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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศึกษาเร่ืองการแกไขปญหาละเมิดเอกสิทธิ์ทางทูตและทางกงสุล : กรณีศึกษาเอกสิทธิ์ที่
ใหแกรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของคณะผูแทนทางทูตในประเทศไทย เกิดจากการที่ผูศึกษาไดปฏิบัติ
หนาที่ที่กองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตมายาวนาน ต้ัง แตป 2536 จนถึงปจจุบัน โดย
รับผิดชอบงานทะเบียนรถยนตและกํากับควบคุมดูแลการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
และทางกงสุลที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนทางทูตและกงสุล เพื่ออํานวยความ
สะดวกและประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนทางทูต เจาพนักงานกงสุล และพนักงาน
องคการระหวางประเทศในประเทศไทย จึงทําใหผูศึกษาไดรับรูและมีประสบการณในการแกไข
ปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ซึ่งตลอดเวลาที่
ผานมาไดมีปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์เกิดขึ้นในหลายประเด็นดวยกัน จึงทําให เปนแรงบันดาลใจให
ผูศึกษามีความสนใจที่จะประมวลปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณในการทํางาน รวมทั้ง
รวบรวมและวิเคราะหประเด็นปญหา พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ ตาม
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตของผูไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งใชกํากับดูแล
คณะผูแทนทางทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
ของกองเอกสิทธิ์ฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

จากผลการศึกษา ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการละเมิดเอกสิทธิ์
โดยเฉพาะอยางย่ิงรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดชวงเวลาที่ผูศึกษาปฏิบัติหนาที่ที่กองเอกสิทธิ์ฯ
ไดแก ปญหาการเพิกเฉยไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ อาทิ การนําเขารถยนตหรูหราราคาแพง
โดยใชเอกสารปลอมประกอบการนําเขา ซึ่งถือเปนการแสวงประโยชนจากการใชเอกสิทธิ์ในทาง มิ
ชอบ การทิ้งรถยนตโดยไมจําหนายจายโอนหรือขายใหบุคคลธรรมดา โดยไมมีการชําระภาษี
หลังจากที่ผูมีเอกสิทธิ์พนหนาที่จากประเทศไทย ซึ่งทําใหเจาหนาที่กองเอกสิทธิ์ฯ ตองเสียเวลาใน
การติดตาม ควบคุม กํากับดูแลใหผูมีเอกสิทธิ์ดังกลาวปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงฯ โดย
เครงครัด จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ โดยออกระเบียบใหม
เพื่อเพิ่มความชัดเจน รวมทั้งเพิ่มขอกําหนดใหม และกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานที่
รับผิดชอบสามารถกํากับดูแลการใชเอกสิทธิ์ใหเปนไปเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่และเพื่อ
ปองปรามมิใหมีการแสวงประโยชนในทางมิชอบ โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การแกไขกฎระเบียบ

ก. ใหมีการกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารเพื่อใหหนวยงาน
ตนสังกัด (สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศ) จําเปนตองรับผิดชอบ
ในการกํากับดูแลผูมีเอกสิทธิ์ของหนวยงานตนสังกัดใหปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ โดยเครงครัด โดย
ใหมีการระบุขอความในระเบียบใหมเปนลายลักษณอักษวาหนวยงานตนสังกัดจะตองรับผิดชอบใน
กรณีที่ผูมีเอกสิทธิ์ละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทิ้งรถ
หรือจําหนวยรถยนตซึ่งนําเขายังไมครบ 5 ป ใหแกบุคคลธรรมดาโดยไมชําระภาษีหลังจากพนหนาที่
จากประเทศไทย

ข. ใหมีการระบุกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติไวในระเบียบ
ใหมดวย อาทิ การนําเขารถจักรยานยนตจะเทากับผูไดรับเอกสิทธิ์ไดใชสิทธิ์ในการนําเขาแลว และ
รถจักรยานยนตที่นําเขาโดยการยกเวนภาษีจะไมมีระยะเวลาปลอดภาษีเหมือนรถยนตเปนตน

ค. ใหมีการกําหนดจํานวนปของรถยนตเกาที่ขอนําเขา ทั้งน้ี หากมีการนําเขา
รถยนตเกาเกินปที่กําหนด ใหมีเงื่อนไขวาจะตองสงออกนอกประเทศเทาน้ัน ไมสามารถจําหนายใน
ประเทศไทยได

ง. การกําหนดใหรถยนตที่มีเอกสิทธิ์ทุกคัน ทั้งที่เปนรถสํานักงานและรถสวนตัว
ตองทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต

1.2 ใหมีระบบจัดทําคําเตือนและการติดตามผลเกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์
ก. จัดทําคําเตือนเกี่ยวกับกฎเกณฑเกี่ยวกับการขายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์บรรจุ

ไวใน website ของกระทรวงฯ เพื่อใหคนไทยเขาใจและไมตกเปนฝายเสียเปรียบ
ข. ใหมีระบบติดตามสถานะการจําหนายจายโอนรถยนต เพื่อเปนการเตือนความจํา

และงายตอการตรวจสอบ
1.3 การจัดทําเอกสารเปนแนวทางปฏิบัติภายในของกระทรวงฯ เกี่ยวกับโควตารถ

สวนกลางใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง โดยใหอยูบนพื้นฐานหลักปฏิบัติตางตอบแทน
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ

2.1 ควรใหมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ.2532 โดยใหมีการศึกษาประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์
รวมทั้งวิธีการปรับปรุงและความเหมาะสมในการใชมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการบริหาร

2.2 ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกบัรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของประเทศตาง ๆ ซึ่งพบวา
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ปจจุบันมีแนวโนมวาประเทศตาง ๆ มีการนําหลักปฏิบัติตางตอบแทนมาใชมากขึ้น ในสวนของ
กรมพิธีการทูต ไดนําหลักปฏิบัติตางตอบแทนมาใชในการพิจารณากําหนดรถยนตสวนกลางของ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และในอนาคต กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาใหตัวแทน
ทางทูตและเจาพนักงานกงสุลสามารถซื้อรถยนตที่ผลิตในประเทศไทย โดยใหมีการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มได

กลาวโดยสรุป ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
รองรับ โดยการออกระเบียบใหมเพื่อใชแทนระเบียบในปจจุบัน นอกจากจะชวยแกปญหาและ
อุปสรรคสําคัญ ๆ เกี่ยวกับการละเมิดเอกสิทธิ์ดานรถยนตแลว ยังจะเปนการลดจุดออน และเสริม
จุดแข็งใหกรมพิธีการทูตในการกํากดับดูแลการใชเอกสิทธิ์ดังกลาวในประเทศไทย ยิ่งไปกวาน้ัน
ผลการศึกษายังอาจนําไปพัฒนาและตอยอดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันที่
ปรากฏแนวโนมวาประเทศตาง ๆ มีการนําหลักปฏิบัติตางตอบแทนมาใชมากขึ้นอีกดวย  อยางไรก็ดี
การดําเนินการแกไขกฎระเบียบใหม จําเปนที่จะตองไดรับการผลักดันและเห็นชอบจากผูบริหารใน
ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศอยางจริงจังดวย
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กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาใครขอขอบคุณผูบริหารของกรมพิธีการทูตที่ไดใหโอกาสเขารับ
การอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ประจําป 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายบรรสาน
บุนนาค อธิบดีกรมพิธีการทูต  นางขันธทอง อูนากูล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต  ที่ไดอนุมัติและ
สนับสนุนใหทําการศึกษาในเร่ืองดังกลาว  ขอขอบคุณ นายฐานิศร  ณ สงขลา  อัครราชทูตประจํา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ซึ่งกอนหนาน้ีเปนผูอํานวยการกองเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ทางการทูต ไดใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจมาโดยตลอด แมวาจะไปปฏิบั ติหนาที่ประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาแลว แตก็ไดสงกําลังใจมาใหตลอดเวลาในระหวางการอบรม
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต ไดแก นางจิตติมา เอ่ียมสุทธา
นักการทูตชํานาญการ  นายกิตติศักด์ิ หลอปฏิมากร นักการทูตชํานาญการ และ นางสาวมรกต
เจนมธุกร (นักการทูตชํานาญการ ซึ่งยายจากสํานักบริหารบุคคล มาปฏิบัติหนาที่ที่กองเอกสิทธิ์ฯ)
ที่ไดมีสวนชวยเหลือสนับสนุนขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง นางเวียงแกว สุทธิประดิษฐ นักการทูต
ชํานาญการ ซึ่งทุมเทกํากับดูแลงานกองเอกสิทธิ์ฯ ใหเปนอยางดี  รวมทั้ง เพื่อน ๆ กองเอกสิทธิ์ฯ
ทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ชวยใหงานของกองเอกสิทธิ์ฯ สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ตลอดชวงระยะเวลา 2 เดือน ที่ผูศึกษาเขารับการอบรมในหลักสูตรน้ี ที่จะขาดเสียมิไดคือตอง
ขอขอบคุณนางรัชนี เตงเจริญสุข เพื่อนรวมงานในกองเอกสิทธิ์ฯ ที่ไดชวยเหลือในการพิมพและจัด
รูปเลมรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี

ที่สําคัญ ผูศึกษาใครขอขอบคุณ คณะอาจารยที่ปรึกษาประจําหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 3 ประจําป 2554 ซึ่งประกอบดวย เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ ชลารักษ ศาสตราจารย ดร.
ไชยวัฒน ค้ําชู ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล ที่ไดใหความเห็นและแนะนํา จนทําให
สามารถจัดทํารายงานศึกษาสวนบุคคลไดอยางเรียบรอยดวยดี ทายที่สุดน้ี ขอขอบคุณ นายบุญรงค
พงษเสถียรศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
และเจาหนาที่ของสถาบันฯ ทุกทานที่มีความต้ังใจในการจัดการอบรมและมีนํ้าใจเอ้ือเฟอดูแล
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผูเขารับการอบรมทุกทานตลอดเวลาการอบรมคร้ังน้ี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เอกสิทธิ์ทางการทูตเปนบทบัญญัติในความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งรัฐเอกราชทั้งหลายถือ

ปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูแทนทางการทูตและกงสุลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของความตกลงระหวางประเทศและหลกัอัธยาศัยไมตรีและการถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
โดยเปนการใหประโยชน หรือใหผลปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง เชน การไดรับอนุญาตใหอยูในรัฐ
ผูรับระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนทางทูต หรือกงสุล โดยไมตองปฏิบัติตามกฎหมายใน
ฐานะคนตางดาวในรัฐผูรับ และการไดรับการยกเวนภาษีอากรของตัวแทนทางทูต หรือกงสุล เปนตน

สําหรับประเทศไทย กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศรวมกับสวนราชการอ่ืน ๆ โดยยึดถืออนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961(พ.ศ. 2504) อนุสัญญาวาดวยความสัมพันธ
ทางกงสุล ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) และความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตที่
ประเทศไทยมีกับองคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ทีป่ระเทศไทยเปนภาคี
สมาชกิ โดยมพีระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกนัทางการทูต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวา
ดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินการของ
องคการสหประชาชาติในประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่ออกตามความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับองคการระหวางประเทศน้ันๆ เปนกรอบกฎหมายเพื่อ อนุวัติการใหเปนไป
ตามอนุสัญญาและความตกลงดังกลาว โดยกรมพิธีการทูตทําหนาที่กํากับ ควบคุม ดูแล การใหเอก
สิทธิ์และความคุมกันทางการทูต แกบรรดานักการทูตตางประเทศและผูที่ไดรับเอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูตและทางกงสุลที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนทางทูตและกงสุล
ทั้งน้ี เพื่ออํานวยความสะดวกและประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนทางทูต เจาพนักงาน
กงสุลและพนักงานองคการระหวางประเทศในประเทศไทย โดยขณะน้ี ประเทศไทยเปนที่ต้ังของ
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศจํานวน 74 แหง สถานกงสุลตางประเทศ จํานวน 13 แหง องคการ
ระหวางประเทศจํานวน 32 แหง มีนักการทูตตางประเทศซึ่งไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกัน ต้ังแต
ระดับเอกอัครราชทูต จนถึงระดับเจาหนาที่ฝายธุรการและวิชาการของสถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศ จํานวนประมาณ 2,300 คน และพนักงานองคการระหวางประเทศ จํานวนประมาณ
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800 คน ทั้งน้ี คณะผูแทนทางทูตและกงสุล แมจะไดรับเอกสิทธิ์จากรัฐผูรับ แตก็ยังมีหนาที่ที่จะตอง
เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐผูรับอีกดวย

แมคณะผูแทนทางทูตและกงสุลจะไดรับเอกสิทธิ์ตามความตกลงระหวางประเทศและ
อนุสัญญาดังกลาวขางตน รวมทั้งมีหนาที่ที่จะตองเคารพกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐผูรับ
แตในทุกประเทศก็พบปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ไมวาจะโดยต้ังใจหรือไม กอปรกับ
กระทรวงการตางประเทศของรัฐผูรับมีความจําเปนตองกําหนดกฎกติกาเพื่อเปนการจัดระเบียบ
ใหการอํานวยความสะดวกและการกํากับดูแลการใชเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตใหเปน
ไปตามอนุสัญญาฯ และกฎระเบียบภายในประเทศ  ซึ่งในสวนของกระทรวงการตางประเทศได
มีการออกระเบียบกระทรวงการตางประเทศเพื่อการดังกลาวดวยเชนกัน

ปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ฯ ที่พบมากในประเทศไทย และเปนประเด็นสําคัญที่สุด คือ
ปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ที่เกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ฯ ของคณะผูแทนทางทูตในประเทศไทย
สืบเน่ืองมาจากการที่หลักเกณฑการกําหนดอัตราภาษีนําเขาในประเทศไทยอยูในเกณฑที่สูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราภาษีของประเทศอ่ืน ๆ จึงเปนชองทางใหมีการแสวงประโยชนในทางมิชอบจาก
การนําเขารถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของคณะผูแทนทางทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศใน
ประเทศไทย อาทิ การนําเขารถยนตหรูหราราคาแพง หรือนักการทูตขายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์
ใหแกคนไทยโดยไมไดดําเนินการชําระภาษีใหเรียบรอยกอนพนหนาที่จากประเทศไทย โดยอาศัยการ
ขายรถใหในราคาถูก ซึ่งทําใหคนไทยที่ไมทราบกฎระเบียบตกเปนฝายเสียเปรียบ เน่ืองจากไมสามารถ
ชําระภาษีที่สูงมากได

ปญหาตาง ๆ เหลาน้ี จึงทําใหผูศึกษาซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ฯ
มายาวนาน ต้ังแตป 2536 จนถึงปจจุบัน มีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การละเมิดเอกสิทธิ์ฯ โดยเฉพาะเอกสิทธิ์ที่ใหแกรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ฯ ในประเทศไทยเพื่อเสนอ
แนะวิธีการปรับปรุง แกไข กฎระเบียบที่ใชในปจจุบันเพื่อใหมีความรัดกุมและสอดคลองกับสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตของผูไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ. 2532
ทั้งน้ี เพื่อใหการใชเอกสิทธิ์ดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดระบุไว
ในความตกลงระหวางประเทศ กฎหมายไทย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางแทจริง หากกลไกตาม
ระเบียบกระทรวงฯ ดังกลาวจะสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากจะเปนการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นและสั่งสมไดแลว ยังจะทําใหกรมพิธีการทูตสามารถบริหารจัดการงานกํากับดูแลการใหเอก
สิทธิ์ดานภาษีรถยนตแกคณะผูแทนทางทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังจะทําใหกรมพิธกีารทูตสามารถทุมเทเวลาและทรัพยากร
ไปใชในการดําเนินพันธกิจเร่ืองอ่ืน ๆ ภายใตขอจํากัดดานกําลังคนและทรัพยากรอีกดวย
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1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อประมวลปญหาที่เกิดขึ้นจากการใหเอกสิทธิ์ดังกลาว โดยจะศึกษาวิเคราะหประเด็น

ที่ควรนํามาพัฒนาปรับปรุงระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ พ .ศ.
2532

2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหกระทรวงการ
ตางประเทศมีแนวทางในการกําหนดระเบียบกระทรวงฯ ดังกลาวใหเปนไปไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพการณที่เกิดขึ้น และสามารถตอบสนองความจําเปนในการปฏิบัติ
ตามความตกลงระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา

ก. ศึกษาเฉพาะเอกสิทธิ์ทางการทูต/กงสุล ที่ใหแกคณะผูทางทางการทูต กงสุล
องคการระหวางประเทศที่มีความตกลงดังกลาว และศึกษาเฉพาะเอกสิทธิ์ฯ เกี่ยวกับรถยนตเทาน้ัน

ข. ศึกษาขอมูลและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศในชวง 10 กวาปที่ผานมา

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชสถิติและ
ประสบการณตรงของผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูวิจัย และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ทั้งในปจจุบัน และ
ผูที่มารับผิดชอบในชวงเวลาที่เกิดปญหาดังกลาว

ข. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนการรวบรวมขอมูลเอกสาร (documentary
data) ไดแก เอกสารราชการ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
ก. การรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดเอกสิทธิ์เกี่ยวกับ

รถยนตที่มีเอกสิทธิ์ของคณะผูแทนทางการทูต กงสุล และพนักงานองคการระหวางประเทศใน
ประเทศไทย ในชวงเวลา 10 กวาปที่ผานมา (2541 – 2554) ซึ่งประกอบดวย

สวนที่ 1 ขอมูล สถิติ รถยนตประเภทหรูหราราคาแพง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศในประเทศไทย นําเขาโดยใชเอกสารปลอมประกอบการนําเขา ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้น
ในชวงป 2541 – 2544

สวนที่ 2 ขอมูล สถิติ รถยนตสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทย
ที่ขายใหแกบุคคลธรรมดา โดยไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ในชวงป 2541 – 2554
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สวนที่ 3 ขอมูล สถิติ รถยนตและรถจักรยานยนตขององคการระหวางประเทศ
ในประเทศไทย ที่ขายใหแกบุคคลธรรมดา โดยไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ในชวงป 2541 – 2554

สวนที่ 4 ขอมูล สถิติ กรณีสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทยบาง
ประเทศ ซึ่งมีปญหารถยนตสวนกลางเกินโควตา ในชวงป 2541 – 2554

ข. การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนรถยนตของกองเอกสิทธิ์และความคุม
กันทางการทูต กรมพิธีการทูต และผูที่ เคยรับผิดชอบ ในชวงเวลาที่เกิดปญหา การสัมภาษณ
เจาหนาที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปรับกฎระเบียบเกี่ ยวกับรถยนตที่ ได รับเอกสิทธิ์  รวมทั้ งการสัมภาษณ เจ าหน าที่สถาน
เอกอัครราชทูตตางประเทศบางประเทศ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวของ กับ

งานกํากับดูแลรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของคณะผูแทนทางทูตประจําประเทศไทย โดยศึกษา
วิเคราะหจากเอกสาร (documentary research) และศึกษาวิเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิ และ
ประสบการณตรง อันเกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษาวิจัย ซึ่งเอกสารที่ใชประกอบการศึกษา
สวนใหญเปนเอกสาร (primary data) ไดแก ขอมูลที่ไดรับจากผูปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาตาง ๆ ในทางปฏิบัติ  รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่ไดจากการคนควา
กฎระเบียบ เอกสารราชการประเภทตาง ๆ

1.4. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1. เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในทางปฏิบัติของระเบียบกระทรวงการ

ตางประเทศดังกลาว
2. เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหเอกสิทธิ์ดานรถยนตแกคณะทูตตางประเทศในประเทศไทย
มีความรัดกุมและครอบคลุมปญหาตาง ๆ ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

3. เสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจออกระเบียบฉบับใหมเพื่อ
ใชแทนฉบับเดิม

4. ผลจากการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดการศึกษาเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดานเอกสิทธิ์ทางการทูตของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในการปฏิบัติงานสากลโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญไดในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ในการศึกษา จะใชแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของมานําเสนอดังน้ี  แนวคิด

เกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน ระเบียบ
กฎเกณฑที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานพิธีการทูต  และแนวความคิดในการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการองคกรของ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการสํานักงาน กพร.

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
สํานักงาน ก.พ. ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี มาใชใน

การปฏิรูประบบราชการในชวงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เพื่อสรางสังคมที่มี
เสถียรภาพ มั่นคง และสันติ ตอบสนองความตองการบริการของรัฐที่เพิ่มขึ้น โดยปรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรของประเทศใหมีประสิทธิภาพ รัฐบาลและระบบราชการตองมีวิสัยทัศนที่จะปรับ
ระบบตาง ๆ โดยไดมีการจัดทําแผน ปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐในหลาย ๆ ดาน รวมถึงการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542

ตอมา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นความสําคัญของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งจะมีผล
ตอการปฏิรูประบบราชการ จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา โดย
กําหนดเปาประสงคของการบริหารราชการ  ดังน้ี

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน ไดแก การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง
(Responsiveness) ตอความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก
(Positive Impact) ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน



6

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ไดแก การบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome)
ตรงตามวัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result-based
management) และการจัดการทําขอตกลงวาดวยผลงาน (Performance Agreement)

3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารที่จะ
ตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น โดยมี
การทํา Cost-Benefit Analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปได และความคุมคาของแผนงาน
หรือรายการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้ง การจัดระบบการวางเปาหมายการทํางาน และ
วัดผลงานของแตละบุคคล (Individual Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ (Organization
Scorecard)

4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Simplification) และการจัดใหมีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัวกับ
ประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one-stop service

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ไดแก การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการทํางานใหมอยูเสมอ (Process Redesign) ซึ่งจําเปนตอง
ทบทวนลําดับความสําคัญและความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ (Program
Evaluation) การยุบเลิกสวนราชการที่ไมจําเปน การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ให
เหมาะสม ทันตอสภาวการณเสมอ

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
ไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึงความตองการ และความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปน
หลัก โดยมีการสํารวจความตองการของประชาชน (Citizen Survey) และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (Customer Survey) ในหลากหลายวิธี และเปนไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการตอไป

ปจจุบัน การบริหารภาครัฐ เปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Resulted Based
Management – RBM) โดยเนนที่ผลลัพธ (Outcome) ของงาน โดยจะใหความสําคัญที่การกําหนด
พันธกิจและวัตถุประสงคของโครงการ / งาน เปาหมายที่ชัดเจน การกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่
ตองการของทุกโครงการในองคการใหสอดคลองเปนไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค
ขององคการ มีการกําหนดตัวบงชี้วัดผลการทํางานหลัก (Key Performance Indicator) ไวอยาง
ชัดเจน เปนที่เขาใจของทุกคนในองคการ การวัดความกาวหนาของการปฏิบัติงาน โดยใชตัวบงชี้
การยืดหยุนทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแกผูบริหารระดับลางอยางเหมาะสม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหคาตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางาน
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ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ
ของประชาชนในฐานะผูรับบริการจากองคกรของรัฐไดเปนอยางดี  อยางไรก็ดี จะตองคํานึงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่รัฐเปนผูกําหนด (Compliance with rules and regulations)

2.1.2 นโยบาย และยุทธศาสตร ของหนวยงาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6 กําหนดใหรัฐบาลจัดทําแผนบริหาร

ราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใชในการบริหาร
ราชการแผนดิน ในระยะ 4 ป

กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556) ตามกรอบของ
นโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผนดิน  สําหรับรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร 4 ป
ไดระบุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรไว  ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน
กระทรวงการตางประเทศ เปนองคกรหลักในการรักษาและสงเสริมผลประโยชน

สถานะ และบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติ และสมศักด์ิศรี ทั้งทางดาน
เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทาง
สังคม  ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒนมายังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ
ประชาชนไทย

ข. พันธกิจ
1) ปกปอง รักษา และสงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ
2) เปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ
3) ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการ

ตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ
4) สรางนักการทูตที่มีจิตสํานึกและมีความเขาใจสังคมไทย ตลอดจนมีความ

เชี่ยวชาญและรอบรูในดานตาง ๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยใน
ตางประเทศ

5) ใหความคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล

6) ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนเกี่ยวกับการดําเนินงานเชิง
รุกดานตางประเทศของไทยที่เปนประโยชนตอประชาชน และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับประเทศไทยใหตางประเทศไดรับทราบ
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7) ดําเนินงานเกี่ยวกับดานพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรดานการตางประเทศ

8) บูรณาการและประสานงานการดําเนินภารกิจตางประเทศกับหนวยงานตาง ๆ
9) ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี
ค. ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร และกลยุทธของกระทรวงการตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยชิ้นน้ี ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 คือ พัฒนาการใหบริการดานการตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (หมายเหตุ  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย กลยุทธ 4 ดานดวยกัน) สําหรับเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรดังกลาว คือ เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ 3 ในสวนที่เกี่ยวกับ
กรมพิธีการทูต ไดแก การพัฒนาการใหบริการดานการตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต ไดแก กลยุทธ
เกี่ยวกับการพัฒนางานดานเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต โดยมีกิจ กรรมหลักที่สําคัญ
ประกอบดวย

1) การกํากับดูแลมิใหมีการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ทางการทูต ตาม
พันธกรณีที่มีอยูในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย

2) ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับเอกสิทธิ์ที่คณะทูตของไทยในตางประเทศไดรับ
จากประเทศผูรับ และนํามาเปรียบเทียบกับกฎระเบียบปฏิบัติของไทย เพื่อใหคณะทูตไทยใน
ตางประเทศไดรับเอกสิทธิ์ทางการทูตเทาเทียมและเสมอภาค ตามหลักปฏิบัติตางตอบแทนเชนกัน

3) ดูแลและอํานวยความสะดวกในการยกเวนภาษีอากรประเภทตาง ๆ และ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแก คณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวางประเทศใน
ประเทศไทย

4) กํากับดูแลงานทะเบียนรถยนตของคณะทูต คณะกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศในประเทศไทย

2.1.3 ระเบียบกฎเกณฑท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานพิธีการทูต
ก. อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ค.ศ. 1961

(Vienna Convention on Diplomatic Relations)
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันทางการทูต จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 18

เมษายน ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) จากขอเสนอของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศของสหประชาชาติ
(International Law Commission of the United Nations) ที่เห็นสมควรจัดใหมีการประชุมเพื่อจัดทํา
ประมวลกฎหมายระหวางประเทศ โดยอนุสัญญาฯ เร่ิมมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 24 เมษายน ค.ศ.
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1964 (พ.ศ. 2507) สําหรับประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1961
(พ.ศ. 2504)

อนุสัญญาฯ ดังกลาวมีทั้งหมด 53 ขอ โดยมีขอ 26 – 41 ที่เกี่ยวของกับการอํานวย
เอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตใหตัวแทนทางการทูต ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองเสรีภาพในการ
สื่อสาร หนังสือโตตอบ ถุงเมลทางการทูต สถานที่อยูของผูแทนทางการทูต ความคุมกันจากอํานาจ
ศาล การยกเวนภาษีตาง ๆ บุคคลในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต  ทั้งน้ี ขอ 36 วรรค 1 ได
กําหนดใหรัฐผูรับอนุญาตใหคณะทูตนําเขาและยกเวนจากอากรศุลกากร ภาษีและคาภาระเกี่ยวของ
ทั้งมวลนอกจากคาภาระในการเก็บรักษา การขนสงและบริการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายและ
ขอบังคับ ซึ่งรัฐผูรับอาจกําหนดไวแก  ก) สิ่งของสําหรับใชในทางการของคณะผูแทน  ข) สิ่งของ
สําหรับใชสวนบุคคลของตัวแทนทางทูตหรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางทูตซึ่งประกอบเปน
สวนของครัวเรือนของตัวแทนทางทูต รวมทั้งสิ่งของที่ไดเจตนาสําหรับการต้ังถิ่นฐานของตัวแทน
ทางทูตดวย ซึ่งการนําเขาสิ่งของตามที่ระบุไวในขอ ก) และขอ ข) หมายรวมถึงการนําเขารถยนต
โดยยกเวนภาษีดวย

แมวาคณะผูแทนทางทูตจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ไดกลาวแลว
ขางตน แตในขอ 41 วรรค 1 ก็ไดมีการกําหนดใหบุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุมกันมีหนาที่
ที่จะตองเคารพกฎหมายและขอบังคับของรัฐผูรับ และมีหนาที่ที่จะไมแทรกแซงในกิจการภายใน
ของรัฐผูรับดวย

ข) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963
(Vienna Convention on Consular Relations)
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล จัดทําขึ้นภายหลังจากจัดทํา

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต 3 ป โดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ
ของสหประชาชาติเชนเดียวกัน อนุสัญญาฯ ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 (พ.ศ.
2506) และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)

พื้นฐานของการจัดทําอนุสัญญาฯ คือ การที่ไดมีการพิจารณาเห็นความแตกตาง
ระหวางผูแทนทางการทูตและผูแทนทางกงสุล กลาวคือ ลักษณะสําคัญของ “ผูแทนทางการทูต”
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “หัวหนาคณะผูแทนทางการทูต” จะเปนผูแทนรัฐซึ่งประจําอยูกับรัฐผูรับ
บทบาทและอํานาจหนาที่ของทูตมีลักษณะคลายคลึงกันโดยทั่วไป คือ เปนผูแทนรัฐผูสง  บทบาท
ของกงสุลสวนใหญจะเนนไปในทางการคาและเศรษฐกิจ หนาที่สําคัญของกงสุลจะเปนเร่ืองของ
การคุมครองผลประโยชนของคนชาติของตนที่ต้ังถิ่นฐานอยูในตางประเทศ หรือมีกิจการที่ทําให
ตองไปพํานักอยูในตางประเทศเพื่อดําเนินการคาของตน สําหรับสถานะและอํานาจหนาที่ของคณะ
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กงสุลในแตละประเทศยอมตองเปนไปตามกฎเกณฑของรัฐทองถิ่นแตละแหง ซึ่งอาจมีลักษณะที่
แตกตางกัน

อนุสัญญาฯ ดังกลาวมีทั้งหมด 79 ขอ โดยในหมวดที่ 2 ของอนุสัญญาฯ ได
กําหนดขอบทเกี่ยวกับเร่ืองความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกันเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ทําการ
ทางกงสุลไว เชนเดียวกับอนุสัญญาเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ทั้งในเร่ืองของการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ การยกเวนภาษีที่เกี่ยวของ การใหความคุมกันจากเขต
อํานาจศาล  ทั้งน้ี ขอ 50 วรรค 1 ไดกําหนดใหรัฐผูรับอนุญาตใหนําเขาและยกเวนจากอากรศุลกากร
ภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของทั้งปวง นอกจากคาธรรมเนียมในการเก็บรักษา การขนสง และ
บริการที่คลายคลึงกัน ตามกฎหมายและขอบังคับซึ่งรัฐผูรับอาจกําหนดใชกับ  ก) สิ่งของสําหรับใช
ในราชการของสถานทําการ สถานกงสุล  ข) สิ่งของสําหรับใชสวนตัวของเจาพนักงานทางกงสุล
หรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งประกอบเปนสวนของครัวเรือนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งสิ่งของที่มุง
ใชสาํหรับการต้ังครัวเรือนของบุคคลดังกลาว สิ่งของที่มุงใชสําหรับการบริโภคจะตองไมเกิน
ปริมาณที่จําเปนสําหรับการใชโดยตรงโดยบุคคลที่เกี่ยวของ

แมวาคณะกงสุลจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ไดกลาวแลวขางตน แต
ในขอ 55 ของอนุสัญญาดังกลาว ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายและขอบังคับของรัฐ
ผูรับ โดยในวรรค 1 ไดกําหนดไววา บุคคลทั้งปวงที่ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันมีหนาที่ที่จะตอง
เคารพกฎหมายและขอบังคับของรัฐผูรับ รวมทั้งมีหนาที่ที่จะไมแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐ
ผูรับดวย  สวนวรรค 2 ไดกําหนดไววา สถานที่ทางกงสุลจะตองไมใชในลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
การปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล

ค) หลักถอยทีถอยประติบัติ หรือ หลักปฏิบัติตางตอบแทน
(Reciprocity)
หลักดังกลาวถือวาเปนกฎเกณฑในทางปฏิบัติตางตอบแทนซึ่งกันและกัน

ระหวางรัฐกับรัฐ กลาวคือ ไดรับการปฏิบัติอยางไรก็ปฏิบัติกลับไปเชนเดียวกัน ซึ่งอาจเปนใน
ลักษณะของหลักตางตอบแทนในทางนิติบัญญัติ หลักตางตอบแทนในทางการทูต หรือสนธิสัญญา
หรือหลักตางตอบแทนในทางพฤติการณซึ่งเปนเงื่อนไขในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาจากพฤติการณ
เปนเร่ือง ๆ ไป

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(ก.พ.ร.) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นเทียบเทามาตรฐานสากล ซึ่งไดมีการสงเสริมสวนราชการดําเนินการพิจารณา



11

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาต้ังแตป พ.ศ.2548 โดยไดใหความเห็นวาหากหนวยงานของรัฐมี
การปรับปรุงองคกรอยางตอเน่ือง จะทําใหสวนราชการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศไดโดยไมยาก
อยางที่คิด

เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของ
องคกร  ดร.ทศพรฯ ไดกลาวถึงการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาโดยองคกรควรกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือกเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการที่คัดเลือกสรางคุณคาใหกับองคกร  ตัวอยาง
เกณฑการคัดเลือก  เชน

- เปนกระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและพันธกิจ
ขององคกร

- เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น
- เปนกระบวนการที่สงมอบคุณคาใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
- เปนกระบวนการที่ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน
เคร่ืองมือหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการออกแบบกระบวนการ คือ การจัดทํา

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือหน่ึงที่นํามาใชในการ
เสริมสรางจัดสมรรถนะขององคกรใหสามารถรองรับยุทธศาสตรที่วางไวได โดยเร่ิมตนจากการ
วิเคราะหขีดความสามารถขององคกรที่มีอยูในปจจุบันวาจะสามารถผลักดันยุทธศาสตรใหประสบ
ความสําเร็จไดมากนอยเพียงไร และมีขีดความสามารถอะไรบางที่จําเปนตองเพิ่มเติม จากน้ัน นํา
ชองวาง (Gap) ที่เกิดขึ้นมากําหนดแนวทางการพัฒนาและรองรับกระบวนงานที่ออกแบบใหม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหน่ึงในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) ภายในองคกร โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 1) การ
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 2) การพัฒนา
ศักยภาพขององคกรและบุคลากร

ในสวนของการปรับปรุงกระบวนงาน  ดร .ทศพรฯ กลาววา การปรับปรุง
กระบวนงานจะเร่ิมตนจากการพิจารณาวิสัยทัศนขององค กรวามีภาพอนาคตหรือปลายทางที่
คาดหวังอยางไร เมื่อไดวิสัยทัศนที่ชัดเจนแลว จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร หมายถึงแผนปฏิบัติ
หรือวิธีการที่จะสามารถไปถึงหรือบรรลุวิสัยทัศนได  จากน้ัน จะตองวิเคราะหกระบวนงานใน
ปจจุบันของแตละยุทธศาสตรและแตละกลยุทธวามีปญหา อุปสรรค หรือโอกาสในการปรับปรุง
มากนอยเพียงใด และคัดเลือกกระบวนงานที่จะทําการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนงานใหม และ
ในขณะเดียวกันกระบวนงานใดที่ยังไมเคยกําหนดมากอน ก็จะตองนํามาออกแบบใหมดวย
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แนวทางการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการใหไดผลที่ดีขึ้น ประกอบดวย
1) องคกรควรดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยใชตัวชี้วัดและเปาหมายที่

กําหนดขึ้น หากไมเปนไปตามเปาหมาย ควรวิเคราะหหาสาเหตุ และหาแนวทางเพื่อปรับปรุง และ
จัดทําเปนแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจะตองระบุปญหา สาเหตุ วิธีการปองกัน และแนวทางการ
ปรับปรุง ซึ่งขอมูลดังกลาวจะยอนกลับมาทบทวนคูมือการปฏิบัติงานอีกคร้ังหน่ึง

2) การทบทวนกระบวนการจะใชผลการดํา เนินการตามตัวชี้ วัดของ
กระบวนการเปนตัวควบคุม  ทั้งน้ี จะตองพัฒนาระบบเตือนภัยที่แสดงวาผลที่เกิดขึ้นเร่ิมเขาสูจุด
วิกฤต ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระบวนการขององคกร และกระทบตอกระบวนการอ่ืน ๆ

3) การปรับปรุงกระบวนการสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง  เชน
- การแลกเปลี่ยนประสบการณกับหนวยงานอ่ืน
- การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการ
- การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช
- การใชขอมูลของผูรับบริการเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ก. ศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตที่ผูไดรับเอกสิทธิ์นําเขาโดยยกเวนภาษีและอากร

ศุลกากรตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ พ .ศ. 2532 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของของไทย

ข. ศึกษาเปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของบางประเทศ
ค. ประมวลปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะหประเด็นที่ควรนํามาพัฒนาปรับปรุงระเบียบ

กระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ.2532
ง. จัดทําขอเสนอแนะ วิธีการ และแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานดานเอกสิทธิ์รถยนตของกรมพิธีการทูตตอไป
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แผนผังท่ี 1 แสดงสรุปกรอบแนวคิด
การแกไขปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ทางการทูตและทางกงสุล : กรณีศึกษาเอกสิทธิ์ที่ใหแกรถยนตที่

ไดรับเอกสิทธิ์ของคณะผูแทนทางทูตในประเทศไทย

ที่มา : ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์  ประเด็นปญหา  กฎระเบียบ
เกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์บางประเทศของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
และขอคิดเห็นของผูศึกษา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนต
ที่ไดรับเอกสิทธิ์ตามระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศ

เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับ
เอกสิทธิ์ ของบางประเทศ

ประมวลปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อศึกษาวิเคราะหประเด็น
ที่ควรนํามาปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศ

จัดทําขอเสนอแนะ วิธีการ
และแนวทาง ในการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตท่ีผูไดรับเอกสิทธิ์นําเขามาโดยยกเวนภาษีและอากรศุลกากรตาม
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยรถยนตท่ีไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ.2532 ตามพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากรมาตรา 10 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของของไทย

3.1.1 จํานวนรถยนต
ตามระเบียบกระทรวงฯ ดังกลาว กําหนดจํานวนรถยนตที่ผูไดรับเอกสิทธิ์

นําเขามาโดยยกเวนภาษีและอากรศุลกากร  ดังน้ี
ก. รถยนตสํานักงาน

- ใหตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ (พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป) ที่ถือ
ปฏิบัติอยูคือ เจาหนาที่ผูมีเอกสิทธิ์ 3 คน ตอรถยนตสํานักงาน 1 คัน และใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน
ประกอบการพิจารณาดวย

ข. รถยนตสวนบุคคล
- 2 คัน สําหรับหัวหนาคณะผูแทนทางทูตในระดับเอกอัครราชทูต
- 2 คัน สําหรับหัวหนาสํานักงานองคการระหวางประเทศ ที่มีระดับ

เทียบเทากับเอกอัครราชทูต
- 1 คัน สําหรับตัวแทนทางทูตในระดับรองลงมา และพนักงานฝาย

กงสุลอาชีพ
- 1 คัน สําหรับเจาหนาที่ฝายธุรการและฝายวิชาการ ของคณะผูแทน

ทางทูต และลูกจางทางกงสุล ของสถานทําการทางกงสุล ซึ่งไมใชคนสัญชาติไทยหรื อมีถิ่นที่อยู
ถาวรในประเทศไทย  ทั้งน้ี ตองไดมาภายในกําหนดเวลา 6 เดือน นับจากวันเขารับหนาที่คร้ังแรก

- 1 คัน สําหรับพนักงานองคการระหวางประเทศ  ทั้งน้ีตองมีสัญญา
วาจางใหปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยไมตํ่ากวา 1 ป

3.1.2 การจําหนายรถยนต
คณะผูแทนทางทูต พนักงานฝายกงสุล หรือพนักงานองคการระหวาง

ประเทศ จะไดมาซึ่งรถยนตคันใหมแทนรถยนตคันกอนก็ตอเมื่อครอบครองรถยนตคันกอน ครบ 2
ป นับจากวันที่จดทะเบียนรถยนตคันกอน  ยกเวนกรณีพนหนาที่ สามารถจําหนายไดแมจะ
ครอบครองยังไมครบ 2 ป  การจําหนายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของผูแทนทางทูต พนักงานฝาย
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กงสุล และพนักงานองคการระหวางประเทศ ใหแกบุคคลธรรมดาไดโดยไมตองชําระภาษี สามารถ
ทําไดหากนําเขาในประเทศไทยครบ 5 ป นับจากวันที่นําเขาประเทศไทย  ทั้งน้ี หากมีความประสงค
จะจําหนายกอนครบระยะเวลา 5 ป จะตองมีการชําระภาษีตามอัตราที่ศุลกากรกําหนด

ปจจุบัน การคํานวณภาษีตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร มีอัตราเปนการ
คํานวณคาภาษีอากรรถยนตนําเขา (ประกอบดวย ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีเพื่อมหาดไทย) ซึ่งคิดจากปริมาตรความจุของกระบอกสูบรถยนต ประมวลไดเบื้องตน  ดังน้ี

รถยนต ขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี ภาษีรอยละ 187.47
รถยนต ขนาดไมเกิน 2,500 ซีซี ภาษีรอยละ 213.17
รถยนต ขนาดไมเกิน 3,000 ซีซี ภาษีรอยละ 243.94
รถยนต ขนาดเกินกวา 3,000 ซีซี ภาษีรอยละ 328

สําหรับอัตราลดหยอนภาษีคํานวณตามเวลาที่ใชงาน  ดังน้ี
ใชงานมา 1 ป ลดหยอนรอยละ 16.67
ใชงานมา 2 ป ลดหยอนรอยละ 26.67
ใชงานมา 3 ป ลดหยอนรอยละ 36.67
ใชงานมา 4 ป ลดหยอนรอยละ 46.67
ใชงานมา 5 ป ลดหยอนรอยละ 55.85

กรณีผูไดรับเอกสิทธิ์พนหนาที่ จะตองจําหนายหรือสงออกรถยนตใหเสร็จสิ้นกอนที่
จะพนหนาที่จากประเทศไทย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศ และ
จะตองคืนทะเบียนและแผนปายใหแลวเสร็จกอนที่จะพนหนาที่

3.2 กรณีรถยนตท่ีซื้อภายในประเทศ เพื่อใชเปนรถสํานักงานสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และ
องคการระหวางประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศ (ที่มีความตกลงระบุ
ใหมีการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม) สามารถซื้อรถยนตภายในประเทศโดยขอยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มได
ทั้งน้ี หลักเกณฑดังกลาวเปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 27)
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535 ออกตามมาตรา 80/1 (5) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดใหสถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวางประเทศ ไดรับการคิดภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 0 สําหรับการซื้อสินคาหรือใชบริการเพื่อใชในกิจการของสํานักงานเทา น้ัน สวนการซื้อสินคา
หรือบริการสวนตัว จะไมไดรับการยกเวน โดยจะตองมีหนังสือขออนุมัติมายังกระทรวงการ
ตางประเทศ กอนที่จะซื้อสินคาหรือบริการ  ทั้งน้ี สินคาหรือบริการจะตองมีมูลคาอยางนอย 5,000
บาท ขึ้นไป ยกเวนคาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท
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แผนผังท่ี 2 แสดงการยกเวนภาษีสําหรับรถยนตนําเขาท่ีไดรับเอกสิทธิ์

ที่มา : ขอมูลกฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเขารถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศเกี่ยวกับรถยนตไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ.2532 และขอมูลการคํานวณภาษีนําเขา
รถยนต และการจําหนายรถยนตที่ไดรับยกเวนภาษีของกรมศุลกากร

รถยนตสวนตัว

ภาษี
ไดรับยกเวนอากรศุลกากรและภาษีอ่ืนที่เกี่ยวของประมาณ
รอยละ 188 ไดแก ภาษีศุลกากรรอยละ 143 ภาษีสรรพสามิต
รอยละ 35 และภาษีเพื่อมหาดไทย รอยละ 10
(สําหรับรถขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี)

รถยนตนําเขา

รถยนตสํานักงาน

จําหนาย
ขายใหบุคคลธรรมดาโดยปลอดภาษี

หากนําเขาครบ 5 ป
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แผนผังท่ี 3 แสดงการยกเวนภาษีสําหรับรถยนตท่ี ซื้อ/ผลิต ภายในประเทศ

ที่มา : ขอมูลกฎระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535

รถยนตสวนตัว รถยนตสํานักงาน

รถยนตซื้อภายในประเทศ
รถยนตผลิตในประเทศ

จําหนาย
ขายใหบุคคลธรรมดาได

ไมมีเงื่อนไข

จําหนาย
ขายใหบุคคลธรรมดาได

ไมมีเงื่อนไข

ภาษี
ไมไดรับการยกเวน

ภาษี
ไดรับการยกเวน

ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7
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3.3 หลักและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตท่ีไดรับเอกสิทธิ์ของบางประทเศ
ก. กลุมประเทศอาเซียน (ไมมีระยะเวลาปลอดภาษี)

บรูไน : การนําเขารถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์จะตองนําไปขึ้นทะเบียนและเสีย
ภาษีกอน โดยมีอัตราภาษีรอยละ 15-18

กัมพูชา : การจําหนายรถยนตที่นําเขาโดยผูมีเอกสิทธิ์ใหแกผูมีเอกสิทธิ์ดวยกันจะ
ไมมีการชําระภาษี แตหากขายใหแกบุคคลธรรมดา ผูซื้อจะตองเปนผูชําระอากรรถยนตและภาษีตาง
ๆ ที่เกี่ยวของในอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  ทั้งน้ีโดยใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

อินโดนีเซีย : การจําหนายใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์จะตองเสียภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีสินคาฟุมเฟอย โดยมีอัตราภาษีนําเขารอยละ 70 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 10 และภาษีฟุมเฟอย
รอยละ 30-75 คิดตามจํานวนซีซีของรถ

ลาว : ครอบครอง 3 ป จึงมีสิทธิ์ขายใหบุคคลทั่วไป ในกรณีพนหนาที่กอน
กําหนด มีสิทธิ์ขายได แตตองเสียภาษี อัตราภาษี รอยละ 85 - 100

มาเลเซีย : การจําหนายรถยนตใหผูไมมีเอกสิทธิ์ ผูซื้อตองเสียอากรและภาษี
โดยเจาหนาที่ศุลกากรจะเปนผูประเมินอัตราอากรและภาษี โดยมีอัตราภาษีนําเขารอยละ 30 ภาษี
Sales Tax รอยละ 10 และภาษีฟุมเฟอยรอยละ 70-80 คิดตามจํานวนซีซี

พมา : ครอบครองอยางนอย 2 ปขึ้นไป จึงจะสามารถขอสงออก หรือขายใหผูมี
เอกสิทธิ์ดวยกัน หรือจําหนายคืนใหแกรัฐบาลพมา อยางไรก็ดี ปจจุบันทางการพมาไดผอนผันให
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงยางกุง มีรถสํานักงานเกินโควตาที่กําหนด

ฟลิปปนส : ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน โดยการขายรถยนตที่ไดรับการยกเวน
ภาษีซึ่งมีระยะเวลาครอบครองตํ่ากวา 2 ปจะตองขายใหแกบุคคลที่มีเอกสิทธิ์เทาน้ัน สวนผูซื้อที่ไมมี
เอกสิทธิ์จะตองจายภาษีเสมือนหน่ึงการนําเขา/ซื้อรถยนตใหม  ทั้งน้ี สามารถขายรถยนตที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีใหแกผูซื้อที่ไมมีเอกสิทธิ์หลังจากครอบครองครบ 3 ป และจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส และเมื่อผูซื้อไดจายภาษี
ครบถวนแลว โดยรถยนตนําเขามีอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 12 และตองชําระภาษีสรรพสามิต  และ
ภาษีศุลกากร โดยการคํานวณอัตราภาษีขึ้นอยูกับประเภทรถยนต  กําลังเคร่ืองยนต  และประเทศ
ตนทาง

เวียดนาม : หากขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ ตองเสียภาษีตามกฎหมายเวียดนาม อัตรา
ภาษีรอยละ 10 – 90

ติมอรเลสเต : ไมมีระยะเวลาปลอดภาษี ผูซื้อตองชําระภาษี  คิดอัตราภาษี
รอยละ 6 – 36



19

ข. กลุมประเทศในเอเชีย (นอกกลุมประเทศอาเซียน)
สาธารณรัฐประชาชนจีน : ตองจําหนายใหแกหนวยงานหรือผูมีเอกสิทธิ์เทาน้ัน

หรือจําหนายใหแกหนวยงานที่รัฐบาลจีนกําหนด อัตราภาษีนําเขารอยละ 25
เนปาล : ครอบครองครบ 5 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตอง

เสียภาษี (ภาษีนําเขา ภาษีสรรพสามิต และภาษีพิเศษ) อัตรารอยละ 175
สาธารณรัฐเกาหลี : ครอบครองครบ 3 ป หรือสิ้นสุดระยะเวลาประจําการ โดย

ตองนําเขารถแลวไมตํ่ากวา 1 ป  คิดอัตราภาษีรอยละ 8 – 30
สาธารณรัฐปากีสถาน : ครอบครองครบ 3 ป เสียภาษีรอยละ 45 ครอบครอง 5

ป เสียภาษีรอยละ 35 เกิน 10 ป รอยละ 25 การจําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ตองเสียภาษีเมื่อมีการ
จําหนาย

ไตหวัน : ครอบครองครบ 5 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตอง
เสียภาษี  คิดภาษีตามขนาดซีซีของรถ (ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนํ้ามัน ภาษีเชื้อเพลิง)

ญ่ีปุน : ครอบครอง 2 ป ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ใชหลัก
ปฏิบัติตางตอบแทนในการกําหนดโควตา (เจาหนาที่ผูมีเอกสิทธิ์ 3 คน ตอรถสํานักงาน 1 คัน)

นิวซีแลนด : ครอบครองครบ 3 ป จึงสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตอง
เสียภาษีอัตรารอยละ 12.5

ออสเตรเลีย : ครอบครองครบ 3 ป ขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ไดโดยปลอดภาษี ใช
ระบบโควตาในการกําหนดรถสํานักงาน ในอัตราเจาหนาที่ผูมีเอกสิทธิ์ 2 คน ตอรถสํานักงาน 1 คัน
คิดอัตราภาษีรอยละ 10 – 33 หากครอบครองยังไมครบ 3 ป จะคิดภาษีในอัตรารอยละ 30 – 100

ค. กลุมประเทศอเมริกา / ยุโรป
อารเจนตินา : ระยะเวลาปลอดภาษี 5 ป หากครอบครองไมครบ 5 ป ตองเสีย

ภาษีอัตราภาษีรอยละ 40 – 100 เมื่อสิ้นสุดหนาที่ สามารถจําหนายรถไดโดยไมตองเสียภาษี แตตอง
ครอบครองรถไมตํ่ากวา 9 เดือน

บราซิล : ครอบครองครบ 3 ป สามารถจําหนายและเปลี่ยนคันใหมไดโดยไม
ตองชําระภาษี

แคนาดา : ครอบครอง 2 ป สามารถขายใหบุคคลธรรมดาโดยไมมีภาระภาษี
หากขายกอน 2 ป จะตองชําระภาษีกอนที่โอนกรรมสิทธิ์ ในอัตราภาษีรอยละ 100

ชิลี : ครอบครองครบ 3 ป ไมตองชําระภาษี แตถายังไมครบ 3 ป ตองเสียภาษี
อัตรารอยละ 50 – 100
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เม็กซิโก : ครอบครองอยางนอย 3 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหนําเขา หาก
จําหนายกอนจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 25 – 100 ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน  และไมอนุญาต
ใหจําหนายในกรณีที่รถมีอายุ 10 ป หรือมากกวา โดยนับจากรุนของรถยนต

เปรู : รถสํานักงานตองมีระยะเวลาครอบครองครบ 4 ป จึงจะสามารถขายใหผู
ไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตองชําระภาษี  รถสวนตัวตองมีระยะเวลาครอบครอง 3 ป และตองชําระภาษี
กอนจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ได

สหรัฐอเมริกา : ครอบครองครบ 3 ป หรือสิ้นสุดระยะเวลาประจําการ คิดอัตรา
ภาษีนําเขารอยละ 2.5 ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

สหราชอาณาจักร : ไมมีระยะเวลาปลอดภาษี จําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์จะตอง
ชําระภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนําเขา รอยละ 10 – 17.5 ไมใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

เนเธอรแลนด : ขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ตองเสียภาษี
เยอรมนี : ครอบครองครบ 1 ป ขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตองเสียภาษี มี

ภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 19 สวนใหญไมนิยมนําเขารถยนตจากตางประเทศ หากนําเขาจาก
ประเทศในสหภาพยุโรป ไมมีภาษีนําเขา  ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

ฝร่ังเศส : จําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ ผูขายตองชําระภาษีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ คิด
อัตราภาษีรอยละ 10 – 19

เบลเยียม : ครอบครองครบ 3 ป สามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ได โดยไมตอง
เสียภาษี หากนําเขาจากประเทศในสหภาพยุโรป ไมมีการคิดภาษีนําเขา  ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 21

ออสเตรีย : ครอบครองครบ 5 ป จึงจะจําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ได โดยไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม คิดอัตรารอยละ 20 ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

สาธารณรัฐเช็ก : ครอบครอง 5 ป จึงจะจําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ได โดยไม
ตองเสียภาษี คิดภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 19

เดนมารก : ครอบครองครบ 2 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ โดยไม
ตองเสียภาษี ถาขายกอนครบกําหนด 2 ป จะไมสามารถซื้อรถที่ไดรับยกเวนภาษี

ฟนแลนด : ครอบครองครบ 3 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ โดยไม
ตองเสียภาษี  คิดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 22 ภาษีรถยนตรอยละ 28 ของมูลคารถ   ภาษีนําเขา
รอยละ 10

กรีซ : ครอบครองครบ 2 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์  คิดอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 19 ภาษีรถยนตตามขนาดซีซีของรถ  ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน

อิตาลี : ครอบครองครบ 3 ป จึงจะขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตองเสียภาษี
คิดอัตราภาษีนําเขารอยละ 20 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 20 ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน
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โปรตุเกส : ครอบครองครบ 4 ป จึงจะสามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมเสีย
ภาษี  คิดภาษีตามขนาดซีซีของรถ  ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 21

โรมาเนีย : หากขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ ตองเสียภาษียอนหลังต้ังแตตน  ยินดีใช
หลักปฏิบัติตางตอบแทนกับไทย

สวีเดน : ครอบครองครบ 2 ป จึงสามารถจําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ โดยไมตอง
เสียภาษี คิดภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 25 ภาษีนําเขารอยละ 25

สวิตเซอรแลนด : ครอบครองครบ 4 ป สามารถจําหนายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดย
ไมตองเสียภาษี คิดภาษีรถยนตรอยละ 4 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7.6 กําลังพิจารณาใชหลักปฏิบัติตาง
ตอบแทนกับไทย

ตุรกี : ครอบครองครบ 2 ป จึงจะขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ได โดยไมตองเสียภาษี
คิดภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 18 จํานวนการครอบครองรถสวนตัวขึ้นอยูกับการปฏิบัติตางตอบแทน

นอรเวย : การจําหนายรถใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์ตองเสียภาษีคิดตามอายุการใช
งานของรถ  คิดอัตรารอยละ 35 – 55

ง. กลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา
บาหเรน : ครอบครองครบ 3 ป จึงจะขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์โดยไมตองเสียภาษี

โดยเปนภาษีนําเขา คิดอัตรารอยละ 5 ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม
อียิปต : ไมมีระยะเวลาปลอดภาษี หากขายใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์  ผูซื้อจะตอง

เสียภาษีทุกประเภท  ภาษีศุลกากรคิดอัตรารอยละ 40 – 135 ภาษี ณ วันที่ขาย รอยละ 10 – 45
โอมาน : ไมมีระยะเวลาปลอดภาษีในกรณีที่ขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์คิดภาษี

ศุลกากรในอัตรารอยละ 5
กาตาร : ไมมีกฎระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับการจําหนายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของ

คณะทูต การพิจารณาเกี่ยวกับการนําเขาหรือซื้อรถยนตของคณะทูตถือหลักปฏิบัติตางตอบแทน
คูเวต : ไมมีระยะเวลาปลอดภาษีในกรณีที่จําหนายใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์ โดยตอง

เสียคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนปายทะเบียนรถยนต และเสียภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 5
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส : สามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ไดโดยไมมีขอจํากัดใด

ๆ และใชหลักปฏิบัติตางตอบแทนกับไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ไดรับ
โควตารวม 20 คัน

มาดากัสการ : หากจําหนายรถใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์ ผูซื้อจะตองเสียภาษีที่
เกี่ยวของตามพิกัดของศุลกากร จํานวนตามระยะเวลาครอบครอง โดยคิดภาษีศุลกากรในอัตรารอย
ละ 20 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 20
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เซเนกัล : ไมมีเงื่อนไขสําหรับการครอบครอง แตสามารถจําหนายไดทุกเมื่อ
หากตองการขาย แตตองเปนไปเพื่อกิจการของสถานเอกอัครราชทูต / นักการทูต

แอฟริกาใต : ครอบครองครบ 2 ป สามารถขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์ โดยไมตอง
เสียภาษี แตหากกอนครบ 2 ป จะตองเสียภาษีนําเขาตามประเภทของรถในอัตรารอยละ 20 – 29 และ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 14

อิสราเอล : ครอบครอง 4 ป หากเปนรถใหม  ครอบครอง 2 ป สําหรับรถใชแลว
คิดอัตราภาษีศุลกากรรอยละ 50 – 75 ตามระยะเวลาการครอบครองรถยนต

ไนจีเรีย : ครอบครอง 3 ป จึงจะสามารถขายได แตหากขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์
จะตองเสียภาษีกอนการรับโอนกรรมสิทธิ์

เคนยา : หากขายใหผูไมมีเอกสิทธิ์จะตองเสียภาษีรวม 3 ชนิด (ภาษีมูลคาเพิ่ม
รอยละ 16 ภาษีสรรพสามิต รอยละ 20 และภาษีศุลกากรรอยละ 25)

จากขอมูลสถิติเกี่ยวกับกฎระเบียบรถยนตของคณะทูตของกลุมประเทศตาง ๆ ในสวนที่
รวบรวมได สามารถสรุปได ดังน้ี

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนใหญมีกฎระเบียบรถยนตของคณะผูแทนทางการทูตคอนขางเครงครัด โดย

ยกเวนประเทศไทยแลว ประเทศอ่ืนๆ ไมมีระยะเวลาปลอดภาษีรถยนตที่นําเขา โดยอินโดนีเซยี
กําหนดระยะเวลาครอบครองรถยนตไวที่ 3 ป จึงจะขายใหแกผูมีเอกสิทธิ์ดวยกันได หากขายใหแก
ผูไมมีเอกสิทธิ์จะตองเสียภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสินคาฟุมเฟอย กรณีมาเลเซีย หากขาย
รถยนตนําเขาให แกผูไมมีเอกสิทธิ์ตองเสียภาษีทุกกรณี ในสวนของพมา กําหนดใหครอบครอง
รถยนตอยางนอย 2 ป จึงจะสามารถสงออกหรือขายใหแกผูมีเอกสิทธิ์ หรือขายใหแกทางการพมา
เทาน้ัน สําหรับฟลิปปนส จะตองครอบครองรถยนตอยางนอย 3 ป จึงจะสามารถขายใหแกผูมี
เอกสิทธิ์ได แตการขายใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์จะตองเสียภาษีในทุกกรณี ในขณะที่เวียดนามกําหนด
ใหครอบครองรถยนตนําเขา 2 ป จึงจะสามารถขายใหแกผูมีเอกสิทธิ์ได แตหากขายใหแกผูไมมี
เอกสิทธิ์จะตองเสียภาษีศุลกากรและคาธรรมเนียมตางๆ ตามกฎหมายเวียดนาม ดังน้ัน อาจกลาว
ไดวากฎระเบียบรถยนตนําเขาของไทยมีความยืดหยุนกวาประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอาเซียน เน่ืองจาก
ยังมีระยะเวลาปลอดภาษีเมื่อครบกําหนด 5 ป อยางไรก็ตาม แมประเทศอ่ืนๆ อาจจะไมมีระยะเวลา
ปลอดภาษี แตสวนใหญอัตราภาษีจะลดหลั่นกันไปตามจํานวนปที่ครอบครองรถยนต ในขณะที่
อัตราภาษีของไทยแมจะลดลงตามจํานวนปที่ครอบครองเชนกัน แตก็ยังจัดวาอยูในระดับที่สูง
ทั้งน้ี  อัตราภาษีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เฉลี่ยอยูระหวาง รอยละ 6-100
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีระเบียบเกี่ยวกับกับรถยนตของคณะผูแทน

ทางการทูตที่คอนขางหลากหลาย แตโดยรวมคอนขางมีความยืดหยุน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไมไดกาํหนดโควตารถยนตสํานักงานทั้งที่นําเขาหรือซื้อภายในประเทศ โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม และกําหนดโควตารถยนตสวนตัวเอกอัครราชทูตไว 2 คัน สําหรับเจาหนาที่สามารถมี
รถยนตไดคนละ 1 คัน โดยกําหนดระยะเวลาครอบครองรถยนตไวที่ 2 ป จึงจะขายใหแกผูมีเอก
สิทธิ์ดวยกัน หรือขายใหแกหนวยงานที่ทางการจีนกําหนดเทาน้ัน โดยไมสามารถขายใหแกผูไมมี
เอกสิทธิ์โดยทั่วไปได สําหรับไตหวัน ไดใชหลักปฏิบัติตางตอบแทนกับประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาครอบครองกอนปลอดภาษีอยูที่ 5 ป สวนสาธารณรัฐเกาหลีไมไดกําหนดโควตารถยนต
สํานักงานทั้งที่นําเขาและซื้อภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาครอบครองกอนปลอดภาษี 3 ป ทั้งน้ี
อัตราภาษีรถยนตของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความหลากหลายมาก โดยเฉลี่ยอยู
ระหวางรอยละ 50 – 100

ภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ประเทศในเอเชียใตสวนใหญมีนโยบายที่คอนขางเครงครัด โดยมีการกาํหนด

โควตารถยนตนําเขาและที่ซื้อภายในประเทศสําหรับรถยนตสํานักงานและรถยนตสวนตัว
โดยรถยนตสวนตัวอนุญาตใหมีไดคนละ 1 คัน และในบางประเทศกําหนดวาหากมีคูสมรสสามารถ
มีได 2 คัน สําหรับระยะเวลาครอบครองรถยนตกอนปลอดภาษีมีระยะเวลาประมาณ 5 ป

สวนประเทศในตะวันออกกลางสวนใหญมีนโยบายที่คอนขางยืดหยุน โดยไมมี
การกําหนดโควตารถยนตนําเขาและที่ซื้อภายในประเทศสําหรับรถยนตสาํนักงาน สวนรถยนต
สวนตัวของผูมีเอกสิทธิ์กําหนดใหมีรถยนตไดคนละ 1 คัน แตหากมีคูสมรส มีได 2 คัน โดย
ระยะเวลาครอบครองรถยนตกอนที่จะปลอดภาษีอยูระหวาง 3 – 4 ป หากประสงคจะขายรถยนต
ใหแกผูไมมีเอกสิทธิ์กอนครบกําหนดระยะเวลาปลอดภาษีจะตองเสียภาษีประมาณรอยละ 5 – 15

ภูมิภาคยุโรป
สวนใหญมีนโยบายจัดสรรโควตารถยนตใหแกคณะผูแทนทางการทูตประจําใน

ประเทศของตนคอนขางเปดกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศในสหภาพยุโรปจะไมกําหนดโควตา
รถยนตนําเขาเพื่อใชในสํานักงาน แตจะพิจารณาตามความเหมาะสมของการใชงาน และจํานวน
เจาหนาที่ของคณะผูแทนทางการทูต สวนรถยนตสวนตัวที่นําเขาจะอนุญาตใหผูมีเอกสิทธิ์สามารถ
นําเขาไดคนละ 1 คัน แตหากมีครอบครัวก็สามารถนําเขาเพิ่มไดอีก 1 คัน

สําหรับระยะเวลาการครอบครองรถยนตกอนที่จะปลอดภาษีและสามารถขาย
ใหแกบุคคลที่ไมมีเอกสิทธิ์ไดมีความหลากหลายในแตละประเทศ แตสวนใหญจะกําหนดไวที่ 3 ป
หรือเมื่อพนหนาที่กอนครบกําหนด 3 ป (สวีเดนใหปลอดภาษีเมื่อครบ 2 ป) ในขณะเดียวกันก็มีบาง
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ประเทศที่ใชหลักปฏิบัติตางตอบแทนกับประเทศไทย อาทิ อิตาลี และออสเตรีย เปนตน และบาง
ประเทศอยางกรีซ และสเปนไมมีการกําหนดระยะเวลาปลอดภาษี ทั้งน้ี ในกรณีที่ตองการขายใหแก
บุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดชวงเวลาดังกลาวจะตองเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน
ประมาณรอยละ 15 – 35 โดยอัตราภาษีดังกลาวจะลดลงตามสัดสวนจํานวนปที่นําเขา

นอกจากน้ัน หลักเกณฑในสวนของรถยนตที่ผลิตหรือจําหนายในประเทศจะใช
หลักปฏิบัติเชนเดียวกับรถยนตนําเขา ทั้งน้ี เปนที่นาสังเกตวาประเทศยุโรปตะวันตกจะมีระเบียบ
เกี่ยวกับรถยนตของคณะผูแทนทางการทูตที่เปดกวางกวาประเทศในยุโรปตะวันออก

ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟกใต
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ คือ สหรัฐฯ และแคนาดามีนโยบายเกี่ยวกับรถยนต

ของคณะผูแทนทางการทูตที่ประจําในประเทศของตนที่เปดกวางมาก โดยไมจํากัดโควตารถยนต
สํานักงานที่นําเขาและซื้อภายในประเทศ และยกเวนภาษีทั้งหมดใหแกคณะทูต ในสวนของรถยนต
สวนตัวของผูแทนทางการทูตสามารถครอบครองไดคนละ 2 คัน โดยระยะเวลาครอบครองรถยนต
กอนที่จะปลอดภาษีมีระยะเวลา 2 ป หรือเมื่อพนหนาที่กอนครบกําหนด 2 ป ทั้งน้ี หากประสงคขาย
รถยนตกอนครบกําหนดระยะเวลา 2 ป จะตองเสียภาษีประมาณรอยละ 14

สําหรับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใตมีระเบียบที่ยืดหยุนนอยกวา คือ มีทั้งที่กําหนด
โควตา ไมกําหนดโควตา และใชหลักปฏิบัติตางตอบแทนสําหรับรถยนตสํานักงานที่นําเขาและซือ้
ภายในประเทศ สําหรับรถยนตสวนตัวจะกําหนดใหผูแทนทางการทูตนําเขารถยนตหรือซื้อ
ภายในประเทศไดคนละ 1 คัน หากมีคูสมรสสามารถมีรถยนตเพิ่มไดอีก 1 คัน โดยระยะเวลา
ครอบครองรถยนตกอนที่จะปลอดภาษีอยูระหวาง 3 – 5 ป และในกรณีที่จะขายรถยนตใหแกผูไมมี
เอกสิทธิ์กอนพนกําหนดระยะเวลาปลอดภาษี จะตองเสียภาษีในอัตราประมาณรอยละ 30 – 100

3.4 วิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญ
จากการสํารวจขอมูลสถิติประเด็นปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดเอกสิทธิ์รถยนต

ในชวงป 2541 – ปจจุบัน  ทําใหพบวา ปญหาดังกลาวยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง ในชวง 10 กวาปที่ผาน
มา อันมีผลมาจากการที่คณะผูแทนทางทูต กงสุล และองคการระหวางประเทศในประเทศไทย
แสวงประโยชนจากการใชเอกสิทธิ์ในทางมิชอบ  ประเด็นปญหาสําคัญ มีดังน้ี

3.4.1 การเพิกเฉยไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวย
รถยนตท่ีไดรับเอกสิทธิ์ พ.ศ. 2532

ก. การนําเขารถหรูหราราคาแพง (ประเภท Vintage, Classic, Prestige, Exotic) และ
จําหนายจายโอนในประเทศโดยไมชําระภาษี
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ในชวงป 2541-2544 เจาหนาที่ตํารวจจังหวัดสมุทรสาครไดตรวจยึดรถยนตประเภท
หรูหราราคาแพง จํานวน 3 คัน ซึ่งเปนรถยนตที่สงสัยวาจะเปนการนําเขาโดยใชเอกสิทธิ์ในทางมิ
ชอบ ที่โรงงานกระดาษ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 กรมพิธีการทูต จึงไดรวมมือ
กับพนักงานสอบสวน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการตรวจสอบพบวา รถยนตทั้ง 3 คันดังกลาว
เปนรถยนตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนําเขาโดยไดรับยกเวนภาษีศุลกากร และใชเอกสารปลอม
ในการนําเขารถยนต  ขณะเดียวกันยังไดตรวจสอบพบวา ยังมีสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ ที่ขอ
นําเขารถยนตประเภทหรูหราราคาแพง โดยใชเอกสารปลอมจากบริษัทเดียวกัน ในการนําเขา   อีก 7
คัน รวมรถยนตหรูหราราคาแพงที่สถานเอกอัครราชทูตฯนําเขาโดยใชเอกสารปลอม จํานวน
ทั้งหมด 10 คัน

จากการตรวจสอบพบวา การนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงของสถานเอกอัครราชทูต
ตาง ๆ ในชวงเวลาดังกลาว เกิดจากการกระทําของกลุมมิจฉาชีพคนไทยที่ไดรวมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตและนักการทูตตางประเทศในการนําเขารถยนตดังกลาวโดยใชเอกสิทธิ์ทางทูต
เน่ืองจากรถยนตหรูหราราคาแพงไดรับความนิยมในหมูนักการเมืองหรือคนที่มีฐานะทางการเงิน จึง
ทําใหกลุมมิจฉาชีพเหลาน้ีใชเปนชองทางในการนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงในนามของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ หรือนักการทูตบางประเทศ โดยที่สถานเอกอัครราชทูตหรือนักการทูตเหลาน้ันไม
ตองเสียคาใชจายแตอยางใด อีกทั้งยังไดตรวจสอบพบวา มีการใชเอกสารปลอมประกอบการนําเขา
และมีการปลอมแปลงลายมือชื่อตาง ๆ ในเอกสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกดวย  การกระทํา
ดังกลาวถือเปนความผิดทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสาร และถือวาเปนการนําเขาโดยหลีกเลี่ยง
อากร  เอกสิทธิ์การขอนําเขาจึงถือเปนโมฆะ (null and void) และรถยนตที่นําเขามาจะตองถูกยึด
อันเปนความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร และมีระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป
หรือ ปรับ 4 เทา ของราคารวมอากร หรือทั้งจําทั้งปรับ

กรณีดังกลาว กรมพิธีการทูต โดยกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตจึงได
ประสานกับกรมศุลกากรในการยึดรถยนตที่สถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ นําเขาโดยผิดกฎหมายได
จํานวน 4 คัน ในชวงป 2542 – 2544 ไดแก รถยนต 1997 Bentley Assure Sedan เลขทะเบียน
ท 47-1012 รถยนต Used 1989 Rolls Royce Phantom VI Sedan เลขทะเบียน ท 80-0401 รถยนต
1997 Bentley Continental เลขทะเบียน ท 14-0001 รถยนต 1927 Mercedes Benz เลขทะเบียน
ท 14-0002 ในที่สุด กรมศุลกากรไดดําเนินการขายทอดตลาดรถยนตทั้ง 4 คันดังกลาว และนําเงิน
เขารายไดแผนดินไดเปนจํานวน 25 ลานบาท  นอกจากน้ัน กรมพิธีการทูตยังไดขอใหกรมศุลกากร
ดําเนินการตามกฎหมายกับรถยนตที่ใชเอกสารปลอมประกอบการนําเขาอีกดวย
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ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลการนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงโดยใชเอกสารปลอม
(ชวงระหวางป 2541 – 2544)

ป พ.ศ. ย่ีหอรถยนต จํานวนรถยนต
2541 รถยนต Bentley 1 คัน

2541 รถยนต Rolls Royce 1 คัน

2541 รถยนต Rolls Royce 1 คัน

2543 รถยนต Bentley & Mercedes Benz 2 คัน

2543 รถยนต Aston Martin & Porche 3 คัน

2543 รถยนต Mercedes Benz 1 คัน

2544 รถยนต Mercedes Benz 1 คัน

ที่มา : ขอมูลสถิติการนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
โดยใชเอกสารปลอมของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
(ชวงระหวางป 2541 – 2544)

กราฟท่ี 1 แสดงขอมูลการนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงโดยใชเอกสารปลอม
(ชวงระหวางป 2541 – 2544)
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การนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงโดยใชเอกสารปลอม
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ที่มา : ขอมูลสถิติการนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
โดยใชเอกสารปลอมของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
(ชวงระหวางป 2541 – 2544)
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ข. การทิ้งรถไวหลังจากพนหนาที่โดยไมมีการจําหนายจายโอนหรือทําลาย  การขับ
รถออกจากประเทศไทยหลังจากพนหนาที่โดยไมแจงกระทรวงฯ  นอกจากน้ัน ยังมีการจําหนายจาย
โอนรถโดยไมมีการชําระภาษีใหถูกตอง

กรณีดังกลาวเปนกรณีที่พบอยางตอเน่ือง ตลอดเวลา ต้ังแตป 2541 จนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีทั้งที่เปนรถยนตของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต และพนักงานองคการระหวางประเทศ
อันเปนผลสืบเน่ืองจากการที่หลักเกณฑการกําหนดอัตราภาษีรถยนตนําเขาในประเทศไทยอยูใน
เกณฑสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีของประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหนักการทูตตางประเทศหลีกเลี่ยงที่
จะชําระภาษีดวยการขายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ใหแกคนไทยในราคาถูก ซึ่งทําใหคนไทยที่ไม
ทราบกฎระเบียบตกเปนฝายเสียเปรียบ เน่ืองจากการจําหนายรถยนตที่นําเขา ยังไมครบ 5 ป จะตอง
มีการชําระภาษีใหเรียบรอยกอน กรมการขนสงทางบกจึงจะอนุญาตใหโอนทะเบียนรถยนตได เมื่อ
ไมสามารถชําระภาษีที่สูงได คนไทยผูซื้อก็ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนตคันดังกลาวเปนของ
ตนได

ปญหาที่มักจะพบมากอีกเร่ืองหน่ึงคือ กรณีรถจักรยานยนตซึ่งนําเขาโดยยกเวน
ภาษีและอากรศุลกากร ขององคการระหวางประเทศบางองคการ เพื่อใชในการปฏิบัติงานตาม
โครงการตาง ๆ ในประเทศไทย และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง องคการระหวางประเทศดังกลาวก็ได
มอบรถจักรยานยนตที่นํามาใชในโครงการใหแกสวนราชการของไทยโดยมิไดมีการชําระภาษีอากร
รถจักรยานยนตใหเรียบรอยแตอยางใด เน่ืองจากหนวยงานดังกลาวไมทราบวารถจักรยานยนตที่
นําเขาโดยไดรับเอกสิทธิ์จะไมมีระยะปลอดภาษีเหมือนเชนรถยนตซึ่งกําหนดระยะเวลาปลอดภาษี
ไวที่ 5 ปนับจากวันนําเขาประเทศไทย  ดังน้ัน เมื่อสวนราชการไทยตองการดําเนินเร่ืองขอโอน
ทะเบียนรถจักรยานยนต ก็ไมสามารถดําเนินเร่ืองได เน่ืองจากติดภาระภาษี ดังจะเห็นไดจากขอมูล
รถจักรยานยนตของ UNDP ที่มิไดมีการชําระภาษีนําเขา จํานวน 17 คัน

การกระทําดังกลาวของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และพนักงานองคการ
ระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศตาง ๆ จึงถือวาขัดตอระเบียบกระทรวงฯ เน่ืองจาก
ระเบียบกระทรวงฯ ไดกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตฯ แจงกระทรวงฯ เพื่อขอจําหนายหรือ
สงออกรถยนต พรอมทั้งคืนแผนปายทะเบียนรถยนตใหเสร็จสิ้นกอนที่ผูมีเอกสิทธิ์จะพนหนาที่จาก
ประเทศไทย  กรมพิธีการทูตจึงไดดําเนินการแจงกรมการขนสงบกเพื่อยกเลิกทะเบียนรถยนต และ
แจงกรมศุลกากรเพื่อขอใหมีการดําเนินการตามกฎหมายกับรถยนตดังกลาว

เกี่ยวกับเร่ืองน้ี นายกิตติศักด์ิ หลอปฏิมากร ปจจุบันดํารงตําแหนงนักการทูต
ชํานาญการ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวประจําจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกอนหนาน้ี ไดปฏิบัติงาน
ทะเบียนรถยนตของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต ในชวงป 2547 – 2548 และป 2552–
พฤษภาคม 2554 มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีนักการทูตหลายประเทศขายรถยนตสวนตัวที่นําเขา
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โดยไดรับเอกสิทธิ์ใหแกบุคคลธรรมดา โดยไมมีการชําระภาษีนําเขาเมื่อพนหนาที่จากประเทศไทย
วา กองเอกสิทธิ์ฯ ไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกลาว กําชับใหเจาหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ปฏิบัติตามระเบียบรถยนตของกระทรวงฯ โดยเครงครัด และสําหรับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่มีเจาหนาที่ทิ้งรถยนตสวนตัวไวหลังจากพนหนาที่โดยไมชําระภาษีใหเรียบรอย
จํานวนหลายคัน กระทรวงฯ ไดแจงใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกลาวทราบวา สถานเอกอัครราชทูตฯ
ไมสามารถขายรถยนตที่นําเขายังไมครบ 5 ป ในประเทศไทยได นอกจากจะตองสงออกหรือขาย
ใหแกบุคคลผูมีเอกสิทธิ์ดวยกันเทาน้ัน จนกวาสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดําเนินการแกปญหาให
เรียบรอย นอกจากน้ัน กองเอกสิทธิ์ฯ ยังไดใหมีการปรับขอความในหนังสือกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติ
การนําเขาหรือการจําหนาย โดยใหมีการระบุใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบวา การจําหนายรถยนต
ที่นําเขายังไมครบ 5 ป หากขายใหบุคคลธรรมดาจะตองชําระภาษีรถยนตที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี หากมี
การแกไขกฎระเบียบกระทรวงฯ ก็นาที่จะใหมีการระบุขอความเกี่ยวกับเงื่อนไขการจําหนายรถยนต
ที่นําเขายังไมครบ 5 ป ใหเปนลายลักษณอักษรไวในระเบียบใหมดวย

นายกิตติศักด์ิฯ ไดใหความเห็นดวยวา ปญหาอีกประการหน่ึงที่ควรระบุไวใน
ระเบียบใหมก็คือ ควรกําหนดใหมีรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสลุ
และองคการระหวางประเทศ ทุกคัน ทั้งที่เปนรถสํานักงานและรถสวนตัว ตองมีการประกันภัย
รถยนต อยางนอยที่สุดใหมีการประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต
เน่ืองจากในชวงป 2552 ไดมีกรณีอุบัติเหตุรถยนตระหวางรถยนตสถานเอกอัครราชทูตบางประเทศ
กับรถยนตของเอกชนไทย ซึ่งจากการตรวจสอบของเจาหนาที่ตํารวจพบวา เจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ผูขับขี่รถยนตดังกลาวเปนฝายผิด แตปรากฏวาเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ดังกลาวปฏิเสธที่จะจายคาเสียหายใหแกผูเสียหายฝายไทย จึงทําใหผูเสียหายคนไทยตกเปนฝาย
เสียเปรียบ เน่ืองจากผูกระทําผิดกฎจราจรเปนผูมีเอกสิทธิ์อางความคุมกัน ทําใหศาลไมสามารถ
บังคับคดีได
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ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลรถยนตของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
ท่ีขายใหบุคคลธรรมดาและไมไดชําระภาษีอากรนําเขา

(ชวงระหวางป 2541 – 2554)

ป พ.ศ. สถานเอกอัครราชทูต จํานวนคัน

2541 สอท.สิงคโปร 2 คัน

2541 สอท.ซาอุดีอาระเบีย 2 คัน

2541 สอท.สวิส 1 คัน

2541 สอท.โมร็อกโก 1 คัน

2542 สอท.โคลัมเบีย 3 คัน

2543 สอท.ปานามา 1 คัน

2543 สอท.เปรู 1 คัน

2548 สอท.อินเดีย 5 คัน

2548 สอท.ฝร่ังเศส 1 คัน

2548 สอท.ลาว 1 คัน

2548 สอท.อิรัก 1 คัน

2554 สอท.อิหราน 1 คัน

ที่มา : ขอมูลสถิติรถยนตของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทยที่ขายใหแกบุคคลธรรมดา
และไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ชวงระหวางป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูต
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กราฟท่ี 2 แสดงขอมูลรถยนตของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
ท่ีขายใหบุคคลธรรมดาและไมไดชําระภาษีอากรนําเขา

ชวงระหวางป 2541 – 2554
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รถยนตของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ
ในไทยท่ีขายใหบุคคลธรรมดาและไมได

ชําระภาษีอากรนําเขา (ชวงป 2541 - 2554)

คัน

ที่มา : ขอมูลสถิติรถยนตของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทยที่ขายใหแกบุคคลธรรมดา
และไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ชวงระหวางป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูต
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลรถยนตและรถจักรยานยนตขององคการระหวางประเทศในไทย
ท่ีขายใหบุคคลธรรมดาและไมไดชําระภาษีอากรนําเขา

(ชวงระหวางป 2541 – 2554)

ป พ.ศ. องคการระหวางประเทศ จํานวนรถยนต

2541 - 2548 FAO 2 คัน

2542 - 2546 ESCAP 2 คัน

2545 - 2553 UNDP 2 คัน

2554 UNDP (จักรยานยนต) 17 คัน

ที่มา : ขอมูลสถิติรถยนตและรถจักรยานยนตขององคการระหวางประเทศที่ขายใหบุคคลธรรมดา
และไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ชวงระหวางป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูต
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กราฟท่ี 3 แสดงขอมูลรถยนตและรถจักรยานยนตขององคการระหวางประเทศในไทย
ท่ีขายใหบุคคลธรรมดาและไมไดชําระภาษีอากรนําเขา

(ชวงระหวางป 2541 – 2554)
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รถยนตและรถจักรยานยนตขององคการ
ระหวางประเทศในไทยท่ีขายใหบุคคลธรรมดา
และไมไดชําระภาษีอากรนําเขา (ชวงป 2541 -

คัน

ที่มา : ขอมูลสถิติรถยนตและรถจักรยานยนตขององคการระหวางประเทศที่ขายใหบุคคลธรรมดา
และไมไดชําระภาษีอากรนําเขา ชวงระหวางป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความ
คุมกันทางการทูต

3.4.2 ปญหาโควตารถยนตสวนกลางของสถานเอกอัครราชทูตท่ีขอนําเขาโดยยกเวนภาษี
อากร

จากขอมูลสถิติในชวงป 2541 – 2554 พบวา มีหลายสถานเอกอัครราชทูตที่ประสบ
ปญหารถยนตสวนกลางเกินโควตา ซึ่งมีทั้งสถานเอกอัครราชทูตที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีเจาหนาที่ผูมี
เอกสิทธิ์จํานวนนอย รวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตขนาดกลาง และที่มีปญหามากสวนใหญจะ
เปนสถานเอกอัครราชทูตประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุมประเทศคณะมนตรีความรวมมือ
รัฐอาวอาหรับ (GCC) ซึ่งประกอบดวย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  สถาน
เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร สถานเอกอัครราชทูตคูเวต สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
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ซาอุดีอาระเบีย สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลตานโอมาน  โดยสถานเอกอัครราชทูตกลุมประเทศ GCC
ไดใหเหตุผลและความจําเปนในการรับรองราชวงศและบุคคลสําคัญที่นิยมเดินทางมาประเทศไทย
รวมทั้งการเขารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  จากสถิติในป 2554 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส มีรถยนตสวนกลางเกินโควตาสูงสุด 20 คัน สวนสถานเอกอัครราชทูตจีน และ
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ปจจุบันมีรถยนตสวนกลางอยูในโควตาที่กระทรวงฯ กําหนดแลว
ต้ังแตป 2548 เปนตนมา ภายหลังจากสถานเอกอัครราชทูตจีนและรัสเซียอนุญาตใหเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ สามารถมีรถยนตสวนตัวได

ตามระเบียบกระทรวงฯ ไดระบุเกี่ยวกับการกําหนดรถยนตสวนกลาง หรือ รถยนต
สํานักงาน วาใหตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือ พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ที่ถือเปน
แนวทางปฏิบัติคือ เจาหนาที่ผูมีเอกสิทธิ์ 3 คน ตอรถยนตสํานักงาน 1 คัน ซึ่งสวนใหญกรมพิธีการทูต
จะพิจารณาผอนผันใหตามเหตุผลและความจําเปนของสถานเอกอัครราชทูต และใชหลักปฏิบัติตาง
ตอบแทนประกอบการพิจารณาเปนสําคัญ

ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลรถยนตสวนกลางเกินโควตาของบางสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ
ในไทย (ชวงป 2541 – 2554)

ป พ.ศ. สถานเอกอัครราชทูต จํานวนรถยนต
2541 – 2548 สอท.จีน 62 คัน
2541 – 2548 สอท.รัสเซีย 15 คัน

2541 สอท.โรมาเนีย 1 คัน
2541 สอท.คูเวต 1 คัน
2550 สอท.กลุม GCC 10 คัน
2542 สอท.ฮังการี 4 คัน

2543 – 2546 สอท.เวียดนาม 3 คัน
2543 สอท.อินโดนีเซีย 12 คัน
2546 สอท.มาเลเซีย 1 คัน

2547 – 2549 สอท.ออสเตรเลีย 4 คัน
2549 สอท.กาตาร 3 คัน
2554 สอท. UAE 20 คัน

ที่มา : ขอมูลรถยนตสวนกลางเกินโควตาของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
ชวงป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
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กราฟท่ี 4 แสดงขอมูลรถยนตสวนกลางเกินดควตาของบางสถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศในไทย (ชวงป 2541 – 2554)
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รถยนตสวนกลางเกินโควตาของ
บางสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย

(ชวงป 2541 - 2554)

คัน

ที่มา : ขอมูลรถยนตสวนกลางเกินโควตาของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
ชวงป 2541 – 2554 ของกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาในบทที่ 3 สามารถสรุปผลไดวา แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ.2532

ดังกลาว แมวาจะสามารถใชในการกํากับดูแลคณะผูแทนทางทูต กงสุล และองคการระหวางประเทศ
ในประเทศไทยไดในระดับหน่ึง แตระเบียบกระทรวงฯ ดังกลาวยังมีจุดออนที่สะทอนใหเห็นถึงการ
แสวงประโยชนจากการใชเอกสิทธิ์ในทางมิชอบ และมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ปญหาสําคัญ ๆ ที่มักจะพบมากและเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองดังที่ไดวิเคราะหไวในบทที่ 3 ไดแก การ
นําเขารถยนตหรูหราราคาแพงโดยใชเอกสารปลอม  การทิ้งรถ หรือ การจําหนายรถซึ่งนําเขายังไม
ครบ 5 ปใหแกบุคคลธรรมดาโดยไมชําระภาษีอากรรถยนตใหเรียบรอยหลังจากพนหนาที่จาก
ประเทศไทย กรณีรถจักรยานยนตซึ่งนําเขาโดยยกเวนภาษีอกร และมอบใหแกสวนราชการไทยโดย
ไมไดชําระภาษีอากรใหเรียบรอย  หรือ กรณีอุบัติเหตุรถยนตที่ผูมีเอกสิทธิ์
ครอบครองรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ไมยอมชดใชคาเสียหายใหผูเสียหายคนไทยโดยอางความคุมกัน
รวมทั้งปญหาโควตารถยนตสวนกลางของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทย เปนตน
ซึ่งปญหาดังกลาวทาํใหเจาหนาที่กองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต กรมพิธีการทูต ซึ่งมี
หนาที่ในการกํากับดูและคณะทูต กงสุล และองคการะหวางประเทศ ในประเทศไทยไมให
ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ทางการทูต ตามพันธกรณีที่มีอยูในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย ตองเสียเวลาในการติดตามกํากับดูแลติดตามและประสานงานกับ
สวนราชการ ตาง ๆ อาทิ กรมศุลกากร กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหมีการ
ดําเนินการใหถูกตองตามทั้งความตกลงระหวางประเทศ กฎหมายไทย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

ปญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองปรับปรุงกฎระเบียบที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อใหครอบคลุมปญหาตาง ๆ และใหสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน ไมวาจะเปนการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
เพิ่มขอกําหนดใหมีความชัดเจนเพื่อมิใหผูมีเอกสิทธิ์นําไปกลาวอางไดวาไมทราบวามีกฎระเบียบใน
เร่ืองดังกลาว หรือการกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหาร รวมทั้งการจัดใหมีระบบ
ติดตามตรวจสอบ และการประชาสัมพันธกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนตที่มีเอกสิทธิ์เพื่อใหคนไทยได
ทราบและไมตกเปนฝายเสียเปรียบ
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4.2 ขอเสนอแนะ
ดังน้ัน ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการกําหนดแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญ  ดังน้ี
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. การแกไขกฎระเบียบ
1.1 การกําหนดใหมีมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหาร ซึ่งมาตรการ

ดังกลาวจะเปนเคร่ืองมือใหผูมีเอกสิทธิ์และหนวยงานตนสังกัดจําเปนตองใชเอกสิทธิ์ควบคุมคูไป
กับการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด  ดังน้ี

ก. การติดตามผลโดยเพื่อนรวมงาน (Peer Pressure) กลาวคือ การทําให
ผูรวมงานซึ่งจะมารับหนาที่แทนเปนผูสอบถาม ติดตามใหเจาหนาที่ที่ครบวาระประจําการจัดการ
เร่ืองการจําหนายจายโอนรถในครอบครองใหถูกตอง มิฉะน้ัน กระทรวงฯ อาจจะชะลอการอนุญาต
ใหผูมารับหนาที่แทน หรือผูที่มารับหนาที่ใหม ไดรับเอกสิทธิ์ในเร่ืองดังกลาวลาชา หรือจนกวาจะมี
การแกไขปญหาน้ัน ๆ ใหเสร็จสิ้น ซึ่งระบบดังกลาวจะทําใหผูที่มารับหนาที่จะตองติดตามผล และ
เตือนตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบใหถูกตองเมื่อจะพนหนาที่ดวย ซึ่งจะแบงเบาภาระของ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนรถยนตของกรมพิธีการทูต

ข. การใหตนสังกัดกํากับดูแล (Office Pressure) คือการใหตนสังกัด (สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล องคการระหวางประเทศ) วางระบบ หรือหมั่นตรวจสอบโดยเขมงวด
เพื่อใหผูครอบครองรถที่มีเอกสิทธิ์ และกําลังจะพนหนาที่ไดปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบฯ  โดยให
ผูขออนุญาคมีและใชรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ตองทําสัญญาผูกพันเงื่อนไขตามที่กระทรวงการ
ตางประเทศกําหนด และเงื่อนไขดังกลาวมีผลผูกพันกับหนวยงานตนสังกัดดวย

ที่สําคัญคือ ใหมีการระบุขอความในระเบียบใหมเปนลายลักษณอักษรวา
หนวยงานตนสังกัดจะตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูมีเอกสิทธิ์ที่ครอบครองรถยนตที่มีเอกสิทธิ์ดังกลาว
ละเมิดไมปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงฯ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทิ้งรถหรือจําหนายรถยนตที่ขอ
นําเขายังไมครบ 5 ป ใหแกบุคคลธรรมดา โดยไมชําระภาษีหลังจากพนหนาที่จากประเทศไทย

ค. การใชมาตรการทางการทูต (Diplomatic Pressure) คือการใช
มาตรการทางการทูตเพื่อปองปรามและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติตามระเบียบ  ไดแก

1. กระทรวงฯ จะแจงเร่ืองการละเมิดเอกสิทธิ์ใหตนสังกัดใหญ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศผูสง หรือ องคการระหวางประเทศตนสังกัดใหญ ทราบ และ
พิจารณา รวมทั้งขอทราบผล  ซึ่งที่ผานมา กระทรวงฯ เคยใชมาตรการดังกลาวกรณีที่มีบางสถาน
เอกอัครราชทูตนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงโดยใชเอกสารปลอมประกอบการนําเขา
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2. กระทรวงฯ อาจออกเอกสารเวียน (Circular Note) ทุก ๆ ปเพื่อ
เวียนใหทราบในหมูสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล องคการระหวางประเทศ ถึงกรณีการละเมิด
ที่เกิดขึ้น โดยระบุรายละเอียดของกรณีที่ละเมิดอยางชัดเจน และที่สําคัญคือ เมื่อมีการออกเอกสาร
เวียนแลว ก็จะสงสําเนาใหกระทรวงการตางประเทศรัฐผูสงดวย

3. กระทรวงฯ อาจแจงใหกรมการขนสงทางบกพิจารณาไมตออายุ
ทะเบียนรถสวนกลางบางคันของสํานักงานน้ัน ๆ

4. กระทรวงฯ อาจพิจารณาลดโควตารถสวนกลางของสํานักงานน้ัน
ลงตามความเหมาะสม

5. กรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีการละเมิดเอกสิทธิ์รถยนตหลาย
ราย  กระทรวงฯ อาจใหผูมีเอกสิทธิ์ของสํานักงานน้ัน ๆ ไมสามารถจําหนายจายโอนรถที่ยังมีภาระ
ภาษีในประเทศไทยได แตจะตองสงออกรถดังกลาวออกนอกประเทศเทาน้ัน และจะกําหนด ใหผูมี
เอกสิทธิ์แตละคนตองทําหนังสือผูกพันสัญญาวาจะสงออกรถที่มีภาระภาษี และยื่นตอกระทรวงฯ
เพื่อเปนหลักฐานตอไป

อยางไรก็ ดี  มาตรการทางการบริหารทั้งหมด จะใชตามความ
เหมาะสม และดุลยพินิจของกระทรวงฯ และมาตรการดังกลาว ในบางเร่ือง ไมจําเปนตองระบุไวใน
ระเบียบฯ แตจัดทําเปนแนวทางดําเนินการภายในของกระทรวงฯ ตามความเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการแกปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป

แผนผังท่ี 4 แสดงมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการบริหาร

ที่มา : ขอคิดเห็นของผูศึกษา

Peer Pressure Office Pressure

Diplomatic  Pressure

Effective Enforcement
Rules & Law Enforcement
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1.2 ใหมีการระบุกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติไวในระเบียบ
ใหม ในเร่ืองดังตอไปน้ี

ก. การนําเขารถจักรยานยนต จะเทากับวาผูไดรับเอกสิทธิ์ไดใชสิทธิใ์น
การนําเขาแลว และรถจักรยานยนตที่นําเขาโดยยกเวนภาษีจะไมมีระยะเวลาปลอดภาษีเหมือน
รถยนต ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร

ข. ภาษีนําเขา คํานวณจากวันที่นําเขารถยนต มิใชอายุรถ และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ กลาวคือ การจําหนายรถยนตซึ่งบุคคลผูมีเอกสิทธิ์
ทางการทูต หรือองคการระหวางประเทศ นําเขายังไมครบ 5 ป หากขายใหแกบุคคลธรรมดาจะตอง
มีการชําระภาษีที่เกี่ยวของใหเรียบรอย จึงจะสามารถจําหนายจายโอนทะเบียนรถยนตดังกลาวได

ค. ภาระภาษีของการนําเขารถยนต / รถจักรยานยนต ที่มีเอกสิทธิ์ตาม
กฎหมายศุลกากรใหถือเปนภาระของผูนําเขา

ง. การกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองคการระหวาง
ประเทศ นํารถยนตไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับหนังสืออนุมัติจากกระทรวงการ
ตางประเทศ

1.3 การกําหนดจํานวนปของรถยนตเกาที่ขอนําเขา
หากมีการนําเขารถยนตเกินปที่กําหนด ใหมีเงื่อนไขวาจะตองสงออกนอก

ประเทศเทาน้ัน ไมสามารถจําหนายในประเทศได รวมทั้งกําหนดใหรถยนตนําเขาซึ่งเปนรถยนตใช
แลวตองผานการตรวจสอบมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก และใหอยูในสภาพใชงานได
มิฉะน้ัน จะไมอนุญาตใหจดทะเบียน และนํามาใชงานได ซึ่ง นางสาวพจนีย เลิศหัสดีรัตน หัวหนา
งานสวนบุคคลฝายเอกสิทธิ์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดใหความเห็นดวยกับแนวนโยบาย
ดังกลาว เน่ืองจากตลอดเวลาที่ผานมา กรมศุลกากรตองเสียเวลา และใชงบประมาณในการ
ดําเนินการกับรถยนตของคณะทูตประเทศตาง ๆ ที่ไมไดชําระภาษีอากรนําเขาหลงัจากทีไ่ดรับแจงจาก
กระทรวงการตางประเทศใหดําเนินการดังกลาว

1.4 การกําหนดใหมีการประกันภัยบุคคลที่ 3
ในการจัดทําระเบียบใหม ควรมีขอกําหนดใหรถยนตทุกคันที่มีเอกสิทธิ์ ทั้ง

ที่เปนรถสํานักงาน และรถสวนตัว ตองทําประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามพระราชบัญญัติประกันภัย
รถยนต เพื่อปองกันปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีการฟองรอง และเพื่อลดแรงกดดันที่มีตอ
กระทรวงการตางประเทศ จะตองเปนผูรับการรองเรียนและถูกขอใหยื่นมือเขาแกปญหาโดยไม
จําเปน นักการทูตสวนใหญก็จะอางความคุมกัน ทาํใหศาลไมสามารถบังคับคดีได จึงควรมี
ขอกําหนดดังกลาวไวในระเบียบใหมใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งน้ี หากรถยนตคันใดไมมี
การทําประกันภัยรถยนต กรมการขนสงทางบกก็จะไมดําเนินเร่ืองจดทะเบียนรถยนตให
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2. การใหมีระบบจัดทําคําเตือนและการติดตามผลเกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์
ก. จัดทาํคําเตือนเกี่ยวกับกฎเกณฑเกี่ยวกับการขายรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ บรรจุใน

website ของกระทรวงฯ เพื่อใหคนไทยเขาใจ และไมตกเปนฝายเสียเปรียบ และขอความรวมมือจาก
กรม การขนสงทางบกตรวจสอบกรณีรถยนตที่จะมีการซื้อขายของผูมีเอกสิทิ์ใหแกบุคคลธรรมดา
วาไดมีการชําระภาษีใหเรียบรอยหรือไมกอนที่จะมีการโอนทะเบียน มิฉะน้ันจะไมสามารถโอน
ทะเบียนรถยนตคันดังกลาวได

ข. ใหมีระบบติดตามสถานะการจําหนายจายโอนรถยนต เพื่อเปนการเตือนความจํา
และงายตอการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการนําเขารถยนตประเภทหรูหราราคาแพง จะตอง
ใหความสนใจและติดตามอยางใกลชิด

ในเร่ืองน้ี นายเถกิงศักด์ิ เหล็กกลา อดีตผูอํานวยการกองเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ทางการทูต ในชวงป 2538 – 2545 ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ เห็นดวยที่ใหมีการติดตามตรวจสอบ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ที่ขอนําเขารถยนตหรูหราราคาแพงอยางใกลชิด  ทั้งน้ี เพื่อมิใหมี
การแสวงประโยชนจากการใชเอกสิทธิ์ในทางมิชอบ และหากมีขอสงสัย ก็ควรประสานงานขอความ
รวมมือใหหนวยงานที่รับผิดชอบชวยติดตามความเคลื่อนไหวของรถยนตที่นาสงสัยดวยอีกทางหน่ึง
และยังเห็นวาโดยที่ระเบียบกระทรวงการตางประเทศฯ ไดใชมาต้ังแตป 2532 แลว จึงควรใหมีการ
แกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาว เพื่อแกไขจุดออนของระเบียบฯ ในเร่ืองตาง ๆ ใหมีความรัดกุม
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันดวย

3. จัดทําเอกสารเปนแนวทางปฏิบัติภายในเกี่ยวกับโควตารถสวนกลางให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง วัตถุประสงคของการใหเอกสิทธิ์ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
หลักปฏิบัติตางตอบแทน ทั้งน้ี เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการพิจารณาสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทะเบียนรถยนตของกองเอกสิทธิ์ฯ ตอไป เน่ืองจากระเบียบที่ใชในปจจุบันมิได
ระบุขอกําหนดดังกลาวเปนลายลักษณอักษร

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. ควรมีการพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาในประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงกฎระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ.2532 อยางเปนระบบ โดยควรศึกษาใน 3 ประเด็น  ดังน้ี
ก. ประเด็นปญหาสําคัญ ๆ ของการละเมิดเอกสิทธิ์ตามที่ไดกลาวไวขางตน
ข. วิธีการปรับปรุงแกไขในการจัดทําระเบียบใหม ตามที่ไดกลาวไวขางตน
ค. ศึกษาความเหมาะสมในการใชมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการ

บริหาร เพื่อใหผูมีเอกสิทธิ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของของไทย และเพื่อใหหนวยงานที่
รับผิดชอบสามารถกํากับดูแลการใหเอกสิทธิ์เปนไปอยางถูกตอง และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามแนวทางที่กลาวไวขางตน
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2. ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนตที่ไดรับเอกสิทธของประเทศตาง ๆ   เพื่อ
ประมวลผล และนํามาใชประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงกฎระเบียบของไทย เน่ืองจาก
แนวโนมของระเบียบปฏิบัติทางการทูตในปจจุบัน มีความเปนไปไดที่วาจะมีการนําหลักปฏิบัติตาง
ตอบแทน (reciprocity) มาใชมากขึ้น ซึ่งหมายความวา กรณีที่ประเทศไทยไมไดใหสิทธิ์ประเภทใด
แกนักการทูตตางประเทศ   ประเทศตาง ๆ ก็จะระงับหรือยกเลิกการใหสิทธิ์เชนเดียวกันกับนักการ
ทูตไทยซึ่งไปประจําการในประเทศน้ัน  กรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นแลวในสหรัฐ จีน แคนาดา ฯลฯ ซึ่ง
ไดยกเลิกการใหสิทธิการซื้อสินคายกเวนภาษีในนามสวนบุคคลแกนักการทูตไทย เน่ืองจากประเทศ
ไทยไมไดใหสิทธิ์ดังกลาวแกนักการทูตของประเทศน้ัน

สําหรับกรณีรถยนตก็เชนเดียวกัน หลายประเทศไดแสดงทาทีวาอาจจะใชหลักปฏิบัติตาง
ตอบแทนกับนักการทูตไทยที่ประจําการในประเทศน้ัน ๆ ในแนวทางที่ไทยใชปฏิบัติกับนักการทูต
ของตน เชน สวิส และ เม็กซิโก เปนตน ซึ่งลาสุด Mr. Jorge Louis HIDALGO CASTELLANOS
เลขานุการเอกและอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไท ย ไดเปดเผยในเร่ือง
เกี่ยวกับภาษีรถยนตวา  โดยที่ทางการเม็กซิโกไดกําหนดระเบียบใหรถยนตของคณะทูตตางประเทศ
ในเม็กซิโกสามารถจําหนายรถยนตที่ไดขอนําเขาโดยยกเวนภาษีไดโดยปลอดภาษี เมื่อมีระยะเวลา
นําเขาครบ 3 ป ดังน้ัน จึงอยากขอใหทางการไทยพิจารณาปรับลดระยะเวลาปลอดภาษีรถยนตของ
คณะทูต จาก 5 ปเหลือ 3 ป  เน่ืองจากระยะเวลาประจําการของคณะทูตสวนใหญจะมีระยะเวลา 3 –
4 ป โดยอาจพิจารณาใหเปนการเฉพาะเปนรายประเทศ บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติตางตอบแทน

นอกจากน้ัน Mr. Michael Warfield ผูชวยเลขานุการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจําประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบงานธุรการไดใหความเห็นวา หากทางการไทยจะสามารถ
ปรับปรุงกฎระเบียบบางประเด็นใหยืดหยุนบางก็จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของนักการทูต
สหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษีรถยนตของคณะทูต  ฝายไทยนาจะนําหลักปฏิบัติตางตอบแทน
มาใชประกอบการพิจารณา เน่ืองจากนักการทูตตางประเทศในสหรัฐอเมริกา สามารถจําหนาย
รถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์ใหแกบุคคลธรรมดาโดยปลอดภาษี หากครอบครองครบ 3 ป หรือสิ้นสุด
ระยะเวลาประจําการ

แนวทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองดังกลาว สอดคลองกับทาทีของสถาน
เอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนดประจําประเทศไทย  กลาวคือ H.E. Mrs. Christine Schraner
Burgener เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทย ไดสอบถามความเปนไปไดที่รัฐบาล
ไทยจะพิจารณากําหนดลดระยะเวลาปลอดภาษีรถยนตของคณะทูตจาก 5 ป ใหเหลือ 4 ป กอนที่จะ
จําหนายในประเทศไทย โดยใหเปนไปในลักษณะตางตอบแทน  ทั้งน้ี กอนหนาน้ี เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิรน ไดแสดงความกังวลวา หากฝายไทยไมนํา
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หลักปฏิบัติตางตอบแทนมาใช ฝายสวิสอาจจะพิจารณายกเลิกสิทธิประโยชนดานภาษีที่ใหแกสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และคณะผูแทนทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูตไทย

3. ในอนาคต อาจมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับรถยนตที่ผลิตใน
ประเทศไทย กลาวคือ กระทรวงการคลังอาจจะมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหตัวแทนทาง
ทูต และทางกงสุล สามารถซื้อรถยนตที่ผลิตในประเทศไดโดยใหมีการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรา
รอยละ 0 และไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต โดยใชหลักปฏิบัติตางตอบแทน และหากมีการ
ใชกฎระเบียบดังกลาว กรมพิธีการทูตก็จะสามารถนําหลักการตามระเบียบรถยนตที่ไดรับเอกสิทธิ์
นําเขาโดยยกเวนภาษีและอากรศุลกากรที่ไดปรับปรุงใหม มาประยุกตใชในกรณีของรถยนตที่ผูที่
ไดรับเอกสิทธิ์ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตได ซึ่งแนวทางเชนวาน้ี จะใชหลัก
ปฏิบัติตางตอบแทนในการพิจารณา คือ ตัวแทนทางทูตและทางกงสุลที่จะไดรับเอกสิทธิ์ดังกลาว
จะตองเปนสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศที่ใหเอกสิทธิ์ในทํานองเดียวกันแกตัวแทนทางทูต/
กงสุลของไทยในประเทศน้ัน ๆ ในลักษณะที่เทาเทียมกันตามหลักปฏิบัติตางตอบแทน  ซึ่งแนวทาง
ดังกลาวจะทําใหการพิจารณากฎระเบียบดานเอกสิทธิ์รถยนตของไทยมีความทันสมัยและเปนสากล
มากขึ้น
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