
บทที ่15 

ภาษสีรรพสามิต 

              ภาษีสรรพสามิต (excise tax) เป็นภาษีทางออ้มอีกชนิดหน่ึง ท่ีสามารถผลกัภาระไปยงั
ผูบ้ริโภคได ้ ฐานภาษีสรรพสามิตไดแ้ก่การบริโภคสินคา้หรือบริการบางชนิดท่ีมีลกัษณะฟุ่มเฟือย 
ไม่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพตามปกติ ขดัต่อศีลธรรมอนัดี ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
และบริการเพื่อความบนัเทิงบางประเภท ตลอดจนสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษจากรัฐ โดยแยกให้เห็น
ตวัอยา่งดงัน้ี ภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีฟุ่มเฟือยไม่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น เคร่ืองแกว้คริสตสั ภาษีท่ี
เก็บจากสินค้าหรือบริการท่ีขดัต่อศีลธรรมดีงาม (sin tax) เช่นไพ่ การพนัน ภาษีท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม(environment tax) เช่นสารท่ีท าลายชั้ นบรรยากาศ ภาษีท่ีเก่ียวกับความบันเทิง 
(entertainment tax)รถยนต ์ไนตค์ลบั สถานอาบ อบตวัและนวด ภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากรัฐ เช่น รถยนต ์เป็นตน้ 

1. วตัถุประสงค์ในการจัดเกบ็  

 1.1 เพื่อหารายได ้

 1.2 เพื่อจ ากดัการบริโภคสินคา้และบริการบางประเภทของประชาชน 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในปัจจุบนัเป็นไปตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตพ.ศ.
2560 ซ่ึงเป็นการปรับภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิตเดิม 1 ฉบบั ไดแ้ก่ 
กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา ก า
หมายวา่ดว้ยยาสูบ กฎหมายว่าดว้ยไพ่ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า
ดว้ยการจดัสรรภาษีสุรา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราชอาณาจกัรเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

              โดยมีการปรับปรุงวิธีการจดัเก็บภาษีจากการจดัเก็บในอตัราตามมูลค่าหรือตามปริมาณ
แลว้แต่อตัราใดจะคิดเป็นเงินสูงกวา่ เป็นจดัเก็บตามมูลค่าและตามปริมาณ เปล่ียนฐานการค านวณ
ภาษีตามมูลค่าจากราคาขาย   ณ   โรงงานอุสาหกรรม กรณีสินคา้ท่ีผลิตในราชอาณาจกัรและราคา 
ซี.ไอ.เอฟ กรณีสินคา้น าเขา้ มาเป็นราคาขายปลีกแนะน าการควบคุมสินคา้สุรา ยาสูบ ไพ่ ปรับปรุง
ขั้นตอนการโตแ้ยง้การประเมินภาษี ปรับปรุงบทก าหนดโทษ ปรับปรุงเพดานอตัราค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และอตัราภาษีใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปในอนาคตอีก 20 ปี 
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3. สินค้าและบริการทีต้่องเสียภาษีสรรพสามิต 

 ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต จ าแนกเป็น 21 ตอนดงัน้ี                                                                                                   

ตอนที ่1 น า้มันและผลติภัณฑ์น า้มัน 

   หมายความวา่ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากปิโตเลียม ไดแ้ก่ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัก๊าด น ้ามนั
เช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบินไอพน่  น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเช้ือเพลิงหนกั น ้ามนัเตา และน ้ามนัอ่ืนๆ    ท่ี
คลา้ยน ้ามนัท่ีไดอ้อกช่ือมาแลว้ 

ตอนที ่2 สินค้าเคร่ืองด่ืม                                                                                                                  

  เคร่ืองด่ืม ตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 เคร่ืองด่ืม หมายความวา่ ส่ิงท่ี
ตามปกติใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมโดยไม่ตอ้งเจือปนซ่ึงไม่มีแอลกอฮอลห์รือมีแอลกอฮอล ์  โดยปริมาตรไม่
เกินร้ายละ  0.5  อนับรรจุในภาชนะและผนึกไว ้   แต่ไม่รวมถึงน ้าหรือน ้าแร่ตามธรรมชาติ น ้ากลัน่
หรือน ้ากรองส าหรับด่ืมโดยไม่ปรุงแต่ง น ้านมจืด น ้านมอ่ืนๆท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร
เคร่ืองด่ืมท่ีผูผ้ลิตไดผ้ลิตข้ึนเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะอนัมิไดมี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูด่ว้ย 

ตอนที ่3 สินค้าเคร่ืองไฟฟ้า 

   เคร่ืองไฟฟ้า หมายความวา่ ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงใชพ้ลงังานไฟฟ้า และใหร้วมถึงส่ิงท่ีใชป้ระกอบ
กบัไฟฟ้าหรือเก่ียวกบัไฟฟ้าดว้ย 

ตอนที ่4 สินค้าแบตเตอร่ี 

  แบตเตอร่ี หมายความวา่ เซลลห์รือหมู่เซลลไ์ฟฟ้าซ่ึงต่อกนัอยูอ่ยา่งอนุกรมหรืออยา่งขนาน
หรือทั้ง2 อยา่ง และสามารถเก็บพลงังานและใหพ้ลงังานไฟฟ้าได ้

ตอนที ่5 สินค้าแก้วและเคร่ืองแก้ว 

  แกว้และเคร่ืองแกว้ หมายความวา่ ส่ิงของและเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยแกว้ ไดแ้ก่ แกว้   เลด
คริสตลัและแกว้คริสตลัอ่ืนๆ 

ตอนที ่6 สินค้ารถยนต์ 
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 รถยนต ์หมายถึง รถท่ีมีลอ้ตั้งแต่สามลอ้และเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์  ก าลงัไฟฟ้า หรือ
พลงังานอ่ืน แต่ไม่รวมถึงรถท่ีเดินบนราง  รถจกัรยานยนตท่ี์มีพว่งขา้งไม่เกิน 1 ลอ้ รถจกัรยานยนต์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์  และรถยนตท่ี์รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

รถยนตน์ัง่  หมายความวา่ รถเก๋งหรือรถยนตท่ี์ออกแบบส าหรับใชเ้ป็นปกติวสิัย และใหห้มายความ
รวมถึงรถยนตใ์นลกัษณะท านองเดียวกนัเช่นรถยนตท่ี์มีหลงัคาติดต่อเป็นเน้ือเดียวกนัในลกัษณะ
ถาวร ดา้นขา้งและหรือดา้นหลงัคนขบัมีประตูหรือหนา้ต่างและมีท่ีนัง่  ทั้งน้ีไม่วา่จะมีท่ีนัง่เท่าใด 

 รถยนตโ์ดยสาร หมายถึง รถตูห้รือรถยนตท่ี์ออกแบบเพื่อใชข้นส่งคนโดยสารจ านวนมาก 
รวมทั้งรถยนตใ์นลกัษณะท านองเดียวกนั 

 รถยนตก์ระบะ หมายความวา่  รถยนตท่ี์มีตอนหลงัเป็นกระบะบรรทุก ซ่ึงเปิดโล่งจนถึง
ทา้ยรถโดยไม่มีหลงัคา 

ตอนที ่7  สินค้ารถจักรยานยนต์   

  รถจกัรยานยนต ์หมายความวา่ รถท่ีมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีพว่งขา้งมีลอ้เพิ่มอีกไม่เกินหน่ึง
ลอ้ เดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนตห์รือก าลงัไฟฟ้าและใหค้วามหมายรวมถึงรถจกัรยานยนตต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยรถยนต ์

ตอนที ่8 สินค้าเรือ 

    เรือ หมายความวา่ ยานพาหนะทางน ้าทุกชนิด   เรือยอชต ์ และยานพาหนะทางน ้าทุกชนิด 

ตอนที ่9  ผลติภัณฑ์เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม หมายความวา่ น ้าหอม หวัน ้าหอม น ้ ามนัหอม และส่ิงท่ีท าใหมี้กล่ิน
หอมต่างๆแต่ไม่รวมถึงหวัน ้าหอมท่ีใชไ้ดเ้ฉพาะผลิตสินคา้ 

เคร่ืองส าอาง หมายความวา่ ผลิตภณัฑป์รุงแต่งเพื่อใชบ้นผิวหนงัหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
มนุษยส์ าหรับท าความสะอาด ป้องกนั แต่งเสริมให้เกิดความงามหรือเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะโดยถู 
ทา หรือโรย  เป็นตน้   แต่ไม่รวมถึงเภสัชผลิตภณัฑ์ 
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ตอนที ่10 สินค้าพรมและส่ิงทอปูพืน้อ่ืนๆ 

  พรมและส่ิงทอปูพื้นอ่ืนๆ หมายความวา่ เคร่ืองลาดท่ีท าจากวสัดุต่างๆ และผลิตภณัฑส่ิ์งทอ
เป็นผนืท่ีมีวตัถุทอตั้งแต่  1 ชั้น  ข้ึนไป เพื่อประโยชน์ในการใชง้าน   ดงัเช่นเคร่ืองปูลาดปูและส่ิง
ทอปูพื้นทัว่ไป และใหค้วามหมายรวมถึงของท่ีมีลกัษณะเป็นพรมและส่ิงทอปูพื้น แต่มีเจตนาใช้
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 

ตอนที ่11 สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต 

   หินอ่อน หมายความวา่ หินซ่ึงแปรสภาพจากหินปูน ท่ีมีแคลเซียมคาร์บอนบอเนตเป็น
องคป์ระกอบหลกั ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบหรือลกัษณะใด ซ่ึงสามารถน าไปข้ึนรูป ตดั หรือแกะสลกั
เป็นรูปร่างหรือลวดลายได ้

 หินแกรนิต หมายความวา่ หินอคันีชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยแร่ควอรตซ์และเฟลดส์ปาร์เป็น
ส่วนใหญ่ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบและลกัษณะใด ซ่ึงกรดไม่กดั แขง็และทนทาน สามารถน าไปใช้
งานก่อสร้างและประดบัตกแต่ง 

ตอนที ่12 สินค้าสารท าลายช้ันบรรยากาศ 

  สารท าลายชั้นบรรยากาศ หมายความวา่ สารเคมีสังเคราะห์ประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ีมี 
คลอรีน ฟลูออรีน หรือโบรมีนเป็นองคป์ระกอบหรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน เม่ือมีการสะสม
ในชั้นบรรยากาศจะท าใหโ้มเลกุลของโอโซนถูกท าลาย 

ตอนที ่13 สินค้าสุรา 

  สุรา หมายถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึ์งด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา 
หรือซ่ึงด่ืมกินไม่ได ้แต่เม่ือไดผ้สมกบัน ้าหรือของเหลวอยา่งอ่ืนแลว้สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบั
น ้าสุรา 

สุราแช่ หมายถึง สุราท่ีไม่ไดก้ลัน่ และใหห้มายความรวมถึงสุราแช่ท่ีไดผ้สมกบัสุรา แต่ยงัมีแรง แอ
กอฮอลไ์ม่เกินสิบหา้ดีกรีดว้ย เช่นเบียร์ ไวน์ เป็นตน้ 

ตอนที1่4 สินค้ายาสูบ 

   ยาสูบ หมายถึง ใบยาหรือยาอดัซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและแหง้แลว้ 
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ตอนที ่15 สินค้าไพ่ 

     ไพ ่ตามพระราชบญัญติัไพ ่พ.ศ. 2486 มาตรา 4 ใหค้วามหมายวา่ ไพ ่ซ่ึงท าดว้ยกระดาษ
หรือหนงัหรือซ่ึงท าดว้ยวตัถุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  และในมาตรา 5 หา้มมิใหผู้ใ้ดท าไพ่
หรือน าไพเ่ขา้มา เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี และในมาตรา 7 หา้มมิให้ผูใ้ดขายไพเ่ป็นการคา้ 
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน การออกใบอนุญาตผูข้อตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง 

ปัจจุบนัเก็บภาษีจากไพท่ี่น าเขา้เท่านั้นผูน้ าเขา้ตอ้งน าไพป่ระทบัตราสรรพสามิตและเสีย
ค่าธรรมเนียมตามชนิดและวตัถุท่ีท าไม่เกินร้อยละ30บาทและปิดแสตมป์ท่ีซองไพท่ี่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแลว้  

                 ส าหรับไพท่ี่ผลิตภายในประเทศไม่มีการเก็บภาษีเพราะ โรงงานผลิตไพเ่ป็นรัฐวสิาหกิจ
สังกดักรมสรรพสามิตจะผกูขาดการผลิตไพเ่พียงผูเ้ดียว  

                โรงงานไพผ่ลิตไพ ่5ชนิดดงัน้ี 

 1. ไพไ่ทย หรือไพผ่อ่ง ส ารับหน่ึงมี 120 ใบ 

 2. ไพผ่อ่งจีน ส ารับหน่ึงมี 116 ใบ 

 3. ไพจี่นส่ีสี ส ารับหน่ึงมี 112 ใบ 

 4. ไพป๊่อกกระดาษ ส ารับหน่ึงมี 54 ใบ 

5. ไพป๊่อกพลาสติก ส ารับหน่ึงมี 54 ใบ ส าหรับไพน่ าเขา้อนุญาตน าเขา้เฉพาะไพป๊่อกเท่านั้น 

ตอนที ่16 สินค้าอ่ืนๆ 

  สินคา้อ่ืนๆ นอกจากตอนท่ี1 ถึงตอนท่ี 15 ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ตอนที ่17 กจิการบันเทงิหรือหย่อนใจ 

 กิจการบนัเทิงหรือหยอ่นใจ หมายความวา่ การประกอบกิจการในดา้นบนัเทิงหรือหยอ่นใจ
ต่างๆในสถานบริการเพื่อหารายไดเ้ป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ  สถานท่ีฉายภาพยนตร์  ไนตค์ลบั  
คาบาร์เรต ์  ดิสโกเธค   คาราโอเกะ  คอ็กเทลเลาจน์  สถานอาบน ้าหรืออบตวั  แนะนวดเป็นตน้    

ตอนที ่18 กจิการเส่ียงโชค 
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 กิจการเส่ียงโชค หมายความวา่ การประกอบกิจการในดา้นการจดัใหมี้การเส่ียงโชคดว้ย
วธีิการใดๆเพื่อใหไ้ดรั้บเงินรางวลัหรือประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น สนามแข่งมา้ เป็นตน้ 

ตอนที ่19 กจิการทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

 หมายถึง การประกอบกิจการท่ีมีผลกระทบต่อ  ดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้มเพื่อหารายไดเ้ป็น
ธุรกิจ เช่น สนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

ตอนที ่20 กจิการทีไ่ด้รับสัมปทานจากรัฐ   

 หมายความวา่การประกอบกิจการใดๆในลกัษณะท่ีเป็นการใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไป 
โดยไดรั้บอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐใหด้ าเนินกิจการได ้เช่น กิจการโทรคมนาคม เป็นตน้ 

ตอนที ่21 บริการอ่ืนๆ 

  บริการอ่ืนๆ นอกจากตอนท่ี 17 ถึงตอนท่ี 20 ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 อตัราภาษีสรรพสามิต 

 

อตัราภาษีสรรพสามิต 

1. อตัราตามปริมาณ (ตามสภาพ) 

2. อตัราตามมูลค่า  (ตามราคา) 
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ค าถามท้ายบทที ่15 

1. ฐานภาษีสรรพสามิต คืออะไร 
2. ใหอ้ธิบายวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิต 
3. กฎหมายท่ีไดจ้ดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตในปัจจุบนัมีก่ีฉบบัอะไรบา้ง 
4. การจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตในปัจจุบนัใชอ้ตัราแบบใด 
5. สินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต มีลกัษณะส าคญัอยา่งไร 
6. ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการอะไรบา้งท่ีตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต 

 

 

 

 

 

 

 

 


