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บทที่ 1
บทนํา

1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา

กรมสรรพสามิตถือเปนหนวยงานหน่ึงที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีเปนรายไดใหแก
รัฐบาล โดยจัดเก็บจากสินคาจํานวน 14 รายการ ไดแก นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน รถยนต เรือ
เคร่ืองด่ืม โคมไฟฟาและโคมระยา แกวและเคร่ืองแกว ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมและเคร่ืองสําอาง
พรมหรือสิ่งทอปูพื้นทําดวยขนสัตว รถจักรยานยนต หินออนและหินแกรนิตแบตเตอร่ี
สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน สุรา ยาสูบและยาเสน และไพ และบริการ 4 ประเภท ไดแก
สนามแขงมา สนามกอลฟ ไนทคลับ และดิสโกเธค และสถานอาบนํ้าหรืออบตัวและนวด โดยใน
ป 2554 กรมสรรพสามิตไดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรวมทั้งหมดกวา 400,000 ลานบาท หรือคิด
ประมาณ 3 เปอรเซ็นตของ GDP1

สําหรับสินคาสรรพสามิตประเภทรถยนตน้ัน ถือเปนหน่ึงในสินคาสรรพสามิต
ที่สําคัญและมียอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสูงเปนอันดับที่ 2 รองจากนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน
โดยยอดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในป 2554 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตได
เปนจํานวน 92,843 ลานบาท หรือคิดเปน 23 เปอรเซ็นตของยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งหมด

จากยอดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมรถยนตถือเปน
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศที่ทํารายไดเขารัฐเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ดีอุตสาหกรรมน้ีถือ
เปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงในกลุมประเทศอาเซียน โดยเฉพาะคูแขงสําคัญของประเทศ
ไทย ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งมีทั้งศักยภาพทางขนาดตลาดที่ใหญ
และตนทุนตอหนวยที่ตํ่า ซึ่งกฎหมายภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถยนตถือเปน
ตัวแปลสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยใหเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น มากไปกวาน้ัน การที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผล
บังคับใชสมบูรณในป 2558 ทําใหประเทศไทย รวมถึงกรมสรรพสามิตตองปรับตัวตอกฎระเบียบ
ใหมๆ ของการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่งหน่ึงในสิ่งที่ตองปรับตัวคือ
การศึกษาระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บรถยนตและรวมทั้งการบริหารการจัดเก็บภาษี

1 กรมสรรพสามิต, สถิติภาษี, http://www.excise.go.th/index.php?id=5
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สรรพสามิตรถยนต ซึ่งตองดูวาหลักกฎหมายภาษีสรรพสามิตและการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของไทยในปจจุบันน้ัน มีปญหาในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม
รถยนตของไทยตอการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขัดตอหลักการเขารวมเปนประชาคม
อาเซียนหรือไม โดยเฉพาะในดานอัตราภาษี และฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
รถยนตในแตละประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน มีความแตกตางกันเปนอยางมาก รวมถึง
หลักเกณฑและเงือนไขตางๆ ที่จะตองนํามาใชในการควบคุมกํากับในการจัดเก็บภาษีรถยนต
และมาตรการในการปองกันการลักลอบ การหลีกเลี่ยงภาษี  แตในการรวมตัวการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายในประการแรกก็คือการเปดการคาเสรี คือ การเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนโดยเสรีมากขึ้น แตดวยความแตกตางใน
ระบบภาษีสรรพสามิตของแตละประเทศดังกลาวขางตน อาจจะทําใหเปนอุปสรรคทั้ง ดานการ
จัดเก็บ การควบคุมปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตขึ้นได รวมถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศดวย วาจะมีขีดความสามารถในการแขงขันการ
ผลิตและจําหนายรถยนตในภูมิภาคน้ีโดยมีระบบภาษีสรรพสามิต เปนอุปสรรค ดวยหรือไม
เพียงใด ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาสภาพปญหาที่จะตองนํามาพิจารณาศึกษาในคร้ังน้ี

1) ปญหาโครงสรางภาษีและอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตที่แตกตางกันในกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2) ปญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใต เงื่อนไขการเคลื่อนยายสินคา
สรรพสามิต (รถยนต) โดยปราศจากอุปสรรคดานภาษีอากรในกลุมประเทศ

3) ปญหาการแขงขันอยางรุนแรงของอุตสาหกรรมยานยนตภายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่มีอัตราภาษีสรรพสามิต และการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาโครงสรางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตของไทย
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางภาษีสรรพสามิตที่เปนอุปสรรคตอการสงเสริมอุตสาหกรรม

รถยนตไทย และการแขงขันอยางเสรี
1.2.3 เพื่อศึกษาภาษีสรรพสามิตรถยนตในประเทศอินโดนีเซีย และฟลิปปนส
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รถยนต ของประเทศไทย
1.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต ของประเทศไทย กับการจัดเก็บ

ภาษีรถยนตของประเทศตางในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส

1.3.3 สรุปผลการศึกษาขอดีและขอเสียและแนวทางขอเสนอแนะ

1.4 วิธีการศึกษาและวิเคราะห
1.4.1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจาก งานวิจัย เอกสาร บทความ รายงานสถิติตาง เกี่ยวกับการ

จัดเก็บรถยนต
1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
2. พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
3. กฎหมายลําดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีรถยนต
4. ศูนยบริการขอมูลประชาคมอาเซียน (http://www.thai-aec.com/)
5. PRINCIPLES OF SOUND TAX THEORY AS HAVE EVOLVED OVER 200

AND MORE YEARS by H. William Batt, Ph.D. Albany, New York ที่
www.progress.org/cg/battprincip02.htm

6. ศึกษาภาษีรถยนตของประเทศตางๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส

1.4.2 โดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต ไดแก
ผูประกอบการผลิตรถยนตในประเทศไทย และเจาหนาที่กรมสรรพสามิตที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี
รถยนต

1. ผูบริหารบริษัท ฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด นายพิทักษ พฤทธิสาริกร ตําแหนง
รองประธานอาวุโส

2. ผูบริหารบริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด  นายสมศักด์ิ ธีรธวัชกุล ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวา
1.5.1 เพื่อใหทราบสภาพปญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถยนต

กอนที่ประทศไทยจะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบเต็มรูปแบบในป 2558
1.5.2 เพื่อสามารถที่จะไดเตรียมความพรอมในการทําโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต

ใหสอดรับกับระบบการคาเสรีของประชาคมอาเซียน และสรางความเปนธรรมในระบบภาษี
ในประชาคมอาเซียน

1.5.3 เพื่อใหระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทย มีสวนชวยสนับสนุน และ
สงเสริมการอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศไป ใหสามารถแขงขันในกลุมประเทศอาเซียน
ไดอยางประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ภาษีสรรพสามิตรถยนตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2

2.1.1 AEC Blueprint
สําหรับเสาหลักการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic

Community หรือ AEC) ภายในป 2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นตอมาในป 2550 อาเซียนไดจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนแผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเห็น
ภาพรวมในการมุงไปสู AEC ซึ่งประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิจในดาน ตาง ๆ พรอมกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนินมาตรการตาง ๆ จนบรรลุเปาหมายในป 2558 รวมทั้งการให
ความยืดหยุนตามที่ประเทศสมาชิกไดตกลงกันลวงหนาเพื่อสรางพันธสัญญาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน

อาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สําคัญ
ดังน้ี

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทําเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และ
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทําใหอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยอาเซียน
ไดกําหนดกลไกและมาตรการใหม ๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินมาตรการดาน
เศรษฐกิจที่มีอยูแลว เรงรัดการรวมกลุมเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสําคัญลําดับแรก อํานวยความ

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ASEAN Economic Community: AEC, กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย, หนา 72-80.
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สะดวกการเคลื่อนยายบุคคล แรงงานฝมือ และผูเชี่ยวชาญ และเสริมสรางความเขมแข็งของกลไก
สถาบันในอาเซียน

การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มี 5 องคประกอบหลัก คือ
การเคลื่อนยายสินคาเสรี
การเคลื่อนยายบริการเสรี
การเคลื่อนยายการลงทุนเสรี
การเคลื่อนยายเงินทุนเสรีขึ้น
การเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี

ทั้งน้ี อาเซียนไดกําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยูภายใตตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ทองเที่ยว และโลจิสติกส
รวมทั้งความรวมมือในสาขาอาหารเกษตรและปาไม

การเปนตลาดสินคาและบริการเดียวจะชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการ
ผลิตในภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการผลิตของโลก และ
เปนสวนหน่ึงของหวงโซอุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่จะ
ชวยเพิ่มขีดความสามารถแขงขันของอาเซียนไดแกยกเลิกภาษีศุลกากรใหหมดไป ทยอยยกเลิก
อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ
งายขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางธุรกรรม เคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถ
ลงทุนไดอยางเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปดให เปนตน

2. การเปนภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสรางภูมิภาคที่มี

ความสามารถในการแขงขันสูง มีความเจริญรุงเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแขงขันมี 6 องคประกอบหลัก ไดแก (1) นโยบายการแขงขัน (2) การ
คุมครองผูบริโภค (3) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (IPR)  (4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (5)
มาตรการดานภาษี (6) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอผูกพันที่จะนากฎหมายและนโยบายการแขงขันมา
บังคับใชภายในประเทศ เพื่อทําใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียมกันและสรางวัฒนธรรมการแขงขัน
ของภาคธุรกิจที่เปนธรรม นาไปสูการเสริมสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว
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3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน มี 2 องคประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) (2) ความริเร่ิมในการรวมกลุมของอาเซียน (Initiatives for
ASEAN Integration: IAI) ความริเร่ิมดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อลดชองวางการพัฒนา ทั้งในระดับ
SME และเสริมสรางการรวมกลุมของกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ใหสามารถดาเนินการตาม
พันธกรณีและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศไดรับประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
อาเซียนอยูในทามกลางสภาพแวดลอมที่มีการเชื่อมตอระหวางกันและมีเครือขาย

กับโลกสูง โดยมีตลาดที่พึ่งพากันและอุตสาหกรรมรมระดับโลก ดังน้ัน เพื่อใหภาคธุรกิจของ
อาเซียนสามารถแขงขันไดในตลาดระหวางประเทศ ทําใหอาเซียนมีพลวัตรเพิ่มขึ้นและเปนผูผลิต
ของโลก รวมทั้งทําใหตลาดภายในยังคงรักษาความนาดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ อ าเซียน
จึงตองมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยดาเนิน 2 มาตรการคือ
(1) การจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) และความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด (CEP) กับ
ประเทศนอกอาเซียน (2) การมีสวนรวมในเครือขายหวงโซอุปทานโลก

2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจ3

2.2.1 ประเทศไทย
1) ภาพรวม

ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหเปนอันดับตนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยมีสถานที่ต้ังอยูกึ่งกลางของกลุมประเทศอาเซียน 10 ชาติ ซึ่งสามารถสรุปซึ่งสามารถ
สรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจไดดังน้ี
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา ภาษาไทย
ประชากร ชาวไทยเปนสวนใหญ
นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท 95% อิสราม 4%

3 ศูนยบริการขอมูลประชาคมอาเซียน (http://www.thai-aec.com/)
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ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

GDP ของฟลิปปนส 345 พันลาน USD
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)

5,394 USD

2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ
จุดออน จุดแข็ง
• เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและ
สินคาเกษตรหลายรายการรายใหญของโลก
• ที่ต้ังเอ้ือตอการเปนศูนยกลางโครงขาย
เชื่อมโยงคมนาคมดานตางๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารคอนขางเขมแข็ง
• แรงงานจํานวนมาก

• แรงงานสวนใหญยังขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังเปนขั้น
กลาง

3) ประเด็นท่ีนาสนใจ
• ต้ังเปาเปนศูนยกลางอาเซียนในหลายดาน อาทิ ศูนยกลางโลจิสติกส และศูนยกลาง

การทองเที่ยว
• ดําเนินงานตามแผนปรับตัวสู AEC ป 53-54 ได 64% สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของ

อาเซียนที่ 53% สะทอนการเตรียมพรอมอยางจริงจัง

2.2.2 อินโดนีเซีย
1) ภาพรวม

เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน 10 ชาติ ซึ่งสามารถสรุป
ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจไดดังน้ี
เมืองหลวง จาการตา
ภาษา ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ
ประชากร ชนพื้นเมืองหลายกลุม มีภาษามากกวา 583

ภาษา รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา
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นับถือศาสนา อิสลาม 87%, คริสต 10%
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข

และหัวหนาฝายบริหาร
GPD 706.7 พันลาน
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)

4200 USD

2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ
จุดออน จุดแข็ง
• ที่ต้ังเปนเกาะและกระจายตัว
 • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนา
เทาที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศ

• ขนาดเศรษฐกิจใหญสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
 • ตลาดขนาดใหญ (ประชากรมากเปนอันดับ
4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต)
 • มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
 • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ
จํานวนมาก โดยเฉพาะถานหิน นํ้ามัน กาซ
ธรรมชาติ โลหะตางๆ
• ระบบธนาคารคอนขางแข็งแกรง

3) ประเด็นท่ีนาสนใจ การลงทุนสวนใหญเนนใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก

2.2.3 ฟลิปปนส
1) ภาพรวม

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษา ภาษาฟลิปโน และภาษาอังกฤษ เปนภาษา

ราชการ รองลงมาเปน สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีน
แตจ๋ิว ฟลิปปนส

ประชากร มาเลย 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชน
พื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10%
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นับถือศาสนา คริสตโรมันคาทอลิก 83% คริสตนิกาย
โปรเตสแตนต, อิสลาม 5%

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเปนประมุข
และหัวหนาฝายบริหาร

GDP ของฟลิปปนส 199.9 พันลาน USD
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)

3,489 USD

2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ
จุดออน จุดแข็ง
• ที่ต้ังหางไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
• ระบบโครงสรางพื้นฐาน และสวัสดีภาพ
ทางสังคมยังไมพัฒนาเทาที่ควร

• ประชากรจํานวนมากอันดับ 12 ของโลก (>
100 ลานคน)
• แรงงานทั่วไปมีความรู-สื่อสารภาษาอังกฤษ
ได

3) ประเด็นท่ีนาสนใจ
• สหภาพแรงงานมีบทบาทคอนขางมาก และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรงอยูเสมอ
• การลงทุนสวนใหญเปนการรองรับความตองการภายในประเทศเปนหลัก

2.3 ทฤษฎีภาษีอากรท่ีดี4
ปจจุบันนักทฤษฎีภาษีมักจะประเมินโครงสรางรายไดดวยเกณฑ  (criteria) 7 ประการ

คือ 1. ความเปนกลาง (neutrality) 2. ประสิทธิภาพ (efficiency) 3. ความเที่ยงธรรม (equity)
4. ความสามารถบริหารได (administrability) 5. ความเรียบงาย (simplicity)
6. เสถียรภาพ (stability)7. ความเพียงพอ (sufficiency)

2.3.1 ความเปนกลาง
ความเปนกลาง หมายถึงการไมมีอิทธิพลของภาษีตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ปกติจะ

ถือกันวาภาษีตางๆ เปนตัวถวงหรือชะลอกิจกรรมเศรษฐกิจ – ภาษีเงินไดจะลดแรงจูงใจที่จะ

4 วินัย วงศสุวรวัฒน, ประสิทธิภาพและความชอบธรรมของภาษี, http://www.bbznet.com
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ทํางาน ภาษีการขายถวงกําลังใจที่จะทําธุรกรรม (transaction) รายยอย และภาษีการออมลดความ
โนมเอียง (propensity) ในการออม ถาภาษีมีความเปนกลางมาก การบิดเบี้ยวทางเศรษฐกิจก็นอย
ขอสมมุติทั่วไปของนักทฤษฎีภาษีสวนใหญคือภาษีทั้งปวงทําใหเกิดการบิดเบี้ยว ความสําคัญจึง
มาอยูที่ภาษีใดเปนภาระนอยที่สุดตอสุขภาพทางเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมแทบทั้งสิ้นของ
สหรัฐฯ มาจากการที่ภาษีทําใหเกิดการบิดเบี้ยวทางเศรษฐกิจ

2.3.2 ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ เปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากภาษีที่นํามาบังคับใชซึ่ง

ทําใหเกิดภาระมากเกินไปหรือเกิดความสูญเสียประโยชน (deadweight loss) ทางเศรษฐกิจ ปกติ
นักเศรษฐศาสตรการภาษีมักถือวาภาษีที่ดีที่สุดคือภาษีที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอย
ที่สุดหรือไมมีเลย โดยที่ความยืดหยุน (ศัพทเทคนิคสําหรับความชันของเสนโคงอุปทานและ
อุปสงค) ของสิ่งตางๆ ยอมผิดแผกกันไป ภาษีมูลคาที่ดินและภาษีมูลคาสิ่งปรับปรุงจึงมี
ผลกระทบขัดแยงกันมากตอการเลือกทางเศรษฐกิจสังคม การใชฐานภาษีซึ่งมีความยืดหยุนนอย
หรือเปนศูนยเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหไมมีการผลักภาระภาษี ความยืดหยุนเปนศูนยเปนอีกวิธี
หน่ึงที่จะบอกวาอุปทานมีลักษณะคงที่ดังเชนกรณีของที่ดิน

2.3.3 ความเท่ียงธรรม
ความเปนธรรม หลักน้ีเปนแกนในการพิจารณาโครงสรางการภาษี ขอที่ตองพิจารณามี

ทั้งเร่ืองความเปนธรรมและการที่จะตองยอมเสียความเปนธรรมบางเพื่อมิใหเสียเกณฑอ่ืนๆ ที่
สําคัญไป เราอาจประเมินผลความเปนธรรมโดยถือตามสิ่งที่เรียกวา  “ความเที่ยงธรรมทางราบ”
(การเสียภาษีเทากันในสถานการณเดียวกัน) และ “ความเที่ยงธรรมทางด่ิง” (ในโครงสรางภาษี
น้ันๆ คนระดับตางๆ รับภาระภาษีตางกันอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด) ทัศนมิติ (perspective)
ขอทายน้ีทําใหมีการใชศัพทจําพวก ภาษีอัตราคงที่ (proportional) อัตรากาวหนา (progressive)
และ อัตราถดถอย (regressive) ภาษีอยางหน่ึงจะมีอัตรากาวหนาเมื่อเทียบกับรายไดถาอัตราสวน
ของภาษีตอรายไดสูงขึ้นในกรณีที่รายไดสูง จะมีอัตราคงที่ถาอัตราสวนคงที่ (constant) และมี
อัตราถดถอยถาอัตราสวนตํ่าลง

                     ยังมีอีกคําถามหน่ึงวาการเก็บภาษีเพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมมากขึ้นน้ันเราควร
ถือเอารายไดหรือทรัพยสินเปนเกณฑ การวัดเองก็ลําบากพอกัน คําถามจําพวกความเที่ยงธรรมน้ี
นับวาสําคัญมากในการพิจารณาภาษีทรัพยสินของสหรัฐฯ (เปนภาษีที่มี 2 สวนรวมกันคือภาษี
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ที่ดินและภาษีสิ่งปรับปรุง เทียบกับของไทยคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งกําลังอยูในขั้นราง
เพื่อใชแทนพระราชบัญญัติ 2 ฉบับคือพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่และพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน) ทั้งน้ีเพราะในชีวิตของเขา ราษฎรไดรวบรวมรายไดที่เหลือไวในรูปของทุน
สวนใหญจะเปนทรัพยสินอันมีทั้งที่ดินและสิ่งปรับปรุง ถึงแมจะมักมีการกลาวอางไปในทาง
ตรงกันขามและยังไมมีการศึกษาพิจารณาอยางเบ็ดเสร็จ แตปจจุบันก็มีความคิดเห็นอยาง
สมานฉันทในกลุมผูเชี่ยวชาญวาภาษีทรัพยสินน้ันมีอัตรากาวหนามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของที่ดิน

2.3.4 ความสามารถบริหารได
ความสามารถบริหารได หมายถึงความงายในการบริหารและการจัดเก็บภาษี ภาษีที่ทํา

ใหเศรษฐกิจบิดเบี้ยวถือวาไมมีประสิทธิภาพ แตภาษีที่ตองเสียคาใชจายในการบริหารมากก็ไมมี
ประสิทธิภาพเหมือนกัน คาใชจายหรือตนทุนเหลาน้ีมิใชมีเพียงการเลี่ยงภาษีและคาทําบัญชี แต
ยังมีการลักลอบหนีภาษีและการโกงภาษี และคาตรวจบัญชีโดยรัฐบาลและการปองกันและ
ปราบปราม ถาผูเสียภาษีทั่วไปรูวาภาษีใดหนีงาย มีความยุงยาก และไมเปนธรรม ภาษีน้ันก็หมด
ความชอบธรรมและยังทําใหรัฐบาลหมดความนาเชื่อถือไปดวย

2.3.5 ความเรียบงาย
ความเรียบงาย ดวยเหตุดังกลาวหลักความเรียบงายจึงมีความสําคัญ: ภาษีถายิ่งมีความ

ซับซอน นักกฎหมายและนักบัญชีก็จะยิ่งหาชองโหวไดมากขึ้น ทําใหเห็นความไมเปนธรรม และ
ทําใหคาใชจายทางการบริหารสูงขึ้น ประชาชนยอมจะรูวาภาษีที่เรียบงายจะทําใหทุกคนตองเสีย
ในสวนของตนอยางเปนธรรม ซึ่งจะชวยสงเสริมความชอบธรรมของระบบภาษีและความยินดี
ปฏิบัติตามระบบ ในระยะที่ผานมาไมนานเราสามารถประเมินมูลคาที่ดินดวยขั้นตอนวิธี
(algorithms) ของคอมพิวเตอร (เรียกวาการประเมินจํานวนมากโดยใชคอมพิวเตอรชวย -
computer-assisted mass appraisal ยอวา CAMA) จึงไมจําเปนตองใชเจาพนักงานประเมิน ใน
แผนที่จะปรากฏเสนมูลคาที่ดินหลายเสน ซึ่งตําบลที่ตางๆ ในเสนเดียวกันมีมูลคาที่ดินตอหนวย
เทากันเปรียบเสมือนเสนความกดอากาศเทา (isobar) ในแผนที่อุตุนิยมวิทยา หรือเสนชั้นความสูง
(contour) ในแผนที่ภูมิประเทศ (topographic map)
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2.3.6 เสถียรภาพ
เสถียรภาพ หมายถึงความสามารถของภาษีที่จะทํารายไดใหแกรัฐโดยไมเปลี่ยนแปลง

มากนักในสถานการณเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยาง ภาษีเงินไดและภาษีการขายจะ
เปลี่ยนแปลงมากตามชวงตางๆ ของวัฏจักรเศรษฐกิจ แตภาษีทรัพยสินจะไมเปลี่ยนมาก น่ีเปน
เหตุผลขอหน่ึงที่ผูบริหารโรงเรียนในสหรัฐฯ มักสนับสนุนใหใชภาษีทรัพยสินเปนฐานในการให
การสนับสนุนแกโรงเรียน

2.3.7 ความเพียงพอ
ความเพียงพอ เรื่องสําคัญในการประเมินคุณคาของภาษีคือตองมีความเขาใจใน

ศักยภาพของการใหรายไดแกรัฐบาลมากเพียงพอ ภาษีที่ถือวาเปนมาใชคือใหรายไดมากสําหรับ
สหรัฐฯ คือภาษีเงินได ภาษีการขาย และ ภาษีทรัพยสิน แถมดวยภาษีบรรษัท (คือภาษีเงินไดนิติ
บุคคลหรือภาษีกําไร) แตนักการเมืองที่ตอตานภาษีเห็นวาภาษีเหลาน้ียิ่งมีอัตราสูงยิ่งมีผลถวง
เศรษฐกิจ จึงนาจะคิดใหมากในการจะเพิ่มภาษีที่มีผลทําใหเศรษฐกิจบิดเบี้ยวไดมาก ขอยกเวนคือ
ภาษีทรัพยสินในสวนที่เปนภาษีมูลคาที่ดิน ซึ่งมีลักษณะความเปนกลางสูงและเขาเกณฑขออ่ืนๆ ดวย
ถือวาเปนภาษีที่ ดีมากเปนหนทางแกทั้งปญหาเน้ือที่และปญหาภาษี

หมายเหตุ - กอนหนาน้ี แอดัม สมิธ ไดวางหลัก (maxim) 4 ขอสําหรับการภาษีไวในหนังสือ
Wealth of Nations (ชื่อหนังสือเต็มๆ วา An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations) เมื่อ ค.ศ. 1776 มีใจความวา ภาษีที่ดีจะตองมีลักษณะดังน้ี

1. เก็บตามสวนกับผลประโยชนที่แตละคนไดรับภายใตการคุมครองของรัฐ
2. กําหนดไดแนนอน ไมใชปราศจากกฎเกณฑหรือคิดตามอําเภอใจของ

เจาหนาที่
3. เก็บในขณะที่ผูเสียภาษีมีความสะดวกที่สุดที่จะจาย
4. สิ้นเปลืองคาจัดเก็บภาษีนอยที่สุด (รวมทั้งคาจางเงินเดือนเจาหนาที่ผูจัดเก็บผู

ปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงหรือลักลอบหนีภาษี ตลอดจนพาหนะและอุปกรณ)

บางทานก็เขียนเปนหัวขอสั้นๆ 4 หัวขอ คือ
1. Equality (หลักเสมอภาค)
2. Certainty (หลักแนนอน)
3. Convenience (หลักสะดวก)
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4. Economy (หลักประหยัด)

สําหรับเฮนรี จอรจ ไดเขียนไวในหนังสือ Progress and Poverty ใน ค.ศ. 1879
ดังน้ี

1. เปนภาระเทาเทียมกัน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในระหวาง
กันเอง (น่ันคือเก็บตามสวนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสังคม)

2. กําหนดไดแนนอน เพื่อใหเจาหนาที่มีโอกาสนอยที่สุดที่จะกดขี่หรือคดโกง
และเพื่อใหผู เสียภาษี เกิดค วามตองการนอยที่สุดที่ จะละเมิดกฎหมายและหลบเลี่ ยง

3. เปนภาระนอยที่สุดแกการผลิต เพื่อใหถวงการผลิตเศรษฐทรัพยนอยที่สุด
4. เก็บไดงาย และเสียคาใชจายในการเก็บแตนอย และเปนภาระโดยตรงแกผูเสีย

ภาษี (คือไมสามารถผลักภาระภาษีใหแกผูอ่ืน เชน บวกเขาไปในราคาสินคาได) ตอมาไดมี
นักวิชาการบางทานเสนอใหมีหลักบัญญัติเพิ่มขึ้นอีก 2 ขอ จากหัวขอภาษาอังกฤษ 4 หัวขอที่
กลาวมาแลวคือ

5. Familiarity เมื่อเคยชินก็เกิดความสะดวก
6. Tax Consciousness ใหรูวาเปนหนาที่ของพลเมืองดีที่จะตองเสียภาษีใหแกรัฐ

2.4 บทสัมภาษณผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนตตอภาษีสรรพสามิตและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

2.4.1 บริษัท ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
1. ชื่อ ตําแหนง สถานที่ทํางาน และลักษณะของธุรกิจ

นายพิทักษ พฤทธิสาริกร ตําแหนงรองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนดาออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายรถยนต

2. คุณเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การรวมตัวของประเทศ 10 ประเทศในอาเซียน โดย

มีเปาหมายดานเศรษฐกิจ คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and
Production Base) โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินลงทุนที่เสรี
มากขึ้น ดวยขนาดของตลาดอาเซียนที่มีประชากรกวา 550 ลานคน ทําใหอาเซียนมีอํานาจซื้อ
สูงขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซียน อีกทั้งเพิ่มอํานาจตอรอง
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และความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีการคาโลก รวมไปถึงยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม

3. คุณคิดวาประชาคมอาเซียนจะสงผลกระทบตอธุรกิจคุณหรือไม
การรวมกันของอาเซียนสงผลใหกําแพงภาษีและขอจํากัดอ่ืนๆในการทําธุรกิจ

ระหวางประเทศในอาเซียนหมดไป  ดังน้ัน จะทําใหการแขงขันในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากจะ
มีผูเลนจากประเทศอ่ืนๆในอาเซียนดวย  แตทวาในขณะเดียวกัน  บริษัทฯ มองวาเปนโอกาสของ
การขยายธุรกิจและลดตนทุนในการผลิต เน่ืองจากตลาดมีขนาดใหญขึ้น เพิ่มความสามารถในการ
คัดสรรและบริหารตนทุนวัตถุดิบรวมถึงแรงงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. คุณคิดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตในปจจุบันจะสงผลกระทบกับทานภายหลังเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหม

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมไดมีผลเกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิตของแต
ละประเทศ จึงไมนามีผลกระทบในทางตรง  แตอยางไรก็ตาม ในทางออม ภาษีส รรพสามิตคือ
ตนทุนอยางหน่ึงในการผลิต หากประเทศไทยมีภาษีสรรพสามิตสูงกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน
จะสงผลใหชาวไทยตองบริโภคสินคาในราคาที่แพงกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน

5. คุณคิดวาฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหทานเสียเปรียบผูนํา
เขาที่ใชฐาน CIF ไหม

การใชฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหเสียเปรียบโดยเฉพาะผูที่
ใชสิทธิ์ Free-zone ที่อางอิงราคา CIF ในการลดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบระหวางการใช
ราคา ณ โรงอุตสาหกรรมและราคา CIF ดังน้ัน เพื่อสรางความเทาเทียมกัน การคิดฐานภาษี
สรรพสามิตควรใชราคาขายปลีก เน่ืองจากกลไกตลาดจะเปนการสะทอนราคาที่เหมาะสม

6. คุณคิดวาขั้นตอนใดในระบบภาษีสรรพสามิตเปนอุปสรรคตอการแขงขันของทาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปจจุบันดวยกฎระเบียบขอกําหนดตางๆ ขั้นตอนการขอคืนภาษีตองใชเอกสารอางอิง
จํานวนมากประกอบกับการยื่นดวยระบบ Manual ทําใหการขอคืนภาษีใชทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวของมาก ในสวนการเตรียมและการตรวจสอบและใชเวลานานกอใหเกิดตนทุนแฝงและไม
เอ้ือตอการเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขัน ควรใหเปนการยกเวนภาษีแทนการขอคืนภาษี
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7. ถาคิดวากรมสรรพสามิตควรปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของทาน

หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตควรเปนไปอยางเปนธรรม รถที่มีลักษณะการใช
งานที่คลายกัน ควรเสียภาษีที่เทากัน ปจจุบัน รถยนตน่ังอเนกประสงค (SUV) ตองแขงขันกับ
รถยนตน่ังกึ่งบรรทุก (PPV) ที่มีลักษณะการใชงานเหมือนกันและมีกลุมลูกคาเดียวกัน แตตอง
แบกรับความเสียเปรียบดานภาษีสรรพสามิตอยูถึง 5-10% เพราะมีการจําแนกรถทั้งสองกลุมอยู
คนละประเภท (Category) ทําใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบกันมาก

นอกเหนือจากน้ี ควรมีการเชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่เปนงานประจําและที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เชนการยกเวน และการขอคืนภาษี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

2.4.2 บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด
1. ชื่อ  ตําแหนง สถานที่ทํางาน และลักษณะของธุรกิจ

นายสมศักด์ิ ธีรธวัชกุล   ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายกฎหมาย บริษัทโตโยตา
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ที่ต้ังเลขที่ 186/1 ถนนทางรถไฟเกา ตําบลสําโรงใต อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะธุรกิจ  ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต นําเขา และ สงออกรถยนตและชิ้นสวน
อะไหลรถยนตยี่หอ โตโยตา

2. คุณเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วาอยางไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปนการรวมกลุมของประเทศในอาเซียน 10

ประเทศ ประกอบดวย บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว พมา
เวียดนาม และไทย โดยเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจสูเปาหมาย 4 ประการ ซึ่งจะตองแลวเสร็จ
ภายในป 2558 ไดแก การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม การสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค การบูรณาการการเขากับ
เศรษฐกิจโลก
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3. คุณคิดวาประชาคมอาเซียนจะสงผลตอธุรกิจคุณหรือไม
การที่อาเซียนกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะทําใหมีการเคลื่อนยาย

สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี ในฐานะผูผลิต ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่
หลากหลายในตนทุนที่ตํ่าลง เน่ืองจากภาษีสงออกและนําเขาในอาเซียนจะเหลือ 0% การขนสง
สินคาก็จะสะดวกขึ้น และตลาดขายสินคาก็ขยายใหญขึ้น แตขณะเดียวกันเราก็มีคูแขงจาก
ประเทศเพื่อนบานดวยเชนกัน

ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต ภายหลังจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ ASEAN Economic Community ขึ้นน้ัน ผูประกอบการทั้งหมดตองการที่จะสรางตลาดเดียว
ใหมีการลงทุนในฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการไหลเขาของเงินทุน เน่ืองจาก
ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งตนทุนในการผลิตที่สูงกวา จึงมีความจําเปนที่ตองยายฐานการผลิต
เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น

4. คุณคิดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตในปจจุบันจะสงผลกระทบกับทานภายหลังเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหม

คิดวาคงมีผลกระทบอยูบางเน่ืองจากมิใชเพียงประเทศไทยเทาน้ันที่มีโรงงานผลิต
รถยนตทั้งน้ีในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีผูผลิตรถยนตอีกหลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฯลฯ รวมถึงผูผลิตรถยนตคายอ่ืน ๆ ตางก็มีความสนใจที่จะเคลื่อนยายการลงทุนมายัง
ประชาคมอาเซียน ดังน้ัน ราคาจําหนายรถยนตในอนาคตจะมีสวนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
รถยนตในประเทศไทย ดวยเหตุน้ี ภาษีสรรพสามิตจะตองจัดเก็บใหสอดคลองตอระบบภาษีที่
จัดเก็บในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ดวย เพื่อมิใหประเทศไทยตองเสียเปรียบทางดานการ
แขงขันกับผูผลิตรถยนตประเทศอ่ืน ๆ ในอนาคต

5. คุณคิดวาฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหทานเสียเปรียบผูนําเขา
ที่ใชฐาน CIF ไหม

ระบบจัดเก็บภาษีในปจจุบันของรถยนตที่ผลิตภายในประเทศ เปนราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม ซึ่งกรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบไดถึงตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริงไดจากหลักฐานของตนทุนและคาใชจายตาง ๆ จากการผลิตไดโดยงาย ซึ่งแตกตางจากผู
นําเขาที่ใชราคา ซี.ไอ.เอฟ ซึ่งไมสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันถึงตนทุนที่แทจริงไดเน่ืองจากเปน
การคาระหวางประเทศ และสินคาไดมีการผลิตขึ้นในตางประเทศ ในปจจุบันยังคงมีคําถาม
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เกิดขึ้นมากมายวา ราคา CIF ที่ผูนําเขา(อิสระ) แสดงไวตาม Invoice น้ัน เปนราคาที่ถูกตอง
แทจริงหรือไมเน่ืองจากรถยนตรุนเดียวกันหากนําเขา โดยผูจําหนายอิสระและผูจําหนายรถยนตที่
ไดรับการแตงต้ัง ราคาจะแตกตางกันอยางมาก ดวยเหตุน้ี ผมจึงมีความเห็นวา ระบบภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บแตกตางกันน้ี จะทําใหผูผลิตรถยนตที่ใชราคา ณ โรงอุตสาหกรรมเปนฐาน
ในการเสียภาษีสรรพสามิตยอมเสียเปรียบผูนําเขารถยนตที่ใชราคา CIF เปนฐานในการเสียภาษี

6. คุณคิดวาขั้นตอนใดในระบบภาษีสรรพสามิตเปนอุปสรรคตอการแขงขันของทาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คิดวาขั้นตอนที่เปนอุปสรรคตอการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ
ขั้นตอนการกําหนดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยังไมมีความชัดเจน เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ในการแขงขันระหวางผูผลิตรถยนตภายในประเทศ และผูนําเขารถยนตอิสระ อีกทั้ง รถยนต
ประเภทจดประกอบซึ่งมีการนําเขาชิ้นสวนเขามาเปนสวน ๆ ใชกระบวนการผลิตเพียงเล็กนอย
ก็สามารถนํามาจําหนายไดในราคาที่ตํ่าเน่ืองจากชําระภาษีที่คอนขางตํ่า ซึ่งถือวาไมเปนธรรมใน
การเสียภาษี หากไมมีความชัดเจนอาจทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมขาดความมั่นใจในการ
กําหนดราคาขายตามที่ควรจะเปนเพื่อใหเกิดการแขงขันระหวางผูประกอบการและผูนําเขา
เน่ืองจากระบบการชําระภาษีของผูประกอบการภายในประเทศยังคงเปนระบบประเมินต นเอง
ซึ่งแตกตางจากผูนําเขา ดังน้ัน อาจมีความวิตกกังวลตอการถูกตรวจสอบยอนหลัง

7. ทานคิดวากรมสรรพสามิตควรปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของทาน

ปรับปรุงหลักเกณฑเร่ืองการนํารถทดลองประกอบออกไปทําการทดสอบเพื่อลด
จํานวนวันเวลาที่จะตองใชในการทดสอบระบบของรถยนตที่จะผลิตในแตละรุน ซึ่งปจจุบันมี
ขั้นตอนการขออนุญาตที่คอนขางยุงยาก รวมถึงขึ้นตอนในการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับ
วัตถุดิบที่ใชในการประกอบรถยนตเพื่อลดตนทุนที่ไมจําเปนของผูประกอบการ และอํานวยความ
สะดวกเร่ืองของการสงออกรถยนตเพื่อไปจําหนายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทที่ 3
การศึกษาเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทย

อินโดนีเซีย และฟลิปปนส

ภาษีสรรพสามิตรถยนต
3.1 ภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทย5

ภาษีสรรพสามิตถือเปนระบบภาษีทางออม (Indirect Tax) ที่ถือเปนแหลงรายได
หน่ึงของรัฐ โดยในประเทศไทยไดมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาเปนเวลานาน แลว โดยจะ
เลือกเก็บภาษีจากสินคา และบริการบางประเภทเทาน้ัน ซึ่งในการจัดเก็บจะยึดหลัก 3 ประการ คือ

1. สินคาที่สงผลตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี ( Sin and Health) เชน สุรา ยาสูบ ไพ
2. สินค าและบริการ ประเภทฟุม เฟอย (Luxury) เชน รถยนต  นํ้าหอม

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองด่ืม เรือ สถานอาบนํ้า อบตัว และนวด ไนตคลับและดิสโกเธค
3. สินคาที่สงผลตอสิ่งแวดลอม (Environment) เชน นํ้ามัน รถยนต แบตเตอร่ี

เคร่ืองปรับอากาศ รถจักรยานยนต สารทําลายชั้นบรรยากาศ
 จากหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกลาว ในปจจุบันกรมสรรพสามิตไดมี

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในสินคาและบริการ ทั้งหมด 19 ประเภท  ในที่น้ีรวมถึงรถยนต  ที่
กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ โดยอาศัยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งได
กําหนด นิยาย และประเภทของรถยนต ที่จะจัดเก็บภาษีดังน้ี

3.1.1 “นิยาม”6

รถยนต คือ รถที่มีลอต้ังแตสามลอขึ้นไป และเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอ่ืน แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหน่ึงลอและ
รถยนตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

5 อ. ประภาศ คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, 254, หนา 57-73.
6 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
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รถยนตน่ัง คือ รถเกงหรือรถยนตที่ออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับน่ังเปนปกติวิสัย
และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอเปนเน้ือ
เดียวกันในลักษณะถาวรดานขาง หรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่น่ัง ทั้งน้ีไมวา
จะมีที่น่ังเทาใด

รถยนตโดยสาร คือ รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวนมาก
รวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน

รถยนตกระบะ คือ รถยนตที่มีที่น่ังดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ และตอนหลังเปน
กระบะบรรทุก ซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา

3.1.2 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีรถยนต7
ผูมีหนาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจแบงออก

ไดเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี
(1) ผูประกอบอุตสาหกรรม  ไดแก   เจาของหรือผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม
(2) ผูนําเขา  ไดแก  เจาของ หรือบุคคลอ่ืน  ซึ่งเปนผูครอบครอง หรือมีสวนไดเสีย

ชั่วขณะหน่ึงในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของน้ันเขามาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบไปโดยถูกตองพน
จากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา “ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานอง
เดียวกันโดยอนุโลม

(3) บุคคลอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสียภาษี ไดกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปนผู
มีหนาที่เสียภาษีดวยในบางกรณีการที่กฎหมายกําหนดไวเชนน้ีก็เพื่อเปนการปองกันปญหาการ
หลีกเลี่ยงภาษีและเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดใหบุคคลอ่ืนมีหนาที่เสียภาษีดวย คือ ผูโอน ผูรับโอน และหรือบุคคล
อ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษี สําหรับสินคานําเขาที่ไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษีตาม
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2527 ผูโอนและผูรับโอน  หรือผู
ไดรับเอกสิทธิ  สําหรับสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักรซึ่งจําหนายใหแกผูไดรับเอกสิทธิโดยไดรับ
ยกเวนหรือคืนภาษี ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เจาของ
คลังสินคาทัณฑบน  ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผูดัดแปลง
รถยนต (ม.144 เบญจ) ผูกระทําความผิดตาม  ม.161, ม.162 (ม.163

7 อ. ประภาศ คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, 2542, หนา 82-93.
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3.1.3 ความรับผิดในอันตองเสียภาษีรถยนต8
(1) กรณีสินคาที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นใน

เวลาที่นําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม
(2) กรณีสินคานําเขา ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับ

ผิดในอันจะตองเสียภาษีศุลกากรสําหรับของที่นําเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

3.1.4 ฐานภาษีสรรพสามิต9

ฐานภาษี หมายความถึง สิ่งที่ใชเปนฐานประกอบกับอัตราภาษีเพื่อคํานวณใหไดมาซึ่ง
จํานวนเงินคาภาษี

(1) ฐานภาษีสําหรับสินคา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ไดกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสียภาษีสําหรับสินคาไว 2 กรณี คือ การเสียภาษีตามปริมาณหรือตาม
สภาพ (Specific) และการเสียภาษีตามมูลคาหรือตามราคา (Ad Valorem) ซึ่งหากสินคาใดที่ระบุ
อัตราภาษีไวทั้งตามมูลคาและตามปริมาณ ใหเสียในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวาดังน้ัน การคํานวณ
ภาษีจึงตองคํานวณเปรียบเทียบระหวางอัตราตามมูลคาและตามปริมาณวาอัตราใดจะคิดเปนเงิน
ไดสูงกวา ผูมีหนาที่ก็ตองเสียภาษีสําหรับจํานวนน้ัน

ฐานภาษีตามปริมาณ  คือ  ฐานภาษีที่คํานวณโดยถือตามหนวยตามนํ้าหนักสุทธิ
หรือตามปริมาณสุทธิของสินคา เชน ภาชนะ ลูกบาศกเซนติเมตร กิโลเมตร ลิตร ซึ่งสินคาที่
ตองเสียภาษีตามปริมาณนั้น ใหถือตามหนวยตามนํ้าหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของ
สินคาน้ัน

ฐานภาษีตามมูลคา  คือ ฐานภาษีที่คํานวณโดยถือตามมูลคาของสินคาหรือบริการ
น้ัน ๆ ประกอบดวย

กรณีสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
รวมภาษีสรรพสามิตที่ถึงตองชําระ

(2) กรณีสินคาท่ีนําเขา ใหถือราคา ซี .ไอ.เอฟ ของสินคาบวกดวยอากรขาเขา
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและคาธรรมเนียมอื่น
ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีการวมภาษีสรรพสามิตที่พึงตองชําระ (ราคา ซี.ไอ.
เอฟ. ไดแก ราคาสินคาที่บวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร)

8 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
9 อ. ประภาศ คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, 2542, หนา 111 และหนา 123.
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3.1.5 อัตราภาษีสรรพสามิต10

อัตราภาษี

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปจจุบันประเภท
ที่ รายการ

ตามมูลคา (รอย
ละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

รถยนต

(1) รถยนตนั่ง

     (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 2,000 C.C.และมีกําลงัเคร่ืองยนตไม
เกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 30 -

     (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ
2,000 C.C.แตไมเกิน 2,500 C.C. และมี
กําลังเคร่ืองยนตไม เกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 35 -

     (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ
2,500 C.C.แตไมเกิน 3,000 C.C. และมี
กําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 40 -

(1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,000 C.C.หรือมีกําลังเคร่ืองยนตเกิน 220
แรงมา (HP)

50 - 50 -

(2) รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด

(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 3,250 C.C.

50 - 20 -

(2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ
3,250 C.C.

50 - 50 -

(3) รถยนตนั่งที่มีกระบะ (DOUBLE
CAB) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด

 (3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 3,250 C.C.

50 - 12 -

05.01

(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,250 C.C.

50 - 50 -

10 พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527



23

อัตราภาษี

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปจจุบันประเภท
ที่ รายการ

ตามมูลคา (รอย
ละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

(4) รถยนตนั่ง ซึ่งมีคุณลกัษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด ที่ผลิตจากรถยนตกระบะหรือ
แชสซีสและกระจกบงัลมหนา (Chassis
With Windshield) ของรถยนตกระบะ
หรือดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะ

 (4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู
ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด

    (4.1.1) ที่มีความจุของกระบอก
สูบไมเกิน 3,250 C.C.

50 - 3 -

    (4.1.2) ที่มีความจุของกระบอก
สูบเกิน 3,250 C.C.

50 - 50 -

(4.2) ที่ดัดแปลงโดยผูดัดแปลง ตาม
มาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144
ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ

50 - อัตราภาษีตาม
(1) รถยนตนั่ง
(1.1) ถึง (1.4)

-

- รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน

(1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน
2,000 C.C. และมกีําลังเคร่ืองยนตไมเกิน
220 แรงมา (HP)

50 - 30 -

(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมีกําลงั
เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 35 -

05.02

(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมีกําลงั
เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา HP

50 - 40 -

(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000
C.C.หรือมีกําลังเคร่ืองยนตเกิน 220
แรงมา (HP)

50 - 50 -
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อัตราภาษี

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปจจุบันประเภท
ที่ รายการ

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

- รถยนตนั่งที่นําไปติดตั้งกาซชุดอุปกรณที่ใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV-Retrofit)

อัตราภาษีตาม
05.01 (1.1)

ถึง (1.3)

05.01
และ
05.02

- รถยนตโดยสารที่นําไปติดตั้งกาซชุดอุปกรณที่ใช
กาซธรรมชาติ (NGV-Retrofit)

อัตราภาษีตาม
05.02 (1) ถึง

(3)

- รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10
คน
(1) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คน ซึ่งใชเปนรถพยาบาลของสวนราชการ
โรงพยาบาลหรือองคกรการสาธารณกุศลตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และจํานวนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด

50 - ยกเวน -

(2) รถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คนประเภทประหยัดพลังงาน
      (2.1) แบบผสมที่ใชพลงังานเชื้อเพลิงและไฟฟา
(Hybrid Electric Vehicle)

     (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน
3,000 C.C.

50 - 10 -

(2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,000 C.C.

50 - 50 -

05.01
และ
05.02

 (2.2) แบบพลังงานไฟฟา (Electric Powered
Vehicle)

50 - 10 -

(2.3) แบบเซลลเชื้อเพลงิ (Fuel Cell Powered
Vehicle)

50 - 10 -

(2.4) รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

(2.4.1) เคร่ืองยนตเบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไมเกิน 1,300 C.C

50 - 17 -

(2.4.2) เคร่ืองยนตดีเซล ที่มีความจุของ
กระบอกสูบ ไมเกิน 1,400 C.C

50 - 17 -
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อัตราภาษี

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปจจุบันประเภท
ที่ รายการ

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

(3) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คน ประเภทใชเชื้อเพลิงทดแทนที่มคีวามจุก
ของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
      (3.1) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอย
กวารอยละ 20 เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได
               (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน
2,000 C.C. และมกีําลังเคร่ืองยนตไมเกิน 220
แรงมา (HP)

50 - 25 -

                (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,000 C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมีกําลัง
เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา

50 - 30 -

      (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,500 C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมีกําลัง
เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 35 -

               (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกเกิน 3,000
C.C. หรือมีกําลังเคร่ืองยนตเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 50 -

(3.2) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติได

(3.3) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอล ไมนอย
กวารอยละ 85 เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได

50 - 20 -

(3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสบูตั้งแต
1,780 C.C. แตไมเกิน 2,000 C.C. และมีกําลัง
เคร่ืองยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

(3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสบูเกิน 2,000
C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมกีําลงัเคร่ืองยนต
ไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 22 -

(3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสบูเกิน 2,500
C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมกีําลงัเคร่ืองยนต
ไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50 - 27 -

(3) รถยนตนั่งสามลอ และรถยนตนั่งที่ผลติ
ขึ้นโดยใชเคร่ืองยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.

50 - 32 -

(4.1) รถยนตนั่งสามลอ

(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเคร่ืองยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.
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อัตราภาษี

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปจจุบันประเภท
ที่ รายการ

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเคร่ืองยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.

50 - 5 -

(1) รถยนตกระบะที่ออกแบบสําหรับใหมีน้ําหนัก
รถรวม

50 - 5 -

น้ําหนักบรรทุกไมเกิน 4,000 กิโลกรัม

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250
C.C.

(1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด

50 - 3 -

(1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกเหนือจาก
(1.1.1)

50 - 18 -

05.90 (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C. 50 - 50 -

หมายเหตุ ประกาศ กค. = ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต
3.1.6 วิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิต11

(1) กรณีท่ีผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)
การคํานวณภาษี/ฐานภาษี
ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณภาษี

สรรพสามิต ไดดังน้ี

= มูลคา x อัตราภาษีสรรพสามิต

= (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย)
x อัตราภาษีสรรพสามิต

ภาษี
สรรพสามิต

= ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคา
ใหคํานวณคาภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตรากอน และใหใชอัตราที่คิดไดสูงกวา

11 กรมสรรพสามิต, http://www.excise.go.th/index.php?id=137



27

ตัวอยางการคํานวณภาษี กรณีท่ีผลิตในราชอาณาจักร
บริษัท รถยนตไทย จํากัด นําสินคาออกจากโรงงานเปนรถยนตน่ัง ยี่หอ มาสดา รุน

RX-11 ความจุกระบอกสูบ 2,960 ซี.ซี. กําลังเคร่ืองยนต 225 แรงมา (HP) จํานวน 20 คัน ราคา
ขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คันละ 500,000 บาท จงคํานวณคาภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย

วิธีการคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต = มูลคา x อัตราภาษี

จากมูลคารถยนตตอหนวย = 500,000 บาท

มูลคารวมรถยนต 20 คัน = 500,000 x 20 = 10,000,000 บาท

ตองใชอัตราภาษีตามูลคารอยละ 50 เน่ืองจากแรงมาเกิน 220 แรงมา แมวาความจุกระบอกสูบไม
เกิน 3,000 C.C. ก็ตาม

แทนคาในสูตร

= 10,000,000 x (50/100)ภาษีสรรพสามิต

= 5,000,000 บาท

เพราะฉะน้ันจะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 5,000,000 บาท
พรอมดวยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยรอยละ10 ของคาภาษี = 500,000 บาท
รวมภาษีตองชําระ = 5,500,000 บาท

(2) กรณีนําเขาจากตางประเทศ ม.8 (3)
ผูนําเขามีหนาที่เสียภาษีในอัตราภาษีที่กําหนดโดยใหถือมูลคา คือ ราคา C.I.F. ของ

สินคาบวกดวยอากรคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม

= มูลคาดังกลาว x อัตราภาษีสรรพสามิตภาษี
สรรพสามิต = ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม )

x อัตราภาษี
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ตัวอยางการคํานวณภาษี กรณีนําเขาจากตางประเทศ
บริษัท ผูนําเขารายหน่ึง นําเขารถยนตน่ัง ชนิดสเตชั่นแวกอน จํานวน 1 คัน ขนาด

ความจุกระบอก 3400 ซี.ซี. 198 แรงมา (1-10) ราคา ซี.ไอ.เอฟ 607,914.42 บาท (คือ ราคาสินคา
+ คาขนสง +คาประกันภัย) อากรขาเขา 486,331.54 บาท และ อัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลคา
รอยละ 50

วิธีการคํานวณ
ภาษี
สรรพสามิต

= ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืนไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x
อัตราภาษี 1

= 15,000,000 + 2,000 + 8,000,000ราคา C.I.F

= 15,802,000 บาท

= 3,000,000 x 0.1อากรขาเขา

= 300,000 บาท

= ( 607,914.42 + 486,331.54 ) x 50/100

= 547,122.98 / 0.45

ภาษี
สรรพสามิต

= 1,215,828 บาท

3.1.7 การควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต12

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดใหมีการควบคุมการจัดเก็บภาษี
โดยผูมีหนาที่เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวของก็มีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อให
ระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวม 8 วิธี คือ

(1) การใชแสตมปสรรพสามิต  โดยการใชแสตมปที่รัฐบาลทําหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใช
ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปดบนภาชนะบรรจุสินคาประเภทเคร่ืองด่ืม
เพื่อแสดงวาสินคาไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว

12 กรมสรรพสามิต, http://www.excise.go.th/index.php?id=137
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(2) การใชเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน โดยการใชจุกจีบฝาเกลียว
ปดบนภาชนะบรรจุสินคาเพื่อแสดงวาสินคาไดเสียภาษีสรรพสามิตแลวแทนแสตมปสรรพสามิต
เชน เคร่ืองด่ืม  เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน

(3) การใชระบบบัญชีควบคุมการผลิตและจําหนาย โดยการตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีประจําวันที่แสดงจํานวนวัตถุดิบ การผลิต และการจําหนายสินคา

(4) การใหเจาหนาที่ไปควบคุมสถานที่ที่เกี่ยวของกับสินคาที่ตองเสียภาษี
(5) อธิบดีกรมสรรพสามิตใชอํานาจในการดําเนินการควบคุมการจัดเก็บภาษีเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ เชน สั่งใหเจาหนาที่สรรพสามิตไปปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี กรณีเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยออกคําสั่งเปนหนังสือใหเขาไป
ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อทําการตรวจคนยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน
ที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีที่จะตองเสียได

(6) การใชเคร่ืองมือวัดปริมาณสินคาที่นําออกจากโรงงานผลิต เชน ใชมาตรวัด
ปริมาณนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันที่นําออกจากโรงกลั่นนํ้ามัน

(7) การตรวจสอบภาษี  ในการเสียภาษีสรรพสามิตเปนระบบประเมินตนเอง ดังน้ัน
จึงตองมีการตรวจสอบการเสียภาษีวายื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม
จํานวนภาษีที่ยื่นถูกตองครบถวนหรือไม โดยจะทําการตรวจสอบจากแบบรายการภาษีที่ยื่น งบ
เดือนและรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และการจําหนายสินคา บัญชี  เอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน ใบกํากับภาษี รายการภาษีซื้อ รายการภาษีขาย หากปรากฏวาไมยื่นแบบรายการ
ภาษีภายในเวลาที่กําหนด หรือยื่นชําระภาษีไมถูกตอง ก็จะตองทําการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงิน
เพิ่มตอไป  ซึ่งในกฎหมายที่จัดเก็บภาษีฉบับอ่ืน ๆ ไมไดกําหนดไว

(8) การตรวจปราบปราม ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตองใชวิธีการ
ตรวจปราบปรามสินคาที่ไมชอบดวยกฎหมายควบคูกันไปดวย เพื่อชวยสรางความเปนธรรมใน
ระบบภาษีใหมีการเสียภาษีโดยเทาเทียมกัน ซึ่งกรณีน้ีจะมีบทลงโทษทางอาญาใชบังคับแกผูกระทํา
ความผิด
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ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี กําหนดเวลาท่ีย่ืนแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษี (ม.48)

สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.10

 สินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม
o ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นํา

สินออกออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแต เปน
การนําไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน

o คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร

o เขตปลอดอากร
o เขตอุตสาหกรรมสงออก และถา นําสินคา

ดังกลาวไปใชภายโรงอุตสาหกรรมก็ใหถือ
เปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม

     ยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระ
ภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหมายเหตุ
อาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือ คลังสินคา
ทัณฑบนฯ โดยมีหลักประกันได ตาม
มาตรา 52 หรือ ไดรับสิทธิขยายเวลา
ชําระภาษีตาม มาตรา 14

นอกจากน้ี ตามมาตรา 13 ไดกําหนดหลักความ
รับผิดชอบไวดังน้ี

มาตรา 13 “ในกรณีเปนการนําสินคาออกไป
จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑ
บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสินคาตาม
มาตรา 19 (6) ใหความรับผิดชอบในอัน
จะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมความรับผิดใน
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 ใน
ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร เวนแตใน
กรณีที่มีการปฏิบัติฝาฝน มาตรา 19(6) ให
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเปนไป
ตามมาตรา 10”

มาตรา 19 (6) “เปนการนําสินคาออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหวาง
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หมายเหตุ ประกาศกรมฯ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการชําระภาษีรถยนตที่นําไปแสดง
หรือเก็บไวในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ที่มีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี เกิดขึ้นพรอมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 1 มกราคม 2535

กรณีอื่น
นอกจากกรณี 1-5 แลว ยังมีกรณีผูมีหนาที่เสียภาษีประเภทอ่ืน ตามมาตรา 11 12 42 56 57 และ
56* ที่กฎหมายไดกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี และชําระภาษีไวตามมาตรา 48(4) กลาวคือ

ขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจําหนาย
ทั้งน้ี ตามประเภทสินคา หลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด แต
ระยะเวลาทดสอบประสิทธิภาพของสินคา
ในขั้นตอนการจําหนายตองกําหนดไมเกิน
สามสิบวัน และในกรณีมีเหตุจําเปนอธิบดี
จะขยายเวลาใหก็ได แตรวมกันแลวตองไม
เกิน หกสิบวัน”

กรณีดัดแปลง ม.144 จัตวา (1)

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อการ
ดัดแปลงสิ้นสุดลง

     ยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระ
ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
จากเดือนที่การดัดแปลงสิ้นสุดลงตาม
ม.144 ฉ.(3) และ ประกาศกรมฯ เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี ลงวันที่ 1 มกราคม 2535

กรณีนํารถยนตไปแสดงหรือเก็บไวในสถานแสดง
รถยนตเพื่อขาย ม.144 จัตวา (2)

ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

     ยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระ
ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีความรับผิดเกิดขึ้นตาม ม.144
ฉ.(4) และประกาศกรมฯ
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ใหยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิด
ในอันจะตองเสียภาษีที่เกิดขึ้น
3.2 ภาษีสรรพสามิตรถยนตอินโดนีเซีย13

3.2.1 หลักการ
ประเทศอินโดนิเซียมีภาษีที่จัดเก็บสินคารถยนต นอกเหนือจากภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)

รอยละ 10 คือ ภาษีสินคาฟุมเฟอย (Luxury god Goods tax) ซึ่งไมสามารถขอคืนไดเหมือนกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีสําหรับสินคารถยนตจะกําหนดอัตราเปนรอยละจากมูลคาของรถยนต
(Ad Valorem) ซึ่งจะมีอัตราแตกตางกันไปตามชนิดของรถยนต ซึ่งแบงออกเปน

3.2.2 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีรถยนต
 ผูประกอบอุตสาหกรรม สําหรับรถยนตที่ผลิตในประเทศ
 ผูนําเขา สําหรับรถยนตนําเขา

3.2.3 ฐานภาษีสรรพสามิตรถยนต
 ประเทศอินโดนีเซียใชฐานมูลคา (Ad Valorem) ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

3.2.4 ประเภทรถยนตและอัตราภาษี
 สําหรับสินค ารถย นตจะกํ าหนดอัตรา เปนรอยละจาก มูลค าของรถยนต

(Ad volorem) ซึ่งจะมีอัตราแตกตางกันไปตามชนิดของรถยนต ซึ่งแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก
รถยนตน่ัง (Sedan) รถตูอเนกประสงค (Multi Purpose Vehicle : MPV) รถสปอรตอเนกประสงค
(Sport Utility Vehicle: SUV) และรถยนตกระบะ นอกจากน้ี อัตราภาษีดังกลาวยังแปรผันตาม
ขนาดของเคร่ืองยนต

ประเภทรถยนต เคร่ืองยนต อัตราภาษี
รถยนตเกา

อัตราภาษี
รถยนตใหม

Sedan cc < 1.5 30 30

13 การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิต, สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2549, หนา 147-163
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MPV (4x2)

SUV (4x4)

Commercial Double
Cabin (4x2 and 4x4)

1.5 < cc < 3.0(P) 2.5(D)
cc > 3.0(P) 2.5(D)
cc < 1.5
1.5 < cc < 2.5
2.5 < cc < 3.0(P)
cc > 3.0(P) 2.5(D)
cc < 1.5
1.5 < cc < 3.0(P) 2.5(D)
cc > 3.0(P) 2.5(D)

GVW  0.5 tons (P/D) all cc

40
75
10
20
40
75
30
40
75

20

50
75
10
25
50
75
30
50
75

25

3.3 ภาษีสรรพสามิตรถยนตฟลิปปนส14

3.3.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีรถยนต
 ผูประกอบอุตสาหกรรม สําหรับรถยนตที่ผลิตในประเทศ
 ผูนําเขา สําหรับรถยนตนําเขา

3.3.2 ฐานภาษีสรรพสามิตรถยนต
ประเทศฟลิปปนสใชฐานมูลคา (Ad Valorem) ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 ฐานราคาขาย (Selling Price) คือ ราคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมขาย หรือราคาที่

ผูนําเขาขาย

3.3.3 ประเภทรถยนตและอัตราภาษี
 อัตราภาษีตามขนาดของเคร่ืองยนตและชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิง (in cc.)

ขนาดเคร่ืองยนต
นํ้ามันเบนซิน

ขนาดเคร่ืองยนต
นํ้ามันดีเซล

อัตราภาษี

ต้ังแต 1600 ต้ังแต 1800 15%

14 Bureau of Internal Revenue Republic of the Philippines, CHAPTER VI – EXCISE TAX ON
MISCELLANEOUS ARTICLES, http://www.bir.gov.ph/taxcode/2083.htm



34

1601 - 2000 1801 - 2300 35%
2001 - 2700 2301 - 3000 50%
2701 ขึ้นไป 3001 ขึ้นไป 100%

3.3.4 กรณีรถยนตนําเขาท่ีมิไดมีไวเพื่อจําหนาย
 ใหใชราคาประเมินของกรมศุลกากรบวกอากรนําเขาเปนฐานในการคํานวณภาษี

สรรพสามิตโดยจัดเก็บในอัตรา 10 เปอรเซ็นต

3.4 เปรียบเทียบโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียและ
ฟลิปปนส

3.4.1 ฐานภาษี
จากฐานภาษีสรรพสามิตของทั้ง 3 คือ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

ฟลิปปนส ดังกลาวขางตน ใชฐานภาษีสรรพสามิตรถยนตตามมูลคา (Ad Valorem) แตอยางไรก็ดี
ทั้ง 3 ประเทศยังมีขอแตกตางกัน ดังน้ี
ประเทศ ฐานมูลคา
ประเทศไทย ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม (ผลิตในประเทศ)

ราคา  CIF บวกอากร (นําเขา)
อินโดนีเซีย มูลคารถยนต
ฟลิปปนส ราคาขาย

ซึ่งจะเห็นไดชัดวาประเทศไทยใชฐานภาษีสรรพสามิตรถยนตอยู 2 ฐาน คือ ฐานราคา
ณ โรงอุตสาหกรรม กรณีผลิตในประเทศ และฐานราคา ซี.ไอ.เอฟ บวกอากร กรณีนําเขา ซึ่งทั้ง
สองฐานมีการคํานวณภาษีสรรพสามิตที่แตกตางกันทําใหเกิดการไดเปรียบและเสียเปรียบ
ระหวางผุผลิตภายในประเทศกับผูนําเขารถยนตจากกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งหากมีการถายโอน
ราคา (Transfer Pricing) เชนสําแดงราคา ซี .ไอ .เอฟ ตํ่ากวาความเปนจริง ทําใหเสียภาษี
สรรพสามิตตํ่ากวาผูประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่ตองเสียภาษีจากราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม เปนเหตุใหผูประกอบอุตสาหกรรมภายในเสียเปรียบในดานตนทุนทางภาษีอีกทั้ง
รัฐก็จัดเก็บภาษีนําเขาไดลดลงดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส ที่มี
ฐานมูลคาเพียงฐานเดียวที่ใชกับทั้งรถยนตที่ผลิตในประเทศและรถยนตที่นําเขาจากตางประเทศ
ทําใหไมมีการไดเปรียบเสียบเปรียบระหวางรถยนตนําเขาและรถยนตที่ผลิตในประเทศ
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โดยหลังจากป 2558 ที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวการ
นําเขารถยนตจากกลุมประเทศสมาชิกอาจมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งถาฐานภาษียังมีความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางรถยนตที่ผลิตในประเทศและรถยนตนําเขาก็จะสงผลทําใหอุตสาหกรรม
รถยนตไทยมีปญหาไดและมากไปกวาน้ัน ปจจุบันกรมศุลกากรเปนผู รับมอบอํานาจกรม
สรรพสามิตในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต โดยคํานวณจาก ซี.ไอ.เอฟ บวกอากรขาเขา
คูณดวยภาษีสรรพสามิต ซึ่งตอไปถากรมศุลกากรไมคํานวณ ซี.ไอ.เอฟ ใหแลว เพราะศุลกากรไม
มีความจําเปนในการกําหนดราคา ซี.ไอ.เอฟ เพื่อใชเปนฐานในการคํานวณอากรขาเขาจากอัตรา
ภาษีศุลกากรเปน 0 ทําใหกรมสรรพสามิตจะตองดําเนินการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ ดวยตนเอง
ซึ่งเปนเร่ืองที่ยาก กรมสรรพสามิตยังขาดความชํานาญในการคํานวณฐานราคา ซี .ไอ.เอฟ อยาง
มาก และอาจเปนชองทางใหผูประกอบอุตสาหกรรมมีการยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศเพื่อ
สามารถที่จะใชประโยชนจากการใชฐานราคา ซี .ไอ.เอฟ ที่ตํ่า เปนประโยชนในการเสียภาษี
สรรพสามิตได

ดังน้ันในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ควรมีการปรับปรุงใหมีฐานภาษีเปนฐานเดียว
อยางเชน ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส โดยเฉพาะฐานการนําเขา เพื่อไมใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศเสียเปรียบในเร่ืองของฐานภาษี และเปนไปตามหลักทฤษฎีภาษีที่มี
ในหลักความเสมอภาคทางภาษี

3.4.2 จุดความรับผิดในการเสียภาษี
อีกปญหาหน่ึงของระบบภาษีสรรพสามิต คือ กรณีสินคานําเขา กฎหมายกําหนดให

ความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดของภาษีศุลกากร ซึ่งการเขารวมเปนประชาคมอาเซียนจะ
ทําใหภาษีศุลกากรสินคาที่นําเขาจากกลุมประเทศสมาชิก 10 ชาติเปน 0 สงผลใหไมมีจุดความรับ
ผิดทางภาษีศุลกากรหรืออาจมีแตไมเขมงวดเพราะภาษีศุลกากรเปนอัตรา 0 ทําใหสงผลทางออม
ใหไมมีจุดความรับผิดทางภาษีสรรพสามิตไปดวยซึ่งทําใหเกิดความยุงยากในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต กรณีน้ีกรมสรรพสามิตอาจจะตองมีการสรางจุดพักสินคาหรือคลังสินคาทัณฑบน
ขึ้นเพื่อใชเปนจุดรับความรับผิดในการเสียภาษีแทนสําหรับการนําเขารถยนตที่ตองเสีย ภาษี
สรรพสามิต

3.4.3 อัตราภาษี
จากโครงสรางการจัดเก็บภาษีรถยนตของไทยซึ่งมีอัตราภาษีหลายอัตราดังกลาวขางตน

ซึ่งมีความซับซอนมากกวาอัตราภาษีรถยนตเมื่อเทียบกับกลุมประเทศสมาชิก 10 ชาติ อันสงผล
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กระทบตอหลักการสะดวกงายไดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามหลักการทฤษฎีภาษีที่ดี
ดังกลาวในบทที่ 2และอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันของไทยได

ตารางเปรียบเทียบอัตราภาษีรถยนต15

ประเทศ <2000cc 2-
3000cc

>3000cc 10-16
seat

>16
seat

Pick-
up

อินโดนีเซีย 20% 40% 75% 10%
บูรไน 20% 20% 20% 20% 10% 20%
กัมพูชา 45% 45% 45%
ลาว 65% 75% 90% 20% 20% 20%
มาเลเซีย 80% 90% 105% 105% 105%
พมา 25% 25% 25% 20% 20%
ฟลิปปนส 15% 50% 100%
สิงคโปร 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ไทย 30% 40% 50%
เวียดนาม 45% 50% 60% 30% 15% 15%

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนคูแขงหลักของ
อุตสาหกรรมรถยนตจะเห็นไดวา อัตราภาษีของประเทศไทยแมโดยหลักการจะมีเพียง 3 อัตราก็
จริงแตในขอเท็จจริงแลวไดมีประกาศกฎกระทรวงการคลัง จัดเก็บภาษีหลายอัตรา โดยแบงตาม
ประเภทรถยนตที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีจํานวนมากถึง 40 ประเภทรถยนต เชน รถยนตน่ัง
ซึ่งยังแบงออกเปน 4 ประเภท 1) รถยนตน่ัง (รถเกง) 2) รถยนตน่ังกึ่งบรรทุก 3) รถยนตน่ังที่มี
กระบะ (DOUBLE CAB) 4) รถยนตน่ังที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะ ซึ่งในแตละประเภทก็มีอัตรา
ภาษีแตกตางกัน เชน รถยนตน่ังกึ่งบรรทุก (PPV) ขนาดที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250
ซีซี เก็บอัตรารอยละ 20 เกินกวา 3,250 ซีซี เก็บอัตรารอยละ 50 สวนรถยนตน่ังที่มีกระบะ
(Double Cab) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ซีซี เก็บอัตรารอยละ 12 เกินกวา 3,250 ซี
ซี เก็บอัตรารอยละ 50 เปนตน

15 Republic of Indonesia Ministry of Finance, http://www.depkeu.go.id/Eng/?menu=english
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แตประเทศอินโดนีเซียมีการแบงประเภทรถยนต 4 ประเภทและอัตราภาษีสรรพสามิต
ประมาณ 11 อัตรา สวนประเทศฟลิปปนสมีประเภทรถยนตอยู 2 ประเภท คือ เคร่ืองยนตเบนซิน
และเคร่ืองยนตดีเซล และอัตราภาษีอยูที่ 8 อัตรา

เปรียบเทียบประเภทรถยนตท่ีเสียภาษีสรรพสามิต
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

ประเภทรถยนต -รถยนตน่ัง
-รถยนตน่ังกึ่ง
บรรทุก (PPV) ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
-รถยนตน่ังที่มี
กระบะ (DOUBLE
CAB) ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
-รถยนตน่ัง ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด ที่
ผลิตจากรถยนต
กระบะหรือแชสซีส
และกระจกบัง

-รถยนตน่ัง Sedan
-รถยนต
อเนกประสงคMPV
(4x2)
-รถยนต
อเนกประสงคSUV
(4x4)
-รถยนตเพื่อการ
พาณิชย
Commercial Double
Cabin (4x2 and
4x4)

- รถยนตเคร่ืองยนต
เบนซิน
-รถยนตเคร่ืองยนต
ดีเซล

ลมหนา (Chassis
With
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Windshield) ของ-
รถยนตกระบะหรือ
ดัดแปลงมาจาก
รถยนตกระบะ
-รถยนตโดยสารที่มี
ที่น่ังไมเกิน 10 คน
-รถยนตน่ังที่นําไป
ติดต้ังกาซชุดอุปกรณ
ที่ใชกาซธรรมชาติ
(NGV-Retrofit)
-รถยนตน่ังหรือ
รถยนตโดยสารที่มีที่
น่ังไมเกิน10 คน
-รถยนตกระบะที่
ออกแบบสําหรับให
มีนํ้าหนักรถรวม

ซึ่งจากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตของไทยมีความยุงยากซับชอนทั้ง
อัตราภาษีและประเภทรถยนต อันมีผลตอการลงทุนหรือการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
รถยนตภายในประเทศ เน่ืองจากมีความยุงยากในการวางแผน ในการเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งถือ
เปนตนทุนในการผลิตอยางหน่ึง เพราะเมื่อผลิตรถยนตประเภทหน่ึงขึ้นมาแลว อาจมีปญหาวาจะ
เสียภาษีรถยนตเปนรถยนตประเภทใด อัตราภาษีเทาใด

3.5 เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
จากที่ศึกษามาขางตน พอสรุปขอดีขอเสียของระบบโครงสรางภาษีรถยนตใน 3

ประเทศไดดังน้ี
ประเทศ ขอดี เสียดี

ประเทศไทย  มีหลายอัตราและหลาย
ประเภทรถยนตที่จัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต

 มีความซับซอนเกิน
ความจําเปน
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 ทําใหจัดแยกประเภท
รถยนตไดละเอียดและยัง
สามารถสนับสนุน

 ยากตอความเขาใจของ
- ผูประกอบการและผู

จัดเก็บภาษี

รถยนตที่ผลิตเพื่อ
สงเสริมการประหยัด
แรงงานและสิ่งแวดลอม

- มีการตีความแตกตาง
กันทําใหมีขอพิพาท
ระหวางผูเสียภาษีกับ
เจาหนาที่ผูจัดเก็บ

 สองฐานภาษีระหวาง “ณ
โรงอุตสาหกรรม” กับ
“CIF” ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน

 ขาดความเรียบงายอันเปน
คุณสมบัติของภาษีที่ดี
เน่ืองจากมีความซับซอน
มาก

ประเทศอินโดนีเซีย  ฐานภาษีเดียว คือ มูลคา
ทําไมเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวาง
ผูประกอบการใน
ประเทศและผูนําเขา

 มีอัตราภาษีไมกี่อัตรา
 มีความเรียบงายและ

แนนอนกวาภาษีของ
ประเทศไทย

 มูลคาโดยไมมีการ
กําหนดความชัดเจนอาจ
สงปญหาการตีความ
ระหวางผูประกอบ
อุตสาหกรรมกับ
เจาหนาที่

ประเทศฟลิปปนส ฐานภาษีเดียว คือ มูลคา
ของราคาขาย ทําใหเกิน
ความชัดเจนของราคา
และทําไมเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูประกอบการ
ในประเทศและผูนําเขา

 ประเภทรถยนตที่จัดเก็บ
นอย ทําใหไมสามารถ
สนับสนุนสงเสริมรถ
ประเภทที่ผลิตเพื่อ
ประหยัดพลังงานและ
หรือเปนประโยชนตอ
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 มีอัตราภาษีไมกี่อัตรา
 มีความเรียบงายแนนอน

ไมซับซอน

สิ่งแวดลอมไดชัดเจน

จากผลของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจและระบบโครงสราง
ภาษีสรรพสามิตของทั้ง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส
รวมทั้งการเปรียบเทียบขอดี ขอเสียแลวจะเปนไดวา โครงสรางภาษีสรรพสามิตของไทย น้ัน  มี
ความซับซอนมากกวาประเทศอีก 2 ประเทศ ซึ่งอาจสงผลเสียตออุตสาหกรรมรถยนตของไทยใน
ดานความยุงยากในการวางแผนในการกําหนดตนทุนทางภาษีรถยนตและการแขงขันทางการคา
รถยนต ซึ่งตางกับอีก 2 ประเทศที่มีความยุงยากซับซอนในระบบภาษีรถยนตมากกวา ดังน้ัน
ประเทศไทยจึงควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ระบบภาษีสรรพสามิตโดยเฉพาะ ในเร่ืองของ ฐาน
ภาษี อัตราภาษี และประเภทของรถยนตที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
อาจกําหนดใหมีฐานภาษีเพียงฐานเดียว เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงอัตราภาษี และประเภทของรถยนต ก็จะตองปรับปรุงใหจํานวนไมมากและซับซอน
จนเกินไปอีกทั้งใหใกลเคียงกับประเทศอ่ืน ๆ ดวย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการแขงขัน
ในภูมิภาคน้ี และยังเปนการพัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตใหเปนไปตามหลักทฤษฎีภาษีที่ดีคือ มี
ความเปนกลาง มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงธรรมอันเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต
ภายในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่เกี่ยวกับรถยนต และแรงงานภายในประเทศ
ยิ่งขึ้นไป

แตอยางไรก็ตามแมจะมีการพัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตของไทยยังไมเพียงพอ
การจะกอใหเกิดความเปนธรรม เปนกลางในระบบภาษีสรรพสามิตในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะตองเปนตลาดเดียว (Single Market) ทุกประเทศสมาชิก จะตองมีการปรับปรุง
ระบบภาษีใหมีความใกลเคียงกัน แตจากการศึกษาพบวาการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังขาดความชัดเจนและมีปญหาอุปสรรคอีกมากมายดังที่จะกลาวตอไปในขอ 3.6

3.6 ปญหาและอุปสรรคตอการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาดังกลาวขางตนในบทที่ 2 จะเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีเพียง AEC Blueprint ไดกําหนดพันธสัญญาไวอยางกวาง ๆ ซึ่งเมื่อมีการรวม
ตัวกันกันในป 2558 แลว อาจเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย รวมถึงระบบภาษีสรรพสามิตดวย ซึ่ง
อาจสรุปไดดังน้ี

3.6.1 ขาดความผูกพันกับวิสัยทัศน
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แมวาประเทศอาเซียนจะมีจุดมุงหมายรวมกันอยางชัดเจน ในการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ภายในป พ.ศ.2553-2558 และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อไปสูจุดหมาย
ดังกลาว แตวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานยังเปนเพียงหลักการเบื้องตน รัฐบาลของประเทศ
สมาชิกยังไมผูกมัดตัวเองตอวิสัยทัศนดังกลาว ทําใหขาดเจตจํานงทางการเมือง รวมทั้งกระแส
การเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี ยังทําใหความสําคัญของความรวมมือระดับภูมิภาคลดลง

3.6.2 ขาดผลประโยชนรวมอยางเพียงพอ
อาเซียนมีความพยายามสรางความรวมมือบนพื้นฐานของที่ทุกประเทศไดประโยชน

รวมกัน สังเกตไดจากบรรทัดฐานสําคัญของอาเซียน คือ ฉันทานุมัติและความสมัครใจ แตใน
ความเปนจริง มีความเปนไปไดยากที่จะจัดต้ังการเปนประชาคมในระดับภูมิภาค เน่ืองจาก
ประเทศสมาชิกมีความแตกตางของระดับการพัฒนาคอนขางมาก อาจทําใหการกระจาย
ผลประโยชนไมเทาเทียมกัน ยิ่งไปกวาน้ัน ประเทศอาเซียนยังเปนคูแขงขันกันเอง ทั้งดานการคา
และดานการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งอาจแตกตางจากยุโรปที่มีลักษณะเปน  “คูคากัน
โดยธรรมชาติ” (natural trading partner)

3.6.3 ขาดความรูสึกเปนเจาของ
ประชาชนในอาเซียนยังขาดความรูสึกเปนเจาของภูมิภาคน้ีรวมกัน เน่ืองจากแตละ

ประเทศมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่แตกตางกันมาก และไมมีประสบการณหรือประวัติศาสตร
ที่ตองตอสูรวมกัน ขณะที่ประชาชนยังไมไดรับการสื่อสารวิสัยทัศนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
อยางเพียงพอ ประชาชนในแตละประเทศยังคงถือวาตนเองเปนคนของประเทศตน โดยไมเห็น
ประโยชนของการอางถึงความเปนประชาชนของความเปนอาเซียน

3.6.4 ขาดกติกาท่ีเขมแข็ง
อาเซียนยังขาดกติกาที่เขมแข็ง หรือไมเพียงพอตอวิถีอาเซียนมีลักษณะของของการไม

มีพิธีรีตอง โดยเนนความสําพันธระหวางบุคคลมากกวาความสัมพันธเชิงสถาบัน และไมให
ความสําคัญตอขอผูกมัดที่ตายตัวและขอตกลงเชิงกฎหมาย ความรวมมือของอาเซียนจึงมีลักษณะ
เปนการประกาศ (declaration) ไมใชสนธิสัญญา (treaty) อาเซียนยังขาดกฎเกณฑในการ
ดําเนินงาน ขาดกลไกชักจูงใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ และไมมีกลไกในการ
ระงับขอพิพาท อยางไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย อาเซียนไดรวมกันแกปญหา
ขางตน อาทิ สรางกลไกจัดการขอพิพาท จัดต้ังหนวยงานดานกฎหมายในสํานักเลขาธิการ
อาเซียน ฯลฯ
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3.6.5 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
อาเซียนไดพยายามจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก แตกิจกรรมสวน

ใหญยังเปนกิจกรรมของกลุมคนระดับชนชั้นสูง สถาบันของอาเซียนถูกใหฉายาวาเปนเพียง
สมาคมของรัฐบาลและชนชั้นสูง นอกจากน้ี การประชุมระดับผูนําและรัฐมนตรีมีไมบอยคร้ังนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปที่ผูนํารัฐบาลมีการประชุมกัน 2 คร้ังตอป รัฐมนตรีของอาเซียน
ประชุมกันเพียงปละ 1 คร้ัง ไมตองกลาวถึงประชาชนในอาเซียน เพราะยังขาดกิจกรรมที่ทําให
เกิดความสัมพันธซึ่งกันและกันในระดับประชาชน

3.6.6 ขาดระบบจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
อาเซียนยังขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงสรางสํานักงานเลขาธิการ

อาเซียนยังออนแอ เพราะมีลักษณะการทํางานเปนรูปแบบคณะกรรมการ ที่มีอํานาจและบทบาท
ที่จํากัด ตลอดจนขาดแคลนบุคลากร การสนับสนุนดานงบประมาณ และการสนับสนุนดาน
การเมือง เพราะนักการเมืองและผูนําประเทศตาง ๆ ยังไมตองการแบงอํานาจใหกับสถาบันของ
ภูมิภาค นอกจากน้ี กระบวนการตัดสินใจใชหลักฉันทามติในทุกเร่ือง ทําใหขาดความยืดหยุน
และความคลองตัวในการดําเนินงาน

3.6.7 ขาดการเรียนรูรวมกัน
ภูมิภาคอาเซียนยังขาดกลไกและกระบวนที่ที่ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ประชาชนใน

แตละประเทศยังไมรูจักประเทศเพื่อนบานของตนเองมากเพียงพอ แตกลับรูจักประเทศนอก
ภูมิภาคมากกวา เน่ืองจากอาเซียนยังขาดชองทางการเรียนรูจักประเทศเพื่อนบาน ขาดชองทางการ
ถายทอดและสงผานขอมูลขาวสารและองคความรูระหวางกัน

ซึ่งโดยสรุป ปญหาเหลาน้ี ถาไมไดรับการแกไขจากกลุมประเทศสมาชิกอยางบูรณา
การก็จะสงผลกระทบโดยออมตอระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตที่ใชจัดเก็บในกลุมประเทศ
สมาชิก 10 ชาติ ที่มีระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตที่แตกตางกันพอสมควร ไมวาจะ
เปนเร่ืองอัตราภาษีที่แตกตาง ชนิดของรถยนตที่แตกตางกัน และวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกัน
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จึงควรมีการเจรจาทําความตกลงใหประเทศสมาชิก โดยลงไปในราย ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อ
แกปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไดในในอนาคต

ระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตไทยตอการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในสวนของภาษีและภาษีสรรพสามิตรถยนตน้ัน สามารถสรุปปญหาอุปสรรคของ

ระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตไทยตอการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดดังน้ี

3.6.8 ขาดความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ16

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติที่กลุมประเทศสมาชิก 10
ประเทศตองปฏิบัติตามอยูใน AEC Blueprint ซึ่งหน่ึงในขอกําหนดที่จะสงผลกระทบตอการ
เคลื่อนยายสินคาสรรพสามิต คือ หลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรี (Free Flow of Goods) ซึ่ง
กําหนดหลักการไวใน AEC Blueprint ดังน้ี

1) มาตรการดานภาษี
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) ไดลดภาษีศุลกากรกรณีนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน เปน 0 % และ กัมพูชา, ลาว, พมา, เวียดนาม (CLMV) ไดลดภาษีสินคามาอยูที่ระดับ 0 –
5 % แลว

2) มาตรการท่ีมิใชภาษี
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาของอาเซียนใหงาย ขึ้น เพื่อ

อํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาและสนับสนุนใหภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนจากเขต
การคาเสรีอาเซียนเพิ่มขึ้น

16 ภาษีสรรพสามิตกับการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน, เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.
ณัฐนันท จันทรประทีปฉาย.
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สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย) ได
ยกเลิกมาตรการที่เปนการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีหมดแลว ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 สวน
ฟลิปปนสจะยกเลิกภายใน 1 มกราคม 2555 และ CLMV ภายใน 1 มกราคม 2558

ไดจัดทํา ASEAN Trade Facilitation Framework ซึ่งเปนกรอบการดําเนินงานดาน
การอํานวยความสะดวกทางการคา รวมถึงแผนงานเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค
ทางการคาที่มิใชภาษี ไดแก พิธีการศุลกากร กระบวนการทาบการคา มาตรฐานและการรับรอง
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ASEAN Single Window และ ASEAN Trade Repository
เปนตน

จากแนวทางปฏิบัติตามหลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรีใน AEC Blueprint จะ
เห็นไดชัดวา กําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรีทางเฉพาะ
ดานภาษีศุลกากรและพิธีการอํานวยความสะดวกดานศุลกากรเปนหลัก แตมิไดมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตใดๆ ตอการดําเนินการใหมีการเคลื่อนยายสินคา
สรรพสามิตเปนไปอยางเสรีในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งแตกตางจากกลุมประเทศยุโรปที่มี
มาตรการดานภาษีสรรพสามิตกําหนดไววากลุมประเทศสมาชิกตองดําเนินการดานภาษี
สรรพสามิตอยางไรจึงจะไมขัดกับหลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรี จากการที่ยังไมมีหลักการ
เคลื่อนยายสินคาที่ เสียภาษีสรรพสามิตทําให เปนอุปสรรคอีกดานหน่ึง ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทย และในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตแมจะเปนภาษีที่
เรียกเก็บภาษีในประเทศก็ตาม แตก็มีผลกระทบและเปนอุปสรรคทางการคา และการประกอบ
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทย โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการรวมตัวเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศไทยในฐานะเปนประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติ
ตามพันธสัญญาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งพิจารณาไดดังน้ี

4.1 โครงสรางภาษีสรรพสามิต
1. อัตราภาษี
การมีอัตราที่มาก เกิดความยุงยากในการจัดเก็บภาษี และในการวางแผนในการ

เสียภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาเปนอยางมาก และการเก็บภาษีอัตราภาษีหลายอัตรา
ไมไดหมายความวาจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตไดมาก ในทางกับกันผูเสียภาษีก็จะพยายาม
ที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรถยนตใหตํ่าที่สุดเทาที่เปนไปได ดังน้ันการมีอัตรามากเกินความจําเปน
ทําใหเกิดความยุงยากและจะสงผลเสียในการเสียภาษีสรรพสามิตมากกวา อีกทั้งการมีหลายอัตรา
ทําใหเกิดความยุงยากสําหรับผูประกอบอุตสาหกรรม และผูนําเขาในการที่จะวางแผนการลงทุน
เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตเปนตนทุนของรถยนตอยางหน่ึง จึงตองมีความชัดเจนในเร่ืองอัตราที่
จะตองเสียภาษีดวย ซึ่งอาจมีผลใหผูประกอบอุตสาหกรรมยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ความยุงยากไดภาษีนอยกวาได

2. ประเภทของรถยนตท่ีจัดเก็บ
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ประเภทของรถยนตที่จัดเก็บมีการแบงประเภทมากถึง 40 ประเภท มีความ
ยุงยากในการจัดประเภทรถยนตที่จะตองเสียภาษีวาจะเสียภาษีเปนรถยนตประเภทใด ซึ่งจะเปน
มูลเหตุใหผูเสียภาษีจะพยายามที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรถยนตใหตํ่าที่สุดเทาที่เปนไปได ดังน้ัน
การกําหนดชนิดรถยนตที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึงควรมีการกําหนดจากจุดประสงคที่ชัดเจน
แนนอน และไมมากประเภท เชน การเก็บจากจุดประสงคฟุมเฟอยก็สามารถแบงรถยนตออกเปน
(1) ขนาดเคร่ืองยนตและชนิดนํ้ามันเบนซินถือวาใชเพื่อสวนบุคคลเปนการฟุมเฟอย และ (2)
เคร่ืองยนตดีเซลใชเพื่อการพาณิชยไมถือเปนการฟุมเฟอย เปนตน

3. ฐานภาษีสําหรับผูผลิตในประเทศแตกตางจากผูนําเขา
ฐานภาษีถือเปนอุปสรรคหน่ึงของโครงสรางภาษีสรรพสามิต การทั้งยังมีการ

แบงฐานภาษีผูประกอบอุตสาหกรรมในประเทศและฐานภาษีผูนําเขาที่แตกตางกันจะสงผลทําให
ผูผลิตหันออกไปต้ังโรงงานในตางประเทศเพื่อกําหนดฐานภาษีสรรพสามิต คือ ฐาน ซี.ไอ.เอฟ
ให ตํ่า ซึ่ งกรมสรรพสามิตก็ไมสาม ารถหาความถูกตองชัดเจนของฐาน ซี .ไอ.เอฟ ได
ผูประกอบการในประเทศไทย ซึ่งเสียภาษีจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไมสามารถตอสู
กับรถยนตที่นําเขาจากในกลุมประเทศอาเซียนเน่ืองจากเสียภาษีตํ่ากวาผูประกอบอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและยังทําใหกรมสรรพสามิตเก็บภาษีไดตํ่าไปดวยได ดังน้ันควรพิจารณาใหมีฐาน
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตเพียงฐานเดียวที่ใชกับผูประกอบการภายในและผูนําเขาอยาง
เทาเทียมกัน เชน จากราคาขายปลีก เปนตน

จากปญหาอุปสรรคในดานโครงสรางภาษีสรรพสามิตดังกลาว ทําใหมีผลกระทบ
ตอผูประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยไมนอย เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตเปนตนทุนของ
รถยนต ที่มีอัตราที่สูงมาก หากไมมีการปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตในเร่ืองโครงสรางดาน
ฐานภาษี อัตราภาษี ประเภทรถยนต ดังกลาว อาจจะเกิดความเสียเปรียบ อันเกิดจากระบบภาษี
สรรพสามิตและมีผลกระทบตอการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งกรณีศึกษาน้ีไดศึกษาเฉพาะดานภาษี
สรรพสามิตรถยนตเพียงดานเดียว ยังไมไดพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ เชน ปจจัยที่ไมใชภาษี (Non
Tariff) ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณาประกอบอาจมีผลกระทบตอการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตมาก
ยิ่งขึ้นก็ได ซึ่งเปนเร่ืองที่ตองมีการศึกษาในรายละเอียดตอไป

4.2 ปญหาอุปสรรคตอการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการพิจารณากรอบความตกลงกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเห็นวา

เปนกรอบความตกลงถูกกําหนดไวอยางกวาง ๆ ทําใหตองมีการเจรจากําหนดขอตกลงใน
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รายละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตในประเทศสมาชิก เพื่อลดชองวางไมใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําในการเก็บภาษีสรรพสามิตระหวางประเทศสมาชิก และเปนอุปสรรคตอหลักการเปน
ตลาดเดียว (Single Market) และใหเกิดความเปนธรรม เสมอภาค แนนอน ในลักษณะภาษีที่ดี
ตอไป

4.3 ขอเสนอแนะ
1. ท่ัวไป
เพื่อใหกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถดําเนินการให “การเคลื่อนยาย

สินคาเสรี” ประสบความสําเร็จอาจจะตองศึกษา ดังน้ี
1) การกําหนดโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหชัดเจน ตองมีการกําหนดนิยาม

ของสินคา วิธีการจัดเก็บภาษี ขอบเขตการยกเวน มีการจัดเก็บตามปริมาณ เปนตน
2) การกําหนดอัตราภาษีข้ันต่ําระหวางประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิก

สามารถกําหนดอัตราภาษีไดตามนโยบายของตนที่เกินกวาอัตราที่ตกลง
3) กฎระเบียบท่ีใชในการควบคุมสินคาสรรพสามิตเปนการเฉพาะ  ไดแก

การจัดเก็บ การเคลื่อนยายระหวางประเทศสมาชิก
4) การกําหนดขอมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตใหสามารถสืบคนได ไดแก

สินคาที่ตองชําระ และกฎระเบียบตางๆ
5) การเคลื่อนยายสินคา สินคาสรรพสามิตสามารถทําการจัดสงระหวาง

คลังสินคา หรือผูจําหนายที่ไดลงทะเบียน และผูจําหนายที่ไมไดลงทะเบียน ระหวางประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่สรรพสามิตของประเทศสมาชิกโดยการ
ขนสงระหวางประเทศสมาชิกตองมีเอกสารเพื่อการตรวจสอบ

2. ดําเนินการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
1) เจรจาระดับพหูภาคี

การแกกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับหลักการ AEC Blueprint
น้ัน อาจไมใชทางออกที่ถูกตองเน้ือจากการแกกฎหมายจะสงใหมีผลบังคับเปนการทั่วไป ทั้งกลุม
ประเทศสมาชิก 10 ชาติ และกลุมนอกประเทศสมาชิก ซึ่งก็จะขัดกับเจตนารมณของการเขารวม
เปนประชาคมอาเซียน ดังน้ันการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิตรถยนตจึงตองมีการเจรจาใน
ระดับพหูภาคี 10 ชาติสมาชิกถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ที่มีหลักการการเคลื่อนยายสินคาเสรีระหวาง 10 ชาติวาจะมีแนวทางพื้นฐานรวมกันจะ
เปนอยางใดที่จะไมขัดกับหลักอธิปไตยทางดานภาษีและการเคลื่อนยายสินคาเสรีระหวางกัน

2) ปรับปรุงโครงสรางภาษี อัตราและชนิดของรถยนต ดังน้ี
2.1 กรณีของฐานภาษี
ระบบฐานภาษีรถยนตจะประเมินราคาสินคาสรรพสามิตตามมูลคาจาก

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศและราคา ซี.ไอ.เอฟ
สําหรับกรณีผูนําเขา ซึ่งพิจารณาแลวยังขาดความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการแขงขัน
อาจจําเปนตองพิจารณาใชราคาขายสงทอดสุดทายแทน หรือที่เรียกวา “Selling Price” เพื่อสราง
มาตรฐานราคาสินคาสรรพสามิตที่จัดเก็บตามมูลคาใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

2.2 พิกัดและอัตรา
จากที่กลาวไปแลวในบทที่ 3 จะเห็นไดวาอัตราภาษีรถยนตและชนิดของ

รถยนตที่จัดเก็บตองมีการปรับประเภทรถยนตในพิกัดภาษีสรรพสามิตใหมีชนิดนอยลงแต
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อไมใหเปนชองวาในการใชหลีกเลียงภาษี และเปนอุปสรรคตอการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
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