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บทคัดย่อ 
 

การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพนับเป็นสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังอันสงผลตอปใญหาทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย จากปใญหา
ดังกลาวทําใหในปใจจุบันไดมีมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับปใญหาดังกลาว ไดแกมาตรา
ทางดานการรณรงคแใหความรูกับประชาชนโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรการทางดานฉลาก
โภชนาการ และมาตรการทางดานการควบคุมโฆษณา แตอยางไรก็ตามมาตรการทางดานกฎหมาย
ดังกลาวในปใจจุบันยังไมเพียงพอตอการแกไขปใญหาที่เกิด 

ภาษีนอกจากเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแสวงหารายไดของรัฐ ภาษียังมีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมรวมถึงการสงเสริมมาตรการตางๆ  ภาษีจึงควรถูกนํามาใชเป็น
เครื่องมือในการจัดการปใญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
แตอยางไรก็ตามในปใจจุบันพบวาประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนี้แลวบทบัญญัติในกฎหมายภาษีการบริโภคยังเป็น
อุปสรรคตอการดําเนินมาตรการดังกลาว  

ดังนั้นจึงเสนอใหมีมาตรการทางดานภาษีโดยการจัดเก็บภาษีการบริโภคในรูปแบบภาษี
สรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือเป็นการจํากัดหรือลดการบริโภค
รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและเป็นการเพ่ิมรายไดใหกับรัฐ นอกจากนี้แลวควรมีการใช
มาตรการทางดานภาษีเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพดวยการใหเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 สําหรับสินคาประเภทอาหารที่จําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแเพ่ือให
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อาหารในประเภทดังกลาวปลอดจากภาระภาษีเพ่ือเป็นการสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแตอ
รางกาย อันจะสงผลใหการใชมาตรการทางดานภาษีควบคูกับการใชมาตรการทางดานกฎหมายในการ
จัดการปใญหาที่เกิดขึ้นจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพที่ใชบังคับอยูในปใจจุบันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

 
ค าส าคัญ: อาหารและเครื่องดื่ม, ภาษกีารบริโภค, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีมูลคาเพ่ิม 
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 ABSTRACT 
 

The consumption of unhealthy food and beverage has been a significant 
cause of non - communicable and chronic diseases, such as obesity, diabetes 
mellitus and cardiovascular and cerebrovascular diseases, which affects the public 
health of Thailand. As a result, the government has come out with legal measures on 
food labeling and advertising as well as launching dietary education campaign for 
Thai people. Even so, such measures prove insufficient to tackle the problem faced 
by the government.   

Not only is taxation a tool for gathering state revenue, it has played a 
role in mending unfavorable social behaviors. Therefore, taxation should be one of 
the measures dealing with unhealthy eating behaviors of Thai people. Despite such 
an effective method, Thailand has never imposed consumption taxes on unhealthy 
food and beverage consumption. Moreover, the current tax statutes are obstacle to 
accommodating such idea. 

Thus, this thesis proposes the idea of imposing a tax on unhealthy food 
and beverage consumption. Besides, tax incentive, namely Value-Added Tax (VAT) 
benefit by used zero vat rate on food for human consumption, should be a reward 
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for the consumption of nutritious foods and beverages. Accompanied by other 
existing legal measures, this will efficiently encourage people to eat more healthily.  

 
 

Keywords: Food and Beverage, Consumption Taxation, Excise Tax,  
      Value-Added Tax(VAT)
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
จากสภาวการณแทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปใจจุบัน ทําใหพฤติกรรมในการ

ใชชีวิตของมนุษยแเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยางมากอันสงผลตอสุขภาพของมนุษยแอยางหลีกเลี่ยงไมได  
โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารซึ่งถือเป็นหนึ่งในปใจจัยสี่ของการดํารงชีวิตของมนุษยแที่ปใจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคจากเดิมที่มีการผลิตและบริโภคเองภายในครัวเรือนเป็นหลักมา
เป็นการบริโภคอาหารสําเร็จรูป อาหารปรุงสําเร็จ รวมถึงผลิตภัณฑแเครื่องดื่มประเภทตางๆ ที่สามารถ
หาซื้อไดโดยสะดวก 

แมอาหารจะถือเป็นปใจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยแแตจากการศึกษาวิจัย
ทางดานสาธารณสุขกลับปรากฏวาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในหลายๆชนิด หลายๆประเภท
กลับสงผลในดานลบตอสุขภาพรางกายมนุษยแ อันไดแกการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑแเครื่องดื่มที่มี
คุณคาทางโภชนาการต่ําซึ่งและที่มีสวนผสมของน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม(เกลือ)เป็นสวนประกอบ
หลัก โดยการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มดังกลาวกลับเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคที่เรียกวาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง เชนภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน อันเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังประเภทอ่ืนๆ
ตามมา อาทิเชน เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง เป็นตน ทําใหอาหารและเครื่องดื่มในกลุมดังกลาวจึงจัดอยู
ในกลุมของอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากขอมูลทางดาน
สาธารณสุขก็ปรากฏวา ในปใจจุบันประชากรชาวไทยมีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสงผลตอคาใชจายของภาครัฐในการจัดการปใญหาทางดานสุขภาพสูงขึ้น 
และกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ทั้งๆที่โรค
ไมติดตอเรื้อรังนั้น สามารถยับยั้งปูองกันไมใหเกิดข้ึนได   

จากสภาพปใญหาดังกลาวทําใหในปใจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญตอการแกไขปใญหา
จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งการกําหนดเป็นยุทธศาสตรแนโยบาย
ในการแกปใญหา นอกจากนี้แลวในปใจจุบันยังไดมีการนํามาตรการทางกฎหมายมาใชในการแกไข
ปใญหาดังกลาว ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในปใจจุบันไดแก การรณรงคแประชาสัมพันธแใหความรู
เกี่ยวกับอันตรายของกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โทษของการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มี
สวนประกอบของของน้ําตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณสูง ไมวาจะเป็นในรูปของการโฆษณาตาม
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สื่อตางๆ การผลิตคูมือเผยแพรความรูใหกับประชาชนโดยทั่วไปโดยหนวยงานของภาครัฐและ
หนวยงานที่เป็นหนวยงานที่เป็นองคแกรอิสระท่ีมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางดานสุขภาพในลักษณะดังกลาว การใชมาตรการทางดานฉลากโภชนาการสําหรับสินคาประเภท
อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพเพ่ือเป็นการใหขอมูลกับผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกบริโภคดวยการพิจารณาจากคุณคาทางโภชนาการที่ปรากฎอยูบนฉลากโภชนาการ   และการใช
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  แตอยางไรก็ดีใน
ปใจจุบันกลับพบวามาตรการทางดานกฎหมายในการจัดการปใญหาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังยังไมเพียงพอที่จะแกไขปใญหา
ดังกลาวได 

ในปใจจุบันบทบาทของภาษีนั้น นอกจากจะถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญของรัฐ
ในการแสวงหารายไดแลว ภาษียังมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการนํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแ
บางประการตามที่รัฐมุงหวังไวทั้งในดานของเศรษฐกิจและสังคม อาทิเชนการควบคุมการบริโภค การ
สงเสริมกิจการบางอยาง ซึ่งในปใจจุบันมีการใชมาตรการทางดานภาษีเพ่ือยับยั้งหรือจํากัดการบริโภค
อันมีตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการจัดเก็บภาษีจากสินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผลิตภัณฑแ
ยาสูบ แตในปใจจุบันเป็นที่ทราบกันดีวาอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพก็เป็นสาเหตุ
สําคัญอีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ดังนั้นการนํามาตรการทางภาษีมาใชในการ
จัดเก็บภาษีการบริโภคจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่
สามารถกระทําไดอันจะเป็นการควบคุมยับยั้งหรือจํากัดการบริโภคอาหารในกลุมดังกลาวเพ่ือปูองกัน
ปใญหาทางดานสุขภาพจากการเกิดข้ึนของโรคไมติดตอเรื้อรัง 

แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีการบริโภคของประเทศไทยที่เกี่ยวของ
ในปใจจุบันซึ่งไดแกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต กลับพบวาในปใจจุบันประเทศไทย
ยังไมมีการใชมาตรการทางดานการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ อีกทั้งบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวยังเป็นอุปสรรคตอการใชมาตรการดังกลาว เชนการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทเครื่องดื่มผสมน้ําตาลที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ํากวา
เครื่องดื่มที่ไมผสมน้ําตาล นอกจากนี้แลวในปใจจุบันประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางดานการจัดเก็บ
ภาษีการบริโภคดวยการใหสิทธิประโยชนแทางภาษีสําหรับสินคาประเภทอาหารที่เป็นสินคาที่จําเป็นตอ
การดํารงชีพของมนุษยแและมีประโยชนแตอสุขภาพ ทําใหบทบัญญัติในกฎหมายการจัดเก็บภาษีการ
บริโภคในปใจจุบันของประเทศไทยเป็นอุปสรรคตอการแกไขปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดจากการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

เมื่อพิจารณาจากการใชมาตรการทางดานภาษีการบริโภคในการจัดการปใญหาทางดาน
สุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
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เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังนั้น ในปใจจุบันพบวามีหลายประเทศที่ไดมีการใชมาตรการทางดานภาษีเพ่ือ
จัดการปใญหาทางดานสุขภาพที่เกิดขึ้น ดวยการจัดเก็บภาษีจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือเป็นการยับยั้งหรือลดการบริโภคและเพ่ือเป็นการแสวงหารายไดใหกับรัฐไม
วาจะเป็นการนํารายไดที่ไดมาใชจายเป็นงบประมาณแผนดินโดยทั่วไปหรือใชจายทางดานสุขภาพ
โดยเฉพาะ รวมไปถึงการใชมาตรการทางดานภาษีในการสงเสริมการบริโภคอาหารที่จําเป็นตอการ
ดํารงชีพของมนุษยแและมีประโยชนแตอสุขภาพดวยการใชมาตรการทางดานภาษีเพ่ือใหสินคากลุม
ดังกลาวปลอดจากภาระภาษีอันเป็นการสงเสริมใหประชาชนไดมีการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแตอ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแกไขปใญหาทางดานสุขภาพจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง จึงสมควรที่ประเทศไทยจะได
นํามาตรการทางดานภาษีการบริโภคดวยการจัดเก็บภาษีจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพรวมถึงการใชมาตรการทางภาษีในการสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแตอ
สุขภาพมาปรับใช ดวยการศึกษาการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพรวมถึงการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชนแตอสุขภาพใน
ตางประเทศ เพ่ือนําหลักการและแนวความคิดดังกลาวมาปรับใชกับการใชมาตรทางภาษีดังกลาวใน
ประเทศไทย เพ่ือทําใหการแกไขปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังอันเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพสามารถดําเนินการควบคูกับมาตรการทางดานกฎหมายที่มีอยูในปใจจุบันได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาถึงปใญหาทางดานสุขภาพของประชากรไทย ปใญหาของการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่ผลกระทบตอสุขภาพ ผลที่เกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นตอบุคคลรวมถึงภาครัฐ ตลอดจนถึงมาตรการของทางภาครัฐที่ใช
แกปใญหาดังกลาวในปใจจุบัน 

2) เพ่ือศึกษาถึงการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพในสวน
ของผูมีหนาที่เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษีและการนําเงินภาษีไปใชของตางประเทศที่มีการจัดเก็บ
ภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแถึงมาตรการในการจัดการปใญหาทางดานสุขภาพของประเทศ
ไทย ปใญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
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4) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแถึงมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ รวมถึงวิเคราะหแการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของตางประเทศ ซึ่งไดแก การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวานของเมืองเบริ์คลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดเก็บภาษีการ
บริโภคเฉพาะจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพของรัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศเม็กซิโก รวมถึงการนํามาตรการทางดานรายไดที่จัดเก็บภาษีมาใชเพ่ือวัตถุประสงคแ
ทางดานสุขภาพโดยเฉพาะของตางประเทศ 
 
1.3 วิธีการศึกษา 
 

วิทยานิพนธแฉบับนี้ เป็นการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร บทความ 
งานวิจัย หนังสือพิมพแ วิทยานิพนธแ หนังสือ รวมถึงเว็ปไซตแตางๆทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 
โดยการนําขอมูลที่ไดคนควาและรวบรวมไวแลวมาศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปใญหาทางดานสุขภาพ 
รวมถึงมาตรการตางๆในการปูองกันและแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดศึกษาคนควาถึง
หลักการทั่วไปของภาษีอากร หลักการของภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะอยาง เพ่ือจะไดนําหลักเกณฑแ
มาวิเคราะหแเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีและการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมสุขภาพ    
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

ศึกษาถึงหลักการจัดเก็บภาษีการบริโภคทั้งในรูปของการจัดเก็บภาษีการบริโภค
โดยทั่วไปและการจัดเก็บภาษีการบริโภคเฉพาะ ซึ่ งไดแกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี
สรรพสามิตที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย  และศึกษาถึงการใชมาตรการ
ทางดานภาษีการบริโภคเพ่ือใชในการแกปใญหาดานสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่
มีผลกระทบตอสุขภาพของตางประเทศ อันไดแก มาตรการทางภาษีการบริโภคในการจัดเก็บภาษีจาก
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพรวมถึงการใชมาตรการทางดานภาษีในการสงเสริมการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชนแตอสุขภาพของตางประเทศของเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เขตปกครองตนเองชนชาตินาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดเก็บภาษีการ
บริโภคจากสินคาและบริการประเภทอาหารของประเทศออสเตรเลีย  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) เขาใจปใญหาและสาเหตุของปใญหาทางดานสุขภาพ โดยเฉพาะปใญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

2) ทําใหไดรับความรูถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือใชแกปใญหาทางดานสุขภาพในปใจจุบัน  
3) ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับมาตรการในทางภาษีในการจัดการปใญหาทางดานสุขภาพ

ของตางประเทศ 
4) ทําใหมีแนวทางการแกไขปใญหาทางดานสุขภาพ โดยเฉพาะปใญหาที่เกิดขึ้นจากการ

บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศไทย 
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บทที่ 2 
แนวความคิดการใช้ภาษีในการส่งเสริมสุขภาพ 

 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ของมนุษยแในปใจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สงผลใหการใชชีวิตและการดําเนินชีวิตของมนุษยแ
แตกตางไปจากในอดีตเป็นอยางมาก สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังรวมถึงวิวัฒนาการและ
พัฒนาการในดานตางๆ ที่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปใจจุบันก็อาจถือไดวามนุษยแเรามี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่ดีและสะดวกสบายขึ้นมากกวาแตกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางดาน
สาธารณสุข ก็จะพบวาในปใจจุบันมีความเจริญกาวหนาตางจากในอดีตเป็นอยางมาก  ในทุกๆ ปี จะมี
การแสดงถึงศักยภาพในดานของการรักษาอาการเจ็บปุวยตางๆ รวมไปถึงงานวิจัยทางดานสาธารณสุข
ที่มักจะปรากฏเป็นขาวอยูเสมอวาไดมีการคิดคนตัวยาหรือการรักษาโรคตางๆ ทําใหในปใจจุบันนี้ 
อัตราการเจ็บปุวยและเสียชีวิตดวยโรคที่มีความรายแรงในอดีต และมักจะเป็นโรคที่มีลักษณะของการ
ติดตอกันระหวางคนถึงคน  สัตวแถึงคน และสิ่งแวดลอมถึงคน สามารถปูองกันรักษาใหหายได  
โรคติดตอที่สําคัญที่เป็นอันตรายตางๆในอดีต ในปใจจุบันจึงสามารถปูองกันและรักษาใหหายขาดได
โดยงาย แมวาในปใจจุบันนี้การรักษาโรครายแรงอดีตซึ่งมักจะเป็นโรคที่มีลักษณะเป็นโรคติดตอจะ
สามารถควบคุมและปูองกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสงผลใหโรคบางชนิดเป็นโรคที่สามารถ
รักษาใหหายขาดไดโดยงายรวมไปถึงเป็นโรคท่ีปใจจุบันนี้ไดเป็นโรคที่หายจากสาระบบของโรคติดตอไป
แลว แตจากขอมูลของหนวยงานทางดานสาธารณสุขกลับพบวา ในปใจจุบันนี้   ประชากรไทย รวมถึง
ประชากรโลกมีแนวโนมตอการเจ็บปุวยและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากกลุมของโรคที่ไมไดเป็นโรคที่เกิด
จากการติดตอทางอากาศ หรือจากการติดเชื้อ เพ่ิมสูงขึ้น   อันเป็นกลุมโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากการ
ดําเนินชีวิตที่ไมถูกตองและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายและสงผลเสียตอสุขภาพ
และสุมเสี่ยงตอการเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากโรคดังกลาว 
 
2.1 ปัญหาทางด้านสุขภาพจากอาหารและเครื่องดื่ม 

 
โรคไมติดตอเรื้อรัง1 นับเป็นปใญหาทางดานสุขภาพที่สําคัญที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก จากความเขาใจของคนโดยทั่วไปนั้น มักจะมีความคิดที่วา โรคไมติดตอเรื้อรังนั้นมี

                                                           
1 โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non – Communicable Diseases : NCDs)1 หมายถึง กลุมของ

โรคที่มีปใจจัยสาเหตุการนําสูการเกิดโรคจากปใจจัยเสี่ยงรวมหนึ่งปใจจัยหรือมากกวา โดยมีสาเหตุหลัก
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สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ไมถูกตอง การขาดการมีกิจกรรมทางกาย รวมไปถึงการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผลิตภัณฑแยาสูบตางๆ  แตอยางไรก็ดีโรคไมติดตอเรื้อรังนั้นยังมี
สาเหตุที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ไมเหมาะสม  
อีกดวย2  

 
2.1.1 สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โรคไมติดตอเรื้อรัง นับเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประชากร
ไทยในปใจจุบัน จากขอมูลเกี่ยวกับภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย3พบวา โรคไมติดตอ
เรื้อรังนอกจากจะเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประชากรไทยแลวนั้น ในปใจจุบัน
ยังพบวา อัตราการเจ็บปุวยและความเสี่ยงตอการเจ็บปุวยดวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังนั้นยังมีแนวโนม
ทีเ่พ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสังคมของประชากรไทย นอกจากนี้แลว 
โรคไมติดตอเรื้อรังยังสงผลกระทบตอตนทุนหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรคไมติดตอ

                                                           

อันไดแก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ การสูบบุหรี่  การบริโภคอาหารที่เกินไมถูกสัดสวนและไม
เหมาะสมทางโภชนาการ  การขาดการออกกําลังกาย และความเครียด ฯลฯ โดยมีรากฐานมาจากวิถี
ชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมมีสุขภาพ (Unhealthful lifestyle and environment)  โดยโรคไมติดตอ
เรื้อรังนี้ จะมีลักษณะเฉพาะ อันไดแก การเกิดโรคมีสาเหตุมากมายหลายปใจจัยและเป็นสาเหตุที่
ซับซอน ปใจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอม วิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพมีผลตอการเกิดโรค 
ไดแก การกิน การเคลื่อนไหว การพักผอน  ปใจจัยการดําเนินพฤติกรรมตางๆ เป็นสิ่งที่กระทําจนเคย
ชินและกลายเป็นสิ่งจําเป็นตอการดํารงชีวิตในปใจจุบัน  การแฝงตัวการกอโรคและผลกระทบของโรค
ใชเวลานาน ขณะเดียวกันการแกไขก็ใชเวลานานกวาจะเห็นผล และมักพบโรคนี้ในกลุมวัยทํางานและ
วัยสูงอายุมากกวาวัยเด็ก ซึ่งกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่สําคัญอันเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บปุวยและ
เสียชีวิตของประชากรไทยในปใจจุบัน ไดแก 1)โรคหัวใจและหลอดเลือด 2)โรคเบาหวาน 3)โรคมะเร็ง 
4) โรคถุงลมโปุงพอง 

2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, “กลุมโรคNCDs,” สืบคนเมื่อวันที่1
มิถุนายน 2559,   http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176 -
%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B
8%A3%E0%B8%84+NCDs.html. 

3 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, “รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ
ของประชากรไทย พ.ศ.2552,” (นนทบุรี สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ แผน
ยุทธศาสตรแการพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 2555). น.9. 
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เรื้อรัง ไมวาจะเป็นตนทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัย อันควร  ตนทุนจากการ
สูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานจากการขาดงานของผูปุวย  ตนทุนจากคารักษาพยาบาล ตนทุน
จากบุคลากรทางการแพทยแ เป็นตน อันสงผลกระทบไปถึงงบประมาณแผนดินที่จะตองจัดสรร
งบประมาณมาเพ่ือจัดการแกไขปใญหาที่เกิดข้ึนจากโรคติดตอเรื้อรังดังกลาว 

2.1.2 อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาหาร นับเป็นปใจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยแ ถือเป็นหนึ่งในปใจจัยสี่ของ

มนุษยแที่จะขาดเสียมิได แตอยางไรก็ดีอาหารบางประเภทที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ไมเหมาะสมกลับ
สงผลกระทบหรือผลเสียจากการบริโภคใหเกิดข้ึนได  นอกจากอาหารแลว เครื่องดื่มที่จัดอยูใน
ประเภทที่นอกเหนือจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลแแลวนั้นยังสงผลกระทบที่เป็นโทษตอสุขภาพไดอีกดวย 
ดังจะไดอธิบายในหัวขอดังตอไปนี้  

2.1.2.1 ความหมายของอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพหรือมีโทษหรือมีผลเสียตอ

สุขภาพนั้นหมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา ซึ่งมีสวนประกอบหลักอัน
ประกอบไปดวย แปูง น้ําตาล ไขมัน และเกลือ เป็นสวนประกอบหลัก แตมีปริมาณโปรตีน วิตามิน 
เกลือแร เสนใยอยูนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย4 ซึ่งสวนประกอบหลักของอาหารและเครื่องดื่มใน
กลุมนี้จะเป็นสารอาหารที่ใหพลังงานเป็นสวนใหญ5 และมีลักษณะเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมา
เพ่ือความสะดวกและหาซื้อไดทั่วไปโดยงายตามรานสะดวกซื้อที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น มีรสชาติถูกปาด 
พกพาไดสะดวก  

2.1.2.2 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพนั้น จะมีลักษณะเดนคือ 

เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ใหพลังงานเป็นสวนใหญ เชน น้ําตาล  ไขมัน แปูง โดยเฉพาะเครื่องดื่มนั้น
จะมีประเด็นที่จะตองพิจารณาในเรื่องของสวนประกอบหลักที่มาจากน้ําตาล(ซึ่ งจะไดกลาวอยาง
ละเอียดตอไป) และอาหารที่ประกอบไปดวยเกลือในปริมาณที่มากโดยมีสารอาหารประเภทอ่ืนนอย
มาก หากบริโภคในปริมาณที่มากเป็นประจําแลวอาจสงผลตอรางกายจะทําใหขาดสารอาหารที่จําเป็น
บางอยาง  หรือหากไดรับอาหารบางอยางมากเกินไปจะทําใหเป็นโรคอวน หรือโรคอ่ืนที่แฝงมากับ

                                                           
4วนิดา แกวชอุม, “พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

จังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร,” (วิทยานิพนธแ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), น.8. 

5 ขนิษฐา อินทรแประสิทธิ์, “อาหารขยะ,” สืบคนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 , 
http://www.vchakarn.com/varticle/39132. 
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อาหาร ซึ่งนักโภชนาการจะพิจารณาวาอาหารประเภทใดที่จัดวาเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่สงผล
กระทบตอสุขภาพนั้นจะมีการพิจารณาถึงสวนประกอบที่อยูในอาหารและเครื่องดื่มชนิดนั้นๆ 
โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก หลักเกณฑแ 3 ประการ6 คือ อาหารที่มีไขมันและแปูงสูง (hight fat)  
อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูง (hight sugar)  และอาหารและเครื่องดื่มที่มีเกลือสูง (hight 
sodium) โดยมีปริมาณของสารอาหารชนิดอ่ืนๆ เชน วิตามิน แรธาตุ โปรตีน เสนใย ในปริมาณที่ต่ํา
หรือแทบไมมีเลย7 ซึ่งหากอาหารและเครื่องดื่มมีสามสิ่งนี้สูงเกินกวาที่รางกายตองการในแตละวัน ก็
จะถือวาอาหารและเครื่องดื่มนั้นสงผลเสียตอสุขภาพ และไมแนะนําใหบริโภค เพราะหากบริโภค
สะสมติดตอกันก็จะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคตางๆ ตามมาได  ซึ่งหลักเกณฑแในการพิจารณานั้น 
ก็จะมีดังตอไปนี้  

(1) อาหารที่มีไขมันสูง (hight fat)8   
ไขมันจัดเป็นสารอาหารที่จําเป็นตอสุขภาพ เป็นแหลงสะสมของพลังงาน 

พลังงานที่สะสมในรางกายรอยละ 70 คือไขมันที่อยูในเนื้อเยื่อไขมัน  เนื่องจากไขมันเป็นองคแประกอบ
ที่สําคัญของผนังเซลสแ ชวยการดูดซึมของวิตามินเอ ดี อี และเค และยังใหพลังงานและความอบอุนตอ
รางกาย ไขมันพบในอาหารทั้งที่มาจากพืชและสัตวแ ไขมันใหพลังงานเป็น 2 เทาของพลังงานที่มาจาก
คารแโบไฮเดรตและโปรตีน (ไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี)    

ไขมันพบท้ังที่มาจากพืชและสัตวแ แบงเป็น 3 ชนิด คือ  
1.) ไตรกลีเซอรแไรดแ เป็นไขมันที่พบมากที่สุด โดยพบวาเป็นสวนประกอบ

ของไขมันในอาหารรอยละ 90 – 95 ประกอบดวย กรดไขมันอ่ิมตัว มีคุณสมบัติเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิปกติ ไดแก ไขมันจากเนื้อสัตวแตางๆ เชนเนื้อหมู เนื้อไก และไขมันจากพืชบางชนิด เชน 
น้ํามันมะพราว น้ํามันในเมล็ดปาลแม  กรดไขมันไมอ่ิมตัว มีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติและ
ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด พบในพืชและเมล็ดพืชตางๆ เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันรําขาว 
น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันมะกอก  

                                                           
6 นภาวรรณแ ศรีงาม, “อาหารขยะ,” สืบคนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 , 

http://school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-5879.html 
7 ดนิตา ภาณุจรัส, “JunkFood หรือ อาหารขยะ,” สืบคนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558, 

http://www.pharm.su.ac.th/thai/organization/DIS/Articles/health027.asp 
8 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย, “สุขภาพดี เริ่มที่...อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม

ผักผลไม เพ่ิมข้ึน,” (กรุงเทพ:โรงพิมพแองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก,2554),น.13. 
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2.) คอเลสเตอรอล เป็นไขมันที่มาจากอาหารที่มาจากสัตวแ เมื่อถูกดูดซึม
เขาสูรางกายแลวสวนใหญจะถูกขนถายไปยังตับเพ่ือการใชงานและเก็บสะสม และรางกายยังสามารถ
สังเคราะหแคอเลสเตอรอลจากไขมันในอาหารไดอีกดวย 

3.) ฟอสโฟไลปิด อาหารสวนใหญมีปริมาณฟอสโฟไลปิดคอนขางต่ํา พบ
ในอาหารประเภทถั่วตางๆ และไข 

แมวาไขมันจะจัดเป็นสารอาหารที่จําเป็นตอรางกาย แตการไดรับไขมัน
จากอาหารเกินความตองการของรางกายนั้นเป็นสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดโรคอวน สวนการบริโภคกรด
ไขมันอ่ิมตัว กรดไขมันทรานสแและคอเลสเตอรอลสูงมากเกินไปจะทําใหระดับไขมันตัวดี (HDL 
cholesterol) ในเลือดลดลงดวย และยังเพ่ิมความเสี่ยงตอการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

นักโภชนาการ ไดแนะนําปริมาณการบริโภคไขมันไวโดยมีขอแนะนําให
บริโภคใหเทาที่จําเป็นโดยจํากัดปริมาณการบริโภคไวดังนี้ดังนี้คือ 

1) ผูที่ตองการพลังงานวันละ 1600 กิโลแคลอรี ไดแกเด็กชาย – หญิง 
อายุ 6 – 13 ปี ผูหญิงวัยทํางานและผูสูงอายุ ควรบริโภคไขมัน ไมเกินวันละ 25 กรัม (5 ชอนชา) 

2) ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ไดแกเด็กวัยรุนอายุ 14-
25 ปี และชายวัยทํางาน ควรบริโภคไขมันไมเกินวันละ 35 กรัม (7 ชอนชา) 

3) ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2400 กิโลแคลอรี ไดแก ผูที่ตองใชพลังงาน
มากๆ เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน นักกีฬา ควรบริโภคไขมัน ไมเกินวันละ 45 กรัม (9 ชอนชา) 

(2) อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาลสูง (hight sugar)9 
น้ําตาล จัดเป็นสิ่งที่แสดงถึงรสชาติความหวาน ซึ่งรสชาติความหวานที่

ลิ้นสัมผัสไดนั้นมาจากน้ําตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ผลไม ขาว แปูง และสวนผสมในขนมหวาน 
เป็นสารอาหารจําพวกคารแโบไฮเดรตที่ใหพลังงานแกรางกาย โดยน้ําตาล  1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโล
แคลอรี  พลังงานจากน้ําตาลนั้นจัดเป็นพลังงานวางเปลา เพราะน้ําตาลเป็นอาหารที่ปราศจากกากใย 
ไมมีทั้งวิตามิน แรธาตุ แตในขณะเดียวกัน น้ําตาลมีความสําคัญกับการบริโภค เนื่องจากเป็นสวนผสม
สําคัญที่อยูในเมนูอาหารคาว หวาน  และเครื่องดื่มตางๆ เป็นรสชาติที่นิยมของประชากรไทย  

อาหารและเครื่องดื่มประเภทน้ําตาล เมื่อรับประทานเขาไปแลวจะ
แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใชในรางกาย และถามากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในรางกาย การ
บริโภคน้ําตาลมากๆ จะสงผลใหมีน้ําหนักเกิน อวน ฟในผุ และทําใหเกิดโรคหรือปใญหาทางสุขภาพ
อยางอ่ืนตามมา 

                                                           
9เพ่ิงอ้าง, น.7-11.  
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สําหรับขอปฏิบัติในบริโภคน้ําตาลนั้น นักโภชนาการ ไดแนะนําใหบริโภค
น้ําตาลใหนอยที่สุด  โดยจํากัดปริมาณการรับประทานไวดังนี้ 

สําหรับผูที่ตองการพลังงานวันละ 1600 กิโลแคลอรี ไดแก เด็กชาย – 
หญิง อายุ 6 – 13 ปี ผูหญิงวัยทํางานและผูสูงอายุ ควรบริโภคน้ําตาลไมเกินวันละ 4 ชอนชา  

สําหรับผูที่ตองการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ไดแก เด็กวัยรุน 
อายุ 14 – 25 ปี และชายวัยทํางานควรบริโภคน้ําตาลไมเกินวันละ 6 ชอนชา 

สําหรับผูที่ตองการพลังงานวันละ 2400 กิโลแคลอรี ไดแก ผูที่ตองใช
พลังงานมากๆ เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน นักกีฬา ควรบริโภคน้ําตาลไมเกินวันละ 8 ชอนชา  

ซึ่งกลาวโดยสรุปคือ ปริมาณน้ําตาลที่นักโภชนาการแนะนําใหบริโภคใน
แตละวันนั้น จะตองไมเกินวันละ 6 ชอนชา 

(3) อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีเกลือสูง (hight sodium)  
เกลือสําหรับนักเคมี หมายถึง สวนผสมทางเคมีที่เกิดจากโซเดียม (Na) 

และคลอไรดแ (Cl) สวนเกลือ สําหรับคนทั่วๆ ไป หมายถึง เม็ดผลึกสีขาวที่ใชสําหรับปรุงแตงรสชาติ
อาหาร หรือใชในการถนอมอาหาร ซึ่งสวนประกอบของเกลือที่ใชในการปรุงอาหารคือโซเดียม ซึ่งเป็น
แรธาตุที่จําเป็นตอการทํางานของเซลสแในรางกาย  นอกจากนี้ยังมีการใชเกลือโซเดียมในอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป เชน เบกกิงโซดาที่ใชในขนมอบตางๆ  อาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อาหารแหงหรืออาหารหมักดอง กะปิ น้ําปลา ซีอ๊ิว ที่ใชปรุงแตงอาหารใหมีรสชาติดีขึ้น มีสวนผสม
ของเกลือปริมาณสูง นอกจากนี้เกลือยังแฝงอยูในอาหารสําเร็จรูปหลายชนิด เชน ขนมกรุบกรอบ 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องแกง อาหารกระปอง ซอสปรุงรสตางๆ และอาหารที่ใชโซเดียมเป็น
สวนประกอบ เชน คุกกี้ ขนมปใง ขนมเคก เป็นตน และนอกจากนี้ยังมีการปรุงและโรยเกลือลงบน
อาหารโดยตรงอีก เชน ขาวโพดคั่ว หรือมันฝรั่งทอด 

สําหรับปริมาณเกลือที่ควรบริโภคในแตละวันนั้น ไมไดมีการกําหนดเป็น
ปริมาณเกลือ  แตกําหนดเป็นปริมาณโซเดียมซึ่งเป็นสวนประกอบประมาณรอยละ 40 ของเกลือ
โซเดียมคลอไรดแ (เกลือแกง) ซึ่งตามขอมูลของขอกําหนดสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวัน
สําหรับคนไทยปริมาณโซเดียมที่แนะนําตอวัน คือ ใหนอยกวา 2,000 มิลลิกรัม ( เกลือ 1 ชอนชา มี
โซเดียม 2,000 มิลลิกรัม  น้ําปลา 1 ชอนโต฿ะ มีโซเดียม 1,160 – 1,490 มิลลิกรัม ซีอ๊ิวขาว 1 ชอน
โต฿ะ มีโซเดียม 1,200 มิลลิกรัม)10 
 
 

                                                           
10

 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, น.18-19. 
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2.1.2.3 ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากที่ไดกลาวมาแลววาอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

จะประกอบดวยสารอาหารที่ใหพลังงานเป็นสวนใหญ ซึ่งไดแก ไขมัน น้ําตาล เกลือ โดยมีปริมาณของ
สารอาหารชนิดอ่ืนๆ เชน วิตามิน แรธาตุ โปรตีน เสนใย ในปริมาณที่ต่ําหรือแทบไมมีเลยซึ่งอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีสารอาหารทั้งสามประเภทนี้เป็นหลักนั้น อาจจําแนกไดเป็น 3 ชนิด ไดแกอาหาร
ฟาสตแฟฺูด (fast food) ขนมขบเคี้ยว (snack food)  และเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล (Sugar sweetened 
beverages : SSBs)   

(1) อาหารฟาสต์ฟู๊ด 
อาหารฟาสตแฟฺูด (fast food) หมายถึง อาหารจานดวน ซึ่งคําวา fast 

food เป็นคําที่ชาวอเมริกัน คิดขึ้นมาเพ่ือใชสําหรับเรียกอาหาร หรือขนมทั้งประเภทรับประทานให
อ่ิมหรือรับประทานเป็นของวาง โดยมีการปรุงไวจนสําเร็จรูปพรอมรับประทาน หรือเกือบสําเร็จรูป
งายตอการปรุง และสะดวกรวดเร็วในการบริโภค ซึ่งลักษณะเชนนี้ของอาหารฟาสตแฟฺูดทําใหสามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตของชาวอเมริกันซึ่งมีปใญหาในเรื่องการใชเวลาที่รีบเรงไดเป็นอยางดี และยังเป็นที่
นิยมของผูมีรายไดปานกลาง กลุมคนทํางานที่มีเวลา สําหรับอาหารฟาสตแฟฺูดนั้น อาจจําแนก
องคแประกอบได 4 ประการ11 ดังนี้  

1) ราคาถูก 
2) บริการอยางรวดเร็ว ภายใน 2 – 5 นาที และ 30 นาที สําหรับการสง

ถึงบาน 
3) เหมาะสําหรับใชมือหยิบรับประทาน และการหอบรรจุใชครั้งเดียว

และท้ิง หรือประยุกตแใชกับมีดและสอมท่ีใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง 
4) อาหารที่สําเร็จแลวสามารถเก็บไดเป็นนาทีหรือชั่วโมงเทานั้น ตางจาก

อาหารวางซึ่งสามารถอยูไดนานกวา 
ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา อาหารฟาสตแฟฺูด หมายถึง อาหารหรือขนมที่

เตรียมหรือปรุงไวสําเร็จรูปแลว สามารถรับประทานไดอยางรวดเร็ว  
ประเภทของอาหารฟาสตแฟฺูด นั้น หากแบงตามคุณสมบัติของอาหารก็

สามารถแบงได 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใหบริการอาหารที่รับประทานใหอ่ิม (Full Meal Fast – 
Foods) ซึ่งจะเป็นอาหารที่มีสวนประกอบประเภท เนื้อสัตวแและผัก เชน ขนมปใง มันฝรั่งทอดหรือมัน

                                                           
11 วิไลวรรณ คงกิจ , “พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของเด็กวัยรุนใน

กรุงเทพมหานคร,” (ปริญญานิพนธแศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), น.15. 
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ฝรั่งนึ่ง สวนเนื้อสัตวแก็จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอาหารหลายชนิด เชน ไสกรอก แฮม เบคอน ไกยาง ไก
ทอด และประดับดวยแตงกวา ผักกาดหอมและมะเขือเทศ เป็นตน อีกประเภทหนึ่งคือเป็นประเภทที่
ใหบริการอาหารวาง หรืออาหารกึ่งขนม (Snack Fast – Food) ซึ่งอาจเป็นอาหารหวานหรืออาหาร
คาว ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน ไอศกรีม ขนมเคก โดนัท ขาวเกรียบ ปอเปี๊ยะ ลูกชิ้น หรื อขนม
ไทย อ่ืนๆ เป็นตน   สําหรับประเภทของอาหารฟาสตแฟฺูดนั้น สามารถแบงตามประเภทของอาหาร
หลัก ไดอีก 5 กลุม คือ 1) กลุมพิซซา 2) กลุมแฮมเบอรแเกอรแ 3) กลุมไกทอดและไกยาง 4) กลุมโดนัท 
และ 5) กลุมไอศกรีม12 

สําหรับสวนประกอบของอาหารฟาสตแฟฺูด13 นั้น สวนใหญจะทํามาจาก
แปูงขาวสาลี แปูงขาวโพด เครื่องปรุงตางๆ เชน ซอส เนย น้ําสลัด เป็นตน สําหรับพวกเนื้อสัตวแตางๆ 
เชน เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา ไข ไก ไสกรอก และผัก เชนมันฝรั่ง มะเขือเทศ เมื่อสําเร็จรูปออกมาแลวก็
จะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน แฮมเบอรแเกอรแ แซนดแวิช พิซซา เป็นตน และหากเป็นอาหารใน
กลุมของโดนัทและไอศกรีมนั้นก็จะมีสวนผสมของแปูงสาลี แปูงขาวโพด นม เนย น้ําตาล ครีม ถั่ว 
และผลไมซึ่งไดถูกนํามาปรุงแตงใหเป็นอาหารประเภทดังกลาว  

(2) ขนมขบเคี้ยว  
ขนมขบเคี้ยว (Snack Foods) หมายถึง อาหารหรือขนมที่รับประทาน

ยามวาง มักมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ สวนมาก พบไดในวัฒนธรรมตะวันตก เป็นอาหารที่ใชบริโภค
ระหวางมื้อ เพ่ือเป็นความสนุกสนานในการลิ้มรสชาติ ไมไดเป็นอาหารที่เป็นมื้อหลักของวัน สามารถ
หาซื้อไดโดยงาย มีขายทั่วไป สวนใหญขนมขบเคี้ยวจะมีสวนประกอบของแปูงสาลี นม เนย น้ําตาล 
ครีม ถั่ว ไขมัน ซึ่งใหพลังงานสูง ขนมขบเคี้ยว สามารถจําแนกตามสวนประกอบได 5 กลุม14 ไดแก 

1) กลุมหมากฝรั่ง เยลลี่ ซึ่งพบวามีน้ําตาลและสารใหความหวานอ่ืนๆ
เป็นสวนผสมเป็นจํานวนมาก 

2) กลุมช็อกโกแลต ซึ่งมีไขมันในปริมาณท่ีสูง 
3) กลุมถ่ัวและเมล็ดพืช มีไขมันและโซเดียม(เกลือ)มาก 
4) กลุมปลาเสนปรุงรสตางๆ แมจะมีโปรตีนสูงแตก็มีโซเดียมสูง ยิ่งปรุง

รสเขมขนยิ่งมีโซเดียมสูง 

                                                           
12 เพ่ิงอ้าง, น.17. 
13 เพ่ิงอ้าง, น.31. 
14 เสาวลักษณแ วรพล, “การบริโภคขนมและปใจจัยที่มีผลตอการบริโภคขนมของเด็ก

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ , ” 
(วิทยานิพนธแปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553), น.12. 
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5) กลุมมันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ ขาวอบกรอบ ขาวโพด ซึ่งมีลักษณะเป็น
แปูงทอดซึ่งมีไขมันและโซเดียม (เกลือ) สูง 

ขนมเหลานี้ จัดเป็นอาหารที่ใหพลังงานสูง แตใหคุณคาทางโภชนาการ
คอนขางนอย เพราะมีสวนประกอบของ  แปูง น้ําตาล และไขมัน เป็นสวนประกอบหลัก  ซึ่งพลังงาน
เหลานี้โดยปกติก็จะไดรับอยางเพียงพอตอความตองการของรางกายอยูแลวจากการบริโภคอาหาร
ตามปกติ นอกจากนี้แลว ยังมีสวนประกอบของเกลือโซเดียม หรือผงชูรส เพ่ือเพ่ิมรสชาติใหรูสึกมี
รสชาติอรอย และถูกปากผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งปริมาณของเกลือโซเดียมนี้ ก็มักจะมีปริมาณที่มากเกิน
กวาความตองการในปริมาณโซเดียมที่แนะนําใหบริโภคในแตละวัน   ขนมขบเคี้ยวมักจะไดรับความ
นิยมในการบริโภคของประชากรที่อยูในกลุมของเด็กและเยาวชน จากความนิยมในแงของรสชาติที่ถูก
ปากเด็ก ตลอดจนถึงการใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธแสินคาประเภทขนมขบเคี้ยวของผูประกอบการ 
จึงทําใหการบริโภคอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวนี้ อยูในกลุมเด็กและเยาวชนเป็นหลัก และมีจํานวน
ประชากรในกลุมนี้บริโภคคอนขางมาก  

(3) เครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาล (Sugar sweetened beverages : SSBs) 
เครื่องดื่ม (Soft drink) หมายถึง เครื่องดื่มที่ไมมีสวนผสมของ

แอลกอฮอลแ (Non – alcoholic beverage)  สวนมากจะเป็นพวก น้ําสม น้ําอัดลม น้ําชาเขียว โซดา 
น้ําผลไม นม หรือมีในปริมาณนอยมาก   ซึ่งในปใจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑแ
ที่มีความทันสมัยมากขึ้น  ทําใหเกิดผลิตภัณฑแเครื่องดื่มชนิดใหมๆเพ่ิมขึ้นอยางมาก เนื่องจากวา
เครื่องดื่มนั้นจัดเป็นสินคาที่มีราคาขายตอหนวยคอนขางต่ํา สะดวก หางาย มีหลายขนาดและหลาย
ราคา เพ่ือสรางทางเลือกใหกับประชาชนผูเลือกซื้อไดอยางเหมาะสมตามความตองการใชบริโภค  
ปใจจุบันเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมบริโภคนั้น อาจแบงออกไดเป็น 4 ประเภท15 ดังนี้ 

1) เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม และน้ําพืชผัก เชน น้ําสม น้ําแอปเปิ้ล น้ํา
องุน น้ําฝรั่ง น้ําสัปปะรด เป็นตน ซึ่งจะมีทั้งน้ําผลไมสด น้ําผลไมบรรจุกระปอง ขวด หรือกลอง ซึ่ง
สามารถเก็บไวไดนานๆ  

2) เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม เป็นเครื่องดื่มที่นําหัวเชื้อมาผลิตเป็น
เครื่องดื่ม จะเป็นสินคาซึ่งมีลักษณะที่สามารถใชทดแทนกันได เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมนี้เป็นสินคา
ที่มีหลายขนาดหลายราคา และจัดเป็นเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมบริโภคในกลุมของเด็กและเยาวชน 
ผูผลิตมักจะแฝงการจําหนายผานทางชองทางการโฆษณาและเป็นผูใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่ไดรับ
ความนิยมของกลุมวัยรุน เชน งานเทศกาลดนตรี หรือคอนเสิรแตตางๆ นอกจากนี้เครื่องดื่มประเภทนี้

                                                           
15 กรมอนามัย, “เครื่องดื่ม,” สืบคนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 http//:www. 

anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1737. 
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เป็นเครื่องดื่มที่มีอิทธิพลทางดานฤดูกาลเขามาเก่ียวของดวย คือ หากเป็นชวงฤดูรอนจะมีปริมาณการ
บริโภคคอนขางสูง 

3) เครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มบํารุงรางกาย หรือที่เรียกวา เครื่องดื่มชู
กําลัง เป็นเครื่องดื่มที่มีสวนประกอบเป็นสวนผสมของคาเฟอีน และน้ําตาล เป็นสวนประกอบหลัก  
มักเป็นที่นิยมในกลุมผูที่ใชแรงงาน เครื่องดื่มประเภทนี้ 1 ขวด ใหพลังงานแกรางกายเพียง 8 แคลอรี่ 
และผลจากการที่มีสวนประกอบของคาเฟอีน ซึ่งมีผลกระตุนระบบประสาท และคุณคาทาง
โภชนาการนอย 

4) เครื่องดื่มประเภทโซดา ซึ่งมักใชเป็นสวนผสมควบคูกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ และเครื่องดื่มที่มีรสหวานตางๆ 

อยางไรก็ดีจะพบวาเครื่องดื่มประเภทดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้จะเป็น
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลอยูเป็นจํานวนมาก หรืออาจกลาวไดวามีน้ําตาลเป็นสวนผสมหลัก
เพ่ือเพ่ิมรสชาติของเครื่องดื่มใหกลมกลอมนารับประทานมากยิ่งข้ึน   

2.1.2.4 ผลที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

จากความหมายและลักษณะของอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบที่มี
โทษตอสุขภาพที่ไดกลาวมาแลวนั้นวามีสวนประกอบของน้ําตาล ไขมัน เกลือ แปูง เป็นสวนประกอบ
หลัก ในขณะที่แทบจะไมมีคุณคาทางโภชนาการประเภทอ่ืนๆเลย หรือหากมีก็จะมีในปริมาณที่นอย
มาก ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มในกลุมดังกลาวนี้หากบริโภคเขาไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ดังตอไปนี้ 

การบริโภคอาหารฟาสตแฟฺูด รวมถึงขนมขบเค้ียวนั้น มักจะมีสวนประกอบ
ของแปูง ไขมัน โซเดียม(เกลือ) ในปริมาณที่สูง จึงสงผลใหอาหารในกลุมนี้เป็นอาหารที่พลังงานสูง
หรือที่เรียกอีกอยางวาแคลอรี่ ซึ่งมักจะใหพลังงาน 900  ถึง 1,800 แคลอรี่ ซึ่งความตองการพลังงาน
ตามปกติโดยทั่วไปของมนุษยแจะตองการพลังงานเพียงวันละ 2,000  ถึง 2,800 แคลอรี่เทานั้น ซึ่ง
พลังงานที่มนุษยแไมไดใชหมดในแตละวันนั้นก็จะสะสมเป็นไขมันในรางกายซึ่งจะสงผลตอการเกิดภาวะ
น้ําหนักเกินที่เป็นสาเหตุที่สําคัญในการเกิดโรคอวนซึ่งจะนํามาสูการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังประเภท
อ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ในสวนของโซเดียมนั้น อาหารประเภทนี้พบปริมาณโซเดียมอยูเป็นจํานวน
มาก ซึ่งการบริโภคมากเกินไปจะเป็นอันตรายตอหัวใจและไตเนื่องจากเกลือโซเดียมจะมีคุณสมบัติอุม
น้ํา เมื่อรับประทานเค็มจัด ปริมาณน้ําในตัวโดยเฉพาะในโลหิตจะสูงขึ้น ทําใหมีแนวโนมวาจะเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงมากขึ้น ไตทํางานหนักอาจทําใหไตเสื่อมเร็ว นอกจากนี้อาหารจําพวกดังกลาวนี้มี
ปริมาณใยอาหารที่มีคาต่ํามาก ซึ่งใยอาหารมีความสําคัญตอรางกายเพราะชวยในการทํางานของลําไส 
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ทําใหลําไสบีบตัวและชวยดูดซับน้ํา ไขมันเกลือหรือกรดน้ําดี16 ทําใหสงผลตอความเสี่ยงในการเกิดโรค
ที่เก่ียวกับระบบทางเดินอาหารดวย 

การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล17 และหรือครีม
เทียมที่เสริมความมัน เพ่ิมรสชาติของเครื่องดื่มใหกลมกลอมนารับประทาน เมื่อเครื่องดื่มเหลานี้มี
สวนผสมของน้ําตาลและไขมันเป็นหลัก ทําใหปริมาณสารอาหารที่ใหพลังงานเป็นจํานวนมากหรือที่
เรียกวามีแคลอรี่สูง เมื่อถูกดูดซึมเขาสูรางกายและไมถูกนําไปใชเป็นพลังงานก็จะถูกนําไปสะสมเป็น
ไขมันตามสวนตางๆของรางกาย ทําใหมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้แลวการดื่มเครื่องดื่มรสหวานจะ
สงผลตอขนาดของสารแอลดีแอลหรือไขมันไมดี(LDL: Low density lipoprotein), ระดับน้ําตาลใน
เลือด และสาร C-protein  ซึ่งสงผลใหเกิดโรคอวน ความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคเบาหวาน  
นอกจากนี้แลว การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลยังเป็นสาเหตุของโรคฟในผุ18 
เนื่องจากการบริโภคน้ําตาลจะสงผลใหน้ําตาลจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นกรดภายในไมกี่นาทีโดยการ
ทํางานของแบคทีเรียในแผนคราบจุลินทรียแบนผิวฟในทําใหเกิดการสูญเสียแคลเซียมและฟอสเฟตของ
เคลือบฟใน ซึ่งถามีการบริโภคเป็นประจําก็จะทําใหเกิดการสูญเสียแรธาตุของเคลือบฟในเกิดขึ้นซ้ําๆจน
ไมอาจทดแทนได ซึ่งถาการเสียสมดุลนี้เกิดติดตอกันเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะนําไปสูการเกิดฟในผุไดใน
ที่สุด  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอแรงกระตุนใหเกิดความอยากอาหาร รวมถึงผลกระทบตอการ
ไดรับสารอาหารที่จําเป็นอยางอ่ืนลดลง19 

 
2.1.2.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ  
(1) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่ เปลี่ยนแปลงไปในปใจจุบันนี้  ทําให
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทยเปลี่ยนไปจากในอดีต ทําใหประชากรไทยในปใจจุบันมีแนวโนม
บริโภคอาหารสดลดนอยลง ประกอบอาหารรับประทานเองนอยลง และหันไปพ่ึงพาอาหารสําเร็จรูป

                                                           
16 วิไลวรรณ คงกิจ อ้างแล้วเชิงอรรถที่11  น.19-20. 
17 วิรัตนแ ทองรอด, เครื่องดื่มทําใหอวนไดจริงหรือ, (บทความสุขภาพนารู หมอชาวบาน 

11 มีนาคม 2556) สืบคนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558, http://www.doctor.or.th/article/det 
ail/15178  

18 จันทนา อ้ึงชูศักดิ์, น้ําตาล สุขภาพ และการจัดการดานการบริโภคที่เหมาะสม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแองคแการสงเคราะหแทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภแ,2555), น.25. 

19 เพ่ิงอ้าง น.28. 
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มากขึ้น ซึ่งอาหารสําเร็จรูปมักจะมีสวนประกอบหลักอันประกอบไปดวยน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม 
เนื่องจากประหยัดเวลาและสะดวก ประกอบกับการขยายตัวของรานสะดวกซื้อจึงยิ่งทําใหประชากร
ไทยเขาถึงอาหารสําเร็จรูปมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แลวในสวนของอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นโทษตอ
รางกายนั้นพบวามีมูลคาทางการตลาดและการขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะทอน
ใหเห็นวาประชากรไทยมีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในกลุมนี้สูงเพ่ิมข้ึนเชนกัน20 

(2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการท าการตลาดของผู้ประกอบการ 
การโฆษณาประชาสัมพันธแนับ เป็นกลยุทธแที่สํ าคัญที่บริษัทและ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใชในการเพิ่มยอดขายและนําไปสูการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในปใจจุบัน
พบวา กลุมบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นโทษตอรางกายนั้นมีการเพ่ิม
งบโฆษณาสินคาอาหารและเครื่องดื่มของตนสูงขึ้นทุกปี โดยการโฆษณาจะมีลักษณะของการสรางการ
จดจําใหกับลูกคาเป็นสําคัญ ซึ่งโฆษณาดังกลาวมักจะเป็นโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม เป็นสวนประกอบหลักแทบทั้งสิ้น  

นอกจากนี้แลว การทําการตลาดของผูประกอบการ ยังมุงเนนการทํา
การตลาดการสื่อสารแบบครบวงจรที่นอกเหนือจากการโฆษณาทางสื่อตางๆดวยการใชบุคคลที่มี
ชื่อเสียงแลว ยังมีการใชวิธีการมุงสงเสริมการขายดวยวิธีการลดราคา การแถมสินคา การซื้ออาหาร
เป็นชุดในราคาประหยัด การเลนเกมหรือการชิงโชคเพ่ือรับรางวัล  เป็นตน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
พิเศษ เชนการจัดประกวดแขงขัน การสนับสนุน การใหทุนการศึกษา ซึ่งเป็นกลยุทธแหลักในปใจจุบัน
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอรางกาย เนื่องจากเป็นการสื่อสื่อสารการตลาดที่
สามารถสรางประสบการณแและจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมได สามารถสรางความจงรักภักดีใน
ตราสินคา (Brand loyalty) อีกท้ังยังเป็นการสรางพันธมิตรระหวางบริษัทกับหนวยงานภายนอก และ
สรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาวไดอีกดวย ผลของกลยุทธแการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หรือแบบครบวงจรที่มีตอผูบริโภคหรือกลุมเปูาหมายในแตละกลยุทธแมีผลที่แตกตางกัน แตเนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประสานทุกกลยุทธแเพ่ือใชในการสื่อสารการตลาด เพ่ือเปูาหมาย
เดียวกัน คือ การมุงไปสูการเกิดพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้น ผลที่มีตอผูบริโภคหรือกลุมเปูาหมาย คือ 
การเกิดการรับรู การจดจํา การเกิดความรูสึกประทับใจตอสินคา ซึ่งสงผลตอการเกิดแรงจูงใจของ
ผูบริโภคในความจงรักภักดีตอสินคา เมื่อผูบริโภคหรือกลุมเปูาหมายยอมรับและศรัทธาในสินคาก็จะ
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาดังกลาว  ซึ่งเป็นการสรางผลกําไรระยะยาวของบริษัท  การใชกลยุทธแการ

                                                           
20

 วาทินี คุณเผือก , “อาหารและโภชนาการในประเทศไทย:เราอยูตรงจุดใดในปใจจุบัน,” 
(นนทบุรี แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,2558), น.28. 
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สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบครบวงจร จึงเป็นเครื่องมือของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาล ไขมัน และโซเดียมสูง  ในการประสานทุกกลยุทธแการสื่อสารเพ่ือทําการตลาด 
โดยมีเปูาหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งมีผลตอความชื่นชอบ ความตองการซื้อ รูปแบบและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทที่มีไขมัน น้ําตาล หรือโซเดียมสูงในเด็กและ
เยาวชน อันนําไปสูปใญหาทางดานสุขภาพที่เป็นอันตรายในอนาคต21 
    
2.2 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 

จากสภาพของปใญหาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพซึ่งเป็น
ปใจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังที่เพ่ิมสูงขึ้นในปใจจุบัน ทําใหภาครัฐ
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและแกไขปใญหาดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการกําหนดกรอบ
ของนโยบายและการปูองกันแกไขปใญหาไวทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรแทางดานสาธารณสุข  ที่มีการกําหนดเปูาหมายของการลดการเจ็บปุวย
และเสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง   ซึ่งเป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐที่มุงใหความสําคัญตอ
การแกไขปใญหาดังกลาว  

อยางไรก็ตามในปใจจุบัน ไดมีมาตรการจากทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปูองกัน
และแกไขปใญหาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่สงผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ 
  

2.2.1 มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
มาตรการดานการรณรงคแประชาสัมพันธแใหความรูกับประชาชนนั้น ในปใจจุบัน 

จะมีหนวยงานที่ทําหนาที่นี้ทั้งที่เป็น หนวยงานของภาครัฐที่เป็นสวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่
จัดเป็นหนวยงานอิสระซึ่งมิไดมีฐานะเป็นสวนราชการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย แต
มิไดมีฐานะเป็นหนวยงานของรัฐ ดังตอไปนี้ 

2.2.1.1 ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข22 

                                                           
21

 นงนุช ใจชื่น, “การบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม,”ใน รายงานสถานการณแโรค NCDs 
วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม, บรรณาธิการโดย ทักษพล ธรรมรังสี (นนทบุรี: สํานักวิจัยนโยบายสราง
เสริมสุขภาพ (สวน.) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,2557), น.3-47. 

22 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “เกี่ยวกับหนวยงาน,” 
สืบคนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  http://www.thaincd.com/about-us/vision.html. 
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สํานักโรคไมติดตอ ถือเป็นสวนราชการที่อยูภายใตสังกัดของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่ทางดานวิชาการในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไม
ติดตอ โดยมีพันธกิจในการสรางและพัฒนาองคแความรู ขอมูลขาวสาร เครื่องมือ และนวตกรรมในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ  ถายทอด สนับสนุน องคแความรู ขอมูลขาวสาร เครื่องมือ 
และนวตกรรมแกภาคีเครือขายในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ ผลักดันนโยบายสาธารณะดานโรคไมติดตอ ซึ่ง
การดําเนินการของสํานักโรคไมติดตอนั้น จะมุงเนนไปที่การผลิตและรวบรวม สื่อเผยแพร ขอมูล
วิชาการ ขอมูลสถิติโรคไมติดตอเรื้อรังที่สําคัญในรูปแบบของเอกสารวิชาการ และสื่อเผยแพรแก
ประชาชนและผูสนใจทั่วไป   

2.2.1.2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส) 23 จัดเป็น

หนวยงานของรัฐที่มิใชเป็นหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงคแ24ในการสงเสริมและสนับสนุนการสราง

                                                           
23 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, “รูจัก สสส.,” สืบคนเมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2558  http://www.thaihealth.or.th/Aboutus.html. 
24พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มาตรา 5 บัญญัติวา 

“ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ”  
ใหกองทุนเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงคแ ดังตอไปนี้ 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพ 

แหงชาติ 
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือ 

สิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ 
(3) สนับสนุนการรณรงคแใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 

ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดําเนินการใหมีการประชุม

เกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคแกร

เอกชน องคแกรสาธารณประโยชนแ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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เสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยไมวาจะเป็นการรณรงคแ ใหความรูและผลิตสื่อเผยแพรตางๆ เกี่ยวกับ
ปใญหาทางดานสุขภาพ และแนวทางในการปูองกันแกไขปใญหาทางดานสุขภาพของประชากรไทย  
โดยกองทุนนี้ไดรับงบประมาณในรูปแบบของเงินทุนที่มีลักษณะเป็นเงินบํารุงกองทุนซึ่งมาจากภาษีที่
รัฐจัดเก็บจากผูผลิตและนําเขา สุราและยาสูบในอัตรารอยละ 2 ของภาษีที่ตองชําระ25  

สําหรับผลการดําเนินการที่ผานมาของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพนั้น จะเป็นการรณรงคแและใหความรูเกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมการบริโภคสุรา
ยาสูบเป็นหลัก และออกมาตรการและใหความรูเกี่ยวกับดานสุขภาพ  ในสวนของการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายนั้น และโรค
ไมติดตอเรื้อรังนั้นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดมีมาตรการตางๆ ที่ไดมีการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแดังกลาว เชน การดําเนินการกิจกรรม “ยุทธการลดหวาน มัน 
เค็ม และภารกิจพิชิตพุง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคแในการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องโภชนาที่
ถูกตอง ผานทางสื่อนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย สรางความสนุกสนานใหกับผูเขารวมกิจกรรมโดย
สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ การบริโภคอาหารและ

                                                           

(6) สนับสนุนการรณรงคแสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อ
เพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแและลดบริโภคสุรา ยาสูบ 
หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ” 

25พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544, มาตรา 6 บัญญัติ
วา “กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยแสิน ดังตอไปนี้  

(1) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา 11 
(2) เงินและทรัพยแสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา 43 
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคแกรอ่ืน รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคแการ

ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยแสินที่มีผูอุทิศให 
(5) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(6) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยแสินของกองทุน” 
“มาตรา 11  ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษีตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่ง
สตางคแใหปใดทิ้ง” 
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เครื่องดื่มอยางถูกตองและเหมาะสม  ในสวนของการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายนั้น 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดจัดโครงการและกิจกรรมในเรื่องของการรณรงคแ
และสงเสริมการออกกําลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายผานทางชองทางสื่อตางๆ ไมวาจะเป็น
โทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ สื่อออนไลนแตางๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการมานับตั้งแตไดมีการกอตั้ง
กองทุนฯ สําหรับโครงการที่เป็นที่รับทราบของประชาชนโดยทั่วไปนั้น ไดแก โครงการ สสส. แกวง
แขน ออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค ผานทางชองทางการโฆษณาทางโทรทัศนแ หนังสือพิมพแและสื่อ
ออนไลนแตางๆ26 

นอกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแลว ใน
ปใจจุบัน ยังมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการพัฒนาองคแความรู จัดทําระบบขอมูลและจัดการความรูเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรังอีกหลายหนวยงาน อาทิเชน เครือขายเด็กไทยไมกิน
หวาน  เครือขายลดเค็ม  เครือขายคนไทยไรพุง มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค เป็นตน  

2.2.2 มาตรการทางด้านฉลากโภชนาการ 
มาตรการทางดานฉลากโภชนาการเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นมาจากปใญหาทางดาน

ภาวะโภชนาการเกินของประชาชนที่เป็นปใจจัยเสี่ยงทางดานสุขภาพอันนําไปสูการเกิดโรคไมติดตอ
เรื้อรัง อันมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไมสมดุล บริโภคอาหารเกินความตองการ
ของรางกาย บริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูงที่มีสวนผสมของ น้ําตาล ไขมัน เกลือ มากเกิน จึงไดมีการ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.252227  
ในเรื่องของการแสดงฉลากโภชนาการ ดังตอไปนี้ 

                                                           
26รายงานประจําปี 2558 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สืบคนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559, http://www.thaihealth.or.th/Books/461.html. 
27 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522, มาตรา 5 บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนด
กิจการอื่น กับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”  
มาตรา 6 บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนแแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่

จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑแและ
วิธีการโฆษณาในฉลาก” 
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2.2.2.1 ฉลากโภชนาการส าหรับเครื่องดื่ม 
สําหรับการแสดงฉลากโภชนาการสําหรับเครื่องดื่มนี้ จะเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ซึ่งกําหนดใหอาหารที่
มีการกลาวอางทางโภชนาการ  อาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย อาหารที่ระบุกลุม
ผูบริโภคในการสงเสริมการขาย และอาหารอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร เป็นอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ ซึ่งฉลาก
โภชนาการนั้นจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 
ภาพที่ 2.1 ตัวอยางของรูปแบบฉลากโภชนาการเต็มรูปแบบที่มีการบังคับใชตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ.2541   

  
ที่มา: ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ.2541,  บัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 รูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบขอมูล
โภชนาการ 

สําหรับฉลากโภชนาการที่ใชบังคับกับอาหารจําพวกเครื่องดื่มนี้ จะแสดง
ปริมาณของสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่อยูในผลิตภัณฑแโดยกําหนดคุณคาทางโภชนาการ
เป็นตอหนึ่งหนวยการบริโภค เพ่ือเป็นการใหขอมูลกับผูบริโภคที่จะไดทราบถึงคุณคาของสารอาหาร
และสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑแดังกลาว ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการที่มุงใหขอมูลทาง
โภชนาการกับผูบริโภคในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคโดยคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการตลอดจน
สวนประกอบของอาหารที่ปรากฏอยูบนฉลากโภชนาการในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริโภค แต
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อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 จะ
พบวา ประกาศฉบับดังกลาวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงผลิตภัณฑแอาหารแทบทุกชนิด แตอยางไรก็ดี การ
แสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฉบับดังกลาวยังมีปใญหาถึงความงายตอความเขาใจในการศึกษา
ความหมายของฉลากโภชนาการดังกลาว28  

2.2.2.2 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ(Guideline Daily Amounts ; GDA) เป็น

มาตรการทางดานฉลากโภชนาการที่ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลและคุณคาทางดานโภชนาการ
ไดงายและสะดวกขึ้นซึ่งจัดมีรูปแบบที่มีความเรียบงายและเขาใจไดงายกวาฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182)   โดยการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอนี้ จะเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ 
และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ  ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ในขอ 
2 ไดกําหนดใหอาหารดังตอไปนี้เป็นอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ  

(1) อาหารขบเคี้ยว ไดแก 
(1.1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 
(1.2) ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ 
(1.3) ขาวเกรียบ ทอด หรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง 
(1.4) ถั่วหรือนัตทอด หรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส 
(1.5) สาหรายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส  
(1.6) ปลาเสนทอด หรืออบกรอบหรือปรุงรส 

(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑแในทํานองเดียวกันนี้ 
(3) ผลิตภัณฑแขนมอบ ไดแก 

(3.1) ขนมปใงกรอบ หรือแครกเกอรแ หรือบิสกิต 
(3.2) เวเฟอรแสอดไส 
(3.3) คุกกี ้
(3.4) เคก และ 
(3.5) พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไมมีไส 

                                                           
28 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพ มูลนิธิเพ่ือการ

พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, “การศึกษาความเขาใจและการใชฉลากโภชนาการหนาบรรจุ
ภัณฑแ (Front-of-pack labeling)ของประชากรไทย,” น.38. สืบคนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559, 
http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachresearch/375/chapter1.pdf. 
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(4) อาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก 
(4.1) กเวยเตี๋ยว กเวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนไมวาจะมีการ

ปรุงแตงหรือไมก็ตาม 
(4.2) ขาวตมที่ปรุงแตงและโจ฿กท่ีปรุงแตง 

(5) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว  ซึ่งตองเก็บรักษาไวในตูเย็น
หรือตูแชแข็งตลอดระยะเวลาจําหนาย 

 
ภาพที่ 2.2 สัญลักษณแฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ  

  
ที่มา: บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ตองแสดง
ฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ 
 

มีขอสังเกตวาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 
เรื่อง อาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ นี้ จะ
มีการกําหนดขอบขายของอาหารไวแคบกวา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541  
กลาวคือประกาศสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 นั้นจะจํากัดประเภทของอาหารที่ตองแสดง
ฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ไวเฉพาะอาหารในกลุมดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน  แตอยางไรก็ดี หากอาหารในกลุมดังกลาว เป็นอาหารที่การกลาวอางทาง
โภชนาการ  อาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย อาหารที่ระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสริม
การขาย และอาหารอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  ก็จะสงผลใหอาหารในกลุมดังกลาวนั้น จะตองมีการแสดงฉลาก
โภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 อีกดวย 

2.2.2.3 ฉลากทางเลือกสุขภาพ  
ฉลากทางเลือกสุขภาพ หรือมาตรการการแสดงสัญลักษณแโภชนาการ

บนฉลากอาหาร เป็นมาตรการที่ออกมาเพ่ือปูองกันปใญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอเรื้อรัง
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ซึ่งเป็นมาตรการที่ตอยอดมาจากมาตรการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ โดยมีวัตถุประสงคแให
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสม  จึงมี
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่องการแสดงสัญลักษณแโภชนาการ
บนลากอาหาร ออกมา เพ่ือสรางเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณแอยางงายบนฉลากของผลิตภัณฑแ
อาหาร สําหรับผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแอาหารที่มีคุณคาโภชนาการที่ดีกวาไดอยางถูกตอง 
รวมถึงระบบการบริหารจัดการสัญลักษณแดังกลาวเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและประโยชนแสูงสุด 29 ซึ่ง
ผลิตภัณฑแอาหารที่จะสามารถใชสัญลักษณแโภชนาการบนฉลากอาหารนี้ จะตองเป็นไปตามหลักเกณฑแ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 ซึ่งมีการแบง
หลักเกณฑแการพิจารณาไวทั้งหมดสามกลุม ดังตอไปนี้ 

(1) กลุ่มอาหารม้ือหลัก 
พิจารณาจากคาสารอาหารตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี่ โดยระบบการให

คะแนนอาหารตามคุณคาทางโภชนาการกลาวคือ 
1. พลังงานของผลิตภัณฑแอาหารในกลุมนี้ ตองอยูในชวง 250 -500  

กิโลแคลอรี่ 
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอ่ิมตัว น้ําตาลและ

โซเดียม ไมเป็น 0 
3. คะแนนรวมของทั้ง 8 สารอาหารรวมกัน ตองมากกวาหรือเทากับ  

20  คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน 
(2) กลุ่มเครื่องดื่มพร้อมบริโภค  

พิจารณาคาสารอาหารตอปริมาณ 100 มิลลิลิตรของน้ําผัก เเละน้ําผลไม 
น้ําอัดลมเเละน้ําหวานกลิ่นรสตางๆ น้ํานมถั่วเหลือง เเละน้ําธัญพืช โดยกําหนดเงื่อนไขใหน้ําตาล
ทั้งหมดตองไมเกิน 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร สําหรับบรรจุภัณฑแที่ระบุจํานวนหนวยบริโภคหนึ่งหนวย 
บริโภค  โดยมีขนาดบรรจุไมเกิน 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ยกเวน หากหนึ่งหนวยบริโภคมี 
ปริมาณมากกวา 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ตองมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดไมเกิน 18 กรัม ตอ 
หนวยบรรจุ  

(3) กลุ่มเครื่องปรุงรส  
แบงออกเป็น  

                                                           
29 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณแโภชนาการอยางงาย สืบคนเมื่อวันที่  

1 มิถุนายน 2559, http://healthierlogo.com.  
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1) น้ําปลา จะตองมีโซเดียมไมเกิน 6000 มิลลิกรัม ตอปริมาณ 100 
มิลลิลิตร 

2) ซอสปรุงรส ซีอ๊ิว จะตองมีโซเดียมไมเกิน 5000 มิลลิกรัม ตอปริมาณ 
100 มิลลิลิตร 

อยางไรก็ตามขอบเขตของกลุมอาหารแตละกลุมมิไดจํากัดแตเฉพาะ
ประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แตพิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการ
บริโภคที่มีความคลายคลึงกัน ซึ่งผลิตภัณฑแทั้งสามกลุมนี้จะตองผานการตรวจสอบและไดรับการ 
รับรองจากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล30  ซึ่งหากสินคาทั้งสาม 
กลุมนี้เป็นไปตามหลักเกณฑแและเงื่อนไขที่กําหนดไว ก็จะมีผลทําใหสินคานั้น สามารถใชฉลาก 
ทางเลือกสุขภาพได ซึ่งมีสัญลักษณแดังนี้  

 
ภาพที่ 2.3 สัญลักษณแโภชนาการแบบฉลากทางเลือกสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่องการแสดงสัญลักษณแโภชนาการบน
ฉลากอาหาร  

                                                           
30 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณแโภชนาการบนฉลากอาหาร  
“ขอ 2.กําหนดเงื่อนไขสําหรับอาหารที่จะแสดงสัญลักษณโภชนาการ ดังนี้ 
(1) ตองผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบัน 

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร เพ่ือสร างความเชื่อมโยงด านอาหารและโภชนาการสู คุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นขอรับการรับรองใหเปนไปตามที่มูลนิธิ
สงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย
กําหนด” 
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อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา มาตรการฉลากทางเลือกสุขภาพนี้ เป็น

มาตรการที่มีลักษณะขอความรวมมือใหผูประกอบการในการผลิตสินคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑแทาง
โภชนาการที่เหมาะสมตามที่ไดกําหนดหลักเกณฑแและเงื่อนไขไว  ซึ่งผูประกอบการจะมีคาใชจายใน
การขอรับรองขึ้นทะเบียนสัญลักษณแโภชนาการอยางงายหรือฉลากทางเลือกสุขภาพ 31 โดยไมไดมี
มาตรการจูงใจอยางอ่ืนใหกับผูประกอบการ  

2.2.3 มาตรการในการควบคุมโฆษณา 
แมวาในปใจจุบันประเทศไทยจะยังไมมีมาตรการในการควบคุมโฆษณาอาหาร

และเครื่องดื่มที่เป็นโทษตอรางกายโดยตรงเหมือนดั่งเชนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 32ก็
ตาม แตอยางไรก็ดีก็ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะพอนํามาปรับใชในการควบคุมอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีโทษตอรางกายอันถือเป็นสิ่งที่อยูภายใตบังคับของบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการควบคุม
การโฆษณาดังตอไปนี้  

2.2.3.1 มาตรการในการควบคุมโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  ที่มีบทบัญญัติหามการ

โฆษณาประโยชนแ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงใหเกิดความ
หลงเชื่อโดยไมสมควร33  นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติดังกลาวนี้ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
โฆษณาไวอีกวา หากโฆษณานั้นมุงประสงคแที่จะแสดงถึงคุณประโยชนแ คุณภาพหรือสรรพคุณของ

                                                           
31“ทางเลือกสุขภาพ สมัครเขารวม ,” สืบคนเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2559, 

https://www.healthierlogo.com/สมัครเขารวม. 
32พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ พ.ศ.2551, มาตรา 32 บัญญัติวา “หาม

มิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแอันเป็น
การอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธแใดๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทุกประเภทให
กระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคแสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของ
สินคาหรือบรรจุภัณฑแของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแนั้น เวนแตเป็นการปรากฏของภาพลักษณแของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ หรือสัญลักษณแของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลแนั้นเทานั้น ทั้งนี้ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการโฆษณาที่มีตนกําเนิดนอก
ราชอาณาจักร” 

33 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40. 
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อาหารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนแ ทางการฉายภาพ ภาพยนตรแ ทางหนังสือพิมพแ สิ่งพิมพแอ่ืน 
หรือดวยวิธีการโฆษณาอ่ืนนอกจากที่กลาวมาแลว โดยเป็นการโฆษณาเพ่ือประโยชนแในทางการคา  ผู
ขออนุญาตจะตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตรแ หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวใหผูพิจารณาอนุญาต
ตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได34  นอกจากนี้แลวยังใหอํานาจผูอนุญาตให
โฆษณา มีอํานาจที่จะระงับการโฆษณาอาหารที่ไดกระทําการโฆษณาโดยที่ยังไมไดรับอนุญาตจากผู
อนุญาต และใหผูกระทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารหากเห็นวาอาหารดังกลาวไมมี
คุณประโยชนแ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา35 

2.2.3.2 มาตรการในการควบคุมโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค 
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพไว  
โดยกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือบริการนั้นจะตองไมใชขอความที่เป็นการไมเป็นธรรมตอผูบริโภค 
หรือตองไมใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม ซึ่งเป็นขอความเกี่ ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ 
คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือ
บริการ36  และวิธีการในการโฆษณานั้นจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายตอสุขภาพ
รางกายหรือจิตใจหรืออาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค37  ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่กระทําการโฆษณาโดยฝุาฝืนไว ซึ่งมีโทษท้ังจําคุกและปรับ38 

2.2.3.3 มาตรการในการควบคุมโฆษณาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑแการ
โฆษณาอาหาร พ.ศ.2551 เป็นประกาศที่ออกขึ้นเพ่ือใหการขออนุญาตโฆษณาและการโฆษณาอาหาร
เป็นไปตามเจตนารมณแของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 และ มาตรา 41 ประกาศ
ฉบับนี้ จึงไดกําหนดหลักเกณฑแ วิธีการ เงื่อนไขและแนวทางการโฆษณาอาหารไว ซึ่งมีสาระสําคัญคือ 
การโฆษณาภายภายในสื่อโฆษณา การแสดงภาพประกอบขอความโฆษณา ชื่ออาหาร คุณประโยชนแ 
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร จะตองไมเป็นเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดใน

                                                           
34 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 41. 
35 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 42. 
36 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 22. 
37 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 23. 
38 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 มาตรา 48. 
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สาระสําคัญของอาหารและไมทําใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร  กําหนดคําที่ไมอนุญาตใหใชใน
การโฆษณาคุณประโยชนแ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร เชน ยอด, วิเศษ,      ดีเลิศ, เด็ดขาด, 
ศักดิ์สิทธิ์, มหัศจรรยแ, ที่สุด หรือคําอ่ืนที่มีความหมายเทียบเทาคําขางตน  การแสดงคําเตือนในการ
โฆษณา  ใหแสดงคําเตือนที่มีขอความวา “อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค” สําหรับผลิตภัณฑแที่
ประกาศกระทรวงกําหนดใหแสดงคํา เตือนบนฉลาก โดยการแสดงขอความหรือเสียงใหแสดง
เชนเดียวกับการแสดงคําเตือนในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพแ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศนแ ทาง
ฉายภาพ ภาพยนตรแ และอินเตอรแเน็ต  ซึ่งการแสดงคําเตือนในสวนเสียงโฆษณาตองฟใงไดชัดเจนทุก
พยางคแหรือเป็นอักษรลอย (Super) เป็นเวลาไมนอยกวา 5 วินาที ซึ่งขอความคําเตือนนั้นจะตอง
แสดงดวยตัวอักษรที่มีสี รูปแบบ และขนาดที่อานไดงายชัดเจน      กําหนดในสวนของผูแสดงแบบ
โฆษณา  โดยมีขอหามในการโฆษณา ที่กําหนดให หามนําบุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุขหรือ
บุคคลซึ่งทําใหเขาใจวาเป็นบุคลากรดังกลาวมาแนะนํา รับรอง หรือเป็นผูแสดงแบบ  นอกจากนี้แลว
ยังมีการกําหนดหลักเกณฑแเฉพาะในการโฆษณาอาหารบางประเภท เชน การโฆษณาผลิตภัณฑแ
ประเภทวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ ผูแสดงแบบโฆษณาตองมีอายุเกิน 3 ปี และตองแสดงขอความวา 
“เด็กอายุต่ํากวา 3 ปี ไมควรบริโภค” การโฆษณาวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีสวนผสมของกลูโคส
แมนแนนหรือแปูงจากหัวบุก ผูแสดงแบบโฆษณาตองมีอายุเกิน 12 ปี และมีขอความแสดงวา เด็กไม
ควรกิน ระวังการสําลัก  การโฆษณาอาหารประเภทเครื่องปรุงรส เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา ซอส ซีอ้ิว 
ไมอนุญาตใหใชคําวา “อรอย”  แตสามารถโฆษณาโดยใชขอความวา “ปรุงอาหารใหอรอย” หรือ 
“ชวยใหอาหารอรอย” หรือ “ชวยเพิ่มรสชาติอาหาร” เป็นตน  

 
2.3 การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจากอาหารและเครื่องดื่ม 

 
ในปใจจุบันบทบาทของภาษีนั้น นอกจากจะถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญของรัฐ

ในการแสวงหารายไดแลว ภาษียังมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการนํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแ
บางประการตามที่รัฐมุงหวังไวทั้งในดานของเศรษฐกิจและสังคม อาทิเชนการควบคุมการบริโภค การ
สงเสริมกิจการบางอยาง ดังนั้นการนํามาตรการทางภาษีมาใชในการดําเนินการแกไขปใญหาทางดาน
สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและมีผลทําใหบรรลุวัตถุประสงคแในดานการจัดการแกไขปใญหาทางดาน
สุขภาพไดมากยิ่งขึ้นจากมาตรการของภาครัฐที่ไดดําเนินการอยูแลว ไมวาจะเป็นการใชมาตรการทาง
ภาษีในการแกไขปใญหาทางดานสุขภาพโดยการนํารายไดจากภาษีเพ่ือมาใชเป็นวัตถุประสงคแทางดาน
สุขภาพโดยเฉพาะ และการใชมาตรการในทางภาษีเพ่ือการสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชากรไทยเพ่ือ
สรางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
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2.3.1 แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบริการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ อยูภายใตแนวความคิดของการจัดเก็บ
ภาษีจากสินคาท่ีมีความเก่ียวพันทางดานลบตอสุขภาพ ซึ่งกรณีนี้ไดแกการจัดเก็บภาษีการบริโภคจาก
สินคาเฉพาะอยาง โดยสินคาดังกลาวจะตองเป็นที่พิสูจนแไดวามีผลกระทบตอสุขภาพ สําหรับ
แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ที่เป็นที่ทราบไดโดยทั่วไปนั้นไดแก การจัดเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ หรือยาสูบ เป็นตน ซึ่งปใจจุบันแนวความคิดดังกลาวนี้ ไดขยายขอบเขตรวมไป
ถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอรางกายอีกดวย39  เชน การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มี
สวนผสมของน้ําตาลซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษแวาการบริโภคน้ําตาลในปริมาณมากเกินความตองการ
ของรางกายจะสงผลใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวนอันเป็นสาเหตุปใจจัยสําคัญในการเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังอ่ืนๆ  สําหรับแนวความคิดนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานวาราคามีผลตอพฤติกรรมการบริโภค 
กลาวคือภาษีจะถูกรวมเป็นตนทุนของสินคาอันสงผลใหสินคาในกลุมดังกลาวมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นทําใหมี
ผลตอการตัดสินใจบริโภค40  

2.3.1.1 การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพนี้  เป็นแนวความคิดของศาสตราจารยแ Kelly Brownell41 ซึ่งมีแนวความคิดมาจากความ
ไมไดสัดสวนของ ราคาระหวางตนทุนของอาหารที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพและอาหารที่เป็นโทษตอ
สุขภาพ โดยมีหลักในการพิจารณาวาอาหารที่เป็นโทษตอสุขภาพมักจะมีสวนประกอบของไขมันสูง
และมีคุณคาทางโภชนาการที่ต่ําอีกทั้งยังมีตนทุนการผลิตที่ต่ําสุด  การแกปใญหาดานความไมสมดุล
ทางดานราคานี้จึงควรใชวิธีการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นโทษตอสุขภาพ โดยรายไดที่
ไดจากการจัดเก็บภาษีจะตองนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคแเกี่ยวกับโภชนาการ  ซึ่งแนวความคิดนี้ถูก

                                                           
39 Jennifer L. Pomeranz “Taxing Food and Beverage Products: A Public 

Health Perspective and a New Strategy for Prevention,” University of Michigan 
Journal of Law Reform (2013) PP.1004-1005.  

40 Gabe T. “Fiscal and economic impacts of beverage excise taxes 
imposed by Maine Public Law 629”, Orono: University of Maine, School of Economics 
Accesed July 27,2016, http://www.umaine.edu/soe/files/2009/06/bevtaxreport .pdf. 

41 Adriana Badilas “Food Taxes: A Palatable Solution to the Obesity 
Epidemic?,” Global Business & Development Law Journal Pacific McGeorge School of 
Law (2011) P.262-263. 
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วิพากษแวิจารณแในแงวาเป็นการจัดเก็บภาษีที่มีผลกระทบกับสิทธิสวนบุคคลในการเลือกบริโภค  แต  
อยางไรก็ดีจากแนวความคิดดังกลาว ทําใหองคแการอนามัยโลกไดออกคําแนะนําใหประเทศสมาชิก 
ตางๆควรมีการใชมาตรการทางดานตางๆเพ่ือแกไขปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังใหประเทศสมาชิกได 
ดําเนินการ ซึ่งการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพก็ถือเป็น 
มาตรการหนึ่งที่องคแการอนามัยโลกไดใหคําแนะนําวาเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล(best buy  
interventions and good buy interventions)42 เพ่ือใชในการจัดการปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง43 

การจัดเก็บภาษีการบริโภคในลักษณะเชนนี้จะสงผลทําใหผูบริโภค
สามารถมีทางเลือกในการตัดสินใจบริโภคอาหารที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายได
ที่ไดจากการจัดเก็บภาษีจะสามารถนํามาใชในการอุดหนุนการจําหนายอาหารที่เป็นประโยชนแตอ
รางกาย การลดราคาของอาหารที่เป็นประโยชนแตอรางกาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการบริโภค  แมวา
ผูบริโภคจะอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่หลากหลาย อันเป็นองคแประกอบตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาหรือผลิตภัณฑแ ราคาก็จะเป็นสิ่งที่บงบอกและมีอํานาจตอการตัดสินใจ ประชาชนสวนใหญจะมี
ความเขาใจเบื้องตนอยูแลววาอาหารและเครื่องดื่มใดเป็นสิ่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ ซึ่งความรูนี้เมื่อ
นํามาพิจารณาควบคูกับเรื่องราคาก็จะสามารถมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารที่เป็นประโยชนแตอรางกาย  ซึ่งแนวความคิดของการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มี
โทษตอสุขภาพตอสุขภาพนี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่องคแการอนามัยโลกแนะนําวาควรมีการ
ดําเนินการ และเป็นมาตรการที่มีความคุมคาในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมเพ่ือ

                                                           
42

  World Health Organization, “Global status report on non-communicable 
diseases 2010 Chapter 4- Reducing Risks and Preventind Diesease:Population-Wide  
Interventions,” Geneva :WHO Press; 2011. pp.47-60.  

43
  มาตรการในการจัดการปใญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตามคําแนะนําขององคแการ
อนามัยโลกที่ไดออกขอแนะนําใหประเทศตางๆดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล(best buy 
interventions and good buy interventions) ในสวนที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการมี 9 ขอ 
ไดแก 1) การลดการบริโภคเกลือ 2) การใชไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน(polyunsaturated fat) แทน
ไขมันทรานสแ (trans-fat) 3) สรางความตระหนักใหประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหาร 4) การ
ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มตอเด็ก 5) การใชไขมันไมอ่ิมตัวแทนไขมันอ่ิมตัว 6) มาตรการ
ทางภาษีและราคา 7) การใหคําปรึกษาในสถานพยาบาลปฐมภูมิ 8) การใหความรูในที่ทํางาน และ 9) 
สนับสนุนการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพในโรงเรียน 
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ควบคุมและปูองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง44 ซึ่งในปใจจุบันการใชมาตรการทางภาษีและราคาในอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพเพ่ือจัดการปใญหาทางดานสุขภาพกําลังไดรับความสนใจมากขึ้นจาก
ทั่วโลก45 

สําหรับการเลือกประเภทของอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีโทษตอรางกายที่จะ
ถูกจัดเก็บภาษีนั้น ไดมีแนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดฐานภาษีสําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษ
ตอรางกายไวดังตอไปนี้46 

(1) การกําหนดฐานภาษีโดยคํานึงถึงปริมาณไขมันอ่ิมตัว  ซึ่งมีขอมูลเชิง
ประจักษแวาไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีความยืดหยุนดานราคาสูง การขึ้นราคาของอาหารที่มี
ไขมันอิ่มตัวสูงกลับเป็นสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเกลือ(โซเดียม) ซึ่งคนสวนใหญไมมีความ
เขาใจวาการบริโภคเกลือนั้นก็มีอันตรายดั่งเชนการบริโภคไขมันอ่ิมตัว  ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจาก
อาหารที่เป็นโทษตอรางกาย จะตองชดเชยกับสิ่งที่ไมพึงประสงคแจากผลของความยืดหยุนดานราคา 

(2) การกําหนดฐานภาษีดวยการใชฐานขอมูลทางดานโภชนาการโดย
วิธีการใหคะแนนของอาหารตามคุณคาทางโภชนาการโดยวิธีการใหคะแนนของอาหารตามคุณคาทาง
โภชนาการโดยมีการกําหนดการใหคะแนนคุณคาทางโภชนาการจากสารอาหารหลัก ซึ่งประโยชนแของ
การใชวิธีนี้ คือความยืดหยุนของราคา เพราะระบบใหคะแนนนี้จะใชกับอาหารทุกประเภท อาหารที่
ทดแทนกันซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการเหมือนกันในสิ่งที่แทนกัน ดวยคะแนนเทากัน ดังนั้น ผูบริโภคที่
ไมตองการใชจายกับอาหารที่เป็นโทษที่ตนชื่นชอบ จะไมสามารถหันมาบริโภคอาหารทดแทนได 
เพราะภายใตระบบการใหคะแนนโภชนาการ อาหารที่จะทดแทนก็จะมีการถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูง
เชนเดียวกัน 

(3) การจัดเก็บภาษีจากราคาขาย  เชนการจัดเก็บภาษีการขาย  การ
จัดเก็บภาษีดวยวิธีนี้จะประสบความสําเร็จนอยที่สุดในการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพ เพราะการ
จัดเก็บจากราคาขายนี้จะเป็นไปเพ่ือการหารายไดเพ่ิมขึ้นของรัฐมากกวาการลดหรือยับยั้งการบริโภค 
อยางไรก็ดีการจัดเก็บภาษีจากราคาขายสินคานี้ จะมีประสิทธิภาพหากมีการนํารายไดที่ไดจากการ
จัดเก็บมาใชในโครงการเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการโดยตรง  

                                                           
44 World Health Organization (2011). Global Status Report on Non 

Communicable Diseases 2010. Geneva: World Health Organization, Accessed July 27, 
2016. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf. 

45สิรินทรแยา พูลเกิด , “รายงานประจําปี 2556 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและ
โภชนาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ”, (นนทบุรี : เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มสแ ,2556), น.101. 

46 Adriana Badilas, supra note 41, p.264-265. 
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2.3.1.2 การจัดเก็บภาษีการบริโภค 
ภาษีการบริโภค หรือภาษีทางออม(Indirect Tax) เป็นการจัดเก็บภาษีที่

ไมไดจัดเก็บจากเอกชนโดยตรง ซึ่งแตกตางจากภาษีทางทางตรง(Direct Tax) ซึ่งมีการจัดเก็บจาก
เอกชนโดยตรง ซึ่งภาษีการบริโภคนี้จะทําใหผูเสียภาษีมักจะไมมีความรูสึกตอตานหรือไมยอมรับตอ
การจัดเก็บภาษีทางออม47  นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีทางออมยังสามารถอํานวยรายไดใหกับรัฐได
อยางมาก เนื่องจากเอกชนผูเสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีไดยาก เพราะภาษีจะรวมอยูในราคาสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคตองจาย ซึ่งผูเสียภาษีจะทําหนาที่เสมือนเป็นผูจัดเก็บภาษีแทนรัฐ ในขณะที่ผูที่
รับภาระภาษีที่แทจริงคือผูบริโภคที่ซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งเหตุที่นําการบริโภคมาใชเป็นฐานในการ
จัดเก็บภาษีเนื่องจากสาเหตุจากนโยบายการบริหารงานภาษี(Tax Administration) ที่ควรกําหนดให
มีการจัดเก็บภาษีจากหลายฐานเพ่ือไมใหเกิดความรูสึกไมดีตอการเสียภาษีของเอกชน และทําใหรัฐ
จัดเก็บภาษีไดอยางกวางขวางขึ้น นอกจากนี้ ภาษีที่เก็บจากการบริโภคยังเป็นสิ่งที่สะทอนถึงนโยบาย
ของรัฐในการใชภาษีการบริโภคเป็นเครื่องมือในการกําหนดพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เชน 
หากรัฐตองการสงเสริมการบริโภคสินคาหรือบริการบางอยาง ก็อาจมีการลดอัตราภาษีหรือยกเวน
ภาษีเพ่ือทําใหภาษีท่ีแฝงอยูในราคาสินคาหรือบริการลดลงหรือหมดไปทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาหรือ
บริการดังกลาวไดงายขึ้น ในขณะเดียวกันหากรัฐตองการควบคุมหรือจํากัดการบริโภคสําหรับสินคา
หรือบริการบางอยาง รัฐอาจใชมาตรการทางภาษีการบริโภคในการเพ่ิมอัตราภาษีเพ่ือใหราคาสินคา
หรือบริการนั้นสูงขึ้นเนื่องจากมีตนทุนทางภาษีแฝงอยูเพ่ือเป็นการควบคุมหรือจํากัดการบริโภคของ
ประชาชน  

(1) หลักการจัดเก็บภาษีการบริโภค48 
ภาษีการบริโภค (Consumption Tax) คือภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานการ

บริโภค (Consumption) หรือฐานรายจาย (Expenditure) จึงเป็นกรณีที่รัฐจัดเก็บภาษีเมื่อเอกชนมี
การบริโภคหรือมีการใชจาย ไมวาจะเป็นรูปแบบของการซื้อสินคา การใชบริการ หรือการนําเขาสินคา
เพ่ือนํามาบริโภคในประเทศ ซึ่งภาษีการบริโภคนี้จัดเป็นภาษีทางออม ซึ่งมีหลักการจัดเก็บดังนี้ 

1) จะตองจัดเก็บ ณ สถานที่ทําการบริโภค (Place of Consumption) 
คือ การจัดเก็บจากสินคาและบริการทุกชนิดในประเทศที่มีการบริโภคสินคานั้น ซึ่งหลักการนี้ถือวา
สินคาใดก็ตามไมวาจะผลิตในประเทศใด หากสินคานั้นถูกใชบริโภคในประเทศใด ก็จะตองเสียภาษีใน

                                                           
47 ชินภัทร วิสุทธิแพทยแ, “การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากธุรกรรมพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ,” 

(สารนิพนธแมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2547), น.7-8. 
48 อธิวรรณ สวรรคแวัฒนกุล, “การจัดเก็บภาษีการบริโภคพลังงานไฟฟูา,” (วิทยานิพนธแ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2556), น.72-73. 
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ประเทศนั้น นอกจากนี้แลวยังรวมถึงกรณีการนําสินคาและบริการเขามาบริโภคในประเทศดวย
เรียกวาการจัดเก็บภาษีการบริโภคตามหลักปลายทาง (Destination Principle) อันเป็นไปตามหลัก
ที่วาหากมีการบริโภคสินคาที่ประเทศใดก็จะตองเสียภาษีในประเทศนั้นเชนกันกับสินคาและบริการที่
ผลิตในประเทศและมีการบริโภคในประเทศ ซึ่งหลักปลายทาง (Destination Principle) จะตรงกัน
ขามกับหลักตนทาง (Original Principle)  ซึ่งจะจัดเก็บจากสินคาและบริการทุกชนิดที่ผลิตใน
ประเทศรวมถึงการสงออกดวย 

2) ภาระภาษีจากการบริโภคสินคาหรือบริการที่นําเขาจะตองไมแตกตาง
กับภาระภาษีจากการบริโภคสินคาหรือบริการชนิดเดียวกันภายในประเทศ 

3) ภาษีการบริโภคตองมิใชเป็นตนทุนของผูประกอบธุรกิจซึ่งผูที่รับภาระ
ตนทุนภาษีการบริโภคนี้คือผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumer) ซึ่งเป็นผูบริโภคสินคาหรือบริการ
ที่มีภาระภาษีแฝงอยู 

(2) ประเภทของภาษีการบริโภค49 
สําหรับประเภทของภาษีการบริโภคนั้น อาจจําแนกออกได 2 ประเภท

หลักดังตอไปนี้ 
1) ภาษีที่จัดเก็บจากรายจาย (spending tax) ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจาก

รายจายจะมีลักษณะคลายภาษีเงินได แตจะมุงจัดเก็บจากรายจาย โดยกําหนดใหผูเสียภาษีแจง
รายการเกี่ยวกับรายจายในการอุปโภคบริโภคของปีที่ลวงมา โดยแสดงถึงจํานวนรายไดที่ไดรับมา
ทั้งหมดและหักดวยจํานวนเงินที่ไดเก็บออมไวในระหวางปี ที่เหลือจะเป็นยอดเงินคาใชจายอุปโภค
บริโภคท้ังหมดตลอดปีภาษีที่ลวงมาแลว และถาไดมีการกูยืมจากผูอ่ืนมาใชจายดวย ก็ใหนําไปรวมเขา
เป็นฐานสําหรับการเสียภาษีดวย จะเห็นไดวาภาษีดังกลาวมีขอยุงยากในการจัดเก็บมาก จึงไมนิยม
จัดเก็บ 

2) ภาษีที่เก็บจากสินคา (Commodity tax) สําหรับจากจัดเก็บจาก
สินคานี้ สามารถจัดเก็บจากผูซื้อ ผูผลิต ผูขายสง ผูขายปลีก หรือผูนําเขา โดยแบงเป็น  

2.1)การจัดเก็บจากการขายสินคาทั่วไป (General sales tax) ซึ่งมีทั้ง
การจัดเก็บทอดเดียว (single stage) ที่อาจจะจัดเก็บจากกระบวนการผลิตหรือการจําหนายเพียง
ทอดใดทอดหนึ่ง เชนภาษี retail sales tax ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการจัดเก็บหลายทอด 
(multiple stage) คือจัดเก็บทุกทอดตามกระบวนการผลิตหรือการจําหนาย โดยเก็บจากผูผลิต ผูขาย
สง หรือผูขายปลีก เชนภาษีมูลคาเพ่ิม (Value added tax)   

                                                           
49 เพ่ิงอ้าง, น.73-75. 
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2.2) การจัดเก็บจากการขายสินคาเฉพาะอยาง (Selective sales 
tax) ซึ่งเป็นภาษีท่ีเก็บจากสินคาเฉพาะอยาง โดยถือยอดรายรับตามราคาจําหนายของสินคาบางชนิด 
เชน เครื่องสําอาง รถยนตแ สุรา ยาสูบ เป็นตน ซึ่งโดยมากเป็นสินคาฟุุมเฟือย ( luxuary tax)  หรือ
เป็นโทษตอสังคม (sin tax)  ซึ่งการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากการขายสินคาเฉพาะอยางนี้ มีวิธีการ
จัดเก็บไดหลายแบบ เชน การจัดเก็บจากผูผลิต (manufacturers excise tax) หรือ การจัดเก็บจาก
ผูขายปลีก (retailer excise tax)  

2.3) การจัดเก็บจากการนําเขาหรือสงออกสินคา โดยเป็นการจัดเก็บ
ภาษีจากสินคาที่นําเขามาในประเทศหรือสงออกไปตางประเทศ ซึ่งเรียกภาษีที่เรียกเก็บวา “อากร” 
(duty) โดยในกรณีการนําเขาจะเรียกวา “อากรขาเขา” และในกรณีการสงออก เรียกวา “อากรขา
ออก” ซึ่งผูนําเขาจะนําภาระภาษีเพ่ิมเขาไปในราคาสินคาที่ขายใหกับประชาชนผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง 
ประชาชนผูบริโภคจึงเป็นผูแบกรับภาระภาษี การจัดเก็บภาษีดวยวิธีนี้คือ “ภาษีศุลกากร” (custom 
duty) จึงอาจกลาวไดวา ภาษีศุลกากรเป็นภาษีทางออมระหวางประเทศ (International indirect tax)  

2.3.1.3 ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง 
ภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะอยาง (Earmarked Tax) หมายถึง ภาษีหรือ 

คาธรรมเนียมประเภทหนึ่งซึ่งจัดเก็บแยกตางหากสําหรับวัตถุประสงคแพิเศษ(Hypothecation)และใช
สําหรับวัตถุประสงคแเฉพาะเจาะจง(Dedicated or Specific Purpose)ภายใตกฎหมาย ทั้งนี้ ภาษี 
ดังกลาวสวนใหญจะผานเขาสูทองทุนนอกงบประมาณ(Extra-Budgetary Fund) ซึ่งไมรวมเขามาสู 
งบประมาณรายจายประจําปี(Annual Budget) โดยรายไดที่จัดเก็บไดจากภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแ  
เฉพาะนี้จะตองนําไปใชจายตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวเทานั้น โดยรัฐบาลไมสามารถนําไปใชจาย  
ตามวัตถุประสงคแอ่ืนๆ ได50    

(1) หลักการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง  
การจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะมีหลักการและรูปแบบการ 

จัดเก็บที่พิเศษและแตกตางจากภาษีรูปแบบอื่น โดยมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการดังตอไปนี้51 
(1.1) หลักการประโยชน์ (Benefit Principle) 

มีหลักวาผูไดรับประโยชนแจากการบริการหรือกิจกรรมใดของรัฐ ผู นั้น
จะตองเสียภาษีใหกับรัฐ ซึ่งหลักการนี้มีพ้ืนฐานมาจากหลักความเป็นธรรม (Equity) ซึ่งมีหลักวา 
ระบบภาษีที่ดีควรกระจายภาระภาษีไปยังประชาชนอยางเทาเทียม(Fair Share) ดังนั้น ระบบภาษีที่ 

                                                           
50 ณัฐธยานแ วองวงศารักษแ, “การจัดเก็บภาษีเฉพาะสําหรับกองทุนประกันสุขภาพ,” 

(วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2555), น.35. 
51 เพ่ิงอ้าง น.36. 
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เป็นธรรมตามหลักการประโยชนแ จึงหมายถึงระบบภาษีที่ผูเสียภาษีแตละคนตองรับภาระภาษีโดย 
พิจารณาจากประโยชนแที่บุคคลนั้นไดรับจากบริการสาธารณะของรัฐ นอกจากนี้การใชหลักการ 
ประโยชนแในการจัดเก็บภาษีจะสงผลดีแกการจัดเก็บและการจัดสรรภาษีดวยการเกิดความเชื่อมโยง 
ระหวางรายจายและรายไดภาษีเนื่องจากถูกจัดเก็บตามขอบเขตประโยชนแที่ผูเสียภาษีไดรับ การจัดทํา 
โครงสรางรายไดภาษีจึงเป็นไปตามการเติบโตของคาใชจาย ทําใหการใชจายและการจัดเก็บภาษี 
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(1.2) หลักการกันเงิน (Earmarking Principle) 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะเป็นการจัดเก็บภาษี

แยกตางหากและใชสําหรับวัตถุประสงคแโดยเฉพาะเจาะจง จึงสงผลใหภาษีนั้นจะถูกจัดสรรและ
นําไปใชเพ่ือโครงการเฉพาะเจาะจงนั้นอยางแนนอน ซึ่งภาษีที่ไดจากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรในรูปของ
เงินนอกงบประมาณซึ่งการนําเงินนอกงบประมาณไปใชจายไมจําเป็นตองผานความเห็นชอบจากสภา
ที่มีกระบวนการทางนิติบัญญัติและขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ดังนั้นการจัดเก็บภาษีเฉพาะจึงสามารถ
ปูองกันความแนนอนของคาใชจายจากความไมแนนอนของกระบวนการทางนโยบายได ทําใหการ
จัดสรรแหลงเงินมีความตอเนื่องและคลองตัวอันนํามาซึ่งความมีเสถียรภาพหรือความมั่นคงตอ 
สถานการณแทางการคลังของกองทุน 

(1.3) หลักการเหตุผลในเชิงสัญญา (The Contractual Rationale 
Principle) 

การจัดเก็บภาษีเฉพาะที่ถูกกําหนดอยางเหมาะสมถือเป็นวิธีเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับขอตกลงระหวางกันชั่วคราว โดยการจัดเก็บภาษีเฉพาะจะเป็นแนวทางของ
การประกันและเป็นเงื่อนไขเชิงสัญญาเพ่ือผูกมัดซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่งการแกปใญหาทางนโยบาย
ในการยอมรับและชนะปใญหาขอตกลงที่ไมอาจสมบูรณแได สงผลเป็นการชวยลดตนทุนการเพ่ิมขึ้นทาง
นโยบายของรัฐบาลที่มีจากการผิดสัญญาของคูสัญญา เชน การเก็บภาษีจากเคมีภัณฑแและเงินรายได
จากการจัดเก็บถูกกันไวเป็นแหลงเงินสําหรับการทําความสะอาดสารเคมีที่เป็นพิษ ภาษีดังกลาวจะถูก
กันไวอยางเครงครัดสําหรับวัตถุประสงคแนี้  

(2) การใช้ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในต่างประเทศ52 
การใชภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะในตางประเทศนั้นมีการใชกันอยาง

แพรหลาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

                                                           
52 จุฑาลักษณแ จําปาทอง, “แนวความคิดเก่ียวกับภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะในประเทศ

ไทย,” สืบคนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559, http://library.senate.go.th/document/Ext10758/ 
10758449_0002.PDF. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะจากการเก็บ
ภาษีจากแก฿สโซลีน(Gasoline Tax) เพ่ือเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเก็บภาษี
เรือยนตแเพ่ือใชในการอนุรักษแทรัพยากรทางน้ํา การจัดเก็บภาษีอาวุธที่ใชในการลาสัตวแเพ่ือการฟ้ืนฟู
ชีวิตสัตวแปุา การจัดเก็บภาษีอุปกรณแตกปลาเพ่ือการอนุรักษแพันธุแปลา การจัดเก็บภาษีถานหินเพ่ือการ
ดูแลคนงานเหมืองถานหินที่ปุวยเป็นโรคปอด การจัดเก็บภาษีวัคซีนเพ่ือการดูแลผูบาดเจ็บจากวัคซีน 
เป็นตน  

ในประเทศกลุมทวีปยุโรป ครัวเรือนของหลายประเทศในยุโรปที่รับชม
หรือบันทึกการแพรภาพโทรทัศนแจะตองซื้อใบอนุญาตรับชมโทรทัศนแ (Television License) โดยคา
ใบอนุญาตนี้ถือเป็นภาษี และผูที่ฝุาฝืนไมชําระจะถูกลงโทษเชนเดียวกับการเลี่ยงภาษี ซึ่งรายไดจาก
ใบอนุญาตนี้จะถูกนําไปใชเป็นเงินทุนในการออกอากาศรายการโทรทัศนแสาธารณะ ตัวอยางเชนใน
ประเทศอังกฤษ มีการใชภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะในการสนับสนุนสถานีโทรทัศนแ BBC เป็นตน 

ในประเทศนิวซีแลนดแและเกาหลีใต มีการจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแ
เฉพาะจากสุรา เพ่ือควบคุมปริมาณการบริโภคสุรา และสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

(3) ข้อดีและข้อเสียของภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง53 
(3.1) ข้อดี 

1) การนําเงินภาษีไปใชจายตามวัตถุประสงคแโดยเจาะจง  ทําให
การดําเนินงานของรัฐบาลมีความชัดเจนมากกวาการนําเงินภาษีไปใชจายตามวัตถุประสงคแ โดยทั่วไป 

2) ประชาชนรับรูตนทุนการใชจายเงินตามวัตถุประสงคแโดย
เจาะจงของรัฐบาล เชน ดานสาธารณสุข ทําใหประชาชนตระหนักถึงความคุมคาที่ตนเองไดรับ 
ระหวางภาระภาษีที่ตองจายและการบริการที่ไดรับ  

3) ลดการทุจริตคอรแรัปชั่น เนื่องจากมีการกําหนด โครงการที่
จะตองดําเนินการไวลวงหนาแลว 

4) การจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะจากภาษีบาป เชนสุรา
ยาสูบ เป็นการจูงใจใหประชาชนลดการบริโภคสินคาบาป เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน และเป็น
การลดอุบัติเหตุ หรือการทะเลาะวิวาทอีกดวย 

(3.2) ข้อเสีย 

                                                           
53 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, “การคลังปริทัศนแ Earmarked Tax,” ฉบับที่ 7/2557 

กันยายน 2557, สืบคนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559, http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Co 
ntent/getfile.php?contentfileID=7383. 
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1) การใชจายของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการใชจาย
ตามวัตถุประสงคแเจาะจง อาจทําใหเกิดการใชจายเกินความจําเป็น หรือเป็นการใชจายที่ไมคุมคาเมื่อ
เทียบกับการนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคแอ่ืนๆ 

2) การตรวจสอบการใชจายของหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก
ภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะ ทําไดยาก 

3) ระดับรายไดที่หนวยงานตางๆ ไดรับจากภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแ
เฉพาะ ไมมีความเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับผลการดําเนินงานของหนวยงานดังกลาว 

4) มีความเสี่ยงที่จะไดรับแรงกดดันทางการเมือง เพ่ือเพ่ิมรายไดที่
ไดรับจากภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะ โดยเฉพาะจากผูที่ไดรับผลประโยชนแ 

5) การจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะจากภาษีบางชนิด อาจมี
ผลกระทบตอผูที่มีรายไดต่ํามากกวาผูที่มีรายไดสูง ทําใหเกิดการกระจายรายไดท่ีไมเป็นธรรม 

อยางไรก็ตาม ในปใจจุบันนี้ประเทศไทยไดมีการนํารูปแบบภาษีเพ่ือ
วัตถุประสงคแเฉพาะมาใชกับหนวยงานหรือองคแกรบางประเภทซึ่งในกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานหรือ
องคแกรดังกลาวจะมีการระบุถึงรายไดที่ไดรับจากการจัดสรรรายไดจากภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะ 
สําหรับองคแกรที่ไดรับการจัดสรรรายไดจากภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะในปใจจุบันของประเทศไทย  
ไดแก กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 
แหงประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส) และกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ซึ่งทั้ง 3 องคแกรจะไดรับ
เงินจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามอัตราที่กฎหมาย 
กําหนด54  

2.3.2 หลักการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  

เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ เป็นการ
จัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีการบริโภค ซึ่งการจัดเก็บภาษีการบริโภคนั้นจะมีทั้งการจัดเก็บภาษีการ
บริโภคหรือภาษีการขายโดยทั่วไป และ การจัดเก็บภาษีการบริโภคเฉพาะหรือภาษีการขายเฉพาะ ที่
จะนํามาปรับใชกับการจัดเก็บภาษีจากสินคาดังกลาวนั้นไดแกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี
สรรพสามิต 

2.3.2.1 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value –Added Tax : VAT) เป็นภาษีการบริโภค

ประเภทหนึ่ง ที่จัดเป็นภาษีการบริโภคแบบทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวของกับผูบริโภคโดยตรง ม  ีฐานภาษี

                                                           
54 จุฑาลักษณแ จําปาทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่52, น.13. 
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จากการใชจายหรือการบริโภค กลาวคือ ภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นภาษีการบริโภคที่สามารถขยายขอบเขต
ไปจนถึงระดับคาปลีก โดยผานชองทางของการผลิตและการจําหนายทุกขั้นตอน ทําใหมีฐานภาษีที่
กวาง และเป็นภาษีท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่มรายไดใหกับรัฐ ซึ่งภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นภาษีการบริโภคที่
ถูกนํามาใชแทนภาษีการคาหรือภาษีการขายที่เคยจัดเก็บ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือขจัดการบิดเบือนการ
ทํางานของกลไกตลาดซึ่งเป็นปใญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีการคาหรือภาษีการขาย 

(1) หลักเกณฑ์และแนวคิดของภาษีมูลค่าเพิ่ม55 
ภาษีมูลคาเพ่ิม เป็นภาษีการขายที่จัดเก็บจากมูลคาที่เ พ่ิมขึ้นในทุก

ขั้นตอนของการผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการ ซึ่งมูลคาที่เพ่ิมขึ้นในแตละขั้นตอนถือเป็นฐาน
ภาษีแทนการใชราคาสินคาหรือรายรับ  ทําใหไมมีความซ้ําซอนทางภาษี  เนื่องจากภาษีมูลคาเพ่ิม
เกิดขึ้นในการผลิตสินคาหรือใหบริการ เมื่อผูผลิตไดใชสินคาหรือบริการที่มีอยูแลวมาผลิตเป็นสินคา
หรือบริการชนิดใหมซึ่งสินคาหรือบริการที่มีอยูไดเสียภาษีมาแลว  การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจึงมี
หลักการวาใหนําเอาภาษีที่เสียไปแลว (เรียกวา ภาษีซื้อ) มาหักออกจากภาษีผลผลิตที่ตองเสีย 
(เรียกวา ภาษีขาย) โดยที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมมีหลักเกณฑแและแนวคิดดังนี้56 

1) ภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นภาษีทางออม คือ เป็นภาษีท่ีผูมีหนาที่เสียภาษีไมได
เป็นผูแบกรับภาระภาษีเอาไวทั้งหมด ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถผลักภาระไปใหผูอ่ืนเป็นผูรับภาระ
ภาษีดวยการบวกจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีเขาไปในราคาสินคาหรือคาบริการ 

2) ภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นภาษีการขายทั่วไป (General Sale Tax) คือ การ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจะเก็บจากการขายสินคาหรือใหบริการโดยทั่วไปทุกประเภทตามที่กฎหมาย
กําหนด  

3) ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากการขายสินคา
หรือบริการหรือเรียกวา “ภาษีขาย” นั้น ไมถือเป็นรายไดจากการประกอบกิจการ ขณะเดียวกัน 
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูกผูประกอบการรายอ่ืนเรียกเก็บจากการซื้อสินคาหรือรับ
บริการซึ่งเรียกวา “ภาษีซื้อ” ก็ไมถือเป็นรายจายของการประกอบกิจการ 

                                                           
55 ทิพยแวิมล แสนอุบล, “การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการใหบริการทางการศึกษา : 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย, ” (วิทยานิพนธแ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ,2557), น.35. 

56 พฤตวรรธ รินทรแธราศรี, “การนําภาษีมูลคาเพ่ิมหลายอัตรามาใชในการจัดเก็บใน
ประเทศไทย : ศึกษากรณีความเหมาะสมและปใญหาทางกฎหมาย,” (วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตรแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ,2551), น.23. 
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4) ภาษีมูลคาเพ่ิมจัดเก็บจากการขายสินคา การใหบริการหรือการนํา
สินคาเขามาในประเทศ ซึ่งความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการซื้อสินคาหรือใหบริการหรือนําเขา 
ไมวาผูประกอบการนั้นจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลก็ตาม 

(2) หลักการส าคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม57 
(2.1) ชนิดของฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลคาเพ่ิมมี 3 ชนิด ไดแก 1)ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบการบริโภคซึ่ง
จัดเก็บภาษีจากการบริโภคโดยไมเก็บจากการลงทุน 2)ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบรายได เป็นภาษีมูลคาเพ่ิมที่
เก็บจากรายไดประชาชาติและจากการลงทุนโดยสามารถหักคาเสื่อมราคาของสินคาประเภททุนได 
และ 3)ภาษีมูลคาเพ่ิมแบบผลิตภัณฑแประชาชาติเป็นภาษีที่เก็บจากผลิตภัณฑแประชาชาติ โดยจะเก็บ
จากการลงทุนและการบริโภค แตไมสามารถหักคาเสื่อมราคา 

(2.2) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมสามารถกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษี 2 แบบ 

คือแบบอัตราเดียวหรือแบบหลายอัตรา แตหลักพ้ืนฐานแลวควรมีอัตราเดียว (ไมนับรวมอัตราศูนยแ) 
เนื่องจากสะดวกในการบริหารจัดเก็บทั้งในสวนของเจาหนาที่ของรัฐและผูประกอบการ แตผูบริหาร
จัดเก็บภาษีในหลายประเทศตางเห็นวา การที่กลุมสินคาที่ถูกบริโภคโดยผูที่ มีรายไดนอยถูกจัดเก็บ
ภาษีต่ํากวากลุมสินคาที่ถูกบริโภคโดยผูบริโภคที่มีรายไดหรือฐานะดีกวา ซึ่งทําใหมีการใชอัตราภาษี
มากกวา 1 อัตราคือ อัตราภาษีมาตรฐาน (Standard Rate) ซึ่งใชกับสินคาทุกชนิดที่กําหนดไวและใช
อัตราภาษีต่ํากวา(Reduce Rate) มาตรฐาน 1-2 อัตรา สําหรับสินคาที่จําเป็นในการดํารงชีวิต และใช
อัตราภาษีท่ีสูงกวามาตรฐานกับสินคาฟุุมเฟือย58  

(2.3) วิธีการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม59 
การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมทําไดดวยการคํานวณมูลคาเพ่ิม (Value 

Added) กอนแลวจึงคูณมูลคาเพ่ิมดวยอัตราภาษี เนื่องจากคํานวณมูลคาเพ่ิมอาจทําไดสองวิธี คือ วิธี
บวก และวิธีลบ การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมจึงอาจทําได 2 วิธีเชนเดียวกัน นอกจากนี้การคํานวณ

                                                           
57 สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณแเรื่องการยกเวนและการจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันปาลแม, (กรุงเทพมหานคร:สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2550),น.2. 

58 พฤตวรรธ รินทรแธราศรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่56 , น.25. 
59 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, “โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของ

ภาษีมูลคาเพ่ิมตอการสรางความเป็นธรรมในการกระจายรายไดและเศรษฐกิจของประเทศไทย,”
(กรุงเทพมหานคร:สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง,2554), น.23-24. 
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ภาษีมูลคาเพ่ิมอาจทําไดโดยตรง (ไมตองคํานวณมูลคาเพ่ิมกอน) หรือเรียกวา “วิธีเครดิต(Credit 
Method)” ซึ่งวิธีการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมมี 3 วิธี คือ 

1) วิธีบวก (Addition Method) เป็นการคํานวณโดยการหา
มูลคาเพ่ิมดวยวิธีการบวก กลาวคือ เอาคาใชจายของธุรกิจที่จายใหกับปใจจัยการผลิตมาบวกกันแลว
บวกกําไรของกิจการแลวจึงคูณดวยอัตราภาษีซึ่งการคํานวณวิธีทําไดยาก เพราะจะตองทราบคากําไร
กอนจึงจะคํานวณมูลคาเพ่ิมได 

2) วิธีลบ (Subtraction Method) เป็นการคํานวณโดยการหา
มูลคาเพ่ิมดวยวิธีลบ กลาวคือ เอามูลคาของผลผลิต (Output) ลบดวยมูลคาวัตถุดิบ (Input) ที่ซื้อมา
ผลิตผลผลิตนั้น แตไมรวมคาใชจายใหกับปใจจัยการผลิต เชน คาจาง คาเชาและดอกเบี้ย เมื่อคํานวณ
มูลคาเพ่ิมไดเทาไร ก็เอามูลคาเพ่ิมคูณดวยอัตราภาษี ซึ่งการคํานวณวิธีลบนี้งายกวาวิธีบวก เพราะไม
ตองทราบกําไรกอน ก็สามารถคํานวณมูลคาเพ่ิมได 

3) วิธีเครดิต (Credit Method) เป็นการคํานวณจากภาษีโดยไม
ตองคํานวณมูลคาเพ่ิมกอนในการคํานวณใชภาษีของผลผลิต(Output tax) ลบดวยภาษีของวัตถุดิบ
(Input tax) สําหรับวิธีนี้ ในการซื้อขายสินคาและบริการแตละครั้งจะตองมีใบกํากับภาษีเป็นหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นวามีภาษีมูลคาเพ่ิมเกิดขึ้นจํานวนเทาใด 

4) หลักเกณฑแเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ60 
การจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการที่เกิดจากการคาระหวาง

ประเทศมีหลักการจัดเก็บอยู 2 หลัก คือ หลักตนทาง(Original Principle) และหลักปลายทาง 
(Destination principle)  ซึ่ง หลักตนทาง เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการทุกชนิดที่ผลิตใน
ประเทศ โดยสินคาใดก็ตามผลิตในประเทศใดก็ตองเสียภาษีในประเทศนั้น การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามหลักตนทางจะจัดเก็บจากมูลคาที่เพ่ิมข้ึนภายในประเทศทั้งหมดรวมถึงการสงออกดวย  สวนหลัก
ปลายทาง  เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการทุกชนิดในประเทศที่มีการบริโภคสินคานั้น โดย
ถือวาสินคาใดก็ตามไมวาจะผลิตในประเทศใด ถาสินคานั้นถูกใชบริโภคในประเทศใด ตองเสียภาษีใน
ประเทศนั้น การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตามหลักปลายทางจะไมเก็บจากการสงออก แตสินคาที่นําเขา
จะถูกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพราะถือวามีการบริโภคสินคานั้นในประเทศ 

2.3.2.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสรรพสามิต จัดเป็นภาษีการบริโภคประเภทหนึ่งแตจะมีลักษณะ

แตกตางจากภาษีการบริโภคโดยทั่วไปคือ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บภาษีจากสินคาทั้ง

                                                           
60 เพ่ิงอ้าง น.25. 
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ภายในประเทศและการนําเขารวมทั้งจัดเก็บจากบริการโดยจะจัดเก็บจากสินคาหรือบริการเฉพาะบาง
ประเภท  จึงทําใหภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเป็นภาษีการขายเฉพาะ (Selective Sale Tax) 

 
(1) ลักษณะท่ัวไปของภาษีสรรพสามิต61  

1) เป็นภาษีทางออม หมายถึง เงิน บริการ หรือที่เรียกอยางอ่ืนที่รัฐมิได
เรียกเก็บจากประชาชนโดยตรงแตเรียกเก็บจากผูเสียภาษีซึ่งครอบคลุมถึงผูเสียภาษีซึ่งครอบคลุมถึงผู
ประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบกิจการสถานบริการ และผูนําเขาสินคา โดยที่ภาระภาษีจะตกมายัง
ประชาชนซึ่งเป็นผูบริโภคเป็นผูรับภาระภาษีที่แฝงมากับราคาสินคาหรือบริการ อันแสดงใหเห็นวาผู
เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีที่ตนมีหนาที่เสียนั้นไปใหกับผูบริโภคได 

2) เป็นภาษีการบริโภคหรือท่ีเรียกวาเป็นภาษีการขายเฉพาะ โดยการเก็บ
ภาษีสรรพสามิตนี้จะพิจารณาจากสินคาหรือบริการบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษอันแตกตางจากภาษี
การขายทั่วไปที่เก็บจากสินคาและบริการทุกประเภท นอกจากนี้ภาษีการขายเฉพาะยังมีลักษณะเป็น
การกําหนดอัตราในการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนจากภาษีการขายทั่วไป 

3) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินคาทั้งภายในและจากการนําเขารวมทั้ง
จัดเก็บจากบริการ 

4) อัตราการจัดเก็บภาษีจากสินคาหรือบริการแตละประเภทจะแตกตาง
กันขึ้นอยูกับประเภทและความเหมาะสมของสินคาหรือบริการแตละประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้น
อยูกับนโยบายของรัฐวาจะจัดเก็บภาษีสินคาหรือบริการประเภทใดและมีอัตรามากนอยเทาใด 

5) มีเหตุผลสมควรที่สินคาหรือบริการที่ถูกจัดเก็บภาษีตองรับภาระภาษี
สูงกวาปกติ เชน เป็นสินคาหรือบริการที่ฟุุมเฟือย หรือไมจําเป็นตอชีวิตประจําวันของประชาชน หรือ
เพ่ือความสําราญหรือเป็นสินคาหรือบริการที่บริโภคแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ
ศีลธรรมอันดีของผูบริโภค หรือเป็นสินคาหรือบริการที่ตองควบคุมหรือจํากัดการบริโภค เป็นตน 

6) เป็นการจัดเก็บทอดเดียว หมายถึง สินคาหรือบริการแตละประเภทที่
ตองเสียภาษีสรรพสามิตนั้น รัฐบาลหรือกรมสรรพสามิตจะจัดเก็บจากผูเสียภาษีซึ่งครอบคลุมถึงผูผลิต 
ผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาสินคา และผูประกอบกิจการสถานบริการ ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
โดยจัดเก็บจากตนทางซึ่งหมายถึง แหลงผลิต หรือสถานที่นําเขาสินคา 

                                                           
61 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เอกสารการสอนสาขาวิชา

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :หนวยที่1-7 , (นนทบุรี : สํานักพิมพแ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), น.91-93. 
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7) ผูเสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีที่ตนเสียไปใหกับผูบริโภคได 
หมายถึง ผูเสียภาษีจะบวกจํานวนเงินที่ตนเองตองเสียภาษี เชน รอยละ 10 ของราคาสินคาหรือ
บริการที่ถูกเรียกเก็บเขาไปในราคาของสินคาหรือบริการดวย กรณีเชนนี้ จึงมีสวนสําคัญที่ทําใหราคา
สินคาและบริการนั้นสูงขึ้น อันเป็นลักษณะของการผลักภาระภาษีไปใหแกผูบริโภคซึ่งไดแกประชาชน 

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีการผลิตหรือ
ภาษีการขายเฉพาะที่มีลักษณะเป็นภาษีทางออม( Indirect Tax) ประเภทหนึ่งซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษี
สามารถผลักภาระภาษีไปใหผูบริโภคไดโดยงาย โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะเป็นไปเพ่ือเหตุผล
พิเศษเพ่ือการควบคุมและปกปูองสังคม 

(2) วัตถุประสงค์ของภาษีสรรพสามิต  
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยหลักแลวจะมีวัตถุประสงคแดังตอไปนี้62 
1) เพ่ิมรายไดสําหรับวัตถุประสงคแทั่วไป(To raise revenue for 

general purpose) เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บงาย เนื่องจากจัดเก็บจากผูผลิตและผู
นําเขาซึ่งเป็นการควบคุมการจัดเก็บจากตนทาง ผูประกอบการมีนอยราย และปริมาณสินคาที่เสีย
ภาษีสวนใหญสามารถนับจํานวนไดดวยเหตุผลพิเศษโดยจัดเก็บจากสินคาที่สําคัญๆเพียงบางประเภท 
จึงทําใหเป็นแหลงรายไดสําคัญของรัฐเพราะสามารถขยายฐานภาษีและอัตราภาษีไดงายเมื่อมีเหตุ
จําเป็น อีกท้ังเป็นที่รับรองของนานาประเทศทั่วไปวาภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีสําคัญที่กอรายไดใหแก
ประเทศสําหรับการใชจายของภาครัฐมาเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งในทางปฏิบัติภาษีสรรพสามิตถือเป็น
รายไดหลัก  เพราะสินคาสรรพสามิตมีราคาขายสูงและมีผูผลิตนอยรายซึ่งงายตอการจัดเก็บภาษี 
นอกจากนี้ยังเป็นแหลงรายไดท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การจัดเก็บภาษีจากยาสูบ สุรา น้ํามันและรถยนตแ 

2) สะทอนตนทุนทางสังคม(To reflect external cost) เนื่องจากการ
ผลิตหรือการบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทําไดโดยผานระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่กําหนด
กิจกรรมการเสียภาษีสรรพสามิตเทากับตนทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน 

3) ขัดขวางการบริโภค(To discourage consumption) เพราะการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นมีผลกระทบตอราคาและอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคือเยาวชน เชน ภาษีสรรพสามิตทําใหราคาเพ่ิมขึ้นและลดระดับการบริโภคยาสูบหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแได  ในกรณีนี้ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชน ตลอดจนควบคุมการดําเนินธุรกิจไดดวย ภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลด

                                                           
62 จิตธาดา ธนะโสภณ, “ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะหแแนวคิดและหลักการการจัดเก็บใน

ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต,2545), น.9-11. 



44 
 

ปริมาณการบริโภคสินคาและบริการบางชนิดที่อาจเป็นผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดีของ
ผูบริโภคและกอใหเกิดตนทุนทางสังคม เชน สุรา ยาสูบ ไพ สนามมา เพราะสินคาเหลานี้มีผลทําใหรัฐ
ตองเสียคาใชจายในการรักษาผูเสพสุราและยาสูบ โดยการผลิตแพทยแและสถานพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดปใญหาในครอบครัว ตลอดจนกอใหเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมไดอีกดวย 
การใชภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือในการจํากัดการกระทําของบุคคลในสังคมหรือสงเสริมเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหบรรลุผลสมความมุงหมายของรัฐนั้น  หากพิจารณาในดานหนาที่ของรัฐแลวกรณีนี้ยอมชอบ
ธรรมที่จะทําไดในการออกกฎหมายพิเศษเพ่ือปูองกันและสงเสริมกิจการตางๆซึ่งมีวิธีตางๆกันตาม
นโยบายของรัฐ 

4) สะทอนตนทุนทางสังคม อันเป็นบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
ภาษีสรรพสามิตในการควบคุมตนทุนทางสังคมรวมไปถึงบทบาทในการควบคุมทางดานสิ่งแวดลอม 
เชนในกรณีที่มีการจัดเก็บภาษีจากรถยนตแหรือโรงงานโดยวัดจากปริมาณมลพิษที่ปลอยออกมา เพ่ือ
เป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสังคมอันเนื่องมากจากมลพิษที่เกิดจากรถยนตแหรือโรงงาน
นั้น 

(3) หลักเกณฑ์ในการเลือกสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
สําหรับหลักเกณฑแที่ใชในการเลือกสินคาที่จะอยูในขายตองเสียภาษี

สรรพสามิตนั้น จะตองคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมของการเลือกสินคา หากใชหลักเกณฑแในการ
เลือกไมเหมาะสมก็จะมีผลกระทบตอการเลือกการบริโภคของประชาชนมากเกินไปจนอาจเกิดผลเสีย
ในดานการใชทรัพยากรของประเทศก็ได  ซึ่งหลักเกณฑแในการเลือกสินคานั้น แมแตละประเทศจะมี
ความแตกตางกันไป แตอยางไรก็ดีก็จะมีหลักเกณฑแหลักที่ใชในการพิจารณาเลือกสินคาที่ใชกัน
โดยทั่วไป 4 ประการ63 ดังนี้ 

1) สินคาที่บริโภคแลวอาจจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอัน
ดี(Sumptuary Excises) การเลือกเก็บภาษีโดยใชหลักเกณฑแนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ 
ประการแรก การบริโภคสินคาประเภทนี้หากบริโภคมากเกินไปจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของ
ผูบริโภคเอง  ประการที่สอง การบริโภคสินคาชนิดนี้จะกอใหเกิดตนทุนตอสังคมดวย  เชนการดื่มสุรา
หากดื่มมากเกินไปจะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ (รัฐจะตองใหการรักษาพยาบาล) ทําใหเกิดปใญหาตอ
สังคมไมวาจะเป็นในดานของความรุนแรงตอครอบครัวหรือการกออาชญากรรม (ทําใหรัฐตอง
ใหบริการดานสังคมและดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินเพ่ิมขึ้น)  ซึ่งการจัดเก็บ
ภาษีตามหลักเกณฑแนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหเกิดการลดการบริโภคเพ่ือใหผูบริโภคตองชดเชยตนทุนที่

                                                           
63 อรัญ ธรรมโน, ความรูทั่วไปทางการคลัง, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง จํากัด,2548) น.143-147. 
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สังคมตองรับเพ่ิมขึ้นจากการบริโภคสินคา แตอยางไรก็ตาม รายไดจากการจัดเก็บภาษีก็ ถือเป็น
วัตถุประสงคแอีกประการหนึ่งในการจัดเก็บภาษีจากสินคาชนิดนี้ดวย เพราะความตองการในการ
บริโภคสินคาชนิดนี้มักจะยืดหยุนนอย ถึงแมมีการขึ้นอัตราภาษีซึ่งทําใหราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น แต
ปริมาณการบริโภคก็ไมลดลงมากทําใหรัฐสามารถมีรายไดจากภาษีอากรจากสินคาประเภทนี้เพ่ิมขึ้น  
แมจะเป็นที่ทราบกันดีวาสินคากลุมนี้เมื่อบริโภคแลวจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ  หากภาครัฐมีการ
หามจําหนายหรือหามบริโภคโดยเด็ดขาดก็ไมสามารถแกไขปใญหาในการยับยั้งการบริโภคไดอยาง
เด็ดขาดเนื่องจากยังมีกลุมคนที่ยังตองการบริโภคอยูทําใหเกิดการผลิตสินคากลุมนี้ที่รัฐไมสามารถ
ควบคุมไดจนอาจจะสงผลใหรัฐไมสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ือนํามาใชจายในกิจการของรัฐได  ดังนั้นรัฐ
จึงมีความจํายอมใหมีการจําหนายสินคาดังกลาว แตรัฐจะใชวิธีควบคุมโดยการเก็บภาษีในอัตราพิเศษ
ตางจากสินคาอ่ืน เพ่ือเป็นการควบคุมทางออมและรัฐยังสามารถนํารายไดดังกลาวนั้นไปชดเชยผลเสีย
หายที่เกิดข้ึนตอสังคมได 

2) สินคาที่มีลักษณะเป็นการฟุุมเฟือย การเก็บภาษีจากสินคาที่มีลักษณะ
เป็นการฟุุมเฟือยนี้เป็นที่ยอมรับใชกันทั่วไป เนื่องจากผูใชสินคาฟุุมเฟือยควรจะตองรับภาระมากกวา
ผูใชสินคาจําเป็นตอการดํารงชีพ เหตุผลที่ควรจะเก็บภาษีจากสินคาฟุุมเฟือย ประการแรก เพ่ือเป็น
การสรางความเป็นธรรมในสังคม ผูมีรายไดสูงโดยปกติก็ใชสินคาที่มีคุณภาพสูงหรือฟุุมเฟือยก็ควรตอง
เสียภาษีมากกวาผูมีรายไดต่ําที่จําเป็นตองบริโภคสินคาจําเป็น ประการที่สองเพ่ือเป็นการสงเสริมการ
ประหยัด เพราะเมื่อสินคาฟุุมเฟือยตองรับภาระภาษีสูงก็จะทําใหราคาแพงขึ้นประชาชนจะไดอุปโภค
บริโภคสินคาชนิดนั้นนอยลง  จะทําใหการออมทรัพยแสูงขึ้นเพราะการออมยังเป็นความดีและเป็น
สิ่งจําเป็นเพ่ือการสรางความเจริญเติบโตในสังคม (โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา) 
ประการที่สาม เมื่อภาษีนี้จํากัดการบริโภคสินคาฟุุมเฟือยก็จะทําใหมีทรัพยากรเหลือ(จากการลดการ
ผลิตสินคาฟุุมเฟือย) ไปใชในการผลิตสินคาและบริการอ่ืนๆที่จําเป็นตอความเจริญเติบโตของสังคม  
อยางไรก็ดีการหาคําจํากัดความของคําวาสินคาฟุุมเฟือยนั้นก็เป็นที่ถกเถียงถึงการหาคําจํากัดความ
เนื่องจากสินคาชนิดหนึ่งๆเมื่อกาลเวลาผานไปอาจทําใหสินคานั้นกลายสภาพจากสินคาฟุุมเฟือยมา
เป็นสินคาจําเป็นก็เป็นได เชนวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศนแซึ่งปใจจุบันเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารบานเมือง  แตอยางไรก็ดี การพิจารณาสินคาที่มีลักษณะฟุุมเฟือยจะใช
หลักเกณฑแในการพิจารณาดังนี้ 

2.1) เป็นสินคาที่กลุมผูมีรายไดสูงบริโภค  โดยมีสมมติฐานวาผูมี
รายไดสูงบริโภคสินคาประเภทหนึ่ง และผูมีรายไดนอยบริโภคสินคาอีกประเภทหนึ่ง แตหลักเกณฑแนี้ก็
มีขอจํากัดเนื่องจากในบางครั้ง กลุมผูมีรายไดนอยอาจมีการบริโภคสินคาที่มีราคาแพง แตกลุมผูมี
รายไดสูงกลับบริโภคสินคาที่มีราคาถูก 
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2.2) เป็นสินคาที่มีอุปสงคแหรือความตองการที่ยืดหยุนมาก นั่น
หมายถึงเป็นสินคาที่ไมจําเป็นตอการดํารงชีวิต หากราคาสินคาสูงขึ้น  ปริมาณความตองการหรืออุป
สงคแก็จะลดลงเป็นสัดสวนมากกวาการเพ่ิมข้ึนของราคา ในกรณีนี้การจัดเก็บภาษีการขายเฉพาะก็จะมี
ผลใหมีการลดการบริโภคไดมาก แตความยืดหยุนของอุปสงคแก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
ระดับรายไดเชนกัน 

2.3) เป็นสินคาเพ่ือเพ่ิมเกียรติภูมิของผูบริโภคเอง คือ สามารถใช
สินคาปกติได แตเพ่ือความสุขที่จะไดแสดงออกใหคนอ่ืนเห็นก็จําเป็นตองซื้อสินคาที่มีลักษณะพิเศษ 
เชน การซื้อรถยนตแยี่หอนําเขาจากตางประเทศ เพ่ือแสดงถึงฐานะและความสามารถทางเศรษฐกิจ 

2.4) เป็นสินคาที่ขาดเสียมิไดโดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาพ
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการใชคําจํากัดความในลักษณะนี้อาจมีผลคอนขางจะรุนแรง 
เนื่องจากหากใชคําจํากัดความเชนวานี้ สินคาแทบทุกชนิดนอกจาก อาหารที่จําเป็น บานที่อยูอาศัย 
เสื้อผา ยารักษาโรค จะกลายเป็นสินคาฟุุมเฟือยหมดทั้งสิ้น 

แตอยางไรก็ตาม การตัดสินใจเก็บภาษีจากสินคาที่ฟุุมเฟือยนี้จะ
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติเป็นหลักในการกําหนดลักษณะและประเภท
ของสินคาที่จะตองถูกจัดเก็บภาษี ดังนั้นหลักเกณฑแของการจัดเก็บภาษีจากสินคาที่มีลักษณะฟุุมเฟือย
จึงอาจจะแตกตางกันไปในแตละประเทศตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แตกตางกัน 

3) สินคาท่ีไดรับประโยชนแเป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ  ตามหลักการนี้จะ
พิจารณาจากกิจการบางอยางของรัฐที่เป็นการใหประโยชนแหรือผลตอบแทนเป็นพิเศษกับกลุมบุคคล
บางกลุมท่ีสามารถระบุตัวตนไดอยางชัดเจน  เชน การสรางถนน ผูที่ไดรับประโยชนแคือเจาของที่ดินที่
อยูติดริมถนนและผูใชยานพาหนะ  ดังนั้น เมื่อผูใดไดรับผลประโยชนแเป็นพิเศษจากรัฐก็ควรจะตอง
เสียภาษีเป็นพิเศษใหแกรัฐเพ่ือนําไปอุดหนุนการใชจายในกิจกรรมดังกลาว 

4) หลักเกณฑแเบ็ดเตล็ดหรือหลักเกณฑแ อ่ืนๆ  การจัดเก็บภาษีโดย
หลักเกณฑแนี้จะพิจารณาถึงความจําเป็นเฉพาะดานหรือมีเหตุการณแที่ทําใหรัฐจะตองการรายไดเพ่ือนําไป
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคแตามที่รัฐมุงหวังไว  เชนในยามสงครามรัฐจําเป็นจะตองระดมทรัพยากร
เพ่ือผลิตสินคาที่มีความจําเป็นทางดานการทหาร รัฐจึงมีความจําเป็นที่จะตองจัดสรรทรัพยากรทางดาน
พลเรือนมาใชกับกิจการทหาร เชน การเก็บภาษีจากถุงนองสุภาพสตรีเพ่ือลดปริมาณการใชถุงนองซึ่งจะ
ทําใหมีวัตถุดิบประเภทไนลอนเหลือไปใชในการผลิตรมชูชีพมากขึ้น  หรือในยามที่รัฐตองการรายได
พิเศษ เชนมีวิกฤตภัยธรรมชาติ หรือปใญหาสังคมที่ตองรีบดําเนินการแกไข รัฐก็จะมีเหตุผลพิเศษเพียง
พอที่จะจัดเก็บภาษีการขายเฉพาะจากสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่สามารถทํา
รายไดไดมาก  แตอยางไรก็ตาม การใชหลักเกณฑแเบ็ดเตล็ดหรือหลักเกณฑแอ่ืนๆนี้ ควรจะเป็นการจัดเก็บ
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แบบชั่วคราว เมื่อสถานการณแหรือความจําเป็นหมดไป หรือเมื่อรัฐไดรับเงินรายไดตามจํานวนที่ตองการ
เพ่ือการปฏิบัติภารกิจแลว ก็ควรจะยกเลิกหรือระงับการจัดเก็บ 

 
(4) อัตราภาษีสรรพสามิต 

อัตราภาษี คือ สิ่งที่จะมามาคํานวณกับฐานภาษีเพ่ือใหไดจํานวนภาษีที่
ตองเสีย ซึ่งอัตราภาษีจะมี 3 แบบ คือ อัตราตามปริมาณ อัตราตามมูลคา64 และอัตราผสม 

1) อัตราตามปริมาณหรือตามสภาพ (Specific Tax Rate) เป็นอัตรา
ภาษีที่จัดเก็บโดยคิดตามปริมาณของสินคา โดยจะคํานวณจากหนวยสินคาเป็นน้ําหนักหรือปริมาตร 
เชนคํานวณเป็น กิโลกรัม มิลลิกรัม ลิตร มิลลิลิตร เป็นตน 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตราปริมาณ65 
ขอดี 
- งายตอการจัดเก็บเนื่องจาก 
- ทําใหลดแรงจูงใจที่ผูผลิตหรือผูนําเขาจะแจงราคาต่ํากวาที่ควร 
- ตัดอํานาจของเจาหนาที่ในการประเมินราคาตามอําเภอใจ ซึ่งเป็น

การลดการทุจริต  
- ไมเป็นการลงโทษสินคาที่มีคุณภาพดี กลาวคือการเก็บภาษีตาม

ปริมาณทําใหสินคาดี ราคาแพง เสียภาษีเทากับสินคาคุณภาพต่ํา ทําใหมีแรงจูงใจในการผลิตสินคา 
ไมเป็นการลงโทษของมีคุณภาพดี 

ขอเสีย 
- ในเวลาที่มีเงินเฟูอ อัตราภาษีตามปริมาณคาภาษีไมลอยตัวตามเงิน

เฟูอ จึงทําใหรายไดภาษีที่แทจริงของรัฐบาลจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งตองแกไขดวยการปรับอัตราใหสูงขึ้น
เป็นครั้งคราว แตการแกไขกฎหมายมักไมทันกาล 

- ภาษีตามปริมาณมีลักษณะเป็นภาษีถดถอย (Regressive Tax) 
เพราะคาภาษีเป็นสัดสวนของราคาตอหนวย ทําใหสินคาราคาถูกซึ่งคนจนใชจะเป็นสัดสวนสูงกวา
สินคาราคาแพงที่คนมีเงินใช 

2) อัตราตามมูลคา (Ad Valorem Tax Rate) เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บคิด
เป็นรอยละของราคาสินคาที่เป็นมูลคา 

                                                           
64 สุดารัตนแ วุฒิเศรษฐไพบูลยแ, “ปใญหาบางประการเกี่ยวกับฐานในการคํานวณภาษี

สรรพสามิต,” (วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2552), น.42. 
65 เพ่ิงอ้าง น.43. 
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การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามอัตรามูลคา66 
ขอดี 
- อัตราตามมูลคาทําใหคาภาษีลอยตัวตามเงินเฟูอ ไมตองเป็นภาระใน

การปรับอัตราบอยๆ 
- อัตราตามมูลคามีลักษณะเป็นภาษีกาวหนา (Progressive Tax) จึง

เป็นธรรมมากกวาภาษีตามสภาพ 
ขอเสีย 
- เก็บภาษีไดยากเพราะตองมีการตีราคา และเป็นการใหอํานาจในการ

ตีราคาของเจาหนาที่ซึ่งอาจนําไปสูการทุจริต 
- เป็นการลงโทษการผลิตและบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ 
- เป็นการลงโทษการบรรจุหีบหอที่มีคุณภาพ เพราบอยครั้งมูลคาของ

สินคารวมถึงมูลคาของหีบหอดวยและถูกรวมเป็นฐานภาษี 
- สําหรับสินคานําเขา การเก็บภาษีสรรพสามิตตามมูลคาเป็นการ

ลงโทษสินคานําเขาไปในตัว เพราะมูลคาการนําเขานั้นราคาจะมีการรวมคาประกัน และคาระวางเรือ
ดวยจึงทําใหคาประกันและคาระวางเรือถูกรวมเป็นมูลคาในการเสียภาษีไปดวย  

3) อัตราผสม (Mixed System) ถือเป็นอัตราภาษีใหมที่นํามาใชกับการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือแกปใญหาของขอเสียของอัตราภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณและ
อัตราตามมูลคา ซึ่งอัตราภาษีสรรพสามิตแบบอัตราผสมนี้ จะเป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
สินคาโดยสินคาดังกลาวจะตองมีการคํานวณอัตราภาษีทั้งอัตราตามปริมาณ และอัตราตามมูลคา โดย
แยกคํานวณอัตราภาษีท้ังสองอัตรา และนํามารวมกันเวลาจะชําระภาษี กลาวคือ เป็นการใชอัตราตาม
ปริมาณหรือตามสภาพของสินคาเพ่ือลดการบริโภค และใชอัตราตามมูลคาเพ่ือนโยบายจํากัดการ
บริโภคสินคาราคาแพงซึ่งถือวาเป็นสินคาฟุุมเฟือย ซึ่งวิธีนี้จะทําใหสินคาในประเภทเดียวกันตองเสีย
ภาษีทั้งอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลคารวมกัน และหากเพ่ือปูองกันไมใหรายไดภาษีที่แทจริง
ลดลงตามอัตราเงินเฟูอซึ่งถือเป็นขอเสียของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ ก็ควร
จะตองกําหนดดัชนี (Indexation) โดยมีการใหปรับอัตราภาษีตามสภาพตามอัตราเงินเฟูออัตโนมัติทุก 
ปี67 เพ่ือสงผลใหมีการจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยตามมูลคาที่แทจริงของรายไดอันพึงจะ

                                                           
66 สุดารัตนแ วุฒิเศรษฐไพบูลยแ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 64, น.44. 
67 ชลธาร วิศรุตวงศแ, “รายงานฉบับสมบูรณแ โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษี

สุรา:กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปรแ ฟิลิปปินสแ เกาหลี ออสเตรเลีย และประชาคมยุโรป,” สืบคนเมื่อ
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ไดรับ ซึ่งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใชอัตราผสมนี้ ในปใจจุบันไดมีการนํามาใชกับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากสินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ซึ่งมีการแกไข
บทบัญญัติของการเสียภาษีสุรานั้น จากเดิมที่ใหเสียภาษีโดยคํานวณจากอัตราทั้งตามมูลคาและตาม
ปริมาณ โดยใหเสียภาษีในอัตราที่คิดคํานวณเป็นเงินไดสูงกวา เป็นใหเสียภาษีทั้งในอัตราตามมูลคา
และตามปริมาณ68 กลาวคือเมื่อมีการคํานวณอัตราภาษีทั้งอัตราตามมูลคาและอัตราตามปริมาณแยก
ตางหากออกจากกันแลว จะตองนําจํานวนเงินภาษีที่คํานวณไดจากทั้งสองอัตราดังกลาวมารวมเขา
ดวยกันเพ่ือเป็นยอดภาษีที่ตองชําระอยางแทจริง 

                                                           

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559, http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachresearch/170/ 
chapter1.pdf. 

68 พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556 
มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 8 ตรี แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2523 และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“มาตรา 8 ตรี การเสียภาษีสุรานั้น ใหเสียในอัตราท้ังตามมูลคาและตามปริมาณ” 
  



50 
 

บทที่ 3 
การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในต่างประเทศ 
 

จากปใญหาทางดานภาวะโภชนาการและโรคไมติดตอเรื้อรังในปใจจุบัน ทําใหมีหลาย
ประเทศไดนํามาตรการทางดานภาษีโดยการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพมาใชบังคับเป็นกฎหมายในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีการบริโภค ซึ่งมีรูปแบบทั้งการจัดเก็บ
จากผูผลิตโดยตรง รวมไปถึงการจัดเก็บในระดับคาปลีกและคาสง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคแในการลด
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค รวมตลอดถึงวัตถุประสงคแในการแสวงหารายไดใหกับรัฐอีกดวย 
 

3.1 การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นประเทศที่มีประชากรประสบกับปใญหาจากการเจ็บปุวย
และเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
จากปใญหาดังกลาว ทําใหมีแนวความคิดในการใชภาษีเป็นเครื่องมือทางการคลังในการแกไขปใญหา
สุขภาพจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพหรือตอรางกายดวยการจัดเก็บภาษีการบริโภคใน
รูปแบบภาษีการขายโดยจัดเก็บจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงที่กอใหเกิด
ผลกระทบที่เป็นโทษตอรางกายหรือสุขภาพ แตอยางไรก็ดี แนวความคิดนี้เกิดแรงตอตานอยางรุนแรง
จากภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่อยูในขายที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีจนนําไปสูการ
ดําเนินการเพื่อยับยั้งไมใหมาตรการการจัดเก็บภาษีดังกลาวเกิดข้ึน1 แตอยางไรก็ตามความพยายามใน
การใช มาตรการทางภาษีในการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพก็เกิดขึ้น
ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการจัดเก็บภาษีในระดับมลรัฐและในระดับทองถิ่น ดังตอไปนี้ 

 
 
 

                                                           
1
 Adriana Badilas, “Food Taxes: A Palatable Solution to the Obesity 

Epidemic?,” Global Business & Development Law Journal Pacific McGeorge School of 
Law (2011) P.273. 
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3.1.1 การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มผสมน้ าตาลของเมืองเบิร์คลี่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นเมืองแรกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพโดย
พิจารณาถึง สาเหตุทางสุขภาพเป็นเหตุผลในการจัดเก็บ โดยจัดเก็บภาษีจากผูจัดจําหนายสินคา
ประเภทเครื่องดื่มผสมน้ําตาล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1.1.1 ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษี2 
สืบเนื่องจากปใญหาทางดานสุขภาพของประชาชนในเมืองเบิรแคลี่ยแที่

ประสบปใญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะประชากรที่เป็นโรคอวน โรคเบาหวาน และฟในผุ ซึ่งมี
หลักฐานทางดานสาธารณสุขที่ระบุถึงสาเหตุของการเกิดโรคดังกลาววาเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่
มีปริมาณน้ําตาลสูง จากตัวอยางการสํารวจพบวา เครื่องดื่มน้ําอัดลมขนาด20 ออนซแ มีสวนผสมของ
น้ําตาลสูงถึง 16 ชอนชา ซึ่งในอดีต ชวงปี 1950 เครื่องดื่มน้ําอัดลมมีขนาดเพียงแค 6.5 ออนซแ ตอมา 
ในปี 1960 ผูผลิตไดเพ่ิมขนาดเป็น 12 ออนซแ และในที่สุด ตั้งแตปี 1990 ถึงปใจจุบัน ไดเพ่ิมขนาดของ
เครื่องดื่มน้ําอัดลมเป็น 20 ออนซแอันเป็นขนาดของเครื่องดื่มน้ําอัดลมโดยปใจจุบัน ซึ่งหลักฐานดังกลาว
ไดแสดงใหเห็นวา ผูผลิตไดมีการจูงใจใหผูบริโภคบริโภคเครื่องดื่มในปริมาณที่มากขึ้น  ประกอบกับ
การรณรงคแโฆษณาที่มุงผลไปยังกลุมประชากรที่เป็นเด็กและคนผิวสี จากตัวอยางในปี 2006 ที่ผูผลิต
ใชมูลคาการโฆษณากวา 600 ลานดอลลารแสหรัฐ โดยมุงเปูาไปที่เด็กอายุไมเกิน 18 ปี  จากคาเฉลี่ย
ของประชากรชาวอเมริกันทั้งประเทศมีการบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม 50 แกลอนตอคนตอปี 
โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอรแเนียมีการบริโภคสูงกวาคาเฉลี่ยที่กลาวถึง  สําหรับในกลุมเด็ก นับแตปี 1989 
ถึง 2008 มีการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาล จากรอยละ 79 ไปเป็นรอยละ 91  ซึ่งทําใหเด็กมี
การบริโภคเครื่องดื่มที่ใหพลังงานจากน้ําตาลสูงถึงรอยละ 60  ในเด็กวัย 6 ถึง 11 ปี ซึ่งระดับน้ําตาลที่
บริโภคเป็นอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอสังคม 

จากเดิมโรคเบาหวานประเภท2 มักจะพบในประชากรวัยผูใหญ แตใน
ปใจจุบันกําลังพบการระบาดของโรคดังกลาวในเด็ก  นอกจากนี้การบริโภคยังทําใหเกิดภาวะโรคอวน 
หากสถานการณแยังคงเป็นเชนนี้ เด็กที่เกิดตั้งแตปี 2000 จํานวน 1 ใน 3 จะมีโอกาสที่จะเป็น
โรคเบาหวานประเภท2 อยางแนนอน  หากเป็นประชากรกลุมลาตินหรือแอฟริกัน จะมีประชากรใน
กลุมดังกลาวถึงครึ่งหนึ่งที่จะประสบปใญหาดังกลาว ในสวนของประชากรชาวเอเชียที่อาศัยอยูใน 

                                                           
2
 City of Berkeley,CA, “IMPOSING A GENERAL TAX ON THE DISTRIBUTION OF 

SUGAR-SWEETENED BEVERAGE PRODUCTS,” Section1.Findings, Accessed November 
17, 2015,https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Clerk/Elections/Sugar%20S 
weeetened%20Beverage%20Tax%20%20-%20Full%20Text.pdf. 
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เบิรแคลี่ยแมีอัตราสวนการปุวยดวยโรคเบาหวานมากกวาประชากรผิวขาวมากกวา 3 เทา สวนประชากร
ชาวแอฟริกัน มีจํานวนถึง 14 เทา  ในสวนของเด็กที่ประสบปใญหาโรคอวน เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เทา และ 3 
เทาในวัยรุนในชวง 2010 ที่ผานมา 

ในเมืองเบิรแคลี่ยแ ปี 2008 ถึง 2009 มีขอมูลปรากฎวา เด็กที่อยูในเกรด 9 
มากกวารอยละ 40 ประสบปใญหาเป็นโรคอวน และมีความเสี่ยงทางดานสุขภาพดานอ่ืนๆ ทําใหเกิด
คาใชจายจากการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมสูงขึ้นจากโรคอวน โรคเบาหวาน โดยในมลรัฐแคลิฟอรแเนีย มี
การประมาณการตนทุนความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกลุมโรคดังกลาวที่ 2100 ลานดอลลารแสหรัฐ 

ในสวนของโรคฟในผุนั้น แมจะไมรายแรงเหมือนกับโรคอ วนและ
โรคเบาหวาน แตในประชากรวัยเด็ก พบการปุวยดวยโรคดังกลาวจากการบริโภคเครื่องดื่มจําพวก
ดังกลาว โดยพบวาโรคฟในผุเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหเด็กขาดเรียนและเรียนไดไมดี ซึ่งเด็ก เกรด3 
มากกวา 70 จะเป็นโรคฟในผุ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) กลุมผูดูแลสุขภาพเด็กของเมือง    
เบิรแคลี่ยแไดยื่นหนังสือตอสภาเมืองเบิรแคลี่ยแเพ่ือขอใหจัดทําประชามติวาจะใชมาตรการทางภาษีตอ
เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือไม ซึ่งจุดประสงคแของการใชมาตรการทางภาษีก็เพ่ือลด
คาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคาใชจายเกี่ยวกับสุขภาพสําหรับโรคที่เป็นผลจากากรบริโภค
เครื่องดื่มประเภทดังกลาว โดยการไมสนับสนุนการจัดจําหนายและการบริโภค  ในเดือนกรกฎาคม 
สภาเมืองเบิรแคลี่ยแจึงไดอนุญาตใหจัดทําประชามติโดยสอบถามประชาชนในเมืองนี้วา 

“ประชาชนชาวเมืองเบิรแคลี่ยแตองการใหมีการออกกฎหมายบังคับใช
มาตรการทางภาษีทั่วไปตอผูจัดจําหนายเครื่องดื่มท่ีมีน้ําตาลและใหพลังงานสูง (เชน โซดา เครื่องดื่มชู
กําลัง ชารสหวานสําเร็จรูป) และสารใหความหวานในเครื่องดื่มหรือไม  ทั้งนี้มีขอยกเวนไมใชกับ 
(1)สารใหความหวาน (เชน น้ําตาล น้ําผึ้ง น้ําเชื่อม) ที่ใชกันทั่วไปเป็นปกติและมีการจําหนายในราน
ขายของชํารายยอย (2) เครื่องดื่มและสารใหความหวานที่จัดจําหนายโดยผูคาปลีกรายยอย และ (3) 
เครื่องดื่มลดน้ําหนัก ผลิตภัณฑแนม น้ําผลไม 100 เปอรแเซ็นตแ ผลิตภัณฑแใชกับทารก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ หรือเครื่องดื่มท่ีใชเพื่อเหตุผลทางการแพทยแ” 

ตอมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 ชาวเมืองเบิรแคลี่ยแ จํานวน 29,540 
คน ไดลงประชามติเห็นชอบใหใชมาตรการทางภาษีทั่วไปตอผูจัดจําหนายเครื่องดื่มรสหวานที่มี
สวนผสมของน้ําตาล โดยประชาชนไดลงมติใหความเห็นชอบคิดเป็นรอยละ 78 ของผูออกเสียงลง
ประชามติ โดยที่การลงประชามตินั้น เพียงไดรับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูลงคะแนน(ไมต่ํากวารอยละ 
50) ก็ถือวาไดรับความเห็นชอบแลว 
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3.1.1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี3 
สําหรับวัตถุประสงคแในการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

น้ําตาลของเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย มีวัตถุประสงคแดังนี้ 
1. เพ่ือลดตนทุนความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคที่เกิดจากการบริโภค

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล โดยการใชภาษีมาเป็นเครื่องมือในการแกไขปใญหาดังกลาว ในการ
ยับยั้งการจําหนายและการบริโภค 

2. การจัดเก็บภาษีดังกลาว เป็นการเก็บภาษีจากผูจัดจําหนาย เครื่องดื่ม
หรือผลิตภัณฑแที่มีสวนผสมของน้ําตาลรวมถึงสารใหความหวาน 

3. การใชมาตรทางภาษีนี้ มิไดมีวัตถุประสงคแในการเปลี่ยนแปลงกลุม
ธุรกิจ หรือการดําเนินการทางธุรกิจ  แตมาตรการนี้จะมุงถึงการจัดเก็บจากสินคาประเภทเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความหวานหรือเป็นเครื่องดื่มที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ 

4. การจัดเก็บภาษีนี้จะจัดเก็บเฉพาะผูจัดจําหนายที่ประกอบ กิจการอยู
ในเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย เทานั้น 

3.1.1.3 โครงสร้างภาษี  
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี4 

จากประมวลเทศบัญญัติแหงเมืองเบิรแคลี่ยแ สวนที่ 7.72 เรื่องการเก็บภาษี
จากผูจัดจําหนายเครื่องดื่มท่ีใหความหวาน มาตรา 7.72.010 A  ไดกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีไดแก
ผูจัดจําหนายซึ่งเป็นองคแกรธุรกิจ โดยผูจัดจําหนายที่มีหนาที่เสียภาษีนี้จะตองเป็นผูจัดจําหนาย
เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลที่ประกอบกิจการภายในเขตเมืองเบิรแคลี่ยแเทานั้น  ซึ่งการจําหนายนี้ 
ในสวนของบทนิยามก็ไดกําหนดไววา การจําหนายนั้นหมายความถึง การโอนความครอบครองหรือ
การโอนสิทธิของบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง หรือการโอนความครอบครองหรือการโอนสิทธิภายใน
บริษัทเดียวกันแตคนละสายงานการผลิตซึ่งไดกระทําในระหวางผูจัดจําหนายดวยกันหรือภายใน
บริษัทผูจัดจําหนายดวยกัน ซึ่งไมรวมถึงกรณีผูคาปลีก (ผูคาปลีกนั้น หมายถึง บุคคลผูขายเครื่องดื่ม
และผลิตภัณฑแใหกับลูกคาโดยตรง)  นอกจากนี้แลว ในกรณีที่มีผูจัดจําหนายหลายระดับหรือหลาย
ทอด โดยปกติแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะไดแกผูจัดจําหนายในทอดแรก แตหากเกิดกรณีที่ผูจัดจําหนาย
ทอดแรกไมมีการเสียภาษี ก็จะดําเนินการจัดเก็บจากผูจัดจําหนายในทอดตอๆไป ซึ่งการจัดเก็บจากผู
จัดจําหนายนี้จะจัดเก็บเพียงทอดเดียว 

 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72, Section 7.72.010 A. 
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(2) ฐานภาษี5 
ไดกําหนดใหฐานภาษีไดแก เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล

โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือการบริโภคของมนุษยแที่เติมสารเพ่ิมความหวานและบรรจุพลังงานไวขั้นต่ําที่ 2 
แคลอรี่ตอหนึ่งออนซแ  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดตัวอยางของเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลไว 
อาทิเชน โซดาปฺอป น้ําอัดลม เครื่องดื่มทางกีฬา เครื่องดื่มชูกําลัง รวมถึงชาที่ใหความหวาน 

เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล ไมไดหมายถึงเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของน้ําตาลแตเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของสารเพ่ิมความหวานที่
ใหพลังงาน สําหรับเครื่องดื่มที่จะเขาลักษณะเป็นเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลนี้จะตองมีการ
พิจารณาจากคํานิยามที่ระบุไวในมาตรา 7.72.030 ซึ่งมาตราดังกลาว ไดกําหนดนิยามไววา สารเพ่ิม
ความหวานที่ใหพลังงาน หมายถึง สสารใดๆ หรือการผสมกันของสสารใดๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑแ 4 
ขอ6 ดังตอไปนี้ 

1. เป็นสารที่มนุษยแสามารถบริโภคได 
2. เป็นสารที่ใหพลังงานเมื่อไดบริโภค 
3. เป็นสารที่ใหรสชาติหวานเมื่อไดบริโภค และ 
4. เป็นสารที่ใชสําหรับทํา หรือผสมเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล

โดยรวมกับวัตถุดิบอยางเดียวหรือหลายอยางโดยไมจํากัดวาสารนั้นจะมีรูปลักษณะเป็นน้ํา น้ําแข็ง 
แปูง กาแฟ ชา น้ําผลไม น้ําผัก หรือโซดา  

นอกจากนี้บทนิยามดังกลาวยังไดระบุตอไปอีกวาสารเพ่ิมควานที่ให
พลังงานอาจทําขึ้นในรูปแบบใดก็ได ไมไดจํากัดเฉพาะของเหลว น้ําเชื่อม หรือแปูง และไมวาจะแช
แข็งหรือไมก็ตาม อีกทั้งไมจํากัดเฉพาะซูโครส ฟรักโทส กลูโคส  รวมถึงน้ําตาลชนิดอ่ืนๆ แตทั้งนี้สาร
ใหความหวานจะไมรวมถึงสารที่มีจากธรรมชาติโดยแทหรือเป็นสารที่ไดจากการสกัดจากผัก ผลไม 
โดยไมไดผานกรรมวิธีการผลิตอยางเชนในอุตสาหกรรม  และจากบทนิยามก็ไดใหตัวอยางของ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลไววาใหหมายความรวมถึง โซดา เครื่องดื่มรสโคลา น้ําอัดลม 
เครื่องดื่มทางการกีฬา ชารสหวาน และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ทํามาจากสิ่งตางๆนั้น 

 

 

                                                           
5 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.030 O. 
6 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.030 A. 
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(3) อัตราภาษี7 
สําหรับอัตราภาษีที่ใชในการจัดเก็บจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล 

ไดกําหนดใหฐานภาษีสําหรับการจัดเก็บ จะจัดเก็บตามปริมาณ ซึ่งตาม มาตรา 7.72.010 ไดบัญญัติ
ไววา ใหมีการจัดเก็บภาษีจากปริมาณเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล โดยจัดเก็บที่ 1 เซนตแ (0.01 
ดอลลารแ) ตอหนึ่งออนซแ (หนึ่งออนซแมีคาเทากับ 30 มิลลิลิตร)8  จากการจําหนายผลิตภัณฑแเครื่องดื่ม
ที่มีสวนผสมของน้ําตาลที่ไดจําหนายในเมืองเบิรแคลี่ยแ  เพ่ือใหเป็นไปตามเจตนารมณแแหงบทบัญญัตินี้ 
ปริมาณออนซแของผลิตภัณฑแเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลจะตองพิจารณาดังตอไปนี้ 

1. สําหรับเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล เทากับปริมาณออนซแของ
เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลที่จําหนายแกผูใดในเชิงธุรกิจในเมืองเบิรแคลี่ยแ 

2. สารเพ่ิมความหวานที่ใหพลังงานเทากับปริมาณออนซแสูงสุดของ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลที่สามารถผลิตไดจากสารเพ่ิมความหวานที่ใหพลังงาน ตามบทบัญญัติขอบังคับที่
ประกาศใชโดยมลรัฐตามความในมาตรา 7.72.040 นั้น ปริมาณออนซแสูงสุดที่จะเป็นมาตรฐานผลิต
สารเพ่ิมความหวานที่ใหพลังงานจะตองแนนอนตามคําสั่งของผูผลิต หรือในกรณีที่ผูจัดจําหนายใชสาร
เพ่ิมความหวานที่ใหพลังงานเพื่อผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลใหเทากับสูตรพ้ืนฐานของผูจัดจําหนาย 

(4) การยกเว้นภาษี 
1) เครื่องดื่มท่ีได้รับยกเว้น9 

จากบทนิยาม ไดบัญญัติยกเวนไววาเครื่องดื่มดังตอไปนี้ ไมถือเป็น
เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลที่อยูในบังคับจะตองถูกจัดเก็บภาษี ไดแก 

1. เครื่องดื่มใดๆ ที่มีนมเป็นสวนประกอบพ้ืนฐานหรือมีนมเป็น
สวนประกอบในปริมาณที่มากกวาสวนประกอบอ่ืนๆ  ซึ่งมาตรา 7.72.030 J. ไดบัญญัติถึงบทนิยาม
ของคําวา นม ไววาหมายถึง นมตามธรรมชาติ ที่มีสวนผสมของน้ํานมจากสัตวแหรือเนยเหลว ไมวาจะมี
การทําและบรรจุในรูปของของเหลวหรือไม และรวมถึงนมถ่ัวเหลืองและนมอัลมอนตแดวย 

2. เครื่องดื่มใดๆ ที่ใชสําหรับในทางการแพทยแ (หมายถึงเป็น
เครื่องดื่มท่ีมนุษยแสามารถบริโภคไดที่ใชในการรักษาเก่ียวกับโภชนาการที่เกี่ยวกับมนุษยแ) 

                                                           
7 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.010 A.  
8 “อาชีพดอทคอม, “มาตราชั่งตวง,”” สืบคนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559, http://www. 

archeep.com/chemistry/chem_mt.htm. 
9 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.030 O.2. 
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3. เครื่องดื่มใดๆ ที่ใชสําหรับควบคุมน้ําหนักเพ่ือทดแทนการ
รับประทานอาหาร 

4. เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 
5. เครื่องดื่มที่มีสารใหความหวานตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง

ผลิตภัณฑแประเภทน้ําพืชผักผลไมแท10ที่มีสวนผสมของของพืชผักผลไมแทในอัตรารอยละ 100  ที่ไมมี
การเติมน้ําตาลหรือสารใหความหวาน11 

2) บุคคลที่ได้รับยกเว้น12 
ประมวลเทศบัญญัติเมืองเบิรแคลี่ยแ สวนที่ 7.72 นี้ ก็ไดบัญญัติยกเวน

ใหบุคคลบางประเภทไมอยูในบังคับในการเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
1. ผูจัดจําหนายรายใดๆ ที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายภาษีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมลรัฐแคลิฟอรแเนีย หรือเมืองเบิรแคลี่ยแ 
2. ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑแที่เป็นเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลที่

ไดจําหนายผลิตภัณฑแดังกลาวใหแกผูคาปลีก ซึ่งมีมูลคาการจําหนายนอยกวา 100,000 ดอลลารแตอปี 
3. ผูจัดจําหนายสารใหความหวานตามธรรมชาติ ซึ่งสารใหความ

หวานตามธรรมชาติจะเป็นไปตามบทนิยามที่กําหนดไวใน มาตรา 7.72.030 K. ซึ่งไดใหความหมาย
ของสารใหความหวานตามธรรมชาติไวไดแก วัตถุดิบที่เป็นเม็ดน้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายแดง 
น้ําผึ้ง กากน้ําตาล น้ําที่คั้นออกมาจากตนเมเปิ้ล หรือน้ําหวานจากวานหางจรเข 

4. ผูจําหนายสารเพ่ิมความหวานในผลิตภัณฑแอาหารตามนิยามที่
ระบุไวใน มาตรา 23F.04.010 แหงประมวลเทศบัญญัติ  ซึ่งเป็นกรณีของการจําหนายใหกับรานขาย
สินคาจําพวกอาหารหรือซูเปอรแมารแเก็ตในกรณีที่ผลิตภัณฑแอาหารนั้นถูกนํามาเติมสารใหความหวาน
เพ่ือขายหรือนํามาใชในภายหลังโดยผูบริโภค  

(5) การบริหารการจัดเก็บภาษี13 
สําหรับการบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี

เมืองเบิรแคลี่ยแ ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมีหนาที่ในการจัดเก็บ รับเงินคาภาษี และจัดทํารายงานทางภาษี 

                                                           
10

 Case study, Taxing the distribution of sugar-sweetened beverages in 
Berkley (California), p.2. 

11
 Frequently Asked Questions (FAQ) for the Sweetened Beverage Tax of 

Berkeley, CA. 
12 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.020.  
13 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72,  Section 7.72.040. 
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นอกจากนี้แลวนายกเทศมนตรียังมีอํานาจในการดําเนินการบังคับใหเป็นไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ 
ไมวาจะเป็นการออกกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือใชในการบริหารการจัดเก็บและการบังคับ
เพ่ือใหเป็นไปตามภาษีอากร รวมถึงมีอํานาจในการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีและการชําระภาษี โดยนายกเทศมนตรีจะมีอํานาจหนาที่ในการออกกฎหรือระเบียบดังตอไปนี้ 

1. กําหนดระยะเวลา และวิธีการในการใหผูจัดจําหนายตองแสดงการ
คํานวณอัตราภาษี  

2. กําหนดระยะเวลาใหผูจัดจําหนายชําระภาษี 
3. กําหนดวิธีการใหผูจัดจําหนายจดทะเบียนเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี 
4. กําหนดใหผูจัดจําหนายรายงานชื่อของผูจัดจําหนายรายอ่ืนที่ตนไดรับ

สินคาประเภทเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล ทั้งจากผูจัดจําหนายภายในเมืองดวยกันเอง และจาก
ผูจัดจําหนายที่ไมไดอยูในเมืองเบิรแคลี่ยแ 

5. กําหนดใหผูจัดจําหนายเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลที่ไดรับ
เครื่องดื่มมาจากผูจัดจําหนายรายอ่ืนตองรายงานปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มที่ตนไดรับมาจากผูจัด
จําหนายรายอื่น 

6. กําหนดใหผูจัดจําหนายจะตองสงมอบเอกสารอ่ืนๆตามที่
นายกเทศมนตรีตองการ 

(6) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ14  ถือเป็นบทบัญญัติที่อยูในบทบัญญัติของการ

จัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบไป
ดวยผูเชี่ยวชาญทางดานโภชนาการเด็ก ผูเชี่ยวชาญทางดานสาธารณสุข  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาว จะมีหนาที่ในการแนะนําโครงการ หรือวิธีการตอเมืองเบิรแคลี่ยแ
ในการกอตั้งโครงการหรือกองทุนซึ่งมีวัตถุประสงคแเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสม
ของน้ําตาล รวมถึงการแสดงถึงผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มดังกลาว จัดทํารายงานและสรุปผล
ขอมูลในการแนะนําใหนําเงินรายไดที่ไดรับจากการจัดเก็บภาษีชนิดนี้ไปจัดสรรดําเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ 

 (7) ข้อสังเกตอื่นๆ 
   การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลของเมือง

เบิรแคลี่ยแนี้ แมจะเป็นการจัดเก็บจากผูจัดจําหนายก็ตาม แตกฎหมายฉบับนี้ก็ไดกําหนดหนาที่ของผูคา

                                                           
14

 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72, Section 7.72.090. 
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ปลีก ที่จะตองแจงตอเทศบาลเมืองเบิรแคลี่ยแใหทราบถึงการขนสง ปริมาณ ของเครื่องดื่มรสหวานที่มี
สวนผสมของน้ําตาลที่ผูจัดจําหนายไดจัดจําหนายใหกับผูคาปลีกดวย15   

  นับตั้งแตกฎหมายที่ใหจัดเก็บภาษีฉบับนี้ไดบังคับใช ปรากฏวา 
การจัดเก็บภาษีในเดือนแรกทํารายไดใหกับเมืองเบิรแคลี่ยแเป็นเงิน 116,000 เหรียญสหรัฐ16 นอกจากนี้
แลวคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดมีคําแนะนําใหนําเงินรายไดจากการจัดเก็บภาษีนี้ไปใชสําหรับการ
ดําเนินการโปรแกรมเกี่ยวกับโครงการฝึกทําอาหารและทําสวนของเด็ก 17  โดยขอมูลลาสุดพบวา 
นับตั้งแตมีการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล เทศบาลเมื องเบิรแคลี่ยแได
จัดเก็บรายไดจากภาษีชนิดนี้ เป็นจํานวนเงินถึง 1.5 ลานดอลลารแสหรัฐ ซึ่งเงินจํานวนดังกลาว ไดถูก
นํามาจัดสรรเขากองทุนทั่วไป เพ่ือนําไปใชจัดสรรกับโครงการลดการบริโภคน้ําตาล โครงการเกี่ยวกับ
โภชนาการ และโครงการการทําสวนของเด็กนักเรียน18   

3.1.2 การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเขต
ปกครองตนเองรัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.1.2.1 เหตุผลของการจัดเก็บภาษี 
สืบเนื่องจากการสํารวจของหนวยงานทางดานสาธารณสุขของรัฐนาวาโฮ 

พบวาในปี 2011มีประชากรของรัฐจํานวน 25,000 คนที่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน และอีก 75,000 คน
อยูในภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือระดับน้ําตาลในเลือดสูง จากขอมูลของ ไดรายงาน
ขอมูลในปี 2011 พบวา รอยละ 31 ของสตรีมีครรภแชาวนาวาโฮมีภาวะแทรกซอนดวยภาวะน้ําหนัก
เกินหรือโรคอวน  ซึ่งทําใหตนทุนเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลโรคดังกลาวมีจํานวนมากถึง 13,000 ดอล
ลารแ ตอคนตอปี ซึ่งตนทุนการรักษาพยาบาลนี้อาจพุงขึ้นเกินกวา 100,000 ดอลลารแตอคนหากวา
บุคคลนั้นประสบกับภาวะแทรกซอนของโรค ในปี 2009 ไดมีรายงานของ GPRA ไดรายงานถึงอัตรา

                                                           
15 Berkeley municipal code, Title 7, Chapter 7.72, Section 7.72.050 B.1. 
16Berkeleyside, “ Soda Tax raises  116,000 of revenue in first month,” 

Accessed November 20, 2015, http://www.berkeleyside.com/2015/05/18/berkeley-
soda-tax-raises-116000-revenue-in-first-month/. 

17Berkeleyside, “Soda tax brings needed cash to gardening program,” 

Accessed November 20,2015, http://www.berkeleyside.com/2015/06/08/soda-tax-
revenue-brings-needed-funding-to-berkeleys-cooking-and-gardening-program/. 

18
 Council approves $1.5M to fight soda consumption Accessed 5, June 

2016, http://www.berkeleyside.com/2016/01/20/berkeley-council-approves-1-5m-to-
fight-soda-consumption/. 

http://www.berkeleyside.com/2015/05/18/berkeley-soda-tax-raises-116000-revenue-in-first-month/
http://www.berkeleyside.com/2015/05/18/berkeley-soda-tax-raises-116000-revenue-in-first-month/
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การเป็นโรคอวนใน 7 พ้ืนที่ ที่มีหนวยงานตั้งอยูในประเทศ พบวามีจํานวนของผูที่เป็นโรคอวนรอยละ 
23 ถึง รอยละ 60  และพบอัตราการเกิดโรคน้ําหนักเกินในระหวางรอยละ 17 ถึง รอยละ 39 ในทุก
กลุมอายุ จากรายงานดังกลาวไดระบุวาประชากรที่อยูในชวงอายุ 25 ถึง 54 ปี เป็นชวงอายุที่ประสบ
กับปใญหาโรคอวนมากที่สุด ซึ่งหนวยบริการที่มีอัตราของการเป็นโรคอวนมากที่สุดคือ เมืองทูบา
(Tuba City)ซึ่งพบวาในเมืองดังกลาวประชากรกวารอยละ 60 มีภาวะโรคอวนจากการคํานวณตามคา
ดัชนีมวลกาย  นอกจากนี้สืบเนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ของรัฐนาวาโฮเป็นพ้ืนที่ที่ไมสามารถทําการ
เพาะปลูกอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารสดได  ดังนั้นอาหารที่บริโภคสวนใหญจะเป็นอาหารสําเร็จรูป
ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการต่ํากวาอาหารสด ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในรัฐที่
นิยมบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรือไมมีคุณคาทางโภชนาการ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
แกปใญหาดังกลาว รัฐบาลของรัฐนาวาโฮจึงมีการใชเครื่องทางดานการคลังคือภาษีเพ่ือนํามาจัดการกับ
ปใญหาดังกลาว โดยมีความมุงหมายเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรังของ
ประชากรในเมืองนี้19  

3.1.2.2 โครงสร้างภาษี 
สําหรับจากจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มี ผลกระทบตอ

สุขภาพของเขต ปกครองตนเองนาวาโฮนั้น จะเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ(The  Healthy Dine’ Nation Act of 2014)  ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาว เป็น
พระราชบัญญัติที่ได กําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพโดย
จัดเก็บในรูปแบบภาษีการขายจากการขายปลีกสินคา ดังมีโครงสรางภาษี ดังตอไปนี้  

(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี20  
สําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีไดแกผูประกอบธุรกิจคาปลีกซึ่งประกอบกิจการ 

ภายในรัฐนาวาโฮที่ไดประกอบกิจการขายอาหารตามประเภทที่กําหนดไวใน มาตรา 1002 ประกอบ 
มาตรา1003 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 2014) ซึ่งผูมี 
หนาที่เสียภาษีนี้รวมถึงกรณีที่ผูขายสินคาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการโดยรัฐบาลของรัฐนาวาโฮ และ 
กรณีที่รัฐบาลเป็นผูขายสินคาดวยตนเองดวยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1008 แหงพระราชบัญญัติ 
สุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 2014) 

                                                           
19

 Office of the Navajo Tax Commission, “The healthy dine` nation act of 
2014,” Section 1.Findings  Accessed November 17, 2015, http://www.navajotax. 
org/Navajo%0Taxes/Press%20Release%20 Info/Junk%20Food/Junk%20Food%20Tax 
%20Law.pdf. 

20 The Healthy Dine’ Nation Act of 2014, Section 1002.,Section 1003. 
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(2) ฐานภาษี  
สําหรับฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บภาษีนี้ ไดแก การจัดเก็บภาษีจาก

รายรับจากการจําหนายสินคาที่เป็นอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรืออาหารที่ไมมีคุณคาทาง
โภชนาการ ซึ่งสําหรับการพิจารณาวาอาหารชนิดใดจัดเป็นอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรือ
อาหารที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ จะตองพิจารณาจากบทนิยามใน มาตรา 1007 B แหง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (The Healthy Dine’ Nation Act of 2014) ซึ่งไดใหความหมาย
ของอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรืออาหารที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการไววา หมายถึง 
เครื่องดื่มรสหวาน และ ขนมขบเคี้ยวที่ไดบรรจุหรือไมไดบรรจุผลิตภัณฑแซึ่งปราศจากคุณคาทาง
โภชนาการ และมีสวนผสมของเกลือ ไขมัน และน้ําตาลในปริมาณที่สูง  และในมาตรา 1007 B แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวยังไดใหความหมายของผลิตภัณฑแอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรือ
อาหารที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการไวดังนี้ 

1) “เครื่องดื่มรสหวาน” หมายถึง เครื่องดื่มที่ไมวาจะมีสวนผสมของ
คารแบอนไดอ็อกไซดแหรือไมมีสวนผสมของคารแบอนไดอ็อกไซดแก็ตาม ซึ่งไดมีไวเพ่ือจําหนายเป็นสินคา
เพ่ือการบริโภคของมนุษยแ อันไดแก น้ําโซดา เครื่องดื่มรสผลไม เครื่องดื่มเกลือแร เครื่องดื่มชูกําลัง 
เครื่องจําหนายหนายน้ําอัดลม กาแฟเย็น ชาเย็น น้ําผักผลไมที่มีสวนผสมของน้ําตาลซึ่งเป็นน้ําตาลที่
ไมไดมาจากตัวผักหรือผลไม  สินคาที่เป็นสิ่งใหความหวานที่ใชสําหรับเติมหรือผสมกับของเหลวเพ่ือใช
ในการจําหนายเครื่องดื่ม 

2) “อาหารรสหวาน” หมายถึง การนําสวนผสมที่มีสวนประกอบของ
น้ําตาลในปริมาณสูงไปผสมกับวัตถุดิบอันไดแก แปูง นม เนย ผลไมแหง ถั่ว เป็นตนเพ่ือนําไปผลิตเป็น
อาหารหรือของวาง อันไดแก ลูกอม ขนมหวานแชแข็ง ขนม พุดดิ้ง วุนเจลาตินที่ใชในการทําขนม 
หรืออาหารที่ใชวิธีการอบหรือทอด 

3) “ขนมกรุบกรอบและมันฝรั่งทอดกรอบ” หมายถึงขนมกรุบกรอบและ
มันฝรั่งทอดกรอบที่มีสวนผสมของโซเดียม(เกลือ)และไขมันอ่ิมตัว ในปริมาณสูง โดยผานกรรมวิธีการ
ผลิตดวยวิธีการ ทอด อบ หรือปิ้ง เชน มันฝรั่งทอดแบบแผน ขาวโพดอบกรอบ ขนมปใงกรอบ ขนม
กรุบกรอบเคลือบชีส ซึ่งขนมตามท่ียกตัวอยางนี้จะตองมีสวนผสมของโซเดียมและไขมันในปริมาณสูง 

4) “น้ําตาล” หมายถึง น้ําตาลที่เป็นสวนประกอบของอาหาร ซึ่งไดแก 
น้ําตาลซูโครส น้ําตาลเดกซแโทรส น้ําตาลฟรุกโทรส น้ําเชื่อมขาวโพด น้ําเชื่อมขาวโพดที่มีน้ําตาลฟรุก
โทรสในปริมาณสูง น้ําตาลเดกซแทริน น้ําตาลกาแลคโทรส น้ําตาลกลูโคส น้ําผึ้ง น้ําตาลแลคโทรส 
น้ําตาลฟรักโทรส รวมถึงสารใหความหวานที่ใหพลังงานอื่นๆ และ น้ําตาลที่สกัดมาจากน้ําผลไม 

5) “น้ําเชื่อมขาวโพด” หมายถึง น้ําเชื่อมที่ผลิตมาจากแปูงขาวโพดซึ่ง
ประกอบไปดวยน้ําตาลเด็กซแโทรส น้ําตาลมอลโตส และน้ําตาลเดกซแทริน  
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6) “สารใหความหวาน” หมายถึง สารใหความหวานเทียม ซึ่งรวมถึงสาร
ใหความหวานประเภท aspartame ขัณฑสกร(saccharin) สารใหความหวานsucralose หญาหวาน 
(stevia) cyclamate ไซลิทอล (xylitol) mogrosides และสารใหความหวานอื่นๆ 

7) “น้ําผลไมตามธรรมชาติหรือน้ําผลไม” หมายถึง ของเหลวที่ไดจาก
กระบวนการผลิตจากการกดหรือคั้นจากผลไม  หรือไดจากการละลายเป็นของเหลวของผลไม  หรือ
ของเหลวที่ไดจากการสกัดแบบเขมขนจากผลไม หรือของเหลวที่สกัดจากการละลายของผลไมแหง 

8) “น้ําผักตามธรรมชาติหรือน้ําผัก” หมายถึง ของเหลวที่ไดจากการสกัด
ออกมาจากพืชผักดวยวิธีการกดหรือคั้น  หรือไดจากการละลายเป็นของเหลวของผลไม หรือของเหลว
ที่ไดจากการสกัดแบบเขมขนจากพืชผัก  

9) “แปูงหรือวัตถุดิบ” หมายถึง ของแข็งที่เป็นวัตถุดิบสําหรับใชเป็น
สวนผสม รวมถึงน้ําตาล ในการใชผสมเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑแในการผสมกับเครื่องดื่มประเภท
น้ําอัดลม รวมถึงการนําไปผสมกับ ผลไม ผัก น้ําผัก หรือผลิตภัณฑแอ่ืนๆเพ่ือใชในการผลิตเครื่องดื่มให
รสหวาน 

10) “ลูกอม” หมายถึง ขนมขบเคี้ยวที่เกิดจากการนําน้ําตาล น้ําผึ้ง เกลือ 
ไขมันอ่ิมตัว หรือ สารใหความหวานตามธรรมชาติ หรือสารใหความหวานเทียม ไปเป็นสวนผสมกับ 
ช็อกโกแลต ผลไมแหง fudge(ขนมหวานใสถั่ว) ขนมหวานฟู (marshmallow) ถั่ว มินตแ ถั่วลิสง ขนม
กรอบ แปูงขาว หรือนําไปผสมกับสวนผสมหรือเครื่องปรุงรสอ่ืน โดยทําใหเป็นรูปแบบออน แข็ง เสน 
หยดน้ํา ของเหลว อัดลม ตกผลึก เชน เจลลี่ ลูกอม 

11) “ขนมหวานแชแข็ง” หมายถึง ของหวานที่ผลิตดวยการแชแข็ง
ของเหลว หรือของหวานกึ่งของแข็งของเหลว ที่มีสวนผสมของน้ํา น้ําผลไมเขมขน นม สิ่งที่ทดแทน
นม คัสตารแด โดยนําไปผสมกับ ผลไม ถั่ว ลูกผม หรือของหวาน หรือสวนผสมอื่นๆ 

12) “ขนม” คือสิ่งที่สามารถผลิตไดหลายวิธี อบ หรือทอด ซึ่งไมจํากัด
เฉพาะการผสมกับแปูง น้ําตาล สารใหความหวานแทนน้ําตาล นม น้ํามัน เนย แปูง ถั่ว ผลไม ไข เจล
ลี่ และสวนผสมอื่นๆ 

13) “พุดดิ้ง และขนมหวานประเภทเจลลี่” หมายถึง ผลิตภัณฑแที่มีความ
ออนนุม ไมวาจะมีสีสันหรือไมมีสีสัน มีรสชาติหวาน มีสวนผสมของนม ไข น้ําตาล หรือสารใหความ
หวานอื่นๆ  

14) “อาหารประเภทอบและทอด” หมายถึง อาหารที่มีสวนผสมของแปูง
ในการทํากรรมวิธีการผลิตดวยการอบหรือทอด เชน เคก คุกกี้  และแปูง ซึ่งมีสวนผสมของ ไขมัน
อ่ิมตัวหรือน้ําตาลในปริมาณที่สูง 
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(3) อัตราภาษี 
สําหรับอัตราภาษีนั้น จะเป็นไปตาม มาตรา 1005 แหงพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 2014) ซึ่งกําหนดใหจัดเก็บในอัตรารอยละ 2 
จากราคาของอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําหรือไมมีคุณคาทางโภชนาการที่ผูประกอบธุรกิจคา
ปลีกไดจําหนายใหกับผูบริโภค21 ซึ่งอัตรารอยละ 2 นี้ เป็นอัตราที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากภาษีการขาย
สินคาท่ัวไปซึ่งมีการจัดเก็บในอัตรารอยละ 5 ของราคาขายปลีก 

(4) การยื่นแบบช าระภาษี  
การยื่นแบบชําระภาษีนั้นใหผูเสียภาษีมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการโดย

แสดงยอดของรายรับจากการจําหนายสินคาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ทุกวันที่ 15 ของเดือนที่
ถัดจากเดือนที่เกิดรายได โดยชําระตอคณะกรรมการภาษีของรัฐนาวาโฮ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 
1012 และมาตรา 1013 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 
2014)  

(5) การจัดสรรเงินภาษี 
สําหรับการจัดสรรเงินภาษีที่ไดจากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ จะ

เป็นไปตามมาตรา 1020 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 
2014) ซึ่งกําหนดใหรายไดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีทั้งหมดจะนําไปเป็นรายไดเขาสู กองทุนที่
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชน (The Community Wellness Development Projects 
Fund) ซึ่งโครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชนนี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาการมี
กิจกรรมทางกายและสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือลดการเจ็บปุวยจากการเป็นโรคไมติดตอเรื้อรัง 
โครงการดังกลาวประกอบไปดวย การดําเนินการเพาะปลูกสวนผัก รานคาที่จําหนายสินคาเพ่ือ
สุขภาพ โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย การดําเนินการจัดสรางสถานที่ออกกําลังกาย เป็นตน 
ภายใตการเสนอแนะและการนําเสนอรายงานโดยคณะกรรมการของรัฐนาวาโฮ  ตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา 1007 A แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ Nation Act of 2014)  

อนึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการประกาศบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
ปีค.ศ.2014 และมีผลใชบังคับถึงสิ้นปี ค.ศ.2020 และอาจมีการพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช
ภาษีดังกลาวไดโดยการพิจารณาของสภาแหงรัฐนาวาโฮ  

นอกเหนือจากนี้แลว รัฐนาวาโฮ ยังไดมีการยกเวนภาษีการขายสินคา
ประเภทพืชผักผลไม เพื่อทําใหสินคาดังกลาวปลอดจากภาระภาษี อันเป็นการสงเสริมใหประชาชนใน
รัฐไดเขาถึงอาหารที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพมากข้ึน 

                                                           
21

 The Healthy Dine’ Nation Act of 2014, Section 1005. 
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(6) ข้อสังเกต 
การจัดเก็บภาษีของรัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นการ

จัดเก็บที่เรียบงาย โดยเป็นการจัดเก็บจากราคาขายปลีกเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 2 จากอัตราของภาษีการ
ขายโดยทั่วไปที่จัดเก็บรอยละ 5  แตอยางไรก็ดี บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากอาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นโทษตอรางกายของรัฐนาวาโฮนี้ เป็นบทบัญญัติที่มีรายละเอียดระบุไวอยางชัดเจนถึง
คํานิยาม และประเภท ของอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นโทษตอรางกาย ซึ่งครอบคลุมอาหารและ
เครื่องดื่มทุกประเภท และมีการระบุใหรายไดจากการจัดเก็บภาษีนี้ จะตองถูกนําไปใชเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางดานสุขภาพ นอกจากนี้แลวยังมีการออกกฎหมายยกเวนการจัดเก็บภาษีจากการขาย
สินคาการเกษตรเชนพืชผักผลไมอีกดวย ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มโดยคํานึงถึง
ประโยชนแและโทษเป็นสําคัญของรัฐนาวาโฮ จึงมีลักษณะเป็นภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะ(Earmark 
Tax) ที่สามารถนําแนวความคิดในการจัดเก็บมาพิจารณาปรับใชกับมาตรการทางดานภาษีในการ
จัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีกอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทยไดเป็นอยางดี 

 
3.2 การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศเม็กซิโก 

 
 นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทํา
ใหหวานของเมืองเบิรแคลี่ยแ และการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ
เขตปกครองตนเอง รัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว  ในปใจจุบันประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีอัตราของประชากรที่เจ็บปุวยและเสียชีวิตดวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเป็นปใญหาทางดาน
สุขภาพที่สําคัญของประเทศ ที่ไดนํามาตรการทางดานการจัดเก็บภาษีสําหรับสินคาที่มีความสัมพันธแ
กับสุขภาพ(ที่นอกเหนือจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ และยาสูบ) มาใชในการจัดการทางดานปใญหา
สุขภาพในการลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ22 ดวยการจัดเก็บภาษีในรูปแบบ
ภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพโดยมีวัตถุประสงคแในการลดการ
บริโภคและเพ่ิมรายไดใหกับรัฐ 
 

 

 

                                                           
22 “Indirect tax in 2015 EY P.10”, Accessed June 5, 2016, http://www. 

ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-indirect-tax-developments-in-2015/$FILE/ey-indir 
ect-tax-developments-in-2015.pdf. 



64 
 

 

3.2.1 ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษี23 
ประเทศเม็กซิโกจัดเป็นประเทศที่มีอัตราของประชากรที่เจ็บปุวยดวยกลุมโรคไม

ติดตอเรื้อรังอันไดแก โรคอวนและโรคเบาหวานสูงเป็นอันดับตนๆของโลก ซึ่งจากรายงานขององคแการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดรายงานวา ประชากรวัยผูใหญชาวเม็กซิโกรอยละ 32.8 ปุวย
เป็นโรคอวน นอกจากนี้ยังพบวาในกลุมประชากรวัยเด็กกวา 5 ลานคนปุวยเป็นโรคเบาหวาน24 ซึ่ง
พบวามีสาเหตุที่สําคัญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ สงผล
กระทบตอทั้งทางดานสุขภาพและงบประมาณแผนดินจนเป็นที่มาของการใชมาตรการทางดานภาษีใน
การจัดการปใญหาทางดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพโดย
เป็นการดําเนินการของหนวยงานทางดานสาธารณสุขที่เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษี
การบริโภคดวยการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีโทษตอสุขภาพ 

แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอ 
สุขภาพมีทั้งผูสนับสนุนและผูตอตาน ซึ่งผูตอตานที่สําคัญนั้นไดแกกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม 
สินคาที่อยูในขอบขายที่จะตองถูกจัดเก็บภาษี  แตอยางไรก็ดี ประธานาธิบดี  Enrique Peña Nieto 
ของประเทศเม็กซิโก ไดรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือผลักดันนโยบายในการ
จัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นหนึ่งในมาตรการในการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเงินและภาษีอากรของประธานาธิบดี Enrique Peña Nieto ดวยการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
กฎหมายการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (Special tax on productions and  
services )25 ซึ่งกําหนดใหสินคาและบริการเฉพาะอยาง26 ดวยการบัญญัติเพ่ิมสินคาประเภท

                                                           
23

 Pan American Health Organization Mexico, “Taxes on Sugar-sweetened 
Beverages as a Public Health Strategy: The Experience of Mexico,” Assessed July 16, 
2016, http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18391/9789275118719_ 
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

24
 “Mexico passes 'junk food tax' reform,” Accessed October 14, 2015, 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24766027. 
25KPMG, “Mexico - Tax reform 2014, overview of general provisions,” 

Accessed October 14, 2015, https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Art 
iclesPublications/taxnewsflash/Documents/mexico-no2-nov8-2013.pdf. 

26
 กฎหมายการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ  Special tax on productions 

and services (IEPS) ถือเป็นกฎหมายภาษีการบริโภคเฉพาะของประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีการจัดเก็บ

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24766027
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/mexico-no2-nov8-2013.pdf
https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/mexico-no2-nov8-2013.pdf
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เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลใหเป็นสินคาที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งเมื่อราง
กฎหมายฉบับนี้เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ไดมีการบัญญัติสินคาเพ่ิมเติมที่จะตองถูกจัดเก็บ
ภาษีจากสินคาและบริการพิเศษเพ่ิมเติมจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาล ไดแกอาหารที่ให
พลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคเพ่ิมขึ้นมาจากเดิมที่มีขอเสนอใหจั ดเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลแตเพียงอยางเดียว ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
31 ตุลาคม ค.ศ.2013 เป็นตนมา  

3.2.2 โครงสร้างของภาษี27 
การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพของประเทศเม็กซิโก

นั้น จะเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (Special tax on 
productions and services (LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS :IEPS)) เรียกโดยยอวา IEPS Act ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.2.2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
สําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการ

พิเศษ ไดแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผูประกอบการที่ผลิตสินคาหรือนําเขาสินคาประเภท
อาหารและเครื่องดื่มตามประเภทที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยเป็นการจัดเก็บในระดับโรง
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผูประกอบการซึ่งเป็นโรงอุตสาหกรรมจําหนายสินคาใหกับผูบริโภค
โดยตรงดวย 

3.2.2.2 ฐานภาษี 
สําหรับฐานภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษแบง

ออกไดเป็นสองกลุม ไดแก เครื่องดื่มและอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค  
ดังนี้ 

(1) เครื่องดื่ม ไดแก เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความ
หวาน (Sugar-sweetened beverages) และเครื่องดื่มชูกําลัง (Energy drink) 

(2) อาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค (Non-
staple energy-dense foods) ไดแก 

                                                           

ภาษีจากสินคาและบริการเฉพาะอยาง เชนสินคาประเภทผลิตภัณฑแปิโตรเลียม เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ 
ยาสูบ การปลอยมลพิษ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับกฎหมายสรรพสามิตของประเทศไทย 

27 USDA, “The Junk Food Tax in Mexico,” Assessed October 24, 2015, 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Mexican%20Junk%20Food%
20Tax_Mexico%20ATO_Mexico_4-9-2014.pdf. 
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1.ขนมขบเคี้ยว (Snacks) 
2.ผลิ ต ภัณ ฑแ ป ร ะ เ ภ ทข น ม  ลู ก ก ว า ด ต า ง ๆ (Confectionery 

products)  
3.ช็ อก โ กแลต  และผลิ ตภัณฑแ อ่ื น ๆที่ มี ส ว นผสมของ โก โ ก  

(Chocolate and other cocoa-derived products) 
4.พุดดิ้ง (Flans and puddings) 
5.ผลิตภัณฑแประเภทผักและผลไมรสหวาน (Fruit- and  

vegetable-derived sweets) 
6.เนยถั่ว และช็อกโกแลตฮาเซลนัทสเปรด (Peanut butter and 

hazelnut spreads) 
7.ผลิตภัณฑแนมขน (Dulce de leche) 
8.ธัญพืชแปรรูป (Cereal-based processed foods)  
9.ไอศกรีม และผลิตภัณฑแประเภทไอศกรีมอยางอ่ืน เชน เกล็ด 

น้ําแข็งใสหวานเย็น เป็นตน (Ice cream, snow cones, and popsicles) 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ไดมี

บทบัญญัติที่ใหความหมายของสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มตามที่ไดกลาวมาขางตนในมาตรา 3 
(Article 3) ดังตอไปนี้ 

1.เครื่องดื่มชูกําลัง (Energy drinks) หมายถึง เครื่องดื่มที่ไมมีสวนผสม
ของแอลกอฮอลแ ซึ่งมีสวนผสมของคาเฟอีนที่มีปริมาณตั้งแต 20 มิลลิกรัมขึ้นไปตอปริมาณ 100 
มิลลิลิตร และมีการเติมสารใหพลังงานประเภท taurine หรือ glucuronolactone หรือ thiamine 
หรือสารใหพลังงานอยางอ่ืนที่มีผลเชนเดียวกับสารใหพลังงานประเภทที่กลาวมาขางตน ซึ่งรวมถึงสาร
ใหพลังงานที่เป็นหัวน้ําเชื้อเขมขน แปูง หรือน้ําหวานเขมขน   

2.เครื่องดื่มปรุงแตง (Flavored beverages) หมายถึง เครื่องดื่มที่ไมมี 
สวนผสมของแอลกอฮอลแ ที่มีการใชน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆเป็นสวนผสมไมวาเครื่องดื่มนั้นจะ 
มีสวนผสมของผักผลไมหรือไม และไมวาจะมีการอัดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแหรือไมก็ตาม 

3.น้ํ าตาล (Sugar) หมายความรวมถึ ง  น้ํ าตาลประเภท 
monosaccharides, disaccharides, และ polysaccharides ที่ใชเป็นสารใหความหวานที่ให
พลังงาน 

4.ผลิตภัณฑแประเภทยาน้ํา (Oral electrolyte solutions) ไดแก
ผลิตภัณฑแที่ใชในการรักษาโรค ซึ่งมีสวนผสมของ anhydrous glucose, potassium, chloride, 
sodium chloride, และ trisodium citrate  
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5.ปริมาณแคลอรี่ (Caloric density)  จะถูกกําหนดโดยพลังงานที่แสดง
ออกมาตอปริมาณอาหาร 100 กรัม ที่ไดมาจากการคํานวณปริมาณแคลอรี่จากอาหารที่มีน้ําหนัก 
100 กรัม 

6.ขนมขบเคี้ยว (Snacks) หมายถึง อาหารแปรรูปที่ทําจากผลิตภัณฑแ
ธัญพืช ไมวาจะดวยวิธีการ ทอด อบ ปิ้ง หรือยาง หรือวิธีอ่ืนใด โดยมีสวนผสมของเกลือ หรือสวนผสม
อ่ืนๆเพื่อเพ่ิมรสชาติและวัตถุเจือปนอาหาร 

7.ผลิตภัณฑแประเภทขนม ลูกกวาดตางๆ (Confectionary products) 
หมายความรวมถึงการเลียนกลิ่นหรือปรุงแตงรสเพื่อใหเป็นผลิตภัณฑแดังกลาว  

8.ช็อกโกแลต (Chocolate) หมายถึง ผลิตภัณฑแที่เกิดจากการนําโกโกไป
ผสมกับน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารอื่นๆ 

9.โกโก หมายความรวมถึง เนยโกโก โกโกชนิดเหลวหรือชนิดแผน รวมถึง
โกโก หรือที่รวมกับผลิตภัณฑแแอลกอฮอลแ หรือสารอื่นๆ 

10.พุดดิ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑแที่เกิดจากการรวมสวนผสมของ ไข นม 
และน้ําตาลโดยผานกระบวนการใหความรอนโดยมีการปรุงแตงรสใหเป็นรสชาติตางๆ  

11.ขนมปใงพุดดิ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑแที่ทําจากเคกหรือขนมปใงที่ละลาย
ในน้ําและนมโดยมีการใสน้ําตาลและผลไมลงไป 

12.ผลิตภัณฑแประเภทผักและผลไมรสหวาน (Fruit and vegetable-
derived sweets) หมายความถึงการนําผักและผลไมที่มีรสหวานมาแปรรูปไมวาจะดวยการตกผลึก
หรือแชแข็ง เชนแยมผลไม เป็นตน 

13.เนยถั่ว และช็อกโกแลตฮาเซลนัทสเปรด (Peanut butter and 
hazelnut spreads) ไดแกผลิตภัณฑแที่ใชทาขนมปใง รวมถึงผลิตภัณฑแที่ใชเกลือหรือสารใหความ
หวาน 

14.ผลิตภัณฑแนมขน (Dulce de leche) รวมถึง cajeta, jamoncillo, 
และnatillas  

15.ธัญพืชแปรรูป ไดแก การแปรรูปธัญพืชที่ไดมาจากสวนตางๆของพืช 
ไมวาจะดวยการอบ ทอด ตาก และไมวาจะมีการใสผลไมหรือเมล็ดพันธุแพืชอยางอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม 

16.ไอศกรีม หมายถึง อาหารที่ไดจากกระบวนการผลิตดวยความเย็นจาก
เครื่องจักรซึ่งมีการผสมสวนประกอบตางๆ ไมวาจะเป็น ไขมันจากพืช ไข หรือผลิตภัณฑแอาหารอยาง 
อ่ืนรวมอยูดวย28 

                                                           
28

 Pan American Health Organization Mexico, supra note 23, pp.50-51. 
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3.2.2.3 อัตราภาษี  
อัตราภาษีสําหรับสินคาประเภทเครื่องดื่มนั้น หากเป็นเครื่องดื่มที่มี 

สวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความหวาน29 จะตองเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ กลาวคือ จะตอง
เสีย ภาษีในอัตรา 1 เปโซ ตอ 1 ลิตร โดยคํานวณจากยอดปริมาณการผลิตเครื่องดื่มของโรง
อุตสาหกรรม แตถาหากเครื่องดื่มนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องดื่มชูกําลัง จะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 
25 ของมูลคาสินคา ซึ่งเป็นการ จัดเก็บในอัตราตามมูลคา 

สําหรับอัตราภาษีจากอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการ
บริโภคจะพิจารณาจากการใหพลังงานของอาหารดังกลาว ซึ่งมีการกําหนดการใหพลังงานตอปริมาณ
ของอาหาร กลาวคือ หากอาหารกลุมดังกลาว มีการใหพลังงานตั้งแต 275 กิโลแคลอรี่ขึ้นไป ตอ
ปริมาณ 100 กรัมของอาหาร อาหารกลุมดังกลาวก็จะตองเสียภาษีในอัตราตามมูลคาในอัตรารอยละ 
8 ของราคาสินคานั้นๆ  และหากอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคตามที่ระบุ
ไวนั้น ไมไดมีการแสดงฉลากสัญลักษณแทางโภชนาการ จะตองถูกสันนิษฐานโดยเด็ดขาดวาเป็นอาหาร
ที่ใหพลังงานตั้งแต 275 กิโลแคลอรี่ตอปริมาณ 100 กรัมของอาหาร จนกลาวจะไดมีการพิสูจนแวา
อาหารนั้นๆใหคาพลังงานที่ต่ํากวาที่กําหนดไว30  

3.2.2.4 ข้อยกเว้น31 
สําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีไดแกสินคา

ดังตอไปนี้ 
(1) การผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นของ

ประเทศเม็กซิโก 
(2) อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือใชในทางการแพทยแซึ่งไดรับการรับรองจาก

หนวยงานทางดานสาธารณสุข 
3.2.3 ผลการด าเนินงาน 

นับตั้งแตไดมีการบังคับใชกฎหมายภาษีการบริโภคที่จัดเก็บจากอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ( IEPS Act) ไดกอใหเกิด
ผลลัพธแที่เกิดขึ้นในดานตางๆ  ในสวนดานรายได จากขอมูลการจัดเก็บรายไดของหนวยงานทางดาน
การคลัง ระบุวา ภาครัฐมีรายไดจากภาษีเ พ่ิมขึ้นซึ่ งเป็นผลจากการปรับขึ้นของอัตราของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เป็นหนึ่งในมาตรการปฏิรูปการเงินและภาษีอากร รวมถึงการแกไ ขเพ่ิมเติม

                                                           
29

 USDA, supra note 25. 
30

 Ibid. 
31 Pan American Health Organization Mexico, supra note 23, pp.49-50. 
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พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ( IEPS Act) ที่ไดเพ่ิมฐานภาษีจากสินคาดวยการ
จัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ จึงสงผลใหรายไดของภาครัฐเพ่ิมขึ้น32 
นอกจากนี้แลวในสวนของรายไดท่ีจัดเก็บไดจากพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (IEPS 
Act) ที่ไดมีการขยายฐานภาษีใหจัดเก็บจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ ทํา
ใหรายไดที่ไดรับจากการจัดเก็บภาษีชนิดนี้เพ่ิมสูงขึ้นโดยจัดเก็บภาษีไดถึง 54,979 ลานเปโซ
(4,057,500,000 เหรียญสหรัฐ)33  

สําหรับผลของภาษีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคนั้น ไดมีการศึกษา
ของสถาบันสาธารณสุขแหงชาติ(INSP) รวมกับศูนยแวิจัยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรแทคาโลไรนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา(Carolina Population Center of the University of North Carolina at 
Chapel Hill, USA) ซึ่งไดทําการศึกษาผลของการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มผสมน้ําตาลตั้งแตเดือน 
มกราคม ค.ศ.2014 ที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งผลการศึกษาพบวา34 มีการบริโภค
เครื่องดื่มผสมน้ําตาลที่ลดลงประมาณรอยละ 6  เมื่อเทียบกับอัตราการบริโภคเครื่องดื่มดังกลาวในปี 
ค.ศ. 2013 นอกจากนี้แลวยังพบวา ประชากรมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มที่ไมถูกจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 
ไดแก เครื่องดื่มรสหวานที่ใชสารใหความหวานเทียม น้ําแร น้ําเปลา น้ําผลไมที่ไมผสมน้ําตาล และ 
นมที่ไมผสมน้ําตาล  ในสวนของอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคนั้น การปรับ
เพ่ิมอัตราภาษีพบวา ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงหรือลดการบริโภคของอาหารในกลุมดังกลาว35 

นอกจากนี้แลวยังพบวาไดมีคําแนะนําจากรัฐบาลในเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจายของรัฐเกี่ยวกับการนํารายไดจากการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการพิเศษใหนําไปใชใน
รูปแบบของภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะ ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปใญหา
เกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคอวน โรคเบาหวาน รวมถึง นําไปใชจายเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพของน้ําดื่มในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่สาธารณะ36  

 
 
 
 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 USDA, supra note 25. 
34

 Ibid. 
35

 USDA, supra note 25. 
36

 Ibid. 
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3.3 การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากสินค้าประเภทอาหารของประเทศออสเตรเลีย 
 

3.3.1 หลักการจัดเก็บภาษีการบริโภคของประเทศออสเตรเลีย37 
การจัดเก็บภาษีจากการบริโภคของประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นการจัดเก็บตาม

พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 (A Nex Tax System Goods and 
Service Tax ACT 1999) โดยเป็นการจัดเก็บภาษีจากการบริโภคสินคาและบริการ(Goods and 
Services Tax : GST) โดยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งภาษีจากการบริโภคสินคา
และบริการนี้เป็นภาษีที่มีลักษณะคลายกับภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก็บภาษีจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้นในแตละ
ขั้นตอนการผลิต จําหนาย หรือใหบริการ 

3.3.1.1 โครงสร้างภาษี 
สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการสําหรับการจัดเก็บภาษีจากการ

บริโภคสินคาและบริการของประเทศออสเตรเลียนั้น สามารถจําแนกไดเป็น 3 กรณี คือ การขาย
สินคาหรือการใหบริการที่ตองเสียภาษี (Taxable supplies) การขายสินคาหรือการใหบริการที่ปลอด
ภาษี (GST-free supplies) และการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีสินคาและบริการ
(Input taxed supplies) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษี (Taxable supplise) 
การขายสินคาหรือการใหบริการที่จะตองเสียภาษีนั้นจะตองพิจารณาจาก

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
1. ตองเป็นการขายสินคา ใหบริการ ใหคําแนะนํา ให  โอน

อสังหาริมทรัพยแ หรือการกอ โอน สงวน และระงับไวซึ่งสิทธิ หรือการใหบริการทางการเงิน เป็นตน 
2. ตองเป็นการขายสินคาหรือการใหบริการเพ่ือใหไดมาซึ่งคาตอบแทน 

(The supply for consideration) 
3. เป็นการขายสินคาหรือการใหบริการที่มีความเกี่ยวของทั้งโดยตรงหรือ

โดยออมกับการประกอบธุรกิจ (The supply in the course or furtherance of an enterprise) 
4. เป็นการขายสินคาหรือการใหบริการที่เกี่ยวของหรือเกิดขึ้นในประเทศ

ออสเตรเลีย (The supply connected with Australia) 

                                                           
37

 ทิพยแวิมล แสนอุบล, “การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการใหบริการทางการศึกษา :
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย, ” (วิทยานิพนธแ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2557), น.99. 
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5.เป็นการขายสินคาหรือการใหบริการโดยผูประกอบการจดทะเบียนหรือ
ถูกบังคับใหจดทะเบียนตามกฎหมายภาษีสินคาและบริการ(Register, or required to be 
registered for GST)  

6.การขายสินคาหรือการใหบริการนั้นตองไมใชการขายสินคาหรือการ
ใหบริการที่ปลอดภาษี และตองไมใชการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
(The supply is neither GST-free nor input-taxed)38 

(2) การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ปลอดภาษี (GST-free supplies)39 
การขายสินคาหรือการใหบริการที่ปลอดภาษี คือ การขายสินคาหรือการ

ใหบริการที่ไมตองเสียภาษีสินคาและบริการ โดยผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการไมสามารถ
เรียกเก็บภาษีสินคาและบริการจากผูบริโภคหรือผูรับบริการได แตในขณะเดียวกันผูประกอบการจด
ทะเบียนสามารถขอเครดิตภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการและไดจายไปคืนได สงผลใหสินคาหรือ
บริการนั้นปลอดจากภาษีสินคาและบริการอยางแทจริงเนื่องจากไมมีภาษีแฝงอยูในราคาสินคาหรือ
คาบริการซึ่งจะมีผลกระทบตอผูบริโภค สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่ปลอดภาษี ไดแก 

1. การใหบริการทางการแพทยแและสาธารณสุข(Health and medical 
care service) 

2. การใหบริการทางการศึกษา (Educational service) 
3. อาหารที่จําเป็นเพ่ือการบริโภคของมนุษยแ (Food for human 

consumption) ยกเวนอาหารสําเร็จรูป (Prepared foods) ลูกอม(Confectionery) ขนมขบเคี้ยว
(Snacks) ไอศกรีม (Ice cream) ขนมปใงกรอบ (Biscuits) เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ(Alcohol) น้ําอัดลม
(Soft drinks) เป็นตน 

4. การกระทําเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือสาธารณประโยชนแ (Activities of 
charities and related bodies) 

5. การขนสงและการทองเที่ยวระหวางประเทศ (International travel 
and transport)  

6. การโอนหรือขายกิจการ (Sales of going concerns) 
7. การกระทําที่เก่ียวของกับที่ดิน (Certain dealings with land)  
8. การสงออกสินคา (Exports) 
9. การใหบริการดานศาสนา (Religious service) 

                                                           
38

 เพ่ิงอ้าง, น.100. 
39

 ทิพยแวิมล แสนอุบล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.101. 



72 
 

การขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีสินคาและบริการ 
(Input taxed supplies)  

การขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีสินคาและบริการ คือ 
การขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดรับยกเวนภาษีซึ่งในประเทศออสเตรเลียเรียกวา “Input taxed 
supplies” สวนในประเทศอ่ืนเรียกวา “Exempt supplies” ซึ่งการขายสินคาหรือการใหบริการที่
ไดรับยกเวนภาษีนี้แมผูบริโภคที่เป็นผูซื้อสินคาหรือรับบริการจะไมมีภาระภาษีรวมในสินคาหรือ
บริการ แตขณะเดียวกันผูประกอบการก็ไมสามารถขอเครดิตภาษีซื้อที่ไดจายไปในการดําเนินกิจการ
คืนได สําหรับกิจการที่ไดรับยกเวนภาษี ไดแก 

1. การใหบริการทางการเงิน (Finanacial supplies) เชน การใหกูยืม
เงินและการออกหุนกู 

2. การใหบริการเชาที่พักอาศัย ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือการอยูอาศัย 
(Residential rent)  

3. การขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือการอยูอาศัย (แตไมรวมถึงการขาย
บานใหม) (Residential premises) 

4. การทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งที่มีมูลคา (Precious metals) 
5. อาหารที่ขายในรานขายอาหารหรือโรงอาหารของโรงเรียน(School 

tuckshops and canteens) 
6. การระดมทุนขององคแกรการกุศลหรือเพ่ือสาธารณะ (Fund-raising 

events conducted by charitable institutions) 
3.3.1.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (Entities) 

ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก ผูที่ประกอบกิจการหรือกระทําการในทางธุรกิจ 
(Business transactions) ซึ่งทําการขาย แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการเพ่ือใหเกิดการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจ (Inflows and outflows) ไมวาผูประกอบการจะอยูในรูปบุคคลธรรมดา ( individual) 
องคแกรที่รวมตัวกัน (Body corporate) กิจการบริษัท (Corporation sole) หางหุนสวน 
(Partnership) องคแกรของรัฐ (Body politic) การรวมตัวกันเป็นสมาคม ทรัสหรือทรัสตี กองทุน
ผูสูงอายุ ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จดทะเบียนตามระบบภาษีสินคาและบริการสามารถเรียกเก็บภาษีสินคา 
และบริการจากผูบริโภคโดยคิดรวมเขาไปในราคาสินคา40 

 
 

                                                           
40

 เพ่ิงอ้าง, น.103. 
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3.3.1.3 ฐานภาษี (Value of a Supply) 
ฐานภาษีสําหรับภาษีสินคาและบริการ ไดแก การขายสินคา การ

ใหบริการ (the supply of goods, services) การใหคําแนะนําหรือขอมูล (Provision of advice or 
information)  การบริจาคหรือการให  (Grant)  การโอน (Transfer)  การโอนสิทธิ เรียกรอง 
(Assignment) การใหบริการทางการเงิน (Financial supply) และการกระทําหรืองดเวนการกระทํา 
ในบางกรณี41  

3.3.1.4 อัตราภาษี 
สําหรับอัตราภาษีของภาษีสินคาและบริการของประเทศออสเตรเลียมี

อัตรา เดียว คือ รอยละ 10 ของราคาสินคาที่ขายหรือคาบริการ โดยราคาสินคาหรือคาบริการทั้งหมด
จะตองแสดงภาษีสินคาและบริการรวมเขาไปดวย42 

3.3.1.5 ความรับผิดในการเสียภาษี 
ความรับผิดในการเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อผูประกอบการจดทะเบียนได

ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการที่ตองเสียภาษ฿ใหแกผูบริโภค โดยเรียกเก็บในอัตรารอยละ 10 
ของมูลคาราคาหรือคาบริการซึ่งราคาสินคาหรือคาบริการที่ผูซื้อหรือผู รับบริการไดชําระนั้นจะรวม
ภาษีสินคาและบริการเอาไวดวย เมื่อผูประกอบการไดเก็บภาษีจากผูบริโภคแลวจะตองทําบัญชีและ
นําภาษีสงใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีตอไป   แตอยางไรก็ตาม ถาผูซื้อหรือผูรับบริการเป็น
ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูในระบบภาษีก็จะสามารถนําภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาขอเครดิตภาษีได 
สําหรับสินคาหรือบริการนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจ สงผลใหผูประกอบการไมตอง
รับภาระภาษีซื้อของกิจการ และระบบการขอเครดิตภาษีนี้ทําใหภาษีทีเกิดขึ้นสะสมในแตละขั้นตอน
ของการผลิตเพิ่มข้ึน และตกเป็นภาระแกผูบริโภครายสุดทาย (End-user) หรือผูบริโภคเอกชนที่ไมได
เป็นผูประกอบการ43 

3.3.1.6 การจดทะเบียน 
การจดทะเบียนสําหรับผูประกอบการนั้น จะตองไปจดทะเบียนกับ

หนวยงานจัดเก็บภาษี เมื่อกิจการใดมีรายรับจํานวนไมนอยกวา 75,000 เหรียญ หรือ 150,000 
เหรียญสําหรับองคแกรที่ไมแสวงหากําไร กฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียนเป็นผูประกอบการภาษี

                                                           
41

 ทิพยแวิมล แสนอุบล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.103. 
42

 เพ่ิงอ้าง, น.103 
43

 ทิพยแวิมล แสนอุบล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35,น.104. 
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สินคาและบริการ สวนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนนอยกวานั้น สามารถเลือกที่จะจดทะเบียนหรือไมก็ได 
ซึ่งผูที่จดทะเบียนเทานั้นถึงจะสามารถใชสิทธิเครดิตภาษีได44 
 3.3.2 การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการประเภทอาหารของประเทศออสเตรเลีย 
  สืบเนื่องจากอาหารถือเป็นปใจจัยที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษยแ ประเทศ
ออสเตรเลียจึงกําหนดใหสินคาหรือบริการประเภทอาหารเป็นสินคาที่ปลอดภาษี (GST-free)45 หรือมี
การจัดเก็บภาษีในอัตราศูนยแซึ่งสงผลใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาประเภทอาหารไดโดยไมมีตนทุน
ทางภาษีแฝงอยู และทําใหผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อที่เกี่ยวของกับกิจการได อยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวาสินคาประเภทอาหารทุกชนิดจะเป็นสินคาที่ปลอดภาษี การพิจารณาวาสินคา
อาหารประเภทใดบางที่เป็นสินคาที่ปลอดภาษีนั้น จะตองพิจารณาจาก พระราชบัญญัติระบบภาษี
ใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 Subdivision 38-A ประกอบกับคําแนะนําทางภาษีสําหรับ
อาหารของกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office :ATO) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  

3.3.2.1 ความหมายของอาหาร 
สําหรับความหมายของคําวาอาหารนั้น พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม

(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 มาตรา 38-4 (Section 38-4) ไดบัญญัติใหความหมายของคําวา
อาหารไววา อาหาร หมายถึง สิ่งตางๆตามที่ระบุไวดังตอไปนี้ หรือการผสมกันของสิ่งของใดๆ ดังนี้46 

อาหารสําหรับการบริโภคของมนุษยแ ไมวาจะผานกระบวนการหรือ
กรรมวิธีการผลิตอยางอ่ืนหรือไม 

- สวนผสมของอาหารเพื่อใชในการบริโภคของมนุษยแ 
- เครื่องดื่มสําหรับการบริโภคของมนุษยแ รวมถึงน้ําเปลา 
- สวนผสมในเครื่องดื่มสําหรับการบริโภคของมนุษยแ 
- สินคาที่นํามาผสมหรือรวมกับอาหารเพ่ือใชในการบริโภคของมนุษยแ 

เชนเครื่องปรุงรสตางๆ 
- ไขมันและน้ํามันเพ่ือใชในการประกอบอาหาร แตไมรวมถึง สัตวแที่มี

ชีวิต  นมวัวที่ยังไมไดผานกระบวนการผลิต เมล็ดธัญพืชจากตนที่ยังไมไดเก็บหรือผานกระบวนการ
แปรรูปอยางอ่ืน พืชที่เพาะปลูกโดยที่ยังไมไดผานการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

                                                           
44

 เพ่ิงอ้าง, น.105. 
45

 Philip McCouat, Australian Master GST Guide, (Sydney : Wolters Kluwer 
CCH, 2015), p.399. 

46 A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999, Section 38-4. 
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3.3.2.2 อาหารที่ปลอดภาษี (GST-free)  
สําหรับอาหารที่เป็นอาหารที่ปลอดจากภาระภาษีนั้น บทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 ไมไดมีบทบัญญัติที่ใหตัวอยางหรือ
ลักษณะของอาหารที่ปลอดภาษีไวโดยตรง ซึ่งจะมีก็แตเพียงบทบัญญัติที่ใหความหมายของคําวา
อาหารดังที่กลาวไวขางตน แตอยางไรก็ดีไดมีคําแนะนําของหนวยงานการจัดเก็บภาษีของประเทศ
ออสเตรียเลีย (Australian Taxation Office :ATO) ไดใหคําแนะนําและยกตัวอยางเกี่ยวกับอาหารที่
ปลอดภาษี(GST-free) ดังตอไปนี้47 

- ขนมปใงและขนมปใงกอนที่ไมผานการเคลือบดวยความหวาน 
- สวนผสมที่ใชสําหรับทําอาหาร เชน แปูง น้ําตาล ผงฟูสําหรับผสมเคก 
- ไขมันและน้ํามันที่ใชในการปรุงอาหาร 
- นมที่ไมไดผานการปรุงแตงรส (flavored milk) ครีม ชีส และไข 
- เครื่องเทศ ซอสปรุงรส และเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ 
- น้ําดื่มบรรจุขวด 
- น้ําผลไมหรือน้ําผักซึ่งจะตองมีสวนผสมของผลไมหรือผักไมต่ํากวารอย

ละ 90 ของผลิตภัณฑแ 
- ชาและกาแฟ (แตไมรวมถึงชาและกาแฟที่พรอมดื่ม) 
- ผลิตภัณฑแอาหารสําหรับทารก 
- เนื้อสัตวแสําหรับการบริโภคของมนุษยแที่ใชเป็นวัตถุดิบสําหรับทําอาหาร   

(แตไมรวมถึงเนื้อสัตวแที่ผานการปรุงในลักษณะเป็นอาหารที่สามารถบริโภคไดทันที หรือเนื้อสัตวแที่ใช  
เป็นสวนผสมของขนมขบเค้ียว)  

-  ผัก ผลไม ปลา และซุป ที่เป็นของสด ของแชแข็ง ของแหง หรือไดผาน 
การบรรจุในรูปของหีบหอ หรือกระปอง  

- ผลิตภัณฑแที่ใชสําหรับขนมปใง เชนน้ําผึ้ง แยม เนย   
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาอาหารตามที่กลาวมานั้นมีลักษณะที่เป็นวัตถุดิบเพ่ือ การนําไปเป็นสวนผสมใน
การทําอาหารหรือเพ่ิมรสชาติของอาหารซึ่งมีลักษณะที่เป็นอาหารที่จําเป็นเพ่ือการบริโภคของมนุษยแ
เพ่ือการดํารงชีวิตอยูของมนุษยแอยางแทจริง ซึ่งไมมีลักษณะของอาหารฟุุมเฟือยหรืออาหารที่เป็นโทษ
ตอสุขภาพ 
 

                                                           
47Australian Taxation Office, “GST Food Guide,” Accessed  December 7, 

2015, https://www.ato.gov.au/print-publications/gst-food-guide/. 
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3.3.2.3 อาหารที่จะต้องเสียภาษี  
แมโดยหลักแลว อาหารจะถือเป็นสินคาและบริการที่ปลอดภาระภาษีก็

ตาม  แตอยางไรก็ดี ไดมีบทบัญญัติยกเวนใหอาหารในสินคาและบริการบางประเภทเป็นอาหารที่ไม
ปลอด จากภาระภาษี ซึ่งจะเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 38-3 (Section 38-3) ไดแกกรณี
ตอไปนี้48 

1. อาหารเพ่ือการบริโภคของมนุษยแที่ไดจําหนาย ณ สถานที่จําหนาย
(premises) ที่มีการจัดหาอาหารไวเพ่ือจําหนาย  ซึ่งสถานที่จําหนายนั้น จะเป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 38-5 ซึ่งไดกําหนดสถานที่จําหนายที่จะทําใหสินคาประเภทอาหารจะตองเสียภาษีนั้น ไดแก
สถานที่ซึ่งมีความสัมพันธแกับการจัดหาอาหารเพ่ือการบริโภค, บริเวณโดยรอบรานกาแฟหรือที่
สาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีการจัดหาอาหารเพ่ือการบริโภค, พ้ืนที่ที่มีการจํากัดบริเวณโดยรอบ 
เชนสนามฟุตบอล สวน สวนสนุก หรือพ้ืนที่ที่คลายคลึงกันโดยมีขอบเขตของพ้ืนที่ที่ชัดเจน แตไม
รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะ จนกวาจะไดมีการระบุใหพ้ืนที่ดังกลาวเป็นสถานที่จําหนายจากสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับสถานที่จําหนายนี้ ไดมีหนังสือตอบขอหารือที่ GSTD2000/4 และ 
GSTD2000/5 วินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จําหนายซึ่งมีสาระสําคัญวา สถานที่จําหนายอาหารที่จะตอง
เสียภาษีนั้น จะตองเป็นการจําหนายอาหารที่สามารถบริโภคไดทันที ในสถานที่ที่มีการจัดหาอาหารให 
เชน ในภัตตาคาร คาเฟุ โรงแรม ซูเปอรแมารแเก็ต คลับ เลาจแ พาหนะโดยสารสาธารณะ เป็นตน 

2. อาหารที่ผานการปรุงดวยความรอนสําหรับการบริโภคที่ไดนําออกมา
จากสถานที่จําหนาย  

3. อาหารที่ไดระบุไวในตาราง 1 ทายพระราชบัญญัติ  
4. เครื่องดื่ม หรือสวนผสมสําหรับเครื่องดื่มเป็นพิเศษ ซึ่งตองพิจารณา 

ลักษณะและประเภทของเครื่องดื่มตามที่ระบุไวในตาราง 2 ทายพระราชบัญญัติซึ่งไดกําหนดประเภท
ของเครื่องดื่มท่ีปลอดภาษีไว  

5. อาหารในประเภทที่ไดระบุไวเป็นพิเศษ  
อยางไรก็ตาม การพิจารณาถึงประเภทของอาหารที่ปลอดภาษี หรือ

อาหารที่จะตองเสียภาษีนั้น จะตองพิจารณาจากตารางทายพระราชบัญญัติที่กําหนดประเภท ชนิด 
และลักษณะของอาหารที่เป็นอาหารที่ปลอดภาษีหรืออาหารที่จะตองเสียภาษีไว ซึ่งตาราง 1 นั้นจะ
เป็นการระบุลักษณะของอาหารที่จะตองเสียภาษี (Food that is not GST-free) และ ตาราง 2 ที่
เป็นการระบุประเภทของเครื่องดื่มท่ีปลอดภาษี (Beverages that are GST-free) ไว ดังตอไปนี้ 

 

                                                           
48 A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999, Section 38-3 
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(1) อาหารที่จะต้องเสียภาษี  
สําหรับอาหารที่จะตองเสียภาษีตามตาราง 1 ของพระราชบัญญัติ

ระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 ไดระบุประเภทของอาหารและอาหารที่จัดอยูใน
ประเภทนั้นๆ ดังตอไปนี้49 

1 อาหารสําเร็จรูป  ไดแก 
1.1  คีช (quiches) คือ แปูงอบกรอบใสคัสตารแด เนย และ

สวนผสมอื่นๆ 
1.2 แซนดแวิช (ไมวาจะเป็นชนิดหรือแบบของขนมปใงลักษณะใดๆ

ก็ตาม) 
1.3 พิซซา และอาหารประเภทอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
1.4 ผลิตภัณฑแที่ใชสําหรับการเตรียมอาหาร แตไมรวมถึงซุป 
1.5 อาหารที่ใชประดับอาหารหลักในภาชนะ เชน ชีส เนื้อเย็น 

ผลไมหรือผัก ที่ใชหรือเตรียมในการตกแตงอาหารหลัก 
1.6 แฮมเบอรแเกอรแ เบอรแเกอรแไก และอาหารอื่นที่คลายคลึงกัน 
1.7 ผลิตภัณฑแประเภทไสกรอก 

2 ผลิตภัณฑแประเภทขนมหวาน ลูกกวาด 
2.1 ขนม หรือผลิตภัณฑแอ่ืนที่มีสวนประกอบหลักเป็นขนม 
2.2 ขาวโพดคั่ว (popcorn) 
2.3 ขนมประเภทลูกอมรสหวาน 
2.4 ขนมประเภทธัญพืชอัดแทงหรืออาหารประเภทอ่ืนที่

คลายคลึงกันที่มีสวนประกอบของธัญพืช  
2.5 ผลไมแชอิ่ม และผลไมแหง 
2.6 ขิงดองหรือที่ผานกรรมวิธีอ่ืนในการถนอมอาหาร 
2.7 เคกปรุงแตงที่สามารถรับประทานได 

3 อาหารวางประเภทขนมขบเค้ียว 
3.1 มันฝรั่งทอดกรอบ มันฝรั่งแทงหรือหลอด มันฝรั่ง ขาวโพดอบ

กรอบ  เบคอน หรือ หมูแผน หรือกุงทอด 
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 A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999,Schedule1-Food 
that is not GST-free 
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3.2 เมล็ดหรือถั่วที่ไดผานกรรมวิธีการผลิตหรือเก็บรักษาไวดวย
การอบเกลือ ปรุงรส รมควัน หรือคั่ว หรือวิธีอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

3.3 ไขปลาคาเวียรแ และผลิตภัณฑแอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
3.4 อาหารที่คลายคลึงกับมันฝรั่งทอดหรือเมล็ดหรือถั่วตาม

ประเภท 3.1 และ 3.2 ซึ่งไดมีหรือไมมีสวนประกอบไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจากผัก สมุนไพร ผลไม 
เนื้อสัตวแ อาหารทะเล หรือผลิตภัณฑแจากนมหรือสารสกัด หรือมีการแตงสีแตงกลิ่น 

3.5 อาหารที่มีสวนประกอบหลักที่ครอบคลุมรายการอาหาร
ประเภท 3.1 ถึง 3.4 

4 ผลิตภัณฑแเบเกอรี่ 
4.1 เคก, ชีสเคก, แพนเคก, วาฟเฟิล, เครป, มัฟฟินและพุดดิ้ง 
4.2 pavlova และ meringues (เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง) 
4.3 พาย (เนื้อ,ผัก,หรือผลไม)  
4.4 ทารแต และขนมอบ 
4.5 โดนัท และ ครัวซองตแ 
4.6 pastizzi, calzoni และ brioche (ผลิตภัณฑแประเภทพาย 

หรือขนมอบ) 
4.7 scones และ scrolls (ผลิตภัณฑแประเภทขนมอบ) 
4.8 ขนมปใงท่ีมีการปรุงแตงดวยการเคลือบหรือความหวาน 

5 อาหารประเภทไอศกรีม 
5.1 ไอศกรีม, ไอศกรีมเคก, ไอศกรีมแทง หรือผลิตภัณฑแประเภท

ไอศกรีมอ่ืนๆ 
5.2 ขนมหวานแชแข็ง, โยเกิรแตแชแข็ง และผลิตภัณฑแผลไมแปร

รูปแชแข็ง (แตไมรวมถึงผลไมสดแชแข็งซึ่งไมไดผานการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร) 
5.3 ขนมหวานประเภทน้ําแข็งใส (ไมวาจะไดมีการวางจําหนาย

ในตลาดหรือไม) 
5.4 ผลิตภัณฑแอาหารประเภทอ่ืนๆซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับ

ประเภท 5.1 ถึง 5.3  
6 สินคาประเภทบิสกิต (ขนมปใงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะกอนกลมเล็ก) 

ไดแก อาหารที่มีสวนประกอบหลักหรือสวนผสมประกอบไปดวย บิสกิต, คุกกี้, แครกเกอรแเพรทเซิล, 
โคนและช็อคโกแลต แตไมรวมถึงอาหารเชาซึ่งมีสวนประกอบหลักจําพวกธัญพืชอบแหงหรือตากแหง 
และอาหารประเภทขนมปใงกรอบ(Rusks) ทีใ่ชสําหรับคนพิการและเด็กทารก 
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(2) เครื่องดื่ม  
แมวาโดยหลักแลว สินคาประเภทเครื่องดื่มจะถือเป็นอาหารที่

จะตองเสีย ภาษี (Food that is not GST-free) แตอยางไรก็ตาม ในตาราง 2 ทายพระราชบัญญัติ
ระบบภาษี ใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 ไดระบุใหผลิตภัณฑแเครื่องดื่มบางประเภท เป็น
อาหารที่ปลอด ภาระภาษี (Beverages that are GST-free) ซึ่งไดแกเครื่องดื่มดังตอไปนี้50 

1 ผลิตภัณฑแประเภทนม ซึ่งไดแกผลิตภัณฑแประเภทนมดังตอไปนี้ 
- นมพรองมันเนย, นมเปรี้ยว ไมวาจะเป็นในรูปของของเหลว

หรือผงหรือสารละลายเขมขน 
- เคซีน(casein) ซึ่งจัดเป็นโปรตีนสําคัญชนิดหนึ่งที่มีอยูในน้ํานม

ของสัตวแเลี้ยงลูกดวยนม 
- ผลิตภัณฑแประเภทเวยแโปรตีน ซึ่งผลิตภัณฑแตามที่กลาวมา

ขางตนนี้จะตองมีสวนประกอบของนมในอัตราที่ไมต่ํากวารอยละ 95 ของผลิตภัณฑแ ซึ่งจะไมรวมถึง
เครื่องดื่มท่ีมีการปรุงแตงกลิ่นหรือรสดังกลาว 

-ผลิตภัณฑแแลกโทส (ถือเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ไดจากนม) 
2 นมถั่วเหลืองและน้ํานมขาว ซึ่งจะตองเป็นผลิตภัณฑแที่มี

สวนประกอบหลักที่ไดจากนมถั่วเหลือง หรือน้ํานมขาว แตไมรวมถึงเครื่องดื่มที่มีการปรุงแตงกลิ่นสี
หรือรสดังกลาว 

3 ชา กาแฟ และผลิตภัณฑแอ่ืนๆ  
- ชา (รวมถึงชาสมุนไพร,ชาผลไม,ชาโสมและชาอ่ืนๆที่คลายคลึง

กันที่ใชในการเตรียมเป็นสวนผสมของเครื่องดื่ม) กาแฟ หรือผลิตภัณฑแกาแฟที่สกัดจากตนchicory 
หรือผลิตภัณฑแจากมอลตแ 

- สารสกัดจากมอลตแที่ใชเป็นสวนผสมหลักสําหรับเครื่องดื่ม 
- ผลิตภัณฑแเครื่องดื่มสําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑแสําเร็จรูปที่ใชผสม

กับชา กาแฟ สําหรับผลิตภัณฑแประเภทชา กาแฟ นี้จะไมรวมถึงชา กาแฟประเภทที่เป็นเครื่องดื่มที่
พรอมดื่ม (ready-to-drink) 

4 น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ซึ่งจะตองเป็นเครื่องดื่มที่ไมมีสวนผสม
ของแอลกอฮอลแ และมีสารสกัดเขมขนที่สกัดไดจากผลไมหรือพืชผักแทไมต่ํากวารอยละ90 ของ
ผลิตภัณฑแ และไมมีการอัดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ   

                                                           
50

 A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999, Schedule2-
Beverages that are GST-free 
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5 เครื่องดื่มสําหรับทารกและคนพิการ ซึ่งจะตองมีวัตถุประสงคแ
เป็นเครื่องดื่มที่ใชเฉพาะกับทารกและคนพิการโดยเฉพาะ 

6 น้ําดื่ม ไดแกน้ําดื่มที่ไดจากธรรมชาติ โดยไมมีสวนผสมของก฿าซ
คารแบอนไดออกไซตแ และสารปรุงแตงอ่ืนๆ 

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคา
และบริการ) ค.ศ.1999 (A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ที่มีการใหสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีกับสินคาประเภทอาหารนั้น โดยสินคาประเภทอาหารที่ปลอดจากภาษีจะตองมี
ลักษณะเป็นอาหารเพ่ือการดํารงชีพของมนุษยแ โดยมีขอยกเวนสําหรับอาหารที่จะไมถือเป็นอาหารที่
ปลอดจากภาษี โดยจะตองถูกจัดเก็บภาษี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทและลักษณะของอาหารทั้งสอง
กลุมนี้ จะพบวา อาหารที่ปลอดจากภาษีจะมีลักษณะที่จําเป็นตอการบริโภคและไมมีผลกระทบหรือ
เป็นโทษตอสุขภาพรางกาย แมพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีเหตุผลหลักในแงของอาหารที่มีความ
จําเป็นตอการดํารงชีวิต โดยไมไดระบุไวถึงเหตุผลทางดานสุขภาพก็ตาม นอกจากนี้จะพบวาอาหารที่
จะตองเสียภาษีนั้น ก็จะมีลักษณะของอาหารที่หากบริโภคเขาไปยอมจะกอใหเกิดผลกระทบหรือโทษ
ตอสุขภาพรางกาย  มาตรการในการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารตามพระราชบัญญัติระบบภาษี
ใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 (A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) 
ของประเทศออสเตรเลียที่มีการจําแนกใหอาหารที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตเป็นอาหารที่ปลอดจาก
ภาระภาษี  และจําแนกประเภทของอาหารที่ตองเสียภาษีไว จึงนับไดวาเป็นมาตรการทางภาษีอีก
มาตรการหนึ่งที่สามารถนํามาปรับใชควบคูกับการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอ
สุขภาพรางกายไดเป็นอยางดี 

อยางไรก็ดีลักษณะของอาหารที่เป็นอาหารที่ปลอดจากภาระภาษี หรือ
อาหารที่จะตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 (A Nex 
Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ของประเทศออสเตรเลียตามที่ไดกลาวมา
ขางตนนั้นเป็นแตเพียงตัวอยางที่แสดงถึงลักษณะของอาหารที่ปลอดจากภาระภาษีหรืออาหารที่
จะตองเสียภาษีเทานั้น ยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่มีการจําแนกประเภทวาเป็นอาหารที่ปลอดจาก
ภาระภาษี(GST-free) หรือเป็นอาหารที่จะตองเสียภาษี(Taxable) ซึ่งผูเขียนไดแนบรายละเอียดไวใน
ภาคผนวกของวิทยานิพนธแเลมนี้ และสามารถสืบคนไดจากเว็ปไซตแของหนวยงานจัดเก็บภาษีของ
ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบัญชีแสดงรายชื่ออาหาร(Detailed food list)51 ที่สามารถสืบคนประเภท

                                                           
51

  Philip McCouat, supra note 45, p.417. 
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ของอาหารวาอาหารประเภทใดเป็นอาหารที่ปลอดจากภาระภาษีหรือเป็นอาหารที่จะตองเสียภาษี
ได52 

                                                           
52 “Australian Taxation Office GST food guide,” Assessed January 1, 2016, 

https://www.ato.gov.au/Business/GST/In-detail/Your-industry/Food/GST-food-guide/. 
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บทที่ 4  

การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพในประเทศไทย 
 

ในปใจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการบริโภคอยูสองประเภทคือภาษีการบริโภค
โดยทั่วไปซึ่งใชบังคับกับการจัดเก็บจากการขายสินคาหรือบริการในกรณีทั่วๆไป ไดแกภาษีมูลคาเพ่ิม 
และภาษีการบริโภคโดยเฉพาะซึ่งจัดเก็บภาษีจากสินคาหรือบริการบางประเภทไดแกการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ซึ่งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนี้จะจัดเก็บจากสินคาหรือบริการโดยเฉพาะเพ่ิมขึ้นจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิมดวยเหตุผลพิเศษ โดยเป็นการจัดเก็บภาษีจากสินคาหรือบริการที่มีลักษณะเป็นสินคา
ฟุุมเฟือย สินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ หรือสินคาที่ไดรับประโยชนแเป็นพิเศษจากรัฐ เป็นตน อยางไร
ก็ดี ในปใจจุบันประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพในการจัดการปใญหาทางดานสุขภาพ แตก็มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภท
เครื่องดื่ม ดังนั้นในบทนี้ผูเขียนจะขออธิบายถึงหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นภาษีการบริโภค
โดยเฉพาะ และตอดวยหลักการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเป็นภาษีการบริโภคโดยทั่วไปของประเทศ
ไทยตามหวัขอที่ 4.1 และ 4.2 ตามลําดับ  
 
4.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

 
ภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นภาษีการบริโภคอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากภาษีมูลคาเพ่ิม  

โดยจัดเก็บภาษีจากการขายสินคาหรือบริการเฉพาะกรณีซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะตองรับภาระภาษีสูง
กวาปกติ หรืออาจกลาวไดวาภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีการบริโภคเฉพาะที่ผูเสียภาษีสามารถผลักภาระ
ภาษีท่ีตนเสียไปใหกับผูบริโภคไดตลอดเวลา1  สําหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยนั้น 
จะเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นกฎหมายที่ไดกําหนด
โครงสรางของการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กําหนดหลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีไวเป็น

                                                           
1
 สาธิต รังคสิริ, ภาษีสรรพสามิตและอากรศุลกากร เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจ

และภาษีอากร ฉบับปรับปรุง, (นนทบุรี : โรงพิมพแมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2538),  
น. 268. 
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หมวดหมูตามลักษณะ เชน การกําหนดฐานของการจัดเก็บภาษี การยื่นแบบรายการและการชําระ
ภาษี วิธีการเสียภาษี การประเมิน การวางประกันคาภาษี หนาที่และความรับผิดชอบของผูเสียภาษี 
การคัดคานการประเมินและการอุทธรณแคําวินิจฉัยคําคัดคานและการฟูองคดีตอศาล  ตลอดทั้งอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานสรรพสามิต   ในสวนของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
นั้น เป็นกฎหมายที่กําหนดประเภทสินคาและอัตราภาษีที่จะถูกบังคับจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

   
4.1.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มีโครงสรางที่สําคัญดังตอไปนี้ 
4.1.1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิต จะเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษี แบงออกเป็น 4 ประเภท
ดังตอไปนี้ 

( 1)  ผู ป ร ะ ก อ บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ซึ่ ง ผู ป ร ะ ก อ บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้  
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4 ไดกําหนดคํานิยามของคําวา “ผูประกอบ
อุตสาหกรรม”ไววา  

““ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม” 

ดังนั้นจากนิยามดังกลาวจึงสามารถจําแนกประเภทของผูประกอบ
อุตสาหกรรมไดดังนี้2 

(1.1) เจาของซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 
หมายถึง บุคคลผูเป็นเจาของกรรมสิทธิ์ (Ower) หรือมีสิทธิอ่ืนใดในโรงอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรมนั้น ไมวาจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

(1.2) ผูจัดการซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 
หมายถึง ผูที่มีอํานาจสั่งการ(Director) ในการดําเนินธุรกิจหรือกิจการของโรงอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะ
เป็นเจาของโรงอุตสาหกรรมหรือบุคคลอ่ืนก็ได 

(1.3) บุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม 
ซึ่งบุคคลอื่นในที่นี้หมายถึงบุคคลใดก็ตามท่ีมิใชเจาของหรือผูจัดการของโรงอุตสาหกรรม แตถาเป็นผูมี

                                                           
2
 ประภาศ คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, พิมพแครั้งที่1 (กรุงเทพมหานคร 

: นิติธรรม,2542)  น.82-83. 
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หนาที่รับผิดชอบ (Responsibility) ในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม โดยอาจจะไดรับ
มอบหมายจากเจาของหรือเป็นตัวแทนของเจาของโรงอุตสาหกรรม ก็ถือวาเป็นผูประกอบ
อุตสาหกรรมเชนกัน 

ในสวนของคําวาโรงอุตสาหกรรมนั้น  พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4 ไดบัญญัติความหมายไววา 

““โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
รวมตลอดท้ังบริเวณแห่งสถานที่นั้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องขายเครื่องดื่มด้วย” 

(2) ผูประกอบกิจการสถานบริการ  ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527 มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามของคําวาผูประกอบกิจการสถานบริการ และนิยามคําวาสถาน
บริการ ตลอดจนนิยามอ่ืนที่เกี่ยวของไวดังนี้ 

““ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ” หมายความว่า เจ้าของหรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถานบริการ” 

““สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สําหรับประกอบกิจการใน
ด้านบริการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต” 

““บริการ” หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจในสถาน
บริการ” 

(3) ผูนําเขาซึ่งสินคา ซึ่งผูนําเขาซึ่งสินคานี้ เมื่อพิจารณาจากบทนิยาม
ของคําวานําเขาในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4 ซึ่งไดใหความหมายของคําวา
นําเขาไววา 

““นําเข้า” หมายความว่า นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรซึ่งสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้” 

ดังนั้น ผูนําเขาจึงมีความหมายเชนเดียวกับผูนําของเขาตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2 ซึ่งไดใหความหมายไววา 

““ผู้นําของเข้า” หมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึงเจ้าของหรือ
บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแต่เวลาที่นําของนั้นเข้ามา
จนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําว่า “ผู้ส่งของ
ออก” ให้มีความหมายเป็นทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม” 

ดังนั้น ผูนําเขาซึ่งสินคาตามกฎหมายสรรพสามิต จึงหมายความถึง
เจาของคือบุคคลผูมีกรรมสิทธิ์ในสินคานั้น และบุคคลอื่นซึ่งมิใชเป็นเจาของหรือผูมีกรรมสิทธิ์ในสินคา
นั้น แตเป็นบุคคลที่ครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งนับแตเวลาที่นําสินคานั้นเขามาจนถึงเวลา
ที่ไดสงมอบสินคานั้นไปโดยถูกตอง 
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(4) บุคคลอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี  ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ที่กําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เป็นผูมีหนาที่
เสียภาษี ไดแก 

(4.1) ผูโอน ผูรับโอน และหรือบุคคลอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหตอง
เสียภาษีสําหรับสินคานําเขาท่ีไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี 

(4.2) ผูโอนและผูรับโอน หรือผูไดรับเอกสิทธิ์ สําหรับสินคาที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรซึ่งจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิ์โดยไดรับยกเวนหรือคืนภาษี 

(4.3) เจาของคลังสินคาทัณฑแบน 
(4.4) ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบกิจการสถานบริการที่

ควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน 
(4.5) ผูดัดแปลงสําหรับสินคารถยนตแ 
(4.6) ผูกระทําผิดตามมาตรา 161 คือฐานมีไวในครอบครองซึ่งสินคา

โดยรูวาเป็นสินคาที่มิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวนหรือครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวย
กฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับยกเวนหรือไดรับคืนภาษีแลว  และ มาตรา 162 คือฐานขายสินคาหรือมีไว
เพ่ือขายโดยรูวาเป็นสินคาที่มิไดเสียภาษี ขายสินคาหรือเสียภาษีไมครบถวน หรือขายหรือมีไวเพ่ือขาย
โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีหรือสินคาที่ไดรับคืนภาษีแลว 

4.1.1.2 ความรับผิดในการเสียภาษี  
ความรับผิดในการเสียภาษี หมายความถึงการเกิดขึ้นซึ่งภาระหรือหนาที่

ในการเสียภาษีของบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่เสียภาษี3 ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษี
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มีดังตอไปนี้4 

(1) กรณีสินคาผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ความรับผิดในอันตองเสียภาษี
เกิดข้ึนเมื่อนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือนําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑแบน เวนแตการนํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑแบน หรือนําสินคาจากคลังสินคาทัณฑแบน
กลับคืนไปเก็บในโรงอุตสาหกรรมหรือไปเก็บในคลังสินคาทัณฑแบนอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ดีหากความ
รับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอนนําสินคาออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑแบน ใหถือวาความรับผิดในอันตองเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพรอม

                                                           
3
 เพ่ิงอ้าง, น.111. 

4 จิตธาดา ธนโสภณ, “ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะหแแนวคิดและหลักการจัดเก็บใน
ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยแ, 2545), น.41-42. 
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กับความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการซื้อขายสินคากอนนํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม สําหรับการนําสินคาไปใชในโรงอุตสาหกรรมใหถือวาเป็นการนํา
สินคาออกจากโรงอุตสาหกรรมดวย5 

สําหรับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากการขายสินคาเกิดขึ้นเมื่อ
มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้6 คือ 

1) เมื่อมีการสงมอบสินคา หรือ 
2) เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์สินคา หรือ 
3) เมื่อไดรับชําระราคาสินคา หรือ 
4) เมื่อไดออกใบกํากับภาษี 
ทั้งนี้โดยใหความรับผิดเกิดขึ้น ตามสวนของการกระทํานั้น ๆ แลวแต

กรณี  
(2) กรณีบริการ ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระ

ราคาคาบริการ7 ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกิดขึ้นกอน
ไดรับชําระคาบริการ ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม8 

(3) กรณีสินคานําเขา ความรับผิดในอันตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกับความรับผิดในอันตองเสียภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เวน
แตในกรณีสินคาเก็บอยูในคลังสินคาทัณฑแบนตามกฎหมายวาดวยศุลการกร ใหถือวาความรับผิด
เกิดข้ึนในเวลาที่นําสินคาออกจากคลังสินคาทัณฑแบน9 

(4) กรณีดัดแปลงรถยนตแ ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อ
การดัดแปลงสิ้นสุดลง10 

(5) กรณีนํารถยนตแไปแสดงหรือเก็บไวในสถานแสดงรถยนตแเพ่ือขาย 
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม11 

                                                           

 
5
 มาตรา 10(2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

 
6
 มาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร 

 
7
 มาตรา 10(3) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

 
8
 มาตรา 10(2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

 
9
 มาตรา 10(4) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

 
10

 มาตรา 144 จัตวา(1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
11

 มาตรา 144 จัตวา(2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527. 
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(6) กรณีสินคาที่นําเขาโดยไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี เพราะเหตุที่
นําเขามาเพ่ือใชเอง โดยบุคคลที่มีสิทธิเชนนั้นหรือเพราะนําเขามาเพ่ือใชประโยชนแอยางใดที่กําหนดไว
โดยเฉพาะ แลวตอมามีการโอนไปเป็นของบุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี หรือ
นําไปใชในการอื่นนอกจากที่กําหนดไวหรือสิทธิไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีสิ้นสุดลง ความรับผิดใน
อันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนหรือเมื่อสิทธิสิ้นสุดลง12 

(7) กรณีสินคาซึ่งผูประกอบอุตสาหกรรมไดรับคืนหรือยกเวนภาษี ภรณี
จําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิ์แลวเอกสิทธิ์ของผูนั้นสิ้นสุดลงโดยเหตุอ่ืนนอกจากความตายหรือไดโอน
สินคานั้นไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไมมีเอกสิทธิ์ ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโอน
หรือเมื่อเอกสิทธิ์สิ้นสุดลง13 

(8) กรณีสินคาขาดไปจากบัญชีคุมสินคาในคลังสินคาทัณฑแบน ซึ่งเจาของ
สินคาทัณฑแบนมีหนาที่ตองเสียภาษีสําหรับสินคาที่ขาดไปพรอมเบี้ยปรับอีก 2 เทาของเงินภาษีนั้น14 

4.1.1.3 ฐานภาษี 
ฐานภาษี15 หมายความถึงสิ่งที่ใชเป็นฐานประกอบกับอัตราภาษีเพ่ือ

คํานวณใหไดมาซึ่งจํานวนเงินคาภาษี เชน ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินคาที่ตองเสียภาษีตาม
มูลคาฐานภาษีคือมูลคาของสินคา  สวนภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสถานบริการก็คือรายรับของ
สถานบริการ  สําหรับฐานภาษีสรรพสามิตนั้น พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนด
ฐานภาษีสําหรับการจัดเก็บภาษีไว 2 ประเภท คือฐานภาษีสําหรับสินคา และฐานภาษีสําหรับบริการ 

(1) ฐานภาษีส าหรับสินค้า 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนดหลักเกณฑแ

เกี่ยวกับการเสียภาษีสําหรับสินคาไว 2 กรณี คือ การเสียภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ(Specific) 
และการเสียภาษีตามมูลคาหรือตามราคา (Ad Valorem)  ซึ่งในกรณีที่สินคาใดระบุอัตราภาษีไวทั้ง
ตามมูลคาและตามปริมาณใหเสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นมูลคาภาษีสูงกวา ดังนั้น การคํานวณภาษีจึง
ตองคํานวณเปรียบเทียบระหวางอัตราตามมูลคาและตามปริมาณวาอัตราใดจะคิดเป็นเงินภาษีไดสูง
กวา ผูมีหนาที่จะตองเสียภาษีก็จะตองเสียภาษีสําหรับจํานวนนั้น 

                                                           
12

 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  
13

 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  
14

 มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  
15

 ประภาศ คงเอียด, อ้างแล้วเชิงอรรถที่2, น.136. 
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(1.1) ฐานภาษีตามปริมาณ16 คือฐานภาษีท่ีคํานวณโดยถือตามหนวยตาม
น้ําหนักสุทธิหรือตามปริมาณของสินคานั้น เวนแต กรณีดังตอไปนี้ 

1) ในกรณีสินคาประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหลอ
เลี้ยงดวย เพ่ือประโยชนแในการถนอมอาหาร น้ําหนักที่จะใชเป็นเกณฑแคํานวณภาษี ใหถือเอาน้ําหนัก
แหงสินคารวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น 

2) ในกรณีสินคาที่บรรจุในหีบหอหรือภาชนะใดๆ เพ่ือจําหนายทั้ง
หีบหอหรือภาชนะ และมีเครื่องหมายหรือปูายแสดงปริมาณแหงสินคาติดไวที่หีบหอหรือภาชนะนั้น 
เพ่ือประโยชนแในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือวาหีบหอหรือภาชนะนั้นๆ บรรจุสินคาตามปริมาณที่
แสดงไวก็ได 

(1.2) ฐานภาษีตามมูลคา คือ ฐานภาษีที่คํานวณโดยถือตามมูลคาของ
สินคาเป็นฐานในการคํานวณภาษี ดังกรณีตอไปนี้ 

1) ฐานภาษีสําหรับสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร17  ใหถือตามราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไมมีราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม หรือราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมมีหลายราคา ใหถือตามราคาที่อธิบดีกําหนดตามหลักเกณฑแและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  นอกจากนี้ จะตองนําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไมวาจะกําหนดดวยวิธีใดก็ตาม มา
รวมเขากับภาษีสรรพสามิตที่พึงจะตองชําระที่คํานวณจากราคาขายนั้นดวย 

2) ฐานภาษีสําหรับสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักร18 ใหถือตาม
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน และภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึง
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามที่กําหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดมูลคาของสินคา
ดังกลาวนี้แลวก็จะตองนําไปบวกดวยภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระเพ่ือเป็นฐานในการคํานวณภาษี 
ซึ่งราคา ซี .ไอ.เอฟ. นั้นคือราคาสินคาที่บวกดวยประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรใน
ราชอาณาจักร แตถาอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับสินคาประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ก็ใหถือ
ราคาดังกลาวเป็นราคาสินคาในการคํานวณราคาซี.ไอ.เอฟ. 

 
 

                                                           
16

 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
17

 มาตรา 8(1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
18

 มาตรา 8(3) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 



89 
 

(2) ฐานภาษีส าหรับบริการ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนดฐานภาษีสําหรับ

บริการไวโดยใหถือตามรายรับของสถานบริการ ซึ่งกฎหมายไดกําหนดความหมายของรายรับไว
โดยเฉพาะตามมาตรา 4 ไววา 

““รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์
ใดๆ ที่อาจคํานวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ” 

จากความหมายดังกลาว จึงอาจทําใหกําหนดลักษณะของฐานภาษี
สําหรับรายรับออกไดเป็น 2 กรณี คือ 

(2.1) เงินที่ไดรับหรือถึงไดรับจากการใหบริการ กรณีนี้เป็นเรื่องการ
ใหบริการที่ไดรับประโยชนแตอบแทนเป็นเงิน ซึ่งเป็นปกติท่ัวไปของกิจการ 

(2.2) ทรัพยแสิน คาตอบแทน หรือประโยชนแใดๆ ที่คํานวณไดเป็นเงินที่
ไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการ กรณีนี้เป็นเรื่องการใหบริการที่ไมไดรับประโยชนแตอบแทนเป็น
เงินแตเป็นประโยชนแตอบแทนในรูปของทรัพยแสิน คาตอบแทน หรือประโยชนแอ่ืนๆ ซึ่งถามีการให
ทรัพยแสินหรือประโยชนแอ่ืนใดเป็นคาบริการ ก็จะตองคิดมูลคาของทรัพยแสินหรือประโยชนแดังกลาว
ออกมาเป็นตัวเงินเพ่ือเป็นฐานในการคํานวณภาษีตอไป 

4.1.1.4 การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี 
(1) การยกเวนภาษี19 เป็นมาตรการที่ใชสําหรับยกเวนภาษีที่จะตองเสีย

ใหแกบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี ดังนั้น การยกเวนภาษีจึงไมอาจที่จะยกเวน
ใหแกบุคคลอ่ืนนอกจากผูมีหนาที่เสียภาษีได สําหรับกรณีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ไดมีการยกเวนภาษีใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบกิจการสถานบริการ ผูนําเขา หรือ
บุคคลอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี เทานั้น 

(2) การลดอัตราภาษี20 การลดอัตราภาษีนั้นอาจจะเป็นการลดลงมาจาก
เพดาน(Ceiling Rate) หรือลดลงมาเป็นพิเศษจากอัตราที่ใชจัดเก็บภาษีทั่วไปก็ได ขึ้นอยูกับนโยบาย
ในการบริหารและจัดเก็บภาษี การลดอัตราภาษีจะเกิดผลทั้งตอผูมีหนาที่เสียภาษีและบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการนั้น แตผูที่เกี่ยวของโดยตรงคือผูมีหนาที่เสียภาษีเพราะอัตราภาษีคือตัว
แปรที่ทําใหตองเสียภาษีมากหรือนอยนั่นเอง 

                                                           
19 ประภาศ คงเอียด, อ้างแล้วเชิงอรรถที่2, น.199-200. 
20

 เพ่ิงอ้าง, น.200. 
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(3) การคืนภาษี21 การคืนภาษีอาจกระทําไดทั้งตอบุคคลที่มีหนาที่เสีย
ภาษีหรือบุคคลอ่ืนก็ได เชน สินคาท่ีเสียภาษีไวแลว ถาผูประกอบอุตสาหกรรมจะสงสินคานั้นออกนอก
ราชอาณาจักรก็มีสิทธิขอคืนภาษีได การคืนภาษีในกรณีนี้จึงเป็นการคืนใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม 
แตถาสินคาดังกลาวผูประกอบอุตสาหกรรมไดขายใหแกบุคคลอ่ืนไปแลว ถาบุคคลนั้นจะสงสินคาออก
นอกราชอาณาจักรก็ยอมมีสิทธิขอคืนภาษีไดเชนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองกรณีนี้จะตองปฏิบัติตามความใน
มาตรา 10022 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

(4) การลดหยอนภาษี การลดหยอนภาษีนั้นโดยทั่วไปจะเป็นการ
ลดหยอนใหแกผูที่มีหนาที่เสียภาษี เพ่ือใหภาระภาษีของบุคคลนั้นลดนอยลงซึ่งอาจกระทําไดหลาย
รูปแบบ แตการลดหยอนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 จะมีไดในกรณีตาม
มาตรา 10123 คือการนําภาษีสรรพสามิตที่ไดเสียไวแลวสําหรับสินคาที่ใชเป็นวัตถุดิบหรือ

                                                           
21

 เพ่ิงอ้าง, น.200. 
22

 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 100 “สินคาที่สงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรใหไดรับยกเวนหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีตาม
หลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

สินคาที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑแบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร 
หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือสินคาที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑแบน คลังสินคาทัณฑแบนตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งเขาไปในคลังสินคา
ทัณฑแบน คลังสินคาทัณฑแบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรม
สงออกอีกแหงหนึ่งซึ่งไดรับยกเวนอากรตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหไดรับยกเวน
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

สินคาตามวรรคหนึ่ง ถานํากลับเขามาในราชอาณาจักรหรือนําออกจากเขตปลอดอากร
โดยมิใชเพื่อการสงออก ใหผูนําเขาหรือผูนําสินคาออกจากเขตปลอดอากร แลวแตกรณี เสียภาษีตาม
อัตราที่ใชอยูในเวลาที่นําเขาหรือในเวลาที่นําออกจากเขตปลอดอากร แตถาเป็นกรณีลดอัตราภาษี ให
นําคาภาษีที่ชําระไวแลวมาหักออกได  ทั้งนี้ เวนแตเป็นการนําเขาหรือนําออกมาเพ่ือสงกลับคืนโรง
อุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑแบน คลังสินคาทัณฑแบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตปลอดอากร 
หรือเขตอุตสาหกรรมสงออกอ่ืนตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด” 

23
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 101 “ผูประกอบอุตสาหกรรมใด

ประสงคแจะขอลดหยอนภาษีสําหรับสินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยนําจํานวนเงินภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่ไดเสียไวแลว สําหรับสินคาที่นํามาใชเป็นวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต
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สวนประกอบในการผลิตสินคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสีย
สําหรับสินคานั้น    

4.1.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นกฎหมายที่กําหนด

ประเภทของสินคาและบริการที่จะตองเสียภาษี และอัตราภาษีสําหรับสินคาและบริการดังกลาว   
4.1.2.1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

(1) การกําหนดประเภทของสินคาหรือบริการที่จัดตองถูกจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ดังจะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 4.2.2.2 

(2) กําหนดอัตราภาษีที่ใชในการจัดเก็บ โดยจะกําหนดอัตราภาษีที่ใชใน
การจัดเก็บสําหรับสินคาและบริการตามแตละประเภทไว ซึ่งมีการกําหนดไวทั้งอัตราตามมูลคาและ
อัตราตามปริมาณ อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง ในกรณีที่สินคาหรือบริการใดมีการกําหนดอัตรา
ภาษีไวทั้งตามมูลคาและตามปริมาณก็จะตองคํานวณภาษีทั้งตามปริมาณและตามคุณภาพแลวนํามา
เปรียบเทียบกันโดยจะตองเสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกวา24 

(3) การกําหนดอํานาจใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจในการตีความ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพิกัดที่ระบุไวในพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
นอกจากนี้แลว ยังมีการใหอํานาจในการออกกฎหมายของฝุายบริหารในการเพ่ิมเติมสินคาและบริการ
เขาไปในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตนี้ดวย ไมวาจะดวยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
หรือประกาศรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

4.1.2.2 ประเภทของสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
สําหรับสินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดแกสินคาและบริการดังตอไปนี้ 
(1) น้ํามันและผลิตภัณฑแน้ํามัน 
(2) เครื่องดื่ม 
(3) เครื่องไฟฟูา 
(4) แกวและเครื่องแกว 
(5) รถยนตแ 

                                                           

สินคามาหักออกจากจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียสําหรับสินคานั้น ใหยื่นคํารองและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

คําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีท่ีขอลดหยอนใหเป็นที่สุด 
24

 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527. 
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(6) เรือ 
(7) ผลิตภัณฑแเครื่องหอมและเครื่องสําอาง 
(8) สินคาอ่ืนๆ 
(9) สถานบริการ 

สําหรับสินคาและบริการทั้ง 9 ประเภทนี้ ในแตละประเภทก็จะมีการกําหนดตัวสินคาและบริการยอย
ลงไปอีกตามแตละพิกัดสินคาและบริการ นอกจากนี้แลวภาษีสรรพสามิตยังใชบังคับจัดเก็บกับสินคา
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผลิตภัณฑแยาสูบ ซึ่งมีบัญญัติไวเป็นบทบัญญัติตางหากแยกออกจาก
พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

4.1.3 การเสียภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่ม  
แมในปใจจุบันนี้ กฎหมายภาษีสรรพสามิตจะไมไดครอบคลุมถึงสินคาและบริการ

ประเภทอาหาร  แตสําหรับเครื่องดื่มนั้น ถือเป็นสินคาตามพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ซึ่งการเสียภาษีสําหรับสินคาประเภทเครื่องดื่มนั้นจะเป็นไปตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  

4.1.3.1 ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีสําหรับเครื่องดื่มนั้น แตเดิมกอนที่จะมีการจัดเก็บตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 
เครื่องดื่มถูกจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495  ซึ่งตอมาไดถูกยกเลิกและใช
พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2509 แทน  สําหรับเหตุผลในการจัดเก็บนั้น ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495 ไดระบุวา เพ่ือการควบคุมเครื่องดื่มซึ่งไมมีแอลกอฮอลแผสมอยู เฉพาะ
เครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะและผนึกไว แตไมรวมถึงน้ําธรรมดา น้ําแร เครื่องดื่มที่มิไดผสมก฿าซคารแบอน
ไดอ฿อกไซดแและมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี ความรอนหรือความเย็น ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเอง 
น้ํานมและเครื่องดื่มซึ่งรัฐมนตรีประกาศยกเวน ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มบรรจุ
ภาชนะในประเทศเป็นปึกแผนเพียงพอที่จะไมตองนําเขามาจากตางประเทศแลว จึงสมควรเก็บภาษี
เพ่ือเป็นรายไดของรัฐและชดเชยอากรขาเขาที่จะขาดไป โดยยกเวนเครื่องดื่มท่ีจําเป็นบางประเภทเพ่ือ
มิใหเดือดรอนตอผูบริโภค25 สําหรับเหตุผลดั้งเดิมนี้เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาความมุงหมายที่จัดเก็บ
ภาษีจากสินคาประเภทนี้ เนื่องจากตองการรายไดและควบคุมการบริโภคสินคาที่ไมมีความจําเป็นตอง
ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งพิเคราะหแเหตุผลหลักแลวการจัดเก็บลักษณะนี้อาจมีผลในเชิงที่ไมสงเสริมตอ
การประกอบอุตสาหกรรม ทั้งนี้เมื่อมีการปรับโครงสรางกฎหมายภาษีสรรพสามิตในปี พ.ศ.2527 ดวย
การนําสินคาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแตละฉบับมารวมไวในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

                                                           
25

 จิตธาดา ธนโสภณ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 4, น.54. 
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พ.ศ. 2527 โดยใหเหตุผลวา “เนื่องจากในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าประเภทหนึ่ง ในปัจจุบันกรม
สรรพสามิตต้องอาศัยกฎหมายฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งๆที่สินค้าเหล่านี้มีวิธีการจัดเก็บภาษีที่คล้ายคลึง
กัน ทําให้เป็นที่ยุ่งยากต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีและผู้มีหน้าที่จัดเก็บ นอกจากนี้ ยังเป็นการไม่สะดวกต่อ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีสําหรับสินค้าประเภทอ่ืนเพ่ิมขึ้นเพราะแต่ละครั้ง
จะต้องออกกฎหมายใหม่หนึ่งฉบับสําหรับสินค้าหนึ่งประเภท สมควรรวบรวมกฎหมายว่าด้วยภาษี
ต่างๆซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บที่มีวิธีการจัดเก็บคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้”26 จะเห็นไดวานอกจากเหตุผลที่กําหนดไวแตเดิมแลว ไมมีการใหเหตุผลใหม
เกี่ยวกับการจัดเก็บสินคาประเภทเครื่องดื่มวามีความมุงหมายใดที่จัดเก็บนอกจากเพ่ือรายไดและ
ควบคุมการบริโภคเพราะเป็นสิ่งที่ไมมีความจําเป็นตอการดํารงชีพ 

4.1.3.2 ลักษณะของเครื่องดื่มที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
(1) เครื่องดื่มที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

จากพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนด
ความหมายของเครื่องดื่มไวดังนี้ 

““เครื่องดื่ม” หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้อง
เจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุอยู่ใน
ภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ําแร่ น้ําหวาน น้ําผลไม้ น้ําพืชผัก และน้ําโซดา เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงเครื่องดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุ
ภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 

(1) น้ําหรือน้ําแร่ตามธรรมชาติ 
(2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไม่ต้องปรุงแต่ง 
(3) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
(4) น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

จากนิยามดังกลาว ทําใหเครื่องดื่มที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิต มีองคแประกอบดังตอไปนี้27 
1) เป็นสิ่งซึ่งตามปกติใชเป็นเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปน กลาวคือ 

จะตองเป็นสิ่งซึ่งตามสภาพสามารถใชดื่มไดทันทีโดยไมตองเจือปนกับสิ่งอ่ืน เชน น้ําหวานหรือน้ํา

                                                           
26

 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  
27

 ประภาศ คงเอียด, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2,  น.47. 
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ผลไมโดยทั่วไป แตถาเป็นน้ําหวานเขมขน (Syrup) โดยทั่วไปแลวจะไมใชดื่มในสภาพที่ยังเป็น
น้ําหวานเขมขนอยูแตจะตองนําไปผสมกับน้ําใหเจือจางลงกอน จึงไมถือเป็นเครื่องดื่ม สําหรับถอยคํา
ที่วา “ตามปกติใชเป็นเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปน” จะตองเป็นกรณีท่ีตามปกติวิสัยวิญโูชนทั่วไปได
ใชเป็นเครื่องดื่มโดยไมตองเจือปน แตถาบุคคลหนึ่งบุคคลใดดื่มน้ําหวานในสภาพเขมขนอันเป็นปกติ
วิสัยสวนตัวของบุคคลนั้นเอง ยอมไมถือวาเป็นปกติวิสัยของบุคคลทั่วไป จึงไมทําใหสิ่งนั้นเป็น
เครื่องดื่มตามกฎหมาย 

2) เป็นสิ่งซึ่งจะตองไมมีแอลกอฮอลแ ซึ่งเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจะตองเป็นเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลแเจือปนอยู  ซึ่งหากเครื่องดื่มนั้นมี
แอลกอฮอลแผสมอยูดวย ก็อาจจะเป็นสุราตามความหมายของคําวา “สุรา” ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.249328 ซึ่งจะไมถือเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

3) สิ่งที่เป็นเครื่องดื่มนั้นจะมีก฿าซคารแบอนไดออกไซดแอยูดวยหรือไมก็
ไดซึ่งกฎหมายกําหนดไวชัดเจนวาเครื่องดื่มไมวาจะมีก฿าซคารแบอนไดออกไซดแอยูดวยหรือไมก็ตาม ก็
ยอมถือวาเป็นเครื่องดื่มตามกฎหมาย 

4) เครื่องดื่มจะตองมีลักษณะบรรจุอยูในภาชนะและผนึกไวจาก
องคแประกอบขอนี้แสดงใหเห็นวาเครื่องดื่มที่จะถือเป็นเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527  นี้ จะตองมีลักษณะบรรจุอยูในภาชนะและผนึกไว ดังนั้น เครื่องดื่มที่ไดบรรจุ
ไวในภาชนะแตไมไดผนึกก็ไมถือเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ซึ่งการผนึกนี้อาจเกิด
จากการใชฝาปิดภาชนะ หรือกระทําการอยางอ่ืนที่เป็นผลใหเครื่องดื่มนั้นอยูในภาชนะอยางมิดชิดก็ได 

5) เครื่องดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม
ที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่มนั้นไมจําเป็นตองบรรจุภาชนะและผนึกไวก็ยอมถือเป็น
เครื่องดื่มตามกฎหมาย กลาวคือถาเป็นเครื่องดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องดื่มตามปกติทั่วไปจะ
ขายปลีกใหกับผูบริโภคโดยตรง แมจะออกมาโดยไมไดบรรจุภาชนะ เชน ผูซื้อนําภาชนะมาบรรจุเอง 
หรือใชภาชนะของผูขายแตมิไดผนึกไว ตัวอยางเชน เครื่องขายน้ําอัดลมตามรานสะดวกซื้อหรือ
หางสรรพสินคา กฎหมายก็กําหนดใหถือเป็นเครื่องดื่ม  มีขอสังเกตวาเครื่องดื่มนั้นอาจจะเกิดจากการ
ผสมข้ึนภายในเครื่อง เชน ใชน้ําหวานเขมขนไปผานกระบวนการในเครื่องเพ่ือใหออกมาเป็นเครื่องดื่ม 
กรณีนี้จึงเป็นการทําจากสิ่งที่มิใชเครื่องดื่มใหเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งอยูในความหมายที่วาทําหรือไดจาก
เครื่องขายเครื่องดื่ม หรืออาจจะเป็นการนําเครื่องดื่มที่สําเร็จรูปที่ยังมิไดบรรจุภาชนะและผนึกไวไป
บรรจุอยูในเครื่องขายเครื่องดื่มก็ได ซึ่งจะอยูในความหมายที่วาบรรจุเครื่องขายเครื่องดื่ม  จึงสรุปได
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วา เครื่องดื่มจากเครื่องขายเครื่องดื่มจึงอาจเป็นเครื่องดื่มสําเร็จรูปกอนการบรรจุในเครื่องขาย
เครื่องดื่ม หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มท่ีเกิดจากการ ผลิตโดยเครื่องขายเครื่องดื่มนั้นเองก็ได  

(2) สิ่งท่ีไม่ถือเป็นเครื่องดื่มท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต29   
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ในสวนของ

ความหมายของเครื่องดื่ม ไดมีการกําหนดขอยกเวนของสิ่งที่ ไมถือเป็นเครื่องดื่ม แมจะเขา 
องคแประกอบของเครื่องดื่มตามความหมายในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ก็ 
ตาม ซึ่งไดแกเครื่องดื่มดังตอไปนี้ 

1) น้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาติ ซ่ึงจะตองเป็นสิ่งที่ไดมาจาก ธรรมชาติ  
หากมิใชสิ่งที่ไดตามธรรมชาติ เชนเป็นน้ําแรที่ผลิตขึ้นก็ถือวาเป็นเครื่องดื่มตามกฎหมาย    

2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไมตองปรุงแตง  ดังนั้น ถา เป็นน้ํา
กลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มแตมีการปรุงแตง ไมวาจะเป็นการปรุงแตงรส กลิ่น หรือสี ก็ยอม ถือเป็น
เครื่องดื่มตามกฎหมาย 

3) เครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะอันมิได มีก฿าซ
คารแบอนไดออกไซดแอยูดวย ทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี  โดยที่เครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิต ขึ้น
เพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะที่เห็นไดโดยทั่วไป คือการขายน้ําผลไมคั้นที่คั้นและขายโดยผูผลิตซึ่งทํา
และขายใหกับผูบริโภคโดยตรง  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา เครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีก
เองโดยเฉพาะอันมิไดมีก฿าซคารแบอนไดออกไซดแอยูดวยนี้ ไมวาจะมีการบรรจุภาชนะและผนึกไวหรือไม
ก็ตาม ก็ไมถือวาเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  แตอยางไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ 1)ผูผลิต
ไดผลิตเครื่องดื่มดังกลาวขึ้นและขายสงใหแกผูอ่ืนอีกทอดหนึ่งเพ่ือนําไปขายปลีก ก็จะไมตองดวย
ขอยกเวนที่จะไมถือวาเป็นเครื่องดื่ม  รวมถึงกรณีที่  2)เป็นเครื่องดื่มซึ่งผูผลิตไดผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีก
เองโดยเฉพาะแตเครื่องดื่มนั้นมีก฿าซคารแบอนไดออกไซดแรวมอยูดวย หรือมีการสงวนคุณภาพดวย
เครื่องเคมี เชนการผสมสารแตงสีแตงกลิ่น หรือผสมสารกันบูด เป็นตน ก็จะไมไดรับยกเวนที่จะไมถือ
วาเป็นเครื่องดื่มเชนเดียวกัน หากเขากรณีตาม 1) และ 2) ก็จะถือเป็นเครื่องดื่มตามกฎหมายพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต  

4) น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร  ซึ่ง น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ นั้น กฎหมายมิใหถือวาเป็นเครื่องดื่มไม
วาจะปรุงแตงหรือไม สาระสําคัญคือตองเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยอาหาร 
ซึ่งกฎหมายวาดวยอาหารที่กําหนดมาตรฐานของเรื่องนี้ไว ไดแกกรณีของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับตางๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เชนประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 เกี่ยวกับนมถั่วเหลือง  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 เกี่ยวกับนมขน  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 
เกี่ยวกับนมปรุงแตง  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556 เป็นตน 

5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   ซึ่ง
กรณีนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการใชมาตรการทางบริหาร
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเห็นวาสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มนั้นไมควรที่จะตองรับภาระภาษีสรรพสามิต โดย
ประกาศกําหนดใหสิ่งนั้นไมถือเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งผลของการนี้ จะทําใหเครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศนั้น เป็นเครื่องดื่มที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายภาษีสรรพสามิต สงผลให
ผูผลิตเครื่องดื่มดังกลาวก็จะไมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต   

4.1.3.3 ประเภทของเครื่องดื่มท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
สําหรับประเภทของเครื่องดื่มที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิตนี้ จะ เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งกําหนดพิกัดของเครื่องดื่มไวที่ตอนที่ 2 ของ
อัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งระบุไวทายพระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้30 

(1) พิกัดประเภทที่ 02.01 ซึ่งไดแก น้ําแรเทียม น้ําโซดาและน้ําอัดลมที่ไม
เติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ และไมปรุงกลิ่นรส  สําหรับองคแประกอบที่สําคัญของเครื่องดื่ม
ตามพิกัดประเภทที่ 02.01 นี้ คือ 

1) น้ําแรเทียม 
2) น้ําโซดา  
3) น้ําอัดลม 
โดยองคแประกอบที่สําคัญของเครื่องดื่มทั้ง 3 ชนิดนี้ จะตองไมเติมน้ําตาล

หรือสารทําใหหวานอื่นๆ และไมปรุงกลิ่นรสดวยจึงจะเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดท่ี 02.01 
(2) พิกัดประเภทท่ี 02.02 ซึ่งไดแก น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสาร

ทําใหหวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไมมีแอลกอฮอลแ แตไมรวมถึงน้ําผลไมหรือน้ํา
พืชผักตามประเภทที่ 02.03 ซึ่งองคแประกอบที่สําคัญของเครื่องดื่มตามพิกัดประเภทที่ 02.02 คือ 

1) น้ําแรและน้ําอัดลม ซึ่งน้ําแรในที่นี้หมายความรวมทั้งน้ําแรตาม
ธรรมชาติและน้ําแรเทียม ซึ่งน้ําแรและน้ําอัดลมดังกลาวนี้จะตองมีการเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน
อ่ืนๆหรือปรุงกลิ่นรสดวย ดังนั้น น้ําแรตามธรรมชาติซึ่งไมถือเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษี
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สรรพสามิต หากน้ําแรตามธรรมชาติดังกลาวไดมีการนําไปเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ หรือ
ปรุงกลิ่นรสดวย ก็จะพนสภาพจากการเป็นน้ําแรตามธรรมชาติ และถือเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดที่ 
02.02 

2) เครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไมมีแอลกอฮอลแ หมายความถึงเครื่องดื่มใดๆก็ตามที่
ไมเขาพิกัดท่ี 02.01 และมิใชน้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ หรือทีปรุงกลิ่น
รสตามพิกัดที่ 02.02 ถาเป็นเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไมมีแอลกอฮอลแก็จะเขาพิกัดที่ 02.02 เชนเดียวกัน แต
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลแดังกลาวนี้กฎหมายก็ไดกําหนดมิใหรวมถึงน้ําผลไมและน้ําพืชผักซึ่งจะเป็น
เครื่องดื่มตามพิกัดท่ี 02.03 

(3) ประเภทที่ 02.03 ไดแก น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสตแ) และน้ําพืชผักที่
ไมไดหมักและไมเติมสุรา ไมวาจะเติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ หรือไมก็ตาม ซึ่งเครื่องดื่มตาม
พิกัดนี้ จะตองเป็นน้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสตแ) และน้ําพืชผัก ซึ่งไมมีการหมักและไมเติมสุรา ดังนั้น ถา
มีการหมักหรือเติมสุราก็จะไมเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดนี้ สวนการเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ 
ไมวาจะมีการเติมหรือไมก็ถือวาเป็นเครื่องดื่มตามพิกัดดังกลาวนี้ 

(4) ประเภทที่ 02.90 ซึ่งไดแก เครื่องดื่มอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเป็นเครื่องดื่มที่ตองเสียภาษีตามกฎหมายไดดวย ซึ่งเป็นการให
อํานาจฝุายบริหารที่จะพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสําหรับเครื่องดื่มอ่ืนๆไดดวย  

นอกจากสินคาเครื่องดื่มที่กําหนดไวตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตทั้ง 4 
ประเภทตามที่กลาวมานี้  อธิบดีกรมสรรพสามิตไดออกคําวินิจฉัยพิกัดเกี่ยวกับสินคาเครื่องดื่มไวดังนี้ 

- ใหสินคาเครื่องดื่มรังนกที่ทําจากรังนกธรรมชาติ ที่มีปริมาณเนื้อรังนก
ต่ํากวารอยละ 50 โดยน้ําหนักเปียกจัดเขาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ในประเภทที่ 02.0131 

- ใหสินคาซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ําแข็งไมเป็นสินคา “เครื่องดื่ม” ในตอน
ที่ 2 ของพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.252732 

4.1.3.4 อัตราภาษีของเครื่องดื่ม  
สําหรับอัตราภาษีของเครื่องดื่มที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิตนี้ จะเป็นไป

ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งสําหรับสินคาตามพิกัดประเภทที่ 02.02 และ 02.03 ไดมีประกาศ

                                                           
31

 คําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 156/2534 เรื่อง คําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
เกี่ยวกับสินคาเครื่องดื่มรังนกท่ีทําจากรังนกธรรมชาติ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2534 

32
 คําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 433/2538 เรื่อง คําวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

เกี่ยวกับสินคาซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ําแข็ง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2538 
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กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2540 โดยอัตราภาษีสําหรับเครื่องดื่มนี้จะมีทั้งอัตราตามมูลคาและอัตราตามปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(1) พิกัดประเภทที่ 02.01 ซึ่งไดแก น้ําแรเทียม น้ําโซดาและน้ําอัดลมที่
ไมเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ และไมปรุงกลิ่นรส 

1. บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร มี
อัตราภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 25 และอัตราตามปริมาณ หนวยละ 77 สตางคแ (0.77บาท)  

2. บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร มีอัตรา
ภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 25  สวนอัตราตามปริมาณ พิจารณาจากปริมาตร กลาวคือมีหนวย 
ปริมาตร 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร เศษของ 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร ใหนับเป็น 440 ลูกบาศกแ
เซนติเมตร คิดเป็นหนวยละ 77 สตางคแ (0.77 บาท) 

3. เครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม มีอัตรา
ภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 25  สวนอัตราตามปริมาณ พิจารณาจากปริมาตร กลาวคือมีหนวย 
ปริมาตร 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร เศษของ 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร ใหนับเป็น 440 ลูกบาศกแ
เซนติเมตร คิดเป็นหนวยละ 77 สตางคแ (0.77 บาท) 

(2) พิกัดประเภทท่ี 02.02 ซึ่งไดแก น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวานอ่ืนๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไมมีแอลกอฮอลแ แตไมรวมถึงน้ําผลไม
หรือน้ําพืชผักตามประเภทที่ 02.03  

1. บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร มี
อัตราภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 20 และอัตราตามปริมาณ หนวยละ 45 สตางคแ (0.45บาท)  

2. บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร มีอัตรา
ภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 20  สวนอัตราตามปริมาณ พิจารณาจากปริมาตร กลาวคือมีหนวย 
ปริมาตร 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร เศษของ 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร ใหนับเป็น 440 ลูกบาศกแ
เซนติเมตร คิดเป็นหนวยละ 45 สตางคแ (0.45 บาท) 

3. เครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม มีอัตรา
ภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 20  สวนอัตราตามปริมาณ พิจารณาจากปริมาตร กลาวคือมีหนวย 
ปริมาตร 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร เศษของ 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร ใหนับเป็น 440 ลูกบาศกแ
เซนติเมตร คิดเป็นหนวยละ 45 สตางคแ (0.45 บาท) 

(3) ประเภทท่ี 02.03 ไดแก น้ําผลไมน้ําพืชผัก 
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กรณีเป็นน้ําผลไม(รวมถึงเกรปมัสตแ) และน้ําพืชผักที่ไมไดหมักและไม
เติมสุราไมวาจะเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆหรือไมก็ตาม จะมีอัตราภาษีทั้งตามมูลคา และ
ตามปริมาณเชนเดียวกับเครื่องดื่มในพิกัดประเภทที่ 02.02 

แตอยางไรก็ดี สําหรับเครื่องดื่มในพิกัดประเภทที่ 02.02 และพิกัด 
ประเภทที่ 02.03 ไดมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  
41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540  ออกมาลดอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตามปริมาณ กลาวคือ 
เครื่องดื่มในพิกัดประเภทที่ 02.02 ลดอัตราภาษีลง โดยอัตราตามปริมาณลงเหลือหนวยละ 37 
สตางคแ(0.37บาท) ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มตามประเภทที่ 02.03 ดวย  และในสวนของน้ําผลไมน้ําพืชผัก
นั้น หากมีสวนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดและตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
กอน จะมีการลดอัตราภาษีทั้งอัตราตามมูลคาและอัตราตามปริมาณลง เหลืออัตราตามมูลคารอยละ 
4 และอัตราตามปริมาณเหลือหนวยละ 11 สตางคแ (0.11บาท) 

4.1.3.5 เครื่องดื่มท่ีได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต  
ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ไดมีการกําหนดยกเวนภาษี

สรรพสามิตใหกับเครื่องดื่มบางประเภท ซึ่งไดแกเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก อันเป็น
เครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.03  ซึ่งเป็นการยกเวนโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นการออกประกาศโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.252733  สําหรับหลักเกณฑแและเงื่อนไข
การยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักนี้ จะเป็นไปตาม ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 

                                                           
33

 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต, มาตรา 103 บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนแแกการ
เศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศลดอัตรา หรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาหรือบริการใดๆได ทั้งนี้ จะกําหนดหลักเกณฑแ
และเงื่อนไขไวดวยก็ได 

การลดอัตราหรือยกเวนภาษี การยกเลิกหรือแกไขการลดอัตราหรือยกเวนภาษี 
ตลอดจนหลักเกณฑแและเงื่อนไข ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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(1) ความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก 
สําหรับประกาศประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการ

ยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551ไดให
ความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักไวดังนี้ 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก หมายความว่า เครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ทําจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ใช่เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงาน อาทิเช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือกลูโคโรโนแลกโตน 
เป็นต้น” 

อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา ความหมายของเครื่องดื่มดังกลาวนี้ไดเปลี่ยนไป
จากประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งตอมาประกาศฉบับดังกลาวถูกยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ.2551  ซึ่งในประกาศฯฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 นี้ ไดมีการให
ความหมายของคําวาเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ไวในขอ2 ของประกาศฉบับดังกลาวที่
ถูกยกเลิกไปดังมีขอความตอไปนี้ 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่ม 
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด และเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด” หมายความว่า เครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ทํามาจากผลไม้และพืชผัก ที่สดหรือแห้งแล้ว และมิได้ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต 

(1) น้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักเข้มข้น (Juice and vegetable 
concentrate) 

(2) หัวน้ําเชื้อเข้มข้น (Concentrate) 
(3) น้ําหวานเข้มข้น (Syrup) 
(4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) 
(5) สารสกัดเข้มข้น (Extract) 
“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ” หมายความว่า เครื่องดื่ม

ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ นอกจากเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด 
(2) คุณสมบัติของเครื่องดื่มท่ีจะได้รับยกเว้นภาษี 

เครื่องดื่มที่จะไดรับยกเวนภาษี จะเป็นไปตามหลักเกณฑแในขอ 3 ของ
ประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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1) เป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราสวนผสมตามที่
กําหนดในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักทายประกาศนี้ ซึ่งบัญชี
อัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักนี้ในปใจจุบันไดกําหนดประเภทเครื่องดื่มไว
ที่ 111 ลําดับ โดยมีการกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของ
เครื่องดื่มไวหลายอัตรา โดยมีอัตราสูงสุดอยูที่รอยละ 10 ตามบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มตาม
ประกาศกรมสรรพสามิตฯดังกลาว 

2) เป็นเครื่องดื่มที่มีสี กลิ่น และรสตามประเภทของผลไมและพืชผักที่ ใช
ทําเครื่องดื่มนั้น 

(3) ผู้ที่มีสิทธิขอยกเว้นภาษี 
ผูที่มีสิทธิขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักนี้ 

ไดแก ผูประกอบอุตสาหกรรม และผูนําเขา (ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 4.2.1.1) ทั้งนี้  
ผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักมีหนาที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ดังตอไปนี้ 

1) จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 25 
2) สงตัวอยางเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ขอยกเวนภาษีใน

ปริมาณไมนอยกวา 2 ลิตร พรอมแสดงสูตรสวนผสม และกรรมวิธีการผลิตใหกรมสรรพสามิตใช
ตรวจสอบประกอบการพิจารณายกเวนภาษีสรรพสามิต 

3) สงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหกรมสรรพสามิต กรณีที่เจาพนักงาน
สรรพสามิตรองขอ 

4) ทําบัญชีประจําวัน และงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การ
ผลิต และการจําหนายสินคา ตามมาตรา 112 โดยตองจัดสงงบเดือนดังกลาวใหเจาพนักงาน 
สรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แหงทองที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 

5) แจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของโรง 
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 116  

6) แจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 117 
(4) หน้าที่ในการแสดงรายละเอียดของเครื่องดื่ม  

ผูมีหนาที่เสียภาษีที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ตองแสดงรายละเอียดตางๆ 
ที่ ภาชนะบรรจุและหรือฉลากปิดภาชนะ และหรือฝาปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ดังตอไปนี้ 

1) ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม หรือ ผูนําเขา 
2) สถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการของผูนําเขา 
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3) ชื่อเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ซึ่งตรงกับประเภทของน้ําผลไม
และน้ําพืชผักหลักท่ีใชทําเครื่องดื่ม 

4) เครื่องหมายการคา 
5) สวนผสมหลักของเครื่องดื่ม (โดยคํานวณเป็นรอยละตอปริมาตรสุทธิ

ของเครื่องดื่ม) 
6) ปริมาตรสุทธิ 
7) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และท่ีหมดอายุ หรือที่ควรบริโภคกอน 

(5) การปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี 
ผูมีหนาที่เสียภาษีท่ีจะไดรับสิทธิยกเวนภาษี ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ดังนี้ 
1) กรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่แหงทองที่ท่ีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู 
2) กรณีนําเขา ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แหง

ทองที่ที่ดานศุลกากรตั้งอยู เวนแตการนําเขาผานดานศุลกากรที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และมี
สํานักงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอยกเวนภาษี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แหง
ทองที่ท่ีสํานักงานตั้งอยู 

(6) การพิจารณาอนุมัติ 
สําหรับผูที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ ไดแกอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดี 

มอบหมาย เป็นผูมีอํานาจอนุมัติยกเวนภาษี  ซึ่งการอนุมัตินั้น กรณีผลิตในราชอาณาจักร ใหมีผลใช 
บังคับตั้งแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดยื่นคําขอยกเวนภาษีเป็นตนไป  กรณีนําเขา ใหมีผลใชบังคับ 
ตั้งแตวันที่อนุมัติใหยกเวนภาษีเป็นตนไป 

(7) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับ 

ยกเวนภาษีแลว ณ โรงอุตสาหกรรม ใหสรรพสามิตพ้ืนที่แตละพ้ืนที่มีหนาที่เก็บตัวอยางเครื่องดื่มที่
ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตแลวจากโรงอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน โดยสุมเก็บตัวอยางเครื่องดื่มที่มี   
วัน เดือน ปี ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ 2 ชุด ชุดละ 2 ลิตร สงใหกรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะหแ 
1 ชุด และเก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไวเป็นหลักฐานอีก 1 ชุด พรอมจัดทําบันทึกการเก็บ 
ตัวอยางไวเป็นหลักฐานดวย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับ  
ยกเวนภาษีแลวที่วางจําหนายในทองตลาด ใหสรรพสามิตพ้ืนที่แตละพ้ืนที่มีหนาที่ เก็บตัวอยาง 
เครื่องดื่มที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตแลวจากทองตลาดทุก 6 เดือน โดยการสุมซื้อตัวอยาง  
เครื่องดื่มท่ีมี วัน เดือน ปี ที่ผลิตคราวเดียวกัน ตัวอยางละ 2 ชุด ชุดละ 2 ลิตร สงใหกรมสรรพสามิต 
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ตรวจสอบ 1 ชุด และเก็บไวที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไวเป็นหลักฐานอีก 1 ชุด พรอมจัดทําบันทึก 
การเก็บตัวอยางไวเป็นหลักฐาน 

(8) มาตรการบังคับ 
ในกรณีที่กรมสรรพสามิตตรวจพบวาเครื่องดื่มที่ไดรับยกเวนภาษีมีอัตรา 

สวนผสมไมเป็นไปตามอัตราสวนผสมตามบัญชีทายประกาศนี้ หรือผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑแ จะถือวา เครื่องดื่มดังกลาวจะไมไดรับยกเวนภาษีและใหเสียภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม 
แลวแตกรณี ตั้งแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น  

4.1.3.6 การควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
สําหรับวิธีการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาประเภท

เครื่องดื่มนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนดวิธีการไวสําหรับสินคาประเภท
เครื่องดื่มไวดังตอไปนี้34 

(1) ใช้แสตมป์สรรพสามิต ไดแกการใชแสตมปสรรพสามิตซึ่งจัดทําขึ้น
หรือจัดใหมีขึ้นโดยกรมสรรพสามิตปิดบนภาชนะบรรจุสินคาประเภทเครื่องดื่มเพ่ือแสดงวาสินคาได
เสียภาษีสรรพสามิตแลว เวนแต เครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม และ
เครื่องดื่มที่ไดรับการลดอัตราภาษีตามมาตรา 103 แหงพระพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ซึ่งไดรับอนุมัติใหชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนไมตองใชแสตมปสรรพสามิต ซึ่งแสตมป
สรรพสามิตจะใชเฉพาะประเภทสินคาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดประกาศกําหนดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  เทานั้น โดยผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาเครื่องดื่มจะตองยื่นชําระภาษีสรรพสามิตใหถูกตองครบถวนกอน
แลวจึงจะขอรับดวงแสตมปสรรพสามิตไปใชปิดบนภาชนะบรรจุสินคาได 

(2) ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เชน การใชจุกจีบ ฝา
เกลียว ปิดบนภาชนะบรรจุสินคาเพ่ือแสดงวาสินคาไดเสียภาษีสรรพสามิตแลวแทนแสตมป
สรรพสามิต โดยใชกับสินคาประเภทเครื่องดื่ม เวนแตเครื่องดื่มที่ทําหรือหรือบรรจุหรือไดจากเครื่อง
ขายเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ไดรับการลดอัตราภาษีตามมาตรา 103 แหงพระพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งไดรับอนุมัติใหชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนจะใชเฉพาะประเภทสินคาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดประกาศกําหนด
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527   

                                                           
34

 จุมพล ริมสาคร, กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เอกสารการสอนสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :หนวยที่1-7, พิมพแครั้งที่4 (นนทบุรี:สํานักพิมพแ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), น.198. 
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4.2 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  

ภาษีมูลคาเพ่ิม(Value Added Tax :VAT) เป็นภาษีการบริโภคที่จัดเก็บจากการขาย
สินคาและบริการจากผูผลิตสินคาหรือผูบริการหรือผูนําเขา  ซึ่งคําวามูลคาเพ่ิมนั้น หมายถึง มูลคาที่
ผูผลิต ผูประกอบการ บวกเพ่ิมเขาไปในตนทุนของสินคาหรือบริการเพ่ือกําหนดเป็นราคาขายสินคา
หรือคาบริการ คือรายไดจากการขายหักดวยตนทุนจากการซื้อ (มูลคาเพ่ิม = คาแรง + กําไร = ผลได 
- ผลจาย) ซึ่งภาษีมูลคาเพ่ิมที่จะตองเสียนั้นจะคํานวณจาก ภาษีขายหักออกดวยภาษีซื้อ ซึ่งภาษีขาย 
คือ ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการซึ่งเป็นผูประกอบการที่ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ไดเรียกเก็บ
หรือพึงเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ เมื่อมีการขายสินคาหรือรับคาบริการ  สวนภาษีซื้อนั้น 
คือภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการซึ่งเป็นผูประกอบการที่ตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเชนกัน ได
จายใหกับผูขายสินคาหรือผูใหบริการที่เป็นผูจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม เมื่อซื้อสินคาหรือชําระ
คาบริการเพื่อใชในการประกอบกิจการของตน35 

  
4.2.1โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม36 

4.2.1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นจะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 82 แหง

ประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 
(1) ผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการนั้น หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินคา

หรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไมวาการกระทําดังกลาวจะไดรับประโยชนแหรือไดรับ
คาตอบแทนหรือไม และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลวหรือไม 37 ซึ่งลักษณะของ
ผูประกอบการนั้นจะมีองคแประกอบดังนี้ 

1) เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หรือนิติบุคคล38 
2) เป็นบุคคลผูขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ 
3) ประกอบกิจการในราชอาณาจักร 

                                                           
35

 ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, และสาโรช ทองประคํา,คําอธิบายประมวล
รัษฎากร ภาษีสรรพากร เลม2, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพาณิชยแ, 2553), น.4-001. 

36
 กลุมนักวิชาการภาษีอากร, “ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร,” พิมพแใหมแกไข

ปรับปรุง (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพแ,2555). น.243. 
37

 มาตรา 77/1(5) แหงประมวลรัษฎากร 
38 มาตรา 77/1(1) แหงประมวลรัษฎากร 
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จากองคแประกอบทั้งสามประการนี้ มีประเด็นสําคัญคือวาหากบุคคล
ดังกลาวมานี้ไมไดขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพแลว ก็ไมถือเป็นผูประกอบการและ
ไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมแตอยางใด 

(2) ผูนําเขา  หมายถึง ผูประกอบหรือบุคคลอ่ืนซึ่งนําเขา39สินคาหรือ
บริการเขามาในราชอาณาจักร นอกจากนี้แลว การนําเขายังหมายความถึงการนําสินคาที่ตองเสีย
อากรขาเขา หรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรม
สงออกโดยมิใชเพื่อการสงออกดวย40 

(3) ผูที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม  ซึ่งไดแกบุคคล
ดังตอไปนี้41  

1) ตัวแทน ในกรณีท่ีผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักรและไดขาย
สินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักร ซึ่งคําวาตัวแทนนี้
รวมถึงลูกจางหรือผูทําการแทนในราชอาณาจักร42 บุคคลซึ่งทําสัญญา หรือมีหนาที่รับผิดชอบในการ
เก็บรักษาสินคา หาลูกคา หรือทําการใดๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทน
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย43  

2) ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการ ในกรณีท่ีการขายสินคา
หรือใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ใหกับองคแการสหประชาชาติ ทบวงชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล และภายหลัง
ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิในบริการนั้นไปใหกับบุคคลอ่ืน 

3) ผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร หรือผูรับ
โอนสินคา เมื่อมีการโอนสินคา ในกรณีสินคานําเขาที่จําแนกไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมและภายหลังสินคานั้นตองเสีย
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  

4) ผูที่ควบเขากันและผูประกอบการใหม ในกรณีที่มีการควบเขากัน 
5) ผูโอนและผูรับโอน ในกรณีมีการโอนกิจการ 

                                                           
39 มาตรา 77/1 (11) แหงประมวลรัษฎากร 
40 มาตรา 77/1(12) แหงประมวลรัษฎากร 
41

 มาตรา 82/1 และ มาตรา 82/13 แหงประมวลรัษฎากร 
42 มาตรา 82/2 แหงประมวลรัษฎากร 
43 มาตรา 77/1(7) แหงประมวลรัษฎากร 
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6) ผูประกอบซึ่งอยูนอกราชอาณาจักร และไดเขามาประกอบกิจการ
ขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

7) ผูประกอบการที่ไดใหบริการจากตางประเทศ และไดมีการใช
บริการนั้นในราชอาณาจักร  

4.2.1.2 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ฐานภาษีมูลคาเพ่ิม คือ ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา การใหบริการ 

รวมถึงการนําเขา ที่จะใชเป็นเกณฑแในการคํานวณภาษีตามอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 44 ซึ่งตามประมวล
รัษฎากรไดกําหนดฐานภาษีมูลคาเพ่ิมไวดังนี้ 

(1) ฐานภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการทั่วไป45 
ไดแก มูลคาทั้งหมดที่ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการรวมทั้ง
ภาษีสรรพสามิต  โดยที่มูลคาของฐานภาษีนั้นหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยแสิน คาตอบแทน 
คาบริการ หรือประโยชนแใดๆ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเป็นเงิน 

 (2) ฐานภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการ
เฉพาะอยาง46 แบงออกเป็น 

(2.1) การขายสินคาโดยการสงออก47 ภาษีมูลคาเพ่ิมไดแก มูลคา
ของสินคาสงออก โดยใหใชราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดใน
มาตรา 77/1(19) แหงประมวลรัษฎากร และภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ไมใหรวมอากรขาออก  ซึ่งราคา เอฟ.โอ.บี. ไดแก ราคาสินคา ณ ดานศุลกากร
สงออกโดยไมรวมคาประกันภัยและคาขนสงจากดานศุลกากรสงออกไปตางประเทศ 

(2.2) ฐานภาษีสําหรับการใหบริการขนสงระหวางประเทศ  
(ก) ฐานภาษีในกรณีรับขนคนโดยสาร ไดแก มูลคาของคา

โดยสาร คาธรรมเนียม และประโยชนแอ่ืนใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ เนื่องใน
การรับขนคนโดยสารนั้น48 

                                                           
44 ไพจิตร โรจนวานิชและคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่35, น.4-155. 
45 มาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร 
46 มาตรา 79/1 แหงประมวลรัษฎากร 
47 มาตรา 79/1(1) แหงประมวลรัษฎากร 
48

 มาตรา 79/1(2)(ก) แหงประมวลรัษฎากร 
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(ข) ฐานภาษีในกรณีรับขนสินคา ไดแก มูลคาของคาระวาง 
คาธรรมเนียม และประโยชนแอ่ืนใดที่เรียกเก็บ ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ 
เนื่องในการรับขนสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักร49 

(ค) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการ
เฉพาะอยางประเภทอ่ืนนอกจาก (2.1) หรือ (2.2) ใหเป็นไปตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา50 

(3) ฐานภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการนําเขาสินคา  ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 
(3.1) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท ไดแก มูลคาของ

สินคานําเขา โดยใหใชราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนด
ในมาตรา 77/1(19) แหงประมวลรัษฎากร คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งการนําเขาสินคาที่ผู
นําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตาม
กฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอนดังกลาวมารวมเป็นมูลคาของฐานภาษี   
สําหรับราคา ซี.ไอ.เอฟ. ไดแก ราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรที่นํา
สินคานั้นเขาในราชอาณาจักร เวนแต 

(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาด
สําหรับของประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร ใหถือราคานั้นเป็นราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรไดทําการประเมินราคาเพ่ือ
เสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเป็นราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.
ไอ.เอฟ.  

(3.2) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควา
ดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 81(2)(ค) แหงประมวลรัษฎากร ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร อันทําใหผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผูรับโอนสินคาที่มีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/1(3) แหงประมวลรัษฎากร ฐานภาษีสําหรับสินคานั้น ไดแก มูลคาตาม
สภาพหรือปริมาณของสินคาที่เป็นอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา 78/2(4) แหงประมวล
รัษฎากร  

 

                                                           
49 มาตรา 79/1(2)(ข) แหงประมวลรัษฎากร 
50

 มาตรา  79/1(3) แหงประมวลรัษฎากร 
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4.2.1.3 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

สําหรับอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับประเทศไทยนั้น มีอัตราเดียวโดยใช
บังคับกับการขายสินคาหรือการใหบริการทุกประเภท  สําหรับอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เป็นอัตราทั่วไป
นั้น เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมไวที่รอย
ละ 10 สําหรับการขายสินคาหรือใหบริการของผูประกอบการจดทะเบียนที่คํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
มาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากรซึ่งก็คือวิธีการคํานวณแบบภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ  แตอยางไรก็ดี 
อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 10 นี้ ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมลงซึ่งลาสุด
ไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 
592) พ.ศ. 2558 กําหนดใหมีการลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมลงเหลือรอยละ 7 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  
2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงกลาวโดยสรุปไดวา ในปใจจุบันอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมอัตรา
ทั่วไปของประเทศไทยคืออัตรารอยละ 7  
แตอยางไรก็ดี ก็ไดมีการกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ไวสําหรับการประกอบกิจการ
บางประเภท ดังตอไปนี้51 

(1)  ก ารส ง ออกสิ นค าที่ มิ ใ ช ก ารส งออกสิ นค าซึ่ ง ไ ด รั บยก เว น
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81(3) 

(2) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการนั้นใน
ตางประเทศตามประเภท หลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ซึ่งการใหบริการที่กระทําใน
ราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศใหรวมถึง การใหบริการที่กระทําใน
ราชอาณาจักร เพ่ือใชผลิตสินคาในเขตปลอดอุตสาหกรรมสงออกเพ่ือสงออก และการใหบริการที่
กระทําในเขตอุตสาหกรรมสงออก เพ่ือใชผลิตสินคาเพ่ือสงออกดวย 

(3) การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
ที่กระทําโดยผูประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

(4) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
เป็นไปตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(5) การขายสินคาหรือ การใหบริการกับองคแการสหประชาชาติ ทบวง
การชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งนี้ 
เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

                                                           
51

 มาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร 
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(6) การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑแบนกับ
คลังสินคาทัณฑแบนหรือระหวางผูประกอบการกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการ  ี่อยูในเขตปลอด
อากรไมวาจะอยูในเขตเดียวกันหรือไม หรือระหวางคลังสินคาทัณฑแบนกับผูประกอบการที่ประกอบ
กิจการอยูในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑแ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ซึ่งคลังสินคาทัณฑแบนนี้ ใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑแบนตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรดวย 

4.2.1.4 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม52 (Tax Point) หมายถึง จุด

ธุรกรรมที่ผูประกอบการถูกกําหนดโดยกฎหมายวามีภาระภาษีเกิดขึ้น และเป็นจุดที่กอใหเกิดสิทธิ
บางอยางในฐานะผูประกอบการจดทะเบียนดวย เชน มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคา
หรือผูรับบริการตามมาตรา 82/4 แหงประมวลรัษฎากร ขณะเดียวกันก็เกิดหนาที่ของผูประกอบการ
จดทะเบียน เชน หนาที่จัดทําและสงมอบใบกํากับภาษีใหผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา 86 
แหงประมวลรัษฎากร  ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ แบงออกไดเป็นกรณีของ การขาย
สินคา53  การใหบริการ54 การนําเขา55  และการขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี56 

4.2.1.5 การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม57 
การคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นเป็นหนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จะตองคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตองชําระหรือมีสิทธิไดรับคืน โดยคํานวณเป็นราย
เดือน เดือนละครั้งตามปีปฏิทิน โดยภาษีมูลคาเพ่ิมที่คํานวณไดในแตละเดือนนี้ จะตองนํายื่นรายการ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งวิธีการคํานวณนั้น จะคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ ตาม
มาตรา 82/3 วรรคหนึ่งแหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูประกอบการจดทะเบียนตอง
ชําระจะเป็นดังนี้ 

ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ 
ผลการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาว ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จะตองชําระ 

ไดแก สวนตางของภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ หากผลการคํานวณออกมาเป็นบวก (คือ ภาษีขายมากกวา

                                                           
52

 ไพจิตร โรจนวานิชและคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่35, น.4-206.   
53

 มาตรา 78 แหงประมวลรัษฎากร  
54

 มาตรา 78/1 แหงประมวลรัษฎากร  
55

 มาตรา 78/2 แหงประมวลรัษฎากร 
56

 มาตรา 78/3 แหงประมวลรัษฎากร  
57

 ไพจิตร โรจนวานิชและคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่35, น.4-265. 



110 
 

ภาษีซื้อ) ผูประกอบการจดทะเบียนตองนําเอาจํานวนสวนตางไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเดือนนั้น  
หากผลการคํานวณออกมาเป็นลบ (คือ ภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย) ผูประกอบการก็ไมตองชําระ
ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเดือนนั้น แตยังคงมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ และจํานวนสวนตาง
ถือเป็นเครดิตภาษีที่เหลืออยู ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมมีสิทธิที่จะขอคืนเป็นเงิน
หรือยกไปชําระภาษีมูลคาเพ่ิมในเดือนถัดไปได 

แมวาโดยหลักแลวการขายสินคาและการใหบริการของผูประกอบการ
จะตองอยูในบังคับที่จะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม แตก็มีกิจการบางอยางบางประเภทที่แมจะอยูในบังคับ
จะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมแตกฎหมายก็ไดบัญญัติยกเวนใหกิจการบางประเภทนั้นไมตองมีความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิม   ซึ่งการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการขายสินคาหรือใหบริการมีผลให
ผูขายหรือผูใหบริการไมตองจดทะเบียนเป็นผูประกอบการจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อขายสินคาหรื อ
ใหบริการก็ไมมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อหรือผูใหบริการ และไมมีหนาที่ตองนําสงภาษีตอ
ทางราชการเชนกัน 

สําหรับกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม มีดังตอไปนี้ 
(1) ผูประกอบการขายสินคาหรือบริการที่มีรายรับไมเกิน 1,800,000 

บาทตอปี (ประมวลรัษฎากร มาตรา 81/1) 
(2) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ ที่กําหนดไวใน

ประมวลรัษฎากร มาตรา 81 ไดแก การขายพืชผลทางการเกษตรที่ยังไมแปรรูป การขายสัตวแไมวาจะ
มีชีวิตหรือไมมีชีวิตที่ยังไมแปรรูป การขายปุย การขายปลาปุน อาหารสัตวแ การขายยาหรือเคมีภัณฑแที่
ใชสําหรับพืชหรือสัตวแ การขายหนังสือพิมพแ นิตยสาร หรือตําราเรียน การใหบริการการศึกษาของทาง
ราชการและเอกชน การใหบริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรม การใหบริการทางดานวิชาชีพอิสระ
ไดแกการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ การใหบริการรักษาพยาบาล การใหบริการ
วิจัย การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑแ สวนสัตวแ การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน การใหบริการ
จัดแขงกีฬาสมัครเลน การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร การ
ใหบริการขนสงระหวางประเทศซึ่งมิใชเป็นการขนสงโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล การใหบริการ
เชาอสังหาริมทรัพยแ เป็นตน 

(3) การนําเขาสินคา  ซึ่งการนําเขาสินคาตามมาตรา 81 (ก) ถึง (ฉ) 
ไดแก การนําเขาสินคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังไมแปรรูป การขายสัตวแไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตที่
ยังไมแปรรูป การขายปุย การขายปลาปุน อาหารสัตวแ การขายยาหรือเคมีภัณฑแที่ใชสําหรับพืชหรือ
สัตวแ การขายหนังสือพิมพแ นิตยสาร หรือตําราเรียน  
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4.2.1.6 บทบังคับโทษทางภาษีมูลค่าเพิ่ม 
นอกเหนือจากกรณีที่ไดกลาวมาขางตนแลว ผูประกอบการซึ่งเป็น

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมนั้น จะมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายไดแก การเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ  การจัดทําใบกํากับภาษี  การจัดทํารายงานภาษี
ขาย รายงานภาษีซื้อ  และรายงานสินคาและวัตถุดิบ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี  
การเก็บรักษารายงาน ใบกํากับภาษี สําเนาใบกํากับภาษีและเอกสารอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
ตลอดจนมีความรับผิดหากปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑแที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งจะมี
ความรับผิดในการเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 

4.2.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม คือ การไมเก็บภาษีจากการขายสินคาหรือบริการนั้นๆ 

แตไมไดสิทธิในการคืนภาษีหรือใหเครดิตภาษีสําหรับวัตถุดิบที่นํามาผลิตสินคานั้น 58 การยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐออกมาเพ่ือบรรเทาภาระของประชาชน สืบเนื่องจากการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งเป็นภาษีการบริโภคหรือที่เรียกอีกอยางวาภาษีทางออม ซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษี
ไมไดเป็นผูรับภาระภาษีโดยตรง แตผูมีหนาที่เสียภาษีไดผลักภาระภาษีโดยรวมคาภาษีมาในราคา
สินคาและบริการ ทําใหประชาชนซึ่งเป็นผูบริโภคเป็นผูไดรับภาระภาษีโดยตรง ดังนั้น สินคาบางชนิด
ที่เป็นสิ่งจําเป็นตอสวนรวม เชน สินคาทางการเกษตร หรือบริการที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการทางสังคม 
เชน การใหบริการการศึกษา การใหบริการรักษาพยาบาล ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเป็น
ทางสังคมและบรรเทาภาระของประชาชน จึงมีกฎหมายยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับกิจการบาง
ประเภทไว   แตอยางไรก็ตาม กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ผูประกอบการจะไดรับยกเวนการ
ปฏิบัติบางอยางตามประมวลรัษฎากร เชนไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม แตเมื่อขายสินคาหรือ
ใหบริการก็จะไมมีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อหรือผูรับบริการ  ไมมีหนาที่ยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีมูลคาเพ่ิม แตอาจจะตองถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการเมื่อ
ซื้อสินคาหรือวัตถุดิบ  รวมทั้งสินคาทุนมาใชประกอบการใหกับผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคา
ให โดยที่ตนไมมีสิทธิที่จะไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิมแตอยางใด  แมวาผูประกอบการจะประกอบกิจการ
ที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมก็ตาม แตผูประกอบการก็อาจจะมีหนาที่ตองทํารายงานและเก็บรักษา
หลักฐานและเอกสารตามที่อธิบดีกรมสรรพากรจะกําหนดใหทําก็ไดตามมาตรา 81/2 แหงประมวล
รัษฎากร 

 

                                                           
58 สมชัย ฤชุพันธุแ, ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กฎหมาย 

ธุรกิจ, 2532), น.78. 
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4.2.2.1 การยกเว้นเนื่องจากเป็นกิจการขนาดย่อม 
การยกเว น เนื่ อ งจากเป็นกิจการขนาดย อมนี้  เป็ นการยกเว น

ภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่อยูในบังคับตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม แตเนื่องจากกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีคือยอดรายรับไมเกินมูลคาของฐาน
ภาษีของกิจการขนาดยอม จึงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81/1 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
มูลคาของกิจการขนาดยอมนั้นจะเป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และการกําหนดมูลคาฐาน
ภาษีจะกําหนดใหแตกตางกันในกิจการแตละประเภทไมได ซึ่งในปใจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับ
ที่ 432 พ.ศ.2548 กําหนดมูลคาของฐานภาษีมูลคาของกิจการขนาดยอมวาจะตองไมเกิน 1,800,000 
บาทตอปี  ดังนั้น หากกิจการใดมียอดรายรับเกิน 1,800,000 ตอปี กิจการดังกลาวจะตองเขาสูระบบ
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

4.2.2.2 การยกเว้นตามประมวลรัษฎากร 
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรนี้ เป็นการยกเวนโดย

เหตุผลเพื่อเป็นการบรรเทาภาระใหกับประชาชน หรือเป็นสิ่งที่เป็นสวัสดิการสังคมหรือเพ่ือประโยชนแ
สาธารณะดั่งที่กลาวไวตอนตน  ซึ่งกิจการใดที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ จะเป็นไปตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 81 แหงประมวลรัษฎากร  ดังตอไปนี้ 

(1) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ ดังตอไปนี้ 
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร 
(ข) การขายสัตวแ ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
(ค) การขายปุย 
(ง) การขายปลาปุน อาหารสัตวแ 
(จ)การขายยาหรือเคมีภัณฑแที่ใชสําหรับพืชหรือสัตวแ เพ่ือบํารุงรักษา 

ปูองกัน ทําลายหรือกําจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตวแ 
(ฉ) การขายหนังสือพิมพแ นิตยสาร หรือตําราเรียน 
(ช) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ 

สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน 

(ซ) การใหบริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา และ
ลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวา
ความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพ
อิสระที่มีกฎหมายควบคุม การประกอบวิชาชีพอิสระนั้น  
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(ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล  

(ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ในสาขา 
และลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(ฏ) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑแ สวนสัตวแ  
(ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน 
(ฑ) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน 
(ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการใน

สาขาและลักษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  
(ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร 
(ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งมิใชเป็นการขนสงโดย

อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล 
(ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพยแ  
(ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ไมรวมถึงบริการที่

เป็นการพาณิชยแของราชการสวนทองถิ่น หรือเป็นการหารายไดหรือผลประโยชนแไมวาจะเป็น กิจการ
สาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม  

(ท) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสง
รายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย  

(ธ) การขายสินคาหรือการใหบริการเพ่ือประโยชนแแกการศาสนา 
หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอ่ืน 

(น) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา 

(2) การนําเขาสินคาดังตอไปนี้ 
(ก) สินคาตาม (1) (ก) ถึง (ฉ) 
(ข) สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะ

สินคาท่ีไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร 

ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 
(ง) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร แลวไดสงกลับ

ออกไปตางประเทศ โดยไดคืนอากรขาเขา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
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(3) การสงออกซึ่งสินคาหรือบริการของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่ง
ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/16  

อยางไรก็ตาม การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการประกอบกิจการตาม
มาตรานี้ อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการ และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ไดรับการยกเวนตามมาตรานี้ก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
อากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหาก
กิจการนั้นมิไดเป็นไปตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดกิจการนั้นจะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรานี้  

4.2.2.3 การขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

แมจะเป็นผูประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  แต ประมวล
รัษฎากรก็ไดกําหนดใหกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาบางประเภทมีสิทธิแจงตออธิบดี กรมสรรพากร
เพ่ือขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสียภาษีมูลคาเพ่ิมได โดยผูประกอบการดังกลาว จะตองจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นผูประกอบการจดทะเบียนแบบเต็มรูป คํานวณภาษีจากภาษีขาย หักดวย
ภาษีซื้อตามมาตรา 82/3   ซึ่งการขอเขาสูระบบภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับกิจการที่ไดรับยกเวน 
ภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ จะเป็นไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 82/3 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดแกกิจการ 
ดังตอไปนี้ 

(1) กิจการขายสินคาตามท่ีระบุไวในมาตรา 81(1)(ก) ถึง (ฉ)  
(2) กิจการขนาดยอมตามมาตรา 81/1 ซึ่งก็คือกิจการที่มียอดรายรับไม

เกิน 1,800,000 บาท ตอปี  
(3) กิจการอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งปใจจุบันไดมีพระ

ราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 241 กําหนดประเภทกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมที่มีสิทธิแจงขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและเสียภาษีมูลคาเพ่ิมได ไดแกกิจการดังตอไปนี้ 

(ก) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน 
(ข) การสงออกของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออก ตาม

กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ค) การใหบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอในราชอาณาจักร 
ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประเภทของกิจการที่

ไดกลาวมาขางตนจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดแจงตออธิบดี
กรมสรรพากรเพ่ือขอเขาสูระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะมีผลทําใหผูประกอบการดังกลาวมีสิทธิและ
หนาที่ตามกฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิม  นอกจากนี้แลว หากผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ไดรับ
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ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมขอเขาระบบภาษีมูลคาเพ่ิมและไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ผูประกอบการ
ดังกลาวจะเลิกเสียภาษีมูลคาเพ่ิมไดตอเมื่อไดใชสิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 
85/10(3) และอธิบดีไดสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 81/3 วรรค
ทายแหงประมวลรัษฎากร 

 
4.2.3 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ 

4.2.3.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ 
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแ คือ การที่ผูประกอบการอยูในระบบ

ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือเป็นผูประกอบการจดทะเบียน โดยทั้งผูซื้อและผูขายไมมีภาระหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมและผูประกอบการมีสิทธินําภาษีซื้อที่เสียไปในการซื้อสินคาหรือรับบริการมาขอคืนจาก
หนวยงานจัดเก็บภาษีได  ซึ่งโดยหลักแลวการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแจะใชกับกิจการ
สงออกหรือกิจการที่ทําระหวางประเทศเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นไปตามหลักปลายทาง
(Destination Principle)ที่กําหนดใหเก็บภาษีเมื่อมีการบริโภค หรือบางครั้งการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ภาษีศูนยแถือเป็นการยกเวนภาษีที่มีการเครดิตได กลาวคือ การจัดเก็บภาษีในอัตราศูนยแ (Zero 
rating) หมายถงื การจัดเก็บภาษีที่ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อไดเต็มจํานวนเทาที่ไดจายไป59

หรือเป็นการประกอบกิจการที่ปลอดภาระภาษีโดยสิ้นเชิงทั้งดานภาษีซื้อและภาษีขาย ผูประกอบการ
ที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแจะตองจดทะเบียนเป็นผูเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  เพ่ือสามารถขอรับภาษี
ซื้อคืนได ดังนั้นการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแจึงเป็นการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมรูปแบบหนึ่ง
โดยเป็นการยกเวนที่ใหเครดิตภาษีซื้อไดทั้งหมด (Exemptions with credit for input tax)60 

เหตุผลในการใชอัตราศูนยแเพ่ือประโยชนแแหงการคืนภาษีใหกับผูสงออก 
เนื่องจากภาษีขายของการประกอบกิจการจะเทากับศูนยแเสมอ หรือเพ่ือชวยแกปใญหาการสงออก
ทางออม เนื่องจากภาระภาษีจะถูกสงผานเป็นทอดๆจากผูผลิตขั้นตอนตนๆจนถึงผูสงออก เพ่ือทําให
ไมมีผูผลิตขั้นตอนกอนสงออกตองรับภาระภาษีไว   ซึ่งการใชระบบภาษีมูลคาเพ่ิมอัตราศูนยแเป็น
เครื่องมือในการขจัดภาษีออกจากสินคาที่ตองสงออกเป็นหลัก เนื่องจากมีการคืนภาษีใหกับผูสงออก 
ทําใหสินคาสงออกปลอดภาระภาษีและตนทุนต่ําลงเพ่ือใหสินคาที่ผลิตในประเทศสามารถแขงขันกับ

                                                           
59 Alan A. Tait, “Value Added Tax International Practice and Problems,” 

(Washington D.C : International Monetary Fund,1988), p.49. 
60 ประเทือง กสานติกุล, “ภาษีมูลเพ่ิมสําหรับสินคาอาหาร ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

ไทยกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร ,” (สารนิพนธแ  คณะนิติ ศาสตรแ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2551), น.75. 
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สินคาที่ผลิตจากตางประเทศได  การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแไมถือเป็นการฝุาฝืนขอตกลง
ในทางการคา ดังนั้นการกําหนดใหใชอัตราศูนยแสําหรับสินคาสงออกจึงทําใหสินคานั้นมีภาษีขาย
(Output tax) เทากับศูนยแ ทําใหเมื่อนําภาษีซื้อ (Input tax) ลบออกจากภาษีขายก็จะไดคาติดลบ ทํา
ใหผูสงออกไดรับภาษีซื้อที่ไดเสียไปทั้งหมดคืน  

4.2.3.2 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ตามประมวลรัษฎากร61 
การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแ คือ การที่ผูประกอบการอยูในระบบ

ภาษีมูลคาเพ่ิมหรือเป็นผูประกอบการจดทะเบียน โดยทั้งผูซื้อและผูขายไมมีภาระหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมและผูประกอบการมีสิทธินําภาษีซื้อที่เสียไปในการซื้อสินคาหรือรับบริการมาขอคืนจาก
หนวยงานจัดเก็บภาษีได  ซึ่งโดยหลักแลวการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแจะใชกับกิจการ
สงออกหรือกิจการที่ทําระหวางประเทศเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเป็นไปตามหลักปลายทาง
(Destination Principle)ที่กําหนดใหเก็บภาษีเมื่อมีการบริโภค หรือบางครั้งการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ภาษีศูนยแถือเป็นการยกเวนภาษีที่มีการเครดิตได กลาวคือ การจัดเก็บภาษีในอัตราศูนยแ (Zero 
rating) หมายถงื การจัดเก็บภาษีที่ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อไดเต็มจํานวนเทาที่ไดจายไป62 

การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหกิจการ
หรือธุรกรรมในบางประเภทที่มีสิทธิในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ไดแกกิจการหรือ
ธุรกรรมดังตอไปนี้  

(1) การส่งออก  
การสงออกสินคา ประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน

อัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แหงประมวลรัษฎากร เวนแตการสงสินคาออกของผูประกอบการ
จดทะเบียนแบบไมเต็มรูปที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 1.5 ซึ่งไมไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 แตยังคงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมเมื่อมีการสงออกตามมาตรา 
81(3) แหงประมวลรัษฎากร  ซึ่งการสงออกสินคาสามารถแยกลักษณะของการสงออกไดเป็น 3 กรณี
คือ 

1 การสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร 
2 การนําสินคาเขาไปในเขตปลอดอากร 
3 การขายสินคาของคลังสินคาทัณฑแบนประเภทรานคาปลอดอากร  
 

                                                           
61 ไพจิตร โรจนวานิช, อ้างแล้วเชิงอรรถที่35, น.4-119. 
62 Alan A. Tait, supra note 59, p.49. 
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(2) การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นใน
ต่างประเทศ  

การใหบริการในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ 
ถือเป็นการใหบริการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร และถาการ
ใหบริการดังกลาวเขาลักษณะเป็นการสงออกบริการตามมาตรา 80/1(2) แหงประมวลรัษฎากรก็จะ
ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0  

(3) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 
การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่

กระทําโดยผูประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 
80/1(3) แหงประมวลรัษฎากร 

(4) การขายสินค้าหรือให้บริการกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ จะไดรับสิทธิเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 โดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะตองออกหนังสือรับรองการชําระ
คาสินคาหรือบริการจากเงินดังกลาวใหแกผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแที่กําหนดไวตามมาตรา 80/1(4) แหงประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 28)  

(5) การขายสินค้าหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ สถานทูต 
สถานกงสุล  

การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคแการสหประชาชาติ ทบวงการ
ชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล จะเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1(5) แหงประมวลรัษฎากร โดยจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแวิธีการและเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 27)  

(6) การขายสินค้าหรือการให้บริการของคลังสินค้าทัณฑ์บนและของ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 

การขายสินคาหรือการใหบริการเฉพาะการใหบริการระหวางคลังสินคา
ทัณฑแบนกับคลังสินคาทัณฑแบน ระหวางคลังสินคาทัณฑแบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูใน
เขตปลอดอากร หรือระหวางผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตปลอดอากรไมวาจะอยูในเขต
ปลอดอากรเดียวกันหรือไม การขายสินคาหรือใหบริการดังกลาวจะไดรับสิทธิเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใน
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อัตรารอยละ 0 โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับที่ 123) 

 
4.2.4 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

จากการพิจารณาบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรในปใจจุบันแสดงใหเห็นวา 
ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีโทษตอ
รางกาย  อีกทั้งไมไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดความหมายหรือนิยามของคําวาอาหารและเครื่องดื่ม จึงตอง
พิจารณาจากความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ที่ใหความหมายของคํา
วาอาหารและเครื่องดื่มไววา  

 “อาหาร น. ของกิน, เครื่องค้ําจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต, เช่น อาหารเช้า 
อาหารปลา อาหารนก; โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.........      ”    

“เครื่องดื่ม น. น้ําหรือของเหลวชนิดต่างๆ ที่บริโภคโดยวิธีดื่มเพ่ือดับกระหายหรือ
บํารุงกําลังเป็นต้น เช่น น้ําอัดลม น้ําผลไม้ค้ัน กาแฟ เบียร์.”              

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความหมายของคําวาอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ซึ่งไดใหความหมายของคําวาอาหารไววา   

““อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือ ใน

รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตาม กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง วัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอ 
สุขภาพนั้นก็จะเป็นไปตามหลักของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมโดยทั่วไปซึ่งจัดเก็บจากการขายสินคา
หรือใหบริการของผูประกอบการ  แตอยางไรก็ดีตามบทบัญญัติ แหงประมวลรัษฎากรในสวนของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ ไดมีบทบัญญัติที่ยกเวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ใหกับอาหารบางประเภทโดย
เหตุผลเนื่องจากเป็นสินคาอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นตอการดํารงชีวิต63 สวนผลิตภัณฑแแปรรูป
อาหารในกรณีอ่ืนๆ เชนอาหารสําเร็จรูป อาหารที่ผานกระบวนการ ปรุงแตง รวมไปถึงเครื่องดื่ม ลวน
แลวแตเป็นสินคาที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมทั้งสิ้น  

                                                           
63

 จงรัก ระรวยทรง, จากภาษีการคาสูภาษีมูลคาเพ่ิม, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม
,2533), น.134. 
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4.2.4.1 อาหารที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
สําหรับอาหารที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมนี้ จะเป็นไปตาม บทบัญญัติ

มาตรา 81 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดแกอาหารดังตอไปนี้ 
(1) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเป็น ลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ 

ราก เหงา ดอก หัว ฝใก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสด
หรือรักษาสภาพไว เพ่ือมิใหเสียเป็นการชั่วคราวในระหวางขนสง ดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือ
ดวยการจัดทํา หรือปรุงแตงโดยวิธีการอ่ืน หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีก หรือขาย
สงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเป็นชิ้น หรือดวยวิธีอ่ืน ขาวสาร หรือ
ผลิตภัณฑแที่ไดจากการสีขาว แตไมรวมถึงไมซุง ฟืน หรือผลิตภัณฑแที่ไดจากการเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑแ
อาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเป็นอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่ อนไขที่อธิบดี
กําหนด   ซึ่งไดมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม(ฉบับที่3) เรื่องกําหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของผลิตภัณฑแอาหารที่บรรจุกระปองภาชนะหรือหีบหอ ที่ทําเป็นอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา 81(1)(ก) และ (ข) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของผลิตภัณฑแไว
กลาวคือ64 

   1) เป็นผลิตภัณฑแอาหารจากพืชผลทางการเกษตรที่บรรจุกระปอง 
ภาชนะหรือหีบหอ ทั้งนี้ เฉพาะที่ผนึกในลักษณะมั่นคง 

   2) เป็นผลิตภัณฑแอาหารจากสัตวแที่บรรจุกระปอง ภาชนะหรือหีบหอ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่ผนึกในลักษณะมั่นคง แตไมรวมถึงนมสดที่มิไดมีการปรุงแตง รส กลิ่น และสี 

(2) การขายสัตว์ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และในกรณีสัตวแไมมีชีวิต ไม
วาจะเป็นเนื้อ สวนตางๆ ของสัตวแ ไข น้ํานม และวัตถุพลอยไดจากสัตวแ ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสด หรือ
รักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเป็นการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือดวย
การจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอ่ืน หรือรักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีก หรือขายสงดวย
วิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําใหเป็นชิ้นหรือดวยวิธีอ่ืน แตไมรวมถึงผลิตภัณฑแอาหาร
ที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเป็นอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  
ซึ่งไดมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม(ฉบับที่3) เรื่องกําหนดลักษณะและเงื่อนไข
ของผลิตภัณฑแอาหารที่บรรจุกระปองภาชนะหรือหีบหอ ที่ทําเป็นอุตสาหกรรม ตามมาตรา 81(1)(ก) 
และ (ข) แหงประมวลรัษฎากร  ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

                                                           
64

 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม(ฉบับที่3) เรื่องกําหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของผลิตภัณฑแอาหารที่บรรจุกระปองภาชนะหรือหีบหอ ที่ทําเป็นอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา 81(1)(ก) และ (ข) แหงประมวลรัษฎากร ขอ 1. 
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4.2.4.2 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับอาหารที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
แมอาหารที่เป็นพืชผลทางการเกษตรและสัตวแทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตจะ

รับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลว แตอยางไรก็ดีก็มีพืชผลทางการเกษตร
และสัตวแบางประเภทที่จะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคา เ พ่ิม และตองอยู ในบังคับของการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม  

 
(1) อาหารที่เป็นพืชผลทางการเกษตร 

จะเป็นไปตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 28/2535 เรื่อง  การขายพืชผล
ทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แหงประมวลรัษฎากร ในขอ 1 ที่กําหนดใหการขายพืชผลทาง
การเกษตรในราชอาณาจักรในกรณีดังตอไปนี้ ไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  

1) การขายผลิตภัณฑแอาหารซึ่งเกิดจากการนําพืชผลทางการเกษตรไมวา
จะเป็นลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ ราก เหงา ดอก หัว ฝใก เมล็ด หรือสวนอ่ืน ๆ ของพืช มาจัดทําโดย
ปรุงแตงดวยการใสสารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันและผลิตภัณฑแ
อาหารดังกลาวยังคงลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่อยูในสภาพสด หรืออยูในลักษณะที่รักษา
สภาพไวเพ่ือมิใหเสียในระหวางขนสง หรืออยูในลักษณะที่รักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีก
หรือขายสง ทั้งนี้ เฉพาะที่บรรจุกระปองภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง  

2) การขายน้ําผลไม น้ําจากพืช หรือน้ํามัน ที่ไดจากการนําพืชผลทางการ
เกษตร มาค้ัน หีบ สกัด หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไมวาจะ มีสารปรุงรสหรือ
สารกันเสีย หรือสารอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันผสมอยูดวยหรือไมทั้งนี้ เฉพาะที่ บรรจุกระปอง 
ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง  

3) การขายน้ําผลไม น้ําจากพืช หรือน้ํามัน ซึ่งเป็นวัตถุ  พลอยไดจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาล    

4) การขายพืชผลทางการเกษตรไมวาจะเป็น ลําตน กิ่ง ใบ เปลือกหนอ 
ราก เหงา ดอก หัว ฝใก เมล็ด หรือสวนอื่น ๆ ของพืช  และวัตถุพลอยไดจากพืช  ที่ไดแปรรูปหรือแปร
สภาพเป็นอาหารหรือสินคาอ่ืนที่ไมเขาลักษณะตาม  1) แลว ทั้งนี้ ไมวาอาหารหรือ สินคาอ่ืนนั้นจะ
บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม 

5) การขายฟืน ผลิตภัณฑแที่ไดจากการเลื่อยไม หรือไมซุง ไมวาจะตัดเป็น
ไมทั้งตน หรือตัดเป็นทอน เพ่ือการแปรรูป ทําเสาเข็ม หรือใชในการกอสราง”  

ดังนั้นจะเห็นไดวา หากพืชผลทางการเกษตรเป็นพืชผลที่ถูกแปรรูปก็จะ
ถือเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่จะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม  แตอยางไรก็ดีในคําสั่งกรมสรรพากร
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ที่ ป. 28/2535 ขอ 2 ไดมีการกําหนดใหการขาย พืชผลทางการเกษตรบางกรณี ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้  

1) การขายพืชผลทางการเกษตรไมวาจะเป็น ลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ 
ราก เหงา ดอก หัว ฝใก เมล็ด หรือสวนอ่ืน ๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ที่ไมเขาลักษณะ ตาม
ขอ 1 ของคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.28/2535 ซึ่งก็คือกรณีของการขายพืชผลทางการเกษตรที่ไมไดมี
การแปรรูปผลผลิตนั่นเอง 

2) การขายขาวสาร หรือผลิตภัณฑแที่ไดจากการสีขาว ทั้งนี้ ไมวาจะบรรจุ
กระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม 

3) การขายกากของพืช น้ํายางจากพืช ยางแผน ทั้งนี้ ไมวาจะมีสารอ่ืนใด
ผสมอยูดวยหรือไม และไมวาจะบรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม” 

 
(2) การขายอาหารประเภทสัตว์ 

จะเป็นไปตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 29/2535 เรื่อง  การขายสัตวแไม
วาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต ตามมาตรา 81(1)(ข) แหงประมวลรัษฎากร  ขอ 1 ที่กําหนดใหการขาย
อาหารประเภทสัตวแซึ่งไดแกการขายสัตวแไมมีชีวิต เนื้อ สวนตาง ๆ ของสัตวแ ไข น้ํานม และวัตถุพลอย
ไดจากสัตวแในราชอาณาจักรในกรณีดังตอไปนี้ ในกรณีดังตอไปนี้จะไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  

1) การขายผลิตภัณฑแอาหารซึ่งเกิดจากการนําเนื้อสัตวแ สวนตาง ๆของ
สัตวแ ไข และวัตถุพลอยไดจากสัตวแ มาจัดทําโดยปรุงแตงดวยการใสสารปรุงรสหรือสารกั นเสีย หรือ
สารอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน และผลิตภัณฑแอาหารดังกลาวยังคงลักษณะเป็นเนื้อสัตวแ สวนตาง 
ๆ ของสัตวแ ไข และวัตถุพลอยไดจากสัตวแที่อยูในสภาพสด หรืออยูในลักษณะที่รักษาสภาพไวเพ่ือมิให
เสียในระหวางขนสง หรืออยูในลักษณะที่รักษาสภาพไวเพ่ือมิใหเสียเพ่ือการขายปลีกหรือขายสง ทั้งนี้ 
เฉพาะที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง 

2) การขายน้ํามันที่สกัดจากสัตวแ ไมวาจะมีสารปรุงรส หรือสารกันเสีย 
หรือสารอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันผสมอยูดวยหรือไม ทั้งนี้ เฉพาะที่บรรจุ กระปองภาชนะ หรือ
หีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง 

3) การขายน้ํานมจากสัตวแที่ไดนํามาจัดทําหรือปรุงแตงไม วาดวยวิธีใด ๆ 
และไมวาจะบรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไมแตไม รวมถึงนมสดที่
มิไดมีการปรุงแตง รสกลิ่น หรือสี   

4) การขายเนื้อสัตวแ สวนตาง ๆ ของสัตวแ ไข น้ํานม สัตวแ ไมมีชีวิต และ
วัตถุพลอยไดจากสัตวแ ที่ไดแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินคาอ่ืนที่ไมเขา ลักษณะตาม (1) 
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แลว ทั้งนี้ ไมวาอาหารหรือสินคาอื่นนั้นจะบรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอ ที่ผนึก ในลักษณะมั่นคง
หรือไม   

จะเห็นไดวา การขายอาหารประเภทสัตวแที่จะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ไดแก การขายสัตวแหรือผลิตภัณฑแจากสัตวแที่ไดมีการแปรรูปหรือผานกระบวนการกรรมวิธีการผลิต   
แตอยางไรก็ดีในคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 29/2535 ขอ 2  ไดมีการกําหนดใหการ ขายสัตวแในบาง
กรณีจะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้  

1) การขายสัตวแมีชีวิต  
2) การขายหนังสัตวแที่ยังไมไดฟอก  
3) การขายเนื้อสัตวแ สวนตาง ๆ ของสัตวแ ไข น้ํานม สัตวแ ไมมีชีวิตและ

วัตถุพลอยไดจากสัตวแ ที่ไมเขาลักษณะ ตามขอ 1 ของคําสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกลาว 
 

ดังนั้น จะเห็นไดวาในปใจจุบันการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทยนั้นยังไมไดมีการแบงประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพในการจัดเก็บภาษี  การจัดเก็บภาษีของสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ จึงถูกจัดเก็บอยูในรูปของภาษีมูลคาเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร และมีสินคา
ประเภทเครื่องดื่มที่ถูกจัดเก็บเพ่ิมเติมจากภาษีมูลคาเพ่ิม ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 ประกอบกับ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยเหตุผลเนื่องจาก
เป็นสินคาฟุุมเฟือยไมจําเป็นตอการดํารงชีวิต  สวนการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจากสินคาประเภท
อาหารตามประมวลรัษฎากรนั้น มีขอสังเกตวา อาหารที่ไดรับยกเวนนั้น ไมวาจะเป็นพืชผลทาง
การเกษตร หรือสัตวแนั้นจะตองมีลักษณะเป็นสินคาปฐมภูมิกลาวคือจะตองไมไดมีการแปรรูปหรือผาน
กระบวนการกรรมวิธีการผลิตสินคาดังกลาว   

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาในปใจจุบันประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บภาษีการบริโภคใน
รูปแบบภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และยังไมมีมาตรการ
ทางดานภาษีการบริโภคท่ีทําใหอาหารเพื่อการจําเป็นตอการดํารงชีพของมนุษยแเป็นสินคาที่ปลอดจาก
ภาระภาษีดวยการใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ตามประมวลรัษฎากร  
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บทที่ 5 

ปัญหามาตรการทางภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทย 
 

ในปใจจุบันการจัดเก็บภาษีโดยวัตถุประสงคแเพ่ือควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคไดถูกนํามาปรับใชกับสินคาประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและผลิตภัณฑแ
ยาสูบ ซึ่งไดแกอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเหมาะสมซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพเป็นโทษตอ
รางกายอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการเจ็บปุวยและเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง  อยางไรก็ดี 
เมื่อไดสํารวจกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีการบริโภคของประเทศไทยแลว พบวา บทบัญญัติใน
กฎหมายดังกลาวนั้นเป็นอุปสรรคตอการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือจัดการกับปใญหาทางสุขภาพที่เกิด
จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นโทษตอรางกาย รวมถึงมีบทบัญญัติที่เป็นอุปสรรคตอการ
สงเสริมอาหารที่เป็นประโยชนแตอรางกาย ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 

 
5.1 ปัญหาการจัดเก็บสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นกฎหมายที่ใชในการจัดเก็บภาษีการบริโภคโดยเฉพาะของประเทศไทยที่
กําหนดใหสินคาและบริการบางประเภทที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาวในปใจจุบันยังเป็นปใญหาตอการใชมาตรการทางภาษีในการจัดเก็บภาษีจากอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพดังตอไปนี้ 

 
5.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต  
จากพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดกําหนดความหมาย

ของเครื่องดื่มไวดังนี้ 
““เครื่องดื่ม” หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน

และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุอยู่ในภาชนะและ
ผนึกไว้ เช่น น้ําแร่ น้ําหวาน น้ําผลไม้ น้ําพืชผัก และน้ําโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
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เครือ่งดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุภาชนะ
และผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 

(1) น้ําหรือน้ําแร่ตามธรรมชาติ 
(2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไม่ต้องปรุงแต่ง 
(3) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี  
(4) น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตาม มาตรฐานที่กําหนด

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”  

จะเห็นไดว า  จากความหมายของดังกลาวจะเห็นไดว า  เครื่ องดื่ มตาม
พระราชบัญญัติ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 จะไมรวมถึงน้ําหวานเขมขน(Syrup) และ
น้ํานมอ่ืนๆไมวาจะ ปรุงแตงหรือไม ทําใหสินคาดังกลาวไมอยูในขอบขายของพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต จึงไมถือเป็น สินคาท่ีจะตองเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งผูผลิตหรือผูประกอบการที่ผลิตสินคา
ประเภทน้ําหวานเขมขนหรือผลิตภัณฑแในลักษณะเดียวกันนี้จะไมถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งสินคา
ดังกลาวนี้ก็ถือเป็นสินคาที่หากมีการบริโภคแลวก็ยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเชนเดียวกับ
เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของ น้ําตาลหรือสารทําใหหวาน นอกจากนี้แลวการที่ผลิตภัณฑแ
ประเภทนม โดยเฉพาะอยางยิ่งนมปรุงแตง ไมถือเป็นเครื่องดื่มที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิต ยอมจะ
สงผลทําใหผูผลิตหรือผูประกอบการที่ผลิต สินคาประเภทเครื่องดื่มที่มีสวนผสมหรือสวนประกอบของ
นมโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑแประเภท นมปรุงแตง ไมตองเสียภาษีสรรพสามิต  

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (The Healthy Dine’ Nation 
Act of 2014)  ของเขตปกครองตนเองรัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 1007 B (5) ที่
กําหนดใหน้ําเชื่อมขาวโพดซึ่งเป็นสินคาในลักษณะเดียวกับน้ําหวานเขมขน เป็นสินคาที่จะตองเสีย
ภาษี  นอกจากนี้แลวในสวนของผลิตภัณฑแนมนั้น ประมวลเทศบัญญัติแหงเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐ
แคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดใหเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑแจากนมนั้นเป็น
อาหารที่ปลอดจากภาระภาษีก็ตอเมื่อผลิตภัณฑแดังกลาวมีสวนประกอบของนมเป็นสวนผสมหลักของ
ผลิตภัณฑแ ซึ่งไดแกนมตามธรรมชาติโดยไมรวมถึงนมที่มีการปรุงแตงกลิ่นหรือรส ทําใหเห็นไดถึงความ
แตกตางกับกฎหมายสรรพสามิตของประเทศไทยที่ไมถือวาน้ําหวานเขมขนและนมปรุงแตงเป็น
เครื่องดื่มท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิต 
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5.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของฐานและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
เครื่องดื่ม 

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และ พระราชบัญญัติพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ไดมีการกําหนดประเภทของเครื่องดื่มที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิต
ไวในพิกัดตอนที่ 2 โดยแบงประเภทของเครื่องดื่มออกเป็น 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่  02.01 ไดแก 
น้ําแรเทียม น้ําโซดาและน้ําอัดลมที่ไมเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ และไมปรุงกลิ่นรส  
ประเภทที่ 02.02 ไดแก น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอ่ืนๆหรือที่ปรุงกลิ่นรส 
และเครื่องดื่มอ่ืนๆที่ไมมีแอลกอฮอลแ  ประเภทที่ 02.03 ไดแก น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสตแ) และน้ํา
พืชผักที่ไมไดหมักและไมเติมสุรา ไมวาจะเติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ หรือไมก็ต าม  เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบเครื่องดื่มตามพิกัดแตละประเภท จะพบวามีอัตราภาษีที่แตกตางกันไปในแตละ
ประเภท กลาวคือ สําหรับเครื่องดื่มประเภท 02.01 จะเสียภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 25  และ
เสียภาษีตามปริมาณหนวยเป็นภาชนะโดยคิดหนวยภาชนะซ่ึงมีปริมาตรไมเกินหรือเกิน 440 ลูกบาศกแ
เซนติเมตร ในอัตราหนวยละ 0.77 บาท (77 สตางคแ)    ในขณะที่เครื่องดื่มในประเภทที่ 02.02 จะ
เสียภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 20 และเสียภาษีตามปริมาณหนวยเป็นภาชนะโดยคิดหนวยภาชนะ
ซึ่งมีปริมาตรไมเกินหรือเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร ในอัตราหนวยละ 0.45 บาท   นอกจากนี้แลว
เครื่องดื่มตามพิกัด 02.02 นี้ ไดมี ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ที่ออกมาลดอัตราภาษีตามปริมาณลดลง
เหลือหนวยละ 0.37 บาท (37 สตางคแ)  ในขณะที่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว ไมไดมีการ
ลดอัตราภาษีใหกับสินคาเครื่องดื่มประเภท 02.01   

ดังนั้นจะเห็นไดวาเครื่องดื่มตามประเภทที่ 02.02 ที่มีการเติมน้ําตาลหรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ จะมีอัตราภาษีต่ํากวาเครื่องดื่มประเภทที่ 02.01 ที่ไมไดมีการเติมน้ําตาลหรือสารทําให
หวานอื่นๆ ซ่ึงการที่มีอัตราภาษีท่ีต่ํากวานี้ยอมหมายถึงราคาจําหนายของสินคาเครื่องดื่มก็จะมีราคาที่
ต่ํากวาดวย อันสงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมที่จะบริโภคสินคาประเภทเครื่องดื่มตามประเภทที่ 02.02 
มากกวาเครื่องดื่มตามประเภทที ่02.01  

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากเครื่องดื่มรสหวานที่
มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน ของทั้ง รัฐนาวาโฮ เมืองเบริ์คลี่ยแ และประเทศเม็กซิโกแลว
นั้น จะเห็นไดวากฎหมายในการจัดเก็บภาษีการบริโภคของทั้งสามกรณีศึกษานี้ จะมุงจัดเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มที่มีรสหวานซึ่งมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน โดยกําหนดใหเครื่องดื่มในกลุม
ดังกลาวถือเป็นสินคาที่เป็นฐานภาษี แตก็มีความแตกตางในเรื่องหลักเกณฑแในการคํานวณอัตราภาษี 
กลาวคือหากเป็นการจัดเก็บของเมืองเบิรแคลี่ยแ ก็จะตองพิจารณาถึงอัตราการใหพลัง งานขั้นต่ําของ
เครื่องดื่มที่กําหนดไววาจะตองไมต่ํากวา 2 แคลอรี่ตอปริมาณหนึ่งออนซแ สวนของรัฐนาวาโฮและ
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ประเทศเม็กซิโกจะพิจารณาแตเพียงวาเครื่องดื่มนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของ
น้ําตาลหรือสารทําใหหวานหรือไม หากเขาลักษณะเชนวานี้ก็จะตองถูกจัดเก็บภาษี โดยรัฐนาวาโฮจะ
จัดเก็บในอัตรารอยละ 2 ของราคาขายปลีก สวนประเทศเม็กซิโกจะจัดเก็บในอัตรา 1 เปโซตอ 1 ลิตร
โดยคํานวณจากปริมาณการผลิตรวมของโรงอุตสาหกรรม  แตอยางไรก็ดีจะเห็นไดวาการที่กฎหมาย
ของตางประเทศมุงจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน โดย
ไมไดระบุถึงเครื่องดื่มที่ไมมีการเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานไวดวย ก็ยอมเป็นที่แสดงไดชัดอยูแลว
วาเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานมีอัตราภาษีที่สูงกวาเครื่องดื่มที่ไม
ผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน 

5.1.3 ปัญหาของอัตราภาษีตามกฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐทางด้านสาธารณสุข 

จากขอมูลเผยแพรของหนวยงานของภาครัฐทางดานสาธารณสุขไดคําแนะนํา
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งไดใหคําแนะนําในการบริโภคน้ําตาล1วาไมควร
บริโภคน้ําตาลเกินวันละ 6 ชอนชาหรือ 24 กรัม ซึ่งโดยปกติแลวรางกายของมนุษยแก็จะไดรับปริมาณ
น้ําตาลในแตละวันจากอาหารที่เป็นอาหารมื้อหลักอยูแลว  ในขณะที่เครื่องดื่มซึ่งถือเป็นสินคาที่ไมได
มีความจําเป็นตอการดํารงชีวิตของมนุษยแโดยเฉพาะเครื่องดื่มสําเร็จรูปชนิดตางๆที่วางจําหนายใน
ทองตลาดนั้น กลับพบปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มชนิดดังกลาวในอัตราที่สูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครื่องดื่มรสหวานที่พบวามีปริมาณน้ําตาลสูงถึง 10 – 14 ชอนชา รวมไปถึงมีการใชสารใหความ
หวานแทนน้ําตาลชนิดอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อบริโภคเขาไปแลวก็จะกอใหเกิดเป็นพลังงานซึ่งพลังงานดังกลาวก็
จะแปรเปลี่ยนเป็นไขมันทําใหเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวนได 2  แต
อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากเครื่องดื่มที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตนั้น กลับพบวา กฎหมายพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตไมไดมีการกําหนดถึงการคํานวณอัตราภาษีโดยพิจารณาถึงปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่ม 
ซึ่งการคํานวณอัตราภาษีตามปริมาณนั้นจะคํานวณจากการกําหนดขนาดของภาชนะบรรจุ อีกทั้ง
เครื่องดื่มท่ีผสมน้ําตาลยังถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ํากวาเครื่องดื่มที่ไมผสมน้ําตาลและไดรับการปรับ
ลดอัตราภาษีลงอีก ซึ่งตางจากการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มผสมน้ําตาลของเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐ
แคลิฟอรแเนียประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสาร

                                                           
1
 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย, “สุขภาพดี เริ่มที่...อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม

ผักผลไม เพ่ิมข้ึน,” (กรุงเทพ:โรงพิมพแองคแการสงเคราะหแทหารผานศึก,2554),น.11. 
2
 สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, “กรมอนามัยเตือนติดหวานเสี่ยง โรค 

แนะบริ โ ภคน้ํ า ต าลวั นละ  6  ช อนชา , ”  สื บค น เมื่ อ วั นที่  5 มิ ถุ น ายน  2559. 
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=77061. 



127 
 

ใหความหวานที่ใหพลังงานโดยจัดเก็บที่อัตราตามปริมาณคือ 1 เซนตแ ตอปริมาณหนึ่งออนซแ  และ
กฎหมายภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ( IEPS Act) ของประเทศเม็กซิโกที่
จัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลในอัตราตามปริมาณคือ 1 เปโซ ตอหนึ่งลิตร ทําให
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ที่ใชบังคับอยูในปใจจุบันเป็นอุปสรรคตอการ
แกไขปใญหาทางดานสุขภาพเก่ียวกับการจํากัดการบริโภคน้ําตาลของหนวยงานรัฐทางดานสาธารณสุข  

5.1.4 ปัญหาการยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มน้ าพืชผักผลไม้ 
สินคาเครื่องดื่มประเภทน้ําพืชผักผลไม จัดเป็นสินคาประเภทเครื่องดื่มตามพิกัด 

อัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.03 ที่มีการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตไวทั้งอัตราตามมูลคา
และอัตราตามปริมาณ ซึ่งตามปกติแลวจัดเป็นสินคาประเภทเครื่องดื่มที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต แต  
อยางไรก็ดี สินคาเครื่องดื่มประเภทน้ําพืชผักผลไมนี้สามารถขอรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตไดหาก 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแและเงื่อนไขตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการ 
ยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 

5.1.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้น 
หลักเกณฑแของการยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มประเภทน้ําพืชผักผลไมนี้

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑแและเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไข
การยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขประกาศฯ มา
จนถึงประกาศฯฉบับลาสุดคือประกาศฯฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศฯฉบับ
ดังกลาวนี้ ไดมีการใหความหมายและลักษณะของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไดรับ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตไวในขอ 2 ดังมีขอความตอไปนี้ 

“ข้อ 2  ในประกาศนี ้
“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่ม

ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ทําจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ใช่เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงาน อาทิเช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือกลูโคโรโนแลกโตน 
เป็นต้น   

ข้อ 3 เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก ที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นเครื่องดื่มที่มีรายชื่อประเภทเครื่องดื่มและอัตราส่วนผสมตามที่
กําหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักท้ายประกาศนี้ 

3.2 เป็นเครื่องดื่มที่มีสี กลิ่น และรสตามประเภทของผลไม้และพืชผักที่
ใช้ทําเครื่องดื่มนั้น” 
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สําหรับความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักนี้ ไดมี
การเปลี่ยนแปลงแกไขความหมายของเครื่องดื่มที่แตกตางไปจากความหมายเดิมที่กําหนดไวใน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ฉบับลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ซึ่งถูกยกเลิกไปแลวโดยประกาศฯฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551  ซึ่ง
ประกาศฯฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ในขอ 2 ไดใหความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไมและน้ําพืชผักไวดังนี้ 

“ข้อ 2 ในประกาศนี้  
“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่ม 

ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด และเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ 
“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด” หมายความว่า เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก
ที่ทํามาจากผลไม้และพืชผัก ที่สดหรือแห้งแล้ว และมิได้ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิต 

(1) น้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักเข้มข้น (Juice and vegetable 
concentrate) 

(2) หัวน้ําเชื้อเข้มข้น (Concentrate) 
(3) น้ําหวานเข้มข้น (Syrup) 
(4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) 
(5) สารสกัดเข้มข้น (Extract) 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ” หมายความว่า เครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักอ่ืนๆ นอกจากเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักสด”จะเห็นไดวา
ประกาศฯฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551  นั้นไดมีการกําหนดความหมายของเครื่องดื่มประเภท
น้ําผลไมและน้ําพืชผักที่แตกตางไปจากประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  โดยหาก
พิจารณาถึงความหมายแลวจะพบวามีการบัญญัติถอยคําของความหมายใหสั้นลง และมีการเพ่ิมเติม
ลักษณะของเครื่องดื่มที่ไดรับยกเวนคือจะตองไมมีการใสก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ และตองไมมีการใส
สารใหพลังงาน  และจะตองเป็นเครื่องดื่มที่มีสี กลิ่น และรสตามประเภทของผลไมและพืชผักที่ใชทํา
เครื่องดื่มนั้น  

แตอยางไรก็ดี จากความหมายของเครื่องดื่มตามประกาศฯฉบับลงวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ.2551 กลับพบวามีการตัดรายละเอียดถอยคําเกี่ยวกับสิ่งตองหามที่มิใหนําไปเป็น
วัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต อันไดแก (1) น้ําผลไมหรือน้ําพืชผักเขมขน (Juice and 
vegetable concentrate) (2) หัวน้ําเชื้อเขมขน (Concentrate) (3) น้ําหวานเขมขน (Syrup)      
(4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) (5) สารสกัดเขมขน (Extract) ซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งตองหามที่
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ปรากฏอยูใน ประกาศฯฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก   ดังนั้น หากพิจารณาตามความหมายของประกาศฯที่ใช
บังคับในปใจจุบันยอมแสดงวาเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมหรือน้ําพืชผัก หากมีสวนผสมของสิ่งดังที่กลาว
มานี้ ก็ยอมไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต ซึ่งสงผลใหการขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไมและน้ําพืชผักสามารถทําไดงายขึ้น เพราะผูผลิตอาจมีการใชสวนประกอบหรือวัตถุดิบประเภท
หัวเชื้อหรือสารสกัดเขมขนผสมเขาไปในเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการลดตนทุนการผลิตอีกทั้งยังทําใหไดรับ
การยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มอีกดวย 

5.1.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมที่ท าให้ได้รับยกเว้นภาษี 
เครื่องดื่มที่จะไดรับการยกเวนภาษีนี้ จะตองเป็นเครื่องดื่มตามรายชื่อ

ประเภทเครื่องดื่มและมีอัตราสวนผสมตามที่กําหนดในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ํา
ผลไมและน้ําพืชผักทายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 อยางไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาถึงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักซึ่งแนบทายประกาศฯ จะ
พบวามีการกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักตอปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มไวใน
ปริมาณที่ต่ํา กลาวคือหากมีปริมาณสุทธิไมนอยกวารอยละ 10 ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ําอยางสูง นั่น
หมายความวาหากเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักนั้นมีอัตราสวนของผลไมและพืชผักตอ
ปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มเพียงรอยละ 10 ก็จะอยูในเกณฑแที่จะไดรับยกเวนภาษีจากเครื่องดื่มแลว 
อีกท้ังเมื่อพิจารณาตามบัญชีอัตราสวนผสมดังกลาวนี้จะพบวามีน้ําผลไมหรือน้ําพืชผักอีกหลายชนิดที่
กําหนดอัตราสวนผสมขั้นต่ําไวนอยกวารอยละ 10 ก็เขาหลักเกณฑแที่จะไดรับการยกเวนภาษีแลว  นั่น
แสดงใหเห็นวาหากผูผลิตเพียงแตใสปริมาณของผลไมหรือพืชผักเพียงรอยละ 10 หรือปริมาณขั้นต่ําที่
นอยกวานั้น และไปใชสวนผสมของวัตถุดิบหรือสวนประกอบอ่ืนในการผลิต เชน หัวเชื้อเขมขน หรือ
สารสกัดเขมขน หรือปริมาณน้ําหวานเขมขนมาผสม ก็จะทําใหมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีแลว  เมื่อ
เครื่องดื่มดังกลาวกําหนดอัตราสวนผสมที่เป็นปริมาณผลไมหรือพืชผักไวต่ํามาก ทําใหสวนใหญมี
ลักษณะเป็นน้ําผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานและมีสารปรุงแตงรสและกลิ่น ซึ่งหากบริโภคไปแลว
ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ และไมเป็นประโยชนแกับรางกายโดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชนที่เป็นผูบริโภคกลุมใหญของสินคาดังกลาว3  จึงจะเห็นไดวาหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวน
นี้จะไมไดเป็นไปตามวัตถุประสงคแของกฎหมายที่ใหการยกเวนภาษีสรรพสามิตดวยเหตุผลเพ่ื อ
ประโยชนแแกการเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความผาสุกของประชาชน  อีกทั้งพบวาสินคาประเภท

                                                           
3
 แนวหนา, “สรรพสามิตเอาแนรีดภาษีชาเขียว จอเริ่มตนที่ 10%สูงสุด20%ชี้ชองให

เ ป ลี่ ย น ส ว น ผ ส ม ใ ห ม , ”  สื บ ค น เ มื่ อ วั น ที่  12 เ ม ษ า ย น  2559, 
http://www.naewna.com/business/129838/. 
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เครื่องดื่มบางรายการเมื่อพิจารณาปริมาตรสุทธิทั้งหมดของเครื่องดื่ม กลับพบอัตราสวนปริมาตรสุทธิ
ที่เป็นสวนผสมของผลไมหรือพืชผักในปริมาณที่ต่ํามาก แตกลับพบปริมาณน้ําตาลหรือสวนผสมอ่ืน
เป็นสวนผสมหลักของเครื่องดื่ม ที่หากบริโภคเขาไปแลวจะกอใหเกิดโทษตอสุขภาพ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนจากหลักเกณฑแและเงื่อนไขในการยกเวนมีความลาสมัย เปิดชองใหผูผลิตสามารถใชประโยชนแ
จากความไมรัดกุมและหลักเกณฑแที่ลาสมัยนี้เพ่ือใชสิทธิในการขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มได 

อยางไรก็ดีหากเปรียบเทียบกับกฎหมายการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรส
หวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลของเมืองเบิรแคลี่ยแ  มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดมี
บทบัญญัติยกเวนการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่ม ซึ่งหากเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมหรือน้ําพืชผัก
จะตองเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากผลไมหรือพืชผักแทในอัตรารอยละ 100 โดยไมมีการผสมน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวาน หรือสารปรุงแตงรสกลิ่นสีอยางอ่ืน จึงจะถือเป็นเครื่องดื่มที่ไดรับยกเวนภาษี  จะเห็น
ไดวามีความแตกตางเกี่ยวกับการกําหนดปริมาณของผลไมหรือพืชผักที่นํามาเป็นสวนประกอบหรือ
สวนผสมของเครื่องดื่มระหวางกฎหมายสรรพสามิตของประเทศไทยและกฎหมายการจัดเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานของเมืองเบิรแคลี่ยแ เป็นอยางมาก  

5.1.5 ปัญหาของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอาหาร 
5.1.5.1 ปัญหาเกี่ยวกับฐานภาษีสรรพสามิต 

จากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ที่ใชบังคับในปใจจุบันนี้ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในกฎหมายจะ
เห็นไดวา การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
นั้น ครอบคลุมถึงแตเฉพาะสินคาประเภทเครื่องดื่มเทานั้น แมวาในปใจจุบันนี้จะมีหลายประเทศที่ได
ริเริ่มจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยจัดเก็บจากเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของน้ําตาลเป็นหลัก  ซึ่งสําหรับในประเทศไทยไดมีผูเสนอแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
จากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีขอเสนอของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศที่ไดมีการเสนอใหจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกินเกณฑแมาตรฐาน
สุขภาพ5ซึ่งขอเสนอดังกลาวไดถูกชะลอออกไปอยางไมมีกําหนด โดยใหใชมาตรการทางกฎหมายที่มี
อยูในปใจจุบันในการควบคุมการบริโภคไปกอน6 

                                                           
4
 Tnews TV, “คอลัมนแเจาะขาวรอนลวงขาวลึก เจาะลึก !!! ธุรกิจ"ชาเขียว" 

ผลประโยชนแภายใตแฝงเรนภาษี ??,” สืบคนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559, http://www.tnews. 
co.th/html/content/130284/. 

5
 สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน

เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ “รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
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แตอยางไรก็ดีการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานไมไดเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเป็นปใญหาทางดานสุขภาพที่สําคัญแตเพียงอยางเดียว  การบริโภคอาหารที่ให
พลังงานสูงซึ่งไมใชเป็นอาหารหลักเพ่ือการบริโภค ไมวาจะเป็นอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป หรือ
ขนมขบเคี้ยว ขนมหวานตางๆ ที่มีปริมาณสวนผสมหลักของน้ําตาล ไขมันหรือโซเดียม ซึ่งการบริโภค
อาหารในกลุมดังกลาวก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังไดเชนกัน  โดยจะเห็นไดจาก
การที่ในปใจจุบันนี้ประเทศไทยไดมีมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปใญหาสุขภาพที่เกิดจากอาหาร
และเครื่องดื่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่องอาหารที่ตองแสดง
ฉลากโภชนาการและคาพลังงานน้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ซึ่งฉลากโภชนาการแบบจีดีเอนี้ 
เป็นฉลากที่มีการระบุคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม มาแสดงที่ฉลากดานหนาบรรจุภัณฑแ 
เพ่ือใหผูบริโภคเห็นไดชัดเจนและอานงาย โดยจัดเป็นมาตรการหนึ่งที่ตองการใหผูบริโภคไดศึกษาทํา
ความเขาใจถึงขอมูลทางดานโภชนาการของผลิตภัณฑแเพ่ือการตัดสินใจในการเลือกหรือไมเลือก
บริโภค  ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559นี้ไดกําหนดใหอาหารดังตอไปนี้
ตองมีการแสดงฉลากโภชนาการ 

(1) อาหารขบเคี้ยว ไดแก 
(1.1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 
(1.2) ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ 
(1.3) ขาวเกรียบ ทอด หรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง 
(1.4) ถั่วหรือนัตทอด หรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส 
(1.5) สาหรายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส  
(1.6) ปลาเสนทอด หรืออบกรอบหรือปรุงรส 

(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑแในทํานองเดียวกันนี้ 
(3) ผลิตภัณฑแขนมอบ ไดแก 

(3.1) ขนมปใงกรอบ หรือแครกเกอรแ หรือบิสกิต 
(3.2) เวเฟอรแสอดไส 
(3.3) คุกกี ้

                                                           

ประเทศดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การปูองกันและ
ควบคุมปใจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณน้ําตาลเกินเกณฑแมาตรฐานสุขภาพ”,” น.13. 

6 โพสตแทูเดยแ, “คลังลมแผนเก็บภาษีน้ําหวาน,” สืบคนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
https://www.posttoday.com/economy/finance/442265. 
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(3.4) เคก และ 
(3.5) พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไมมีไส 

(4) อาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก 
(4.1) กเวยเตี๋ยว กเวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนไมวาจะมีการปรุง

แตงหรือไมก็ตาม 
(4.2) ขาวตมที่ปรุงแตง และโจ฿กที่ปรุงแตง 

(5) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว ซึ่งตองเก็บรักษาไวในตูเย็นหรือ
ตูแชแข็งตลอดระยะเวลาจําหนาย 

ซึ่งมาตรการในการแสดงฉลากโภชนาการดังกลาวนี้ มีที่มาจากปใญหา
สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะโรคอวน 
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทําใหกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายที่ตองการลดการบริโภค
อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพื่อชวยปูองกันปใญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอเรื้อรัง7  โดย
จะเห็นไดวาประเภทอาหารที่จําแนกมาทั้ง 5 กลุมนี้ จัดเป็นอาหารที่มีสวนประกอบหลักของ ไขมัน 
น้ําตาล และโซเดียม  และแมจะรวมถึงอาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียวซึ่งตองเก็บรักษาไวใน
ตูเย็นหรือตูแชแข็งตลอดระยะเวลาจําหนายดวยก็ตาม แตอาหารดังกลาวก็มีความเสี่ยงถึงการมี
สวนผสมหรือสวนประกอบที่ไมไดเป็นไปตามหลักการทางดานโภชนาการที่เหมาะสม โดยอาจจะมี
สวนผสมของน้ําตาล ไขมัน หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งโซเดียม(เกลือ) ซึ่งหากมีการบริโภคเกินความ
ตองการของรางกายในแตละวันแลวก็ยอมจะกอใหเกิดผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพไดเชนกัน  แต
อยางไรก็ดีมาตรการดังกลาวนี้เป็นเพียงการกําหนดลักษณะประเภทของสินคาที่จะตองแสดงฉลาก
โภชนาการไวเทานั้น แตในปใจจุบันมาตรการนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของความรูความเขาใจหลักเกณฑแ
ทางดานโภชนาการของประชาชนและลักษณะของสัญลักษณแฉลากโภชนการที่ซับซอนเกินที่จะเขาใจ
ได จึงสงผลใหการใชมาตรการทางดานฉลากโภชนาการแตเพียงอยางเดียวไมประสบผลสําเร็จ
เทาท่ีควร8 

 

                                                           
7
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน 
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ 

8
 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพ่ือการ

พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, “รายงานฉบับสมบูรณแ การศึกษาความเขาใจและการใช
ฉลากโภชนาการหนาบรรจุภัณฑแ (Front-of-pack labeling) ของประชากรไทย,” น.42. 
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5.1.5.2 ปัญหาเกี่ยวกับอัตราภาษีสรรพสามิต 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใชอัตราตามปริมาณในปใจจุบัน จะเป็นไป

ตามบทบัญญัติในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งเป็นมาตราที่บัญญัติถึง
วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณไว ที่บัญญัติไววา 

“มาตรา 9  สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่วยตาม
น้ําหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินค้านั้น เว้นแต่ 

(1) ในกรณีสินค้าประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยง
ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการถนอมอาหาร น้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์คํานวณภาษี ให้ถือเอาน้ําหนักแห่ง
สินค้ารวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น 

(2) ในกรณีสินค้าท่ีบรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดๆ เพ่ือจําหน่ายทั้งหีบห่อ
หรือภาชนะ และมีเครื่องหมายหรือป้ายแสดงปริมาณแห่งสินค้าติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือว่าหีบห่อหรือภาชนะนั้นๆ บรรจุสินค้าตามปริมาณที่แสดง
ไว้ก็ได้”  

จะเห็นไดวาจากบทบัญญัติดังกลาวนั้นไดกําหนดใหการเสียภาษี
สรรพสามิตในอัตราตามปริมาณนั้นจะคิดคํานวณจากน้ําหนักสุทธิของสินคาหรือปริมาณสุทธิของ
สินคานั้น และในกรณีของสินคาประเภทอาหารนั้น แมวาในปใจจุบันพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2527และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 จะยังไมไดมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากสินคาประเภทอาหารก็ตาม  แตหากตอไปในภายหนามีการแกไขบทบัญญัติโดยการ
เพ่ิมสินคาประเภทอาหารเขาไปเป็นสินคาตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
นําหรับอาหารในอัตราตามปริมาณนั้น ก็จะตองเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 9 (1)และ(2)  กลาวคือ 
หากอาหารนั้นเป็นอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหลอเลี้ยงไวเพ่ือประโยชนแในการถนอมอาหาร 
การคํานวณน้ําหนักจะตองรวมน้ําหนักของของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้นไวดวย หรือในกรณีสินคาที่
บรรจุในหีบหอหรือภาชนะใดเพ่ือจําหนายทั้งหีบหอหรือภาชนะและมีเครื่องหมายหรือปูายแสดง
ปริมาณสินคาติดไวที่หีบหอหรือภาชนะ จะถือปริมาณน้ําหนักตามที่ไดแสดงไวบนหีบหอหรือภาชนะ
นั้นสําหรับการคํานวณน้ําหนักเพ่ือเสียภาษีในอัตราตามปริมาณก็ได  

จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทอาหารหากมี
การจัดเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณนั้น ก็จะมุงพิจารณาจากน้ําหนัก หรือปริมาณของขนาดบรรจุของ
สินคาเป็นฐานในการคํานวณอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณเทานั้น  ดังนั้น หากมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากอาหารนอกเหนือจากเครื่องดื่มซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพแลวนั้นก็จะไมสามารถใช
หลักเกณฑแทางดานคุณคาทางโภชนาการหรือการพิจารณาถึงปริมาณสารอาหารมาใชเป็นหลักเกณฑแ
ในการจัดเก็บภาษีตามปริมาณตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ได 
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เนื่องจากวากฎหมายไมไดเปิดชองใหนําหลักเกณฑแทางดานการพิจารณาคุณคาทางโภชนาการหรือ
การพิจารณาถึงปริมาณสารอาหารหรือปริมาณสวนผสมหรือสวนประกอบอยางอ่ืนมาเป็นหลักเกณฑแ
ในการพิจารณาจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราตามปริมาณสําหรับสินคาประเภทอาหารได  

เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ 
(Special tax on productions and services (LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS :IEPS))ของประเทศเม็กซิโก ที่มีการจัดเก็บภาษีจากอาหารที่ให
พลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค (Non-staple energy-dense foods) ที่มีการจัดเก็บ
ภาษีโดยคํานวณอัตราภาษีตามปริมาณจากการใหพลังงานของอาหารกลุมดังกลาวที่จะตองมีการให
พลังงานตั้งแต 275 กิโลแคลอรี่ขึ้นไปตอปริมาณ 100 กรัมของอาหาร โดยไมไดมีการคํานึงถึงน้ําหนัก
หรือปริมาณของอาหารเหมือนอยางเชนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย 

ดังนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนําหรับอาหารในอัตราตามปริมาณ
ตามบทบัญญัติมาตรา 9 (1)และ(2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ทําใหบทบัญญัติ
ดังกลาวไมเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประการหนึ่งที่ระบุวัตถุประสงคแ
ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไวเพ่ือขัดขวางหรือจํากัดการบริโภค9   

 
5.2 วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม 
  

ภาษีมูลคาเพ่ิมจัดเป็นภาษีการบริโภคหรือภาษีทางออมโดยทั่วไปที่จัดเก็บจากการขาย
สินคาหรือใหบริการโดยผูประกอบการตามประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่ยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับการขายสินคาหรือบริการบางอยางที่มีเหตุผลเพ่ือบรรเทาภาระทางภาษีและเพ่ือ
สงเสริมการบริการเพ่ือสังคม ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดมีการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับการขายสินคาประเภทพืชผลทางการเกษตรที่ยัง
ไมไดผานการแปรรูป ตามมาตรา 81(1)(ก)  ซึ่งสงผลใหผูประกอบการที่ขายสินคานั้นจะไมตองเรียก
เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคา  แตอยางไรก็ตามจําเป็นตองวิเคราะหแถึงการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม 
และมาตรการทางดานภาษีมูลคาเพ่ิมซึ่งจะสงผลตอราคาสินคาอันมีผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค 

 
 

                                                           
9 จิตธาดา ธนะโสภณ, “ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะหแแนวคิดและหลักการการจัดเก็บใน

ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธแมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรแ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต,2545), น.9-11. 



135 
 

5.2.1 วิเคราะห์หลักการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม คือ การไมเก็บภาษีจากการขายสินคาหรือบริการนั้นๆ 

แตไมไดสิทธิในการคืนภาษีหรือใหเครดิตภาษีสําหรับวัตถุดิบที่นํามาผลิตสินคานั้น 10การยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมจัดเป็นการบรรเทาภาระภาษีรูปแบบหนึ่งที่ทําใหกิจการที่อยูนอกระบบการจัดเก็บภาษี 
โดยไมใชกรณีที่บริษัทหรือผูประกอบการอ่ืนขายสินคาหรือใหบริการกับกิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมแลวจะไมตองเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนั้น ผูที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมนั้น ตอนซื้อ
ตองถูกเรียกเก็บภาษีตามปกติ เพียงแตถาไดรับยกเวนแลวตอนที่ขายไมมีสิทธิเรียกเก็บภาษีและไมมี
หนาที่ยื่นแบบกับหนวยงานจัดเก็บภาษี ซึ่งการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมมักจะมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นการ
ลดหรือบรรเทาภาระภาษีของผูมีรายไดนอย,เพ่ือสงเสริมกิจกรรมหรือกิจการสาธารณะ เพ่ือ
ความสัมพันธแอันดีระหวางประเทศ, เพ่ือความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บภาษีสําหรับกิจการที่มี
รายไดนอย เป็นตน  ซึ่งผลของการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นจะทําใหภาระทางภาษีลดลง แตถาบุคคล
ที่ซื้อสินคาหรือรับบริการเป็นผูประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจะ
ทําใหภาระภาษีของกิจการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผูประกอบกิจการไมสามารถขอภาษีมูลคาเพ่ิมที่ถูกเก็บ
โดยผูประกอบกิจการรายกอนเรียกเก็บคืนไดทั้งหมด ทําใหตองนําภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นรวมเขาไปเป็น
สวนหนึ่งของราคาท่ีขายตอ11 นอกจากนี้ผลของการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจะทําใหกิจการหรือบริการที่
ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมอยูนอกระบบภาษีมูลคาเพ่ิม คือ เมื่อมีการขายสินคาหรือใหบริการไป ผู
ประกอบกิจการไมตองเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อหรือผูรับบริการและไมตองออกใบกํากับภาษี
(Tax Invoice) ใหแกผูซื้อหรือผูรับบริการ นอกจากนี้ ผูประกอบกิจการไมตองจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมและไมตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพ่ิม ในขณะเดียวกันผูประกอบกิจการก็ไมมี
สิทธิไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิมที่ไดจายไปในขณะที่ซื้อสินคาหรือวัตถุดิบมาใชในการประกอบกิจการ 
สงผลใหผูประกอบกิจการยังคงตองรับภาระภาษีมูลคาเพ่ิมของกิจการอยู 

แมการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจะมีขอดีคือ ผูประกอบการเมื่อขายสินคาและบริการ 
จะไมตองเรียกเก็บ ภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการโดยไมตองออกใบกํากับภาษี (Tax 
Invoice) ใหกับผูซื้อหรือผูรับบริการ, ไมมีภาระหนาที่ตองจดทะเบียนและยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพ่ิมตอหนวยงานที่จัดเก็บภาษี, ไมมีคาใชจายในการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด และ

                                                           
10สมชัย ฤชุพันธุแ, ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กฎหมาย

ธุรกิจ, 2532), น.78. 
11  ทิพยแวิมล แสนอุบล, “การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการใหบริการทางการศึกษา : 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ,” (วิทยานิพนธแ
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ,2557), น.40. 
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รัฐสามารถลดคาใชจายในการตรวจสอบเอกสารของกิจการที่ไดรับยกเวน  แตการยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมกลับมีขอเสียคือ ผูประกอบการไมมีสิทธิไดรับคืนภาษีมูลคาเพ่ิมที่ตนไดจายไปในขณะที่
ซื้อสินคาหรือวัตถุดิบมาใชในกิจการของตน โดยผูประกอบการจะตองรับภาระภาษีซื้อไวเอง ทําใหเมื่อ
สินคาหรือบริการที่ไดรับมาไมสามารถขอคืนภาษีได จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และตนทุน
ของสินคาหรือบริการจะถูกผลักภาระตอไปใหผูบริโภค ทําใหเกิดภาระภาษีซ้ําซอนหรือภาระภาษีแฝง
อยูในสินคาหรือบริการ เกิดการขาดวงจรเครดิตทําใหราคาสินคาหรือบริการแพงกวาที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้แลว ผูประกอบการไมสามารถออกใบกํากับภาษีเพ่ือใหผูซื้อสินคาหรือรับบริการนําไปขอ
หักภาษีซื้อได ผูซื้อสินคาหรือใหบริการที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพ่ิมก็จะไมซื้อสินคา ทําใหยอดขาย
ลดลง  ดังนั้น ความเขาใจที่วาการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมหมายถึงการไมมีภาระที่จะตองเสียภาษีนั้น
นอกนอกจากจะทําใหไมตองเสียภาษีแลวยังทําใหสินคาหรือบริการประเภทนั้นราคาถูกหรือเป็นการ
ชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ลดคาใชจาย ถือวาเป็นความเขาใจที่ผิด เพราะวาการยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมนั้น รัฐเป็นผูไดรับประโยชนแมากที่สุด ซึ่งทําใหรัฐไมสูญเสียรายไดมากและยังชวยลด
รายจายในการดําเนินการจัดเก็บ ไมวาจะเป็นรายจายในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การจาง
เจาหนาที่ เป็นตน และการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมในขั้นตอนกลางทําใหสินคาหรือบริการที่ไดรับยกเวน
ไมไดรับภาษีที่ไดเสียไปในขั้นตอนการผลิตคืนได สงผลใหภาษีนั้นแฝงตัวอยูในราคาหรือคาบริการ 
และสุดทายผูเสียภาษีเป็นผูรับภาระภาษีมากที่สุด ดังนั้น การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมจึงไมอาจถือไดวา
เป็นวิธีการบรรเทาภาระภาษีที่ดีท่ีสุด(The best treatment)12  ซ่ึงตางจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
ในอัตราศูนยแ (Zero rating) ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีที่ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีซื้อไดเต็ม
จํานวนเทาที่ไดจายไป13โดยเป็นการปลอดจากภาระภาษีโดยสิ้นเชิงทั้งในดานภาษีซื้อและภาษีขาย 

5.2.2 วิเคราะห์มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มตามประมวลรัษฎากร 

จากที่ไดกลาวมาแลววา สินคาประเภทอาหารที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากรนั้น ไดแกสินคาประเภทพืชผลทางการเกษตรและการขายสัตวแไมวาจะมีชีวิตหรือไม
มีชีวิต ซึ่งการยกเวนภาษีใหกับสินคาประเภทอาหารดังกลาวนั้นจะยกเวนใหเฉพาะสินคาที่ไมไดผาน
การแปรรูปหรือผานกระบวนการผลิตอยางอ่ืน อยางไรก็ดีอาหารถือเป็นปใจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีพ
ของมนุษยแรวมถึงอาหารก็เป็นสิ่งที่สามารถชวยสงเสริมการมีสุขภาพรางกายที่ดีของมนุษยแไดหากเป็น
การบริโภคอาหารที่ไมมีผลกระทบที่เป็นโทษตอสุขภาพ  

                                                           
12 ทิพยแวิมล แสนอุบล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่10, น.44. 
13 Alan A. Tait, “Value Added Tax International Practice and Problems,” 

(Washington D.C : International Monetary Fund,1988),p.49. 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับ พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.
1999 (A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ของประเทศออสเตรเลียซึ่งมี
ลักษณะเป็นภาษีการบริโภคเชนเดียวกับภาษีมูลคาเพ่ิมของประเทศไทย ไดมีการกําหนดใหสินคา
ประเภทอาหารที่เป็นอาหารที่จําเป็นเพื่อการบริโภคของมนุษยแ เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตวแไมวาจะไดผาน
การบรรจุในรูปของหีบหอหรือภาชนะ, น้ําดื่มบรรจุขวด, ชาและกาแฟ(แตไมรวมถึงชาและกาแฟที่เป็น
เครื่องดื่มพรอมดื่ม) รวมถึงเครื่องดื่มประเภทน้ํานมแท น้ําผลไมน้ําพืชผักที่มีสวนผสมของผลไมและ
พืชผักแทไมต่ํากวารอยละ 90 เป็นตน เป็นสินคาที่ปลอดจากภาระภาษี  (GST-free supplies) ซึ่ง
สงผลใหการขายสินคาประเภทอาหารที่ปลอดจากภาระภาษีนี้ ผูประกอบการที่ขายสินคาจะไม
สามารถเรียกเก็บภาษีสินคาจากผูบริโภคได แตในขณะเดียวกันผูประกอบการจดทะเบียนสามารถขอ
เครดิตภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการและไดจายไปคืนได สงผลใหสินคาหรือบริการนั้นปลอด
จากภาษีสินคาและบริการอยางแทจริงเนื่องจากไมมีภาษีแฝงอยูในราคาสินคาหรือคาบริการซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผูบริโภค ซึ่งสินคาที่ปลอดจากภาระภาษี  (GST-free supplies)นี้จะมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแ   แตกฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิมของประเทศไทยที่ไม
มีการใหสิทธิประโยชนแโดยกําหนดใหเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแสําหรับสินคาประเภทอาหาร จึง
สงผลใหสินคาประเภทอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มีลักษณะเป็นอาหารที่จําเป็นเพ่ือการบริโภค
ของมนุษยแซึ่งมีลักษณะที่เป็นอาหารที่มีประโยชนแตอสุขภาพ มีภาระภาษีแฝงอยูในราคาสินคา สงผล
ใหผูบริโภคเขาถึงอาหารกลุมดังกลาวไดยากข้ึน 

องคแการอนามัยโลก (World Health Organization) และองคแการอาหารแหง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ไดมีการกําหนด
หลักเกณฑแการบริโภคผักและผลไมที่เพียงพอของประชาชนที่ 400 กรัมตอวัน เพ่ือปูองกันโรคเรื้อรัง
ตางๆ เชนน้ําหนักเกิน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งเป็นการลดภาระการรักษาพยาบาล
ของภาครัฐจากการเจ็บปุวยและเสียชีวิตดวยโรคเหลานี้ดวย  การสงเสริมการบริโภคผักและผลไมให
เพียงพอจึงเป็นมติสมัชชาองคแการอนามัยโลกในปี พ.ศ.2547 และเป็นยุทธศาสตรแระดับโลกที่ทุก
ประเทศมีพันธะสัญญารวมกันในการบรรลุถึงเปูาหมายใหประชาชนในประเทศบริโภคผักและผลไมให
ไดถึงวันละ 400 กรัมตอวัน14 

                                                           
14

  แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข “องคแความรูเพ่ือสงเสริมการบริโภคผัก
ผลไมอินทรียแในประเทศไทย,” สืบคนเมื่อ 11 มิถุนายน 2559 http://www.fhpprogram.org/rep 
orts. 
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แตจากขอมูลของหนวยงานทางดานสาธารณสุขกลับพบวาในปใจจุบันประชากร
ไทยยังมีการบริโภคผักและผลไมต่ํากวาเกณฑแมาตรฐานที่องคแการอนามัยโลกกําหนด ซึ่งการบริโภคผัก
และผลไมไมเพียงพอนี้สงผลใหเกิดภาระโรคไมติดตอเรื้อรังในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทําให
ประชากรไทยบริโภคผักผลไมไมถึงเกณฑแตามที่กําหนดนี้มีสาเหตุมาจากผูบริโภคเนนรสชาติมากกวา
คุณประโยชนแ นิยมบริโภคอาหารที่มีแปูงและน้ําตาลเพิ่มข้ึน บริโภคตามแผนตะวันตก15 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของภาษีมูลคาเพ่ิมที่ไดบัญญัติยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
สําหรับสินคาพืชผลทางการเกษตรจะเห็นไดวามาตรการการยกเวนภาษีเป็นอุปสรรคตอการสงเสริมให
ประชากรไทยบริโภคผักผลไมใหไดเกณฑแตามมาตรฐานที่องคแการอนามัยโลกไดกําหนดไว เนื่องจาก
ผักผลไมซึ่งถือเป็นสินคาที่เป็นพืชผลทางการเกษตรนั้นยังมีภาระภาษีแฝงอยู อันสงผลตอราคาของ
พืชผลทางการเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมของ
ประชากรไทยที่ยังมีปริมาณการบริโภคต่ํากวามาตรฐานที่องคแการอนามัยโลกไดกําหนดไว นอกจากนี้
แลวบทบัญญัติของภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทําใหสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีลักษณะเป็นสินคาที่จําเป็นเพ่ือการบริโภคของมนุษยแซึ่งมีลักษณะเป็น
อาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชนแตอสุขภาพเป็นสินคาที่ปลอดจากภาระภาษีโดยสิ้นเชิงเหมือน
อยางเชนสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและ
บริการ) ค.ศ.1999 (A Nex Tax System Goods and Service Tax ACT 1999)ของประเทศ
ออสเตรเลีย 

                                                           
15 เพ่ิงอ้าง, น.30. 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 

โรคไมติดตอเรื้อรังนับเป็นปใญหาทางดานสุขภาพที่สําคัญของประชากรไทยอีกทั้งยังเป็น
ปใญหาทางดานสุขภาพที่สําคัญระดับโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในแงของการ
เจ็บปุวยและเสียชีวิตดวยกลุมโรคดังกลาว อันกอใหเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ภาครัฐจะตองทุมงบประมาณทางดานสาธารณสุขเป็นจํานวนมหาศาลเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจัดการปใญหา
ดังกลาวดวยการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการแกไขปใญหาที่ปลายเหตุ ทั้งๆที่กลุมโรคไมติดตอเรื้อรังนี้
สามารถปูองกันไดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม นอกเหนือจากการ
บริโภคสุราและยาสูบ ตลอดจนการขาดการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายแลวนั้น  การบริโภค 
อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ไมเหมาะสม อันไดแก อาหารและเครื่องดื่มที่มี
สวนประกอบหลักของ น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม(เกลือ) หรือมีปริมาณของสวนประกอบดังกลาวมาก
เกินกวาความจําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแในแตละวัน นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่เป็นปใจจัยเสี่ยง
ที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังอันสงผลกระทบตอสุขภาพชีวิตและความเป็นอยูของประชาชนรวมไปถึง
คาใชจายทางดานสาธารณสุขที่เพ่ิมข้ึนเพื่อจัดการแกไขปใญหาดังกลาว 

จากปใญหาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ทําใหในปใจจุบันไดมีมาตรการทางกฎหมายในการแกไขปใญหาสุขภาพจาก
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบเป็นโทษตอสุขภาพ ไดแก (1)มาตรการทางดานการสรางและ
พัฒนาองคแความรู รณรงคแประชาสัมพันธแใหความรูผลิตสื่อเผยแพรตางๆ ซึ่งดําเนินการโดย สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(2)มาตรการทางดานฉลากโภชนาการเพ่ือใหความรูกับผูบริโภคไดพิจารณาคุณคาทางโภชนาการหรือ
สวนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการตัดสินใจในการเลือกบริโภค ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ.2559  และ (3)มาตรการในการควบคุมโฆษณาตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑแการโฆษณาอาหาร พ.ศ.2551 แตอยางไรก็ดี
กลับพบวา มาตรการทางกฎหมายในปใจจุบันยังไมเพียงพอตอการแกไขปใญหาจากการบริโภคอาหาร
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และเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งการนํา
มาตรการตามที่กลาวมานี้หากนํามาใชควบคุมกับมาตรการในการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพก็จะสงผลใหมาตรการในการแกไขปใญหาการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปใจจุบันไดมีหลายประเทศที่นํามาตรการทางดานภาษีมาใชจัดการปใญหาทางดาน
สุขภาพดวยการจัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีการบริโภคจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือลดหรือ
จํากัดการบริโภค รวมถึงเป็นการแสวงหารายไดใหกับรัฐ เชน การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มผสม
น้ําตาลของเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มรสหวานที่
มีสวนผสมของน้ําตาล, การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ 
Nation Act of 2014) ของเขตปกครองตนเองรัฐนาวาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดเก็บจากอาหาร
ที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา เชน เครื่องดื่มรสหวาน ขนมขบเคี้ยวตางๆ , การจัดเก็บภาษีตาม 
พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (Special tax on productions and services 
(LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS :IEPS Act)) ของประเทศ
เม็กซิโก ที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน( Sugar-
sweetened beverages)  และอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค(Non-
staple energy-dense foods) นอกจากนี้แลว ยังมีการใหสิทธิประโยชนแทางภาษีสําหรับสินคา
อาหารที่จัดวาเป็นอาหารเพ่ือการบริโภคท่ีจําเป็นตอการดํารงชีพของมนุษยแตามพระราชบัญญัติระบบ
ภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 (A New Tax System Goods and Service Tax ACT 
1999) ที่กําหนดใหอาหารในกลุมดังกลาวเป็นอาหารที่ปลอดจากภาระภาษีโดยสิ้นเชิง แตถาหากวา
เป็นอาหารฟุุมเฟือยหรืออาหารเพ่ือการบริโภคที่ไมจําเป็นตอการดํารงชีพของมนุษยแซึ่งมักจะมี
ลักษณะที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพก็จะไมไดรับสิทธิประโยชนแทางภาษี
ดังกลาว 
 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากกฎหมายภาษีการบริโภคที่จัดเก็บในประเทศไทย ซึ่งไดแก
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประกอบพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร พบวาใน
ปใจจุบันประเทศไทยยังไมมีการใชมาตรการทางดานภาษีมาใชกับการจัดเก็บภาษีจากอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพโดยตรง นอกจากนี้ยังพบวากฎหมายภาษีการบริโภคดังกลาวยังเป็น
อุปสรรคตอการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพรวมไปถึงการ
ใชมาตรการทางดานภาษีการบริโภคสําหรับอาหารเพื่อการบริโภคที่จําเป็นเพ่ือการดํารงชีพของมนุษยแ
ดังสรุปไดดังตอไปนี้ 
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(1) ภาษีสรรพสามิต เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ประกอบพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งปใจจุบันนี้กําหนดใหเครื่องดื่ม
เป็นสินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต แตอยางไรก็ตามกลับพบความไมเหมาะสมของอัตราภาษี
สรรพสามิต กลาวคือ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตราที่ต่ํากวาทั้งอัตราตามปริมาณและอัตราตามมูลคาเครื่องดื่มที่ไมมี สวนผสมของ
น้ําตาลหรือสารทําใหหวาน หลักเกณฑแการยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มน้ําพืชผักผลไมตาม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไม
และน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 ยังมีขอบกพรองในเรื่องของความหมายของน้ําพืชผัก
ผลไมที่จะไดรับยกเวนภาษีเชน สามารถเติมน้ําหวานเขมขน หรือสารละลายเขมเขาไปในเครื่องดื่มได
และปริมาณอัตราสวนผสมของพืชผักผลไมที่กําหนดไวในอัตราที่ต่ํ า เปิดชองใหผูผลิตหรือ
ผูประกอบการสามารถใชเป็นชองทางในการแสวงหาประโยชนแจากการไดรับยกเวนภาษีดวยการเติม
สวนผสมของพืชผักผลไมลงไปเพียงเล็กนอยก็สามารถไดรับสิทธิประโยชนแในการยกเวนภาษี
สรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มแลว นอกจากนี้แลวกฎหมายภาษีสรรพสามิตในปใจจุบันยังไมครอบคลุม
การจัดเก็บภาษีจากอาหารที่ใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค เชนขนมขบเคี้ยว ลูกอม
ลูกกวาดตางๆ อีกทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการคํานวณอัตราภาษีตามปริมาณสําหรับสินคาอาหารใน
มาตรา 9 (1)และ(2)ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ที่กําหนดใหคํานวณอัตราภาษี
จากน้ําหนักหรือปริมาณบรรจุของอาหาร ก็ไมสามารถเปิดชองใหนําหลักการคํานวณสารอาหารตาม
คุณคาทางโภชนาการมาใชในการคํานวณอัตราภาษีตามปริมาณได  

(2) ภาษีมูลคาเพ่ิม ที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรในปใจจุบันนี้  ไดมีการยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาประเภทอาหาร ซึ่งไดแกพืชผลทางการเกษตรและสัตวแไมวาจะมีชีวิต
หรือไมตามมาตรา 81(1)และ(2) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมนั้นจะเป็น
ประโยชนแกับผูประกอบการก็แตเพียงไมมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีจากผูซื้อ
สินคาหรือรับบริการ แตไมไดทําใหภาระภาษีที่แฝงอยูในสินคาหรือบริการนั้นหมดไป ซึ่งภาระภาษี
ดังกลาวจะแฝงอยูในตนทุนของสินคาหรือบริการซึ่งผูประกอบการสามารถผลักภาระใหตกอยูกับ
ผูบริโภคได  นอกจากนี้แลว การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ยังไมไดมีการกําหนดให
สิทธิประโยชนแทางภาษีในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแสําหรับอาหารอาหารเพ่ือการบริโภคที่
จําเป็นตอการดํารงชีพของมนุษยแสงผลใหเป็นอุปสรรคตอการเขาถึงอาหารในกลุมดังกลาว เนื่องจากมี
ภาระภาษีแฝงอยู ซึ่งในปใจจุบันการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราศูนยแตามประมวลรัษฎากรยังจํากัดอยู
เฉพาะในเรื่องของการสงออก การใหบริการในตางประเทศ การขายสินคาหรือใหบริการกับองคแการ
ระหวางประเทศ 
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จากปใญหาทางดานกฎหมายภาษีตามที่ไดกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการ
ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติทั้งในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประกอบพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

6.2.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอาหารและ
เครื่องดื่ม 

6.2.1.1 ปรับปรุงความหมายของเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 

สื บ เนื่ อ ง จ าก ในปใ จ จุ บั นคว ามหมายของคํ า ว า เ ค รื่ อ งดื่ ม ต าม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตยังไมครอบคลุมถึงน้ําหวานเขมขน(Syrup) และผลิตภัณฑแ
นมปรุงแตง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎหมายภาษีการบริโภคของเขตปกครองตนเองรัฐนาวาโฮ และ
ประเทศออสเตรเลียที่กําหนดใหสินคาดังกลาวไมไดเป็นสินคาที่ปลอดจากภาระภาษีหรือไดรับยกเวน
ภาษี และเพ่ือเป็นการปูองกันไมใหผูบริโภคไดบริโภคน้ําหวานเขมขนหรือผลิตภัณฑแอ่ืนที่มีลักษณะ
อยางเดียวกันซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ และปูองกันไมใหผูประกอบการใชประโยชนแจากการ
ไมถือเอาผลิตภัณฑแจากนมมาเป็นสวนประกอบหรือสวนผสมเพ่ือใหสินคานั้นไมเป็นเครื่องดื่มที่อยูใน
บังคับที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิต ผูเขียนจึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขความหมายของเครื่องดื่ม
ดังนี้  

““เครื่องดื่ม” หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้อง
เจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุอยู่ใน
ภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ําแร่ น้ําหวาน น้ําผลไม้ น้ําพืชผัก และน้ําโซดา เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงเครื่องดื่มท่ีทําหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุ
ภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 

(1) น้ําหรือน้ําแร่ตามธรรมชาติ 
(2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไม่ต้องปรุงแต่ง 
(3) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
(4) น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
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(5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
จากความหมายดังกลาวที่ใชบังคับอยูในปใจจุบัน ผูเขียนขอเสนอใหมีการ

ปรับปรุงแกไขความหมายของคําวาเครื่องดื่ม ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 ใหมีลักษณะที่เป็นไปตามเครื่องดื่มประเภทน้ําหวานเขมขนและผลิตภัณฑแนม ที่จะตองเสียภาษี
และเป็นสินคาที่ปลอดจากภาระภาษีตามลําดับ โดยเทียบเคียงจากหลักการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่ม
รสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลของเมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย  รัฐนาวาโฮ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ประกอบกับพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคาและบริการ) 
ค.ศ.1999 (A New Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ของประเทศออสเตรเลีย
ในสวนของการยกเวนภาษีใหสําหรับเครื่องดื่มบางประเภท โดยเสนอใหมีการปรับปรุงถอยคํา
ความหมายใหเป็นไปดังตอไปนี้ 

““เครื่องดื่ม” หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้และไม่มี
แอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุอยู่ในภาชนะและผนึกไว้ 
เช่น น้ําแร่ น้ําหวาน น้ําผลไม้ น้ําพืชผัก และน้ําโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง สิ่งที่ใช้เป็น
เครื่องดื่มได้โดยต้องมีการเจือปนเช่น น้ําหวานเข้มข้น สารให้พลังงาน หรือสารละลายเข้มข้น เป็นต้น 
และเครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุ
ภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง 

(1) น้ําหรือน้ําแร่ตามธรรมชาติ 
(2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไม่ต้องปรุงแต่ง 
(3) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 
(4) น้ํานมจืด น้ํานมอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงนมปรุงแต่งที่มีส่วนประกอบของ

นมต่ํากว่าร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์และมีการปรุงแต่งกลิ่นหรือรสของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” 
6.2.1.2 ปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของน้ าตาลหรือสารท าให้หวาน 
สืบเนื่องจากเครื่องดื่มผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานนั้น มีขอมูล

ทางดานสาธารณสุขที่ใหการยืนยันวาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีการผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานนั้น
จะสงผลเสียตอรางกายและเกิดผลกระทบตอสุขภาพในดานอื่นๆตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้แลวใน
ปใจจุบัน ฐานพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตระหวางสินคาตามพิกัด02.01 ไดแก เครื่องดื่มที่ไมผสมน้ําตาล
หรือสารทําใหหวานและพิกัด02.02 ไดแก เครื่องดื่มที่ผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานมีความแตกตาง
กัน  กลาวคือเครื่องดื่มที่ผสมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานมีอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคาที่
ต่ํากวา  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแกไขปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มี
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สวนผสม ของน้ําตาล และความไมเหมาะสมของฐานและพิกัดอัตราสินคาประเภทเครื่องดื่ ม เมื่อ
พิจารณาจาก พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ( IEPS Act) ของประเทศเม็กซิโก ที่มี
การจัดเก็บภาษี จากเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความหวาน ในอัตรา 1 เปโซตอหนึ่ง
ลิตรโดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตของผูผลิตเครื่องดื่มและมีการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มประเภท
เครื่องดื่มท่ีใหพลังงาน(energy drink) ในอัตรารอยละ 25ของมูลคา และตามประมวลเทศบัญญัติของ
เมืองเบิรแคลี่ยแ มลรัฐแคลิฟอรแเนีย ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสม
ของน้ําตาล นอกจากนี้แลวพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคา และบริการ) ค.ศ.1999 (A New 
Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ของประเทศออสเตรเลีย ที่ไดกําหนดให
น้ําหวานเขมขนเป็นสินคาที่ตองเสียภาษี เนื่องจากไมมีลักษณะของสินคาที่มีความจําเป็นเพ่ือการ
บริโภคของมนุษยแ  

ดังนั้นการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือจัดการปใญหาดังกลาวจึงมีความ
จําเป็นที่จะตองมีการปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินคาตามพิกัด 02.02  ดังตอไปนี้ 

(1) ปรับปรุงลักษณะของเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ประเภท 02.02  จากเดิมที่ระบุไววา 

“น้ําแร่และน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวานอ่ืนๆ หรือที่ปรุง
กลิ่นรส และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักตามประเภทที่ 
02.03” 

ผูเขียนขอเสนอใหมีการปรับปรุงลักษณะของเครื่องดื่มตามพิกัด 02.02 
ใหมีลักษณะดังตอไปนี้ 

“ประเภทที่ 02.02 น้ําแร่ น้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนเช่นเครื่องดื่มที่
ให้พลังงาน ที่มีการเติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวานอ่ืนๆหรือมีการปรุงกลิ่นรส น้ําหวานเข้มข้น หัว
น้ําเชื้อเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักตามประเภทที่ 
02.03” 

(2) ปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาตามพิกัด 02.02 จากเดิม
ที่จัดเก็บตามอัตราตามมูลคาจากภาชนะบรรจุซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตรหรือเกิน 
440 ลูกบาศกแเซนติเมตรในอัตรารอยละ 20  และจัดเก็บภาษีในอัตราตามปริมาณ โดยพิจารณาจาก
ภาชนะบรรจุซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตรหรือเกิน 440 ลูกบาศกแเซนติเมตร เป็น
หนวยในการคิดอัตราภาษีตามปริมาณคือหนวยละ 0.37 บาท ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มประเภทดังกลาวที่
ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่มดวย โดยผูเขียนขอเสนอใหมีการใชอัตราภาษีสรรพสามิต
สําหรับสินคาตามพิกัด 02.02 ดังตอไปนี้ 
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- กรณีที่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้อัตราตามปริมาณแต่เพียง
อย่างเดียว อันเนื่องมาจากปใญหาของการใชอัตราภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลคาซึ่งพบวา การใช
อัตราตามมูลคานั้นมักจะมีปใญหาเกี่ยวกับความซับซอนของมูลคาและการตีความมูลคาที่แทจริงของ
สินคา ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราตามปริมาณแตเพียงอยางเดียว จะมีขอดีที่มีความงายตอ
การจัดเก็บและตัดปใญหาที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดราคาของผูผลิตหรือผูนําเขาและอํานาจในการ
ประเมินราคาของเจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษี  การกําหนดอัตราภาษีดวยการจัดเก็บภาษีตามปริมาณแต
เพียงอยางเดียว จึงมีความเหมาะสม มั่นคง และสะทอนการบริโภคไดอยางแทจริง แตอยางไรก็ดี การ
จัดเก็บภาษีโดยใชอัตราตามปริมาณนั้นควรตองพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราภาษีตามสภาพเงินเฟูอของ
ระบบเศรษฐกิจดวย เนื่องจากสภาวะเงินเฟูอยอมสงผลตอรายไดภาษีที่แทจริงที่รัฐจะไดรับจากการ
จัดเก็บ  ซึ่งหากใชวิธีนี้ผูเขียนขอเสนอใหมีการจัดเก็บจากปริมาณการผลิตเครื่องดื่มรวมของผูผลิตหรือ
ผูประกอบอุตสาหกรรมรวมถึงปริมาณการนําเขา โดยใชหลักการเดียวกันกับการจัดเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความหวานของประเทศเม็กซิโก 

- กรณีที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้ทั้งอัตราตามมูลค่าและ
อัตราตามปริมาณ ซึ่งอัตราภาษีทั้งสองแบบนี้ตางก็มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป แมวาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพ่ือยับยั้งหรือจํากัดการบริโภคนั้นหากมีการใชอัตราภาษีตามปริมาณจะทําใหการยับยั้ง
หรือการจํากัดการบริโภคสินคานั้นมีประสิทธิภาพกวาการใชอัตราภาษีตามมูลคา  แตอยางไรก็ตาม 
หากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้น รัฐตองการที่จะยับยั้งและจํากัดการบริโภคสินคา อีกทั้งยังไม
ตองการใหรายไดทางภาษีจากการจัดเก็บจากสินคานั้นลดลงดวย การใชอัตราภาษีสรรพสามิตโดยใช
อัตราแบบผสม (Mixed System) ก็ยอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนํามาปรับใชกับการจัดเก็บภาษี
จากเครื่องดื่มตามพิกัดประเภท 02.02 โดยใชอัตราตามปริมาณเพ่ือลดการบริโภค และใชอัตราตาม
มูลคาเพ่ือจํากัดการบริโภคเครื่องดื่มตามพิกัดประเภท 02.02 ที่มีราคาสูงซึ่งถือวาเป็นสินคาฟุุมเฟือย
ดวยนอกเหนือจากเป็นสินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ แตอยางไรก็ดี หากรัฐไมตองการใหรายไดภาษี
ที่แทจริงลดลงตามอัตราเงินเฟูอซึ่งถือเป็นขอเสียของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ 
ก็จะตองกําหนดใหมีการปรับอัตราภาษีตามปริมาณตามอัตราเงินเฟูอโดยอัตโนมัติทุกปี  

ทั้งนี้ หากมีการจัดเก็บภาษีในกรณีนี้ ผูเขียนขอเสนอใหมีการจัดเก็บ
ภาษีจากมูลคาของสินคาตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ที่กําหนดใหสินคา
ตามพิกัดประเภท 02.02 นี้ จะตองเสียภาษีในอัตราตามมูลคารอยละ 20 ของราคา ซึ่งผูเขียนเห็นวา
เป็นอัตราที่เหมาะสมแลว นอกจากนี้ในการจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราตามปริมาณนั้น ผูเขียนขอเสนอให
มีการ จัดเก็บโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับกรณีของการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มโดยใชอัตราตาม
ปริมาณแตเพียงอยางเดียวดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน คือจัดเก็บจากปริมาณการผลิตรวมของ
เครื่องดื่มตามพิกัดประเภทที่ 02.02 ที่ผูเขียนไดเสนอใหแกไข ของผูผลิตหรือผูประกอบอุตสาหกรรม
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รวมถึงปริมาณการนําเขา โดยใชหลักการเดียวกันกับการจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
น้ําตาลหรือสารใหความหวานของประเทศเม็กซิโกโดยอัตราตามปริมาณนี้ควรจะตองมีการปรับอัตรา
ภาษีใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟูอโดยอัตโนมัติทุกปี เมื่อคํานวณอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตาม
ปริมาณไดแลว ก็จะตองนําคาภาษีที่คํานวณไดทั้งสองอัตรานี้มารวมกันเพ่ือทําใหไดมูลคาภาษีที่
แทจริงที่จะตองนําไปรวมอยูในราคาของเครื่องดื่ม  

นอกจากนี้แลวในการกําหนดอัตราสวนตามปริมาณ เมื่อพิจารณาจาก
กฎหมายของการจัดเก็บภาษีของเมืองเบิรแคลี่ยแ และประเทศเม็กซิโกแลว จะพบวามีการกําหนด
หลักเกณฑแเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคือเครื่องดื่มที่ใหความหวานนั้นจะตองมีการใหพลังงานขั้นต่ําที่ 2 
แคลอรี่ตอหนึ่งออนซแ และในสวนของประเทศเม็กซิโกจะไมมีการพิจารณาถึงปริมาณอัตราสวนผสม
ของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน กลาวคือหากเครื่องดื่มนั้นมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน 
ไมวาจะมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานมากนอยเพียงใดก็จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 1 เปโซ
ตอหนึ่งลิตรโดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตของโรงอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดเก็บภาษีในอัตราตาม
ปริมาณของประเทศเม็กซิโกนี้ ผูเขียนเห็นวายังไมมีความเห็นธรรมและอาจจะไมสามารถแกปใญหา
ทางดานสุขภาพไดกลาวคือเครื่องดื่มนั้นจะไมมีความแตกตางในอัตราภาษีแมวาจะมีปริมาณของ
น้ําตาลหรือสารทําใหหวานเป็นสวนผสมในเครื่องดื่มในอัตราที่แตกตางกัน ซึ่งการจัดเก็บภาษีโดยใช
อัตราเดียวกับเครื่องดื่มรสหวานทุกประเภทโดยไมคํานึงถึงปริมาณน้ําตาลหรือสารทําใหหวานที่อยูใน
เครื่องดื่มนั้น ก็ยอมจะสงผลใหการจัดเก็บภาษีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการยับยั้งการบริโภค
รวมถึงการปรับเปลี่ยนสูตรของผูผลิตเนื่องจากวาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารใหความ
หวานไมวาจะมากหรือนอยอัตราภาษีก็ไมตางกัน 

ดังนั้นผูเขียนจึงเสนอวา การจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มรสหวานที่มี
สวนผสมของน้ําตาลตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภท 02.02 ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตนี้ ควรจะตองมีการกําหนดอัตราของสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานที่หากวา
เครื่องดื่มนั้นมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในปริมาณที่ไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนดเชน
กําหนดใหเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลไมเกิน 5 กรัม ตอปริมาณ 200 มิลลิลิตร เป็นเครื่องดื่มที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเป็นตน และหากเครื่องดื่มใดมีปริมาณน้ําตาลหรือสารทําใหหวานเกินกวาอัตราที่กฎหมาย
กําหนด ก็จะตองถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มโดยพิจารณาจากปริมาณของการเติมน้ําตาล
หรือสารทําใหหวานลงในเครื่องดื่มนั้นในลักษณะของภาษีตามอัตรากาวหนา กลาวคือหากเครื่องดื่ม
นั้นมีการเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในปริมาณมากก็จะตองถูกจัดเก็บภาษีสูงกวาเครื่องดื่มอีก
ประเภทที่มีการเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในปริมาณที่ต่ํากวา ซึ่งการกําหนดอัตราภาษีโดย
พิจารณาจากปริมาณน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในเครื่องดื่มนั้น ก็ยอมจะสะทอนถึงการบริโภคได
กลาวคือ ผูบริโภคที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในปริมาณมากก็
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จะตองรับภาระภาษีมากเนื่องจากอัตราภาษีจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําตาลหรือสารทําใหหวานใน
เครื่องดื่มอันจะสามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได นอกจากนี้แลวการกําหนด
อัตราภาษีตามปริมาณสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในลักษณะนี้ ก็จะเป็นการจูงใจให
ผูประกอบการผลิตสินคาที่ไมผสมน้ําตาลหรือมีอัตราสวนของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในปริมาณที่
ต่ําเพ่ือที่จะทําใหตนไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี อันจะสงผลตอการบริโภคของผูบริโภคไดอีกทางหนึ่ง
ดวย 

6.2.1.3 ปรับปรุงฐานและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากสินค้าประเภท
เครื่องดื่มน้ าพืชผักผลไม้ 

(1) ปรับปรุงความหมายและเงื่อนไขตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก  

เครื่ องดื่ มประเภทน้ํ าผลไมและน้ํ า พืชผักจัด เป็น เครื่ องดื่ มตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ในพิกัดประเภท 02.03 ซ่ึงมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตทั้งอัตราตามมูลคาและอัตราตามปริมาณในอัตราเชนเดียวกับเครื่องดื่มตามพิกัดประเภท 
02.02 แตอยางไรก็ตาม เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักจัดเป็นเครื่องดื่มที่จะไดรับการยกเวน
ภาษีสรรพสามิตหากไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ.2551 ซึ่งมีสาระสําคัญคือเครื่องดื่มนั้นจะตองมีลักษณะที่เขาตามความหมายของ
เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก  ซึ่งประกาศฉบับดังกลาวนี้ไดใหความหมายไววา 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก หมายความว่า เครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ทําจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ใช่เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงาน อาทิเช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือกลูโคโรโนแลกโตน 
เป็นต้น” 

ซึ่งความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมน้ําพืชผักนี้  ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายไปจากประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและ
น้ําพืชผัก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ที่ไดถูกยกเลิกไป ซึ่งประกาศฯฉบับเดิมนั้น ไดมีการ
กําหนดถึงการหามใชสวนผสมของ 1) น้ําผลไมหรือน้ําพืชผักเขมขน (Juice and vegetable 
concentrate) 2) หัวน้ําเชื้อเขมขน (Concentrate) 3) น้ําหวานเขมขน (Syrup) 4) วัตถุดิบชนิดผง 
(Powder)และ 5) สารสกัดเขมขน (Extract) มาเป็นวัตถุดิบหรือสวนประกอบในการผลิต ซึ่งแสดงให
เห็นวาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ใชบังคับใน
ปใจจุบันนี้ ทําใหหลักเกณฑแการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตกระทําไดงายขึ้นและเปิดชองใหผูผลิตหรือ
ผูประกอบการสามารถใชสวนผสมอ่ืนเชนหัวน้ําเชื้ อเขมขน น้ําหวานหวานเขมขน มาเป็น
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สวนประกอบได นอกจากนี้แลวเพ่ือเป็นการสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ ผูเขียนเห็น
วาควรจะมีการบัญญัติเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักใหตองมีการใชผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไมและพืชผักจาก
เกษตรกรภายในประเทศ เพ่ือเป็นการสงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรทางออมไปดวยอยูในตัว  

ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอใหแกไขความหมายของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม
และน้ําพืชผักตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑแและเงื่อนไขการยกเวนภาษีสรรพสามิต
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551 ดวยการนําความหมายของเครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไม
และน้ําพืชผัก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ที่ไดถูกยกเลิกไป มาบัญญัติรวมเพ่ือปูองกันการ
หลีกเลี่ยงใชสวนประกอบหรือวัตถุดิบอ่ืนมาใชในการผลิต และเห็นสมควรระบุเงื่อนไขลงไปใน
ประกาศใหมีความชัดเจนวา เฉพาะแตการนําวัตถุดิบจากผลไมและพืชผักซึ่งเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศไทยเทานั้นที่จะไดรับการยกเวนภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่ม ดังนี้ 

“เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่ม
ประเภทน้ําผลไม้และน้ําพืชผักที่ทํามาจากผลไม้และพืชผักที่สดและเป็นเครื่องดื่มที่มีสี กลิ่น และรส
ตามประเภทของผลไม้และพืชผักที่ใช้ทําเครื่องดื่มนั้นและมิได้ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการผลิต 

(1) น้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักเข้มข้น (Juice and vegetable 
concentrate) 

(2) หัวน้ําเชื้อเข้มข้น (Concentrate) 

(3) น้ําหวานเข้มข้น (Syrup) 

(4) วัตถุดิบชนิดผง (Powder) 

(5) สารสกัดเข้มข้น (Extract) 

(6) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

(7) สารที่ให้พลังงาน เช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือกลูโคโรโนแลกโตน 
เป็นต้น  

“เครื่องดื่มท่ีได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามประกาศฉบับนี้ จะต้องผลิต
เครื่องดื่มโดยใช้วัตถุดิบประเภทผลไม้และพืชผักที่ เป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นผลผลิต
ภายในประเทศเท่านั้น” 
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(2) ปรับปรุงอัตราส่วนผสมตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราส่วนผสมของ
เครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และน้ าพืชผัก 

เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ที่จะไดรับการยกเวนภาษี
สรรพสามิตนั้น นอกจากจะตองเป็นเครื่องดื่มตามความหมายที่กําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักแลวนั้น ยังจะตองมีสวนผสมตามที่กําหนดไวตาม
อัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่แนบทายประกาศดังกลาวดวย ซึ่งใน
ปใจจุบันอัตราสวนผสมตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ํา
พืชผัก นั้น ไดกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักไวในอัตราขั้นต่ําเพียงรอยละ 10 ก็จะ
สามารถเขาหลักเกณฑแที่จะไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ํา
พืชผัก  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมวลเทศบัญญัติของเมืองเบิรแคลี่ยแที่มีบทบัญญัติยกเวนภาษีใหกับ
เครื่องดื่มที่ทําจากพืชผักผลไมแทในอัตรารอยละ 100 ประกอบกับพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม
(ภาษีสินคาและบริการ) ค.ศ.1999 (Goods and Services Tax : GST) ของประเทศออสเตรเลีย ที่
กําหนดใหเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่จะเป็นสินคาที่ปลอดจากภาระภาษีนั้นจะตองมี
สวนผสมของผลไมหรือพืชผักไมต่ํากวารอยละ 90 ของผลิตภัณฑแ ซึ่งแมพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม
(ภาษีสินคาและบริการ)ของประเทศออสเตรเลียจะมีลักษณะเป็นภาษีการบริโภคโดยทั่วไป ก็สามารถ
นําหลักการและแนวความคิดดังกลาวมาเทียบเคียงประกอบกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
อัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่จะอยูในเกณฑแที่จะไดรับการยกเวนภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายของประเทศไทยได 

ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอใหเพ่ิมอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ตามบัญชีอัตราสวนผสมทายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ํา
พืชผัก โดยเพิ่มอัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักแทที่ไดจากการสกัดจากผลไมหรือพืชผัก โดย
กําหนดใหจะตองมีสวนผสมไมต่ํากวารอยละ 90 ของผลิตภัณฑแ จึงจะเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม
และน้ําพืชผักที่ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต 

(3) บัญญัติแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้
และน้ าพืชผักท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษี 

สําหรับกรณีนี้ ไดแกการแกไขอัตราภาษีตามพิกัดประเภทที่ 02.03 ซึ่ง
เป็นสินคาประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไมเขาขอยกเวน ซึ่งผูเขียนเห็นสมควรใหมีการจัดเก็บภาษี
โดยใชอัตราตามปริมาณ โดยพิจารณาจากการมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอยางอ่ืน โดย
พิจารณาการใชอัตราภาษีตามมูลคาและตามปริมาณเชนเดียวกับที่ผูเขียนไดเสนอใหมีการแกไขสินคา
ประเภทเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลหรือสารทําใหหวานในพิกัดประเภทที่ 02.02 ตามที่ไดกลาว  
มาในหัวขอ 6.2.1.2 
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6.2.1.4 แก้ไขเพิ่มบทบัญญัติในการเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าประเภท  
อาหาร 

สืบเนื่องจากที่ในปใจจุบันพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และ  
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ยังไมมีการจัดเก็บภาษีจากสินคาประเภท  
อาหารแตอยางไรก็ดี ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 9 (1)และ(2) ที่ไดมีการ
กําหนดใหการเสียภาษีในอัตราตามปริมาณสําหรับสินคาประเภทอาหารจะพิจารณาจากน้ําหนักและ
ปริมาณบรรจุของสินคา ซึ่งบทบัญญัติในมาตราดังกลาว ไมไดมีการบัญญัติรับรองในกรณีที่จะมีการ
เสียภาษีสรรพสามิตจากอาหารในอัตราตามปริมาณโดยพิจารณาจากสวนประกอบหรือคุณคาทาง
โภชนาการ  นอกจากการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังแลวนั้น อาหารที่จัดอยูในจําพวกอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือ
การบริโภค(Non-staple energy-dense foods) ก็นับวาเป็นสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งของการ
กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังเชนกัน จึงทําใหในปใจจุบันประเทศไทยไดมีมาตรการทางดานกฎหมาย
ออกมาใชในการแกปใญหาดังกลาว คือมาตรการทางดานฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 ที่กําหนดใหอาหารประเภทอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑแขนมอบ อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูป เป็นอาหารที่ตองมีการแสดงฉลาก
โภชนาการและคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม เพ่ือใหขอมูลทางดานโภชนาการกับผูบริโภค 
ซึ่งนับไดวาเป็นมาตรการทางดานกฎหมายมาตรการเดียวในการจัดการแกไขปใญหาโรคไมติดเรื้อรั งที่
เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประเทศไทยในปใจจุบัน 

พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (Special tax on 
productions and services (LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS :IEPS))ของประเทศเม็กซิโก มีการจัดเก็บภาษีจากอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหาร
หลักเพ่ือการบริโภค(Non-staple energy-dense foods) ซึ่งไดแกอาหารประเภท ขนมขบเคี้ยว 
ขนมหวาน ผลิตภัณฑแจากช็อกโกแลต ไอศกรีม เป็นอาหารที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจาก
การใหพลังงานของอาหารตอปริมาณของอาหาร ซึ่งกําหนดไววาอาหารดังกลาวที่จะถูกจัดเก็บภาษี
จะตองมีการใหพลังงานตั้งแต 275 กิโลแคลอรี่  ขึ้นไปตอปริมาณอาหาร 100 กรัม ในอัตรารอยละ 8 
ของราคาสินคา 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแกไขปใญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ใหพลังงาน
สูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ผูเขียนจึงเสนอ
ใหมีการแกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 9 เกี่ยวกับการเสียภาษี
สรรพสามิตจากสินคาประเภทอาหารในอัตราตามปริมาณ ดวยการเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน (3) เพ่ิมเติม
เขาไปในมาตราดังกลาว อันมีขอความดังตอไปนี้ 
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“มาตรา 9  สินค้าที่ต้องเสียภาษีตามปริมาณนั้น ให้ถือตามหน่วยตาม
น้ําหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินค้านั้น เว้นแต่ 

(1) ในกรณีสินค้าประเภทอาหารที่บรรจุภาชนะโดยมีของเหลวหล่อเลี้ยง
ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการถนอมอาหาร น้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์คํานวณภาษี ให้ถือเอาน้ําหนักแห่ง
สินค้ารวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภาชนะนั้น 

(2) ในกรณีสินค้าท่ีบรรจุในหีบห่อหรือภาชนะใดๆ เพ่ือจําหน่ายทั้งหีบห่อ
หรือภาชนะ และมีเครื่องหมายหรือป้ายแสดงปริมาณแห่งสินค้าติดไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการคํานวณภาษี อธิบดีจะถือว่าหีบห่อหรือภาชนะนั้นๆ บรรจุสินค้าตามปริมาณที่แสดง
ไว้ก็ได้”  

(3) ในกรณีสินค้าประเภทอาหารจะต้องเสียภาษีโดยคํานึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการหรือส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสารอาหารนั้น การคํานวณอัตราภาษีให้คํานวณตาม
ปริมาณของสารอาหารตามคุณค่าทางโภชนาการหรือปริมาณส่วนประกอบหรือส่ วนผสมของ
สารอาหารตามคุณค่าทางโภชนาการที่หน่วยงานทางด้านโภชนาการอาหารหรือสาธารณสุขได้กําหนด
ไว้” 

ในสวนของฐานภาษีท่ีจะจัดเก็บจากสินคาประเภทอาหารนั้น ผูเขียนเห็น
วา การกําหนดสินคาประเภทอาหารที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิตนั้น สามารถพิจารณาสินคาประเภท
อาหารไดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559  ซึ่งอาหารที่ระบุไวในประกาศ
ฉบับดังกลาวมีลักษณะเป็นอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภค ดังนั้นอาหารที่
จะตองถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึงสามารถนําสินคาประเภทอาหารที่ไดมีการระบุไวในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว มาบัญญัติเพ่ิมเติมเป็นสินคาตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 ได  แตอยางไรก็ดีมีขอสังเกตวาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) 
พ.ศ.2559 นี้ ไมไดมีการระบุอาหารประเภทไอศกรีมและผลิตภัณฑแขนมหวานประเภทลูกอมลูกกวาด
ไว  ซึ่งหากพิจารณาจากอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคตาม พระราชบัญญัติ
ภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ (Special tax on productions and services (LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS :IEPS))ของประเทศเม็กซิโก ที่มีการ 
กําหนดใหไอศกรีมและขนมหวานประเภทลูกอมลูกกวาด เป็นอาหารที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีดวย  
ดังนั้นผูเขียนจึงเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ดวยการ 
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทของสินคาที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิตตามพิกัดอัตราภาษี 
สรรพสามิตในพิกดัประเภทที่ 08.90 ซึ่งเป็นพิกัดท่ีบัญญัติไวรองรับในกรณีที่ตอไปในภายหนาจะมีการ
เพ่ิมเติมสินคาอ่ืนๆที่จะตองเสียภาษีสรรพสามิต ผูเขียนจึงเสนอใหมีการเพ่ิมเติมพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตดังนี้ 
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พิกัดประเภทที่ 08.90 ตอนที่ 8 สินค้าอ่ืน ๆ 
- อาหารให้พลังงานสูงซึ่งไม่ใช่อาหารหลักเพ่ือการบริโภค ได้แก่อาหาร

ดังต่อไปนี้ 
(1) อาหารขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอด

หรืออบกรอบ ข้าวเกรียบทอด หรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ถั่วหรือนัตทอด หรืออบ
กรอบ หรืออบเกลือหรือเคลือบปรุงรส สาหร่ายทอดหรืออบกรอบหรือเคลือบปรุงรส ปลาเส้นทอด
หรืออบกรอบหรือปรุงรส หรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ 

(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในทํานองเดียวกันนี้ 
(3) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เว

เฟอร์สอดไส้ คุกกี้ เค้ก พาย เพสตรี้ทั้งชนิดที่มีและไม่มีใส้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกันนี้ 

(4) ไอศกรีม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
(5) ขนมหวาน เช่น ลูกอม ลูกกวาด ขนมอบแห้งรสหวาน และ

ผลิตภัณฑ์อ่ืนในทํานองเดียวกันนี้ 
(6) อาหารกึ่งสําเร็จรูป ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้น

เส้นไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตาม ข้าวต้มที่ปรุงแต่ง และโจ๊กที่ปรุงแต่ง 
(7) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว  ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น

หรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจําหน่าย  
ในสวนของอัตราภาษีนั้น จะกําหนดใหอาหารในกลุมดังกลาวตาม (1) 

ถึง (7) เสียภาษีในอัตราตามมูลคา โดยพิจารณาจากการใหพลังงานของอาหารรวมถึงปริมาณ
สวนผสมของอาหารในกลุมดังกลาวตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของการเสียภาษีสําหรับ
สินคาประเภทอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชเป็นอาหารหลักเพ่ือการบริโภค ซึ่ งการจัดเก็บภาษีจาก
อาหารในกลุมนี้สามารถทําไดเนื่องจากวาอาหารในกลุมดังกลาวเป็นอาหารที่จะตองมีการแสดงฉลาก
โภชนาการติดอยูที่ผลิตภัณฑแอยูแลว และในสวนของการกําหนดปริมาณการใหพลังงานหรือปริมาณ
สวนผสมนั้น ผูเขียนเห็นวา ไมควรจะมีการกําหนดหลักเกณฑแในการพิจารณาจากการใหพลังงานของ
อาหารแตเพียงอยางเดียว แตควรจะตองพิจารณารวมไปถึง ปริมาณของสวนผสมของ ไขมัน น้ําตาล 
และโซเดียม เนื่องจากวาปริมาณสวนผสมดังกลาวนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได ซึ่ง
ในปใจจุบันไดมีงานวิจัยของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ เกี่ยวกับหลักเกณฑแใน
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การจําแนกอาหารเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ 1 ที่ไดมีการจําแนกอาหารโดยใช
หลักเกณฑแทางดานโภชนาการในการใหคะแนนอาหาร  ซึ่งสามารถนําหลักเกณฑแดังกลาวมาใชในการ
กําหนดพิกัดอัตราภาษีสําหรับอาหารที่จะตองถูกจัดเก็บภาษีได เชน หากอาหารดังกลาวมีการให
พลังงานตั้งแต 100 กิโลแคลอรี่ขึ้นไป หรือมีสวนผสมของน้ําตาลตั้งแต 6 กรัมขึ้นไป หรือมีสวนผสม
ของไขมันตั้งแต 6 กรัมขึ้นไป หรือมีปริมาณโซเดียมตั้งแต 200 มิลลิกรัม ขึ้นไป ก็จะถือเป็นอาหารที่
จัดอยูในจําพวกตองระมัดระวัง2 จึงสามารถนําหลักเกณฑแในการใหคะแนนอาหารตามคุณคาทาง
โภชนาการมาใชพิจารณาประกอบเพื่อการกําหนดอัตราการใหพลังงานหรืออัตราสวนผสมที่อยูในขาย
จะตองถูกจัดเก็บภาษีได 

นอกจากนี้แลว ผูเขียนเห็นวาควรมีบทสันนิษฐานเด็ดขาดในกรณีที่
อาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลักเพ่ือการบริโภคที่ไมมีการแสดงฉลากโภชนาการตาม
พระราชบัญญัติภาษีจากสินคาและบริการพิเศษ ของประเทศเม็กซิโกมาปรับใช   โดยอาหารประเภท
นั้นจะตองถูกถือวามีคาพลังงานหรือสวนผสมเกินกวาคาท่ีกฎหมายกําหนดไว อันทําใหอาหารดังกลาว
จะตองถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เวนแตจะพิสูจนแไดวาอาหารนั้นมีคาพลังงานหรือสวนผสมไมเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด  

6.2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สืบเนื่องจากในปใจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมมีการใหสิทธิประโยชนแทางภาษีสําหรับ

อาหารที่จําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแเหมือนอยางเชนพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคา
และบริการ) ค.ศ.1999 (Goods and Services Tax : GST) ของประเทศออสเตรเลีย ทําใหสินคา
ประเภทอาหารไมไดปลอดจากภาระภาษีอยางแทจริง  และในปใจจุบันประเทศไทยมีการใหสิทธิ
ประโยชนแทางภาษีดวยการใหสิทธิเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 กับการสงออกหรือการ
ใหบริการในตางประเทศเป็นหลัก  เนื่องจากอาหารที่เป็นอาหารที่จําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแถือ
เป็นสินคาที่จําเป็นตอประชาชนและจัดเป็นสินคาที่มีประโยชนแตอสุขภาพ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ใหกับประชาชนรวมถึงการใชมาตรการทางดานภาษีในการสงเสริมสุขภาพ ผูเขียนจึงเสนอใหมีการ
ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรในสวนของภาษีมูลคาเพ่ิม โดยแกไขบทบัญญัติในมาตรา 

                                                           
1
 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพสํานักงานพัฒนา 

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, รายงานฉบับสมบูรณแ โครงการพัฒนาหลักเกณฑแในการจําแนก 
อาหารเพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ น.12 สืบคนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559, 
http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachresearch/341/chapter1.pdf  

2
 เพ่ิงอ้าง. 
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80/1 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบทบัญญัติวาดวยการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 
ดังตอไปนี้ 

“มาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับ
การประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

(7) การขายสินค้าประเภทอาหารที่จําเป็นต่อการบริโภคของมนุษย์ ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด” 

สําหรับอาหารที่จัดวาเป็นอาหารที่จําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแนั้นจะตองมี
การออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิมที่กําหนดลักษณะของอาหารที่จําเป็นตอ
การบริโภคของมนุษยแ ที่จะไดรับสิทธิในการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 0 รวมถึงอาหารที่ไมจัด
อยูในจําพวกของอาหารที่จําเป็นตอการบริโภคของมนุษยแ  ซึ่งในประกาศดังกลาวจะตองมีสาระสําคัญ
โดยนําหลักการของการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม(ภาษีสินคา และบริการ) ค.ศ.
1999 (A New Tax System Goods and Service Tax ACT 1999) ของประเทศออสเตรเลีย มา
ปรับใชในการกําหนดประเภทของอาหารที่ปลอดจากภาระภาษี และอาหารที่จะตองเสียภาษี โดยที่
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกลาวจะตองมีเนื้อหาสาระสําคัญดังนี้ 

(1) อาหารที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่อาหาร ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

- ข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่ไม่ได้มีการแปรรูปหรือผลิตเป็นอาหาร
สําเร็จรูป 

- พืชผลทางการเกษตร ได้แก่ พืชผักผลไม้ ไม่ว่าจะได้มีการบรรจุในหีบห่อ
หรือภาชนะต่างๆ หรือเป็นของสด ของแช่แข็ง ของแห้งหรือไม่ก็ตาม 

- เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสต่างๆ 
- ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สําหรับการบริโภคของมนุษย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

สําหรับทําอาหาร   (แต่ไม่รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงในลักษณะเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้ทันที 
หรือเนื้อสัตว์ที่ใช้  เป็นส่วนผสมของขนมขบเคี้ยว)  เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ แต่ไม่รวมถึงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน เช่น ไส้กรอก แฮม เป็นต้น และไม่รวมถึงสัตว์มี
ชีวิต 

- น้ําดื่มบรรจุขวด 
- น้ําผลไม้หรือน้ําพืชผักซึ่งต้องมีส่วนผสมของผลไม้หรือพืชผักแท้ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 90 ของปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ 
- ชาและกาแฟ (แต่ไม่รวมถึงชาและกาแฟที่เป็นเครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม) 
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- ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับทารก 
(2) อาหารที่ไม่ได้รับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา 0 ซึ่งจะต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราตามปกติ ได้แก่อาหารดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
- อาหารเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ที่ได้จําหน่าย ณ สถานที่จําหน่ายที่มีการ

จัดหาอาหารไว้เพ่ือจําหน่าย ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้ทันที ณ สถานที่นั้น เช่น การจําหน่าย
อาหารพร้อมรับประทานที่ภัตตาคาร สโมสร ศูนย์การค้า สนามกีฬา สถานเริงรมย์ต่างๆ เป็นต้น 

- อาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสําหรับการบริโภคที่ได้นําออกมาจาก
สถานที่จําหน่าย 

- อาหารสําเร็จรูป เช่น แซนด์วิช พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก 
เป็นต้น 

- ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมหวาน หรือขนมชนิดต่างๆ 
- อาหารว่างประเภทขนมขบเค้ียวต่างๆ 
- ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
- ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน 
- เครื่องดื่ม แต่ไม่รวมถึง  
- นมที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งกลิ่นหรือรส,  
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ได้จากธัญพืชซึ่งไม่มีการปรุงแต่งกลิ่นสีหรือรส

ดังกล่าว 
- น้ําผลไม้น้ําพืชผักที่มีส่วนผสมของผลไม้หรือพืชผักไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ 
จะเห็นไดวาสินคาประเภทอาหารบางประเภทนั้น นอกจากจะไมไดรับสิทธิ

ในการเสียภาษีในอัตรารอยละ 0 อันทําใหตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราตามปกติแลว ยังอาจจะตอง
อยูในบังคับที่จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเนื่องจากเป็นอาหารใหพลังงานสูงซึ่งไมใชอาหารหลัก
เพ่ือการบริโภค เชนสินคาอาหารประเภทอาหารสําเร็จรูป เครื่องดื่มรสหวานที่มีสวนผสมของน้ําตาล 
ขนมขบเคี้ยวตางๆ เป็นตน ซึ่งการถูกจัดเก็บภาษีทั้งภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตยอมจะสงผล
ตอการยับยั้งหรือจํากัดการบริโภคสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2.3 การจัดเก็บภาษีเพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ในปใจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคแเฉพาะไดแก

การจัดสรรเงินภาษีจากจากจัดเก็บภาษีจากสุรายาสูบ โดยนําไปจัดสรรใหกับหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรรโดยไมตองผานกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจายตามปกติ ไดแก กองทุนสนับสนุนการ
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สรางเสริมสุขภาพ(สสส.) องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย(ส.ส.ท.หรือ
ไทยพีบีเอส) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ซึ่งหนวยงานทั้งสามที่ไดรับเงินอุดหนุนจากภาษีเพ่ือ
วัตถุประสงคแเฉพาะนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการปใญหาการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขาภาพไดแกกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งในปใจจุบัน
ไดรับการจัดสรรรายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทสุรายาสูบ  อยางไรก็ดีหาก
ในอนาคตจะมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งรายได
จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มนั้น ควรจะนําไปใชกับการจัดการปใญหา
ทางดานสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มดังกลาว ดวยการนําไปจัดสรรเป็น
เงินกองทุนสําหรับหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมเพ่ือจัดการกับปใญหาทางดานสุขภาพที่เกิดจากการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมเหมาะสมหรือ ควรจะนํารายไดที่จัดเก็บภาษีไปเพ่ิมใหกับกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)  

ผูเขียนมีความเห็นวาจากบทบาทและหนาที่ของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) มีความชัดเจนอยูแลวในดานของการเป็นหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางดานสุขภาพ แตอยางไรก็ดีในปใจจุบันกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ยัง
มีบทบาทในดานของการรณรงคแประชาสัมพันธแใหความรูเกี่ยวกับทางดานสุขภาพเป็นหลัก  อยางไรก็
ดีในสวนของปใญหาทางดานสุขภาพที่เกิดจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพนั้น 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดมีการดําเนินการทางดานการใหความรูของโทษที่เกิด
จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังอยูแลว ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาไมมีความจําเป็นที่จะตองจัดตั้งกองทุนใหมขึ้นมาโดยนํา
รายไดจากการจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพไปใชในการดําเนินการ
ดังกลาว 

นอกจากนี้แลวในประเด็นที่วาควรมีการจัดสรรเงินที่ไดจากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพใหกับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.)เพ่ิมเติมขึ้นจากการจัดสรรเงินภาษีท่ีไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือไม 
ผูเขียนเห็นวา แมการจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคแเฉพาะ จะมีขอดีคือสามารถนําเงินภา ษี
ไปใชจายตามวัตถุประสงคแโดยเฉพาะเจาะจงได เชนอยางกรณีของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมใหความรูทางดานสุขภาพอันเป็นมาตรการในการปูองกัน
การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ซึ่งมาตรการในการใหความรูรวมถึงการปูองกันรณรงคแ
ทางดานสุขภาพก็นับวาเป็นมาตรการสําคัญที่จะใชเพ่ือปูองกันไมใหปใญหาเกี่ยวกับโรคหรือคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลเพ่ิมสูงขึ้น อันนับวาเป็นการแกปใญหาที่ตนเหตุ ลดการทุจริตคอรแรัปชั่นเนื่องจาก
มีการกําหนดโครงการที่จะตองดําเนินการไวลวงหนาแลว 
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แตอยางไรก็ดี  การจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคแเฉพาะนั้น ยอม
กอใหเกิดผลเสียคือ ทําใหการใชจายของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากการใชจายตาม
วัตถุประสงคแเจาะจงอาจทําใหเกิดการใชจายเกินความจําเป็น การตรวจสอบการใชจายทําไดยาก และ
เป็นการลดอํานาจของผูกําหนดนโยบายในการจัดสรรการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูเขียน
เห็นวาในปใจจุบันการไดรับเงินจัดสรรของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดรับการ
จัดสรรรายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราและยาสูบในอัตรารอยละ 2 ของรายไดที่จัดเก็บ
ไดจากสุราและยาสูบโดยไมมีการกําหนดเพดานรายไดสูงสุดที่จะไดรับในแตละปีงบประมาณนั้นเป็น
การเพียงพอตอความตองการในการจัดสรรงบประมาณแลว จึงไมมีความจําเป็นที่จะตองนําเงินรายได
จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพเพ่ิม
เขาไปในองคแกรอีก แตอยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวากองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มี
ความจําเป็นที่จะตองทํางานเชิงรุกที่มากกวาการรณรงคแประชาสัมพันธแใหความรู ซึ่งสิ่งที่กองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรจะทํานั้น ไดแกโครงการเชิงรุก เชน การสนับสนุนให
ทุนอุดหนุนกับผูที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชนแตอสุขภาพ โครงการแนะนําอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม โครงการการเรียนรูการทําอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งจะทําให
การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปใญหาทางดานสุขภาพจากโรคไมติดตอเรื้อรั งที่เกิดจากการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพ มีประสิทธิภาพในการปูองกันปใญหาที่จะเกิดขึ้นไดมาก
ขึ้น 

แตอยางไรก็ดีการดําเนินโครงการเพ่ือสุขภาพตางๆนอกเหนือจากการรณรงคแ
เผยแพรความรู เชนโครงการอาหารที่ดีตอสุขภาพในโรงเรียน การสรางสถานที่ออกกําลังกาย การ
สงเสริมการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพที่ไดมาตรฐานตามหลักโภชนาการ มีความจําเป็นที่จะตองใชจาย
งบประมาณจากทางภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ(The Healthy Dine’ 
Nation Act of 2014) ที่กําหนดใหเงินที่ไดจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้จะตองนํามาใช
ในโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพนอกเหนือจากการรณรงคแใหความรู ดังนั้นหากนําแนวทางดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทย ผูเขียนเห็นวาก็ยอมสามารถท่ีจะกระทําไดเชนกัน ดวยการจัดสรรเงินภาษีจาก
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือนําไปใชจายโดยตรง
ในโครงการเพ่ือสุขภาพตามที่กลาวมาในขางตน ซึ่งเป็นการใชหลักการของภาษีเพ่ือวัตถุประสงคแ
เฉพาะเพ่ือทําใหการดําเนินการในดานการสงเสริมสุขภาพเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดเก็บภาษีจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบตอสุขภาพนั้น ถือเป็น
มาตรการหนึ่งในการแกไขปใญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรัง อยางไรก็ดีการใชมาตรการทาง
ภาษีในดานอ่ืนๆเพ่ือจัดการกับปใญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรคไมติดตอเรื้อรัง เชนการใชมาตรการ
ทางดานภาษีเงินไดในการหักคาลดหยอนจากการเขาโครงการออกกําลังกาย  หรือการยกเวน
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ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับอุปกรณแออกกําลังกาย รวมไปถึงการนํามาตรการทางดานภาษีสิ่งแวดลอมใน
การควบคุมการปลอยมลภาวะของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารหากนํามาใชควบคูกับมาตรการ
ทางดานการจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ รวมถึงมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปใจจุบันนี้ ก็ยอมจะสงผลทําใหการใชมาตรการในการจัดการปใญหา
ทางดานสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรังเป็นการแกปใญหาที่ตนเหตุ อันจะสงผลใหเกิดการควบคุม
ไมใหปใญหาโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งมาตรการทางดานภาษีอ่ืนๆนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษี
การบริโภคนี้ ก็สามารถนําไปศึกษาและวิเคราะหแถึงแนวทางการนํามาใชเพ่ือนํามาพิจารณาปรับใชกับ
การแกไขปใญหาของโรคไมติดตอเรื้อรังในประเทศไทยไดอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลเทศบัญญัติแหง่เมืองเบิร์คลี่ย์ (Berkeley Municipal Code) 

เร่ือง การเก็บภาษีจากผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ให้ความหวาน 
(IMPOSING A GENERAL TAX ON THE DISTRIBUTION OF  

SUGAR-SWEETENED BEVERAGE PRODUCTS) 
 

BE IT ORDAINED by the People of the City of Berkeley as follows: 

 Section 1. Findings 
A. Our nation, our state, and our community face a major public health crisis.  
B. Diabetes, obesity, and tooth decay have been on the rise for decades. Although 

no group has escaped these epidemics, children as well as low income 
communities and communities of color have been and continue to be 
disproportionately affected.  

C. While there is no single cause for the rise in diabetes, obesity, and tooth decay, 
there is overwhelming evidence of the link between the consumption of sugary 
drinks and the incidence of diabetes, obesity, and tooth decay.  

D. Sugary drinks such as soft drinks, energy drinks, sweetened teas, and sport drinks 
offer little or no nutritional value, but massive quantities of added sugar. A single 
20-ounce bottle of soda, for instance, typically contains the equivalent of 
approximately 16 teaspoons of sugar.  

E. Before the 1950s, the standard soft-drink bottle was 6.5 ounces. In the 1950s, 
larger size containers were introduced, including the 12-ounce can, which 
became widely available in 1960. By the early 1990s, 20-ounce plastic bottles 
had become the norm.  

F. At the same time, hundreds of millions of dollars have been spent in an ongoing 
massive marketing campaign, which particularly targets children and people of 
color. In 2006 alone, nearly $600 million was spent in advertising to children 
under 18. African American and Latino children are also aggressively targeted with 
advertisements to promote sugar-laden drinks.  
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G. The resulting impact on consumption should not be surprising. The average 
American now drinks nearly 50 gallons of sugary drinks a year. The problem is 
especially acute with children in California. From 1989 to 2008, the percentage of 
children consuming sugary drinks increased from 79% to 91% and the percentage 
of total calories obtained from sugary drinks increased by 60% in children ages 6 
to 11.  

H. This level of consumption has had tragic impacts on community health. Type 2 
Diabetes – previously only seen among adults – is now increasing among 
children. If the current obesity trends are not reversed, it is predicted that one in 
three children and nearly one-half of Latino and African American children born 
in the year 2000 will develop type 2 diabetes in their lifetimes.  

I. An Asian resident of Berkeley is almost 3 times more likely than a white resident to 
have been diagnosed with diabetes, and an African American resident of Berkeley 
is 14 times more likely than a white resident to be hospitalized for diabetes.  

K. Childhood obesity has more than doubled in children and tripled in adolescents in 

the past 30 years; in 2010, more than one-third of children and adolescents 

were overweight or obese. 

N. Our community has not been immune to the challenge of unhealthy weight gain 
and obesity. In 2008-09, over 40% of Berkeley 9th graders were overweight or 
obese. These overweight and obese children have a much greater chance of 
being obese as adults, with all the health risks that entails.  

M. There are also economic costs. In 2006, for instance, overweight and obesity-
related costs in California were estimated at almost $21 billion.  

O. Tooth decay, while not as life threatening as diabetes or obesity, still has a 

meaningful impact, especially on children. In fact, tooth decay is the most 

common childhood disease, experienced by over 70% of California’s 3rd graders. 

Children who frequently or excessively consume beverages high in sugar are at 

increased risk for dental cavities. Dental problems are a major cause of missed 
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school days and poor school performance as well as pain, infection, and tooth 

loss in California.  

Section 2. Purpose and Intent  
A. Based on the findings set forth above, the purpose of this Ordinance is to diminish 

the human and economic costs of diseases associated with the consumption of 
sugary drinks by discouraging their distribution and consumption in Berkeley 
through a tax. Specifically, the purpose of this ordinance is to tax the distribution 
of sugary drinks and the products used to make them.  

B. This Ordinance is not intended for the purpose of regulation.  
C. This Ordinance does not authorize the conduct of any business or activity in the 

city, but merely provides for the taxation of distribution of specified products as 
it occurs.  

D. This Ordinance imposes a general tax on the distribution of sugar-sweetened 
beverages such as high-calorie, low-nutrition products, like soda, energy drinks, 
and heavily presweetened tea, as well as the added caloric sweeteners used to 
produce these sugar-sweetened beverages, such as the premade syrup used to 
make fountain drinks. Certain drinks containing sugar are exempted, including 
infant formula, milk products, and natural fruit and vegetable juice.  

E. This Ordinance provides for a small business exemption for Retailers who transport 
sugar-sweetened beverage products into the City themselves and then sell those 
products directly to consumers.  

F. This general tax will provide revenue to be available for the general governmental 
needs of the people of Berkeley.  

G. This Ordinance provides for a Sugar Sweetened Beverage Product Panel of Experts, 
composed of experts in the areas of public health, child nutrition, nutrition 
education, and food access programs. The Panel will make recommendations on 
how and to what extent the City should fund programs to further reduce the 
consumption of sugar-sweetened beverages in Berkeley and address the 
consequences of such consumption. 
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Section 3. New Berkeley Municipal Code Chapter 7.72  
That a new Chapter 7.72 is added to the Berkeley Municipal Code is to read as 
follows:  
 

 
Chapter 7.72 

Sugar-Sweetened Beverage Product Distribution Tax 
 
Section 7.72.010 Excise Tax 
A. In addition to any other taxes imposed by the City, the City hereby levies a tax of 

one cent ($0.01) per fluid ounce on the privilege of Distributing Sugar-sweetened 
beverage products in the City.  

B. For the purposes of this Chapter, the volume, in ounces, of a Sugar-sweetened 
beverage product shall be calculated as follows:  

 1. For a Sugar-sweetened beverage, the volume, in fluid ounces, of Sugar-
sweetened beverages distributed to any person in the course of business in the 
City.  

 2. For Added caloric sweeteners, the largest volume, in fluid ounces, of Sugar-
sweetened beverages that could be produced from the Added caloric 
sweeteners. In accordance with rules and regulations promulgated by the City 
pursuant to Section 7.72.040, the largest volume, in fluid ounces, that would 
typically be produced from the Added caloric sweeteners shall be determined 
based on the manufacturer’s instructions or, if the Distributor uses the Added 
caloric sweeteners to produce a Sugar-sweetened beverage, the regular practice 
of the Distributor.  

C. The tax shall be paid upon the first non-exempt Distribution of a Sugar-sweetened 
beverage product in the City. To the extent that there is a chain of Distribution 
within Berkeley involving more than one Distributor, the tax shall be levied on 
the first Distributor subject to the jurisdiction of the City. To the extent the tax is 
not paid as set forth above for any reason, it shall be payable on subsequent 
Distributions and by subsequent Distributors, provided that the Distribution of 



171 
 

Sugar-sweetened beverage products may not be taxed more than once in the 
chain of commerce.  

 
Section 7.72.020 Exemptions  
The tax imposed by this Chapter shall not apply:  
A. To any Distributor that is not subject to taxation by the City under the laws of the 

United States or the State of California;  
B. To any Distribution of a Sugar-sweetened beverage product to a Retailer with less 

than $100,000 in annual gross receipts, as defined in Section 9.04.025, in the 
most recent year;  

C. To any Distribution of Natural or common sweeteners; or  
D. To any Distribution of Added caloric sweeteners to a Food Products Store as 

defined in Section 23F.04.010, if the Food Products Store then offers the Added 
caloric sweetener for sale for later use by customers of that store.  

 
Section 7.72.030 Definitions 

 
A. “Added caloric sweetener” means any substance or combination of substances 

that meets all of the following four criteria: 1. Is suitable for human 
consumption;  

2. Adds calories to the diet if consumed;  
3. Is perceived as sweet when consumed; and  
4. Is used for making, mixing, or compounding Sugar-sweetened beverages by 

combining the substance or substances with one or more other ingredients 
including, without limitation, water, ice, powder, coffee, tea, fruit juice, 
vegetable juice, or carbonation or other gas.  

 An Added caloric sweetener may take any form, including but not limited to a 
liquid, syrup, and powder, whether or not frozen. “Added caloric sweetener” 
includes, without limitation, sucrose, fructose, glucose, other sugars, and high 
fructose corn syrup, but does not include a substance that exclusively contains 
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natural, concentrated, or reconstituted fruit or vegetable juice or any 
combination thereof. 

B. “Alcoholic beverage” means any beverage subject to tax under Part 14 
(commencing with Section 32001) of the California Revenue and Taxation Code, 
as that Part may be amended from time to time.  

C. “Beverage for medical use” means a beverage suitable for human consumption 
and manufactured for use as an oral nutritional therapy for persons who cannot 
absorb or metabolize dietary nutrients from food or beverages, or for use as an 
oral rehydration electrolyte solution for infants and children formulated to 
prevent or treat dehydration due to illness. “Beverage for medical use” shall also 
mean a “medical food” as defined in Section 109971 of the California Health and 
Safety Code, as that definition may be amended from time to time. “Beverage 
for medical use” shall not include drinks commonly referred to as “sports 
drinks” or any other common names that are derivations thereof.  

D. “Business Entity” means any Person except for a natural person.  
E. “City” means the City of Berkeley, California.  
F. “City Manager” means the City Manager of the City of Berkeley or his or her 

designee.  
G. “Consumer” means a natural person who purchases a Sugar-sweetened beverage 

product in the City for a purpose other than resale in the ordinary course of 
business.  

H. “Distribution” or “Distribute” means the transfer of title or possession (1) from 
one Business entity to another for consideration or (2) within a single Business 
entity, such as by a wholesale or warehousing unit to a retail outlet or between 
two or more employees or contractors. “Distribution” or “Distribute” shall not 
mean the retail sale to a Consumer.  

I. “Distributor” means any Person who Distributes Sugar-sweetened beverage 
products in the City.  

J. “Milk” means natural liquid milk, regardless of animal source or butterfat content, 
natural milk concentrate, whether or not reconstituted, regardless of animal 
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source or butterfat content, or dehydrated natural milk, whether or not 
reconstituted and regardless of animal source or butterfat content, and plant-
based milk substitutes, that are marketed as milk, such as soy milk and almond 
milk. 

K. “Natural or common sweetener” means granulated white sugar, brown sugar, 
honey, molasses, xylem sap of maple trees, or agave nectar.  

L. “Person” means an individual, trust, firm, joint stock company, business concern, 
business trust, government, receiver, trustee, syndicate, social club, fraternal 
organization, estate, corporation, including, but not limited to, a, limited liability 
company, and association or any other group or combination acting as a unit.  

M. “Retailer” means any Person who serves Sugar-sweetened beverage products to a 
Consumer.  

N. “Simple syrup” means a mixture of water and one or more Natural or common 
sweeteners without any additional ingredients.  

O. “Sugar-sweetened beverage” means any beverage intended for human 
consumption to which one or more Added caloric sweeteners has been 
added and that contains at least 2 calories per fluid ounce. 1. “Sugar-
sweetened beverage” includes, but is not limited to all drinks and beverages 
commonly referred to as “soda,” “pop,” “cola,” “soft drinks,” “sports 
drinks,” “energy drinks,” “sweetened ice teas,” or any other common names 
that are derivations thereof.  
2. “Sugar-sweetened beverage” shall not include any of the following: a. Any 

beverage in which milk is the primary ingredient, i.e., the ingredient 
constituting a greater volume of the product than any other;  

b. Any beverage for medical use;  
c. Any liquid sold for use for weight reduction as a meal replacement;  
d. Any product commonly referred to as “infant formula” or “baby formula”; 

or  
e. Any alcoholic beverage.  
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P. “Sugar-sweetened beverage product” means a Sugar-sweetened beverage or 

Added caloric sweetener.  
 

Section 7.72.040 Duties, Responsibilities and Authority of the City Manager  
A. It shall be the duty of the City Manager to collect and receive all taxes imposed 

by this Chapter, and to keep an accurate record thereof.  
B. The City Manager is hereby charged with the enforcement of this Chapter, 

except as otherwise provided herein, and may prescribe, adopt, and enforce 
rules and regulations relating to the administration and enforcement of this 
Chapter, including provisions for the reexamination and correction of returns 
and payments, and for reporting. Such rules and regulations may include, but 
are not limited to, the following: 1. The determination of the frequency with 
which a Distributor must calculate the tax. This determination shall not 
constitute an increase of the tax.  

2. The determination of the frequency with which a Distributor must pay the tax. 
This determination shall not constitute an increase of the tax.  

3. The determination of whether and how a Distributor must register with the 
City.  

4. The determination of whether and how a Distributor who receives, in the City, 
Sugar-sweetened beverage products from another Distributor must report to 
the City the name of that Distributor.  

5. The determination of whether and how a Distributor who receives, in the City, 
Sugar-sweetened beverage products from another distributor must report to 
the  City the volume of Sugar-sweetened beverage products received from 
that Distributor.  

6. The determination of what other documentation is required to be created or 
maintained by a Distributor.  

C. The City Manager shall annually verify that the taxes owed under this Chapter 
have been properly applied, exempted, collected, and remitted.  

 



175 
 

Section 7.72.050 Collection  
A. The amount of any tax, penalty, and interest imposed under the provisions of this 

Chapter shall be deemed a debt to the City. Any Distributor owing money under 
the provisions of this Chapter shall be liable in an action brought in the name of 
the City for the recovery of such amount.  

B. In order to aid in the City’s collection of taxes due under this Chapter, any Retailer 
that receives Sugar-sweetened beverage products from a Distributor shall, in 
accordance with rules and regulations promulgated by the City Manager 
pursuant to Section 7.72.040, either:  

1. report to the City all such transactions, the volume in ounces of Sugar-
sweetened beverage products received in each transaction, and the identity 
and contact information of the Distributor from whom the Sugar-sweetened 
beverage products were received; or  

2. collect the tax that would be payable as a result of the transaction by the 
Distributor from whom the Sugar-sweetened beverage product was received 
and remit it to the City; or  

3. provide to the City evidence that the Distributor from whom the Sugar-
sweetened beverage products were received has registered as a Distributor 
with the City and that registration is current.  

C. The City Council is authorized to have the taxes imposed by this Chapter 
collected by the County of Alameda or the California Board of Equalization in 
conjunction with the collection of other taxes for the City. If the City Council 
exercises this authorization, the duties and responsibilities of the City Manager 
shall be given, as appropriate, to the County of Alameda or the California Board 
of Equalization, which may delegate such duties and responsibilities as necessary 
and as authorized by law.  

Section 7.72.060 Refunds  
Whenever any tax under this Chapter has been paid more than once or has been 
erroneously or illegally collected or received by the City, it may be refunded only as 
provided in Chapter 7.20 of the Berkeley Municipal Code. 
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Section 7.72.070 Enforcement  
Except as otherwise provided by this Chapter or by rule or regulation promulgated 
by the City Manager, the tax imposed by this Chapter shall be administered in the 
same manner as taxes imposed pursuant to Chapter 9.04 and, without limitation, 
shall be subject to the same delinquency penalties, appeals processes and other 
enforcement provisions set forth in Chapter 9.04. 
Section 7.72.090 Sugar-Sweetened Beverage Product Panel of Experts  
A. There shall be established the Sugar-Sweetened Beverage Product Panel of 

Experts to make recommendations on how and to what extent the City should 
establish and/or fund programs to reduce the consumption of sugar-sweetened 
beverages in Berkeley and to address the effects of such consumption.  

B. An officer or employee of the City designated by the City Manager shall serve as 
secretary of the Panel.  

C. In accordance with Chapter 2.04, the Panel shall be composed of nine members 
appointed by the City Council.  

D. Terms shall expire and vacancies shall be filled in accordance with the provisions 
of Section 2.04.030 through 2.04.145 of this Code.  

E. Each member of the Panel must:  
1. Have experience in community-based youth food and nutrition programs; or  
2. Have experience in school-based food and nutrition programs and be referred 

by the Berkeley Unified School District; or  
3. Have experience in early childhood nutrition education; or  
4. Have experience in researching public health issues or evaluating public health 

programs related to diabetes, obesity, and sugary drink consumption; or  
5. Be a licensed medical practitioner.  

F. In accordance with Section 3.02.040, members of the Panel may be reappointed 
but shall not serve more than eight consecutive years.  

G. The Panel shall, by majority vote, do each of the following:  
 1. Annually appoint one of its members as chair and one of its members as 

vice-chair;  
 2. Approve bylaws to facilitate the proper functioning of the Panel;  
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 3. Establish a regular time and place of meeting. All meetings shall be noticed 
as required by law and shall be scheduled in a way to allow for maximum 
input from the public. Minutes for each meeting shall be recorded, kept, and 
maintained; and  

 4. Publish an annual report that includes the following: 
   a. recommendations on how to allocate the City’s general funds to 

reduce the consumption of sugar sweetened beverages in Berkeley and to 
address the results of such consumption;  

   b. information, if available, concerning the impact of this Chapter on 
the public health of the residents of the City; and  
  c. any additional information that the Panel deems appropriate.  

H. Within 15 days of receipt of the publication of the Panel’s annual report, the City 
Manager shall cause the report to be published on the City’s Internet website 
and to be transmitted to the City Council and the Governing Board of the 
Berkeley Unified School District. 

I. The City Council shall consider, but need not follow, the Panel’s recommendations 
and shall annually inform the Panel as to the extent to which it has 
implemented the Panel’s recommendations.  

 
Section 7.72.100 Increase Appropriations Limits  
Pursuant to California Constitution article XIIIB, the appropriation limit for the City is 

increased by the aggregate sum authorized to be levied by this tax for each of the 

four fiscal years from 2015-16 through 2018-19. 

Section 7.72.110 Amendment  
The City Council, without a vote of the people, may, either permanently or 

temporarily, increase the dollar amount of the threshold for the small-business 

exemption in Section 7.72.020.B. 
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Section 4. Duration. 
This Ordinance shall be effective on January 1, 2015. The last effective date of this 
Ordinance shall be December 31, 2026, and it shall terminate as of January 1, 2027.  
 
Section 5. Severability. 
The People of the City of Berkeley hereby declare that they would have adopted 
each section, sentence, clause, phrase, word, or portion of this Ordinance, 
irrespective of the fact that any one or more sections, sentences, clauses, phrases, 
words, or portions of this Ordinance, or any application thereof, be declared invalid 
or unenforceable and, to that end, the provisions of this Ordinance are severable. If 
any section, sentence, clause, phrase, word, or portion of this Ordinance, or any 
application thereof in any circumstance, is for any reason held to be invalid or 
unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remaining sections, 
sentences, clauses, phrases, words, or portions of this Ordinance, and applications 
thereof, shall nonetheless remain in full force and effect. 
 
Section 6. Municipal Affair.  
A. The People of the City of Berkeley hereby declare that the taxation of the 

privilege of distributing sugar-sweetened beverage products and that the public 
health impact of sugar-sweetened beverage products separately and together 
constitute municipal affairs.  

B. The People of the City of Berkeley hereby further declare their desire for this 
measure to coexist with any similar tax adopted at the county or state levels.  

 
Section 7. California Environmental Quality Act Requirements. 
This Ordinance is exempt from the California Environmental Quality Act, Public 

Resources Code section 21000 et seq., including without limitation Public Resources 

Code section 21065, CEQA Guidelines section 15378(b)(4) and 15061(b)(3), as it can 

be seen with certainty that there is no possibility that the activity authorized herein 

may have a significant effect on the environment and pursuant to Public Resources 
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Code section 21080, subdivision (b)(8) and CEQA Guidelines section 15273 as the 

approval of government revenues to fund existing services. 
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ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการพิเศษของประเทศเม็กซิโก 
(LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación  
el 30 de diciembre de 1980) 

 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 18-11-2015 
 

Cuotas actualizadas por Acuerdo DOF 24-12-2015 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 

 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO: 

 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 

 
TITULO I 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las 
personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:  
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 I.  La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de 
los bienes  señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera 
importación la introducción al país de bienes.  
 II.  La prestación de los servicios señalados en esta Ley. 
  El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este 
ordenamiento, la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2o. del 
mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta Ley. 
  La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos 
descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o 
decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar 
la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, 
pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley. 
  El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera violatorio de 
precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 
  Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 
I.  En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
F)  Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para 
preparar bebidas energetizante 25% 
G)  Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
 sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o 
 concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases 
 abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre 
que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares 
añadidos.  
 La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando 
en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las 
 especificaciones del fabricante, se puedan obtener.  
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 Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados 
en el  inciso F) de esta fracción, cuando contengan azúcares añadidos, en adición al 
 impuesto establecido en dicho inciso F).  
 La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto 
por el  sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 
J)  Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica 
de 275  kilocalorías o mayor por cada 100 gramos 8%  
  1. Botanas.  
  2. Productos de confitería.  
  3. Chocolate y demás productos derivados del cacao.  
  4. Flanes y pudines. 
  5. Dulces de frutas y hortalizas.  
  6. Cremas de cacahuate y avellanas.  
  7. Dulces de leche.  
  8. Alimentos preparados a base de cereales.  
  9. Helados, nieves y paletas de hielo. 
  Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones 
relativas a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los 
contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la 
etiqueta. Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta mencionada, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que tienen una densidadcalórica igual o 
superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos.El Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los alimentos de 
consumo básico, considerando su importancia en la alimentación de la población, 
que no quedan comprendidos en este inciso. 
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ภาคผนวก ค 
พระราชบัญญัติระบบภาษีใหม่(ภาษีสินค้าและบริการ)ค.ศ.1999 

ของประเทศออสเตรเลีย(A New Tax System Goods  
and Service Tax ACT 1999) 

 
 
Chapter 3—The exemptions 
Part 3-1—Supplies that are not taxable supplies 
Division 38—GST-free supplies 
Table of Subdivisions 
 38-A Food 
38-1 What this Division is about 
This Division sets out the supplies that are GST-free. If a supply is 
GST-free, then: 
 • no GST is payable on the supply; 
 • an entitlement to an input tax credit for anything acquired or 
 imported to make the supply is not affected. 
Subdivision 38-A—Food 
38-2 Food 
A supply of *food is GST-free.  
38-3 Food that is not GST-free 
(1) A supply is not GST-free under section 38-2 if it is a supply of: 
(a) *food for consumption on the *premises from which it is 
supplied; or 
(b) hot food for consumption away from those premises; or 
(c) food of a kind specified in the third column of the table in 
clause 1 of Schedule 1, or food that is a combination of one 
or more foods at least one of which is food of such a kind; or 
(d) a *beverage (or an ingredient for a beverage), other than a 
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beverage (or ingredient) of a kind specified in the third 
column of the table in clause 1 of Schedule 2; or 
(e) food of a kind specified in regulations made for the purposes 
of this subsection. 
(2) However, this section does not apply to a supply of *food of a kind 
specified in regulations made for the purposes of this subsection. 
(3) The items in the table in clause 1 of Schedule 1 or 2 are to be 
interpreted subject to the other clauses of Schedule 1 or 2, as the 
case requires.  
38-4 Meaning of food 
(1) Food means any of these, or any combination of any of these: 
(a) food for human consumption (whether or not requiring 
processing or treatment); 
(b) ingredients for food for human consumption; 
(c) *beverages for human consumption; 
(d) ingredients for beverages for human consumption; 
(e) goods to be mixed with or added to food for human 
consumption (including condiments, spices, seasonings, 
sweetening agents or flavourings); 
(f) fats and oils marketed for culinary purposes; 
but does not include: 
(g) live animals (other than crustaceans or molluscs); or 
(ga) unprocessed cow’s milk; or 
(h) any grain, cereal or sugar cane that has not been subject to 
any process or treatment resulting in an alteration of its form, 
nature or condition; or 
(i) plants under cultivation that can be consumed (without being 
subject to further process or treatment) as food for human 
consumption. 
(2) Beverage includes water. 
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38-5 Premises used in supplying food 
Premises, in relation to a supply of *food, includes: 
(a) the place where the supply takes place; or 
(b) the grounds surrounding a cafe or public house, or other 
outlet for the supply; or 
(c) the whole of any enclosed space such as a football ground, 
garden, showground, amusement park or similar area where 
there is a clear boundary or limit; 
but does not include any part of a public thoroughfare unless it is 
an area designated for use in connection with supplies of food from 
an outlet for the supply of food. 
38-6 Packaging of food 
(1) A supply of the packaging in which *food is supplied is GST-free 
if the supply of the food is GST-free. 
(2) However, the supply of the packaging is GST-free under this 
section only to the extent that the packaging: 
(a) is necessary for the supply of the food; and 
(b) is packaging of a kind in which food of that kind is normally 
supplied. 
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Schedule 1—Food that is not GST-free 
1 Food that is not GST-free 
*Food specified in the third column of the table is not GST-free. 
 
Food that is not GST-free 
Item  Category   Food 
1  Prepared food  quiches 
2     sandwiches (using any type of bread or roll) 
3     pizzas, pizza subs, pizza pockets and similar *food 
4     *food marketed as a prepared meal, but not including 
    soup 
5     platters etc. of cheese, cold cuts, fruit or vegetables 
    and other arrangements of *food 
6     hamburgers, chicken burgers and similar *food 
7     hot dogs 
8  Confectionery   confectionery, *food marketed as confectionery, food 
    marketed as ingredients for confectionery or food 
    consisting principally of confectionery 
9     popcorn 
10     confectionery novelties 
11     *food known as muesli bars or health food bars, and 
    similar foodstuffs 
12     crystallised fruit, glace fruit and drained fruit 
13     crystallised ginger and preserved ginger 
14     edible cake decorations 
15 Savoury snacks  potato crisps, sticks or straws, corn crisps or chips,  
    bacon or pork crackling or prawn chips 
16     seeds or nuts that have been processed or treated by 
    salting, spicing, smoking or roasting, or in any other similar way 
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Food that is not GST-free 
Item  Category   Food 
17     caviar and similar fish roe 
18     *food similar to that covered by item 15 or 16, whether 
    or not it consists wholly or partly of any vegetable,  
    herb,fruit, meat, seafood or dairy product or extract 
    and whether or not it is artificially flavoured 
19     *food consisting principally of food covered by items 
    15 to 18 
20  Bakery products  cakes, slices, cheesecakes, pancakes, waffles, crepes, 
    muffins and puddings 
21     pavlova and meringues 
22     pies (meat, vegetable or fruit), pasties and sausage rolls 
23     tarts and pastries 
24     doughnuts and croissants 
25     pastizzi, calzoni and brioche 
26     scones and scrolls 
27    bread (including buns) with a sweet filling or coating 
28  Ice-cream food  ice-cream, ice-cream cakes, ice-creams and ice-cream 
    substitutes 
29     frozen confectionery, frozen yoghurt and frozen fruit 
    products (but not frozen whole fruit) 
30     flavoured iceblocks (whether or not marketed in a  
    frozenstate) 
31     any *food similar to food listed in items 28 to 30 
32  Biscuit goods   *food that is, or consists principally of, biscuits, cookies, 
    crackers, pretzels, cones or wafers 
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2 Prepared food, bakery products and biscuit goods 
 For the purpose of determining whether particular *food is covered 
 by any of the items in the table relating to the category of prepared 
 food, bakery products or biscuit goods, it does not matter whether 
 it is supplied hot or cold, or requires cooking, heating, thawing or 
 chilling prior to consumption. 
3 Prepared meals 
 Item 4 in the table only applies to *food that requires refrigeration 
 or freezing for its storage. 
4 Candied peel 
 None of the items in the table relating to the category of 
 confectionery include candied peel. 
5 Goods that are not biscuit goods 
 None of the items in the table relating to the category of biscuit 
 goods include: 
 (a) breakfast *food consisting principally of compressed, rolled 
 or flattened cereal; or 
 (b) rusks for infants or invalids, or goods consisting principally 
 of those rusks. 
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Schedule 2—Beverages that are GST-free 
1 Beverages that are GST-free 
*Beverages specified in the third column of the table are GST-free. 
Beverages that are GST-free 
Item  Category   Beverages    
1  Milk products   any of the following products: 
    (a) milk, skim milk or buttermilk (whether liquid, 
    powdered, concentrated or condensed); 
    (b) casein; 
    (c) whey, whey powder or whey paste 
2     *beverages consisting of products referred to in item 1 
    (or a combination of those products), to the extent of 
    at least 95%, but not including flavoured beverages 
3     lactose 
4 Soy milk and  *beverages consisting principally of soy milk or rice 
 Rice milk  milk, but not including flavoured beverages 
5  Tea, coffee etc.  tea (including herbal tea, fruit tea, ginseng tea and  
    other similar *beverage preparations), coffee and coffee 
    essence, chicory and chicory essence, and malt 
6     malt extract, if it is marketed principally for drinking 
    Purposes 
7     preparations for drinking purposes that are marketed 
    principally as tea preparations, coffee preparations, or 
    preparations for malted *beverages 
8     preparations marketed principally as substitutes for 
    preparations covered by item 6 or 7 
9     dry preparations marketed for the purpose of flavouring 
    Milk 
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Beverages that are GST-free    
Item  Category   Beverages   
10  Fruit and  concentrates for making non-alcoholic *beverages, if 
 vegetable juices the concentrates consist of at least 90% by volume of 
    juices of fruits  
11     non-alcoholic carbonated *beverages, if they consist 
    wholly of juices of fruits or vegetables 
12     non-alcoholic non-carbonated *beverages, if they  
    consist of at least 90% by volume of juices of fruits or 
    vegetables  
13  Beverages for  *beverages, and ingredients for beverages, of a kind 
     infants or invalids marketed principally as *food for infants or invalids 
14  Water    natural water, non-carbonated and without any other 
    additives 
2 Tea, coffee etc. 
  None of the items in the table relating to the category of tea, coffee 
  etc. include any *beverage that is marketed in a ready-to-drink form. 
3 Fruit and vegetable juices 
  For the purposes of items 11 and 12 in the table, herbage is treated 
  as vegetables.  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นาย พีรเดช เดชคุม 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

20 พฤษภาคม พ.ศ.2529 
ปีการศึกษา 2551: นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปีการศึกษา 2553: เนติบัณฑิต สํานักฝึกอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 

ตําแหนง นิติกร สํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา 
  
  
 
  

 
 

 


