาสินคามีการปรับตัวตลอดเวลา และทําใหรายไดภาษีที่
แทจริง (หลังปรับอัตราเงินเฟอ) มีแนวโนมลดลง วิธีแกไขที่ใชกันคือการปรับ
อัตราภาษีตามสภาพตามอัตราเงินเฟอ (Indexing the Specific Tax Rate) โดย 
ใหอัตราภาษีตามสภาพปรับตามอัตราเงินเฟอเปนประจํา และอัตโนมัตกิําหนด
เปนดัชนีตามอัตราเงินเฟอ เชน ประเทศออสเตรเลียมีการปรับอัตราภาษีสุรา
ทุกๆ 6 เดือนตามอัตราเงินเฟอ  ประเทศนิวซีแลนด และประเทศรัสเซีย เปนตน  

2. มีลักษณะเปนภาษแีบบถดถอย (Regressive Tax) มากกวาอัตราภาษีตามมูลคา 
เพราะอัตราภาษีตอราคาขายของสินคาราคาแพงจะต่ํากวาของสินคาราคาถูก 
โดยสวนใหญสินคาราคาแพงคนรวยบริโภค และสินคาราคาถูกคนจนบริโภค  
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 ตัวอยางเชน สุราที่มีคุณภาพสูงมักมรีาคาแพง อันเกิดจากกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาสุราที่ยาวนาน การควบคมุมาตรฐานการ

ผลิต ทําใหตนทุนการผลิตสุราสูงข้ึน และตองขายในราคาทีสู่ง อยางไรก็ตาม ยังไมมีการพิสูจนท่ีชัดเจนวา สุราราคาแพงมีผลเสียตอ
สุขภาพนอยกวาสุราราคาถูกประเภทเดยีวกันและที่มีความแรงของแอลกอฮอลเทากัน   
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ขอดีและขอเสียของอัตราภาษีตามมูลคา 

ขอดีของอัตราภาษีตามมูลคา คือ  
1. มีความยืดหยุน (Flexible) หรือลอยตัว (Buoyant) ตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือ

ปรับตัวตามอตัราเงินเฟอ เนือ่งจากฐานภาษีเปนราคา ซ่ึงคิดคํานวณจากตนทุน
การผลิตและกาํไรอยูแลว จึงไมตองปรับอัตราภาษีตามอตัราเงินเฟอ และทําให
รายไดภาษีทีแ่ทจริงไมลดลงตามอัตราเงินเฟอ  สินคาและบริการในโลกปจจุบัน
มีแนวโนมไปในทิศทางที่พฒันาคุณภาพ คุณลักษณะ ยีห่อ และรูปลักษณ เพื่อ
เพิ่มมูลคาของสินคาตอหนวย การจัดเก็บภาษีอัตราตามมูลคาทําใหรายไดภาษีมี
การลอยตัวตามมูลคาสินคาดีกวาการจัดเกบ็ภาษีอัตราตามสภาพ ซ่ึงไดรายได
ภาษีคงที่ไมวามูลคาสินคาสูงหรือมูลคาต่ํา 

2. สามารถใชเปนเครื่องมือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Barriers to 
Trade)   กรณทีี่สินคานําเขามีคุณภาพสูงกวาและราคาแพงกวาบหุร่ีทีผ่ลิตใน
ประเทศ การจดัเก็บภาษี ตามมูลคาทําใหบหุร่ีนําเขามีภาระภาษีสูงกวาสินคาที่
ผลิตในประเทศ  

3. สงผลตอการกระจายภาระภาษี (Distributional Incidence) แบบอัตรากาวหนา 
(Progressive Tax)  เพราะบหุร่ีราคาแพง (ไมวาจะนําเขาหรือผลิตในประเทศ) 
คนรวยสามารถซื้อและนิยมบริโภคมากกวาเสียภาษีสูงกวาบุหร่ีราคาถูกที่คนจน
สามารถซื้อและบริโภค 

 
ขอเสียของอัตราภาษีตามมูลคา (Ad Valorem Rate) คือ 
1. กอใหเกิดผลของตัวคูณ (A Multiplier Effect) มากกวาแบบอัตราตามสภาพ 

(Specific Rate) ทําใหราคาบหุร่ีสูงขึ้นหรือลดลงมากกวา เกิดความแตกตางของ
ราคาระหวางบุหร่ียี่หอท่ีมีราคาแพงและบหุร่ียี่หอท่ีมีราคาถูกเพิ่มขึ้น 

 โดยสมบูรณ  การเปลี่ยนแปลงของภาษีจะกระทบตอการตัดสินใจบริโภคของ 
 ผูบริโภคมากกวา สงผลทางออมใหเกดิการพัฒนาคุณภาพสินคาใหเลวลง  
 เพื่อลดตนทุนสินคา สงเสริมใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิต  นําไปสู 
 การผลิตสินคาที่มีคุณภาพต่ํา และราคาถูก (Down Grading Effect or 

Downgrading) แทนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง และราคาแพง เพื่อลดภาระ
ภาษี การจัดเกบ็ภาษีอัตราตามมูลคาจึงเปนการลงโทษสินคาที่มีคุณภาพสูงที่มี
ราคาแพง และยังเปนการลงโทษการพัฒนาคุณภาพของบรรจุภัณฑอีกดวย  
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 เพราะตนทนุบรรจุภัณฑจะถกูรวมไปในฐานภาษดีวย และทําใหตองเสียภาษี

สูงขึ้น 
2. การบริหารจัดเก็บมีความยุงยากซับซอน โดยเฉพาะการประเมินฐานราคา 

(Valuation) ที่ใชคํานวณภาษี การกําหนดวาราคาใดคือราคาที่ถูกตองเหมาะสม 
เปดโอกาสใหเจาหนาทีใ่ชดุลยพินิจในการกาํหนดมูลคา ตนทุนการบริหาร
จัดเก็บจึงสูงกวากรณีอัตราภาษีตามสภาพ  

3. สงเสริมในทางออมใหเกดิการลักลอบขนหรือผลิตหรือปลอมสินคา (Smuggled 
and Counterfeit goods) หรือแจงราคาที่เปนฐานภาษีต่ํากวาที่เปนจริง เปนการ
หนีภาษี (Tax Evasion) วิธีหนึ่ง เพราะอัตราภาษีตามมูลคาจะทําใหสินคาที่มี
คุณภาพสูงและราคาแพงมีมลูคาสูงขึ้นไปอีก (Multiplier Effect) มีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจในการทําผิดกฎหมายภาษี โดยเฉพาะหากกาํหนดอัตราตามมูลคาที่
สูงมากๆ  

4. สงเสริมใหมีการแขงขันดานราคา (Price Wars) กลาวคอื ยิ่งกําหนดราคาที่เปน
ฐานภาษีต่ําลงจะทําใหไดประโยชนดานภาษมีากขึ้น และไดสัดสวนการตลาด
มากขึ้น ทําใหรายไดภาษีรัฐลดลง  

5. รัฐไมสามารถประมาณการรายไดภาษีทีแ่นนอนได รายไดภาษีบหุร่ีขึ้นกับภาวะ
ของตลาดบุหร่ี 

 
การออกแบบระบบภาษีโดยอัตราภาษีแบบใดดกีวากัน หรืออัตราภาษแีบบไหน 

เหมาะสมกับประเทศไหน ไมมีใครสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนได เพราะอัตราภาษแีตละแบบ มทีั้ง
ขอดีและขอเสีย จึงทําใหมีบางประเทศนําอัตราภาษีทั้งแบบตามสภาพและแบบตามมูลคามา
ผสมผสานกัน เปนอัตราผสม (Compound/Combination Rate) เชน ประเทศไทย ประเทศฟลิปปนส 
ใชอัตราภาษแีบบผสมผสานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา เปนตน 

การออกแบบโครงสรางอัตราภาษวีาจะใชอัตราแบบใดขึน้กับวัตถุประสงคของ
นโยบายภาษีของรัฐเปนสําคัญ วารัฐตองการจํากัดหรือลดการบริโภคหรือตองการหารายไดภาษี 
(Revenue-Raising Efficiency) หรือตองการพัฒนาคุณภาพสินคา หรือตองการปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หรือตองการบรรเทาผลกระทบภายนอกทางลบของการบริโภคสินคา (Correcting 
Externality Problems) ซ่ึงรัฐตองจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของนโยบายภาษีใหชัดเจน
เสียกอน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดเกบ็ภาษ ี(Tax Administrative Capacity) ให
เหมาะสม จึงจะสามารถใชนโยบายภาษีบุหร่ีใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิผล  
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สําหรับภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตของประเทศไทย ปจจุบันใชจัดเก็บภาษแีบบ

อัตราตามมูลคาเพียงอยางเดยีว ในอัตรารอยละ 79 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ดังที่กลาวใน
บทที่ 2 แมวาจะมีเพดานอัตราภาษีเปดใหใชอัตราแบบผสมไดก็ตาม จงึแตกตางไปจากผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่นๆ ที่ใชอัตราแบบผสม ในทางปฏิบัติพบวา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของไทย
ประสบกับขอดีและขอเสียของอัตราตามมูลคาเชนเดียวกบัประเทศอื่นๆ คือ ปญหาการแจงราคา ณ 
โรงอุตสาหกรรม และ/หรือ ราคาซี.ไอ.เอฟ ต่ํากวาที่ควรจะเปน ปญหาการลักลอบบุหร่ี และปลอม
บุหร่ี การจัดเกบ็ภาษีบหุร่ีตามอัตรามูลคา ใชควบคูไปกับอํานาจในการประกาศเพดานราคาขายปลีก
บุหร่ี 
 
3. อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
 

ตารางที่ 1.3 ในบทที่ 1 แสดงโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในอดีต (พ.ศ. 2481) 
ถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา ประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีทั้งแบบอัตราตามสภาพ และ
อัตราตามมูลคา 

ชวงแรก ป พ.ศ. 2481- 2508 มีการจัดเก็บภาษีบุหร่ีอัตราตามสภาพ หรือบาทตอกรัมมา
กอน โดยป พ.ศ. 2481 ใชอัตราตามสภาพ 0.2 บาทตอกรัมทั้งบุหร่ีผลิตในประเทศและนําเขา และป 
พ.ศ. 2486 ปรับเปลี่ยนใชภาษีแตกตางกันระหวางบุหร่ีในประเทศและบหุร่ีนําเขา 

ตอมาระหวางป พ.ศ. 2509-2528 ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีบหุร่ีในประเทศเปนอัตราภาษี
ตามมูลคา คิดคํานวณจากฐานราคาขายปลีกที่อธิบดีประกาศ สําหรับบุหร่ีซิกาแรตทีน่ําเขา ยังคงใช
อัตราตามสภาพ (บาทตอกรมั) กับบุหร่ีนําเขามาเปนเวลาระยะหนึ่งมกีารกําหนดอัตราภาษีตาม
มูลคาในอัตราที่แตกตางกันระหวางบุหร่ีซิกาแรตที่ใชใบยาในประเทศและที่ใชใบยานําเขา (Tax 
Differential) ตามสัดสวนการใชใบยาในประเทศหรือนาํเขาที่กําหนด โดยกําหนดอตัราภาษีตาม
มูลคาที่แตกตางกันสองอัตรา และสามอัตรา เพื่อสงเสริมใหใชใบยาสูบในประเทศมากขึ้น  

ในป พ.ศ. 2533 มีการปรับใชอัตราภาษีตามมูลคาบนฐานราคาขายปลีกโดยใชอัตรา 
ภาษีเดียวกนัสําหรับบุหร่ีทุกยี่หอ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาเพื่อความเทาเทียมกนั  
 ป พ.ศ. 2535 -ปจจุบัน เมื่อมกีารนําระบบภาษีมูลคาเพิ่มมาใชในประเทศไทย จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนฐานภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหม จากที่จัดเก็บอตัราตามมูลคาใชฐานราคาขายปลีกมาเปน
ฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (กรณีบหุร่ีผลิตในประเทศ) และราคาซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเขา 
(กรณีบหุร่ีนําเขา) โดยจดัเกบ็ภาษีในอัตราเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามประมวลรษัฎากร  
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หากพิจารณาจากกฎหมายยาสูบแลวจะพบวา พระราชบญัญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนด

เพดานอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแบบอัตราผสม คือใหอํานาจรัฐที่กําหนดอัตราภาษีไดทั้งอัตราตาม
สภาพ (0.60 บาทตอกรัม) และอัตราตามมูลคา (รอยละ 80) แตรัฐเลือกบังคับจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีเพียงอัตราตามมูลคาเทานั้น ซ่ึงปจจุบนั (ป พ.ศ. 2549) กําหนดที่รอยละ 79  
  
4. วิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
 

ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตจัดเก็บในอัตราภาษีตามมูลคา (Ad Valorem Rate) รอยละ 79 
และเปนแบบอตัรารวมใน (Inclusive Tax Rate)   เชนเดียวกบัการคํานวณหามูลคาภาษีสรรพสามิตของ
สินคาและบริการอื่นๆ การคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตมีองคประกอบที่สําคัญสองสวน คือ 
ฐานภาษ ี(Tax Base) ไดแก ปริมาณ และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ) และ
ราคาซี.ไอ.เอฟบวกอากรขาเขา (กรณีบหุร่ีนําเขา) 

การจัดเก็บภาษีอัตราตามมูลคา แมวาอัตราภาษีจะคงที่ แตมูลคาภาษีจะแปรผันไปตาม
ปริมาณ และราคายาสูบ กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ ใชฐานราคา ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงประเมินโดย
โรงงานยาสูบ กรณีบุหร่ีนําเขาใชฐานราคานําเขาหรือราคาบุหร่ีรวมคาขนสง คาประกนัภัย (ราคา 
CIF) บวกอากรขาเขา สมมติใหปริมาณบหุร่ีซิกาแรตคงที่ มูลคาภาษีบุหร่ีจึงขึ้นกับราคาบุหร่ี 
กลาวคือ ถาราคาบุหร่ีสูงขึ้น มูลคาภาษีบุหร่ีจะสูงขึ้น และถาราคาบุหร่ีต่ําลงมูลคาภาษีบุหร่ีจะต่ําลง   

นอกจากนี้ วิธีการคํานวณภาษียาสูบตามอตัราตามมูลคาของไทยเปนแบบอัตราภาษี
แบบรวมใน (Inclusive Tax Rate) เปนการคิดคํานวณภาษีจากฐานภาษทีี่รวมภาษไีวแลว หมายถึง 
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเปนราคาที่ไดรวมภาษียาสูบไวแลว ซ่ึงกาํหนดไวในกฎหมายมาตรา 5 
ตรี แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 วา  
 

“การเสียคาแสตมปยาสูบตามมูลคานั้น ใหถือมูลคาตาม (1) และ (2) โดยใหรวมคา
แสตมปยาสูบที่พึงตองชําระดวย โดย (1) คือ ในกรณีทีย่าเสนที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ.... (2) ในกรณียาเสนหรือยาสูบที่นําเขามาในราชอาณาจักรใหถือ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเสนหรือยาสูบ บวกดวยอากรขาเขา..” 
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 การคํานวณภาษีแบบอัตรารวมใน มเีหตุผลจากภาษีสรรพสามิตเปนภาษีทางออม  

รัฐตองการใหผูผลิตผลักภาระภาษีไปสูผูบริโภคอยางเต็มที่ ซ่ึงจะทําใหราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมซึ่งเปนราคาที่ผูผลิตขายบุหร่ีออกไปเปนราคาที่ผูผลิตไดผลักภาระภาษบีุหร่ีไปใหผูซ้ือ
ผานการรวมภาษีไวในราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไวแลว40

  
 ตัวอยางเชน หากผลิตบุหร่ีโดยมีตนทนุ 5 บาทตอซอง และตองการกําไร 1 บาทตอซอง 

หากรัฐจดัเก็บภาษี 4 บาทตอซอง ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมจะมีคาเทากับ 5 +1 + 4 = 10 บาทตอ
ซอง เปนตน เนื่องจากผูผลิตยอมไมตองการที่จะแบกรับภาระภาษีไวเองเพราะจะทําใหตนไดรับ
กําไรลดลง หรือขาดทุนจึงผลักภาระภาษี 4 บาทตอซองไวในราคาบหุร่ีที่ขายออกไป  
 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมจึงเปนราคาที่ประกอบดวยตนทุนบวกกาํไร (X) และภาษี
สรรพสามิต (TAX) ไวเรียบรอยแลว เมื่อทราบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (P) แลว  การคํานวณ
มูลคาภาษีสรรพสามิต สามารถทําไดโดยการนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมคูณกับอัตราภาษี
สรรพสามิต รอยละ 79 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนอัตราภาษแีบบอัตรารวมใน 
(Inclusive Rate) แตถาไมทราบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ทราบแตเพียงตนทนุบวกกําไร จะตอง
คํานวณหาอัตราภาษีแบบแยกนอก (Exclusive Rate) โดยใชสูตรคณิตศาสตร  T = [t / (1-t)] เพื่อ
นํามาคูณกับตนทุนบวกกําไร (X) แลวจึงจะไดคามูลคาภาษีสรรพสามิตตอซอง และคํานวณหาราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรมได โดยนํามูลคาภาษีรวมกับตนทุนบวกกําไรนั่นเอง 
 สูตรคณิตศาสตรที่ใชในการคํานวณหาภาระภาษีสรรพสามิตแบบรวมใน และอัตราภาษี
แยกนอก คือ 
         T          =        [t / (1-t)] 
 
 โดย  T = อัตราภาษสีรรพสามิต (แบบแยกนอก) หรือภาระภาษี 
   t = อัตราภาษสีรรพสามิตที่ประกาศในกฎหมาย (แบบรวมใน) 
 
 

                                                        
40

 อัตราภาษีแบบรวมใน (Inclusive Tax Rate) หมายถึง อัตราภาษีท่ีคิดคํานวณจากฐานมูลคาท่ีรวมภาระภาษีอยูในฐานภาษีดวย 

ตัวอยางเชน  
      - ภาษีการคาคิดเปนอัตรารอยละของรายรับของผูประกอบการ โดยรายรับของผูประกอบการไดรวมภาระภาษีการคาไวแลว 

    - ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บเปนอัตรารอยละของราคาขาย ณ โรงอตุสาหกรรม หรือ ราคาขายสงชวงสุดทาย หรือ ราคาขาย
ปลีก ซ่ึงราคาขายดังกลาวจะรวมภาระภาษีสรรพสามิตไวแลว การรวมภาระภาษสีรรพสามิตไวในราคาขายฯ เพือ่เปนการที่ผูขายผลักภาระ
ภาษีสรรพสามิตไปสูผูซ้ือ (ท่ีมา: ชลธาร  การคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบอัตรารวมใน, บทความสามิตสาร 2548)  
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การคํานวณภาษีบุหรี่ซิกาแรตผลติในประเทศ  

        สมมติใหบุหร่ีซิกาแรตมีตนทุนและกาํไรการผลิต (X) 5 บาทตอซอง อัตราภาษียาสูบ 
(แบบรวมใน) รอยละ 79 (t) 

 

ตารางที่ 3.1: 
การคํานวณภาษีบุหรี่ และราคา ณ โรงอุตสาหกรรม (ผลิตในประเทศ) 

บาทตอซอง
ตนทุนการผลติ + กําไร 5.00

อตัราภาษียาสูบ 79%
คาแสตมปยาสูบ = 79 % (ตนทุนการผลติ + กําไร + คาแสตมปยาสูบ)
คาแสตมปยาสูบ หรือภาระภาษียาสูบ 18.81
ตนทุนการผลติ + กําไร +ภาษียาสูบ 23.81

คาแสตมปยาสูบ = 79 % (23.81) 18.81

รายการ

 
 

โดยปกต ิการคํานวณคาแสตมปยาสูบหรือภาระภาษียาสูบ (TAX) สามารถคํานวณหา
ไดโดยใชสูตร T = [t / (1-t)] * X  ซ่ึงใชกับกรณีที่ไมทราบราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (P) แต
ทราบตนทุนและกําไร (X) ของสินคา  
 

ที่มาของสูตรคณิตศาสตรที่แสดงความสมัพันธระหวางอัตราภาษีรวมใน และอัตรา
ภาษแียกนอก มีดังนี ้
   TAX  = t * P 
   TAX  =   t * (ตนทุนการผลิต + กําไร+ TAX) 

TAX  =  t * (ตนทุนการผลิต + กําไร) + (t*TAX) 
   TAX * (1 – t) =   t * (ตนทุนการผลิต + กําไร) 
   TAX * (1- t) = t * (X) 
   TAX  =  [t  / (1-t)] * X 
   TAX  = [0.79  / (1-0.79)] * 5 
   TAX  =   376.19% * 5  
   TAX  =  18.81 

มูลคาภาษีสรรพสามิตเทากับ 18.81 บาทตอซอง และ ราคา ณ โรงอุตสาหกรรมมีคา
เทากับ ตนทุนการผลิต + กําไร + ภาษียาสูบ = 5 +18.81 = 23.81 บาทตอซอง 
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เราสามารถคํานวณหามูลคาภาษีไดอีกวิธี โดยการนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมคูณ

กับอัตราภาษี (รวมใน) รอยละ 79 จะไดมูลคาภาษีเทากับ 23.81 * 0.79 = 18.81 บาทตอซอง   
 
การคํานวณภาษีบุหรี่ซิกาแรตนําเขา 

สมมติให ราคาบุหร่ีนําเขารวมคาขนสงและคาประกนัภยั หรือ ราคา CIF   เทากับ 5 
บาทตอซอง และเปนการนําเขาจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอยูในเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) ที่เรียกสัน้ๆ วา “อาฟตา” อากรขาเขาลดลงเหลือเพียง 5 % 

อากรขาเขา (กรณีปกต,ิ WTO) (Tariff)  60 % 
อากรขาเขา (กรณีประเทศคูคาอาฟตา) (Tariff)  5 %   
อัตราภาษียาสูบ (t)     79 % 

 
ตารางที่ 3.2: 

การคํานวณภาษีบุหรี่ และราคา ณ โรงอุตสาหกรรม (นําเขา): อัตราอากร 5 % 

บาทตอซอง
ราคา CIF 5.00
อากรขาเขา 5% 0.25
ราคา CIF + อากรขาเขา 5.25
อตัราภาษียาสูบ 79%
คาแสตมปยาสูบ = 79 % (ราคา CIF + อากรขาเขา + คาแสตมปยาสูบ) 19.75
คาแสตมปยาสูบ หรือภาระภาษียาสูบ 25.00
ราคา CIF + อากรขาเขา +ภาษียาสูบ
คาแสตมปยาสูบ = 79 % (25.00) 19.75

รายการ

 
     

การคํานวณคาแสตมปยาสูบหรือภาระภาษยีาสูบ (TAX) จึงคํานวณหาผานอัตรา
ภาษีรวมใน 

   TAX  = t * (ราคา CIF + อากรขาเขา + TAX) 
   TAX  =   t * (CIF + Tariff + TAX) 
   TAX  =  t * (CIF + Tariff) + t* TAX 
   TAX – t*TAX =   t * (CIF + Tariff) 

TAX * (1- t) = t * (CIF + Tariff) 
   TAX  =  [t *  / (1-t)]*(CIF + Tariff) 
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   TAX  = [0.79  / (1-0.79)] * (5 + 0.05 (5)) 
   TAX  =   376.19%* 5.25  
   TAX  =  19.75 
  

มูลคาภาษีสรรพสามิตของบุหร่ีนําเขากรณนีี้จะเทากับ  19.75 บาทตอซอง และฐานภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีเทากับราคาซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเขารวมกับภาษีสรรพสามิต ซ่ึงเทากับ 
25.00 บาทตอซอง 

จะเห็นไดวา คาแสตมปบุหร่ีหรือมูลคาภาษีกรณีบหุร่ีนําเขามีวิธีคิดเชนเดียวกับกรณี
บุหร่ีผลิตในประเทศ แตกตางกันที่ฐานการคํานวณ คือ กรณีนําเขาใชราคา ซี.ไอ.เอฟ บวกอากรขา
เขา (ซ่ึงยังไมไดรวมภาษีสรรพสามิต) และกรณีบุหร่ีในประเทศใชตนทนุบวกกําไร (ซ่ึงยังไมได
รวมภาษีสรรพสามิต) จึงตองใชสูตรคณิตศาสตรคํานวณหาอัตราภาษีแบบแยกนอกกอนจึงนําไปหา
มูลคาภาษีสรรพสามิตได ในที่นี้เราสมมติใหทั้งสองกรณมีีฐานภาษีเร่ิมตนเทากัน คือตนทุนบวก
กําไรและราคาซี.ไอ.เอฟ. เทากับ  5 บาทตอซอง มูลคาภาษีสรรพสามิตบุหร่ีผลิตในประเทศจะต่ํา
กวากรณีนําเขา  สวนตางที่สําคัญเกิดจากอตัราอากรขาเขา ซ่ึงเปนการนาํเขาจากประเทศที่มีขอตกลง
การคากรณีอาฟตา ทําใหอัตราอากรขาเขาลดลง จากอัตราปกติรอยละ 60 เปนเพยีงอัตรารอยละ 5 
ของราคาซี.ไอ.เอฟ. สงผลใหภาษีสรรพสามิตลดลงดวย เพราะฐานภาษทีี่คิดจากราคาซี.ไอ.เอฟ. 
รวมอากรขาเขาลดลง ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีที่ใชกนัในทางปฏิบตัิที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้มีการตีความ
ทางกฎหมายวา กฎหมายอืน่ หมายถึงกฎหมายใดๆ ที่มวีตัถุประสงคในการยกเวนหรือลดอัตรา
อากรขาเขาโดยเฉพาะสําหรับกรณีใดกรณหีนึ่งตามที่กฎหมายนัน้ๆ กําหนดไว เชนกรณีกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุน โดยไมไดมีความหมายรวมถึงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ และพระราช
กําหนดพิกดัอตัราศุลกากรฯ ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บศุลกากรสาํหรับของที่
ไดมีการนําเขาหรือสงออกดวย41

 
หากพิจารณาจากกฎหมายยาสูบ มาตรา 5 ตรี (2) วรรค 2 ซ่ึงเขียนไววา   
“ในกรณีที่ผูนาํเขาไดรับยกเวนหรือลดอัตราอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอืน่ ใหนําอากรขาเขาที่ไดรับการยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมา
รวมในการคํานวณมูลคาตาม (2) ดวย”  
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 กรมสรรพสามิตทําหนังสือหารอืขอกฎหมายไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เมือ่วันท่ี 12 ธนัวาคม 2549 ความเห็นท่ีนําเสนอใน

รายงานเปนความเหน็ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการตีความกฎหมายตามเจตนารมณเพื่อความเปนธรรมในการจัดเก็บ          
คาแสตมปยาสูบ  ซ่ึงผลปรากฏวา สอดคลองกับการตีความกฎหมายในคําส่ังกรมสรรพากรที่ ป. 85/2542 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2542 
“กฎหมายอื่น” หมายความถึง กฎหมายอื่นท่ีไมใชกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร 
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ผูวิจัยมีความเห็นสวนตัววา กฎหมายยาสูบไดระบุไวชัดเจนแลววา การลดอัตราอากรขา

เขา กรณีใดๆ กต็าม อันเนื่องมาจากกฎหมายอื่นซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ นาจะครอบคลุมถึงขอตกลง
พันธกรณีระหวางประเทศ เชนกรณีอาฟตา (AFTA) ที่ลดอากรใหกับบางประเทศเปนการเฉพาะเทานัน้ 
และทําใหไมวาขอตกลงการคาจะสงผลใหลดอากรขาเขาในอัตราใดตามขอตกลงการคาใด มีผลใหเกิด
การลดอัตราเฉพาะอากรศุลกากร แตไมมีผลตอการลดภาระภาษีสรรพสามิต เพราะกฎหมายยาสูบ
กําหนดใหตองนําสวนลดภาษดีังกลาวมารวมในฐานการคํานวณภาษีสรรพสามิตยาสูบดวย  ดงันั้น กรณี
ตัวอยางขางตน ผูนําเขาบุหร่ียอมไดลดอากรขาเขาจากรอยละ 60 เปนรอยละ 5 และเสียอากรขาเขาลดลง
ได จาก 3 บาทเปน 0.25 บาท แตยังคงตองเสยีภาษีสรรพสามิตโดยคิดจากฐานภาษีที่เปนราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
บวกอากรขาเขาในอัตรารอยละ 60 ซ่ึงจะทําใหมูลคาภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นจาก  19.75 บาทตอซอง เปน 
30.10 บาทตอซอง มีสวนตางสูงถึง 10.35 บาทตอซอง (30.10-19.75 = 10.35) ดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3: 
การคํานวณภาษีบุหรี่ และราคา ณ โรงอุตสาหกรรม (นําเขา): อัตราอากร 60% 

บาทตอซอง
ราคา CIF 5.00
อากรขาเขา 60% 3.00
ราคา CIF + อากรขาเขา 8.00
อตัราภาษียาสูบ 79%
คาแสตมปยาสูบ = 79 % (ราคา CIF + อากรขาเขา + คาแสตมปยาสูบ) 30.10
คาแสตมปยาสูบ หรือภาระภาษียาสูบ 38.10
ราคา CIF + อากรขาเขา + ภาษียาสูบ
คาแสตมปยาสูบ = 79 % (38.10) 30.10

รายการ

 
 
   TAX  = [0.79 / (1-0.79)]* (5 + 0.60 (5)) 
   T  =   376.19% * (8.00)  
   T  =  30.10 
 
 
 มูลคาภาษีสรรพสามิตของบุหร่ีนําเขากรณนีี้จะเทากับ 30.10 บาทตอซอง ฐานภาษี
สรรพสามิตเทากับ 38.10 บาทตอซอง 
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บทที่ 4 
การบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย 

และโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 
 

1. บทนํา 
 
 ยาสูบเปนสินคาที่มีกฎหมายใหอํานาจการบริหารจัดเกบ็ภาษแียกเปนการเฉพาะ 
(พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509) เนื่องจากเปนสินคาทีก่อใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ การบริหาร
จัดเก็บภาษจีึงเนนการกํากับควบคุมทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการเพาะปลูกตนยาสูบ  การผลิตจนกระทัง่
ถึงการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ ที่สําคัญกฎหมายยาสูบกําหนดใหการประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี 
ซิกาแรต (บุหร่ี) เปนการผูกขาดโดยรัฐ  กรมสรรพสามิตทําหนาที่ในการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ี  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 
ได 35,627.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.92 ของรายไดภาษีสรรพสามิตยาสูบทั้งส้ิน 35,657  
ลานบาท แบงเปนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีภายในประเทศ 26,084.50 ลานบาท หรือรอยละ 73.21 ของ
รายไดภาษีบหุร่ีโดยรวม และภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขา 9,543.18 ลานบาท หรือรอยละ 26.79 ของ
รายไดภาษีบหุร่ีโดยรวม 
  ในบทนี้อธิบายถึงโครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  ระบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี และแสดงโครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ซ่ึงประกอบไปดวย
บุหร่ีผลิตในประเทศและบหุร่ีนําเขาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2530-2549  
 
2.  โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี ่
   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิตมีเจาหนาทีจ่ัดเก็บภาษีทั้งสิ้น จํานวน 
3,460 คน (รายงานประจําป กรมสรรพสามิต ปงบประมาณ พ.ศ. 254842)  จัดเก็บภาษสีรรพสามิต
รวม 279,397 ลานบาท (ตารางที่ 2.1) คิดเปนสัดสวนรายไดภาษีทีจ่ัดเก็บตอจํานวนเจาหนาที่ 75  
ลานบาทตอเจาหนาที ่1 คน โครงสรางการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตแบงหนวยงาน
ตามการปฏิบัติงาน (Function) ออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
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 เปนขาราชการทั้งหมด ไมรวมลูกจาง 
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 1) หนวยงานที่ทําหนาที่เปนสํานักงานใหญ (Headquarter Function) แบงออกเปน 2 
สวน คือ 
   1.1)  หนวยงานสวนกลางทีท่ําหนาที่เปนสํานักงานใหญ (Headquarter Office) 
ในสวนกลาง กําหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร บริหารจัดการ กําหนดมาตรฐานการบริหาร
จัดเก็บภาษี กํากับ สนับสนุนและติดตามประเมินผลงานการบริหารจัดเกบ็ภาษีมีขอบเขตทั่วประเทศ  
ประกอบดวย 5 สํานัก (สํานกัแผนภาษี สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม สํานักบริหารการ
จัดเก็บภาษี สํานักมาตรฐานภาษี และสํานกักฎหมาย) 5 กอง (กองการเจาหนาที่ กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรการจัดเก็บภาษี  กองคลัง และเลขานุการกรม)  3 กลุมงาน (กลุมงาน
วิเคราะหสินคาและของกลาง กลุมงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
และ 1 ศูนย (ศนูยสารสนเทศ) 
   1.2) หนวยงานสวนภูมิภาค ทําหนาที่เปนสํานักงานใหญในสวนภูมิภาค 
(Regional Headquarter Office) นํานโยบายของสํานักงานใหญในสวนกลางไปแปลงเปน
แผนปฏิบัติการ และทําหนาที่กํากับ สนับสนุนและตดิตามประเมินผลงานและรายงานผลงานตางๆ 
ในขอบเขตพืน้ที่ภายในภาคตอสํานักงานใหญ  ทั้งนี้ขอบเขตพื้นที่การบริหารงานของกรม
สรรพสามิต ปจจุบัน 
ไมขึ้นกับการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการจังหวัด43  แบง
หนวยงานสํานักงานใหญสวนภูมิภาคออกเปน สํานักงานสรรพสามิต 10 ภาค (สํานกังาน
สรรพสามิตภาคที่ 1-9 และสาํนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร)   
  2) หนวยงานที่ทําหนาที่เปนหนวยปฏิบัต ิ(Operational Function) ทําหนาที่ใหบริการ
รับชําระภาษี ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดเกบ็ภาษี ตรวจสอบและปราบปรามการ
กระทําผิดตอกฎหมายภาษี และรายงานผลตอสํานักงานสรรพสามิตภาค โดยกระจายอยูตามพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศ แบงหนวยงานออกเปนสาํนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 86 พื้นที่ (รวมสํานักงาน
สรรพสามิตกรุงเทพพื้นที่ 1-5) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 178 สาขา ซ่ึงจัดตั้งภายในขอบเขต
จังหวดัและอําเภอตางๆ) 
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 เปลี่ยนแปลงเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
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แผนภาพที่ 4.1 แผนภูมิโครงสรางกรมสรรพสามิต 

 
กรมสรรพสามิต 

- สํานักมาตรฐานภาษี              - สํานักบริหารจัดเก็บ            - กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง 
- สํานักแผนภาษี               - สํานักกฎหมาย                    - กลุมงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
- ศูนยสารสนเทศ               - กองคลัง                               
- สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม            - กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
- กองการเจาหนาท่ี              - กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล   - สํานักงานเลขานุการกรม 
 

สํานักงานสรรพสามิตภาค (10) 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ (86) 

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (178)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ครอบคลุมสินคาและบริการสรรพสามิตทุก
ประเภท ไมไดจํากดัเฉพาะหรือแบงแยกแตละสินคาหรอืแตละบริการเปนการเฉพาะ บุหร่ีจึงเปน
เพียงสินคาหนึง่จากอีกหลายๆ สินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเกบ็ภาษี  อยางไรก็ตาม
เนื่องจากบหุร่ีจัดเปนสินคาที่เปนแหลงรายไดภาษหีลัก (หนึ่งในหาอันดับแรกของสนิคาที่กรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษี) และเปนสินคาทีม่ีการบริหารจดัเก็บภายใตกฎหมายยาสูบเปนการเฉพาะ 
กรมสรรพสามิตไดใหความสําคัญตอการจัดเก็บภาษยีาสูบเปนอันดับตนๆ 
 
3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษ ี(Taxpayer) 
 

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดใหผูมีหนาที่เสยีภาษีบุหร่ีซิกาแรต ไดแก  
4.1 ผูประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี44  เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหการประกอบ

อุตสาหกรรมบุหร่ีเปนการผกูขาดของรัฐ ซ่ึงไดแกโรงงานยาสูบเพยีงรายเดียว45   
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 มาตรา 16 การประกอบอุตสาหกรรมบหุรี่ซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐ 
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4.2 ผูนําเขา ไดแกผูที่นําบหุร่ีเขามาในราชอาณาจักรไมเกิน 200 มวน46 หรือถามี

ผลิตภัณฑยาสูบอื่นรวมอยูดวย ตองมนี้ําหนักรวมทั้งส้ินไมเกิน 500 กรัม     
   
4. จุดการจัดเก็บภาษ ี(Tax Point)47

 
จุดการจดัเก็บภาษี (Tax Point) หมายถึงจดุที่ถือวามีภาระภาษีเกดิขึ้น ซ่ึงอาจเปน 

จุดเดยีวกับที่มกีารชําระภาษดีวยหรือไมกไ็ด แบงเปน 2 กรณ ี
4.1 กรณีบุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ (โรงงานยาสูบ) จดุการจัดเก็บภาษีเกิดขึน้กอนนํา

ออกจากโรงอตุสาหกรรม หรือเมื่อมีการชําระคาแสตมปยาสูบ48 หรือเครื่องหมายอยางอื่นที่ใช 
แทนแสตมปยาสูบ49 กําหนดใหใชเฉพาะบุหร่ีของโรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ โดยกําหนดเปน
ประกาศกระทรวงการคลัง เปนระยะๆ ผูผลิตยาสูบ (โรงงานยาสูบ) ตองปดแสตมปยาสูบ50 หรือ 
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 โรงงานยาสูบ (Thai Tobacco Monopoly) จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2482 โดยรฐับาลไทยมีนโยบายใหรัฐดําเนินอุตสาหกรรมยาสูบเอง รัฐจึงซ้ือ

โรงงานยาสูบของเอกชนมาดําเนินงาน ภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง ปจจุบันการบริหารงานของโรงงานยาสูบ
มี อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร รองปลัดกระทรวงการคลัง และผูบริหารกระทรวงการคลังเปน
กรรมการ ในป พ.ศ. 2547 โรงงานยาสูบมีรายไดจากการจาํหนายบุหรีใ่นประเทศ 45,056 ลานบาท และนําเงินสงรัฐจํานวน 33,922 ลาน
บาท  (www.thaitobacco.or.th) 
46

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่งผอนผันใหผูเดินทางนํายาเสนหรือยาสูบติดตัวเขามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมตองขอ

อนุญาตจากเจาพนักงาน   
 มาตรา 19 หามมใิหผูใดมยีาสูบท่ีมิไดปดแสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัติน้ีไวในครอบครองเกินกวาหารอยกรมั นอกจากผู

ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบ 

 ใหผูมยีาสูบท่ีไมตองปดแสตมปยาสูบหรือผูมยีาสูบที่ปดแสตมปยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช 2486 เกินกวา
หารอยกรัม ปดแสตมปยาสูบใหถูกตอง... 
47

 บุหรี่จะชําระภาษีกอนการนาํออกจากโรงงานยาสูบ (มาตรา 18)  หรือกอนการนําออกจากดานศุลกากร 
48

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 1 ,  3 และ 4)  ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 5 และ 6)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาํหนดลักษณะและชนิด
ของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2514 (ฉบับท่ี 9)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 12)  
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 13)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กําหนดลกัษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 15)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลกัษณะและชนิดของแสตมป
ยาสูบ พ.ศ. 2534 (ฉบับท่ี 19 และ 21)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาํหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 23)  
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 25)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กําหนดลกัษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 34)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลกัษณะและชนิดของแสตมป
ยาสูบ พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 37)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 39)   
49

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอืน่ท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2)  

ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2513  (ฉบับที่ 7)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 8  และ 10) ประกาศ
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
ชําระภาษีสรรพสามิตในกรณีที่ใชเครื่องหมายอยางอื่นทีใ่ชแทนแสตมปยาสูบ กอนนําบุหร่ีออกจาก
โรงงานยาสูบ  

4.2 กรณีนําเขาบุหร่ี จุดการจัดเก็บภาษเีกดิขึ้นกอนออกจากดานศุลกากรที่กรม
สรรพสามิตประกาศกําหนด51 คือ ดานศุลกากรกรุงเทพมหานคร และดานศุลกากรสัตหีบเฉพาะ
กรณีที่นําไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่หนวยศุลกากรรถไฟ กรุงเทพมหานคร สวนดานศุลกากรอื่นๆ 
(ดานศุลกากรมุกดาหาร ดานศุลกากรหนองคาย ดานศุลกากรนครพนม ดานศุลกากรเชียงแสน และ
ดานศุลกากรเชียงของ เปนดานศุลกากรอื่นสําหรับการสงออกบุหร่ีที่ผลิตในตางประเทศที่นําเขามา
ในราชอาณาจกัรเพื่อสงออกตอไปยังประเทศอื่น)   
 
5. การบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่ 
 

การบริหารจัดเก็บภาษีทัว่ไปมี 2 ระบบ คือ  
(5.1) ระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  เปนระบบการบริหารจดัเก็บภาษีที ่

ผูมีหนาที่เสียภาษีเปนผูประเมินตนเองวาควรตองเสียภาษีใหรัฐจํานวนเทาไร ตามกฎหมายกาํหนด
และ หนวยงานรัฐจะตรวจสอบประเมินการเสียภาษภีายหลัง (Post Audit) วาถูกตองหรือไมอยางไร  
โดยปกตกิารตรวจสอบของรัฐใชการสุมตรวจหรือตรวจตามความเสี่ยงของภาษี  

(5.2) ระบบการประเมินโดยเจาหนาที่ (Authoritative or Official Assessment) เปนระบบ
การบริหารจัดเก็บภาษีทีเ่จาหนาที่เปนผูประเมินกอนการเสียภาษวีาผูมหีนาที่เสียภาษตีองเสีย 

                                                                                                                                                               
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 11)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 14)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 16)   ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 17 และ18) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 20) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 22)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 24) ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 30)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 33 และ 35)  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอื่นท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 36) และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดลกัษณะและชนิดของแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 37)    
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง กําหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอยางอืน่ท่ีใชแทนแสตมปยาสูบ พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่38)      
50

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง วิธีการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534  

51
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง กําหนดดานศุลกากรอื่นสําหรับการนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในตางประเทศเขามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อการคา และกาํหนดดานศุลกากรอื่น สําหรบัการสงออกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในตางประเทศซึง่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อสงออกตอไปยังประเทศอื่น 
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โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
ภาษีเปนจํานวนเทาไร และแจงแกผูมีหนาที่เสียภาษใีหเสียภาษีตามจํานวนที่ประเมนิ วิธีนี้เจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบจํานวนภาษีทีก่อนการเสียภาษี (Pre Audit) แลว จึงไมมีการการตรวจสอบ
ประเมินยอนหลัง (Post Audit) อีก 

การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบดําเนินการผานการใชระบบการอนุญาตหรือ
ใบอนุญาต (License System) ควบคูไปกับการใชระบบแสตมป (Stamp System) ภายใตการบริหาร
จัดเก็บภาษีที่ประเมินโดยเจาหนาที่   (Authoritative or Official Assessment) เชนเดยีวกับภาษีสุรา 
และแตกตางไปจากการบริหารจัดเก็บภาษสีรรพสามิตสินคาและบริการอื่นๆ ภายใตพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบญัญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงใชระบบ
การประเมินตนเอง (Self-Assessment System)  สาเหตุสําคัญเพราะยาสูบเปนสินคาที่รัฐตองการ
ควบคุมอยางเขมงวด การบริโภคยาสูบกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพทัง้ตอผูบริโภคยาสูบและผูอ่ืน 
เปนตนทุนตอสังคม 

เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษแีละควบคุมใบยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบไดอยางเปนระบบ 
และจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย การบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีจงึประกอบไปดวยระบบงาน
หลายดาน เร่ิมจากการออกใบอนุญาตใหเพาะปลูกตนยาสูบ การอนุญาตผลิต  การบริหารจัดเก็บ
ภาษีจากแสตมปและเครื่องหมายอื่นที่ใชแทนแสตมป การควบคุมทางบัญชี การควบคุมโดย
เจาหนาที่ ตลอดจนการออกใบอนุญาตขายยาสูบ ระบบงานที่รองรับการบริหารจัดเกบ็ภาษีบหุร่ี  
มีดังนี้       

 
5.1 ระบบใบอนุญาต (Licensing system)   
ระบบใบอนุญาต (Licensing system) ถูกนาํมาใชเพื่อควบคุมการผลิตยาสูบใน             

ทุกขั้นตอนตั้งแตการเพาะปลูกตนยาสูบ กาํหนดขอบเขตพื้นที่เพาะปลูก กระบวนการเพาะปลูก  
การบมใบยา การอบใบยา  การซื้อขาย นําเขา และสงออกใบยาสูบ การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 
ตลอดจนการประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี (การผลิตบุหร่ี)  และกระบวนการการจําหนาย  โดยรัฐเปน
ผูกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต ภายใตพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
กรมสรรพสามิตตองออกใบอนุญาตใหกบัผูขออนุญาตทุกราย ที่ยืน่ขออนุญาตตามแบบที่กรม
สรรพสามิตกําหนด และมีคณุสมบัติ มีเอกสารหลักฐาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่
กรมสรรพสามิตกําหนด ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตไมมีอํานาจในการที่จะไมออกใบอนุญาตใหหากผูขอ
ใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่รัฐกําหนดไวครบถวนแลว  

การออกใบอนญุาตประเภทตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการตางๆ ในการผลิตบุหร่ี การนําเขา การขายบุหร่ี ในที่นี้จะแบงใบอนุญาตออกเปน 4 
กลุม  ดังนี้  

๒๗/๐๓/๕๐ ๑๑:๔๙ น. 54 



    
โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
5.1.1 ใบอนุญาตเพื่อควบคุมการผลิตบุหรี่    

                                                       

ใบยาสูบเปนวตัถุดิบหลักสําหรับการผลิตบุหร่ีซ่ึงเปนการผูกขาดของรัฐ จึงตอง
ควบคุม  ใบยาสูบอยางรัดกุม เชน การควบคุมพันธุยาสูบที่จะปลูก ทองที่ที่จะปลูก โรคของตน
ยาสูบ ยาปราบศัตรูพืช  ใบยา ผูรับซื้อใบยา และการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ผานใบอนุญาต
ตางๆ  

ใบอนุญาตในกลุมนี้ เชน ใบอนุญาตการนําเขาหรือการสงออกเมล็ดพันธุยาสูบ  
ตนยาสูบ52 ใบอนุญาตใหเพาะปลูกตนยาสูบ53  ใบอนุญาตใหทําการบมใบยาในโรงงานยาสูบ 54  
ใบอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เปนตน 

5.1.2 ใบอนุญาตนําเขาบุหรี่  
           ใบอนุญาตนําเขาบุหร่ี รัฐใชควบคุมการบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีนาํเขา เพื่อใหทราบ
ถึงปริมาณการนําเขาบุหร่ี  เนือ่งจากการนําบุหร่ีตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรไทย ผูนําเขาตอง
ขออนุญาตกรมสรรพสามิตกอนการนําเขา ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ที่กรมสรรพสามิต
กําหนด  เชน การกําหนดคณุสมบัติของผูนําเขาที่ตองเปนผูผลิตซ่ึงเปนเจาของตรา หรือตัวแทนที่
ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายบหุร่ีตรานั้นแตเพียงผูเดยีว55 เพือ่ใหเจาของตราบุหร่ี
ตรวจสอบผูจําหนายบหุร่ีกันเอง และงายตอการควบคุมตรวจสอบของเจาหนาที่ในเรื่องบุหร่ีปลอม
และบุหร่ีลักลอบ   

การนําเขาบุหร่ีนั้น ถาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติ มีเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่กรมสรรพสามิตกําหนดแลว กรมสรรพสามิตตองออกใบอนุญาต
ใหกับผูขอนําเขาบุหร่ีทุกรายภายในระยะเวลา 25 นาทีตามนโยบายการใหบริการที่ดีของภาครัฐ   
ซ่ึงใบอนุญาตหนึ่งใบ ผูขออนุญาตสามารถนําเขาบุหร่ีในปริมาณเทาไรก็ได และนําเขากี่คร้ังก็ได 
โดยปริมาณบหุร่ีที่นําเขาทั้งหมดทุกครั้งภายในหกเดือนนับจากวันออกใบอนุญาตตองไมเกิน
ปริมาณบุหร่ีนาํเขาที่ขอไวในใบอนุญาต การนําเขาบุหร่ีแตละครั้งผูนําเขาจะมาเบกิแสตมป และแจง
ใหเจาหนาทีจ่ากกรมสรรพสามิต เพื่อไปตรวจสอบ ปดแสตมปบุหร่ี และบันทึกปริมาณการนําเขา 

 
52

 มาตรา 27 หามมใิหผูใดนําเมล็ดพันธยาสูบ ตนยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน หรอืยาสูบเขามาในหรอืสงออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากอธิบดี หรือเจาพนักงานที่ไดรับมอบหมายจากอธิบด ี... 
53

 มาตรา 7 ผูใดทําการเพาะปลูกตนยาสูบตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน ... 
54

 มาตรา 8 หามมิใหผูเพาะปลูกตนยาสูบ จําหนายใบยาสดแกผูอื่นนอกจากผูบมใบยาตามที่กําหนดในใบอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากอธบิดี  
 บทบัญญัติมาตรานี ้มิใหใชบังคับแกการจําหนายใบยาพันธุยาสูบพื้นเมือง หรอืใบยาที่ผูบมใบยาไมรบัซ้ือ 
55

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวาดวยการนาํเมล็ดพันธุยาสูบ ตน

ยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเสน หรอืยาสูบ เขามาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
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บุหร่ีทุกครั้งในใบอนุญาต และตัดบัญชีจนกวาจะครบตามปริมาณบุหร่ีที่ขออนุญาตนําเขาไวหรือ
ใบอนุญาตครบระยะเวลาหกเดือนกอน 

5.1.3  ใบอนุญาตการขายยาสูบชนิดบุหรี่  
การออกใบอนญุาตขายยาสูบชนิดบุหร่ี (ใบอนุญาตขายบหุร่ี) จุดประสงคเดิมเพียง

เพื่อควบคุมการขายบุหร่ีไมใหขายเกินกวาราคาที่ประกาศกําหนด  ตอมาในป พ.ศ. 2535 เร่ิมมีการ
กําหนดสถานที่ขายบุหร่ีใหสอดคลองกับนโยบายของรฐับาลที่ตองการจะลดและควบคุมการสูบ
บุหร่ี โดยกําหนดใหงดการออกใบอนุญาตขายบุหร่ีทุกประเภทใหกับรานคาที่ตั้งอยูในบริเวณ
โรงเรียน56 และในป พ.ศ. 2549  ไดจํากดัสถานที่ที่ไมใหมกีารขายบุหร่ีเพิ่มขึ้น เชน  สถานศึกษา 
ศาสนสถาน57 เปนตน หลักเกณฑ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตขายบหุร่ีนี้ผูขายตองปฏิบัติตาม 
หากไมปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่รัฐกําหนด จะไดรับโทษตามกฎหมาย   

ถาผูขออนุญาตขายบุหร่ีมีคณุสมบัติ มีเอกสารหลักฐาน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการที่กําหนดแลวกรมสรรพสามิตตองออกใบอนุญาตใหกับผูขอทุกราย (ใบอนุญาต
มีอายุ หนึ่งปปฏิทิน)  ซ่ึงปจจบุันการใชประโยชนจากใบอนุญาตขายบุหร่ีเพื่อควบคุมการขายบุหร่ี
ยังมีนอยมาก ใบอนุญาตขายบุหร่ีแบงเปน 3 ประเภท คือ 

1) ใบอนุญาตประเภทขายไดไมจํากดัจํานวน58 (ใบอนุญาตขายยาสูบชนดิบุหร่ี 
ประเภท 1) ผูที่จะขอใบอนญุาตขายบุหร่ีประเภทที่ 1 ตองมีคุณสมบัติ คือ   

- เปนโรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ (โรงงานยาสูบ) 
- เปนผูนําเขาที่เปนไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายบุหร่ีจากผูผลิตที่เปน

เจาของบุหร่ีตรานั้นๆ โดยตองมีหลักฐานการแตงตั้งมาแสดง 
- เปนผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูขายสงจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ  
- เปนผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูขายสงจากผูนําเขาที่เปนไดรับการแตงตั้งใหเปน

ผูแทนจําหนายบุหร่ีจากผูผลิตที่เปนเจาของบุหร่ีตรานั้นๆ 
2) ใบอนุญาตประเภทขายครั้งละไมเกิน 20,000 มวน (ใบอนุญาตขายยาสูบชนิด

บุหร่ีประเภท 2) ผูที่จะขอใบอนุญาตขายบหุร่ีประเภทที่ 2 ไดตองเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูขาย
ชวงจากผูไดรับใบอนุญาตประเภทขายไดไมจํากัดจํานวน   

 
 

                                                        
56

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง การออกใบอนุญาตขายยาสบูชนิดบุหรี่ซิกาแรต (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 
57

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
58

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2534 ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
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3) ใบอนุญาตประเภทขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน (ใบอนุญาตขายยาสูบชนิด

บุหร่ีประเภท 3) เปนใบอนญุาตขายปลีกบุหร่ี ที่เปดกวางสามารถขอใบอนุญาตไดโดยงาย และเปน
ใครก็ได 

ใบอนุญาตขายยาสูบชนดิบหุร่ีประเภท 1 กรมสรรพสามิตกําหนดให 
ผูไดรับใบอนญุาตตองจัดทําบัญชีประจําวนั  จัดทํางบเดอืน สงตัวอยางตราละ 2 ซองตามคําส่ัง 
เจาพนกังานเพือ่เปนตัวอยางในการวิเคราะห   

ใบอนุญาตขายยาสูบชนดิบหุร่ีประเภท 2  และประเภท 3 นั้นกฎหมายไมได
กําหนดใหตองจัดทําบัญชีเพิม่เติมไว แตอยางไรก็ตามผูไดรับใบอนุญาตขายยาสูบชนดิบุหร่ีประเภท 
2 จะถูกควบคมุโดยผูไดรับใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ีประเภท 1 ผานการแตงตั้งเปนผูแทน
จําหนาย (ผูขายสงชวง)  สวนใบอนุญาตขายยาสูบชนดิบุหร่ีประเภท 3 (ผูขายปลีก) นั้น การขอ
อนุญาตทําไดงาย เนื่องจากหลักเกณฑ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตกําหนดใหผูขออนุญาตเปน
ใครก็ได ขอใหมีหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการคา มายื่น
ก็สามารถขอใบอนุญาตขายประเภท 3 ไดแลว หรือถามใีบอนุญาตอยูเดิมในปที่ผานมา เพียงแต
แสดงสําเนาใบอนุญาตเดิมโดยไมตองมหีลักฐานอื่นอกี ใบอนุญาตทีก่รมสรรพสามิตออกใหเพื่อ
ตองการทราบหลักแหลงที่ตัง้ของรานคาวาไมไดอยูในที่ๆ  กฎหมายกําหนด เชน ไมอยูติดกับ
สถานศึกษา ศาสนสถาน เปนตน ในชวงเวลาหนึ่ง ที่รัฐเนนการใหบริการประชาชน การออก
ใบอนุญาตขายบุหร่ี กําหนดเวลาการใหบริการเพียง 3-5 นาที ตอใบอนญุาต เทานั้น การออก
ใบอนุญาตจึงเพื่อประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษี งายตอการตรวจสอบมากกวาเพื่อจํากัดการ
บริโภคบุหร่ี   

5.1.4 ใบอนุญาตอื่นๆ 
การอนุญาตอื่นๆ นอกจากใบอนุญาตขางตนแลว กฎหมายยาสูบไดกาํหนดการ 

อนุญาตอื่นๆ เพื่อใชในการควบคุม และบรหิารจัดเก็บภาษี อาทิ การหัน่ใบยาตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดี การขออนุญาตขยายเวลาการนําเขายาสูบตามที่กําหนดในใบอนญุาตนําเขายาสูบ 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและการโอนใบอนญุาต การออกใบแทน
ใบอนุญาตที่ชํารุดเสียหาย เปนตน 

ทั้งนี้ ใบอนุญาตแตละประเภทจะมีอายุของใบอนุญาตแตกตางกัน เชน 
- ใบอนุญาตทีม่ีอายุตลอดไป อาทิ ใบอนุญาตสรางสถานีบมใบยา หรือโรงบมใบ

ยาเพิ่ม ใบอนญุาตสรางโรงอบใบยา หรือเพิ่มเครื่องอบใบยา  
- ใบอนุญาตทีม่ีอายุ 1 ป นับแตวนัออกใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตการเพาะปลูก

ตนยาสูบ ผูบมใบยา ผูอบใบยา 
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- ใบอนุญาตทีม่ีอายุส้ินปปฏิทิน อาทิ ใบอนุญาตการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

(รวมทั้งบุหร่ี) ผูซ้ือใบยาแหง  
- ใบอนุญาตทีม่ีอายุ 6 เดือน อาทิ ใบอนุญาตใหนํายาสูบชนิดบุหร่ีที่ผลิตใน

ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร 
จะเห็นไดวา รัฐใชใบอนุญาตในการควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตและการ

จําหนายบุหร่ีที่มีหลักเกณฑและเงื่อนไขกาํกับตลอดกระบวนการ เชน การกําหนดเอกสารหลักฐาน
ประกอบในการขออนุญาต  การจัดทําบัญชีตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  การกําหนดเงื่อนไข
ใหกระทํากอนออกใบอนุญาต (การทําสัญญาค้ําประกัน) การซื้อ-ขาย  เปนตน ซ่ึงหลักเกณฑ 
เงื่อนไขตางๆ รัฐกําหนดผานการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต โดยผูไดรับใบอนุญาต ตอง
ปฏิบัติตาม หากผูใดไมปฏิบตัิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่รัฐกําหนด จะมีบทลงโทษตามที่
กฎหมายกําหนด จนถึงส่ังพกัใหใชใบอนญุาตมีกําหนดไมเกิน 6 เดือน หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ตั้งแตเร่ิมการเพาะปลูกยาสบู การผลิตบุหร่ีได   
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อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจะแตกตางกนั ขึ้นอยูกับประเภทของใบอนุญาต                 

ดังตารางที่ 4.1 ตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1 อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

ประเภทคาธรรมเนียมใบอนุญาต/การอนุญาต อัตราตามเพดาน อัตราที่จัดเก็บจริง 
1. ตั้งสถานีบมใบยา 
2. ผูบมใบยา 
3. ตั้งโรงอบใบยา 
4. ผูอบใบยา 
5.    ผูประกอบอุตสาหกรรมบหุรี่ซิกาแรต 
6.    ซื้อใบยาแหง 
7.    นําใบยาแหงออกนอกเขตจังหวัด 
8.    นําเมล็ดพันธุยาสูบ ตนยาสูบ ใบยา ยา

อัด ยาเสน หรือยาสูบเขามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

       9.    ขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต 
               -  ประเภท 1  ขายไมจํากัดจํานวน 
               -  ประเภท 2  ขายครั้งละไมเกิน    
                  20,000  มวน 

        -  ประเภท 3  ขายครั้งละไมเกิน 1,000   
            มวน 
10.  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่ีระบุไวใน 
       ใบอนุญาต 
 
11.  การโอนใบอนุญาต 
 
 

       12.  การออกใบแทนใบอนุญาต 
 

สถานีละ 1,000 บาท 
20 บาทตอ 1 โรงบม 
โรงละ 10,000 บาท 

1,000 บาทตอ 1 เครื่องอบ 
ฉบับละ 10,000 บาท 
ฉบับละ 3,000 บาท 
ฉบับละ 50 บาท 
ฉบับละ 100 บาท 

 
 
 

ฉบับละ 1,000 บาท 
ฉบับละ 500 บาท 

 
ฉบับละ 40 บาท 

 
ฉบับละ 1 ใน 4 ของคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้นๆ แตไมต่ํากวา 5 บาท 

 
ฉบับละ 1 ใน 4 ของคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้นๆ แตไมต่ํากวา 5 บาท 

 
ฉบับละ 1 ใน 10 ของคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้นๆ แตไมต่ํากวา 5 บาท 

สถานีละ 1,000 บาท 
20 บาทตอ 1 โรงบม 
โรงละ 10,000 บาท 

1,000 บาทตอ 1 เครื่องอบ 
ฉบับละ 10,000 บาท 
ฉบับละ 3,000 บาท 
ฉบับละ 10 บาท 
ฉบับละ 50 บาท 

 
 
 

ฉบับละ 500 บาท 
ฉบับละ 250 บาท 

 
ฉบับละ 20 บาท 

 
ฉบับละ 1 ใน 4 ของคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้นๆ แตไมต่ํากวา 5 

บาท 
ฉบับละ 1 ใน 4 ของคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้นๆ แตไมต่ํากวา 5 

บาท 
ฉบับละ 1 ใน 10 ของ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ  แต
ไมต่ํากวา 5 บาท 

ที่มา: พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
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5.2 ระบบแสตมปยาสูบ (Stamp System)  
คําวา “แสตมปยาสูบ” พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใหความหมาย ไวในมาตรา 4  

“แสตมปยาสูบ หมายความรวมตลอดถึงเครื่องหมายอยางอื่นที่ใชแทนแสตมปยาสูบ” แสตมปยาสูบ
เปนสิ่งที่รัฐใชในการควบคุมการจัดเก็บภาษี และเปนสิ่งที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อแสดงวาบหุร่ีที่ปดแสตมป
ยาสูบนั้นเสียภาษีสรรพสามิตแลว และเปนเครื่องหมายที่คนทั่วไปสามารถสังเกตเหน็ไดงาย  

เนื่องจากแสตมปในทางภาษมีีความสําคัญมาก เพราะแสตมปแตละชนดิมีราคาเทา
มูลคาภาษีที่ตองเสีย ดังนั้น การบริหารแสตมปจึงมีกฎหมาย และระเบยีบรองรับที่ชัดเจน มกีาร
จัดระบบการควบคุมแสตมปอยางรัดกุม59 เชน  สถานที่เก็บรักษา  การรับและเก็บรักษา  การเบิกจาย 
การควบคุมทางบัญชี  การตรวจสอบ เปนตน 

บุหร่ีเปนสินคาที่กฎหมายกําหนดใหเสียภาษีสรรพสามิตโดยการปดแสตมปยาสูบ 
ทั้งนี้  มาตรา 18 และมาตรา 27 วรรคทาย กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตบุหร่ี (โรงงานยาสูบ) 
หรือผูนําเขาบุหร่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต โดยรัฐกําหนดใหบุหร่ีตองปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ 
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน การปดแสตมปยาสูบตองปดในตําแหนงที่เมื่อมีการนําบุหร่ีออกจาก
ซอง (ปดที่ซองตรงรอยสําหรับเปด) แสตมปจะฉีกขาดถกูทําลายจนเสียสภาพไปจากเดิมทันที  และ
วิธีการปดแสตมปยาสูบที่ตองใชกาวอยางดทีาหลังดวงแสตมปยาสูบใหทั่วแลวปดใหแนนสนิทจน
ไมสามารถแกะลอกได เปนตน   
โดยแบงการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากแสตมปยาสูบสําหรับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ และบุหร่ีนําเขา
มาในราชอาณาจักร ดังนี้  

5.2.1 บุหรี่ท่ีผลิตในประเทศ   
การบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีทีผ่ลิตในประเทศ  ใชระบบแสตมปในการจัดเก็บภาษี  

และกฎหมายไดกําหนดวิธีการปดและขีดฆาแสตมปไว60 (ไมใชบังคับแกโรงงานยาสบูในกรณีที่ใช
เครื่องหมายอยางอื่นแทนแสตมปยาสูบ) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบแบงเปน 2 รูปแบบ คือ  

1) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีโดยใชแสตมปยาสูบ โรงงานยาสูบตองชําระ 
คาแสตมปยาสูบตามจํานวนบุหร่ีที่นําออกจริงจากโรงงานยาสูบ เพื่อแลกกับแสตมปที่จะนําไปปดที่
โรงงานยาสูบ 
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 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง วิธีการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2534 และฉบับแกไขลาสุด  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 

2544  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2544 
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2) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีโดยใชเครื่องหมายอื่นแทนแสตมปยาสูบ เพื่อ

ความสะดวกในกระบวนการผลิตบุหร่ีของโรงงานยาสูบ ทั้งนี้โรงงานยาสูบจะเสียภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีในจํานวนที่เทากับจํานวนบุหร่ีทีน่ําออกจากโรงงานยาสูบในแตละวัน  

5.2.2  บุหรี่นําเขามาในราชอาณาจักร 
การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขามาในราชอาณาจักรจากแสตมป

ยาสูบจะมกีารควบคุมที่แตกตางจากบุหร่ีทีผ่ลิตในประเทศบางสวน ดังนั้นจึงกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติเร่ืองการจายแสตมป การปดแสตมปยาสูบ และการขีดฆาแสตมปยาสูบตางประเทศ61 ที่
ชัดเจนเปนการเฉพาะแยกออกจากแสตมปยาสูบของบุหร่ีผลิตในประเทศ  แบงออกเปนบุหร่ีนําเขา
มาในราชอาณาจักร ที่ปดแสตมปมาจากตางประเทศเรียบรอยแลว62 และบุหร่ีนําเขามาใน
ราชอาณาจักร ที่ปดแสตมปยาสูบ ณ ดานศลุกากร63 โดยผูนําเขาตองแจงใหกรมสรรพสามิตสง
เจาหนาทีไ่ปตรวจสอบและควบคุมการปดและขีดฆาแสตมปยาสูบบนซองยาสูบ ณ ดานศุลกากร 

การชําระภาษสํีาหรับบุหร่ีนาํเขามาในราชอาณาจักร กรมศุลกากรจะเปนผูเรียกเก็บ
คาแสตมปยาสูบแทนกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ กฎหมายไมไดใหอํานาจกรมสรรพสามิตในการ
ประกาศราคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไว  ดังนัน้ ราคานําเขาบุหร่ี
จึงเปนไปตามราคา ซี.ไอ.เอฟ.64 ของกรมศุลกากร แตอยางไรก็ตามกรมสรรพสามิตมีอํานาจ
ประกาศกําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาได 65โดยกรมสรรพสามิตประกาศราคาขายปลีกบุหร่ีจาก
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ที่ผูนําเขาตองแจงตามเงื่อนไขการขออนุญาตนําเขา มาคํานวณภาระภาษีรวมทุก
ประเภท และพิจารณาปจจัยภายนอกอื่นๆ ประกอบ (ดังในขอ 5.3 ) 
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 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการจายแสตมปยาสูบ การปดแสตมปยาสูบ และการขีดฆาแสตมปยาสูบตางประเทศ พ.ศ. 2537  
62

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขวาดวยการนําแสตมปยาสูบไปปดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตใน

ตางประเทศ ณ โรงงานผูผลิตยาสูบ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2536  
63

 ผูนําเขาชําระคาแสตมปยาสูบท่ีกรมสรรพสามิต และนําแสตมปยาสูบจากกรมสรรพสามิตไปปดบนซองบุหรี่ ณ ดานศลุกากร   
64

 มาตรา 5 ตรี (2) ในกรณียาเสนหรอืยาสูบท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรใหถือราคาซี.ไอ.เอฟ. ของยาเสนหรือยาสูบบวกดวยอากรขาเขา 

คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและคาธรรมเนียมอื่น.... 
 ในกรณีท่ีผูนําเขาไดรับการยกเวนหรอืลดอัตราอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น 
ใหนําอากรขาเขาท่ีไดรับการยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาตาม (2)  ดวย  
65

 มาตรา 23 วรรคสอง การขายยาสูบ หามมิใหขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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5.3 การกําหนดและการประกาศราคาบุหรี ่
การรับชําระภาษีบุหร่ีจากโรงงานยาสูบมีการตรวจสอบการชําระคาแสตมปยาสูบโดย

คํานวณจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่กรมประกาศกําหนด66 ซ่ึงกฎหมายใหอํานาจกรม
สรรพสามิตในการกําหนดและประกาศราคาขายบุหร่ีไว ถาเปนบุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ กรม
สรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม67เพื่อใชในการคํานวณภาษสีรรพสามิต
บุหร่ีได และสามารถประกาศกําหนดราคาขายสงบุหร่ีไมใหผูขายประเภทที่ 1 ขายเกนิกวาราคาที่
ประกาศได  และมีอํานาจในการประกาศกาํหนดราคาขายปลีกบุหร่ีทั้งที่ผลิตในประเทศ และบุหร่ี
นําเขาได ทั้งนีร้าคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกาํหนดเปนเพยีงเพดานราคาขายปลีกสูงสุด
ที่ผูขายปลีกบุหร่ีหามขายเกนิราคาที่ประกาศกําหนด   

ในทางปฏิบัตริาคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีกบุหร่ีที่กรมสรรพสามิต
ประกาศกําหนดนั้น กรมสรรพสามิตจะพจิารณาจากราคาขายที่ผูประกอบอุตสาหกรรมแจงใหกรม
สรรพสามิตทราบ68  เปรียบเทียบกับราคาบุหร่ีในปที่ผานมา ช้ันคุณภาพ (เกรด) ของบุหร่ีเดียวกนัวา
เหมาะสมหรือไม และพจิารณาปจจยัอ่ืนๆ ประกอบเพื่อประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ 
และราคาขายปลีกยาสูบใหเหมาะสมตอไป  

 
5.4 การควบคมุทางบัญช ี
การควบคุมทางบัญชีเปนมาตรการที่กําหนดใหเฉพาะผูไดรับอนุญาตบางประเภท

เทานั้น เชน 
1)   ผูไดรับอนญุาตรับซื้อใบยาสด (ผูบมใบยา)69  ตองทําบัญชีรายช่ือผูเพาะปลูกตน

ยาสูบที่รับซ้ือ บัญชียอดจํานวนน้ําหนกั และจํานวนเงนิทีซ้ื่อในระหวางเดือนเก็บไวในสถานที่ซ่ึง
ไดรับอนุญาต70   
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 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง กําหนดราคายาสูบท่ีทําในราชอาณาจักร ท่ีออกมาเปนระยะๆ  
67

 มาตรา 5 ตรี  (1) ......  วรรคสาม “ในกรณียาสูบท่ีทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคายาสูบตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  23 

เปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 

    มาตรา  23 ใหอธบิดีมีอาํนาจประกาศกําหนดราคายาสูบ 

                      การขายยาสูบ หามมิใหขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
68

 มาตรา 5 จัตวา เพือ่ประโยชนในการคํานวณมูลคาของยาเสนหรือยาสูบใหผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาขาย

ยาเสนหรือยาสูบตออธิบดีหรือผูท่ีอธิบดมีอบหมายตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
69
ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง อนุญาตใหบมใบยาพันธยาสูบเตอรกิชและพันธยาสูบเบอรเลย  ไดยกเวนใหผูบมใบยาพันธยาสูบเตอรกชิ

และพันธยาสูบเบอรเลย ไมตองจัดทําบัญชีในลักษณะเดียวกับพันธยาสูบเวอรยเินีย 
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2)  ผูไดรับอนญุาตอบใบยา71 ตองทําบัญชี ใบยาแหง  งบเดือนใบยาแหง ตามแบบที่

กรมสรรพสามิตกําหนดและสําเนาสงใหกรมสรรพสามิตตามเวลาทีก่รมสรรพสามิตกําหนด   
3) ผูไดรับอนญุาตผลิตบุหร่ี (โรงงานยาสูบ)72 ตองทําบัญชีรายวันการผลิตบุหร่ีและการ

นําบุหร่ีออกจากโรงงานยาสบู บัญชีการรับ-จาย และบัญชีงบเดือนแสดงการผลิต การนําบุหร่ีที่ผลิต
ไดเขาเก็บในโกดังหรือการนาํบุหร่ีออกจากโกดังในโรงงานยาสูบ และตองทํารายการแสดงจํานวน
บุหร่ีที่นําออกจากโรงงานยาสูบที่ขอเสียคาแสตมป เปนรายสัปดาห (งบสัปดาห)   
รายเดือน (งบเดือน) และยืน่แบบบัญชีตอเจาพนักงาน ตามแบบและเวลาที่กรมสรรพสามิตประกาศ
กําหนด  

4) ผูไดรับใบอนุญาตขายประเภท 1 ขายบุหร่ีไมจํากดัจํานวน ตองจัดทาํบัญชีประจําวนั
แสดงรายการปริมาณขายบหุร่ีที่มีอยู การไดมา และจําหนาย และตองจัดทํางบเดือนสงใหกรม
สรรพสามิตตามแบบที่อธิบดกีําหนด  

ปจจุบันการใชประโยชนจากการควบคุมบญัชีเปนไปในลักษณะการตรวจสอบความ
ครบถวนของการลงรายการบัญชีตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด และบญัชีที่ผูไดรับอนุญาตสําเนา
ใหกรมสรรพสามิตทราบกับบัญชีที่ผูไดรับอนุญาตจัดทาํมีความถูกตองตรงกันเทานัน้  
ยังไมไดมีการนําขอมูลทางบัญชีมาใชในเชิงวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยการผลิตกับผลผลิต  
(Input /Output Rates) เพื่อการบริหารจัดเกบ็ภาษี  
    

5.5  การใชเจาหนาท่ีควบคุมหรือตรวจสอบภาษ ี
การควบคุม73หรือตรวจสอบภาษีโดยเจาหนาที่ ดําเนนิการผานระบบใบอนุญาต  

ระบบแสตมป  การจัดทําบัญชี  และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  ดวยการจัดสงเจาหนาที่ไป
ประจําที่โรงงานยาสูบ เพื่อตรวจสอบจํานวนยาสูบ (บุหร่ี และผลิตภัณฑยาสูบ)  และหีบหอ ความ
ถูกตองของงบสัปดาห งบเดอืนที่โรงงานยาสูบจัดทํากอนสงใหกรมสรรพสามิตควบคุมการนําบหุร่ี
ออกจากโรงงานยาสูบ และใหเจาหนาที่ประจําโรงงานจดัทําบัญชีรับจายยาสูบที่รับและนําออกเปน 
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 ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขออนญุาตบมใบยา การออกใบอนุญาต บมใบยา และเงื่อนไขวาดวยการรับซ้ือใบ

ยาสด การบมใบยา การเก็บรักษาใบยาแหงและการทําบัญช ี
71

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวาดวยการอบใบยา การเก็บรักษาใบยา 

และการทาํบัญช ี
72

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวาดวยการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

การนํายาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ 
73

 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมการประกอบอตุสาหกรรมยาสูบที่รัฐดาํเนินการ พ.ศ. 2509 
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ประจําวนัตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด และตรวจสอบใหมีการชําระคาแสตมปยาสูบถูกตอง  
ควบคุมการปดแสตมปยาสูบที่ส่ังเขามาจากตางประเทศโดยโรงงานยาสูบกอนนําเขาเก็บในโกดงั 

เนื่องจากพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ไมไดใหอํานาจในการประเมินภาษยีอนหลัง 
หากเจาหนาทีต่รวจพบวามีการชําระภาษไีมถูกตอง กรมสรรพสามิตสามารถดําเนินการไดมีเพยีง
กรณีเดยีวคือ ส่ังพักการใชใบอนุญาตไมเกินหกเดือนหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 33) ซ่ึงใน
กรณีที่ผูถูกเพกิถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่ง ปนับแตวันที่
ไดทราบคําส่ัง  
 

5.6 บทกําหนดโทษ   
กฎหมายยาสบู กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัภาษยีาสูบไวหลายประเภท เชน การพักการ

ใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การปรับ การจําคุก  การสั่งริบบุหร่ีและเครื่องอุปกรณในการ
ผลิตบุหร่ี โดยกําหนดบทกําหนดโทษแตกตางกันตามประเภทการกระทําผิด การเพาะปลูกตนยาสูบ  
การขายใบยา การแจงปริมาณยาสูบ การไมใหความสะดวกแกเจาพนกังาน การครอบครองยาสูบ 
การขายยาสูบ เปนตน  ตวัอยางบทกําหนดโทษเกีย่วกบัภาษียาสูบดังในตารางที ่4.2 จะเห็นไดวา 
บทลงโทษคาปรับไมสอดคลองกับการกระทําผิดและไมไดปรับบทลงโทษมานานจึงเปนบทลงโทษ
คาปรับที่คอนขางต่ํา (เชนปรับไมเกนิ 500 บาท) เมื่อเทียบกับกฎหมายอืน่ๆ ทีใ่กลเคียงกัน และดงัที่
กลาวมาแลว กรณีที่มีการฝาฝนหลักเกณฑและไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.  2509  หรือ
กฎกระทรวง หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขทีอ่ธิบดีกําหนด ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจ
ส่ังพักการใชใบอนุญาตไมเกิน 6 เดือนหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตก็ได (มาตรา 33) ซ่ึงในกรณีที่ผู
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมไมไดจนกวาจะพนกําหนด 1 ปนับแตวันที่ไดทราบ
คําส่ัง ที่ผานมาบทลงโทษสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมกีารบังคับใช 

นอยคร้ังมาก  
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ตารางที่ 4.2 บทกําหนดโทษเกี่ยวกับภาษียาสูบ74

ประเภทความผิด บทลงโทษ มาตรา 
1. การเพาะปลกู การจําหนายใบยาสด 
    1.1 เพาะปลกูพันธุยาสูบไมตรงตามที่อธิบดี     
          กําหนด          
    1.2 ทําการเพาะปลูกตนยาสูบโดยไมไดรับ 
          อนุญาต 
    1.3 จําหนายใบยาสดแกผูอ่ืนโดยไมไดรับ 
          อนุญาต  

 
ปรับไมเกิน 500 บาท 

 
ปรับไมเกิน 500 บาท 

 
ปรับไมเกิน 500 บาท 

 

 
46 
 

46 
 

46 

2. การบมใบยา การจําหนาย การซื้อใบยาแหง 
    2.1 ตั้งสถานีบมใบยา หรือสรางโรงบมใบยา 
          เพิ่มขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต  
    2.2 ทําการบมใบยาโดยไมไดรับอนุญาต  

 
ปรับไมเกิน 2,000 บาท 

 
ปรับไมเกิน 2,000 บาท 

 
47 
 

47 
    2.3  จําหนายใบยาแหง โดยไมไดรับอนญุาต 
           ใหกับผูซ้ืออ่ืนที่ไมใชผูซ้ือใบยาที่ไดรับ 
           อนุญาตตามมาตรา 25 
    2.4 ซ้ือใบยาแหงจากผูบมใบยา โดยไมไดรับ 
           อนุญาต 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 
 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 

48 
 
 

48 

3. การอบใบยา 
    3.1 ตั้งโรงอบใบยา หรือเพิม่จํานวนเครื่องอบ 
          ใบยา โดยไมไดรับอนุญาต  
    3.2 ทําการอบใบยาโดยไมไดรับอนุญาต 
    3.3 ทําการหั่นใบยา โดยไมไดรับอนุญาต  

 
ปรับไมเกิน 2,000 บาท 

 
ปรับไมเกิน 2,000 บาท 
ปรับไมเกิน 500 บาท 

 
47 
 

47 
46 

4. การซื้อใบยาไมเปนไปตามราคาที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ปรับไมเกิน 500 บาท 46 

5. ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบ โดยไมไดรับ
อนุญาต 
 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 

48 
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 ยาสูบในตารางนี้รวมถึงบุหรีด่วย 
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ประเภทความผิด (ตอ) บทลงโทษ (ตอ) มาตรา 
6. ไมบรรจุยาสูบในซองและปดแสตมปยาสูบ
กอนนําออกจากโรงอุตสาหกรรม 

ปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 

48 

7. มียาสูบที่ไมไดปดแสตมปไวในครอบครอง
เกินกวา 500 กรัม (บุหร่ีซิกาแรต 200 มวนและ  
ไมเกิน 500 กรัม) 

ปรับ 10 เทาของคาแสตมปยาสูบที่ตองปด
หรือที่ยังขาดอยู แตตองไมนอยกวา 100 บาท 
ถาเปนบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและไม
มีประกาศกําหนดราคาขายปลีกไว ปรับกรมั
ละ 2 บาท แตตองไมนอยกวา 100 บาท 

49 

8. ขายยาสูบ นาํยาสูบออกแสดงเพื่อขาย โดย
ไมไดรับอนุญาต  

ปรับไมเกิน 500 บาท 46 
 

9. ขายยาสูบเกนิราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด ปรับไมเกิน 500 บาท 46 

10. ขายยาสูบที่ไมไดปดแสตมปยาสูบ  หรือมีไว
เพื่อขายยาสูบที่ไมไดปดแสตมป  

ปรับ 15 เทาของคาแสตมปยาสูบที่ตองปด
หรือที่ยังขาดอยู แตตองไมนอยกวา 100 บาท 
ถาเปนบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและไม
มีประกาศกําหนดราคาขายปลีกไว ปรับกรมั
ละ 2 บาท แตตองไมนอยกวา 100 บาท 

50 

11. นําเขาหรือสงออก เมล็ดพันธุยาสูบ ตนยาสูบ 
ใบยา ยาอัด ยาเสน ยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต  

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

52 

12. ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
กําหนดเกีย่วกบัการขออนุญาตการออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขวาดวยการนําส่ิงของเขา
มาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

52 

13. ครอบครองแสตมปยาสูบปลอม  ยาสูบที่ใช
แลวเพื่อนาํออกใช หรือเพื่อขาย โดยรูวาเปน
แสตมปยาสูบปลอม เปนแสตมปยาสูบที่ใชแลว 

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

53 

14. ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ปรับไมเกิน 100 บาท 45 
15. เปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตโดย
ไมไดรับอนุญาต 

ปรับไมเกิน 500 บาท 46 

16. ไมแจงชนดิและปริมาณหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับยาสูบตามที่เจาพนกังานตองการทราบ 
 

ปรับไมเกิน 500 บาท 46 
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ประเภทความผิด (ตอ) บทลงโทษ (ตอ) มาตรา 
17. ไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติ
ตามหนาที่  

ปรับไมเกิน 500 บาท 46 

18. ไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ หรือ
กฎกระทรวง ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด  

ส่ังพักการใชใบอนุญาตไมเกิน 6 เดือน 
หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

33 

ที่มา: พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
  
6. โครงสรางรายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 
  
 รายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2530-2533  เปน
รายไดจากภาษีบุหร่ีผลิตภายในประเทศ (โรงงานยาสูบ) เพียงแหลงเดียว ตอมาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2534 -2540 เร่ิมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีนําเขาแตยังเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบ
กับภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บไดจากบุหร่ีผลิตภายในประเทศ คือรอยละ 1-6 เทานั้น ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 254175 รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขาเริ่มมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดเปนรอยละ 10  
และขยายสัดสวนเพิ่มขึ้นเกือบทุกป จนกระทั่งปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สัดสวนภาษีสรรพสามิต
จากบุหร่ีนําเขาตอภาษีบุหร่ีโดยรวมสูงถึงรอยละ 26.79 (ตาราง 4.3) ในขณะที่ถาพิจารณาตาม
สัดสวนปริมาณบุหร่ีนําเขาตอปริมาณบุหร่ีที่เสียภาษีรวม การขยายตัวจะนอยกวามูลคาภาษีเล็กนอย  
(ตารางที่  2.6) 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ขอตกลงการคาเสรีกรณีอาฟตา กําหนดใหลดหยอนอตัราอากรขาเขาเพิ่มข้ึน จากเดิมอัตรารอยละ 20 เปนอัตรา           

รอยละ 15  
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ตารางที่ 4.3 รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในประเทศและนําเขา ปงบประมาณ พ.ศ. 2530-2549  

ในประเทศ สัดสวน(%) นําเขา สัดสวน(%) ภาษีรวม (ลานบาท) เพ่ิม/ลด(%)

2530 9,968         100.00         -          -              9,968                      n.a.

2531 10,687       100.00         -          -              10,687                     7.21              

2532 12,065       100.00         -          -              12,065                     12.90            

2533 13,636       100.00         -          -              13,636                     13.02            

2534 15,679       98.62           219          1.38 15,899                     16.59            

2535 14,654       94.92           785          5.08 15,438                     2.90-              

2536 14,500       94.48           847          5.52 15,347                     0.59-              

2537 18,871       94.34           1,132       5.66 20,003                     30.34            

2538 19,498       94.03           1,239       5.97 20,737                     3.67              

2539 22,748       94.41           1,346       5.59 24,093                     16.18            

2540 28,302       95.11           1,455       4.89 29,756                     23.50            

2541 25,824       90.00           2,868       10.00 28,692                     3.58-              

2542 23,130       86.60           3,578       13.40 26,708                     6.91-              

2543 23,526       83.86           4,529       16.14 28,055                     5.04              

2544 25,632       80.65           6,150       19.35 31,782                     13.29            

2545 25,111       80.36           6,136       19.64 31,248                     1.68-              

2546 26,528       81.16           6,159       18.84 32,687                     4.61              

2547 27,601       76.33           8,561       23.67 36,162                     10.63            

2548 28,604       74.83           9,619       25.17 38,223                     5.70              

2549 26,085       73.21           9,543       26.79 35,628                     6.79-              

ที่มา: กรมสรรพสามิต ณ วันที่ 22 มกราคม 2550 

ปงบประมาณ
รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต (ลานบาท)
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บทที่ 5 

สัดสวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต 
 

1. บทนํา 
 
 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีทางออมซึ่งจัดเกบ็จากสินคาและบริการเฉพาะอยาง   
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีซิกาแรต (เรียกสั้นๆ วา “บุหร่ี”) มีผลทําใหราคาบุหร่ีซิกาแรต
สูงขึ้น นําไปสูการลดปริมาณการบริโภค ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจึงจัดเปน “ภาษีบาป” (Sin Tax) 
เพราะบุหร่ีถูกพิจารณาวาเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง เปนสนิคาที่เมื่อบริโภคแลวเปนอนัตรายตอ
สุขภาพหรือขัดตอศีลธรรมอันดี76 กอใหเกดิผลกระทบภายนอกทางลบตอสังคม รัฐบาลของ
ประเทศตางๆ มีนโยบายทีจ่ะจํากัดหรือลดการบริโภคบุหร่ี   ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนเครื่องมือการ
คลังที่สําคัญของรัฐที่ใชจํากดัหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี ประสิทธิภาพของภาษสีรรพสามิต
บุหร่ีในการจํากัดหรือลดปรมิาณการบริโภคบุหร่ีจึงขึ้นอยูกับวา  ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสงผลให
ราคาบุหร่ีเพิ่มขึ้นมากเทาไร และนําไปสูการจํากัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ีมากนอยแคไหน  
ในบทนีจ้ะศกึษาเกีย่วกับภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ผานมา และวเิคราะหถึง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีผานผลกระทบของภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก
บุหร่ี เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอไป  
  
2.  ความสัมพนัธระหวางภาษีสรรพสามิตบุหรี่กับราคาขายบุหรี่ 
 
2.1 ความสัมพนัธระหวางภาษีสรรพสามิตกับราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมบุหรี่ 
 
 ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเปนภาษีทางออม กลาวคอื ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตสามารถ
ผลักภาระภาษทีี่ตนตองเสียใหแกรัฐไปสูผูบริโภคดวยการรวมภาระภาษีในราคาบุหร่ีที่ตนจําหนาย
ใหแกผูอ่ืนได ในกรณีนี้ ผูมหีนาที่เสียภาษตีามกฎหมาย คือ ผูประกอบการหรือโรงงานยาสูบ และ
ผูนําเขาบุหร่ีเขามาในราชอาณาจักร และเมือ่มีการผลักภาระภาษไีปในราคาขายบุหร่ี จงึเทากับวา 
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 สินคาท่ีถูกจัดเก็บภาษี และจัดอยูในกลุมภาษีบาป อาทิ สุรา ยาสูบ ไพ ฝน (ฝนหามจาํหนายตั้งแตป พ.ศ. 2502) 
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ผูซ้ือบุหร่ีเปนผูรวมรับภาระภาษีสรรพสามิตกับผูมีหนาที่เสียภาษี ภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจะถูก
ผลักจากผูมีหนาที่เสียภาษีไปสูผูซ้ือมากนอยแคไหนขึ้นกับอํานาจการตอรองระหวางผูซ้ือและผูขาย 
ซ่ึงโดยปกติ การซื้อขายสินคาในระบบตลาดโดยทัว่ไป เมือ่รัฐกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีทางออม  
ผูขายจะไมสามารถผลักภาระภาษีทางออมไปสูผูซ้ือไดทั้งหมด เพราะผูขายกลัววา ถาขึ้นราคาสินคา
สูงขึ้นเทากับภาษีที่เพิ่มขึ้นแลว ผูซ้ือจะลดปริมาณการซื้อสินคาลงจํานวนมาก  อํานาจการตอรอง
ราคาระหวางผูซ้ือและผูขายนี้ ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรอธิบายดวย คาความยดืหยุนของอุปสงคตอ
ราคา และคาความยดืหยุนของอุปทานตอราคา ถาผูซ้ือมีอํานาจการตอรองมากกวาผูขาย ผูขายจะไม
สามารถขึ้นราคาสินคาเพื่อครอบคลุมภาระภาษีของตนทัง้หมดได มิฉะนั้นจะทําใหปริมาณการซื้อ
สินคาลดลงมาก หรือคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามากกวาคาความยดืหยุนของอุปทานตอ
ราคา แตถาผูขายมีอํานาจการตอรองมากกวาผูซ้ือ ผูขายจะสามารถขึ้นราคาสินคาเพื่อครอบคลุม
ภาระภาษีของตนไดมากขึ้น เพราะเมื่อราคาสินคาสูงขึ้นปริมาณการซื้อไมลดลงมากนัก ผูซ้ือยัง
จําเปนตองใชสินคาตอไป 
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 5 ตรี กําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษตีอง
ผลักภาระภาษสีรรพสามิตทั้งหมดไปในราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ไมไดเพยีงบางสวนตาม 
กลไกตลาดหรอือํานาจการตอรองระหวางผูซ้ือและผูขาย โดยกฎหมายกําหนดใหภาษีสรรพสามิต
ตองรวมอยูในราคาที่ผูซ้ือสามารถซื้อบุหร่ีไดจากโรงอุตสาหกรรมหรือราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม 
 มาตรา 5 ตรี “ การเสียคาแสตมปยาสูบตามมูลคานั้น ใหถือมูลคาตาม (1) และ(2) โดย
ใหรวมถึงคาแสตมปยาสูบที่พึงตองชําระดวย ดังนี ้
 (1) ในกรณยีาเสนที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม.....     
   ในกรณียาสูบที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคายาสูบตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตามมาตรา 23 เปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ 

(2) ในกรณียาเสนหรือยาสูบที่นาํเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
 ของยาเสนหรือยาสูบ บวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน และภาษี และคาธรรมเนียมอ่ืน.... 
 ราคาซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ไดแก ราคายาเสนหรือยาสูบทีบ่วกดวยคาประกันภัยและ 
คาขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้เวนแต..... 

มาตรา 23 ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดราคายาสูบ  
การขายยาสูบ หามมิใหขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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 วิธีการคํานวณภาษีที่กําหนดใหฐานภาษีหรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีภาษีรวม 
อยูดวยนัน้ เรียกวา “อัตราภาษีแบบรวมใน” (Inclusive Tax Rate) วิธีการคํานวณภาษแีบบนี้ทําให
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซ่ึงเปนตนทุนสวนหนึ่งของผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิต (โรงงานยาสูบ และ       
ผูนําเขา) ตองถูกผลักรวมไปในราคาบุหร่ีที่จําหนายทั้งสิ้น เพื่อใหราคาบุหร่ีที่จําหนายสูงขึ้นตาม
ภาษีสรรพสามิตที่รัฐจัดเกบ็ โดยรัฐกําหนดใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจํานวนเทาใดยอมทําให
ราคาบุหร่ีสูงขึ้นจากตนทุนและกําไรจํานวนเทานั้น ผูขายไมสามารถที่จะเลือกรับภาระภาษเีพียง
บางสวน และผลักภาระภาษบีางสวนไปใหผูซ้ือ ทําใหราคาบุหร่ีที่จําหนายเพิ่มขึน้นอยกวาภาษีที่
กําหนดไมได ปริมาณการบริโภคบุหร่ีจะไดจํากดัหรือลดลงเมื่อมีการจัดเก็บหรือข้ึนภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีนั่นเอง 
 การที่ภาษีถูกกาํหนดใหรวมอยูในฐานภาษ ี(ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม) ที่ใช
คํานวณภาษีนี่เองทําให ความสัมพันธระหวางภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกับราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมแปรผันตามกนั โดยเมื่อภาษสีรรพสามิตบุหร่ีสูงขึ้น ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมจะ
สูงขึ้นตามและในทางกลับกนั ถาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมสูงขึ้น มูลคาภาษีสรรพสามิตจะ
สูงขึ้นตาม  โดยภาระภาษีที่แทจริงของผูมีหนาที่เสียภาษจีะมีคาสูงกวาอัตราภาษีที่รัฐกําหนด ซ่ึงจะ
อธิบายในรายละเอียดในสวนตอไป  
 
  ภาษีสรรพสามิตสูงขึ้น       ฐานภาษีสรรพสามิตสูงขึ้น  
   
 
2.2 ความสัมพนัธระหวางภาษีสรรพสามิตกับราคาขายสงบุหรี่ และราคาขายปลีก  
 
 ตามโครงสรางอุตสาหกรรมบุหร่ี แผนภาพที่ 5.1 จะเห็นไดวา มีระบบการควบคุม
ระหวางผูขายและผูซ้ือเปนทอดๆ ไมใชวาจะซื้อขายบุหร่ีกันไดอยางเสรี แตสามารถซื้อขายบุหร่ี 
ไดจากผูที่ไดรับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือนําเขาจากรัฐ และ/หรือจากผูขายในชวง
กอนหนาเทานัน้ การกําหนดดังกลาวเพื่อใหผูขายบุหร่ีควบคุมกันเอง ปองกันไมใหมีการขายบุหร่ี
ปลอมหรือบุหร่ีลักลอบ กลาวคือ เมื่อผูผลิตหรือผูนําเขาบุหร่ีขายบุหร่ีไปแลว ผูซ้ือทอดแรกคือ 
ผูขายสง   (ผูไดรับอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1) จะจําหนายบหุร่ีไปสู ผูขายสงชวง (ผูไดรับ
อนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2)  ผูขายสงชวงจะขายบหุร่ีตอไปยังผูขายปลีก (ผูไดรับอนุญาตขาย
ยาสูบประเภทที่ 3) 77และผูขายปลีกจึงขายบหุร่ีใหแกผูบริโภค  ภาระภาษีสรรพสามิตจะถูกผลัก 
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 ใบอนุญาตยาสูบ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

๒๗/๐๓/๕๐ ๑๑:๔๙ น. 71 



    
โครงการศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหร่ีซิกาแรต (ชลธาร วิศรุตวงศ, 2550) 

 
ตอไปเปนทอดๆ จากผูขายแตละชวงไปสูผูซ้ือและสุดทายคือผูบริโภคบุหร่ี ทั้งนี้กฎหมายยาสูบ
ยังใหอํานาจรฐัในการกําหนดเพดานราคาขั้นสูงสุดของราคาไดดวย ซ่ึงตีความวา ครอบคลุมทั้ง
ราคาขายสง และราคาขายปลีกบุหร่ี  ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 23 คือ 
กําหนดการขายยาสูบหามมใิหผูใดขายเกินราคาที่อธิบดีประกาศกําหนด  
 พบวา เมื่อใดที่รัฐปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี จะสงผลใหราคาขายสง และ
ราคาขายปลีกบุหร่ีสูงขึ้นตามไปดวย โดยราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นมากกวามูลคาภาษีที่ปรับ
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในอดีตรัฐเคยประกาศกําหนดเพดานราคา ทั้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคา
ขายสง และราคาขายปลีก ดังนั้น ความสัมพันธระหวางภาษีสรรพสามิตบุหร่ีกับราคาขายสงและ
ราคาขายปลีกบุหร่ีจึงเปนแบบแปรผันตามกัน ทั้งนี้ รัฐมอํีานาจกําหนดราคาขายปลีกขั้นสูงสุด
เทานั้น ทําใหในทางปฏิบัติราคาขายปลีกบุหร่ีผลิตในประเทศจะขายตามราคาขายปลีกที่รัฐประกาศ 
ในขณะที่ ผูนําเขาจะขายปลกีในราคาที่ต่ํากวาราคาขายปลีกที่รัฐประกาศประมาณ 2-5 บาทตอซอง 
โดยทั่วไปกําไรของผูขายสง (ป 1) จะสูงกวาผูขายสง (ป 2) และกําไรของผูขายสง (ป 2) จะต่ํากวา
กําไรของผูขายปลีก (ป 3)  
 

แผนภาพที่ 5.1 โครงสรางอตุสาหกรรมบหุรี่ 
 

ผูขายสงชวง ผูขายสง ผูประกอบการ 
(ในประเทศ) 

 
 
 ผูขายปลีก ผูซ้ือ 
 
 
 
 

ผูขายสงชวง ผูขายสง ผูประกอบการ 
(ตางประเทศ) 

ผูนําเขา 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
1. ประเภท 1 ขายโดยไมจํากัดจาํนวน ฉบับละ 1,000 

2. ประเภท 2 ขายครั้งละไมเกิน 20,000 มวน 

3. ประเภท 3 ขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน  
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3.  ภาระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
  
3.1 ภาระภาษท่ีีแทจริง 
 ภาระภาษีทีแ่ทจริง (Effective Tax Rate) ที่ผูมีหนาที่เสียภาษีรับภาระภาษซ่ึีงสามารถ
คํานวณไดจากสัดสวนมูลคาภาษีที่เขาเสยีใหแกรัฐตอฐานภาษกีอนการเสียภาษี ในทีน่ี้คือ ตนทุน
และกําไรในการผลิตบุหร่ี หรือมูลคาภาษีตอฐานภาษีที่ยังไมไดรวมภาษ ี วิธีการคํานวณภาระภาษี
เชนนี้ บางครั้งเรียกวา “อัตราภาษแีบบแยกนอก” (Exclusive Tax Rate) การคํานวณภาษีแบบอัตรา
แยกนอกนี้มกีารใชกันอยูทัว่ไป ที่รูจักกนัมากไดแก ภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษีเงินได  
 
 ภาระภาษีทีแ่ทจริง (Effective Tax Rate: %) = มูลคาภาษีที่เสียใหแกรัฐ      * 100 
               ฐานภาษีกอนการเสียภาษ ี
 
 ตัวอยาง:  การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่อัตรารอยละ 7 จะคดิคํานวณจากฐานภาษีคือ
มูลคาเพิ่มของสินคาหรือบริการ โดยที่ฐานภาษีของภาษีมูลคาเพิ่มไมมีภาษีมูลคาเพิม่รวมอยูดวย 
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเปนอัตราภาษแีบบแยกนอก (Exclusive Tax Rate) ดังนั้นถาผูผลิตสินคามี
ตนทุนและกําไรหรือมูลคาเพิ่มในการผลติสินคาเทากับ 100 บาท เขาจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 7 
บาท ภาระภาษีที่แทจรงิคือ 7/100  = 7 % ซ่ึงเทากับอัตราภาษแีบบแยกนอกและเปนอัตราภาษีที่
กฎหมายกําหนด ราคาที่ผูผลิตขายใหแกผูซ้ือเทากับ 100+ 7 = 107 หรือนอยกวา ขึ้นกับอํานาจใน
การตอรองระหวางผูซ้ือและผูขาย  
 
 ภาระภาษีทีแ่ทจริง (Effective Tax Rate: %) =     7      * 100 = 7 % 
                  100 
   
 สวนการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตเปนอัตราภาษแีบบรวมใน (Inclusive Tax Rate) 
กฎหมายกําหนดใหคํานวณภาษีจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่รวมภาษีสรรพสามิตไวแลว 
สมมติวาอัตราภาษีสรรพสามิตที่กฎหมายกําหนดเทากับรอยละ 7 และตนทุนรวมกําไรเทากับ 100 
บาท มูลคาภาษีสรรพสามิตเมื่อคํานวณตามสูตรคณิตศาสตรอัตราภาษีแบบรวมในทีอ่ธิบายในบทที่ 
2 จึงเทากับ 7/(100-7) *100  = (7/93) * 100 =  7.52 และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเทากับ 100 +  
7.52 = 107.52 ภาระภาษีจึงเทากับ 7.52/100 = 7.52%  จะเห็นไดวาภาระภาษีสรรพสามิตที่แทจริง 
(7.52%) จะสูงกวาอัตราภาษทีี่กฎหมายกําหนด (7%) และสูงกวากรณีของภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะฐาน
ภาษีสรรพสามิตกําหนดใหรวมภาษีสรรพสามิตไวดวย หรือมีการคํานวณภาษีบนฐานที่มีภาษ ี
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นั่นเอง  ดังนั้น อัตราภาษีสรรพสามิตที่กําหนดในกฎหมายจึงเปนอตัราภาษแีบบรวมใน และ
กอใหเกิดภาระภาษีที่แทจริงเทากับอัตราภาษีแบบแยกนอก 
 
 ภาระภาษีทีแ่ทจริง (Effective Tax Rate: %) =     7.52      * 100 = 7.52 % 
                    100 
  
 
 3.2 ภาระภาษสีรรพสามิตบหุรี่ซิกาแรต 
 
 สําหรับภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตของประเทศไทย รัฐกําหนดใหจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตรารอยละ 79 สมมติให การผลิตบุหร่ีซิกาแรต ผูประกอบการมีตนทุนและตองการ
กําไรจากการผลิตบุหร่ีรวม 21 บาท และรัฐกําหนดใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีมูลคาเทากับ 
79 บาท ภาระภาษีดังกลาวเปนตนทุนของผูผลิต และผูผลิตยอมตองการผลักภาระตนทุนดังกลาว
ไปสูผูซ้ือ โดยการขึ้นราคาบุหร่ี สมมติวา ผูผลิตสามารถผลักภาระภาษไีปในราคาที่ขาย  
 ณ โรงอุตสาหกรรมไดทั้งสิ้น ราคาที่ผูผลิตจําหนายบหุร่ีใหแกผูซ้ือจึงเปนราคาทีค่รอบคลุมตนทุน 
กําไร และภาษสีรรพสามิตทั้งหมด ซ่ึงเทากบั 21 + 79 = 100 บาท หรือคิดคํานวณแลว มูลคาภาษี
สรรพสามิตมีคาเทากับรอยละ 79 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม78 ในกรณีเชนนี้ ภาระภาษี
สรรพสามิตที่แทจริงซ่ึงคํานวณจากสัดสวนมูลคาภาษีสรรพสามิตตอตนทุนและกําไร (ฐานภาษี
กอนการเสียภาษี) จะเทากับ 79/21 = 3.76 หรือ 376% หมายถึง ถาผูประกอบการผลิตบุหร่ีดวย
ตนทุนและกําไร 1 บาท เขาจะตองเสียภาษีสรรพสมิต 3.76 เทาของทุกๆ 1 บาทของตนทุนและกําไร 
แมวาอัตราภาษีที่กฎหมายกาํหนด (อัตราแบบรวมใน) อยูที่รอยละ 79 แตภาระภาษีทีแ่ทจริงของ
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี (อั

                                                       

ตราแบบแยกนอก) สูงถึง 376%  
 
 ภาระภาษีทีแ่ทจริง (Effective Tax Rate: %) =       79     * 100 = 376 % 
                                 (100 -79) 
  
 กรณีบุหร่ีนําเขา ราคาบุหร่ีที่นําเขาจะเทากับราคาซี.ไอ.เอฟ. ซ่ึงจัดเก็บภาษีศุลกากร
หรือที่เรียกวา “อากรขาเขา” โดยกรมศุลกากร อัตราภาษอีากรขาเขามีหลายอัตรา ตั้งแตรอยละ 5 -60 
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 ถาคํานวณโดยใชสูตรคณิตศาสตร (อธบิายในบทที่ 2)  ดวยการนําตนทุนรวมกําไร 21 บาท มาคูณกบั 79/21 = 3.76  ซ่ึงจะได 21 * 79/21 = 

79 น่ันคือ มลูคาภาษสีรรพสามิต และเมือ่ตนทุนและกําไรรวมกับภาษีสรรพสามิต เพื่อผลักภาระภาษีสรรพสามิตไปในราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมแลว ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมจึงเทากับ 21 + 79 = 100  
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ขึ้นกับขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ และประเทศทีส่งออกสินคาเขามาในราชอาณาจักรไทย 
ภาษีสรรพสามิตจะคํานวณจากฐานราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมกับอากรขาเขา เนื่องจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
รวมกับอากรขาเขา ยังไมไดรวมภาษีสรรพสามิตไว จึงตองนําฐานราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมกับอากรขา
เขา มาคูณกับสูตรคณิตศาสตรอัตราภาษีแบบรวมในกอน ซ่ึงสําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่
รอยละ 79 ภาระภาษีทีแ่ทจริงจะเทากับ 376%  และมูลคาภาษีสรรพสามิตจะเทากับ (ราคาซี.ไอ.เอฟ. 
+ อากรขาเขา)* 376%   
 
   ตารางที่ 5.1: ตัวอยางการคาํนวณภาระภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 

ฐานภาษี อัตราภาษี อัตราภาษี มูลคาภาษี ราคาขาย
แบบแยกนอก แบบรวมใน ณ โรงฯ

ผลิตในประเทศ ตนทุน + กําไร (%)
21 376.19      79 79.00      100.00
22 376.19      79 82.76      104.76
5 376.19      79 18.81      23.81  
6 376.19      79 22.57      28.57  

100 376.19      79 376.19     476.19
101 376.19      79 379.95     480.95
100 233.33      70 233.33     333.33
100 300.00      75 300.00     400.00
100 400.00      80 400.00     500.00

ราคาซี.ไอ.เอฟ. ราคาซี.ไอ.เอฟ +อากรขาเขา (5%)
20                 21 376.19      79 79.00      100.00
21                 22 376.19      79 82.76      104.76
5                   5 376.19      79 18.81      23.81  
6                   6 376.19      79 22.57      28.57  

95                 100 376.19      79 376.19     476.19
96                 101 376.19      79 379.95     480.95
95                 100 233.33      70 233.33     333.33
95                 100 300.00      75 300.00     400.00
95                 100 400.00      80 400.00     500.00

  
 
 มูลคาภาษีคํานวณจากฐานภาษี คูณกับ อัตราภาษี (อัตราแบบรวมใน) ดงันั้น ไมวาฐาน
ภาษีสูงขึ้น และ/หรือ อัตราภาษีสูงขึ้นจะทําใหมูลคาภาษสีรรพสามิตสูงขึ้นตามไปดวย 
 
  มูลคาภาษี =      อัตราภาษี *   ฐานภาษ ี
     TAX      =         t             *   Ex Factory Price 
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และเนื่องจากฐานภาษีสรรพสามิตกฎหมายกําหนดใหรวมภาษีสรรพสามิตทั้งหมดไวดวย ทําให
ความสัมพันธระหวางอัตราภาษี และฐานภาษหีรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีลักษณะแปรผัน
ตามกัน ดังทีก่ลาวมาขางตน คือ ถาอัตราภาษีสูงขึ้น ฐานภาษีจะสูงขึ้นตามไปดวย อีกทัง้ทําใหมูลคา
ภาษีสูงขึ้นในสัดสวนที่มากกวาอัตราภาษทีี่สูงขึ้น   
 ตารางที่ 5.1 แสดงใหเห็นวา ถาอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีคงที่ การที่ฐานภาษเีพิ่มขึ้น
หรือลดลงจะทําใหมูลคาภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปดวย แตในมูลคาและสัดสวนที่แตกตางไป
จากฐานภาษี  สําหรับอัตราภาษีที่รอยละ 79 ฐานภาษีที่แตกตางไป 1 บาททําใหมูลคาภาษแีตกตาง
ไป 3.76 บาท และถาอัตราภาษีสูงขึ้น 1 % อัตราภาษีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 79 เปนรอยละ 80 ทําให
ภาระภาษีเพิ่มขึ้นจาก 376% เปน 400% นั่นหมายถึง เมื่ออัตราภาษีสูงขึ้น ฐานภาษีที่แตกตางไป  
1 บาทจะทํามลูคาภาษีแตกตางเพิ่มขึ้นจาก 3.76 บาท เปน 4 บาท ในทางกลับกัน ถาฐานภาษีต่าํ 
ก็จะทําใหเสยีภาษีลดลงได  ถาผูมีหนาที่เสียภาษีแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมต่ํากวาความเปน        
จริง 1 บาท จะทําใหเขาเสียภาษีลดลง 3.76 บาท  ดังนั้น  การที่รัฐกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตใน
อัตราที่สูงขึ้นมากเทาใด จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการหนีภาษี ตลอดจนการแจงราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. ต่ํากวาที่เปนจริงมากขึ้นตามไปดวย 
 การคํานวณภาษีสรรพสามิตที่กําหนดใหใชอัตราแบบรวมใน ทําใหภาระภาษีทีแ่ทจริง 
(อัตราภาษแีบบแยกนอก) ของภาษีสรรพสามิตสูงกวาอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนด (อัตราแบบรวม
ใน) ไวมาก ยิ่งอัตราภาษีกําหนดไวสูงเทาใด ภาระภาษีทีเ่กิดขึ้นจะสูงขึ้นมากกวามาก ตามสูตร
คณิตศาสตรที่ ดังที่อธิบายไวในบทที ่2 นอกจากนี้ กรณีบหุร่ีนําเขา อัตราอากรขาเขาจะมีผลตอฐาน
ภาษีที่จะใชคํานวณมูลคาภาษีสรรพสามิตดวย โดยถาอากรขาเขาสูง จะทําใหฐานภาษีสรรพสามิต
สูงตามไปดวย และเมื่อคํานวณผานสูตรคณติศาสตรของอัตราแบบรวมในจะทําใหมูลคาภาษี
สรรพสามิตสูงขึ้น สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่รอยละ 79 ทุกๆ 1 บาทที่ฐานภาษีเพิ่มขึ้น จะ
ทําใหมูลคาภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 3.76 บาท หรือ 3.76 เทาของตนทุนและกําไร 
 
4. การคํานวณภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบหุรี่ซิกาแรต 
 
 ในชวง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีขึ้นมา
โดยตลอด  จากอัตราภาษีรอยละ 55 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2533 จนถึงปปจจุบัน (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550) อัตราภาษีรอยละ 79 ซ่ึงเปนอัตราภาษีที่เกือบจะเต็มเพดานอัตราภาษีตามกฎหมาย (รอย
ละ 80) แลว 
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แผนภาพที่ 5.2: อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต

55 60 62
68 70 71.5

75 79

0

20

40

60

80

100

2535 2537 2538 2539 2541 2543 2544 2548
ปงบประมาณ

 อัตราภาษี (%)

Tax Rate

 
จึงมีบางคนคิดวา ประเทศไทยนาจะเปนประเทศที่จดัเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอยูในระดับที่สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติแลว และอาจจะเปนอัตราภาษีที่สูงมากเกินไปแลว จนอาจทําใหเกิด
ปญหาตนทุนในการบริหารจดัเก็บที่สูงขึ้นจากการหนภีาษแีละหลบเลี่ยงภาษีกนัอยางกวางขวาง  
ในบทนีจ้ะวิเคราะหและคํานวณหาภาระภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีทีแ่ทจริง ตลอดจนสัดสวนมูลคา
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีของประเทศไทยวา มีคาสูงแลวจริงหรอืไม อยางไร 
 การวิเคราะหโจทยขางตน ผูศึกษาใชขอมูลราคาบุหร่ี ไดแก ราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม ราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศ ซ่ึงเปนราคาขายปลีกขั้นสูงสุด79 และอัตรา
ภาษีจากกรมสรรพสามิต นําขอมูลดังกลาวมาคํานวณผานสูตรคณิตศาสตรอัตราภาษีแบบรวมในที่
ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 2 เพื่อหามูลคาภาษีสรรพสามิต หลังจากนัน้คํานวณหาสัดสวนมูลคาภาษี
สรรพสามิตตอราคาขายปลีกที่ประกาศ  
 ขอมูลที่ใชคํานวณเปนขอมลูราคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากกรมสรรพสามิต 
ไดแก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คาแสตมปบุหร่ีนําเขา และราคาขายปลีกบุหร่ี (ประกาศ)  ซ่ึงได
รวมกับภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดในอัตรามวนละ 9.30 สตางค และภาษีมลูคาเพิ่มแลว         

                                                        
79

 ในทางปฏิบัติ พบวา โรงงานยาสูบจะขายปลีกบุหรี่ตามราคาที่กรมสรรพสามติประกาศ คือราคาสูงสุด ในขณะที่บุหรี่นําเขามีการขาย

ปลีกในราคาหลายหลาก สวนใหญจะขายในราคาที่ต่าํกวาราคาที่กรมสรรพสามติประกาศ  ทําใหสัดสวนมูลคาภาษีบุหรีต่อราคาขายปลีก
สําหรับบุหรี่นําเขาในทางปฏิบัติจะสูงกวาท่ีคํานวณเล็กนอย 
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ทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยโดยถวงน้ําหนักตามปริมาณบหุร่ีที่เสียภาษี เพื่อสะทอนถึง สวนแบง
การตลาดสรุปผลไดดังนี้ 80

 
1. บุหร่ีในประเทศ มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเฉลี่ยประมาณ 25 บาทตอซอง ราคา

ขายปลีกที่ประกาศเฉลี่ย 40 บาทตอซอง มูลคาภาษีสรรพสามิตที่เสียใหแกรัฐ
ประมาณ 20 บาทตอซอง โดยมีตนทุนและกําไรในการผลิตบุหร่ีตอซองประมาณ 5 
บาทกวา ผลจากการคํานวณ พบวา ภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีเฉล่ีย
เทากับ รอยละ 50 ทั้งนี้ บุหร่ีผลิตในประเทศที่มีขนาดสวนแบงการตลาดใหญที่
สําคัญ เชน  กรองทิพย 90 สายฝน 90 และวอนเดอร (Wonder)    

2. บุหร่ีนําเขา มีราคาซี.ไอ.เอฟ. (เปรียบเทยีบกบัตนทุนรวมกาํไรในการผลิตบุหร่ี         
ซิกาแรต) เฉล่ียซองละประมาณ 6 บาทกวา บุหร่ีนําเขาสวนใหญเสียอากรขาเขาใน
อัตรารอยละ 5 ของราคาซี.ไอ.เอฟ. มีจํานวนนอยที่เสยีอากรขาเขาในอัตรารอยละ 
60 ราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาที่ประกาศเฉลีย่ 65 บาทตอซอง มูลคาภาษสีรรพสามิตที่
เสียใหแกรัฐเทากับ 25 บาทตอซอง ผลจากการคํานวณ พบวา สัดสวนภาระภาษี
สรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีของบุหร่ีนําเขาเฉลี่ยเทากับรอยละ 38  บุหร่ีนําเขา
ที่มีสวนแบงการตลาดที่สําคัญ เชน แอลแอนดเอ็ม (L&M) มารลโบโร (Marlboro)       
เปนตน 

 
สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขา (38%) มีคาต่ํากวา 

สัดสวนของบหุร่ีผลิตในประเทศ (50%)  เพราะแมวา ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขาคํานวณจากฐาน
ของราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมกับอากรขาเขา หรือมีการคํานวณภาษีสรรพสามิตบนภาษี (อากรขาเขา)  
ก็ตาม แตราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาที่ประกาศมีคาเฉลี่ยสูงกวาราคาขายปลีกบุหร่ีผลิตในประเทศ 
ตัวหารของสัดสวนดังกลาวของบุหร่ีนําเขาจึงมีคาสูงกวา ทําใหสัดสวนมีคาต่ําลง 
 ทั้งนี้ ตัวแปรกาํหนดที่สําคัญในการกําหนดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ คอื 
ตนทุนและกําไรในการผลิตบุหร่ีในประเทศ เพราะตนทนุและกําไรเปนตัวแปรที่กําหนดราคาขาย ณ 
โรงอุตสาหกรรม ผูประกอบการหรือผูผลิตบุหร่ีมีหนาที่ตามกฎหมายทีต่องแจงราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมของบุหร่ีแกกรมสรรพสามิตกอนการจําหนาย  ถาผูประกอบการแจงราคาขาย ณ โรง 
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 เนื่องจากขอมลูราคาบุหรี่บางสวนเปนขอมูลปกปดเพือ่ประโยชนทางธุรกิจและภาระภาษ ีผูเขียนจึงนําเสนอเฉพาะผลสรุปที่ไดจากการ

คํานวณ และนําเสนอตัวเลขตัวอยางซึ่งใกลเคียงกับราคาเฉลีย่ของบุหรี่แทน 
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อุตสาหกรรมต่ํา อันเนื่องมาจากตนทนุและกําไรในการผลิตบุหร่ีมีคาต่ํา จะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีบหุร่ี
ไดต่ํา  
 ในขณะที่ ตวัแปรที่สําคัญในการกําหนดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขา คือ อากรขาเขา 
และ ราคาซี.ไอ.เอฟ. ซ่ึงอัตราอากรขาเขาที่จะใชคํานวณจะมีคาเทาใด ขึ้นกับวาผูนําเขานําเขาบุหร่ี
จากประเทศทีม่ีขอตกลงการคาระหวางประเทศกับประเทศไทยแบบใด อัตราอากรขาเขามีคา
ระหวางรอยละ 5-60 ของราคาซี.ไอ.เอฟ. ถาอากรขาเขาต่ํา ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตจะมคีา
ต่ําตามไปดวย (รายละเอยีดดบูทตอไป) และคาของราคาซี.ไอ.เอฟ. ผูนําเขาเปนผูประเมินตนเอง 
โดยตองแจงแกกรมสรรพสามิตในเวลาที่ขออนุญาตนําเขาบุหร่ี และแจงตอกรมศุลกากรในเวลา
นําเขาบุหร่ี ถาผูนําเขาแจง ราคาซี.ไอ.เอฟ. ต่ํา ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขาจะมีคา
ต่ําตามไปดวย   
 ตารางที่ 5.1 แสดงการทดลองคํานวณหาภาระภาษีสรรพสามิต โดยสมมติตัวเลขราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรมในระดับตางๆ และตารางที่ 5.2 สมมติตัวเลข ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ในระดับ
ตางๆ โดยใชอัตราอากรขาเขาที่รอยละ 5 จะพบวา สัดสวนภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีใน
ประเทศจะมีคาสูงขึ้นเมื่อราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. สูงขึ้น 

ตารางที่ 5.3 แสดงการทดลองคํานวณภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีนําเขา โดยใชอากร 
ขาเขาที่ รอยละ 60 แทนอัตรารอยละ 5 จะเห็นวา อัตราอากรขาเขาที่สูงขึ้นทําใหภาษสีรรพสามิต
เพิ่มขึ้นตามไปดวย และ ทําใหภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาเพิ่มขึ้นอยางเหน็ 
ไดชัด ทั้งนี้ สมมติวาราคาขายปลีกบุหร่ีนาํเขามีคาคงเดมิแมวาอัตราอากรขาเขาจะปรับเพิ่มขึ้น ซ่ึง
ในทางปฏิบัตผูิประกอบการอาจขึ้นราคาขายปลีกบุหร่ีนาํเขานํามาซึ่งคาสัดสวนที่ลดลงได 

 
ตารางที่ 5.2 : มูลคาภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบหุรี่ซิกาแรตในประเทศ 

หนวย: บาท 
ราคาขาย ราคาขายปลีก มูลคาภาษี ตนทุน + กําไร ภาษีสพม.ตอราคา

ณ โรงงาน (ประกาศ) สรรพสามิต ขาย ีก (%)
บุหรีใ่นประเทศ 15.00    28.00          11.85              3.15               42.32              

20.00    33.00          15.80              4.20               47.88              

25.00  40.00        19.75             5.25               49.38             

23.81    38.00          18.81              5.00               49.50              

30.00    41.00          23.70              6.30               57.80              

ปล

หมายเหตุ:   ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาเปนจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
  สรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหรี่ 
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ตารางที่ 5.3 : มูลคาภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบหุรี่ซิกาแรตนําเขา (อากรขาเขา 5%) 

หนวย: บาท 
ราคาCIF อากรขาเขา มูลคาภาษี ราคาขายปลีก ภาษีสพม.ตอราคา

5% สรรพสามิต (ประกาศ) ขายปลีก (%)

บุหรีน่ําเขา 1.50      0.075          5.93                41.00             14.45              

3.00      0.150          11.85              42.00             28.21              

4.00      0.200          15.80              50.00             31.60              

5.00      0.250          19.75              58.00             34.05              

6.00    0.300        23.70             63.00            37.62             

6.50      0.325          25.68              60.00             42.79              

7.00      0.350          27.65              65.00             42.54              

8.00      0.400          31.60              80.00             39.50              

หมายเหตุ:   ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
  สรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหรี่ 

 
 

ตารางที่ 5.4: มูลคาภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบหุรี่ซิกาแรตนําเขา (อากรขาเขา 60%) 
หนวย: บาท 

ราคาCIF อากรขาเขา มูลคาภาษี ราคาขายปลีก ภาษีสพม.ตอราคา

60% สรรพสามิต (ประกาศ)  ขายปลีก (%)
บุหรีน่ําเขา 1.50      0.900          9.03                41.00             22.02              

3.00      1.800          18.06              42.00             42.99              

4.00      2.400          24.08              50.00             48.15              

5.00      3.000          30.10              56.00             53.74              

6.00    3.600        36.11             58.00            62.27             

6.50      3.900          39.12              60.00             65.21              

7.00      4.200          42.13              65.00             64.82              

8.00      4.800          48.15              80.00             60.19              

หมายเหตุ:   ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาเปนจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
  สรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหรี่  
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บทที่ 6 

ภาษีประเภทอื่นๆ ที่จัดเก็บจากบุหรี่ซิกาแรต 
 

1. บทนํา 
 
 บุหร่ีจัดเปนสินคาที่เปนแหลงรายไดของรัฐที่สําคัญมาโดยตลอด  นอกจากที่รัฐจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีแลว รัฐยังไดจัดเก็บภาษีอีกหลายประเภทจากบุหร่ี ในจํานวนภาษีประเภท
ตางๆ ที่จัดเก็บจากบุหร่ี ภาษสีรรพสามิตถือเปนภาษีที่รัฐจัดเก็บจากมูลคาและจัดเก็บในอัตราสูง
ที่สุด อีกทั้งถูกใชเปนฐานในการคํานวณภาษีอ่ืนๆ  ดวย เพื่อใหทราบถงึภาระภาษีโดยรวมที่รัฐ
จัดเก็บจากบหุร่ี ในบทนี้จะอธิบายถึงภาษีประเภทอื่นๆ (เฉพาะภาษีทางออม) ที่จัดเก็บจากบุหร่ี และ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษปีระเภทตางๆ ที่มีการจัดเก็บบนฐานซอนตอๆ กันไป 
และคํานวณหาสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ี ตลอดจนเปรียบเทยีบสัดสวน
ดังกลาวกบัประเทศตางๆ เพือ่ช้ีใหเหน็วา ประเทศไทยจดัเก็บภาษีจากบุหร่ีสูงหรือต่ํากวานานาชาติ 
หรืออยางไร เพื่อประโยชนในการพัฒนานโยบายภาษีบหุร่ีตอไป  
 
2. ภาษปีระเภทอื่นๆ ท่ีจัดเก็บจากบุหรี่ซิกาแรต 
 

ประเทศไทยจดัเก็บภาษีหลายประเภทจากบุหร่ีซิกาแรต  นอกเหนือไปจาก ภาษ ี

สรรพสามิตบุหร่ีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บตามพระราชบญัญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 อยางไรก็ตาม 

ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีถือเปนภาษหีลักที่จดัเก็บจากบุหร่ี  การจัดเก็บภาษีหลายประเภทจากบุหร่ีนี้  
เปนการจดัเกบ็ภาษแีบบซอนตอๆ กันไป มีผลทําใหภาระภาษีของบุหร่ีสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  จนใน
บางครั้งถูกวิจารณวาเปนการเก็บภาษีที่ซํ้าซอน (Double Taxation)  อยางไรก็ตาม จากการศึกษา

พบวา มีบางบทความแสดงความเหน็วา  การจัดเก็บภาษจีากบุหร่ีของประเทศไทยปจจุบันยังถือวา
คอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ โดยวดัจากสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีก
บุหร่ีซ่ึงนานาประเทศสวนใหญสัดสวนนีจ้ะอยูในชวงสวนรอยละ 60 -85 81 นํามาซึ่งการเสนอให
รัฐ 

                                                        
81 อางถึง รายงานการอภิปรายของ HNP (Health, Nutrition and Population) เอกสารรายงานหมายเลข 15 ภาวะทางเศรษฐกิจของการ
ควบคุมบุหรี่ในประเทศไทย  โดย อิศรา ศานติศาสน (ตลุาคม 2546) หนา 26 “อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีกลาววาเปนรอยละ 75 ของราคาขาย
ปลีก เปรียบเทียบไดกับ รอยละ 300 ของราคา ณ โรงงาน”    
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ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีใหเต็มเพดานภาษี คือจากอัตราปจจุบันรอยละ 75 เปน 

รอยละ 80 (เพดานภาษี) ของราคา ณ โรงอุตสาหกรรม และมีบางบทความแสดงความเห็นวา 
ประเทศไทยจดัเก็บภาษีบหุร่ีสูงมากเกินไปแลว อาจทําใหเกิดแรงจูงใจในการหนภีาษบีุหร่ีมาก 

การเปรียบเทยีบสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกเปนตัวแปรที่นานาชาติใชกนั        
เพื่อเปรียบเทยีบวา ประเทศใดจัดเก็บภาษีจากบุหร่ีสูงหรอืต่ํากวาประเทศอื่นๆ มากแคไหน ซ่ึง        
การเปรียบเทยีบนี้อาจคํานวณจากภาระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีเพยีงอยางเดียว   
หรืออาจคํานวณจากภาษีทกุประเภททีจ่ัดเก็บบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีก็เปนได ดงันั้นเพื่อให
ครอบคลุมถึงภาระภาษีทั้งส้ินที่รัฐจัดเก็บจากบุหร่ีจึงจําเปนที่จะตองศกึษาถึงภาษีประเภทอืน่ๆ  
ที่จัดเก็บจากบหุร่ีดวย    
 

ภาษีประเภทตางๆ ที่จัดเก็บจากบุหร่ี มีดังนี ้
 

2.1 อากรขาเขา หรือภาษีศุลกากรขาเขา จดัเก็บจากบุหร่ีในอัตรารอยละ 5 (กรณ ี
อาฟตา) หรือรอยละ 60 (กรณ ีWTO) แลวแตกรณี ขึน้กบัประเทศที่สงออกบุหร่ีเขามาใน
ราชอาณาจักรไทยมีขอตกลงการคาแบบใดกับประเทศไทย ภาษีศุลกากรขาเขานี้จะคํานวณจากฐาน
ราคาซี.ไอ.เอฟ. ทั้งนี้ อธิบดกีรมศุลกากรมอํีานาจหนาที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคา ซี.
ไอ.เอฟ. ภายใตขอตกลงดานการกําหนดมูลคาของแกตต (GATT Valuation Agreement) หรือที่
เรียกวา “ระบบราคาแกตต”82 กลาวคือ ผูนําเขาจะประเมินตนเองในการแจงราคาซี.ไอ.เอฟ. ของ
บุหร่ีที่ตนนําเขามาในราชอาณาจักร หากกรมศุลกากรพจิารณาแลวเหน็วา ราคาดังกลาวถูกตอง 
เหมาะสมกจ็ะคํานวณอากรขาเขาจากฐานราคาซี.ไอ.เอฟ. นั้นๆ ถาหากอธิบดีกรมศลุกากร พิจารณา
แลวเหน็วาราคาซี.ไอ.เอฟ. ที่แจงมาไมถูกตองหรือไมเหมาะสม สามารถพิจารณากําหนดราคาใหม
ได แตตองเปนไปตามระบบราคาแกตต83

                                                                                                                                                               
 สําหรับประเทศไทย การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในอดีต กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2535 เคยคิดคํานวณจากฐานราคาขายปลีก 
จนกระทั่ง มกราคม 2535 จึงไดเปลี่ยนมาคิดคํานวณจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดบทที่ 1)  
 
82

 ระบบราคาแกตต คือ การตีราคาของที่นําเขามาจากตางประเทศโดยยดึถือราคาตามที่ผูส่ังซ้ือในประเทศไดจายไปจริงใหกับผูขายหรอื

ผูผลิตในตางประเทศ เปนวิธีการที่กาํหนดขึ้นจาก “ความตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและการคา” (General Agreement on Tariffs and Trade) หรอื 

GATT (ท่ีมา: คูมือระบบราคาแกตต กรมศุลกากร)  
83

 พรบ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 5 คร ี(2) วรรค 3  

 ราคา ซี.ไอ.เอฟ ตาม (2) ไดแก ราคายาเสนหรือยาสูบที่บวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร 
ท้ังนี้เวนแต 
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2.2 ภาษีบุหรี่ หรือภาษีสรรพสามิตจากบหุรี่ จัดเก็บอัตราตามมูลคารอยละ 79 ของราคา  

ณ โรงอุตสาหกรรม (กรณีผลิตในประเทศ) หรือ ของราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมอากรขาเขา (กรณนีําเขา) 
เปนการเก็บซอนบนราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมอากรขาเขา ทําใหหากราคา ณ โรงอุตสาหกรรมที่โรงงาน
ยาสูบแจงกรมสรรพสามิตต่ํา หรือราคาซี.ไอ.เอฟ. ต่ํา หรืออัตราอากรขาเขาต่ํา จะทําใหภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีต่ําตามไปดวย ทั้งนี้ พบวา การนําเขาบุหร่ี สวนใหญจะมาจากประเทศที่ทํา
ขอตกลงอาฟตากับประเทศไทย ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน คํานวณอตัราอากรขาเขาที่
รอยละ 5 จากอัตราปกติที่รอยละ 60 อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดให  
ผูนําเขาที่ไดรับการยกเวนหรือลดอัตราอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอืน่ ใหนําอากรขาเขาที่ไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาภาษี
ดวย นั่นคือผูนาํเขาจะตองนําอากรที่ลดลงจากรอยละ 60 เปนรอยละ 5 กลับมาคิดเปนฐานภาษี
สรรพสามิตดวย จึงทําใหฐานภาษีสรรพสามิตจะตองคิดจากอากรขาเขาที่รอยละ 60 ไมใชรอยละ 5 
ขอตกลงการคาอาฟตาจึงมีผลเฉพาะการลดอากรศุลกากร ไมมีผลลดภาษีสรรพสามิตตามไปดวย84  

 
2.3 ภาษีจัดเก็บเขากองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเก็บในอัตรารอยละ 2 ของ 

ภาษีสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตทําหนาที่จดัเก็บ ภาษี สสส. จากโรงงานยาสบู พรอมไปกบั
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เร่ิมจัดเก็บเมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2544 ภาษี สสส. นี้เปนการจัดเก็บ
ภาษีซอนบนภาษีสรรพสามิตอีกทีหนึ่ง หรือฐานภาษีของภาษีนี้คือ ภาษีสรรพสามิต บางครั้งจึงเรียก
ภาษีจดัเก็บเขากองทุนสรางเสริมสุขภาพวา “ภาษีสสส.” เปน Surcharge Tax  ซ่ึงถาหากกรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดลดลงหรือเพิ่มขึ้นจะทําใหภาษีสวนนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตาม
สัดสวนกันไป85

                                                                                                                                                               
(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสาํหรับยาเสนหรือยาสูบประเภทใดประเภทหนึ่ง ตองเสีย

อากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศลุกากร ก็ใหถือราคานั้นเปนราคายาเสนหรือยาสูบในการ
คํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีท่ีเจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถอืราคานั้นเปนราคา
ยาเสนหรือยาสูบในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

จะเห็นไดวา กฎหมายยาสูบ กาํหนดอํานาจในการกาํหนดราคาบุหรี่นําเขาใหเปนของกรมศุลกากร ซ่ึงทําหนาท่ีจัดเก็บอากร 

ขาเขา และรับชาํระภาษีสรรพสามิตบุหรี่นําเขาแทนกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตมอีํานาจกาํหนดราคาบุหรี่ท่ีผลิตในประเทศไดเทานัน้ 
ไมสามารถกาํหนดราคาบุหรี่นําเขาได ทําใหเกดิการปฏิบัติทางภาษีท่ีอาจไมเทาเทียมกันได  
84

 อยางไรก็ตาม พบวา ในทางปฏิบัติ การคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตกรณีบุหรี่นําเขา คิดจากฐานราคาซี.ไอ.เอฟ. รวมกับอากรขาเขาท่ี

ลดลงจากขอตกลงทางการคาอาฟตา โดยไมไดนําอากรสวนที่ยกเวนหรือลดน้ันกลับมาคิดเปนฐานคํานวณภาษีสรรพสามิตดวย ทําให
มูลคาภาษีสรรพสามิตบุหรี่นําเขาลดต่าํลงอยางมาก หลังจากมีการทําขอตกลงการคาอาฟตา การปฏบัิติน้ีเกิดจากการตีความวา กฎหมาย
ศุลกากรไมใชกฎหมายอื่น  
85

 การจดัเก็บภาษีสสส. เปนไปตาม พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  
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2.4 ภาษีบํารงุองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)สําหรับยาสบู 86 หรือ “ภาษบีุหร่ี  

อบจ.” โดยกําหนดใหจดัเกบ็จากสถานทีข่ายปลีกยาสูบ ปจจุบัน กรมสรรพสามิตทําหนาที่จดัเก็บ
ภาษแีทน อบจ. โดยจัดเก็บภาษีประเภทนี้จากโรงงานยาสบู ในอัตราภาษีมวนละไมเกนิ 10 สตางค 
(เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 254787 เพิ่มเพดานอตัราภาษีใหมจากเดิม ไมเกิน 5 สตางคตอมวน เปนไม
เกิน 10 สตางคตอมวน) พบวา อบจ. เกือบทุกแหงปรับเพิ่มอัตราภาษแีละจัดเก็บในอตัรา มวนละ 
9.3 สตางค แลว ยกเวนอบจ. บางแหงทีย่ังคงจัดเก็บในอัตราเดิม ภาษีบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวดัเปนภาษีอัตราตามสภาพ จัดเก็บตามปริมาณบุหร่ีทีจ่ําหนายปลีกในเขตพื้นที่ อบจ. การ
จัดเก็บภาษีอบจ. จะสงผลใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นอีกซองละ 2 บาท 

2.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บอัตรารอยละ 7 ของมูลคาเพิ่ม (ราคาขายปลีกหักจํานวนภาษี 
มูลคา เพิ่มออก) สําหรับกรณีบุหร่ี ราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกําหนดไดรวมเขา
ภาษีมูลคาเพิ่มเขาไวแลว88

 
นอกเหนือไปจากการจดัเก็บภาษีประเภทตางๆ จากบุหร่ีขางตนแลว รัฐบาลไทย 

ยังจัดเก็บภาษีเงินไดจากผูคาสงและผูคาปลีกบุหรี่ดวย ซ่ึงในที่นี้ไมไดนาํมาคํานวณหาภาระภาษี
บุหร่ีในการศกึษานี้ดวย เนื่องจากผูคาสงและผูคาสงปลีกอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลก็ได  

                                                                                                                                                               
 มาตรา 11 กาํหนด “ใหกองทุนมอีํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวา
ดวยยาสูบ ในอัตรารอยละ 2 ของภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสบู....” 

 มาตรา 12 “เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน 

(1) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรยีกเก็บเงินบํารุงกองทุน เพื่อนําสงเปนรายไดของกองทุน โดยไม
ตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน ท้ังนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

(2) เงินบํารุงกองทุนใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมูลคาของภาษ ี
86

 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2546 มาตรา 64 “องคการบรหิารสวนจังหวัดมีอาํนาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังนี้.....(2) ยาสูบ โดยจัดเกบ็เพิ่มขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค  ราคาจําหนายปลีกท่ี
เพิ่มขึ้นตามวรรค 1 ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกาํหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด (กฎหมายฉบับแรกคือ 
พระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เริ่มจดัเก็บภาษีอบจ.เมือ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2542) 
87

 อบจ. หลายแหงเริม่ทยอยปรับเพิ่มอัตราภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด เปน อัตรามวนละ 9.30 สตางค หรือเพิม่อีกประมาณ 1 

บาทตอซอง (ปรับใหมเมือ่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2547) อยางไรก็ตามาองคการบริหารสวนจังหวัดบางแหงยังจัดเก็บภาษน้ีีในอัตรามวนละ 
4.54 สตางค  
88

 ประมวลรัษฎากร มาตรา 79/5 ฐานภาษสํีาหรับการนําเขาและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและชนดิท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัตริัฐมนตร ี

ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) สําหรับการนําเขาใหเปนไปตามมาตรา 79/2 

(2) สําหรับการขาย ไดแก มูลคาของยาสูบที่ไดมาจากการหักจาํนวนภาษมีูลคาเพิม่ออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของ
ยาสูบ โดยใหคํานวณจํานวนภาษมีูลคาเพิ่มตามอัตราภาษีมลูคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก 
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และอาจมีรายรับอันเกิดจากการคาสินคาและบริการประเภทอื่นๆ รายงานนี้จึงมุงพจิารณาเฉพาะ
ภาษีทางออมประเภทตางๆ ที่จัดเก็บจากบหุร่ีเทานั้น 
 
 
3. การคํานวณมลูคาภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต 
 
 เพื่อคํานวณหาสัดสวนภาระภาษีบหุร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ี จะตองคํานวณหา
มูลคาภาษีของภาษแีตละประเภทที่คิดคํานวณซอนตอๆ กนัไป เปรียบเทยีบกับราคาขายปลีกที่        
กรมสรรพสามิตประกาศกําหนด89 โดยแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีบหุร่ีผลิตในประเทศ และกรณี
บุหร่ีนําเขา เนือ่งจากขอมูลราคาบุหร่ีบางสวนเปนขอมูลลับ ไมสามารถนํามาแสดงได อยางไรก็ตาม
เพื่อประโยชนในการศึกษา ผูศึกษาไดใชขอมูลราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และราคาขายปลีกที่
กรมสรรพสามิตประกาศซึ่งเปนขอมูลเปดเผย และนาํมาคํานวณหาคาเฉลี่ยโดยถวงน้าํหนักตาม
สวนแบงการตลาดที่คํานวณตามปริมาณบหุร่ียี่หอท่ีเสยีภาษีในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อหา
คาเฉลี่ยสัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีก สรุปผลไดดังนี้ 90

3.1 บุหร่ีในประเทศมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเฉลี่ยประมาณ 25 บาทตอซองราคา
ขายปลีกที่ประกาศเฉลี่ย 40 บาทตอซอง มูลคาภาษีสรรพสามิตที่เสียใหแกรัฐเฉลี่ย 20 
บาทตอซอง มูลคาภาระภาษทีั้งส้ิน (ภาษีสรรพสามิต ภาษีสสส. ภาษีอบจ. และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เฉล่ียเทากับ 25 บาทตอซอง โดยมีตนทนุและกําไรในการผลิตบุหร่ีตอ
ซองประมาณ 5 บาทกวา ผลจากการคํานวณ พบวา ภาระภาษีทั้งส้ินตอราคาขายปลีก
บุหร่ีเฉล่ีย 61 %   
3.2 บุหร่ีนําเขา มีราคาซี.ไอ.เอฟ. (เปรียบเทยีบกบัตนทุนรวมกาํไรในการผลิตบุหร่ี          
ซิกาแรต) เฉล่ียตอซองประมาณ 6 บาทกวา บุหร่ีนําเขาสวนใหญเสียอากรขาเขา            
ในอัตรารอยละ 5 ของราคาซี.ไอ.เอฟ. มีจาํนวนนอยที่เสยีอากรขาเขาในอัตรารอยละ 
60 ราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาที่ประกาศเฉลีย่ 65 บาทตอซอง มูลคาภาษสีรรพสามิต 
ที่เสียใหแกรัฐเทากับ 25 บาทตอซอง มูลคาภาระภาษีทั้งส้ิน (อากรขาเขา ภาษี
สรรพสามิต ภาษีสสส. ภาษอีบจ. และภาษมีูลคาเพิ่ม) เฉลี่ยประมาณ 32 บาทตอซอง      

 ผลจากการคํานวณ พบวาสัดสวนภาระภาษีทั้งส้ินตอราคาขายปลีกบุหร่ีของบุหร่ีนาํเขา 

                                                        
89

 บุหรี่ผลิตในประเทศจะจําหนายตามราคาที่กรมสรรพสามติประกาศ ในขณะทีบุ่หรี่นําเขาสวนใหญจะจําหนายต่ํากวาราคาที่กรม

สรรพสามิตประกาศ ท้ังนี้ ราคาประกาศเปนราคาเพดานสูงสุด  
90

 เนื่องจากขอมลูราคาบุหรี่บางสวนเปนขอมูลปกปดเพือ่ประโยชนทางธุรกิจและการภาษ ีผูเขียนจึงนําเสนอเฉพาะผลสรปุที่ไดจากการ

คํานวณ และนําเสนอตัวเลขตัวอยางซึ่งใกลเคียงกับราคาเฉลีย่ของบุหรี่แทน 
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 เฉล่ียเทากับ 49 %  
 

 
 

จะเห็นไดวา ภาษีประเภทอื่นๆ ที่จัดเก็บจากบุหร่ีซิกาแรตทําใหภาระภาษีตอราคาขาย
ปลีกเพิ่มขึ้นจากภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกอีกประมาณ 10 % คือบุหร่ีผลิตในประเทศ
สัดสวนเพิ่มขึน้จาก 50 % เปน 61 % และบุหร่ีนําเขาจาก 38 % เปน 48 %  เมื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย
โดยรวมของบหุร่ีผลิตในประเทศและนําเขาแลวพบวา ราคาบุหร่ีเฉล่ียถวงน้ําหนักตามปริมาณการ
เสียภาษีประมาณ 46 บาทตอซอง มูลคาภาษีโดยรวมตอซองประมาณ 26 บาทกวาตอซอง คิด
คํานวณไดคาสัดสวนมูลคาภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีประมาณ 59%  แตถือไดวาเปน
สัดสวนที่สูงขึ้นไมมากนกั เมื่อเปรียบเทียบในอดีต (ป พ.ศ. 2535) ทีป่ระเทศไทยเคยจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีในอัตรามูลคารอยละ 55 ของราคาขายปลีกบุหร่ี และหลังจากนัน้ไดปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตกันมาถึง 6 คร้ัง  

นอกจากการจดัเก็บภาษีตางๆ จากบุหร่ีจะสงผลใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นแลว กฎหมายยาสูบ
ยังไดใหอํานาจกรมสรรพสามิตสามารถกําหนดเพดานราคาขายปลีกบุหร่ีไดดวย ผูศกึษาอนุมานวา 
การกําหนดราคาขายปลีกนี้มจีุดประสงคเพือ่ปองกันไมใหผูจําหนายบหุร่ีคากําไรเกนิควร คือไม
สามารถขึ้นราคาขายปลีกบุหร่ีสูงเกินไปจากมูลคาภาษีทีรั่ฐจัดเก็บ เพราะฐานภาษีที่รัฐจัดเก็บภาษี
สวนใหญขึ้นกบัราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. ไมใชจากฐานราคาขายปลีก และ
โครงสรางตลาดบุหร่ีเปนแบบผูแขงขันนอยราย (Oligopoly Market Structure) ผูขายมีอํานาจในการ
กําหนดราคาสินคาคอนขางสูง อยางไรก็ตาม พบวา หลังการเปดตลาดประเทศไทยใหมีการนําเขา
บุหร่ีจากตางประเทศ (พ.ศ. 2533) ตลาดบุหร่ีของไทยมีการแขงขันสูงขึ้น และมแีนวโนมแขงขัน
ดานราคา (Price War) มาก ผลทําใหราคาขายปลีกบุหร่ีมีแนวโนมลดต่ําลง สงผลกระทบตอปญหา
ดานสาธารณสุขและสังคมอันเนื่องมาจากราคาขายปลีกบุหร่ีอาจต่ําเกินไป ทําใหมปีริมาณการสูบ
บุหร่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนไทย 
 เพื่อใหเขาใจวธีิการคํานวณมูลคาภาษีที่ซอนกันขึ้นไประหวางภาษีประเภทตางๆ  
ตารางที่ 6.1 แสดงการทดลองคํานวณหาภาระภาษีทั้งส้ิน โดยสมมติตัวเลขราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมบุหร่ีผลิตในประเทศ 5 บาทตอซอง เมื่อรวมกับภาษีสรรพสามิตรอยละ 79 แบบอัตรา
ภาษีรวมในแลวจะมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 23.81 บาทตอซอง ภาษีอ่ืนๆ ไดแก ภาษีเขา
กองทุน สสส. ภาษีบํารุงอบจ. และภาษีมูลคาเพิ่มรวม 4.72 บาทตอซอง หากคํานวณโดยสมมติวา
ตนทุนและกําไรการผลิตเทากับ 100 บาท มูลคาภาษีสรรพสามิตรอยละ 376.19 ของตนทุนรวม
กําไรการผลิต ในขณะที่ภาษอ่ืีนๆ มีมูลคารอยละ 9.38 ของตนทุนและกาํไรการผลิต ถาสมมติให 
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ราคาขายปลีกบุหร่ีเทากับ 38 บาทตอซอง จะคํานวณไดสัดสวนมูลคาภาระภาษีทั้งส้ินตอราคาขาย
ปลีกบุหร่ีเทากบัรอยละ 61.93  
  
 
 
 ตารางที่ 6.2 แสดงการคํานวณหาภาระภาษบีุหร่ี โดยสมมติตัวเลข ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
เทากับ 5 บาทตอซอง และใชอัตราอากรขาเขาที่รอยละ 5 พบวา มูลคาภาษีทั้งส้ินเทากับ 26.05 บาท
ตอซอง ถาสมมติใหราคาขายปลีกบุหร่ีเทากับ 58 บาทตอซอง  จะคํานวณไดสัดสวนมลูคาภาษี
ทั้งส้ินตอราคาขายปลีกบุหร่ีเทากับรอยละ 44.91 ตารางที่ 6.3 เราเปลี่ยนใชอัตราอากรขาเขาจากรอย
ละ 5 เปนรอยละ 60 แทน จะเหน็วา อัตราอากรขาเขาที่สูงขึ้นทําใหภาษีสรรพสามิตและภาษี
ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามไปดวย ยกเวนภาษีอบจ. ที่จัดเกบ็ตามสภาพ (บาทตอซอง)  และทําให
ภาระภาษีทั้งส้ินตอราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  จากรอยละ 44.91 เปนรอยละ 
67.85 หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 22.94 ทั้งนี้ สมมติวาราคาขายปลีกบุหร่ีมีคาคงที่ ที่ 58 บาทตอซอง แมวา
อัตราอากรขาเขาจะเพิ่มขึน้ ซ่ึงในทางปฏิบัติผูประกอบการอาจขึ้นราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขานํามาซึ่ง
คาสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกลดลงจากทีค่ํานวณได 
 มูลคาภาษีสรรพสามิตและภาษีอ่ืนๆ จะแปรผันตามกับฐานภาษีสรรพสามิต อันไดแก 
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาซี.ไอ.เอฟ และอากรขาเขา โดยมูลคาภาษสีรรพสามิตถือ
เปนภาระภาษทีี่มากที่สุด การจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ซ่ึงเปนภาษีทางออมสงผลใหราคาบุหร่ี
สูงขึ้นประมาณ 3 -6 เทาของตนทุนรวมกาํไรการผลิต  อยางไรก็ตาม สัดสวนมูลคาภาษีทั้งส้ินตอ
ราคาขายปลีกบุหร่ี นอกเหนอืจากขึ้นกับการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ แลวยังขึ้นกับราคาขายปลีก
บุหร่ีที่รัฐประกาศอีกดวย ถารัฐประกาศเพดานราคาขายปลีกบุหร่ีสูงมากกวาตนทุนและกําไรการ
ผลิตบุหร่ีรวมกับภาระภาษตีางๆ มาก จะสงผลใหผูผลิตและผูนําเขามีชองวางของราคาที่จะทํากําไร
จากการขายอยางมากตามไปดวย โดยจากการทดลองตัวเลขพบวา บุหร่ีนําเขามักจะถูกกําหนด
เพดานราคาขายปลีกสูงกวาบหุร่ีในประเทศ ในขณะที่มีราคาตนทุนรวมกําไรการผลิตหรือราคาซี.
ไอ.เอฟ. ต่ํากวา ผลทําใหบุหร่ีนําเขามีชองวางของกําไรและคาใชจายการขายสูงกวาบหุร่ีในประเทศ  
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ตารางที่ 6.1 : มูลคาภาษีท้ังสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ 
        หนวย: บาท 

ลําดับ รายการ

1 ตนทุน + กําไรการผลิต 5.00                       100.00          

2 ภาษีสรรพสามิต (79%) 18.81                     376.19          

3 ภาษีเขากองทุน สสส. 0.38                       7.52             

4 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 23.81                     476.19          

5 ภาษีบํารุง อบจ. 1.86                       1.86             

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดจากราคาขายปลีก) 2.49                       -               

7 รวมมูลคาภาษีอ่ืนๆ นอกจากภาษีสรรพสามิต 4.72                       9.38             

8 รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น (2+7) 23.53                     385.57          

9 ราคาขายปลีกรวม VAT 38.00                     

10 คชจ. การขาย+กําไร (ขายปลีกและขายสง) 7.47                       

11 สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก 49.50                     

12 สัดสวนภาระภาษีอ่ืนๆ ตอราคาขายปลีก 12.43                     

13 สัดสวนภาระภาษีรวมตอราคาขายปลีก 61.93                     

ในประเทศ

 
หมายเหตุ:   ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาเปนจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
  ทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ 
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ตารางที่ 6.2 : มูลคาภาษีท้ังสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตนําเขา (อากรขาเขา 5%) 
        หนวย: บาท 

ลําดับ รายการ

1 ราคาซี.ไอ.เอฟ. 5.00                 100.00        

2 อากรขาเขา (5%) 0.25                 5.00           

3 ราคาซี.ไอ.เอฟ.+อากรขาเขา 5.25                 105.00        

2 ภาษีสรรพสามิต (79%) 19.75               395.00        

3 ภาษีเขากองทุน สสส. 0.40                 7.90           

4 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 25.00               500.00        

5 ภาษีบํารุง อบจ. 1.86                 1.86           

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดจากราคาขายปลีก) 3.79                 -             

7 รวมมูลคาภาษีอ่ืนๆ นอกจากภาษีสรรพสามิต 6.30                 14.76         

8 รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น 26.05               409.76        

9 ราคาขายปลีกรวม VAT 58.00               

10 คชจ. การขาย+กําไร (ขายปลีกและขายสง) 24.95               

11 สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก 34.05               

12 สัดสวนภาระภาษีอ่ืนๆ ตอราคาขายปลีก 10.86               

13 สัดสวนภาระภาษีรวมตอราคาขายปลีก 44.91               

นําเขา

หมายเหตุ:               ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาเปนจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
  ทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ 
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ตารางที่ 6.3 : มูลคาภาษีท้ังสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตนําเขา (อากรขาเขา 60%) 
        หนวย: บาท 

ลําดับ รายการ

1 ราคาซี.ไอ.เอฟ. 5.00                      100.00          

2 อากรขาเขา (60%) 3.00                      60.00            

3 ราคาซี.ไอ.เอฟ.+อากรขาเขา 8.00                      160.00          

2 ภาษีสรรพสามิต (79%) 30.10                    601.90          

3 ภาษีเขากองทุน สสส. 0.60                      12.04            

4 ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 38.10                    761.90          

5 ภาษีบํารุง อบจ. 1.86                      1.86             

6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดจากราคาขายปลีก) 3.79                      -               

7 รวมมูลคาภาษีอ่ืนๆ นอกจากภาษีสรรพสามิต 9.26                      73.90            

8 รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น 39.35                    675.80          

9 ราคาขายปลีกรวม VAT 58.00                    

10 คชจ. การขาย+กําไร (ขายปลีกและขายสง) 11.65                    

11 สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก 51.89                    

12 สัดสวนภาระภาษีอ่ืนๆ ตอราคาขายปลีก 15.96                    

13 สัดสวนภาระภาษีรวมตอราคาขายปลีก 67.85                    

นําเขา

หมายเหตุ:     ตัวเลขที่นํามาแสดงเปนตัวเลขสมมติใหใกลเคียงกับคาเปนจริง เพื่อใหเห็นขนาดภาระภาษี 
       ทั้งสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ 

 
ตารางที่ 6.4 แสดงการเปรียบเทียบภาระภาษีโดยรวมของบุหร่ีซิกาแรตผลิตในประเทศ 

และบุหร่ีนําเขา เพื่อช้ีใหเห็นถึงความแตกตางทางดานภาษี แมวาจะจัดเก็บภาษีบหุร่ีในอัตราเดียวกนั
แตการจดัเก็บภาษีที่กําหนดใหฐานภาษีแตกตางกันจะสงผลใหเสียภาษใีนมูลคาที่ไมเทากัน และ
กระทบตอการแขงขันระหวางบุหร่ีผลิตในประเทศและบหุร่ีนําเขา ปจจยัที่สรางความแตกตางทาง
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มูลคาภาษี ไดแก (1) การจดัเก็บอากรขาเขาซึ่งจัดเก็บจากบุหร่ีนําเขาเทานั้น (2) ฐานภาษี คือ ราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาซี.ไอ.เอฟ. ซ่ึงหนวยงานที่กํากับดูแลแตกตางกัน กลาวคือ กรม
สรรพสามิตกํากับดูแลราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของบุหร่ีผลิตในประเทศ และกรมศุลกากร 
 
 
 
กํากับดแูลราคาซี.ไอ.เอฟ. ของบุหร่ีนําเขา (3) ราคาขายปลีกบุหร่ี ซ่ึงผูจําหนายอาจขายในราคาที่ต่ํา
กวาที่รัฐประกาศกําหนดได จะเห็นไดวา ดวยตนทุนและกําไรการผลิตบุหร่ีที่สมมติใหเทากันคือ  
5 บาท หรือ 100 บุหร่ีนําเขาจะเสียภาษใีหแกรัฐสูงกวาบหุร่ีผลิตในประเทศ อยางไรก็ตาม ราคาขาย
ปลีกบุหร่ีนําเขาที่มักจะถูกกําหนดใหสูงกวาบุหร่ีในประเทศ ทําใหผูขายปลีกบุหร่ีนําเขามีสวนตาง
กําไรการขายคอนขางสูง และสัดสวนมูลคาภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกของบุหร่ีนาํเขาสูงกวา 
 

ตารางที่ 6.4 : มูลคาภาษีท้ังสิ้นตอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตนําเขา (อากรขาเขา 60%) 
        หนวย: บาท 

รายการ

ราคาซี.ไอ.เอฟ. (CIF) 5.00           100.00         

อากรขาเขา (5%) 0.25           5.00             

ราคาขายณ โรงอุตสฯ /ราคา CIF+อากรขาเขา 5.00                100.00         5.25           105.00         

ภาษีสรรพสามิต (79%) 18.81              376.19         19.75         395.00         

ภาษีเขากองทุน สสส. 0.38                7.52             0.40           7.90             

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 23.81              476.19         25.00         500.00         

ภาษีบํารุง อบจ. 1.86                1.86             1.86           1.86             

ภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดจากราคาขายปลีก) 2.49                -               3.79           -               

รวมมูลคาภาษีอื่นๆ นอกจากภาษีสรรพสามิต 4.72                9.38             6.30           14.76           

รวมมูลคาภาษีทั้งสิ้น 23.53              385.57         26.05         409.76         

ราคาขายปลีกรวม VAT 38.00              58.00         

คชจ. การขาย+กําไร (ขายปลีกและขายสง) 12.47              24.95         

สัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีก 49.50              34.05         

สัดสวนภาระภาษีอ่ืนๆ ตอราคาขายปลีก 12.43              10.86         

สัดสวนภาระภาษีรวมตอราคาขายปลีก 61.93              44.91         

ในประเทศ นําเขา
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4. การเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาภาษตีอราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต 
 

ราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตเปนปจจยัสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี91 ไมวาจะเปนปรมิาณบุหร่ีที่สูบ ยี่หอบุหร่ี ตลอดจนอายุของคนที่เร่ิมสูบบุหร่ี ภาษีบหุร่ี
จึงเปนเครื่องมอืทางการคลังที่รัฐจัดเก็บเพือ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชน 
พรอมไปกับการหารายไดเขารัฐ การจัดเกบ็ภาษีสงผลใหราคาขายปลีกบุหร่ีเพิ่มขึ้น และทําให
ปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง การศึกษาของ World Health Organization พบวา การขึ้นภาษีบหุร่ีรอยละ 
10 ของราคาขายปลีกบุหร่ีจะสงผลใหปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลงรอยละ 4 ผลกระทบดังกลาวมี
คอนขางมากตอผูสูบบุหร่ีที่มีรายไดระดับต่าํ และอายนุอย92  

การประเมินวา ประเทศไทยปจจุบันจดัเกบ็ภาษีจากบุหร่ีสูงหรือต่ําเมื่อเทียบกับ
นานาชาติสามารถทําไดโดยการเปรียบเทยีบสัดสวนมูลคาภาษีบหุร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ี 
ซ่ึงควรคํานึงถึงความสามารถในการหารายไดและการใชจายเพื่อการดาํรงชีพประกอบดวย ซ่ึงถา
หากสัดสวนมลูคาภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีของไทยยังอยูในระดับต่ํา93 รัฐยอมสามารถปรับ
เพิ่มอัตราภาษบีุหร่ีใหสูงขึ้นอีกไดมาก เพราะสวนตางระหวางมูลคาภาษีกับราคาขายปลีก คือ 
ตนทุน และกําไรจากการผลิตและจําหนายบุหร่ีนั่นเอง การจัดเก็บภาษบีุหร่ีเปนการโอนกําไรของ
ผูขายบุหร่ี หรือรายไดของผูสูงบุหร่ีมาเปนรายไดภาษีของรัฐ  

จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก  
1. U.S.& International-IPRC, 1997   

                                                        
91

 ราคาขายปลีกบุหรี่ในประเทศไทยแบงออกเปน 3 กลุมใหญคือ  

1. ราคาต่าํ (ราคาต่ํากวา 40 บาทตอซอง)  เชน วอนเดอร (Wonder) 

2. ราคาปานกลาง (ราคา 40-55 บาทตอซอง)  เชน กรองทิพย แอลแอนดเอม็ (L&M) 

3. ราคาแพง (ราคาสูงกวา 55 บาท เชน มารลโบโร 
92

 อางอิงจาก World Atlas, 2002 หนา 85 
93

 อางแลว 1  
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2. ASEAN inter-sessional meeting, 2002  
3. World Health Organization (WHO), World Atlas, 2002และ 
4. Phillip Morris International, 2006  
พบวา ขอมูลสัดสวนมูลคาภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ไดจากแหลงขอมูลแตละ 

แหงมีคาใกลเคียงกัน แตมีคาไมเทากัน อยางไรก็ตาม ความแตกตางของขอมูลนี้มีไมมากนัก สาเหตุ
ของความแตกตาง เพราะวิธีการคํานวณตัวเลข ชวงระยะเวลาของขอมูล การเลือกยี่หอบุหร่ีเปน 
ตัวอยางในการคํานวณใชตวัเลขแตกตางกัน ยีห่อบุหร่ีที่นิยมในแตละประเทศที่เลือกเปนตวัอยางใน
การคํานวณไมเหมือนกนั 

ผูศึกษาไดเลือกขอมูลบางสวนจากแหลงตางๆ ของบางประเทศมานําเสนอในตาราง 
6.5  จะเห็นไดวา สัดสวนมูลคาภาษีบุหร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีของประเทศไทยจาก
แหลงขอมูลตางๆ นําเสนอ คือ 56 % 62 % และ 63 %  ซ่ึงมีคาใกลเคียงกันกับผลการศึกษาของ
รายงานฉบับนี ้คือ  59 % แบงออกเปนสัดสวนคาเฉลี่ยภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกของบุหร่ีผลิตใน
ประเทศคือ  62 % และสัดสวนคาเฉลี่ยภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาคือ 48 %  ดังนั้น 
ประเทศไทยจงึจัดไดวาเปนประเทศที่จัดเก็บภาษีบหุร่ีสูงในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาประเทศ สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญมีสัดสวนดังกลาวสูง คือ รอยละ 70 ขึ้นไป 
ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมสัีดสวนนี้ต่ํากวาประเทศ
พัฒนาแลว  

การศึกษาของธนาคารโลก (1999) เสนอวาเปนการยากทีจ่ะกําหนดระดบัอัตราภาษี
บุหร่ีที่เหมาะสมสําหรับทุกๆ ประเทศ อยางไรก็ตามสําหรับประเทศที่ตองการควบคุมใหการ
บริโภคบุหร่ีลดลง สัดสวนของภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีควรอยูในชวง 66 % (2/3) ถึง 80 % 
(4/5) และพบวา ประเทศที่มรีายไดสูง (the High-Income Countries) ปจจุบันมีสัดสวนภาษีบหุร่ี
ประมาณ 66 % ของราคาบุหร่ีหนึ่งซอง หรือมากกวา ในขณะที่ประเทศที่มีรายไดต่ํา (the Low-
Income Countries) มีสัดสวนภาระภาษีบหุร่ีโดยรวมไมเกิน 50% ของราคาบุหร่ีหนึ่งซอง94

ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงสามารถปรับเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ีขึ้นไดอีกหากตองการจํากัดหรือ
ลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี ทั้งนี้ขึ้นกับระดับความสามารถในการเสียภาษี (Tax Capacity) และ
ระดับความสามารถในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) การปองกันและปราบปรามบุหร่ีเถ่ือนและบุหร่ี
ปลอม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม  
 ตารางที่ 6.6 แสดงถึงราคาบุหร่ีมารลโบโร และสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขาย
ปลีกของประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย บุหร่ีมารลโบโรเปนบุหร่ีนําเขาที่นิยมบริโภคใน
ประเทศไทยยีห่อหนึ่ง สาเหตุที่นํามาแสดงเพื่อใหเห็นภาพวา ราคาบุหร่ีของประเทศไทยอยูใน

                                                        
94 World Bank (1999): Curving the Epidemic: Government & the Economics of Tobacco Control 
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ระดับสูงพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาบุหร่ีของประเทศเพื่อนบาน คือ 1.59 ดอลลารสหรัฐฯ 
อีกทั้งสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกของประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง การจะ
ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมากหรือนอยเพยีงใดควรคํานึงถึงผลกระทบดานการลักลอบและ
ปลอมบุหร่ีประกอบไปดวย เพราะการขึ้นภาษีบุหร่ียอมทาํใหราคาบุหร่ีในประเทศไทยแพงขึน้เพิ่ม
แรงจูงใจใหหนีภาษีบหุร่ี95

 
ตารางที่ 6.5 สัดสวนมูลคาภาษีบุหรี่ตอราคาขายปลีกบุหรี่ตอซองของประเทศตางๆ  

 ราคาบุหรี่ ภาษีตอราคา  ราคาบุหรี่มาร

โบโลหรือ

ราคาบุหรี่

ย่ีหอ

ภาษีตอ

ราคา

 ราคาบุหรี่ ภาษีตอราคา  

ภ

 ราคาบุหรี่ ภาษีตอราคา

 (US$/ซอง) (%)  (US$/ซอง) ประเทศ  

(US$/ซอง)

(%)  (US$/ซอง) (%)  

(

 (US$/ซอง) (%)

เดนมารก 4.75       85            4.00         4.00 84 n.a. n.a. 5.39      74

อังกฤษ 5.27       84            6.24         6.25 78 6.56     79 9.71      78

ฝรั่งเศส 3.47       75            3.13         2.75 75 n.a. n.a. 6.40      80

บราซิล 1.43       74            0.85         0.80 75 0.57     75 1.28      58

เบลเยี่ยม 3.23       74            2.93         2.93 75 n.a. n.a. 5.12      75

อินเดีย n.a. n.a.            1.24         0.91 75 0.57     58 1.72      53

อิตาลี 2.17       73            2.70         1.93 73 n.a. n.a. 5.12      74

นิวซีแลนด 4.17       69            3.71         3.69 68 n.a. n.a. 6.43      66

ออสเตรเลีย 4.50       65            3.46         3.20 65 3.87     67 6.84      62

ฟลิปปนส n.a. n.a.            0.67         0.51 63 0.44     41 0.51      51

ไทย 1.58       56            1.08         0.69 62 0.80     56 1.59      63

เกาหลีใต n.a. n.a.            1.50         1.26 60 1.02     68 2.61      62

ญ่ีปุน n.a. n.a.            2.34         2.09 60 2.18     61 2.76      59

แคนาดา 3.00       66            3.40         2.88 51 3.40     58

มาเลเซีย n.a. n.a.            1.13         1.08 33 1.21     34 2.01      39

อินโดนีเซีย n.a. n.a.            0.62         0.62 30 0.43     48 1.09      49

สหรัฐฯ 1.90       35            3.71         3.60 24 2.96     26

สิงคโปร 3.72       50            3.92         3.52 n.a. 3.99     53 7.09      68

ไตหวัน 1.45       43 n.a. n.a. n.a. 0.91     44 1.83      45

รัสเซีย n.a. n.a.            0.98         0.56 n.a. n.a. n.a. 1.05      24

 
Phillip Morris, 2006

 Asean inter 
meeting, 2002 World Health Organization, 2002

 U.S. & Inter-IRPC, 
1997

 หมายเหตุ: 1. ภาษีในที่นี้เปนภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บจากบุหร่ี และราคาเปนราคาของบุหร่ีที่เปนที่นิยมในประเทศนั้นๆ  ซึ่งอาจไมใชบุหร่ี  

                                                        
95

 บุหรี่นําเขาประเทศไทยสวนใหญ นําเขาจาก ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
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                           ยี่หอเดียวกันในแตละประเทศ  
2.  World Health Organization, World Atlas (2002): ภาษีในที่นี้เปนภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บจาก  บุหร่ีและราคาเปนราคาของ  
     บุหร่ีที่เปนที่นิยมแบงออกเปนบุหร่ีนําเขาไดแก  มารลโบโรหรือยี่หอที่ใกลเคียง และบุหร่ีผลิตในประเทศ (Table B: The Business  
      of Tobacco) 
3.  Phillip Morris International (2006): ขอมูลคราคาบุหร่ีที่ใชเปนยี่หอ มารลโบโรในแตละประเทศ คํานวณเมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 2006 

 
 

 
 

ตารางที่ 6.6 สัดสวนมูลคาภาษีบุหรี่ตอราคาขายปลีกบุหรี่ตอซอง 
ของประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย 

A B
ประเทศ ราคาบุหรี่ ภาษีโดยรวมตอราคาบุหรี่ ภาษีโดยรวมตอราคาบุหรี่

($ US) (%) (%)

ฟลิปปนส 0.51 51                                      48

อินโดนีเซีย 1.09 49                                      48

เวียดนาม 0.81 37                                      54

ไทย 1.59 63                                        50

มาเลเซีย 2.01 39                                      39

สิงคโปร 7.09 68                                      69

อังกฤษ 9.71 78                                      78

ออสเตรเลีย 6.84 62                                      65

ฮองกง 56

สหรัฐอเมริกา 31

หมายเหตุ:   (1) ขอมูลจากคอลัมน A ไดจากการคํานวณขอมูลของบุหรี่มารลโบโร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จาก  
                          Philip Morris International (2006) 
  (2) ขอมูลจากคอลัมน B ไดจาก International Tax & Investment Center and Oxford Economic  
                           Forecasting (July 2005) 
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บทที่ 7 
ปญหา และ ขอเสนอแนะนโยบายภาษีบุหรี่ซิกาแรต  

 
1. บทนํา 
  
 หลักฐานจากการศึกษาในประเทศตางๆ สนับสนุนวา การเพิ่มราคาบุหร่ีเปนปจจยั
สําคัญที่มีประสิทธิผลในการลดประมาณการบริโภคบุหร่ี ทั้งนี้ รัฐดําเนินการเพิ่มราคาบุหร่ีผานการ
ใชภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือที่สําคัญผานการผลักภาระภาษีสรรพสามิตไปในราคาขายแตละ
ชวง สงผลใหราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใช
อํานาจของกฎหมายยาสูบ (พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509) ซ่ึงเปนกฎหมายที่บังคบัใชมาเปน
เวลานานเกือบ 40 กวาปแลว เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคของนโยบายรัฐในอดีต หลักเกณฑหลาย
ประการของกฎหมายยาสูบยงัไมไดมีการปรับปรุงใหเขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
วัตถุประสงคของนโยบายรฐัในปจจุบัน ผลทําใหปจจุบนัภาษีสรรพสามิตบุหร่ีอาจไมสามารถ 
ทําหนาที่จํากัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ีไดมีประสิทธิผลเทาที่ควรจะเปน  
 ในบทนีจ้ะเสนอแนะปญหาที่วิเคราะหไดจากการทําการศึกษา และเสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีบหุร่ี เพือ่ตอบสนองตอวัตถุประสงคทั้งดานรายไดภาษแีละการ
ควบคุมการบริโภคบุหร่ี การปรับปรุงการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อเฝาระวัง
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ตลอดจนเสนอแนะการแกไขกฎหมายเพื่อสนองนโยบาย         การ
ควบคุมการบริโภคบุหร่ีอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตจํากัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวกบัภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีเปนสําคัญ 
 
2. ปญหาและขอเสนอแนะนโยบายภาษบีหุรี่ซิกาแรต  
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2.1 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี ่

  
 โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่มีอยูไมรองรับนโยบายการจํากดัหรือลดการ
บริโภคบุหร่ี และสถานการณเศรษฐกิจและสังคมปจจุบนั  การออกแบบปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีใหมใหเหมาะสม จําเปนตองตอบคาํถามตอไปนี้  
 

 
2.1.1 รัฐมีนโยบายภาษีบุหร่ีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคใดเปนสําคัญ 
ปจจุบันโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรตของประเทศไทยถูกออกแบบขึ้นเพื่อ

ตอบสนองวัตถุประสงคทางนโยบายของรฐัในอดีต (พ.ศ. 2509) และตอบสนองหลายๆ 
วัตถุประสงคไปพรอมๆ กัน ไดแก การหารายไดเขารัฐ การจํากัดหรือควบคุมการบริโภคบุหร่ี         
การปกปองและสงเสริมอุตสาหกรรมบุหร่ีภายในประเทศ ตลอดจนการสงเสริมมาตรฐานการผลิต
บุหร่ี ซ่ึงถารัฐมีวัตถุประสงคทางนโยบายที่เปลี่ยนไปจากในอดตี เชน กําหนดใหวัตถุประสงคใน
การควบคุมการบริโภคบุหร่ีเปนวัตถุประสงคหลักแทนการหารายไดเขารัฐ โครงสรางอัตราภาษี
บุหร่ีซิกาแรตยอมจําเปนตองมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่เปลี่ยนไปไดอยางมี
ประสิทธิผล อีกทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ เชน ระดับขัน้การพัฒนาของ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น ระดับการเปดประเทศมากขึ้น การแขงขันทางอุตสาหกรรมที่ซับซอนมากขึ้น  
เปนตน จึงจําเปนที่ตองปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีใหสอดคลองและเหมาะสม 
 ในรายงานฉบับนี้ สมมติวา วัตถุประสงคของนโยบายของรัฐเปลี่ยนไปจากอดีต คือ  
จากเพื่อหารายไดภาษีบุหร่ีเปนหลัก เปนเพือ่ควบคุมการบริโภคบุหร่ีเพือ่การสาธารณสุขและสังคม
เปนหลัก โดยมีเงื่อนไขวา รายไดภาษีบหุร่ีตองไมลดลงไปจากเดิม คําถามตอมาคือ โครงสรางอัตรา
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีควรเปนเชนไร 
 2.1.2 โครงสรางอัตราภาษีบหุร่ีปจจุบันสามารถจํากัดหรอืลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี 
ไดหรือไม อยางไร 
 การจํากัดหรือลดการบริโภคบุหร่ีผานเครื่องมือภาษี โดยดําเนินการผานกลไกราคาขาย
ปลีกบุหร่ีเปนสําคัญ เพราะผูบริโภคคํานึงถึงปจจัยราคาขายปลีกในการบริโภคบุหร่ี กลาวคือ  
ถาราคาขายปลีกบุหร่ีถูก ปริมาณการบริโภคสูง ถาราคาขายปลีกบุหร่ีแพง ปริมาณการบริโภคต่ํา 
ดังนั้น การออกแบบโครงสรางอัตราภาษคีวรเปนแบบโครงสรางอัตราภาษีที่สงผลใหราคาขายปลีก
ของบุหร่ีสูงขึ้น และถาจะใหการบริโภคจาํกัดหรือลดลง  ราคาขายปลีกบุหร่ีจะตองสูงมากกวาราคา
สินคาทั่วไป และสูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดของผูซ้ือ ผลทําใหบุหร่ีเปนสินคาราคาแพงโดย
เปรียบเทียบ  
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 ทั้งนี้ ปจจุบัน ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจัดเกบ็ในอัตราตามมูลคารอยละ 79 จากฐานราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ) และราคาซี.ไอ.เอฟ. (กรณีบหุร่ีนําเขา)  
มีวิธีการคิดภาษีแบบอัตรารวมใน (Inclusive Tax Rate) ผลทําใหภาษีลอยตัวไปกับราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม กลาวคือ ถาราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. สูงขึ้น มูลคาภาษีบุหร่ี
จะสงูขึ้นตาม อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือแมในกรณีที่รัฐเพิ่ม
อัตราภาษีบุหร่ีก็ไมไดประกนัไดวา ราคาขายปลีกบุหร่ีจะสูงขึ้นในสัดสวนเดยีวกัน เพราะรัฐมี
อํานาจกําหนดไดแกเพดานราคาขายปลีกบุหร่ีเทานั้น ผูประกอบการอาจขายบุหร่ีราคาต่ํากวาราคา 
 
ขายปลีกที่ประกาศได ผลทําใหการเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีอาจไมกอใหเกดิการจํากดัหรือลดปริมาณการ
บริโภคบุหร่ีได  
 การที่รัฐเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีแตอาจไมสงผลใหราคาขายปลีกบุหร่ีสูงขึ้นตามภาระภาษ ี
ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจเกิดขึน้ได เพราะ 
 (1) การแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. ต่ํากวาที่ควรจะเปน 
 (2) การนําเสนอบุหร่ียี่หอใหมๆ ที่มีราคาถูกลงกวายี่หอเดิมๆ (Down Trading Effect) 
 (3) การนําเขาบุหร่ีจากประเทศที่มีขอตกลงทางการคาอาฟตา เพื่อใชประโยชนจากการ
ลดหยอนอากรขาเขา  
 (4) การยอมรับกําไรที่ลดลงของผูประกอบการเพื่อรักษาสัดสวนแบงทางการตลาด 
 การดําเนนิการดวยวิธีตางๆ เหลานี้มุงเพื่อลดภาระภาษีบหุร่ีนั่นเอง  จากการตรวจสอบ
ตัวเลขพบวา  ปญหาการแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาซี.ไอ.เอฟ. ต่ํากวาที่ควรจะเปน
ไมคอยจะเกดิขึ้น เพราะรัฐไมยินยอมใหผูมีหนาที่เสียภาษีแจงราคาต่ําไปจากเดิมโดยไมมีเหตุอัน
ควร ผูประกอบการจะลดภาระภาษีผานการนําเสนอบุหร่ียี่หอใหมๆ ที่มีราคาถูกลงกวายีห่อเดิม และ
นําเขาบุหร่ีจากตางประเทศคูคาในกลุมอาฟตาเพื่อใชสิทธิประโยชนดานการลดหยอนอากรขาเขา 
จากรอยละ 60 เปนรอยละ 5 อาทิ ฟลิปปนส และอินโดนเีซีย เปนตน  
 แผนภาพที่ 7.1 แสดงถึงความสัมพันธระหวางอัตราภาษบีุหร่ีที่ปรับเพิม่ขึ้นตอเนื่องกนั
หลายป และแนวโนมการลดลงของปริมาณบุหร่ีที่เสียภาษีสรรพสามิตในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2535- 2549 จงึพออนุมานไดวา การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ผานมาสงผลใหปริมาณการบริโภค
บุหร่ีมีแนวโนมลดลง หรือภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมีความสัมพันธทางลบตอปริมาณการบริโภคบุหร่ี  
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แผนภาพที่ 7.1: อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต และ

ปริมาณบุหรี่ท่ีเสียภาษี
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 แผนภาพที่ 7.2 แสดงถึงแนวโนมของราคาบุหร่ีผลิตในประเทศ ราคาบุหร่ีนําเขา และ
ราคาบุหร่ีเฉล่ียโดยรวม96 ทั้งนี้เปนราคาขายปลีกที่ประกาศนํามาเฉลี่ยถวงน้ําหนกัตามสัดสวน
ปริมาณของบุหร่ียี่หอท่ีนิยมทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2538 – 2549 
แผนภาพแสดงใหเห็นวา ราคาขายปลีกบุหร่ีที่รัฐประกาศ (ราคาขายปลีกสูงสุด) ของประเทศไทยมี
แนวโนมสูงขึ้น โดยเพดานราคาขายปลีกบุหร่ีนําเขาถูกกาํหนดใหสูงกวาเพดานราคาขายปลีกบุหร่ี
ในประเทศ สวนตางระหวางราคาบุหร่ีผลิตในประเทศและบุหร่ีนําเขาแตกตางกันไปตามชวงเวลา 
ตั้งแตประมาณ 8 บาทตอซองถึง 25 บาทตอซอง พบวา สวนใหญแลวราคาขายปลีกบุหร่ีที่ประกาศ
จะสูงขึ้นเมื่อมกีารปรับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีสูงขึ้น  
   

                                                        
96 ราคาเฉลีย่บุหรี่นําเขา และราคาเฉลี่ยบุหรี่โดยรวมคํานวณโดยสมมติใหราคาซีไอเอฟบุหรี่นําเขายีห่อท่ีเปนท่ีนิยมมีคาคงที่ โดยใชราคา  ซี
ไอเอฟปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เนื่องจากขอมลูราคาซีไอเอฟมีจํากัด 
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แผนภาพที่ 7.2 แนวโนมราคาขายปลีกบุหร่ี
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 แผนภาพที่ 7.3 แสดงแนวโนมราคาบุหร่ีกรองทิพย 9097 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2538 
และปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเงนิเฟอ98 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2539- 2549 บวกกบัภาระภาษี
บุหร่ีโดยรวมเมื่อมีการปรับเพิ่มอัตราภาษสีรรพสามิตบุหร่ีหรือจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น และนําคาที่
ไดมาเปรียบเทยีบกับราคาบหุร่ีกรองทิพยที่ซ้ือขายจริงในตลาดชวงระยะเวลาเดยีวกนั ผลจากการ
คํานวณพบวา โดยทั่วไปแลวผูประกอบการจะไมคอยแจงเปล่ียนแปลงตนทุนและกําไร หรือราคา 

 
97 บุหรี่กรองทิพยเปนบุหรี่ท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงสุดในประเทศไทย อีกท้ังราคาบุหรี่ผลิตในประเทศจะขายจริงตามราคาเพดานที่รฐั
ประกาศ และเนื่องจากขอมลูดานราคามจีํากัดจึงใชราคาของบุหรี่กรองทิพยปงบประมาณ พ.ศ. 2538 เปนตัวอยางนําเสนอ  
98 อัตราเงินเฟอ คํานวณจากดชันีราคาของผูบริโภค (Consumer Price Index) แสดงถึง อัตราสวนเพิ่มของราคาสินคาบริโภคโดยทั่วไป หาก
อัตราเงินเฟอเปนบวก แสดงวา ราคาสินคาบริโภคโดยทั่วไปมีแนวโนมสูงข้ึน และเทากับวา คาของเงินท่ีแทจริงลดลง เพราะเงินจํานวนเทา
เดิมซ่ึงสินคาบริโภคไดจํานวนลดลง การปรับอัตราเงินเฟอกับราคาบุหรี่เพื่อแสดงใหเห็นวา ราคาบหุรี่สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับราคาสินคา
บริโภคทั่วไปหรือไม อยางไร 
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ซี.ไอ.เอฟ. ซ่ึงเปนฐานในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ี แตจะเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกบุหร่ี
เมื่อมีการการปรับเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ี โดย ราคาขายปลีกบุหร่ีที่ปรับเพิม่นั้นสูงมากกวาอัตราเงินเฟอ
รวมกับภาระภาษีที่เกิดขึน้จรงิ  

แผนภาพที่ 7.3: ราคาขายปลีกกรองทิพยจริง และราคากรองทิพยปงบประมาณ 

       พ.ศ. 2537    ปรับคาตามอัตราเงินเฟอและภาระภาษี
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 แผนภาพที่ 7.4 แสดงแนวโนมสัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ประกาศ 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2536- 254999  พบวาคาเฉลี่ยของราคาขายปลีกบุหร่ีที่ประกาศมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นและเพิม่ขึ้นมากกวามลูคาภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น และเมื่อคํานวณหาสัดสวนมูลคาภาษี
สรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ประกาศพบวา สัดสวนนี้มแีนวโนมลดลงแมวาอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีไดปรับเพิม่สูงขึ้นมาโดยตลอด สะทอนใหเห็นวาฐานภาษีสรรพสามิตมีการหดตวั  
แตเนื่องจากรฐักําหนดใหจดัเก็บภาษีอ่ืนๆ จากบุหร่ีเพิม่เติมจากภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ทําใหสัดสวน
มูลคาภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีทีป่ระกาศมีแนวโนมสูงขึ้น และสูงมากกวาสัดสวนมูลคา

                                                        
99 การคํานวณมีขอมลูจํากัดของราคาซี.ไอ.เอฟ. บุหรี่นําเขา จึงสมมติวา ราคาซี.ไอ.เอฟ. มีคาคงที่เทากับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
ปรับอัตราภาษีสรรพสามิต อากรศุลกากร และภาษีอื่นๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง แลวคํานวณหาราคาขายปลีกท่ีประกาศเฉลีย่ถวงน้ําหนักดวย
ปริมาณบุหรีย่ี่หอท่ีเปนท่ีนิยมในแตละชวงเวลา  
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ภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกบุหร่ีที่ประกาศประมาณรอยละ 10  สัดสวนมูลคาภาษีโดยรวมตอ
ราคาขายปลีกบุหร่ีมีแนวโนมสูงขึ้นแตไมมากนัก เนื่องจากภาษีอ่ืนๆ สวนใหญจัดเกบ็เพิ่มจากฐาน
มูลคาภาษีสรรพสามิต ยกเวนภาษีมูลคาเพิม่ที่จัดเก็บจากฐานเพดานราคาขายปลีกที่ประกาศ 

แผนภาพที่ 7.4: ราคาขายปลีกบุหร่ี (เฉลี่ย) มูลคาภาษี และ

                        สัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหรี่
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 การเปรียบเทยีบสัดสวนภาระภาษีบุหร่ีตอราคาขายปลีกบุหร่ีตามที่ World Health 
Organization (WHO) เสนอวา รัฐตางๆ ควรจัดเก็บภาษีบหุร่ีประมาณรอยละ 66 -75 ของราคา     
ขายปลีกเพื่อจาํกัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี สําหรบัประเทศไทยปจจุบันสัดสวนภาระภาษี
บุหร่ีโดยรวมตอราคาขายปลีกประกาศมีคาประมาณรอยละ 57 จึงถือวาอยูในระดับปานกลาง เราจึง
สามารถปรับเพิ่มอัตราภาษสีรรพสามิตบุหร่ีไดอีกพอสมควร อีกทั้งถาเปรียบเทียบกับอัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีกอน ป พ.ศ. 2535 ซ่ึงเราเคยจัดเก็บภาษบีุหร่ีในอัตรารอยละ 55 ของราคาขายปลีก
บุหร่ี จะเห็นวา การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่ผานมาสงผลใหสัดสวนภาระภาษีโดยรวม
ตอราคาขายปลีกบุหร่ีเพิ่มขึน้นอยมาก สาเหตุสําคัญเพราะการเปลี่ยนฐานในการคิดคาํนวณภาษี
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สรรพสามิตบุหร่ีในป พ.ศ. 2535 จากฐานราคาขายปลีกเปนราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ทําใหฐาน
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแคบลง แตคงอัตราภาษีรอยละ 55 เทาเดิม100  
 อยางไรก็ตาม การคํานึงถึงสัดสวนภาระภาษีโดยรวมตอราคาขายปลีกบุหร่ีมีขอเสีย 
อยูบาง101 คือ สัดสวนดังกลาวไมไดคํานึงถึง ความสามารถในการซื้อบุหร่ี (Ability to Pay) ของ
ประชาชนในประเทศตางๆ ระดับมาตรฐานความเปนอยู หรือระดับรายไดตอหัว ซ่ึงมีคาแตกตางกนั
ในแตละประเทศ ดังนั้น การที่ราคาขายปลีกบุหร่ีสูงขึ้นจากการจัดเก็บภาษีเพิม่ขึ้นจะสงผลให
ปริมาณการบริโภคลดลงไดนั้น จําเปนที่ราคาขายปลีกบุหร่ีตองเพิ่มในอัตราสวนที่สูงกวารายได     
ที่เพิ่มขึ้นดวย มิฉะนั้น การที่เศรษฐกิจเติบโตและประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ถึงแมวาราคาบุหร่ีจะ
เพิ่มขึ้น แตรายไดของประชาชนเพิ่มสูงมากกวา ประชาชนก็ยังจะสูบบหุร่ีในปริมาณมากตอไป   
 
 ดังนั้น เพื่อแสดงวา อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยอยูในอัตราที่สูงแลว
หรือไม อยางไร การศึกษาจึงนําขอมูลรายไดประชาชาติตอหัวมาเปรยีบเทียบกับราคาบุหร่ีในชวง
ระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2538 – 2549 เพื่อคํานวณหาวา ถาในชวงเวลาที่ผานมา ประชาชนไทย
มีรายไดเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รัฐไดปรับเพิม่อัตราภาษีบหุร่ีเพื่อใหราคา
บุหร่ีสูงขึ้นมาเรื่อยๆ เชนกัน สมมติวา ประชาชนไทยใชจายรายไดตอหวัตอวนัในการบริโภคบุหร่ี
ทั้งส้ินแลว บหุร่ีเปนสินคาที่ประชาชนคนไทยสามารถหาซื้อไดเพิ่มขึน้หรือลดลงอยางไร โดยคิด
เปนจํานวนมวนของบุหร่ีที่ประชาชนคนไทยสามารถหาซื้อได และนํามาแสดงเปนแผนภาพที่ 7.5 
พบวาจํานวนบุหร่ีที่ประชาชนคนไทยสามารถหาซื้อไดมีแนวโนมลดลง จากปงบประมาณ พ.ศ. 
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 การคาํนวณหาสัดสวนภาระภาษตีอราคาขายปลีกในรายงานฉบับนี้ ใชราคาขายปลีกท่ีประกาศโดยกรมสรรพสามิตคํานวณ เนื่องจาก

ขอมูลราคาขายปลกีประกาศมีการจัดเกบ็ในระยะยาวและครบถวน อยางไรก็ตาม ถาจะใหการคํานวณสัดสวนภาระภาษสีมบูรณยิ่งข้ึน   
ควรใชราคาขายปลกีของบุหรี่ในตลาดคํานวณแทน  ซ่ึงพบขอมูลเฉพาะราคาขายปลีกบุหรี่ในป 259-2550 เทานั้น ไมสามารถหาขอมลูราคา
ขายปลีกในตลาดยอนหลังท่ีเปดเผยได และถาคํานวณหาสัดสวนภาระภาษีตอราคาขายปลีกบุหรีใ่นตลาดจะพบวา กรณบุีหรี่ในประเทศ 
สัดสวนดังกลาวมีคาคงเดิม เพราะโรงงานยาสูบขายปลีกบุหรี่ในตลาดตามราคาที่ประกาศ สวนบุหรี่นําเขาจะมีราคาขายปลีกในตลาดต่ํา
กวาราคาประกาศ ทําใหสัดสวนภาระภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกในตลาดของบุหรี่นําเขาเพิ่มข้ึน จาก 38 % เปน 48 % และภาระภาษี
โดยรวมตอราคาขายปลีกในตลาดของบุหรี่นําเขาเพิ่มขึ้นจาก 48% เปน 61 % ซ่ึงใกลเคียงกับสัดสวนเดียวกันของบุหรีภ่ายในประเทศ ทําให
สัดสวนภาระภาษโีดยรวมตอราคาขายปลีกบุหรี่ในตลาดโดยเฉลี่ยท้ังส้ินเพิ่มขึ้นจาก 57 % เปน 61 % 
101 International Tax & Investment Center (ITIC) and Oxford Economic Forecasting  (2005) ไดศึกษาและเสนอแนะวา ประเทศกําลัง
พัฒนาถึงแมวาจะมสัีดสวนภาษีบุหรี่ตอราคาขายปลกีบุหรีโ่ดยเฉลี่ยต่าํกวาสัดสวนภาษีบุหรี่ตอราคาขายปลีกบุหรี่ของประเทศพัฒนา แต
หากคิดจากความสามารถในการจายเงินเพื่อซ้ือบุหรี ่(Affordability) แลว ซ่ึงคํานวณจากจาํนวนรายไดท่ีจะตองจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบุหรี่
จํานวน 1,000 มวน จะพบวา บุหรี่ในประเทศกําลังพัฒนาจะหาซื้อไดยากกวา (Less Affordability) ประเทศพัฒนาแลว เพราะมีบุหรี่ราคา
ขายปลีกสูงเมื่อเทียบกับรายไดตอหัวของประชาชน  โดยแยกความแตกตางระหวางภาระภาษี (Tax Burden) ของบุหรี่ตอซอง กับ สัดสวน
ภาระภาษตีอราคาขายปลีก (Tax Incidence) มีความแตกตางกัน เชน บุหรี ่1,000 มวน ตองซ้ือในราคา $100 ถากําหนดใหภาระภาษีเทากับ 
$100 สัดสวนภาษีตอราคาขาย คือ 100/200 = 50 % แตถากาํหนดใหภาระภาษีเทากับ $150 สัดสวนภาษีตอราคาขาย คือ 150/250 = 60 % 
ดังนั้น สัดสวนภาษตีอราคาขายปลีกจึงเปนตัวแปรเปรียบเทียบที่ไมไดสะทอน Affordability ของประชาชนในแตละประเทศ  
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2538 สามารถซื้อบุหร่ีได 155 มวนตอวัน เปน 103 มวนตอวันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สะทอน
ถึงวา การปรับเพิ่มราคาบุหร่ีผานมาตรการภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิผลในการลดปริมาณการ
บริโภคบุหร่ีได 

แผนภาพที่ 7.5: จํานวนมวนบุหร่ีท่ีสามารถซื้อหาไดจากรายได
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 ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีไดอีก  เพื่อใหการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีสงผลใหปริมาณการสูบบุหร่ีจํากัดหรือลดลง โดยที่รายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  
ไมลดลง การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตควรออกแบบใหสามารถสงผลใหราคาขายปลีกบุหร่ีในตลาด
สูงขึ้นมากกวาราคาสินคาบริโภคทั่วไปที่สูงขึ้น และสูงขึน้มากกวาการเพิ่มขึ้นของรายได
ประชาชาติตอหัว อีกทั้งทําใหอัตราสวนเพิม่ของราคาบุหร่ีอันเกิดจากภาษีสูงมากกวาอัตราสวน
ลดลงของปริมาณการบริโภคบุหร่ี ทั้งนี้ รัฐมีขอจํากัดคืออัตราภาษีบุหร่ีที่ประเทศไทยจัดเก็บไมควร
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สูงมากจนเกนิไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีบหุร่ีของประเทศเพื่อนบาน เพราะอาจกอใหเกดิ
ปญหาการลักลอบบุหร่ีและปลอมบุหร่ีตามมา102  

2.1.3 อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีควรเปนอตัราตามมูลคา หรืออัตราตามสภาพ หรือ 
อัตราแบบผสม และอยางไร 
 รูปแบบโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีควรเปนเชนไรขึ้นกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความสามารถในการจดัเก็บภาษีเปนสําคัญ ดังที่กลาวมาแลววา อัตราภาษแีบบตางๆ มีทั้งขอดีและ
ขอเสียทั้งส้ิน อัตราภาษีแบบใดเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดนัน้จําเปนตองศึกษาขอมูล  
และทดสอบตวัเลขในรายละเอียด แตส่ิงหนึ่งที่ตอบไดชัดเจน คือ โครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีที่เปนอยู
ปจจุบัน คือ อัตราตามมูลคารอยละ 79 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมมีปญหา คือ 
 (1) การถายโอนราคา การจัดเก็บภาษีบุหร่ีจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือ
ราคาซี.ไอ.เอฟ. กอใหเกิดปญหาการแจงราคาดังกลาวต่ํากวาที่ควรจะเปนเพื่อหนีภาษี (Tax 
Evasion) การถายโอนราคากระทําโดยการที่ผูผลิตมีความสัมพันธกับผูจําหนาย และโอนตนทุน 
และกําไรไปสูผูจําหนายแทน ทําใหผูผลิตสามารถขายสินคาออกจากโรงงานไดในราคาที่ต่ํากวา
ปกติ การถายโอนราคาทําใหการจัดเก็บภาษีไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร ในทางปฏิบัติ กฎหมายให 
อํานาจรัฐในการกําหนดฐานราคาเพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษี แตรัฐไมคอยไดใชอํานาจนี ้
 (2) การเสนอบุหร่ียี่หอใหมที่มีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมต่ําลง มีเกรดต่ําลง เพื่อลด
ภาระภาษ ี(Down Trading Effect) เพราะบหุร่ีที่ราคาต่ําลงจะไดเสียภาษีลดลง การจดัเก็บภาษีจาก
ฐานราคาจึงมอิีทธิพลตอการแขงขันทางธุรกิจที่จะเลือกผลิตสินคาคุณภาพและราคาต่ําลง หรือ
สินคาที่มีเกรดลดลง   
  
 
 
 ปญหาขางตนทําใหการจดัเก็บภาษีบหุร่ีไมสงผลใหราคาบุหร่ีสูงขึ้นเทาที่ควรจะเปน 
และไมสามารถลดปริมาณการบริโภคบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิผล  อีกทั้งฐานภาษีมีการหดตัวจาก
การแจงราคาบหุร่ีที่ต่ําลง จึงจําเปนที่รัฐตองปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีใหม ใหตอบสนองการ
จํากัดหรือลดการบริโภค และรายไดภาษีบหุร่ีไมลดลง 
 เพื่อแกไขปญหาขางตน เสนอใหใชโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีแบบผสม แบบเดยีวกบั
ของประเทศในยุโรป คือ อัตราภาษีตามมลูคาจากฐานราคาขายปลีก รวมกับ อัตราภาษีตามสภาพตอ
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 ประเด็นการวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ท่ีนาสนใจอีกขอหน่ึงคือ รายไดภาษีบุหรี่ท่ีรัฐจดัเกบ็อยูในปจจุบันเพียงพอหรอืไมท่ีจะ

ครอบคลุมถึงคาใชจายของรฐัท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ไมวาจะเปนคารักษาพยาบาลตางๆ คายา อุบัติเหตุจากไฟไหม มลพษิทางอากาศ ขยะ
มูลฝอย ตลอดจนการลดลงของผลิตภาพการผลิต (Productivity) ซ่ึงรายงานนี้ไมไดวิจัยในประเด็นนี้  
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มวนหรือตอกรัม และกําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีขั้นต่ํา เพื่อปองกันการลดราคาบุหร่ีเพื่อหลีกเลี่ยง
ภาษีอันจะนําไปสูการเพิ่มปริมาณการบริโภคบุหร่ี 
 
  
        มูลคาภาษบีุหร่ีตอมวน = (X % * ราคาขายปลีกตอมวน) + (Y ตอมวน) 
เชน  28     =   20 % * 40 +   20    บาทตอมวน 
 
 
 กลาวคือ อัตราตามมูลคา มีการเปลี่ยนฐานภาษีเปนราคาขายปลีก เพื่อปองกันการถาย
โอนราคา และสงผลสะทอนเกี่ยวกับบุหร่ีเปนสินคาไมจําเปนตอการดํารงชีวิต ดงันัน้ บุหร่ีราคาแพง
ควรเสียภาษีสูงกวาบหุร่ีราคาถูก ในขณะเดียวกันกําหนดใหรวมกับอตัราภาษีตามสภาพเพื่อรักษา
ระดับรายไดภาษีบุหร่ีขั้นต่ําที่รัฐตองการ ทั้งนี้ ไมกําหนดใหใชอัตราแบบผสมที่เลือกอัตราใดอัตรา
หนึ่งเชนเดียวกับภาษีสรรพสามิตสินคาอ่ืนๆ เพื่อปองกนัปญหาการถายโอนราคาบุหร่ี และลดเกรด
บุหร่ีลง (Down Trading Effect) เพื่อเลือกเสียภาษใีนอัตราตามสภาพเพยีงอยางเดียว 
 รูปแบบโครงสรางอัตราภาษีบุหร่ีที่เสนอ นาจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวาการ
ใชอัตราภาษีตามมูลคาจากฐานราคาขายปลีกหรืออัตราภาษีตามสภาพอตัราใดอัตราหนึ่งเพียงอัตรา
เดียว การใชอัตราภาษีตามมลูคาอยางเดียวจะสงมีผลตอราคาบุหร่ีลดลง อันเนื่องจากลดเกรดบหุร่ีลง 
หรือ Down Trading Effect และทําใหจํากัดหรือลดปริมาณการบริโภคบุหร่ีไมได อีกทั้งรายไดภาษี
บุหร่ีอาจลดลง ในขณะที่อัตราภาษีตามสภาพแมวาจะสะทอนตอผลกระทบภายนอกของบุหร่ีได
เปนอยางดี แตไมเหมาะสมกบักรณีประเทศไทย ในปจจบุันที่มีบุหร่ีขายในราคาทีแ่ตกตางกันมาก 
การจัดเก็บภาษีในอัตราตามสภาพจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันธุรกิจบุหร่ีมาก  
 สําหรับอัตราภาษีควรเปนเทาใดจึงจะทําใหสามารถจํากัดหรือลดปริมาณการบริโภค
บุหร่ี และยังรักษารายไดภาษีบุหร่ีเทาเดิม จําเปนจะตองมีการศึกษาผลกระทบ และทดลองตัวเลข 
ในรายละเอียด (Simulation Model) ตอไป   
 

 
2.2 กลไกหรือกลุมงาน (Task Force) ระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับ                          

การควบคุมบหุรี่ 

 
 กลไกหรือกลุมงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ียงั
ดําเนินงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกนั ทําใหการดาํเนินงานไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร พบวา 
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ปจจุบันมหีลายหนวยงานทีด่ําเนินงานเกีย่วกับการควบคมุบุหร่ี เนื่องจากรัฐใหความสาํคัญตอการ
จํากัดและลดการสูบบุหร่ีมากขึ้น  หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ีที่สําคัญไดแก 
 1.  กระทรวงการคลัง: กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร  
 2.  กระทรวงสาธารณสุข: กรมควบคุมโรค 
 3.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ    
 4.  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  
 5.  องคกรอ่ืนๆ อาทิ สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไม 
สูบบุหร่ี เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การดําเนนิงานของแตละหนวยจะมกีฎหมายที่กําหนดอํานาจและหนาที่
รับผิดชอบที่แตกตางกันไป และจําเปนตองปฏิบัติตามพันธกิจ เพื่อบรรลุเปาหมายของแตละ
หนวยงานนั้นๆ ซ่ึงในบางครั้งเปาหมายของแตละหนวยงานไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
หรืออาจถึงขั้นขัดแยงกัน ตวัอยางเชน กระทรวงการคลัง มีหนาที่หลักคอืการหารายไดเขารัฐ  
รักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาวินยัการคลัง ในแตละปงบประมาณ 
กระทรวงการคลังจะมอบเปาหมายการดําเนินงานใหแกกรมสรรพสามิต และกรมศลุกากรเปน 
เปาประมาณการรายไดภาษซ่ึีงกรมจัดเก็บภาษีจะถูกประเมินผลการดําเนินงานจากการเปรียบเทียบ
รายไดภาษีที่จดัเก็บจริงกับเปาประมาณการรายไดภาษี กาํหนดเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จและมีผลตอ
เงินรางวัลของกรมจัดเก็บภาษี แมวาภาษีบหุร่ีจะเปนเครือ่งมือในการจาํกัดหรือลดปริมาณการ 
สูบบุหร่ี แตเปาหมายของกรมจัดเก็บภาษีถูกกําหนดใหสัมพันธกับรายไดภาษีบุหร่ี (ประมาณการ
รายไดภาษีบหุร่ี) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปไมไดกําหนดใหสัมพันธกับปริมาณการสูบบหุร่ีที่ลดลง 
ดังนั้น การดําเนินงานตางๆ ของกรมจัดเกบ็ภาษีบหุร่ีจึงมุงเพื่อหารายไดภาษเีปนหลัก การจํากดัหรือ 
 
 
 
 
 
ลดปริมาณการสูบบุหร่ีเปนอันดับรอง 103กลาวคือ จัดเก็บภาษีบุหร่ีเพื่อหารายไดภาษีเขารัฐ  

                                                        
103 จากสัมภาษณเจาหนาท่ีประมาณการรายไดภาษ ีพบวา การประมาณการรายไดภาษีจะถูกกาํหนดใหปรับตามสภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายของกระทรวงการคลัง ซ่ึงมุงเรื่องหารายไดเขารฐัเปนหลัก ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงคให
ประชาชนงดสูบบุหรี่ ทําใหปรมิาณการบริโภคบุหรี่ลดลงซ่ึงกระทรวงการคลังไมมีขอมูลในการวิเคราะหวา การดําเนนินโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขมีผลตอปรมิาณการบริโภคบุหรีม่ากนอยแคไหน ทําใหไมสามารถนําปจจัยดังกลาวมาเปนตัวแปรในการประมาณ
การรายไดภาษีบุหรี ่
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ในขณะเดยีวกนัสงผลใหคนสูบบุหร่ีลดลง แตตองไมมากจนกระทบตอยอดการจดัเกบ็รายไดภาษี  
 ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุข มีเปาประสงคที่จะลดหรือจํากัดปริมาณการสูบบุหร่ี 
โดยออกกฎหมายควบคุมการโฆษณา ควบคุมจุดจําหนายบุหร่ีและพืน้ทีสู่บบุหร่ี ตลอดจนจํากัดอายุ
ผูซ้ือบุหร่ี เปาประสงคของกระทรวงสาธารณสุขในบางครั้งจะขัดแยงกับเปาประสงคของ
กระทรวงการคลัง เพราะหากปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงมากๆ แลว การจัดเก็บรายไดภาษีบหุร่ียอม
ลดลง กระทบดุลงบประมาณแผนดิน นอกจากนี้การปรบัขึ้นภาษีบหุร่ีสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แมวาจะทํา
ใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น แตจะสงผลใหเกิดการลักลอบบุหร่ีและการปลอมแปลงบุหร่ีมากขึ้นไปดวย  
ซ่ึงกระทบตอตนทุนการบรหิารจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษี ซ่ึงโดยตลอดมาที่รัฐเพิ่มอัตราภาษี
บุหร่ี ไมไดมกีารปรับเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดเกบ็ภาษี ตลอดจนการปองกันและ
ปราบปรามบุหร่ีเถ่ือนตามไปดวยเลย104

 ในทางปฏิบัตพิบวา นโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลงั และกระทรวงสาธารณสุข
สวนใหญมีผลกระทบตอหลายหนวยงาน การวิเคราะหผลกระทบของนโยบายสวนใหญจัดทําโดย
การจัดประชุมหรือสัมมนาเวลาสั้นๆ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหขอมูลและรับฟงความ
คิดเห็นเปนครัง้คราว การปฏิบัติงานเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ความรับผิดชอบตกเปนของ
หนวยงานหนึง่ๆ ที่นําเสนอนโยบาย  การไมไดพัฒนานโยบายรวมกันระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ
ตั้งแตแรกเริ่มและไมไดกําหนดความเปนเจาของและรับผิดชอบงานหรือนโยบายรวมกัน (เห็นได
จากแตละหนวยงานยังคงมช้ีีวัดผลงานทีข่ัดแยงกัน ตวัแทนเจาหนาทีข่องหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
รวมประชุมมกีารเปลี่ยนหนาบอยๆ)  ทําใหการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายไมครบถวนและ
รอบดาน ในบางกรณีการประสานงานระหวางหนวยงานเกิดขึ้นระหวางผูบริหารระดับสูง เพื่อ
มอบหมายแนวนโยบายหรือพิจารณาบังคบัใชนโยบายแลว เชน คณะรฐัมนตรี หรือคณะกรรมการ
ระดับชาติ แตไมไดมีการประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ทําใหนโยบายตางๆ ที่เสนอ ยากที่
จะนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 

แมกระทั่งในระดับกรมจัดเกบ็ภาษี การดําเนินงานก็อาจไมเปนไปในทศิทางเดียวกนั
ได เชน กรณภีาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบุหร่ีนําเขา (รอยละ 79 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. รวมอากรขา
เขา)จัดเก็บโดยกรมศุลกากร เปนการรับชําระภาษแีทนกรมสรรพสามิตพรอมไปกับภาษีศุลกากร
เพื่อความสะดวกของผูเสียภาษี อยางไรกต็าม ยอดรายไดภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมิไดเปนเปาประมาณ
การรายไดของกรมศุลกากร แตเปนเปาประมาณการรายไดของกรมสรรพสามิต เนื่องจากปจจบุัน

                                                        
104 งบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิต ไมมีการจัดแยกเฉพาะงบประมาณการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่เปนการเฉพาะ แตจะ
เหมารวมเพือ่ใชจายในการบรหิารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตทุกสินคาและบริการ (ยกเวนน้ํามันและผลติภัณฑนํ้ามัน ซ่ึงมีศนูยปราบปราม
นํ้ามันเถื่อน)  ในกรณีของภาษีบุหรี่ ดังท่ีแสดงในบทที่ 5 สัดสวนภาระภาษีบุหรี่สวนใหญเกิดจากภาษีสรรพสามิต ทําใหผูประกอบการ
หรือผูนําเขามีแรงจูงใจที่จะหนภีาษหีรอืหลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิตบุหรีม่ากกวาภาษีประเภทอื่น เมือ่มีการขึ้นอัตราภาษี บุหรี่ จึงจําเปนท่ีรัฐ
จะตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดเก็บภาษ ีและปองกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อนเพิม่ข้ึนตามไปดวย  
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อัตราอากรขาเขาลดลงเปนอยางมากจากการเปดการคาเสรี และขอตกลงการคาระหวางประทศ 
(ขอตกลงอาฟตา (AFTA) อากรขาเขาลดลงจากรอยละ 60 เปนรอยละ 5 ของราคาซี.ไอ.เอฟ.)  
 ปจจุบันกรมศลุกากรมีเปาประสงคเปลี่ยนไปจากเดิม คือ นอกจากหารายไดภาษแีลวยงั
ทําหนาที่สงเสริมการแขงขันทางดานการคาระหวางประเทศ โดยการใหบริการผานพิธีการศุลกากร
ใหรวดเร็ว เวลาการตรวจสอบบุหร่ีที่ผานพธีิการศุลกากรจึงลดนอยลง ใชวิธีสุมตรวจตามความเสี่ยง
ของภาษี ซ่ึงความเสี่ยงทีว่านั้นจํากดัเฉพาะภาษีศุลกากรเทานั้น ไมไดรวมภาษีอ่ืนๆ เขาไปดวย  หรือ
ในกรณีการแจงราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของบุหร่ีนําเขา ผูนําเขาจะสําแดงราคาบุหร่ีในใบขนขาเขาเพื่อใชใน
การเสียภาษีศลุกากรและภาษีสรรพสามิตแกกรมศุลกากร การตรวจสอบความเหมาะสมของราคา
บุหร่ีนําเขาจึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกรมศุลกากร ซ่ึงผูกพันตองปฏิบัติตามระบบราคา
แกตต โดยท่ัวไปกรมศุลกากรจะตองรับราคานําเขาตามทีผู่นําเขาสําแดง และหากกรมศุลกากร 
ไมเห็นดวยจะตองตรวจสอบตามขั้นตอนของแกตตที่ยากตอการพิสูจน ผลทําใหในทางปฏิบัติ  
กรมศุลกากรไมคอยใหความสําคัญกับการตรวจสอบราคานําเขาบุหร่ีทีสํ่าแดง ยกเวนในกรณีที่ราคา
มีความผิดปกติมาก ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตที่ตองรับผิดชอบเปาประมาณการรายไดภาษีบุหร่ี กลับ 
ไมมีอํานาจที่จะไปตรวจสอบ กําหนดราคาบุหร่ีนําเขา และประเมินภาษีบุหร่ีนําเขายอนหลัง  
หากพบวาราคาซี.ไอ.เอฟ. ที่ผูนําเขาเสียภาษีไมเหมาะสม 
 เพื่อแกไขปญหาขอนี้ รัฐบาลควรจัดตั้งหนวยงานกลางหรือคณะทํางานกลางประกอบ
ไปดวยตัวแทนหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ี จดัใหมกีารประชุม และแกไข
ประเด็นปญหารวมกันเปนประจําทุกเดือน มีงบประมาณรองรับงาน และตัวช้ีวัดผลงานรวมกนั มี
ระบบการประสานขอมูลรวมกัน เชนกรณขีองศูนยปราบปรามน้ํามันเถ่ือน เปนตน กลไกนี้กําหนด
ขึ้นเพื่อใหแตละหนวยงานสามารถทํางานรวมกันในทิศทางเดียวกนัได รวมกันรับผิดชอบ เกิดการ
เชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลระหวางกันและกัน โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามบุหร่ี
เถ่ือน การจัดเก็บภาษีบหุร่ีกบัการลดปริมาณการบริโภคบุหร่ี ที่สําคัญรัฐจะตองกําหนดจุดประสงค
ของนโยบายรฐัใหชัดเจน (อยางนอยจัดลําดับความสําคญัของวัตถุประสงคได) จึงสามารถกําหนด
ตัวช้ีวดัความสาํเร็จของผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่สอดคลองกันได  เชน ถารัฐมี
นโยบายตองการจะลดปริมาณการสูบบุหร่ีเปนหลัก ก็จําเปนตองลดเปาหมายการจัดเก็บรายไดภาษี
บุหร่ีลง และอาจเพิ่มเปาหมายปริมาณการสบูบุหร่ีที่ลดลงหรือคาใชจายการรักษาพยาบาลโรคที่เกิด
จากการบริโภคยาสูบที่ลดลง เปนตน 
  
2.3  การแกไขกฎหมายระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายการควบคุม                
การบริโภคบุหรี่อยางมปีระสิทธิภาพ ไมเกิดการทํางานทบัซอนกัน  
 

จากการสํารวจกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุการบริโภคบหุร่ี ประกอบไปดวย 
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กฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงมีขอบเขตอํานาจหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทํางานทับซอนกัน ตัวอยาง
กฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุการบริโภคบุหร่ี เชน 

1. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
2. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
3. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535   
4. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
5. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 
6. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
7. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
8. พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 
9. พระราชบัญญัติกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
10. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
รายงานฉบับนีจ้ะวิเคราะหในขอบเขตของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซ่ึงเกี่ยวของ

กับภาษีสรรพสามิตบุหร่ีโดยตรง ไดแก พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เทานั้น  
ในสวนที่มกีารทํางานทับซอนกัน และเหน็ควรแกไข ไดแก  
1.  การบริหารจัดเก็บภาษีบหุร่ีที่ผลิตภายในประเทศและบหุร่ีที่นําเขาควรเสมอภาคกัน 

เนื่องจากกรมสรรพสามิตเปนหนวยงานทีท่ําหนาที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ี  
จึงควรใหกรมสรรพสามิตมีอํานาจหนาทีท่ี่จะตรวจสอบ และกําหนดราคาบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ
และบุหร่ีนําเขาเชนเดยีวกัน และผูนําเขาควรจะตองปฏิบัติหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะดานการจัดทํา
บัญชีสินคาและวัตถุดิบ การรับการเขาตรวจบัญชีและเอกสารเชนเดียวกบัผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศ 
เพื่อประโยชนในการจดัเก็บภาษีของรัฐ 

ปจจุบัน ผูผลิตบุหร่ีภายในประเทศตองแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมบุหร่ีใหกรม
สรรพสามิต และกรมสรรพสามิตมีอํานาจตรวจสอบและกําหนดราคาบุหร่ีภายในประเทศ ในขณะ
ที่ผูนําเขาบุหร่ีสําแดงราคาซี.ไอ.เอฟ. ใหกรมศุลกากร และกรมศุลกากรมีอํานาจตรวจสอบและ
ประกาศหรือประเมินราคาบุหร่ีนําเขาใหมตามระบบราคาแกตต ผลทําใหการกําหนดราคาบุหร่ี
ภายในประเทศ และบุหร่ีนําเขาอาจแตกตางกัน และนําไปสูความไมเสมอภาคทางภาษี  
 
 

ในทางปฏิบัตพิบวา กฎหมายยาสูบปฏิบัตติอผูผลิตบุหร่ีในประเทศแตกตางไปจาก 
ผูนําเขาบุหร่ี โดยถือวากรมศุลกากรทําหนาที่ตรวจสอบผูนําเขาบุหร่ีเพือ่ประโยชนในการจัดเก็บ
อากรขาเขาอยูแลว ทั้งที่ กรมศุลกากรทําหนาที่เพียงรับชาํระภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแทนกรม
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สรรพสามิตเทานั้น ไมไดรับผิดชอบตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีแทนกรมสรรพสามิตแต
อยางใด 

การแกไขปญหาขางตน จําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะดานราคาบุหร่ีนําเขา การพิจารณาและกําหนดราคาบุหร่ีนําเขาควรเปนอํานาจ
ของกรมสรรพสามิต ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบภาษสีรรพสามิตบุหร่ี  

2. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ไดใหอํานาจกรมสรรพสามิตในการควบคุมดูแล 
การผลิต การจําหนาย การขนยายผลิตภัณฑยาสูบตั้งแตวัตถุดิบ (การปลูกใบยา) จนถึงผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป (บุหร่ี ซิการ ฯลฯ) เครื่องมือที่สําคัญคือ การออกใบอนุญาตภายใตเงื่อนไขตางๆ ซ่ึง
สามารถกําหนดไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือการออกกฎ
กระทรวงการคลัง  ปจจุบันเงื่อนไขการออกใบอนุญาตผลิตและจําหนายบุหร่ีกําหนดเพื่อตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคของนโยบายภาษีรัฐในอดตีคือ มุงหารายไดภาษีเปนหลัก  เงื่อนไขการออก
ใบอนุญาตจึงมีไมมาก การออกใบอนุญาตจําหนายบุหร่ีหรือใบอนุญาตนําเขาบุหร่ีจึงทําไดงาย 
รวดเร็วและสะดวก เพราะยิง่มีจุดจําหนายบุหร่ีมาก รัฐกจ็ะสามารถจัดเก็บภาษีบหุร่ีไดมากตามไป
ดวย แตปจจุบนัเมื่อรัฐบาลมีนโยบายภาษีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป คือ มุงจํากัดและลดการสูบบุหร่ีเพื่อ
สุขภาพและสงัคม รัฐยอมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกใบอนญุาตตางๆ ไดตามสมควร 
โดยการแกไขกฎกระทรวงและประกาศกรมสรรพสามิต ภายใตพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
แทนที่จะออกกฎหมายใหมๆ  มาทับซอนกัน เชน การจาํกัดจํานวนจุดจําหนายบุหร่ี การกําหนด
ขอบเขตพื้นทีท่ี่จะจําหนายบหุร่ี การลงโทษผูที่จําหนายบุหร่ีใหแกเยาวชน การปรับเพิ่มอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเพือ่ลดจํานวนผูจําหนาย อีกทัง้สะดวกในการควบคุมและตรวจสอบภาษี
บุหร่ี เปนตน 
 3. ควรแกไข พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  กําหนดราคาขายปลีกขั้นต่ําแทน
กําหนดเพดานราคาขายปลีกบุหร่ี (ราคาขั้นสูง)   เพื่อบรรลุเปาหมายดานการจํากดัหรือลดปริมาณ
การบริโภคบุหร่ีเพื่อสังคมและสาธารณสุข ในทางปฏิบัติพบวา บุหร่ีนาํเขาสวนใหญขายปลีกใน
ราคาต่ํากวาราคาเพดาน (ประมาณ 3- 5 บาทตอซอง) ในขณะที่บหุร่ีผลิตในประเทศขายปลีกตาม
ราคา 
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เพดานที่รัฐประกาศ105  การกําหนดเพดานราคาขายปลีกบุหร่ีชวยในการปองกันไมใหผูขายบุหร่ีคา
กําไรเกินควร แตการกําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีขั้นต่ํา ชวยปองกันไมใหราคาบุหร่ีต่ําจนเกนิไป และ
สงผลใหเกิดการสูบบุหร่ีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชนทางสาธารณสุขและสังคม นอกจากนี้ควร
เพิ่มอํานาจในการตรวจสอบภาษีทางบัญชแีละประเมนิภาษียอนหลัง อนุญาตใหคืนภาษีบุหร่ีไดใน
บางกรณี เชน มีการสั่งยกเลกิการนําเขาบหุร่ีภายหลังจากผูนําเขาไดเสยีภาษีไปแลว ควรสามารถให
ขอคืนภาษีที่เสียไปแลวได เพราะแทจริงแลวไมมีการนําเขาเกิดขึ้น 
 4. การนําเขาบหุร่ีโดยติดตัวเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยปกติตองขอ
อนุญาตนําเขากอน แตอธิบดมีีอํานาจผอนผันไดตามจาํนวนที่เห็นสมควร (บุหร่ีซิกาแรตไมเกิน
จํานวน 200 มวน106) และจะผอนผันไมตองปดแสตมปยาสูบดวยก็ได (พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 
2509 มาตรา 28) ผลทําใหในทางปฏิบัติ พบวามีการซื้อบหุร่ีปลอดอากรและภาษีสรรพสามิตจาก
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากรซึ่งตั้งอยูในราชอาณาจักรไทย
โดยซ้ือบุหร่ีเมือ่เดินทางกลับจากตางประเทศเขามาในประเทศไทย เพื่อบริโภคโดยไมเสียภาษีอากร
จํานวนมาก ซ่ึงหากพิจารณาเจตนารมณของการยกเวนภาษีอากรในเขตปลอดอากรซึ่งตั้งอยูใน
ราชอาณาจักรไทยแลว เปนการยกเวนภาษีอากรเพื่อจูงใจใหชาวตางประเทศซื้อสินคาปลอดอากร
จากประเทศไทยออกไปนอกราชอาณาจกัร มิใชเพื่อใหคนไทยซื้อสินคาของไทยซึ่งปกติมีภาษีอากร
เขามาในราชอาณาจักรไทย ขอพิจารณาทีสํ่าคัญ คือ คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายศลุกากรซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย ถือวาเปนเขตพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม         
ในความเห็นของผูวิจัย คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมายศลุกากรซึ่ง
ตั้งอยูในประเทศไทยถือวาเปนเขตพื้นทีใ่นราชอาณาจกัรไทย การซื้อบุหร่ีจากรานปลอดอากร 
โดยคนไทยเขามาในประเทศไทยจึงไมเขาขายการผอนผันภาษีสรรพสามิตบุหร่ี แตถาเปนการซื้อ
บุหร่ีจากรานคาปลอดอากรเพื่อนําไปนอกราชอาณาจักรจะไดรับการผอนผันภาษีสรรพสามิตเชน
กรณีการสงออก107

 
 

                                                        
105

  ราคาขายปลีกท่ีรัฐประกาศ จะมีคาแตกตางกันระหวางบุหรี่ในประเทศ และบหุรี่นําเขา โดยมีสวนตาง ตั้งแต 10 -25 บาทตอซอง  

(แผนภาพที่ 6.2) สวนตางนี้มีแนวโนมลดลงตามเวลาที่ผานมา การกาํหนดเพดานราคาขายปลีกบุหรีส่รางอํานาจใหรัฐสามารถแทรกแซง
การแขงขันทางธุรกิจบุหรี่ แตผลรัฐสามารถควบคุมไดแตเพดานราคา ไมสามารถควบคุมราคาขายปลีกท่ีต่ํากวาเพดานราคาขายปลีกได ผล
ปรากฏวา ในทางปฏิบัติมีผูประกอบการบุหรี่นําเขากาํหนดราคาขายปลกีบุหรี่นําเขาในตลาดต่ํากวาราคาประกาศประมาณ 3 -5 บาทตอ
ซองเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ 
106 ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง ผอนผันใหผูเดินทางนํายาเสนหรือยาสูบติดตัวเขามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมตองขอ
อนุญาตจากเจาพนักงาน ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2509 
107 รัฐไมควรอนุญาตใหมีการตั้งรานคาปลอดอากรในพื้นท่ีเดินทางเขาราชอาณาจกัร เพราะเจตนารมณของการยกเวนภาษีใหแกรานคา
ปลอดอากรคอืเพื่อใหซ้ือสินคาท่ียกเวนภาษีออกไปจากราชอาณาจักรไมใชซ้ือเขามาใชในราชอาณาจักร 
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2.4 ขอมูลเก่ียวกับภาษีบุหรี่จากแหลงขอมูลตางๆ มีความคลาดเคลื่อน  
  

จากการศึกษาพบวา หนวยงานตางๆ เชน กรมสรรพสามิต โรงงานยาสูบ กรมศุลกากร  
ที่ทํางานเกีย่วกับการควบคมุการบริโภคยาสูบมีขอมูลเกี่ยวกับภาษีบุหร่ีคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน  
ทําใหยากที่จะตรวจสอบไดวา แหลงขอมูลใดมีขอมูลที่ถูกตอง แมกระทั่งขอมูลภาษบีุหร่ีของ 
กรมสรรพสามิต ขอมูลภาษใีนบางปงบประมาณขาดหายไป เพราะการปรับเปลี่ยนโครงสราง
องคกรทําใหมกีารเปลี่ยนผูรับผิดชอบขอมูล  รายงานฉบับนี้ยึดขอมูลของกรมสรรพสามิตที่เผยแพร
แกสาธารณชนเปนสําคัญ  

การแกไขปญหาขอมูลจากแหลงตางๆ ที่คลาดเคลื่อนกระทําโดยกําหนดหนวยงาน
หนึ่งหนวยงาน (เหน็วา ควรเปนกรมสรรพสามิต เพราะรับผิดชอบจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซ่ึง
เปนภาษีหลัก) รับผิดชอบการประสาน รวบรวม และตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคบุหร่ีใหเปนขอมูลชุดเดียว ซ่ึงถูกตองและเปนปจจุบัน และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนเปน
ประจํา 

สาเหตุประการหนึ่งที่พบวาขอมูลภาษีบุหร่ีในบางปงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน 
เพราะการจดัเก็บขอมูลไมไดแยกขอมูลบุหร่ีออกจากผลติภัณฑยาสูบอืน่ๆ การจัดเกบ็ขอมูลภาษี
บุหร่ีจึงควรจดัแยกขอมูลของแตละผลิตภัณฑยาสูบใหชัดเจน เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหทาง
วิชาการไดถูกตองแมนยํา 

ทั้งนี้ การกํากบั ติดตาม และเปดเผยราคาขายปลีกบุหร่ีในตลาดและปริมาณการบริโภค
บุหร่ีมีความสาํคัญ เพื่อใหทราบวา การจัดเก็บภาษีบหุร่ีสงผลตอราคาบุหร่ีสูงขึ้นมากนอยเพยีงใด 
และ ทําใหปริมาณการบริโภคบุหร่ีลดลงหรือไม อยางไร โดยควรตองดําเนินการอยางเปนประจํา 
เชน เดือนละ 1 คร้ัง ในปจจบุันขอมูลเหลานี้มีการจัดเก็บแตไมเปดเผยอยางแพรหลาย และไมมี
หนวยงานรับผิดชอบชัดเจน 
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บรรณานุกรม 

 
 กรมสรรพสามิต รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2547 
 

กรมศุลกากร คูมือระบบราคาแกตต GATT Valuation Agreement: GVA Handbook 
  
 ชลธาร วิศรุตวงศ “การคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบอัตรารวมใน (Inclusive Excise Tax)” 
สามิตสาร ปที่ 61 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2548 
 

ชลธาร วิศรุตวงศ  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากราคาขายปลีก   สวค. 2549 
 
 ชลธาร วิศรุตวงศ “รัฐควรขึ้นภาษีบหุร่ีอีกดหีรือไม?” สามิตสาร ปที่ 61 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม 2548 
  
 ฐาปณี ทินทรชัย, ผลงานทางวิชาการ เร่ือง ผลกระทบของการเพิ่มอัตราภาษีบหุร่ีซิกาแรต
ตอปริมาณการบริโภคบุหร่ีซิกาแรต เพื่อประเมินคุณสมบัติและผลงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ฝายนโยบายและระบบภาษี กองวิชาการและแผนงาน  
กรมสรรพสามิต, 2537 
 

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2548 
 

 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
 
เยาวพิศ มิตรประสาร, รายงานการควบคุมการผลิตและจาํหนายผลิตภณัฑยาสูบ 

ปงบประมาณ 2534 ฝายควบคุมการผลิตและจําหนาย กองการยาสูบ กรมสรรพสามิต 
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 วัชรียา โตสงวน, รายงานผลการศึกษา นโยบายราคาและการตลาดสินคาเกษตร เลมที่ 5 
การศึกษาระบบตลาดของยาสูบในประเทศไทยฯ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สิงหาคม 2523  
  
 ศศิโสภา เกียรติวัฒน เร่ือง การปรับอัตราภาษีบุหร่ีซิกาแรต เพื่อประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานในตําแหนงผูชํานาญการพิเศษดานวิเคราะหตลาดและราคายาสูบ กองการยาสูบ กรม
สรรพสามิต 2536 

 
สมเดช ศรีสวัสดิ์ การวิเคราะหอนาคตของอุตสาหกรรมยาสูบและผลกระทบตอรายไดของ

รัฐบาล วิทยานิพนธหลักสตูรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545 
 
 เสนห โพธิปฐม, คูมือกิจการยาสูบ มกราคม 2529 
 

สุขุมา ศรีคราม, ผลงานทางวิชาการ เร่ือง วิเคราะหผลกระทบจากการปรับอัตราภาษบีุหร่ี 
ซิกาแรต เพื่อประเมินคุณสมบัติและผลงานในตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต 6 ว. กลุมวิชาการ
จัดเก็บภาษี สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต, 2543 
 

สุชาดา ตั้งทางธรรม,  เศรษฐศาสตรเร่ืองบุหร่ีและอัตราภาษีบุหร่ี สถาบันวิจยัระบบ
สาธารณสุข 2540 
 
 สํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในเมืองไทย”  
 
 ASEAN Inter-Sessional Meeting 4-7 March 2002, WHO Framework Convention on 
Tobacco Control Key Issues for INB-4, A Brief for the Government of Malaysia, Tobacco Taxes 
and Duty Free, 2002 
 
 Guindon G. E., S. Tobin and D. Yach, Trends and affordability of cigarette prices: 
Ample Room for Tax Increases and Related Health Gains, World Health Organization, 2002  
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 International Tax & Investment Center (ITIC) and Oxford Economic Forecasting, The 
Affordability of Cigarettes in ASEAN Countries: Implications for Tax Policy, Special Report 
July 2005 
 

Mackay. Judith & Michael Eriksen, The Tobacco Atlas, World Health Organization 
(WHO), Table B: The Business of Tobacco, 2002 
 

Phillip Morris International, Price and Tax of 20 Marlboro Around the World, 2006 
 
 Stephen Hamann เนาวรัตน เจริญคา และคณะ, รายงานวจิัย “การทบทวนองคความรูการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ” โดย สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 
World Health Organization, World Atlas (2002) 
 
www.bot.or.th  
 

 www.customs.go.th
 
 www.drugs.indianna.edu: Cigarette Tax Burden-International 1997 
 
 www.excise.go.th
 
 www.fpo.go.th
 
 www.mof.go.th
 
 www.rd.go.th
 
 www.thaitobacco.or.th
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