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ศึกษากรณีโครงสรา้งภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต 

 

สุธิดา  วิบูลพานชิ

 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจันทร์


 

 

บทคดัย่อ 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต เป็นการจัดเกบ็ภาษีทางอ้อม 

และมีลักษณะอันเป็นภาษีบาป โดยเป็นภาษีที่จัดเกบ็จากสินค้า ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพ ศีลธรรม เกิดผลเสียต่อตนเอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

เศรษฐกิจ และประเทศ ซ่ึงโครงสร้างการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ได้

กาํหนดในการคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิตยาสูบของไทยตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 

สาํหรับ ยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้าต้องคิดคาํนวณ แบบผสม รวมทั้ง บุหร่ี ซิกาแรต ด้วย 

โดยใช้อัตราภาษีตามมูลค่า หากเป็นกรณี ยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรมยาสบูเป็นฐานภาษี สาํหรับยาสบูที่นาํเข้ามาในประเทศไทยให้ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ 

คือ ราคา ยาเส้นหรือยาสบูที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร เป็นฐานภาษีและ

อตัราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ เป็นการใช้ปริมาณยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัม เป็นฐานภาษี 

หากใช้วิธีการใดคํานวณภาษีแล้ว ทาํให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต    

ต้องเสยีภาษีในอตัราที่สงูกว่ากใ็ห้ใช้วิธกีารคาํนวณแบบน้ัน เพ่ือให้เป็นฐานในการเสยีภาษี 

พระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ.2509 กาํหนดให้ใช้โครงสร้างอัตราภาษีแบบผสม อันเป็น

ปัญหาด้านการกาํหนดฐานราคา อันจะต้องถูกจัดเกบ็ เป็นฐานในการคาํนวณภาษีแล้วน้ัน ทาํให้

การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทําให้ขาดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสูบ ที่ทาํในราชอาณาจักรและผู้นําเข้ายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจน

ประเดน็ปัญหาข้อกฎหมายทาํให้เกิดช่องว่าง ทางกฎหายและนาํไปสู่ การหลบเล่ียงภาษีได้ เช่น 

การสาํแดงราคาที่ตํ่ากว่าความเป็นจริง รวมถึงวิธีการถ่ายโอนราคาด้วยรวมถึงการกาํหนดให้

จาํนวนบุหร่ีที่ผู้เดินทางนาํติดตัวมาในราชอาณาจักรนาํติดตัวมาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่

ต้องติดแสตมป์ยาสูบ ซ่ึงปัจจุบันกาํหนดไว้ไม่เกินจาํนวน 200 มวน จึงเป็นช่องทางนําไปสู่การ

หลีกเล่ียงกฎหมาย ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีอาจนาํไปสู่การหนีภาษี หรือ การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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และอาจเป็นผลก่อให้เกิด ปัญหาข้อพิพาทในทางภาษีอีกหลายประการ เป็นการไม่สอดคล้องต่อ

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

 

1. บทน า 
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตถือเป็นแหล่งรายได้สาํคัญของรัฐ แต่การจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตในอตัราที่สงูน้ัน กลับไม่ทาํให้ปริมาณการสูบซิกาแรตและบุหร่ีลดลง

จึงทําให้ฐานรายได้ภาษีกว้าง ทั้งน้ีประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงนิยมจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีสินค้าและบริการทั่วไป เพ่ือเป็นการ

ควบคุมการสูบยาสูบ บุหร่ีและ ซิกาแรตอีกทั้งเป็นการหารายได้เข้ารัฐ กรมสรรพสามิตมีอาํนาจ

และหน้าที่จัดเกบ็ภาษีจากฐานการบริโภคในสนิค้าและบริการซ่ึงสมควรจะต้องรับภาระภาษีสูงกว่า

ปกติ โดยถือว่าเป็นรายได้สาํคัญของรัฐบาลและ อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากภาษีที่กรมสรรพากรได้

ทาํการจัดเกบ็ อน่ึง ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

ได้กาํหนดให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซ่ึงต้องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ

หรือเงินสงูกว่า โดยฐานภาษีตามปริมาณสาํหรับยาสบู จะจัดเกบ็ภาษีคาํนวณจากนํา้หนักของยาสูบ

น้ันๆ สาํหรับ กรณียาสูบที่อธิบดีประกาศกาํหนดเป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ และใน

กรณียาสบูในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาํหนดให้ถือมูลค่าบวกด้วยอากร

ขาเข้าการกาํหนดฐานภาษีตามปริมาณ และตามมูลค่าเป็นปัญหาทาํให้ผู้นาํเข้ายาสบู ชนิดบุหร่ีซิกา

แรต มีการปรับเปล่ียนรูปแบบยาสูบให้มีนํา้หนักลดลง ขนาดต่อมวนเลก็ลง การมวนยาสูบ บุหร่ี

และซิกาแรต น้ัน จะบรรจุใบยาสูบในลักษณะหลวมๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้เสียภาษีน้อยลง คือลดลงจาก

เดิม ขณะเดียวกันการกาํหนด ฐานภาษีตามมูลค่าดังกล่าว เป็นการกาํหนดให้ใช้ฐานในการ

คาํนวณภาษีที่แตกต่างกนั ทาํให้เกดิความลดหล่ันไม่เท่าเทยีมกันระหว่าง ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ยาสูบที่ทาํในราชอาณาจักรกับผู้นํายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากน้ันยังมีการหลีกเล่ียง

ภาษี โดยการแจ้งราคาซ่ึงเป็นฐาน ในการคาํนวณภาษีที่ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น และมีการถ่ายโอน

ราคา จึงเป็นเร่ืองที่กล่าวได้ว่า เม่ือภาษีนาํเข้าลดจึงทาํให้เสียภาษีน้อยลง และรัฐจัดเกบ็ภาษีได้

น้อยลงจากเดิมย่อมกระทบต่อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ลดตํ่ าลงไปด้วย ทั้ ง น้ี 

ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการลดอากรดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าน้ันๆ ถูกลง 

ประชาชนกจ็ะหันมาบริโภคสินค้ายาสูบ บุหร่ีและซิกาแรตมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการ

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ลดการบริโภคยาสูบด้วย อีกทั้งยังกระทบต่อการจัดเกบ็ภาษีทาํให้การ

จัดเกบ็ภาษีขาดประสทิธภิาพได้ สนิค้าประเภทยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต น้ันแม้จะมีการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตอันมีลักษณะเป็นการผลักภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภคกต็าม แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพ

สังคมในปัจจุบันในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านการค้าเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าเป็นในด้านการ

สื่อสารและการคมนาคมกต็าม ทาํให้เกดิการเคล่ือนย้ายสินค้าบุหร่ีและซิกาแรตเป็นเคล่ือนย้ายไป

มาระหว่างประเทศได้โดยง่ายซ่ึงเกดิมาจากการจัดเกบ็ภาษีสรรสามิตบุหร่ีและซิกกาแรตในอัตราที่
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สูงมาก ซ่ึงก่อให้เกิดการลักลอบหรือปลอมแปลงบุหร่ีและซิกาแรตกลายเป็นปัญหาบุหร่ีและซิกา

แรตเถื่อน 

ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพสามิตยาสูบบุหร่ีและซิกาแรต นอกจากจะต้อง

ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี อันสามารถอาํนวยรายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นสาํคัญโดย

คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารจัดเกบ็ภาษียังต้องมีความ

เป็นธรรม ความเป็นกลาง มีความแน่นอนชัดเจน ตลอดจนมีความโปร่งใส  

 

 2. หลกัการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี หลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและหลกัการ

จดัเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ละซิกาแรต  

2.1 หลกัการจดัเก็บภาษีอากรที่ดี ของ อดมั สมิธ 1)หลักความเสมอภาค 2)หลักความแน่นอน 

3)หลักความสะดวกในการเสยีภาษี 4)หลักความประหยัดในการจัดเกบ็ภาษี 

2.1.1 หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร หลักความมีประสิทธิภาพในการ 

จัดเกบ็ภาษีหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ หลักความยืดหยุ่น หลักอาํนวยรายได้  

 1) หลกัความเป็นธรรม หลักความสามารถในการช าระภาษี (Ability to pay 
Principles) หลักการที่ผู้รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรัฐได้รับผลประโยชน์มากต้องเสีย
ภาษีมาก ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์น้อยก็ควรเสียภาษีน้อยและหากไม่ได้รับประโยชน์จากบริการนั้นเลย 
ก็ไม่ควรต้องเสียภาษีเพื่อการนั้น (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2542: 62) หลักผลประโยชน์ที่ ได้รับ 
(Benefit Principles) หลักการนี้เป็นการวัดความเสมอภาค ในการเสียภาษีโดยการใช้การเสียสละ
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีเป็นเคร่ืองวัด (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล,2542:หน้า 62) 

 2) หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพใน

การจัดเกบ็ภาษีน้ัน ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษีของผู้เสีย ภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่

เกิด จากการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือที่จะหารายได้จากการจัดเกบ็ภาษีให้แก่รัฐอย่างเพียงพอ ค่าใช้จ่าย

หรือต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของผู้จัดเกบ็ภาษี ควรต้องตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เม่ือ

เปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสีย ภาษีควรตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือที่จะจะหลีกเล่ียงการ

ลดลงของรายได้ของผู้เสยีภาษี ที่จะนาํไปสู่การจับจ่ายใช้สอย และลดลงซ่ึงความไม่เตม็ใจเสียภาษี

ของผู้เสยีภาษี (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555: 33 – 34)  

 3) หลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ

น้ันระบบภาษีจะต้องไม่เปล่ียนแปลงหรือ กระทบกระเทอืนรูปแบบการบริโภค การออม (สมคิด 

บางโม, 2551: 18 – 19) และกระทบต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิหรือกลไกตลาดให้น้อยที่สดุ 

(บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 32)  
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 4 ) หลกัความยืดหยุ่น ภาษีอากรที่ดีควรเป็นช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ

ทั้ง ด้านราคาและการจ้างงาน ภาษีอากรจะต้องมีการยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ากบัการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกจิได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาวะเงินเฟ้อภาษีอากรควรมีโครงสร้างที่ส่งผลให้เกบ็ภาษี

มากขึ้นเพ่ือช่วยลดการ ใช้จ่ายของเอกชนลง (สมคิด บางโม, 2547: 18 – 19)  

 5 ) หลกัอ านวยรายได ้ลักษณะภาษีอากรที่ดีรัฐบาลจาํเป็นต้องหารรายได้มาใช้

จ่ายระบบภาษีอากรจึงต้องทาํราย ได้สูงให้แก่รัฐบาลหากระบบภาษีอาํนวยรายได้ตํ่า รัฐบาล

จาํเป็นต้องจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมเติม ประชาชนมักมองว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เพ่ิมขึ้ นดังน้ันระบบภาษีอากรที่ดี จึงประกอบไปด้วยภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภท

สามารถทาํรายได้ให้สูง เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป (สมคิด บางโม,2547: 18 

– 19)  

หลกัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและหลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่

และซิกาแรต  

หลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเกบ็จากสินค้าและ

บริการบางประเภท ซ่ึงมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้ว

อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย 

หรือสนิค้าที่ก่อให้เกดิภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรือสินค้า

ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ เพ่ือให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

หลกัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ละซิกาแรต มีเหตุผลและวัตถุประสงค์

ในการเกบ็ภาษียาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ 1 )การหารายได้เข้าสู่รัฐทาํให้รัฐมีรายได้   2) 

เพ่ือเป็นการควบคุมและจาํกดัการบริโภคยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยใช้มาตรการทางภาษีทาํให้มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอันเน่ืองมาจาก  ปัจจัยด้านราคา ยาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรต 

 

3. มาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่และซิกาแรตตามกฎหมาย

ไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

3.1 มาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่แ  ละซิกาแรต ตาม

กฎหมายของประเทศไทย การคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิตยาสบูของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบ 

พ.ศ. 2509 สาํหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้าต้องคิดคาํนวณแบบผสม (รวมถึงบุหร่ี       

ซิกาแรตด้วย) คือ ใช้อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้าเป็นยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ 

โรงอุตสาหกรรมยาสูบเป็นฐานภาษีสาํหรับยาสูบ ที่นําเข้ามาในประเทศไทยให้ถือตามราคา        

ซี.ไอ.เอฟ คือราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็นฐาน
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ภาษี) และอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ปริมาณยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัมเป็นฐาน

ภาษี) หากวิธใีดคาํนวณแล้วเสยีภาษีเป็นเงินสงูกว่ากเ็กบ็ตามอตัราภาษีที่สงูกว่า 

3.2 การบริหารจดัเก็บภาษียาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต การบริหารจัดเกบ็ภาษีทั่วไปมี 

2 ระบบคือ (1) ระบบประเมินตนเอง (2) ระบบการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ 

3.3 ระบบใบอนุญาต(Licensing system) การบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ

ดาํเนินการผ่านการใช้ระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาตโดยระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาต

(License System) ควบคู่ไปกับการใช้ระบบแสตมป์ (Stamp System) ภายใต้การบริหารจัดเกบ็

ภาษีที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ ระบบใบอนุญาต (Licensing System) ถูกนาํมาใช้เพ่ือควบคุมการ

ผลิตบุหร่ีและซิกาแรตยาสูบในทุกข้ันตอนต้ังแต่การเพาะปลูกต้นยาสูบกาํหนดขอบเขตพ้ืนที่

เพาะปลูกกระบวนการเพาะปลูกการบ่มใบยาการอบใบยาการซ้ือขายนาํเข้าและส่งออกใบยาสูบ

การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตลอดจนการประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีและซิกาแรตและ

กระบวนการการจาํหน่ายโดยรัฐเป็นผู้กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการอนุญาตภายใต้

พระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 

3.4 ระบบแสตมป์ยาสูบ (Stamp System) คาํว่า “แสตมป์ยาสูบ” พระราชบัญญัติ

ยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ความหมายไว้ใน มาตรา 4 “แสตมป์ยาสูบหมายความรวมตลอดถึง

เคร่ืองหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ” แสตมป์ยาสูบเป็นสิ่งที่รัฐใช้ในการควบคุมการ

จัดเกบ็ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐจัดทาํข้ึน เพ่ือแสดงว่าบุหร่ีที่ปิดแสตมป์ยาสูบน้ัน เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว

และเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถสงัเกตได้ 

3.5 บุหรี่และซิกาแรตที่ผลิตในประเทศการบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีและซิกาแรตที่

ผลิตในประเทศใช้ระบบแสตมป์ในการจัดเกบ็ภาษีและกฎหมายได้กาํหนดวิธีการปิดและขีดฆ่า

แสตมป์ไว้ (ไม่ใช่บังคับแก่โรงงานยาสบูในกรณีที่ใช้เคร่ืองหมายอย่างอื่นแทนแสตมป์ยาสบู)  

3.6 บุหรีแ่ละซิกาแรตน าเขา้มาในราชอาณาจักร การชาํระภาษีสาํหรับบุหร่ีและซิกา

แรตนําเข้ามาในราชอาณาจักรกรมศุลกากรจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าแสตมป์ยาสูบแทนกรม

สรรพสามิตทั้งน้ีกฎหมายไม่ได้ให้อาํนาจกรมสรรพสามิตในการประกาศราคานาํเข้าเพ่ือใช้เป็น

ฐานในการคาํนวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไว้ ดังน้ันราคานาํเข้าบุหร่ี จึงเป็นไปตามราคา ซี.ไอ.เอฟ

ของกรมศุลกากร แต่อย่างไรกต็ามกรมสรรพสามิตมีอาํนาจประกาศกาํหนดราคาขายปลีกบุหร่ี

นาํเข้าได้ โดยกรมสรรพสามิตประกาศราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกาแรตจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. ที่ผู้นาํ

เข้าต้องบ่งแจ้งตามเง่ือนไขการขออนุญาตนาํเข้ามาคาํนวณภาระภาษี รวมทุกประเภทและพิจารณา

ปัจจัยภายนอกอื่นๆประกอบการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าของติดตัวผู้โดยสารของดังต่อไปน้ีที่

ผู้โดยสารนาํติดตัวเข้ามาจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า-บุหร่ีไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้น

นํา้หนักไม่เกนิ 250 กรัม 

3.7 การก าหนดและการประกาศราคาบุหรี่และซิกาแรต การกาํหนดและการ

ประกาศราคาบุหร่ีและซิกาแรต อาศัย มาตรา 23 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบัญญัติยาสูบ พ .ศ. 
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2509 ประกอบกับ มาตรา5 ตรี (1) วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซ่ึงแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสบู (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 

การกาํหนดการรับชาํระภาษีบุหร่ีจากโรงงานยาสูบมีการตรวจสอบการชาํระค่าแสตมป์

ยาสูบโดยคาํนวณจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่กรมประกาศกาํหนดซ่ึงกฎหมายให้อาํนาจ

กรมสรรพสามิตในการกาํหนดและประกาศราคาขายบุหร่ีและซิกาแรตไว้ถ้าเป็นบุหร่ีและซิกาแรต 

ที่ผลิตภายในประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการ

คาํนวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรต ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่าในทาง

ปฏิบัติราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกาแรตที่กรมสรรพสามิต

ประกาศกาํหนดน้ันกรมสรรพสามิตจะพิจารณาจากราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งให้กรม

สรรพสามิตทราบเปรียบเทยีบกับราคาบุหร่ีในปีที่ผ่านมาช้ันคุณภาพ (สินค้าระดับพรีเม่ียม) ของ

บุหร่ีและซิกาแรตเดียวกันน้ัน ไม่เหมาะสมเพ่ือด้วยเหตุว่าที่จะก่อให้เกิดการสาํแดงราคาที่ตํ่าเกิน

จริงอันเป็นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้โดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่รัดกุมมา เพ่ือหนี

ภาษีอันเป็นการกระทาํที่ทุจริตและพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเพ่ือประกาศราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรมยาสบูและราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกกาแรตซ่ึงทาํให้การจัดเกบ็ภาษีขาดประสิทธิภาพ

ประสทิธผิลขัดกบัหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

3.8 ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 

2509 กาํหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุหร่ีซิกาแรต ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี เน่ืองจาก

กฎหมายกาํหนดให้การประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีและซิกาแรตเป็นการผูกขาดของรัฐ ได้แก่

โรงงานยาสบูเพียงแห่งเดียว 

มาตรา 16 การประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรต เป็นการผูกขาดของรัฐผู้นําเข้า

ได้แก่ ผู้ที่นาํบุหร่ีและซิกาแรตเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน 200 มวนหรือถ้ามีผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อื่นรวมอยู่ด้วยต้องมีนํา้หนักรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 500 กรัม 

กรณีดังกล่าวอาจทาํให้เกดิการหนีภาษีโดยการกระทาํกันเป็นขบวนการโดยนาํเข้าบุหร่ี

และซิกาแรตที่มีราคาแพงคือสินค้าในระดับพรีเม่ียมข้ามเขตแดนประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดกับ

ประเทศไทยด้วยวิธกีารที่เรียกว่ากองทพัมดซ่ึงเป็นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้และเป็นการ

กระทาํเป็นจงใจหลบหลีกการเสียภาษีนําเข้าบุหร่ีและซิกาแรตก่อให้รัฐเกิดความสูญเปล่าทาง

เศรษฐกจิได้ 

3. 9 ความรบัผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต กฎหมายยาสูบ

กาํหนดบทลงโทษเกี่ยวกับภาษียาสูบบุหร่ีและซิกาแรตไว้ให้หลายประเภท เช่น การพักการใช้

ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตการปรับการจาํคุกการสั่งริบบุหร่ีและเคร่ืองอุปกรณ์ในการผลิต

บุหร่ีโดยกาํหนดบทกาํหนดโทษแตกต่างกนัตามประเภทการกระทาํผิด การเพาะปลูกต้นยาสูบการ

ขายใบยาการแจ้งปริมาณยาสูบการไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานการครอบครองยาสูบ การ

ขายยาสูบเป็นต้นในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่ ไม่ได้จนกว่าจะพ้น
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กําหนด 1 ปีนับแต่วันที่ ได้ทราบคําสั่ งที่ ผ่านมาบทลงโทษสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตมีการบังคับใช้น้อยคร้ังมาก 

3.10 อตัราภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต ในการคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิต

ยาสูบของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ.2509 สาํหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้า

ต้องคิดคาํนวณแบบผสม (รวมถึงบุหร่ีซิกาแรตด้วย) คือ ใช้อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้าเป็นยาสูบที่

ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสบูเป็นฐานภาษีสาํหรับยาสูบ ที่นาํเข้ามา

ในประเทศไทยให้ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ คือ ราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและ

ค่า ขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็นฐานภาษี) และอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ปริมาณ

ยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัมเป็นฐานภาษี) หากวิธีใดคาํนวณแล้วเสียภาษีเป็นเงินสูงกว่ากเ็กบ็ตาม

อตัราภาษีที่สงูกว่า 

3.11 หลกัการในการค านวณภาษียาสูบ การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบมีการ

จัดเกบ็โดยแบ่งประเภทเป็นยาเส้นบุหร่ีซิกาแรต ซิการ์ ยาเส้นปรุงยาเค้ียวและบุหร่ีอื่นๆซ่ึงแต่ละ

ประเภทน้ันมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน กาํหนดให้พิจารณาจากมูลค่าภาษีที่จัดเกบ็ได้ เช่นหาก

จัดเกบ็ตามวิธคีาํนวณจากอตัราภาษีตามมูลค่าแล้วได้รับมูลค่าภาษีที่มากกว่าการจัดเกบ็จากอัตรา

ภาษีตามปริมาณกใ็ห้ใช้วิธกีาร ตามมูลค่านั้นในการคาํนวณภาษีที่จะจัดเกบ็จากผู้ประกอบการ 

ดังน้ันจึงเป็นข้อบกพร่องในการคํานวณ เน่ืองจากเกิดการให้เปรียบเสียเปรียบกัน

ระหว่างสินค้าแต่ละประเภทแต่ละชนิด ทาํให้การคาํนวณขาดความแน่นอน จึงจาํต้องหาแนวทาง

ในการปรับปรุงและแก้ไขให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเหมาะสมแก่การบังคับใช้มากย่ิงขึ้นการบริหาร

แสตมป์จึงมีกฎหมายและระเบียบรองรับที่ชัดเจน การจัดระบบการควบคุมแสตมป์อย่างรัดกุมเช่น

สถานที่เกบ็รักษาการรับและเกบ็รักษาการเบิกจ่าย การควบคุมทางบัญชีการตรวจสอบ เป็นต้น 

3.12 การก าหนดและการประกาศราคาบุหรี่และซิกาแรต กฎหมายให้อาํนาจกรม

สรรพสามิตในการกาํหนดและประกาศราคาขายบุหร่ีไว้ถ้าเป็นบุหร่ีและซิกาแรตที่ผลิตภายใน 

ประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการคาํนวณภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีได้และสามารถประกาศกาํหนดราคาขายส่งบุหร่ีและซิกาแรต  

 

4 วิเคราะห์โครงสรา้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรตใน

ปัจจุบนัตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี 

4.1 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบบุหรีแ่ละซิกาแรตพบว่าวตัถุประสงคใ์น

การจดัเก็บภาษียาสูบบุหรีแ่ละซิกาแรตขดัต่อหลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีบาง

ประการดงัต่อไปนี้  

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ที่ใช้เพ่ือจาํกัดการบริโภคยาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรตที่ไม่จาํเป็นแก่การครองชีพหรือเกินความจาํเป็นน้ันและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
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เป็นอันตรายแก่ชีวิตถือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากร โดยดึงเงินออกจากกระเป๋าของผู้ใช้บริการที่

รวยกว่าไปสู่กระเป๋าของคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยทั่วไปผ่านทางค่าราคาสินค้า จึงอาจกล่าวได้ว่า 

วัตถุประสงค์ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบบุหร่ีและซิกาแรตสอดคล้องกับหลักความเป็น

ธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ การกาํหนดมูลค่าฐานภาษีโดยใช้ฐานราคา ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมยาสูบและราคา ซี.ไอ.เอฟ มีความซับซ้อน มีข้ันตอนที่มาก ในการกาํหนดมูลค่าฐาน

ภาษีมากและเปิดช่องโหว่ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีใช้ดุลพินิจในการกําหนดฐานภาษีการใช้

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานมาเป็นบรรทัดฐาน ย่อมทาํบทให้บัญญัติ กฎหมายเกิดความ

คลุมเครือและประชาชนทาํความเข้าใจได้ยาก 

การที่กฎหมายให้อาํนาจเจ้าหน้าที่จัดเกบ็ภาษีได้โดยใช้ดุลพินิจในการกาํหนดฐานภาษี

เป็นการขัดต่อหลักความแน่นอน และขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ อันเป็นการกาํหนดที่ไม่

เป็นไปตามหลักภาษีอากรที่ดี ปัญหาการหนีภาษีหรือการหลบหลีกภาษีที่เกิดจากการใช้ฐานภาษี

ยาสบู บุหร่ี และซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 การใช้ฐานภาษียาสูบ บุหร่ีและซิ

กาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 น้ัน จะไม่ใช่การหนีภาษี แต่หากพิเคราะห์จาก

ความมุ่งหมายของบทบัญญัติกฎหมายภาษีสรรพสามิตแล้ว ย่อมพบว่าราคา ซี.ไอ.เอฟ ที่ผู้นาํเข้า

ต้องแจ้งขณะนําเข้าจะมีผลต่อภาระภาษี หากผู้นาํเข้าแจ้งราคา ซี.ไอ.เอฟ ตํ่ากว่าความเป็นจริง     

จะทาํให้ภาระภาษีที่ผู้นาํเข้าต้องชาํระมีจาํนวนลดตํ่า 

ดังน้ัน จึงเป็นช่องโหว่ของบทบัญญัติกฎหมายภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี  และ        

ซิกาแรต ที่อาศัยความไม่แน่นอนชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ เป็นการอาศัย

ช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือให้เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต น้อยลงกว่าเดิม โดย

การใช้ฐานภาษียาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 จึงเป็นการหลบ

หลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ตามอัตราตามมูลค่าน้ัน เป็นผล

ให้เกดิการบิดเบือนลักษณะพฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค คือ การพยายามหาสินค้ายาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรต ราคาถูกเพ่ือทดแทน สินค้าเดิมอันเน่ืองจากภาษีสูงขึ้ น และผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต และผู้นาํเข้ายาสบู บุหร่ีและซิกาแรต จึงส่งผลให้ราคา ซี.ไอ.

เอฟ ลดตํ่าลงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงจะทาํใหภาระภาษีที่ผู้นาํเข้าต้องชาํระลดตํ่าตามไปด้วย สาเหตุ

ที่ผู้นาํเข้าใช้มาตรการในการทาํให้ราคา ซี.ไอ.เอฟ ลดตํ่าลง เปนผลมาจากการกาํหนดฐานภาษี

ตามมูลค่า ทั้งยังสร้างช่องทางให้หลีกเล่ียงภาษี โดยวิธีการต่างๆ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ 
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5 บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาถึงปัญหาการจัดกบํภาษีสรรสามิตยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต ตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีน้ัน ยังไม่ข้อที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยโครงสร้างใน

การจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ยังขาดความเหมาะสม ทั้งในด้านอัตรา และฐานของภาษี อีกทั้งด้านอื่นๆ

ด้วย หากมีการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดีแก่รัฐทาํให้รัฐมีรายได้

เพ่ิมข้ึนและทาํให้รัฐสญูเสยีรายได้จากการหลีกเล่ียง หรือหลบหลีกการเสียภาษีและการหนีภาษีได้

อย่าง มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1) สาํหรับการใช้โครงสร้างอัตราแบบผสมเป็นฐานในการคาํนวณภาษีน้ัน เกิดปัญหา

ในการกาํหนดราคา ซ่ึงการที่กาํหนดให้ใช้โครงสร้างแบบอัตราผสม ไม่อาจแก้ไขปัญหาของ

ประเทศไทยได้ ดังน้ัน จึงควรกาํหนดให้ใช้อัตราตามสภาพ สาํหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทุกประเภท 

โดยให้แยกผลิตภัณฑ์ยาสูบออกเป็น 2 ประเภท คือ บุหร่ีซิกาแรต และซิการ์ และกาํหนดให้ใช้

อัตราภาษีตามสภาพต่อมวนยาสูบ โดยกาํหนดมาตรฐานของยาสูบต่อมวนให้มีนํา้หนักที่เหมาะ 

และผลิตภัณฑย์าสบูอื่นให้ใช้อตัราภาษีตามสภาพนํา้หนักยาสบู โดยคิดเป็นกรัมหรือกิโลกรัม หาก

มีการนาํฐานภาษีตามสภาพจาํนวนมวน นํา้หนักกรัมย่ิงสูบบุหร่ีมากก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมมาก 

จึงเสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมาก เป็นต้น อย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศแคนาดา มาใช้

กับประเทศไทยจะทาํให้การจัดเกบ็ภาษีมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบริหารจัดเกบ็ภาษี อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับหลักความยินยอมทางภาษีอากรอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นการกระทบต่อกิจการยาสูบ

ของรัฐซ่ึงมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบนาํเข้า เน่ืองจาก

ฐานภาษีตามสภาพทาํให้ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และยาสูบนาํเข้ารับภาระทางภาษีที่เท่ากัน และ

เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบภายในประเทศพัฒนาคุณภาพยาสูบ เพ่ือ

แข่งขันกบัยาสบูนาํเข้าอนัจะทาํให้สนิค้ายาสบูมีคุณภาพมากขึ้น 

2) สาํหรับการกาํหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 น้ัน

ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 กาํหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีไว้อย่างชัดเจน และเหมือนกันประเทศ

สมาพันธรัฐมาเลเซียและประเทศแคนาดา คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้ผลิตและผู้

นาํเข้าบุหร่ี แต่ทั้งน้ีควรกาํหนดให้มีนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะลดและจํากัดการ

บริโภค ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต คือการกาํหนดให้มีการลดจาํนวนบุหร่ีที่ผู้เดินทางนาํติดตัวมาใน

ราชอาณาจักรนําติดตัวมาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องติดแสตมป์ยาสูบ ซ่ึง ปัจจุบัน 

กาํหนดไว้ไม่เกินจาํนวน 200 มวน จึงเป็นช่องทางนาํไปสู่การหลีกเล่ียงกฎหมาย โดยการนาํเข้า

บุหร่ีที่ไม่ติดแสตมป์เข้ามาในประเทศ โดยอาศัยรูปแบบการนาํเข้าติดตัวมา แบบทยอยเข้ามาก

เป็นขบวนการ ดังน้ัน ควรกาํหนดให้ลดจาํนวนบุหร่ีที่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรน้อยลง

กว่าจํานวน 200 มวน คือการนําเข้ายาสูบ ได้แก่ บุหร่ี ต้องมีปริมาณไม่เกิน 60 มวน ซิการ์มี
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ปริมาณไม่เกิน 15 มวน และยาสูบอื่นๆ ไม่เกิน 75 กรัม และรวมถึงการที่นาํเข้าบุหร่ีมาใช้เป็น

การส่วนตัวในประเทศ กจ็ะต้องไม่เป็นกรณีที่ซ้ือบุหร่ี จากร้านค้าปลอดภาษีในประเทศ เพราะเป็น

การกระทาํที่ก่อให้เกดิการลักลอบนาํเข้าโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย นาํไปสู่ความเสียหายทาํให้รัฐ

เสยีรายได้จากที่ควรจะได้รับ 

3) การที่ระบบการบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยเป็นแบบ

เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีน้ีและส่งผลให้วิธีการบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ

ต่อการรองรับให้เกิดการบริหารจัดเกบ็ภาษีที่มีประสิทธิภาพรัฐต้องปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดเกบ็ภาษี  

4) การบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีไม่ได้ให้อาํนาจเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีเพ่ิมเติม

ย้อนหลัง จึงขึ้ นกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพของการใช้ระบบแสตมป์เป็น

อย่างมาก เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ถูกต้องและ

ครบถ้วน รัฐควรแก้ไขกฎหมายยาสูบให้สามารถตรวจสอบภาษีและประเมินภาษีเพ่ิมเติมได้ หาก

ตรวจพบหลักฐานหรือบัญชีไม่ว่าจากที่ใดที่แสดงว่า มีการเสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไม่ถูกต้องและ

ครบถ้วน เช่นเดียวกบัประเทศแคนาดา 

5) การกาํหนดให้ใช้มาตราการในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต 

เป็นกรณีที่เป็นโครงสร้างสาํคัญทางภาษีและไม่เป็นกรณีของการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและ

กฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดซ่ึงจาํเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงแก้ไขจึงสมควรแก้ไขโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ไม่ควรออกเป็น

กฎหมายลาํดับรอง เน่ืองด้วยว่าการออกเป็นกฎหมายลาํดับรองน้ันจะมีข้อดีตรงทีสามารถแก้ไข

เปล่ียนแปลงได้ทันสภาวะทางเศรษฐกิจ หากแต่ทาํให้กฎหมายภาษีน้ันเกิดความซับซ้อนมากขึ้ น 

ซ่ึงเป็นการขัดต่อหลักกการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี อีกทั้งการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและ   

ซิกาแรตน้ัน ทาํให้ราคาขายปลีกของสินค้ายาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ที่ราคาที่สูงข้ึน อันเป็นการ

กระทบต่อปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้า ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต แต่อย่างไรกต็ามสินค้าประเภท

ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการบริโภค อัน

เน่ืองมาจากเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ เองและเป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง 

แต่ถึงอย่างไรกต็าม แม้ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จะเป็นสินค้าที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ กต็ามแต่

แนวโน้ม การสบู กลับไม่ได้ลดลง อกีทั้งยังมีการลักลอบ หรือนาํเข้าสินค้า โดยผิดกฎหมายจึงควร

ดาํเนินการด้วยความระมัดระวัง และค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ราคาบุหร่ีสูงข้ึนกว่าเดิมมากย่ิงข้ึน

และ มากกว่าราคาสนิค้าและบริการทั่วไป ซ่ึงส่งผลให้เกดิการบริโภคบุหร่ีลดลง และสอดคล้องกับ

ความสามารถในการซ้ือสินค้าของประชาชนหรือระดับรายได้ต่อหัว ตลอดจนต้องปรับเพ่ิมอัตรา

ภาษียืดหยุ่นด้านอุปสงค์ของบุหร่ี ซ่ึงผู้วิจัยเหน็ว่า ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจะจัดให้มี

การปรับเพ่ิมอัตราภาษีบุหร่ี และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ให้สอดคล้องกันด้วย อีกทั้งควรปรับเพ่ิม

งบประมาณและอตัรากาํลังของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องปรามและปราบปราม
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การลักลอบหนีภาษี และการปลอมแปลงบุหร่ีควบคู่กันไป และทาํให้การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต

ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จัดเกบ็ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีที่ดี อกีด้วย 

6) หากมีการใช้ราคาขายปลีกแนะนาํแล้วน้ัน รัฐต้องคาํนึงถึงโครงสร้างของอัตราภาษี 

ดังกล่าวด้วย เน่ืองจากสนิค้ายาสบู บุหร่ีและซิกาแรต โดยเฉพาะสินค้าที่นาํเข้ามาในราชอาณาจักร

จะขยับตัวมีราคาขายที่สูงน้ัน อันเป็นช่องที่ก่อให้เกิดการจูงใจที่จะลักลอบนาํสินค้าดังกล่าวเข้ามา

ในราชอาณาจักรเพ่ิมมากขึ้ นกว่าเดิม ไม่เพียงแต่เป็นการเล่ียงภาษีเพ่ือให้จ่ายภาษีน้อยลงเท่าน้ัน

หากแต่เป็นการลักลอบนําเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายและชําระภาษีเลย โดยต้อง

คาํนึงถึงการใช้อตัราอยู่บนหลักการทไีม่เพ่ิมภาระภาษีมากจนเกนิไป และต้องกาํหนดขนาดจาํนวน

และนาํหนักบุหร่ีต่อหน่ึงมวนให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นรายละเอียดหนักของใบยาสูบต่อมวน โดยไม่

รวมกับส่วนประกอบอื่น เช่น ไส้กรองของบุหร่ีเพ่ือการปรับลดต้นทุนของผู้ผลิตและนาํเข้าสินค้า

ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต บุหร่ีซ่ึงปกติมีนํา้หนัก 1 กรัมต่อมวน จะทาํให้มีภาระภาษีอย่างตํ่าซองละ 

20 บาท แต่บริษัทบุหร่ีต่างประเทศหลบหลีกและหลีกเล่ียง โดยการ นาํเข้าบุหร่ีตราใหม่ที่มี

นํา้หนักบุหร่ีต่อมวนน้อยกว่า 1 กรัมบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกลง และคุณภาพตํ่า ทาํให้

เสยีภาษีเพียงซองละ 15 - 19 บาท แทนที่จะเป็น 20 บาท ทาํให้การจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีจัดเกบ็ภาษี

ได้น้อยลงจึงต้อง ขนาดจาํนวนและนาํหนักบุหร่ีต่อหน่ึงมวน ให้ชัดเจน 
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