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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา
กรมสรรพสามิตถือเปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีเปนรายไดใหแก
รัฐบาล โดยจัดเก็บจากสินคาจํานวน 14 รายการ ไดแก น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน รถยนต เรือ
เครื่องดื่ม โคมไฟฟาและโคมระยา แกวและเครื่องแกว ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง
พรมหรือ สิ่ง ทอปูพื้น ทํา ดว ยขนสัต ว รถจัก รยานยนต หิน ออ นและหิน แกรนิต แบตเตอรี่
สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน สุรา ยาสูบและยาเสน และไพ และบริการ 4 ประเภท ไดแก
สนามแขงมา สนามกอลฟ ไนทคลับ และดิสโกเธค และสถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด โดยใน
ป 2554 กรมสรรพสามิตไดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรวมทั้งหมดกวา 400,000 ลานบาท หรือคิด
ประมาณ 3 เปอรเซ็นตของ GDP1
สําหรับสินคาสรรพสามิตประเภทรถยนตนั้น ถือเปนหนึ่งในสินคาสรรพสามิต
ที่สําคัญและมียอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสูงเปนอันดับที่ 2 รองจากน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
โดยยอดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในป 2554 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตได
เปนจํานวน 92,843 ลานบาท หรือคิดเปน 23 เปอรเซ็นตของยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งหมด
จากยอดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมรถยนตถือเปน
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศที่ทํารายไดเขารัฐเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ดี อุตสาหกรรมนี้ถือ
เปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงในกลุมประเทศอาเซียน โดยเฉพาะคูแขงสําคัญของประเทศ
ไทย ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งมีทั้งศักยภาพทางขนาดตลาดที่ใหญ
และต นทุนตอหน วยที่ ต่ํา ซึ่ งกฎหมายภาษี สรรพสามิ ตเกี่ ยวกับ การจัดเก็ บภาษีรถยนตถื อเป น
ตัวแปลสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทยใหเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น มากไปกวานั้น การที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง จะมีผล
บังคับใชสมบูรณในป 2558 ทําใหประเทศไทย รวมถึงกรมสรรพสามิตตองปรับตัวตอกฎระเบียบ
ใหม ๆ ของการเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในป 2558 ซึ่ ง หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ ต อ งปรั บ ตั ว คื อ
การศึกษาระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บรถยนตและรวมทั้งการบริหารการจัดเก็บภาษี
1
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สรรพสามิตรถยนต ซึ่งตองดูวาหลักกฎหมายภาษีสรรพสามิตและการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของไทยในปจจุบันนั้น มีปญหาในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม
รถยนตของไทยตอการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขัดตอหลักการเขารวมเปนประชาคม
อาเซียนหรือไม โดยเฉพาะในดานอัตราภาษี และฐานภาษีที่ใชในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
รถยนต ในแตล ะประเทศในกลุ มประชาคมอาเซียน มี ความแตกตา งกั นเป นอยา งมาก รวมถึ ง
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
จั ด เก็ บ การควบคุ ม ป อ งกั น การหลี ก เลี่ ย งภาษี ส รรพสามิ ต ขึ้ น ได รวมถึ ง การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศดวย วาจะมีขีดความสามารถในการแขงขันการ
ผลิตและจํ าหน ายรถยนตในภูมิภาคนี้ โดยมีระบบภาษีสรรพสามิต เป นอุป สรรค ด วยหรือไม
เพียงใด ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาสภาพปญหาที่จะตองนํามาพิจารณาศึกษาในครั้งนี้
1) ปญหาโครงสรางภาษีและอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตที่แตกตางกันในกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) ป ญ หาการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต ภายใต เ งื่ อ นไขการเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า
สรรพสามิต (รถยนต) โดยปราศจากอุปสรรคดานภาษีอากรในกลุมประเทศ
3) ป ญหาการแข ง ขั นอย า งรุ น แรงของอุ ตสาหกรรมยานยนต ภ ายในประชาคม
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 ศึก ษาข อมูล ทุ ติย ภู มิจาก งานวิ จัย เอกสาร บทความ รายงานสถิ ติตา ง เกี่ย วกับ การ
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 โดยการสัม ภาษณบุค คลที่เ กี่ย วขอ งกับ การจัด เก็บ ภาษี ส รรพสามิต รถยนต ไดแ ก
ผูประกอบการผลิตรถยนตในประเทศไทย และเจาหนาที่กรมสรรพสามิตที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี
รถยนต
1. ผูบริหารบริษัท ฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด นายพิทักษ พฤทธิสาริกร ตําแหนง
รองประธานอาวุโส
2. ผูบริหารบริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด นายสมศักดิ์ ธีรธวัชกุล ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
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1.5 ประโยชนที่คาดวา
1.5.1 เพื่อใหทราบสภาพป ญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถยนต
กอนที่ประทศไทยจะเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบเต็มรูปแบบในป 2558
1.5.2 เพื่อสามารถที่จะไดเตรียมความพรอมในการทําโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
ใหสอดรับกับระบบการคาเสรีของประชาคมอาเซียน และสรางความเปนธรรมในระบบภาษี
ในประชาคมอาเซียน
1.5.3 เพื่ อให ระบบภาษี ส รรพสามิ ตรถยนต ข องประเทศไทย มีส วนช วยสนับ สนุ น และ
สงเสริมการอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศไป ใหสามารถแขงขันในกลุมประเทศอาเซียน
ไดอยางประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ภาษีสรรพสามิตรถยนตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2
2.1.1 AEC Blueprint
สําหรับ เสาหลั กการจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community หรือ AEC) ภายในป 2558 เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
แรงงานฝมือ อยางเสรี และเงินทุน ที่เสรีขึ้นตอมาในป 2550 อาเซียนไดจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Blueprint) เป นแผนบูรณาการงานด านเศรษฐกิจให เห็ น
ภาพรวมในการมุ งไปสู AEC ซึ่ งประกอบดวยแผนงานเศรษฐกิ จในด า น ตา ง ๆ พร อมกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนินมาตรการตาง ๆ จนบรรลุเปาหมายในป 2558 รวมทั้งการให
ความยืดหยุนตามที่ประเทศสมาชิกไดตกลงกันลวงหนาเพื่อสรางพันธสัญญาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน
อาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สําคัญ
ดังนี้
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทําเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และ
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิ จโลก
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดตั้ง
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
ทั้งนี้ อาเซียนไดกําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยูภายใตตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเครื่องนุงหม
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ทองเที่ยว และโลจิสติกส
รวมทั้งความรวมมือในสาขาอาหารเกษตรและปาไม
การเปนตลาดสินคาและบริการเดียวจะชวยสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการ
ผลิตในภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการผลิตของโลก และ
เปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกไดรวมกันดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่จะ
ชวยเพิ่ มขีดความสามารถแขงขันของอาเซียนไดแกยกเลิกภาษีศุลกากรให หมดไป ทยอยยกเลิ ก
อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
งายขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางธุรกรรม เคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถ
ลงทุนไดอยางเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปดให เปนตน
2. การเปนภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน คือ การสรางภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแขงขันสูง มีความเจริญรุงเรือง และมีเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแข ง ขั นมี 6 องค ป ระกอบหลั ก ได แก (1) นโยบายการแข ง ขั น (2) การ
คุมครองผูบริโภค (3) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (IPR) (4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (5)
มาตรการดานภาษี (6) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประเทศสมาชิก อาเซี ย นมี ขอผูก พั นที่ จะนากฎหมายและนโยบายการแขง ขันมา
บังคับใชภายในประเทศ เพื่อทําใหเกิดการแขงขันที่เทาเทียมกันและสรางวัฒนธรรมการแขงขัน
ของภาคธุรกิจที่เปนธรรม นาไปสูการเสริมสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว
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3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน มี 2 องคประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) (2) ความริเริ่มในการรวมกลุมของอาเซียน (Initiatives for
ASEAN Integration: IAI) ความริเริ่มดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อลดชองวางการพัฒนา ทั้งในระดับ
SME และเสริมสรางการรวมกลุมของกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ใหสามารถดาเนินการตาม
พันธกรณีและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อใหประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศไดรับประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
อาเซียนอยูในทามกลางสภาพแวดลอมที่มีการเชื่อมตอระหวางกันและมีเครือขาย
กับโลกสูง โดยมีตลาดที่พึ่ งพากันและอุตสาหกรรมรมระดับโลก ดังนั้น เพื่อใหภาคธุรกิจของ
อาเซียนสามารถแขงขันไดในตลาดระหวางประเทศ ทําใหอาเซียนมีพลวัตรเพิ่มขึ้นและเปนผูผลิต
ของโลก รวมทั้งทําใหตลาดภายในยังคงรักษาความนาดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ อาเซียน
จึงตองมองออกไปนอกภูมิภาคอาเซียนบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยดาเนิน 2 มาตรการคือ
(1) การจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) และความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด (CEP) กับ
ประเทศนอกอาเซียน (2) การมีสวนรวมในเครือขายหวงโซอุปทานโลก
2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจ3
2.2.1 ประเทศไทย
1) ภาพรวม
ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหเปนอันดับตนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยมีสถานที่ตั้งอยูกึ่งกลางของกลุมประเทศอาเซียน 10 ชาติ ซึ่งสามารถสรุปซึ่งสามารถ
สรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจไดดังนี้
กรุงเทพมหานคร
เมืองหลวง :
ภาษาไทย
ภาษา
ชาวไทยเปนสวนใหญ
ประชากร
พุทธนิกายเถรวาท 95% อิสราม 4%
นับถือศาสนา
3

ศูนยบริการขอมูลประชาคมอาเซียน (http://www.thai-aec.com/)
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ระบบการปกครอง
GDP ของฟลิปปนส
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)
2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ

จุดออน
• เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและ
สินคาเกษตรหลายรายการรายใหญของโลก
• ที่ตั้งเอื้อตอการเปนศูนยกลางโครงขาย
เชื่อมโยงคมนาคมดานตางๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารคอนขางเขมแข็ง
• แรงงานจํานวนมาก

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
345 พันลาน USD
5,394 USD

จุดแข็ง
• แรงงานสวนใหญยังขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังเปนขั้น
กลาง

3) ประเด็นที่นาสนใจ
• ตั้งเปาเปนศูนยกลางอาเซียนในหลายดาน 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
ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจไดดังนี้
จาการตา
เมืองหลวง
ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ
ภาษา
ชนพื้นเมืองหลายกลุม มีภาษามากกวา 583
ประชากร
ภาษา รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา
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นับถือศาสนา
ระบบการปกครอง
GPD
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)
2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ

จุดออน
• ที่ตั้งเปนเกาะและกระจายตัว
• สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพัฒนา
เทาที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศ

อิสลาม 87%, คริสต 10%
ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข
และหัวหนาฝายบริหาร
706.7 พันลาน
4200 USD

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

3) ประเด็นที่นาสนใจ การลงทุนสวนใหญเนนใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก
2.2.3 ฟลิปปนส
1) ภาพรวม
เมืองหลวง :
ภาษา

ประชากร

กรุงมะนิลา
ภาษาฟลิปโน และภาษาอังกฤษ เปนภาษา
ราชการ รองลงมาเปน สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีน
แตจิ๋ว ฟลิปปนส
มาเลย 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชน
พื้นเมืองเกาะบอรเนียว 10%
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นับถือศาสนา
ระบบการปกครอง
GDP ของฟลิปปนส
รายไดประชาชาติตอหัวตอป (GDP per
head)
2) จุดออน/จุดแข็งทางเศรษฐกิจ

จุดออน
• ที่ตั้งหางไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
• ระบบโครงสรางพื้นฐาน และสวัสดีภาพ
ทางสังคมยังไมพัฒนาเทาที่ควร

คริสตโรมันคาทอลิก 83% คริสตนิกาย
โปรเตสแตนต, อิสลาม 5%
ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเปนประมุข
และหัวหนาฝายบริหาร
199.9 พันลาน USD
3,489 USD

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

3) ประเด็นที่นาสนใจ
• สหภาพแรงงานมีบทบาทคอนขางมาก และมีการเรียกรองเพิ่มคาแรงอยูเสมอ
• การลงทุนสวนใหญเปนการรองรับความตองการภายในประเทศเปนหลัก
2.3 ทฤษฎีภาษีอากรที่ดี4
ปจจุบันนักทฤษฎีภาษีมักจะประเมินโครงสรางรายไดดวยเกณฑ (criteria) 7 ประการ
คือ 1. ความเปนกลาง (neutrality) 2. ประสิทธิภาพ (efficiency) 3. ความเที่ยงธรรม (equity)
4. ความสามารถบริ หารได (administrability) 5. ความเรี ย บง า ย (simplicity)
6. เสถี ย รภาพ (stability)7. ความเพี ย งพอ (sufficiency)
2.3.1 ความเปนกลาง
ความเปนกลาง หมายถึงการไมมีอิทธิพลของภาษีตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ปกติจะ
ถือกันวาภาษีตางๆ เปนตัวถวงหรือชะลอกิจกรรมเศรษฐกิจ – ภาษีเงินไดจะลดแรงจู งใจที่จะ
4

วินยั 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 เปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากภาษีที่นํามาบังคับใชซึ่ง
ทําใหเกิดภาระมากเกินไปหรือเกิดความสูญเสียประโยชน (deadweight loss) ทางเศรษฐกิจ ปกติ
นักเศรษฐศาสตรการภาษีมักถือวาภาษีที่ดีที่สุดคือภาษีที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอย
ที่สุดหรือไมมีเลย โดยที่ความยืดหยุน (ศัพทเทคนิคสําหรับความชันของเสนโคงอุปทานและ
อุปสงค ) ของสิ่ งต างๆ ยอมผิ ดแผกกันไป ภาษี มูลค าที่ ดินและภาษี มูล คา สิ่ง ปรั บปรุง จึง มี
ผลกระทบขัดแยงกันมากตอการเลือกทางเศรษฐกิจสังคม การใชฐานภาษีซึ่งมีความยืดหยุนนอย
หรือเปนศูนยเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหไมมีการผลักภาระภาษี ความยืดหยุนเปนศูนยเปนอีกวิ ธี
หนึ่งที่จะบอกวาอุปทานมีลักษณะคงที่ดังเชนกรณีของที่ดิน
2.3.3 ความเที่ยงธรรม
ความเปนธรรม หลักนี้เปนแกนในการพิจารณาโครงสรางการภาษี ขอที่ตองพิจารณามี
ทั้งเรื่องความเปนธรรมและการที่จะตองยอมเสียความเปนธรรมบางเพื่อมิใหเสียเกณฑอื่นๆ ที่
สําคัญไป เราอาจประเมินผลความเปนธรรมโดยถือตามสิ่งที่เรียกวา “ความเที่ยงธรรมทางราบ”
(การเสียภาษีเทากันในสถานการณเดียวกัน ) และ “ความเที่ยงธรรมทางดิ่ง ” (ในโครงสรางภาษี
นั้นๆ คนระดับตางๆ รับภาระภาษีตางกันอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด) ทัศนมิติ (perspective)
ขอทายนี้ทําใหมีการใชศัพทจําพวก ภาษีอัตราคงที่ (proportional) อัตรากาวหนา (progressive)
และ อัตราถดถอย (regressive) ภาษีอยางหนึ่งจะมีอัตรากาวหนาเมื่อเทียบกับรายไดถาอัตราสวน
ของภาษีตอรายไดสูงขึ้นในกรณีที่รายไดสูง จะมีอัตราคงที่ถาอัตราสวนคงที่ (constant) และมี
อัตราถดถอยถาอัตราสวนต่ําลง
ยังมี อีก คํา ถามหนึ่ งว าการเก็บ ภาษี เพื่ อใหเกิ ดความเที่ ยงธรรมมากขึ้นนั้นเราควร
ถือเอารายไดหรือทรัพยสินเปนเกณฑ การวัดเองก็ลําบากพอกัน คําถามจําพวกความเที่ยงธรรมนี้
นับวาสําคัญมากในการพิจารณาภาษีทรัพย สินของสหรัฐฯ (เปนภาษีที่มี 2 สวนรวมกันคือภาษี
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ที่ดินและภาษีสิ่งปรับปรุง เทียบกับของไทยคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งกําลังอยูในขั้นราง
เพื่อใชแทนพระราชบัญญัติ 2 ฉบับคือพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่และพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน) ทั้งนี้เพราะในชีวิตของเขา ราษฎรไดรวบรวมรายไดที่เหลือไวในรูปของทุน
สวนใหญจะเปนทรัพยสินอันมีทั้งที่ดินและสิ่งปรับปรุง ถึงแมจะมักมีการกลาวอางไปในทาง
ตรงกันขา มและยัง ไมมีก ารศึก ษาพิจ ารณาอยา งเบ็ดเสร็จ แตปจ จุบันก็มีค วามคิดเห็น อยา ง
สมานฉันทในกลุมผูเชี่ยวชาญวาภาษีทรัพยสินนั้นมีอัตรากาวหนามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของที่ดิน
2.3.4 ความสามารถบริหารได
ความสามารถบริหารได หมายถึงความงายในการบริหารและการจัดเก็บภาษี ภาษีที่ทํา
ใหเศรษฐกิจบิดเบี้ยวถือวาไมมีประสิทธิภาพ แตภาษีที่ตองเสียคาใชจายในการบริ หารมากก็ไมมี
ประสิทธิภาพเหมือนกัน คาใชจายหรือตนทุนเหลานี้มิใชมีเพียงการเลี่ยงภาษีและคาทําบัญชี แต
ยังมีการลักลอบหนีภาษีและการโกงภาษี และคาตรวจบัญชีโดยรัฐบาลและการปองกันและ
ปราบปราม ถาผูเสียภาษีทั่วไปรูวาภาษีใดหนีงาย มีความยุงยาก และไมเปนธรรม ภาษีนั้นก็หมด
ความชอบธรรมและยังทําใหรัฐบาลหมดความนาเชื่อถือไปดวย
2.3.5 ความเรียบงาย
ความเรียบงาย ดวยเหตุดังกลาวหลักความเรียบงายจึงมีความสําคัญ : ภาษีถายิ่งมีความ
ซับซอน นักกฎหมายและนักบัญชีก็จะยิ่งหาชองโหวไดมากขึ้น ทําใหเห็นความไมเปนธรรม และ
ทําใหคาใชจายทางการบริหารสูงขึ้น ประชาชนยอมจะรูวาภาษีที่เรียบงายจะทําใหทุกคนตองเสีย
ในสวนของตนอยางเปนธรรม ซึ่งจะชวยสงเสริมความชอบธรรมของระบบภาษีและความยินดี
ปฏิ บั ติตามระบบ ในระยะที่ ผ า นมาไม นานเราสามารถประเมิ นมู ล ค า ที่ ดินด วยขั้ นตอนวิ ธี
(algorithms) ของคอมพิ วเตอร (เรี ย กว า การประเมิ นจํ า นวนมากโดยใช ค อมพิ วเตอร ช วย 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
มากนักในสถานการณเศรษฐกิ จที่เปลี่ย นแปลงไป ตัวอยา ง ภาษี เงินได และภาษี การขายจะ
เปลี่ยนแปลงมากตามชวงตางๆ ของวั ฏจักรเศรษฐกิจ แตภาษีทรัพยสินจะไมเปลี่ยนมาก นี่เปน
เหตุผลขอหนึ่งที่ผูบริหารโรงเรียนในสหรัฐฯ มักสนับสนุนใหใชภาษีทรัพยสินเปนฐานในการให
การสนับสนุนแกโรงเรียน
2.3.7 ความเพียงพอ
ความเพีย งพอ เรื่องสํา คัญในการประเมิน คุณคา ของภาษีคือตองมีค วามเขา ใจใน
ศักยภาพของการใหรายไดแกรัฐบาลมากเพียงพอ ภาษีที่ถือวาเปนมาใชคือใหรายไดมากสําหรับ
สหรัฐฯ คือภาษีเงินได ภาษีการขาย และ ภาษีทรัพยสิน แถมดวยภาษีบรรษัท (คือภาษีเงินไดนิติ
บุคคลหรือภาษีกําไร) แตนักการเมืองที่ตอตานภาษีเห็นวาภาษีเหลานี้ยิ่งมีอัตราสูงยิ่งมีผลถวง
เศรษฐกิจ จึงนาจะคิดใหมากในการจะเพิ่มภาษีที่มีผลทําใหเศรษฐกิจบิดเบี้ยวไดมาก ขอยกเวนคือ
ภาษีทรัพยสินในสวนที่เปนภาษีมูลคาที่ดิน ซึ่งมีลักษณะความเปนกลางสูงและเขาเกณฑข ออื่นๆ ดวย
ถื อ ว า เป น ภาษี ที่ ดี ม ากเป น หนทางแก ทั้ ง ป ญ หาเนื้ อ ที่ แ ละป ญ หาภาษี
หมายเหตุ - กอนหนานี้ 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 ภาษีที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้
1. เก็บตามสวนกับผลประโยชนที่แตละคนไดรับภายใตการคุมครองของรัฐ
2. กํ า หนดได แน นอน ไม ใ ช ป ราศจากกฎเกณฑ ห รื อคิ ด ตามอํ า เภอใจของ
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
ดังนี้
1. เปนภาระเทาเทียมกัน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในระหวาง
กันเอง (นั่นคือเก็บตามสวนกับผลประโยชนที่ไดรับจากสังคม)
2. กําหนดไดแนนอน เพื่อใหเจาหนาที่มีโอกาสนอยที่สุดที่จะกดขี่หรือคดโกง
และเพื่ อ ให ผู เ สี ย ภาษี เ กิ ด ความต อ งการน อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะละเมิ ด กฎหมายและหลบเลี่ ย ง
3. เปนภาระนอยที่สุดแกการผลิต เพื่อใหถวงการผลิตเศรษฐทรัพยนอยที่สุด
4. เก็บไดงาย และเสียคาใชจายในการเก็บแตนอย และเปนภาระโดยตรงแกผูเสีย
ภาษี (คือไมสามารถผลักภาระภาษีใหแ กผูอื่น 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
มีเปา หมายดา นเศรษฐกิ จ คือ การเปนตลาดและฐานการผลิ ตรวมกั น (Single Market and
Production Base) โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินลงทุนที่เสรี
มากขึ้น ดวยขนาดของตลาดอาเซียนที่มีประชากรกวา 550 ลานคน ทําใหอาเซียนมีอํานาจซื้อ
สูงขึ้น สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซียน อีกทั้งเพิ่มอํานาจตอรอง
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และความสามารถในการแขงขั นของอาเซียนในเวทีการคาโลก รวมไปถึงยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
3. คุณคิดวาประชาคมอาเซียนจะสงผลกระทบตอธุรกิจคุณหรือไม
การรวมกั นของอาเซี ย นสง ผลให กํา แพงภาษี และข อจํ า กั ดอื่ นๆในการทํ า ธุ รกิ จ
ระหวางประเทศในอาเซียนหมดไป ดังนั้น จะทําใหการแขงขั นในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากจะ
มีผูเลนจากประเทศอื่นๆในอาเซียนดวย แตทวาในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มองวาเปนโอกาสของ
การขยายธุรกิจและลดตนทุนในการผลิต เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญขึ้น เพิ่มความสามารถในการ
คัดสรรและบริหารตนทุนวัตถุดิบรวมถึงแรงงานอยางมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น
4. คุณคิดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตในปจจุบันจะสงผลกระทบกับทานภายหลังเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหม
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมไดมีผลเกี่ยวของกับภาษีสรรพสามิตของแต
ละประเทศ จึงไมนามีผลกระทบในทางตรง แตอยางไรก็ตาม ในทางออม ภาษีส รรพสามิตคือ
ตนทุนอยางหนึ่งในการผลิต หากประเทศไทยมีภาษีสรรพสามิตสูงกวาประเทศอื่นๆในอาเซียน
จะสงผลใหชาวไทยตองบริโภคสินคาในราคาที่แพงกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
5. คุณคิดวาฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหทานเสียเปรียบผูนํา
เขาที่ใชฐาน CIF ไหม
การใชฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหเสียเปรียบโดยเฉพาะผูที่
ใชสิทธิ์ Free-zone ที่อางอิงราคา CIF ในการลดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบระหวางการใช
ราคา ณ โรงอุตสาหกรรมและราคา CIF ดังนั้น เพื่อสรางความเทาเทียมกัน การคิดฐานภาษี
สรรพสามิตควรใชราคาขายปลีก เนื่องจากกลไกตลาดจะเปนการสะทอนราคาที่เหมาะสม
6. คุณคิดวาขั้นตอนใดในระบบภาษีสรรพสามิตเปนอุปสรรคตอการแขงขันของทาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปจจุบันดวยกฎระเบียบขอกําหนดตางๆ ขั้นตอนการขอคืนภาษีตองใชเอกสารอางอิง
จํานวนมากประกอบกับการยื่นดวยระบบ Manual ทําใหการขอคืนภาษีใชทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวของมาก ในสวนการเตรียมและการตรวจสอบและใชเวลานานกอใหเกิดตนทุนแฝงและไม
เอื้อตอการเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขัน ควรใหเปนการยกเวนภาษีแทนการขอคืนภาษี
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7. ถ า คิ ด ว า กรมสรรพสามิ ต ควรปรั บ ปรุ ง อะไรเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิตเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของทาน
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตควรเปนไปอยางเปนธรรม รถที่มีลักษณะการใช
งานที่คลายกัน ควรเสียภาษีที่เทากัน ปจจุบัน รถยนตนั่งอเนกประสงค (SUV) ตองแขงขันกับ
รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ที่มีลักษณะการใชงานเหมือนกันและมีกลุมลูกคาเดียวกัน แตตอง
แบกรับความเสียเปรียบดานภาษีสรรพสามิตอยูถึง 5-10% เพราะมีการจําแนกรถทั้งสองกลุมอยู
คนละประเภท (Category) ทําใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบกันมาก
นอกเหนือจากนี้ ควรมีการเชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่ อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่ เป นงานประจํ า และที่ มี ขั้ น ตอนที่ ชั ดเจน เช นการยกเว น และการขอคื นภาษี เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
2.4.2 บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด
1. ชื่อ ตําแหนง สถานที่ทํางาน และลักษณะของธุรกิจ
นายสมศั ก ดิ์ ธี ร ธวั ช กุ ล ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการฝ า ยกฎหมาย บริ ษั ท โตโยต า
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ที่ตั้งเลขที่ 186/1 ถนนทางรถไฟเกา ตําบลสําโรงใต อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต นําเขา และ สงออกรถยนตและชิ้นสวน
อะไหลรถยนตยี่หอ โตโยตา
2. คุณเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วาอยางไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปนการรวมกลุมของประเทศในอาเซียน 10
ประเทศ ประกอบด วย บรู ไ น สิ ง คโปร อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟ ลิ ป ป นส กั ม พู ช า ลาว พม า
เวียดนาม และไทย โดยเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจสูเปา หมาย 4 ประการ ซึ่งจะตองแลวเสร็จ
ภายในป 2558 ไดแก การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม การสรางขีดความสามารถในการ
แขง ขันทางเศรษฐกิจอาเซีย น การพัฒนาเศรษฐกิจอยา งเสมอภาค การบูรณาการการเขา กับ
เศรษฐกิจโลก
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3. คุณคิดวาประชาคมอาเซียนจะสงผลตอธุรกิจคุณหรือไม
การที่อาเซียนกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะทําใหมีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี ในฐานะผูผลิต ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่
หลากหลายในตนทุนที่ต่ําลง เนื่องจากภาษีสงออกและนําเขาในอาเซียนจะเหลือ 0% การขนสง
สิ นค า ก็ จะสะดวกขึ้ น และตลาดขายสิ นค า ก็ ข ยายใหญ ขึ้ น แต ข ณะเดี ย วกั นเราก็ มี คู แ ข ง จาก
ประเทศเพื่อนบานดวยเชนกัน
ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต ภายหลังจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ ASEAN Economic Community ขึ้นนั้น ผูประกอบการทั้งหมดตองการที่จะสรางตลาดเดียว
ให มี การลงทุ นในฐานการผลิ ตเดี ย วกัน ซึ่ง จะสง ผลให เกิดการไหลเข า ของเงินทุ น เนื่ องจาก
ประเทศที่ พัฒนาแลว ซึ่ งต นทุนในการผลิ ตที่สู งกวา จึง มีค วามจํา เปนที่ตองย ายฐานการผลิ ต
เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น
4. คุณคิดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตในปจจุบันจะสงผลกระทบกับทานภายหลังเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหม
คิดวาคงมีผลกระทบอยูบางเนื่องจากมิใชเพียงประเทศไทยเทานั้นที่มีโรงงานผลิต
รถยนตทั้งนี้ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีผูผลิตรถยนตอีกหลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฯลฯ รวมถึงผูผลิตรถยนตคายอื่น ๆ ตางก็มีความสนใจที่จะเคลื่อนยายการลงทุนมายัง
ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ราคาจําหนายรถยนตในอนาคตจะมีสวนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
รถยนตในประเทศไทย ดวยเหตุนี้ ภาษีสรรพสามิตจะตองจัดเก็บใหสอดคลองตอระบบภาษีที่
จัดเก็บในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอื่น ๆ ดวย เพื่อมิใหประเทศไทยตองเสียเปรียบทางดานการ
แขงขันกับผูผลิตรถยนตประเทศอื่น ๆ ในอนาคต
5. คุณคิดวาฐานภาษีสรรพสามิตราคา ณ โรงอุตสาหกรรมทําใหทานเสียเปรียบผูนําเขา
ที่ใชฐาน CIF ไหม
ระบบจั ดเก็บภาษี ในปจจุ บันของรถยนตที่ ผลิ ตภายในประเทศ เปนราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม ซึ่งกรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบไดถึงตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริงไดจากหลักฐานของตนทุนและคาใชจายตาง ๆ จากการผลิตไดโดยงาย ซึ่งแตกตางจากผู
นําเขาที่ใชราคา ซี.ไอ.เอฟ ซึ่งไมสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันถึงตนทุนที่แทจริงไดเนื่องจากเปน
การค าระหวางประเทศ และสินคาได มีการผลิตขึ้ นในต างประเทศ ในปจจุ บันยัง คงมีคํ าถาม
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เกิดขึ้นมากมายวา ราคา CIF ที่ผูนําเขา (อิสระ) แสดงไวตาม Invoice นั้น เปนราคาที่ถูกตอง
แทจริงหรือไมเนื่องจากรถยนตรุนเดียวกันหากนําเขา โดยผูจําหนายอิสระและผูจําหนายรถยนตที่
ได รั บ การแต ง ตั้ ง ราคาจะแตกต า งกั น อย า งมาก ด ว ยเหตุ นี้ ผมจึ ง มี ค วามเห็ น ว า ระบบภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บแตกตางกันนี้ จะทําใหผูผลิตรถยนตที่ใชราคา ณ โรงอุตสาหกรรมเปนฐาน
ในการเสียภาษีสรรพสามิตยอมเสียเปรียบผูนําเขารถยนตที่ใชราคา CIF เปนฐานในการเสียภาษี
6. คุณคิดวาขั้นตอนใดในระบบภาษีสรรพสามิตเปนอุปสรรคตอการแขงขันของทาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คิดวา ขั้นตอนที่เป นอุปสรรคตอการแขง ขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นก็คื อ
ขั้นตอนการกําหนดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยังไมมีความชัดเจน เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ในการแข งขันระหวางผูผลิตรถยนตภายในประเทศ และผูนําเขารถยนตอิสระ อีกทั้ง รถยนต
ประเภทจดประกอบซึ่งมีการนําเขาชิ้นสวนเขามาเปนสวน ๆ ใชกระบวนการผลิตเพียงเล็กนอย
ก็สามารถนํามาจําหนายไดในราคาที่ต่ําเนื่องจากชําระภาษีที่คอนขางต่ํา ซึ่งถือวาไมเปนธรรมใน
การเสี ย ภาษี หากไม มีค วามชั ดเจนอาจทํ า ใหผู ป ระกอบอุตสาหกรรมขาดความมั่นใจในการ
กํา หนดราคาขายตามที่ ค วรจะเปนเพื่ อให เกิ ดการแขง ขั นระหว า งผู ป ระกอบการและผูนํา เข า
เนื่องจากระบบการชําระภาษีของผูประกอบการภายในประเทศยังคงเปนระบบประเมินตนเอง
ซึ่งแตกตางจากผูนําเขา ดังนั้น อาจมีความวิตกกังวลตอการถูกตรวจสอบยอนหลัง
7. ทานคิดวากรมสรรพสามิตควรปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็ บภาษี
สรรพสามิตเพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของทาน
ปรับปรุงหลักเกณฑเรื่องการนํารถทดลองประกอบออกไปทําการทดสอบเพื่อลด
จํานวนวันเวลาที่จะตองใชในการทดสอบระบบของรถยนตที่จะผลิตในแตละรุน ซึ่งปจจุบันมี
ขั้นตอนการขออนุญาตที่คอนขางยุงยาก รวมถึงขึ้นตอนในการขอยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับ
วัตถุดิบที่ใชในการประกอบรถยนตเพื่อลดตนทุนที่ไมจําเปนของผูประกอบการ และอํานวยความ
สะดวกเรื่องของการสงออกรถยนตเพื่อไปจําหนายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทที่ 3
การศึกษาเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทย
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
ภาษีสรรพสามิตรถยนต
3.1 ภาษีสรรพสามิตรถยนตของประเทศไทย5
ภาษีสรรพสามิตถือเปนระบบภาษีทางออม (Indirect Tax) ที่ถือเปนแหลงรายได
หนึ่งของรัฐ โดยในประเทศไทยไดมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาเปนเวลานาน แลว โดยจะ
เลือกเก็บภาษีจากสินคา และบริการบางประเภทเทานั้น ซึ่งในการจัดเก็บจะยึดหลัก 3 ประการ คือ
1. สินคาที่สงผลตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี ( Sin and Health) เชน สุรา ยาสูบ ไพ
2. สิ น ค า และบริ ก าร ประเภทฟุ ม เฟ อ ย (Luxury) เช น รถยนต น้ํ า หอม
เครื่องสําอาง เครื่องดื่ม เรือ สถานอาบน้ํา อบตัว และนวด ไนตคลับและดิสโกเธค
3. สินคาที่สงผลตอสิ่งแวดลอม (Environment) เชน น้ํามัน รถยนต แบตเตอรี่
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต สารทําลายชั้นบรรยากาศ
จากหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกลาว ในปจจุบันกรมสรรพสามิตไดมี
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในสินคาและบริการ ทั้งหมด 19 ประเภท ในที่นี้รวมถึงรถยนต ที่
กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ โดยอาศัยพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งได
กําหนด นิยาย และประเภทของรถยนต ที่จะจัดเก็บภาษีดังนี้
3.1.1 “นิยาม”6
รถยนต คือ รถที่มีลอตั้งแตสามลอขึ้นไป และเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตมีพวงขางไมเกินหนึ่งลอและ
รถยนตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

อ. ประภาศ คงเอียด, คําอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต, 254, หนา 57-73.
6
พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
5
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รถยนตนั่ง คือ รถเกงหรือรถยนตที่ออกแบบสําหรับเพื่อใชสําหรับนั่งเปนปกติวิสัย
และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอเปนเนื้อ
เดียวกันในลักษณะถาวรดานขาง หรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่นั่ง ทั้ งนี้ไมวา
จะมีที่นั่งเทาใด
รถยนตโดยสาร คือ รถตูหรือรถยนตที่ออกแบบเพื่อใชขนสงคนโดยสารจํานวนมาก
รวมทั้งรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน
รถยนตกระบะ คือ รถยนตที่มีที่นั่งดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ และตอนหลังเปน
กระบะบรรทุก ซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา
3.1.2 ผูมีหนาที่เสียภาษีรถยนต7
ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี ต ามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ อาจแบงออก
ไดเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) ผูประกอบอุตสาหกรรม ไดแก เจาของหรือผูจัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของโรงอุตสาหกรรม
(2) ผูนําเขา ไดแก เจาของ หรือบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูครอบครอง หรือมี สวนไดเสี ย
ชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบไปโดยถูกตองพน
จากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา “ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานอง
เดียวกันโดยอนุโลม
(3) บุคคลอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูมีหนาที่เสียภาษี ไดกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผู
มีหนาที่เสียภาษีดวยในบางกรณีการที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อเปนการปองกันปญหาการ
หลี ก เลี่ ย งภาษี แ ละเพื่ อ ให ก ารจั ด เก็ บ ภาษี เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พระราชบั ญญั ติ ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดใหบุคคลอื่นมีหนาที่เสียภาษีดวย คือ ผูโอน ผูรับโอน และหรือบุคคล
อื่นที่กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษี สําหรับสินคานําเขาที่ไดรับยกเวนหรือลดอัตราภาษี ต าม
มาตรา 11 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ผู โ อนและผู รั บ โอน หรื อ ผู
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 ใหเสียในอัตราที่คิดเปน เงินสูงกวาดังนั้น การคํานวณ
ภาษีจึงตองคํา นวณเปรียบเทียบระหวางอัตราตามมูลคาและตามปริมาณวาอัตราใดจะคิดเปนเงิน
ไดสูงกวา ผูมีหนาที่ก็ตองเสียภาษีสําหรับจํานวนนั้น
ฐานภาษีตามปริมาณ คือ ฐานภาษีที่คํานวณโดยถือตามหนวยตามน้ําหนักสุทธิ
หรือตามปริมาณสุทธิของสินค า เชน ภาชนะ ลูกบาศกเซนติเมตร กิโลเมตร ลิตร ซึ่ง สิน คา ที่
ตอ งเสีย ภาษีต ามปริม าณนั้น ใหถือ ตามหนว ยตามน้ํา หนัก สุท ธิห รือ ตามปริม าณสุท ธิข อง
สินคานั้น
ฐานภาษีตามมูลคา คือ ฐานภาษีที่คํานวณโดยถือตามมูลคาของสินคาหรือบริการ
นั้น ๆ ประกอบดวย
กรณีสิ นคา ที่ ผลิต ในราชอาณาจัก ร ใหถื อตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
รวมภาษีสรรพสามิตที่ถึงตองชําระ
(2) กรณี สิ น ค า ที่ นํ า เข า ให ถื อ ราคา ซี .ไอ.เอฟ ของสิ น ค า บวกด ว ยอากรขาเข า
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและค า ธรรมเนี ย มอื่ น
ตามที่ จ ะได กํา หนดโดยพระราชกฤษฎี ก ารวมภาษี ส รรพสามิ ต ที่ พึ ง ต อ งชํา ระ (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
ประเภท
ที่
05.01

รายการ

อัตราที่จัดเก็บในปจจุบัน

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลคา (รอย
ละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 2,000 C.C.และมีกําลังเครื่องยนตไม
เกิน 220 แรงมา (HP)
(1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,000 C.C.แตไมเกิน 2,500 C.C. และมี
กําลังเครื่องยนตไม เกิน 220 แรงมา (HP)
(1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,500 C.C.แตไมเกิน 3,000 C.C. และมี
กําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)
(1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,000 C.C.หรือมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220
แรงมา (HP)
(2) รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด

50

-

30

-

50

-

35

-

50

-

40

-

50

-

50

-

(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 3,250 C.C.
(2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,250 C.C.
(3) รถยนตนั่งที่มีกระบะ (DOUBLE
CAB) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด
(3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 3,250 C.C.
(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,250 C.C.

50

-

20

-

50

-

50

-

50

-

12

-

50

-

50

-

รถยนต
(1) รถยนตนั่ง

10

พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

หมายเหตุ

23
อัตราภาษี
ประเภท
ที่

รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลคา (รอย
ละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

อัตราที่จัดเก็บในปจจุบัน
ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

(4) รถยนตนั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนด ที่ผลิตจากรถยนตกระบะหรือ
แชสซีสและกระจกบังลมหนา (Chassis
With Windshield) ของรถยนตกระบะ
หรือดัดแปลงมาจากรถยนตกระบะ
(4.1) ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู
ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
(4.1.1) ที่มีความจุของกระบอก
สูบไมเกิน 3,250 C.C.
(4.1.2) ที่มีความจุของกระบอก
สูบเกิน 3,250 C.C.
(4.2) ที่ดัดแปลงโดยผูดัดแปลง ตาม
มาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144
ตรี ซึ่งเสียภาษีตามมาตรา 144 เบญจ
05.02

50

-

3

-

50

-

50

-

50

-

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

-

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

50

-

30

-

(2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)

50

-

35

-

(3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา HP
(4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000
C.C.หรือมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220
แรงมา (HP)

50

-

40

-

50

-

50

-

- รถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน

หมายเหตุ
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อัตราภาษี
ประเภท
ที่
05.01
และ
05.02

รายการ

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)
อัตราภาษีตาม
05.01 (1.1)
ถึง (1.3)
อัตราภาษีตาม
05.02 (1) ถึง
(3)

50

-

ยกเวน

-

50

-

10

-

50

-

50

-

50

-

10

-

50

-

10

-

50

-

17

-

50

-

17

-

- รถยนตนั่งที่นําไปติดตั้งกาซชุดอุปกรณที่ใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV-Retrofit)
- รถยนตโดยสารที่นําไปติดตั้งกาซชุดอุปกรณที่ใช
กาซธรรมชาติ (NGV-Retrofit)

05.01
และ
05.02

- รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10
คน
(1) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คน ซึ่งใชเปนรถพยาบาลของสวนราชการ
โรงพยาบาลหรือองคกรการสาธารณกุศลตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และจํานวนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(2) รถยนตนั่ง หรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คนประเภทประหยัดพลังงาน
(2.1) แบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา
(Hybrid Electric Vehicle)
(2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน
3,000 C.C.
(2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
3,000 C.C.
(2.2) แบบพลังงานไฟฟา (Electric Powered
Vehicle)
(2.3) แบบเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered
Vehicle)
(2.4) รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
(2.4.1) เครื่องยนตเบนซิน ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไมเกิน 1,300 C.C
(2.4.2) เครื่องยนตดีเซล ที่มีความจุของ
กระบอกสูบ ไมเกิน 1,400 C.C

อัตราที่จัดเก็บในปจจุบัน
ตามปริมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
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อัตราภาษี
ประเภท
ที่

รายการ

(3) รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน
10 คน ประเภทใชเชื้อเพลิงทดแทนที่มคี วามจุก
ของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
(3.1) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอย
กวารอยละ 20 เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได
(3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน
2,000 C.C. และมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220
แรงมา (HP)
(3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,000 C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา
(3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน
2,500 C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)
(3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกเกิน 3,000
C.C. หรือมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220 แรงมา (HP)
(3.2) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทกาซธรรมชาติได
(3.3) ที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอล ไมนอย
กวารอยละ 85 เปนสวนผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได
(3.3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต
1,780 C.C. แตไมเกิน 2,000 C.C. และมีกําลัง
เครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา (HP)
(3.3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000
C.C. แตไมเกิน 2,500 C.C. และมีกําลังเครื่องยนต
ไมเกิน 220 แรงมา (HP)
(3.3.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500
C.C. แตไมเกิน 3,000 C.C. และมีกําลังเครื่องยนต
ไมเกิน 220 แรงมา (HP)
(3) รถยนตนั่งสามลอ และรถยนตนั่งที่ผลิต
ขึ้นโดยใชเครื่องยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.
(4.1) รถยนตนั่งสามลอ
(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเครื่องยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ

อัตราที่จัดเก็บในปจจุบัน

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

ตามมูลคา
(รอยละ)

ตามปริมาณ
(บาท)

50

-

25

-

50

-

30

-

50

-

35

-

50

-

50

-

50

-

20

-

50

-

22

-

50

-

27

-

50

-

32

-

หมายเหตุ
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อัตราภาษี
ประเภท
ที่

รายการ

(4.2) รถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นโดยใชเครื่องยนตของ
รถจักรยานยนตขนาดไมเกิน 250 C.C.
(1) รถยนตกระบะที่ออกแบบสําหรับใหมีน้ําหนัก
รถรวม
น้ําหนักบรรทุกไมเกิน 4,000 กิโลกรัม

อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
ตามมูลคา
(รอยละ)
50

ตามปริมาณ
(บาท)
-

ตามมูลคา
(รอยละ)
5

ตามปริมาณ
(บาท)
-

50

-

5

-

50

-

3

-

50

-

18

-

50

-

50

-

(1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250
C.C.
(1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกเหนือจาก
(1.1.1)
(1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.

05.90

อัตราที่จัดเก็บในปจจุบัน

หมายเหตุ ประกาศ กค. = ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต

3.1.6 วิธีการคํานวณภาษีสรรพสามิต11
(1) กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)
การคํานวณภาษี/ฐานภาษี
ผูประกอบอุตสาหกรรมมีหนาที่ตองเสี ยภาษีตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณภาษี
สรรพสามิต ไดดังนี้
ภาษี
สรรพสามิต

= มูลคา x อัตราภาษีสรรพสามิต
= (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย)
x อัตราภาษีสรรพสามิต
= ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต
หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลคา
ใหคํานวณคาภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตรากอน และใหใชอัตราที่คิดไดสูงกวา

11

กรมสรรพสามิต, http://www.excise.go.th/index.php?id=137
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ตัวอยางการคํานวณภาษี กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร
บริษัท รถยนตไทย จํากัด นําสินค าออกจากโรงงานเปนรถยนตนั่ง ยี่หอ มาสดา รุน
RX-11 ความจุกระบอกสูบ 2,960 ซี.ซี. กําลังเครื่องยนต 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 เนื่องจากแรงมาเกิน 220 แรงมา แมวาความจุกระบอกสูบไม
เกิน 3,000 C.C. ก็ตาม
แทนคาในสูตร
ภาษีสรรพสามิต

= 10,000,000 x (50/100)
= 5,000,000 บาท

เพราะฉะนั้นจะตองชําระภาษีสรรพสามิต = 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
สิ น ค า บวกด ว ยอากรค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม การลงทุ น และ
คาธรรมเนียมอื่น ตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษี
สรรพสามิต

= มูลคาดังกลาว x อัตราภาษีสรรพสามิต
= ( C.I.F. + อากรขาเขา + ภาษีคาธรรมเนียมอื่นไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม )
x อัตราภาษี

28
ตัวอยางการคํานวณภาษี กรณีนําเขาจากตางประเทศ
บริษัท ผูนําเขารายหนึ่ง นําเขารถยนตนั่ง 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 + ภาษีคาธรรมเนียมอื่นไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม ) x
อัตราภาษี 1

ราคา C.I.F

= 15,000,000 + 2,000 + 8,000,000
= 15,802,000 บาท

อากรขาเขา

= 3,000,000 x 0.1
= 300,000 บาท

ภาษี
สรรพสามิต

= ( 607,914.42 + 486,331.54 ) x 50/100
= 547,122.98 / 0.45
= 1,215,828 บาท

3.1.7 การควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 12
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดใหมีการควบคุมการจัดเก็บภาษี
โดยผูมีหนาที่เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวของก็มีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อให
ระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวม 8 วิธี คือ
(1) การใชแสตมปสรรพสามิต โดยการใชแสตมปที่รัฐบาลทําหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใช
ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตปดบนภาชนะบรรจุสินคาประเภทเครื่องดื่ม
เพื่อแสดงวาสินคาไดเสียภาษีสรรพสามิตแลว
12

กรมสรรพสามิต, http://www.excise.go.th/index.php?id=137
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(2) การใช เ ครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี จ ดทะเบี ย น โดยการใช จุก จี บ ฝาเกลี ย ว
ปดบนภาชนะบรรจุสินคาเพื่อแสดงวาสินคาไดเสียภาษีสรรพสามิตแลวแทนแสตมปสรรพสามิต
เชน เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ เปนตน
(3) การใชระบบบัญชีควบคุมการผลิตและจําหน าย โดยการตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีประจําวันที่แสดงจํานวนวัตถุดิบ การผลิต และการจําหนายสินคา
(4) การใหเจาหนาที่ไปควบคุมสถานที่ที่เกี่ยวของกับสินคาที่ตองเสียภาษี
(5) อธิบดีกรมสรรพสามิตใชอํานาจในการดําเนินการควบคุมการจั ดเก็บภาษีเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เชน สั่งใหเจาหนาที่สรรพสามิตไปปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี กรณีเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยออกคําสั่งเปนหนังสือใหเขาไป
ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อทําการตรวจคนยึดหรืออายัดบั ญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีที่จะตองเสียได
(6) การใช เครื่ อ งมื อ วั ด ปริ ม าณสิ นค า ที่ นํ า ออกจากโรงงานผลิ ต เช น ใช ม าตรวั ด
ปริมาณน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่นําออกจากโรงกลั่นน้ํามัน
(7) การตรวจสอบภาษี ในการเสียภาษีสรรพสามิ ตเปนระบบประเมินตนเอง ดังนั้น
จึงตองมีการตรวจสอบการเสียภาษีวายื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม
จํานวนภาษีที่ยื่นถูกตองครบถวนหรือไม โดยจะทําการตรวจสอบจากแบบรายการภาษีที่ยื่น งบ
เดือนและรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และการจําหนายสินคา บัญชี เอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน ใบกํากับภาษี รายการภาษีซื้อ รายการภาษีขาย หากปรากฏวาไมยื่น แบบรายการ
ภาษีภายในเวลาที่กําหนด หรือยื่นชําระภาษีไมถูกตอง ก็จะตองทําการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงิน
เพิ่มตอไป ซึ่งในกฎหมายที่จัดเก็บภาษีฉบับอื่น ๆ ไมไดกํา หนดไว
(8) การตรวจปราบปราม ในการควบคุ มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตองใชวิธีการ
ตรวจปราบปรามสินคาที่ไมชอบดวยกฎหมายควบคูกันไปดวย เพื่อชวยสรางความเปนธรรมใน
ระบบภาษีใหมีการเสียภาษีโดยเทาเทียมกัน ซึ่งกรณีนี้จะมีบทลงโทษทางอาญาใชบังคับแก ผูกระทํา
ความผิด
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ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี

กําหนดเวลาที่ยื่นแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษี (ม.48)

สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.10


สินคาอยูในโรงอุตสาหกรรม
o ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นํา
สินออกออกจากโรงอุตสาหกรรม เวนแต เปน
การนําไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน
o คลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร
o เขตปลอดอากร
o เขตอุตสาหกรรมสงออก และถา นําสินคา
ดังกลาวไปใชภายโรงอุตสาหกรรมก็ใหถือ
เปนการนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ตามมาตรา 13 ไดกําหนดหลักความ
รับผิดชอบไวดังนี้
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

 ยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระ
ภาษีกอนความรับผิดเกิดขึ้นหมายเหตุ
อาจขอชําระภาษีภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่นําสินคาออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือ คลังสินคา
ทัณฑบนฯ โดยมีหลักประกันได ตาม
มาตรา 52 หรือ ไดรับสิทธิขยายเวลา
ชําระภาษีตาม มาตรา 14
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ขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการจําหนาย
ทั้งนี้ 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 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
ชําระภาษี ลงวันที่ 1 มกราคม 2535

กรณีนํารถยนตไปแสดงหรือเก็บไวในสถานแสดง
รถยนตเพื่อขาย ม.144 จัตวา (2)
ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้นพรอมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

 ยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระ
ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีความรับผิดเกิดขึ้นตาม ม.144
ฉ.(4) และประกาศกรมฯ

หมายเหตุ ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการชําระภาษีรถยนตที่นําไปแสดง
หรือเก็บไวในสถานแสดงรถยนตเพื่อขาย ที่มีความรับผิดในอันจะตองเสียภาษี เกิดขึ้นพรอมกับ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ลงวันที่ 1 มกราคม 2535
กรณีอื่น
นอกจากกรณี 1-5 แลว ยังมีกรณีผูมีหนาที่เสียภาษีประเภทอื่น ตามมาตรา 11 12 42 56 57 และ
56* ที่กฎหมายไดกําหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี และชําระภาษีไวตามมาตรา 48(4) กลาวคือ
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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 ผูมีหนาที่เสียภาษีรถยนต
 ผูประกอบอุตสาหกรรม สําหรับรถยนตที่ผลิตในประเทศ
 ผูนําเขา สําหรับรถยนตนําเขา
3.2.3 ฐานภาษีสรรพสามิตรถยนต
 ประเทศอินโดนีเซียใชฐานมูลคา (Ad Valorem) ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3.2.4 ประเภทรถยนตและอัตราภาษี
 สํ า หรั บ สิ น ค า รถยนต จ ะกํ า หนดอั ต ราเป น ร อ ยละจากมู ล ค า ของรถยนต
(Ad volorem) ซึ่งจะมีอัตราแตกตางกันไปตามชนิดของรถยนต ซึ่งแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก
รถยนตนั่ง (Sedan) รถตูอเนกประสงค (Multi Purpose Vehicle : MPV) รถสปอรตอเนกประสงค
(Sport Utility Vehicle: SUV) และรถยนตกระบะ นอกจากนี้ อัตราภาษีดังกลาวยังแปรผันตาม
ขนาดของเครื่องยนต

ประเภทรถยนต
Sedan
13

เครื่องยนต
cc < 1.5

อัตราภาษี
รถยนตเกา
30

อัตราภาษี
รถยนตใหม
30

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)

40
75
10
20
40
75
30
40
75

50
75
10
25
50
75
30
50
75

GVW 0.5 tons (P/D) all cc

20

25

3.3 ภาษีสรรพสามิตรถยนตฟลิปปนส14
3.3.1 ผูมีหนาที่เสียภาษีรถยนต
 ผูประกอบอุตสาหกรรม สําหรับรถยนตที่ผลิตในประเทศ
 ผูนําเขา สําหรับรถยนตนําเขา
3.3.2 ฐานภาษีสรรพสามิตรถยนต
ประเทศฟลิปปนสใชฐานมูลคา (Ad Valorem) ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 ฐานราคาขาย (Selling Price) คือ ราคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมขาย หรือราคาที่
ผูนําเขาขาย
3.3.3 ประเภทรถยนตและอัตราภาษี
 อัตราภาษีตามขนาดของเครื่องยนตและชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง (in cc.)
ขนาดเครื่องยนต
น้ํามันเบนซิน
ตั้งแต 1600
14

ขนาดเครื่องยนต
น้ํามันดีเซล
ตั้งแต 1800

อัตราภาษี
15%

Bureau of Internal Revenue Republic of the Philippines, CHAPTER VI – EXCISE TAX ON
MISCELLANEOUS ARTICLES, http://www.bir.gov.ph/taxcode/2083.htm
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1601 - 2000
2001 - 2700
2701 ขึ้นไป

1801 - 2300
2301 - 3000
3001 ขึ้นไป

35%
50%
100%

3.3.4 กรณีรถยนตนําเขาที่มิไดมีไวเพื่อจําหนาย
 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 ดังนี้
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
สองฐานมี ก ารคํ า นวณภาษี ส รรพสามิ ต ที่ แตกต า งกั น ทํ า ให เกิ ดการได เปรี ย บและเสี ย เปรี ย บ
ระหวางผุผลิตภายในประเทศกับผูนํา เขารถยนตจากกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งหากมีการถายโอน
ราคา (Transfer Pricing) เช น สํ า แดงราคา ซี . ไอ .เอฟ ต่ํ า กว า ความเป น จริ ง ทํ า ให เสี ย ภาษี
สรรพสามิตต่ํากวาผูประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่ตองเสียภาษีจากราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรม เปนเหตุใหผูประกอบอุตสาหกรรมภายในเสียเปรียบในดานตนทุนทางภาษีอีกทั้ง
รัฐก็จัดเก็บภาษีนําเขาไดลดลงดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส ที่มี
ฐานมูลคาเพียงฐานเดียวที่ใชกับทั้งรถยนตที่ผลิตในประเทศและรถยนตที่นําเขาจากตางประเทศ
ทําใหไมมีการไดเปรียบเสียบเปรียบระหวางรถยนตนําเขาและรถยนตที่ผลิตในประเทศ
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โดยหลังจากป 2558 ที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวการ
นําเขารถยนตจากกลุมประเทศสมาชิกอาจมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งถาฐานภาษียังมีความไดเปรีย บ
เสี ยเปรีย บระหว า งรถยนต ที่ผลิตในประเทศและรถยนตนํา เข าก็ จะส ง ผลทํ าใหอุตสาหกรรม
รถยนต ไ ทยมี ป ญ หาได แ ละมากไปกว า นั้ น ป จ จุ บั น กรมศุ ล กากรเป น ผู รั บ มอบอํ า นาจกรม
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
ซึ่งเปนเรื่องที่ยาก กรมสรรพสามิตยังขาดความชํานาญในการคํานวณฐานราคา ซี .ไอ.เอฟ อยาง
มาก และอาจเปนชองทางใหผูประกอบอุตสาหกรรมมีการยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศเพื่อ
สามารถที่ จะใชประโยชนจากการใชฐานราคา ซี .ไอ.เอฟ ที่ต่ํา เป นประโยชนในการเสียภาษี
สรรพสามิตได
ดังนั้นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ควรมีการปรับปรุงใหมีฐานภาษีเปนฐานเดียว
อย า งเช น ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ฟ ลิ ป ป น ส โดยเฉพาะฐานการนํ า เข า เพื่ อ ไม ใ ห ผู ป ระกอบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศเสียเปรียบในเรื่องของฐานภาษี และเปนไปตามหลักทฤษฎีภาษีที่มี
ในหลักความเสมอภาคทางภาษี
3.4.2 จุดความรับผิดในการเสียภาษี
อีกปญหาหนึ่งของระบบภาษีสรรพสามิต คือ กรณีสินคานําเขา กฎหมายกําหนดให
ความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดของภาษีศุลกากร ซึ่งการเขารวมเปนประชาคมอาเซียนจะ
ทําใหภาษีศุลกากรสินคาที่นําเขาจากกลุมประเทศสมาชิก 10 ชาติเปน 0 สงผลใหไมมีจุดความรับ
ผิดทางภาษีศุลกากรหรืออาจมีแตไมเขมงวดเพราะภาษีศุลกากรเปนอัตรา 0 ทําใหสงผลทางออม
ใหไมมีจุดความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต ไปดวยซึ่งทําใหเกิดความยุงยากในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต กรณีนี้กรมสรรพสามิตอาจจะตองมีการสรางจุดพักสินคาหรือคลังสินคาทัณฑบน
ขึ้นเพื่อใช เป นจุดรั บ ความรั บ ผิ ดในการเสีย ภาษี แทนสํ า หรั บ การนํ าเข า รถยนต ที่ ตองเสีย ภาษี
สรรพสามิต
3.4.3 อัตราภาษี
จากโครงสรางการจัดเก็บภาษีรถยนตของไทยซึ่งมีอัตราภาษีหลายอัตราดังกลาวขางตน
ซึ่งมีความซับซอนมากกวา อัตราภาษีรถยนตเมื่อเทียบกับกลุมประเทศสมาชิก 10 ชาติ อันสงผล
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กระทบต อหลัก การสะดวกง า ยได ใ นการจัดเก็ บภาษี สรรพสามิ ต ตามหลัก การทฤษฎีภาษี ที่ ดี
ดังกลาวในบทที่ 2และอาจเปนอุปสรรคตอการแขงขันของไทยได
ตารางเปรียบเทียบอัตราภาษีรถยนต15
ประเทศ
<2000cc
2>3000cc
10-16
>16
Pick3000cc
seat
seat
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%
40%
50%
ไทย
30%
เวียดนาม
45%
50%
60%
30%
15%
15%
โดยเมื่ อเปรี ยบเทีย บกับ ประเทศอิ นโดนี เซี ย และฟ ลิ ปป น ส ซึ่ งเป นคู แขง หลัก ของ
อุตสาหกรรมรถยนตจะเห็นไดวา อัตราภาษี ของประเทศไทยแมโดยหลักการจะมีเพียง 3 อัตราก็
จริงแตในขอเท็จจริงแลวไดมีประกาศกฎกระทรวงการคลัง จัดเก็บภาษีหลายอัตรา โดยแบงตาม
ประเภทรถยนตที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีจํานวนมากถึง 40 ประเภทรถยนต เชน รถยนตนั่ง
ซึ่งยังแบงออกเปน 4 ประเภท 1) รถยนตนั่ง (รถเกง) 2) รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก 3) รถยนตนั่งที่มี
กระบะ (DOUBLE CAB) 4) รถยนตนั่งที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะ ซึ่งในแตละประเภทก็มีอัตรา
ภาษีแตกตางกัน เชน รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ขนาดที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250
ซี ซี เก็ บ อั ตราร อยละ 20 เกิ นกว า 3,250 ซี ซี เก็ บ อั ตราร อยละ 50 ส วนรถยนต นั่ง ที่ มี ก ระบะ
(Double Cab) ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,250 ซีซี เก็บอัตรารอยละ 12 เกินกวา 3,250 ซี
ซี เก็บอัตรารอยละ 50 เปนตน
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แตประเทศอินโดนีเซียมีการแบงประเภทรถยนต 4 ประเภทและอัตราภาษีสรรพสามิต
ประมาณ 11 อัตรา สวนประเทศฟลิปปนสมีประเภทรถยนตอยู 2 ประเภท คือ เครื่องยนตเบนซิน
และเครื่องยนตดีเซล และอัตราภาษีอยูที่ 8 อัตรา
เปรียบเทียบประเภทรถยนตที่เสียภาษีสรรพสามิต
ประเทศไทย
อินโดนีเซีย
-รถยนตนั่ง
-รถยนตนั่ง Sedan
ประเภทรถยนต
-รถยนตนั่งกึ่ง
-รถยนต
บรรทุก (PPV) ซึ่งมี
อเนกประสงคMPV
คุณลักษณะตามที่
(4x2)
รัฐมนตรีวาการ
-รถยนต
กระทรวงการคลัง
อเนกประสงคSUV
ประกาศกําหนด
(4x4)
-รถยนตนั่งที่มี
-รถยนตเพื่อการ
กระบะ (DOUBLE
พาณิชย
CAB) ซึ่งมี
Commercial Double
คุณลักษณะตามที่
Cabin (4x2 and
รัฐมนตรีวาการ
4x4)
กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
-รถยนตนั่ง ซึ่งมี
คุณลักษณะตามที่
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด ที่
ผลิตจากรถยนต
กระบะหรือแชสซีส
และกระจกบัง
ลมหนา (Chassis
With

ฟลิปปนส
- รถยนตเครื่องยนต
เบนซิน
-รถยนตเครื่องยนต
ดีเซล
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Windshield) ของรถยนตกระบะหรือ
ดัดแปลงมาจาก
รถยนตกระบะ
-รถยนตโดยสารที่มี
ที่นั่งไมเกิน 10 คน
-รถยนตนั่งที่นําไป
ติดตั้งกาซชุดอุปกรณ
ที่ใชกาซธรรมชาติ
(NGV-Retrofit)
-รถยนตนั่งหรือ
รถยนตโดยสารที่มีที่
นั่งไมเกิน10 คน
-รถยนตกระบะที่
ออกแบบสําหรับให
มีน้ําหนักรถรวม
ซึ่งจากตารางดังกลาวจะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตของไทยมีความยุงยากซับชอนทั้ง
อัตราภาษีและประเภทรถยนต อันมีผลตอการลงทุนหรือการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
รถยนตภายในประเทศ เนื่องจากมีความยุงยากในการวางแผน ในการเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งถือ
เปนตนทุนในการผลิตอยางหนึ่ง เพราะเมื่อผลิตรถยนต ประเภทหนึ่งขึ้นมาแลว อาจมีปญหาวาจะ
เสียภาษีรถยนตเปนรถยนตประเภทใด อัตราภาษีเทาใด
3.5 เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
จากที่ศึกษามาขางตน พอสรุปขอดีขอเสียของระบบโครงสรางภาษีรถยนตใน 3
ประเทศไดดังนี้
ประเทศ
ขอดี
เสียดี
ประเทศไทย
 มีหลายอัตราและหลาย
 มีความซับซอนเกิน
ประเภทรถยนตที่จัดเก็บ
ความจําเปน
ภาษีสรรพสามิต
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 ทําใหจัดแยกประเภท
รถยนตไดละเอียดและยัง
สามารถสนับสนุน
รถยนตที่ผลิตเพื่อ
สงเสริมการประหยัด
แรงงานและสิ่งแวดลอม

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศฟลิปปนส

 ฐานภาษีเดียว คือ มูลคา
ทําไมเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวาง
ผูประกอบการใน
ประเทศและผูนําเขา
 มีอัตราภาษีไมกี่อัตรา
 มีความเรียบงายและ
แนนอนกวาภาษีของ
ประเทศไทย
ฐานภาษีเดียว คือ มูลคา
ของราคาขาย ทําใหเกิน
ความชัดเจนของราคา
และทําไมเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูประกอบการ
ในประเทศและผูนําเขา

 ยากตอความเขาใจของ
- ผูประกอบการและผู
จัดเก็บภาษี
- มีการตีความแตกตาง
กันทําใหมีขอพิพาท
ระหวางผูเสียภาษีกับ
เจาหนาที่ผูจัดเก็บ
 สองฐานภาษีระหวาง “ณ
โรงอุตสาหกรรม” กับ
“CIF” ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกัน
 ขาดความเรียบงายอันเปน
คุณสมบัติของภาษีที่ดี
เนื่องจากมีความซับซอน
มาก
 มูลคาโดยไมมีการ
กําหนดความชัดเจนอาจ
สงปญหาการตีความ
ระหวางผูประกอบ
อุตสาหกรรมกับ
เจาหนาที่

 ประเภทรถยนตที่จัดเก็บ
นอย ทําใหไมสามารถ
สนับสนุนสงเสริมรถ
ประเภทที่ผลิตเพื่อ
ประหยัดพลังงานและ
หรือเปนประโยชนตอ
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สิ่งแวดลอมไดชัดเจน
 มีอัตราภาษีไมกี่อัตรา
 มีความเรียบงายแนนอน
ไมซับซอน
จากผลของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจและระบบโครงสราง
ภาษีสรรพสามิตของทั้ง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส
รวมทั้งการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย แลวจะเปนไดวา โครงสรางภาษีสรรพสามิตของไทย นั้น มี
ความซับซอนมากกวาประเทศอีก 2 ประเทศ ซึ่งอาจสงผลเสียตออุตสาหกรรมรถยนตของไทยใน
ดานความยุงยากในการวางแผนในการกําหนดตนทุนทางภาษีรถยนตและการแขงขันทางการคา
รถยนต ซึ่งตางกับอีก 2 ประเทศที่มีความยุงยากซับซอนในระบบภาษีรถยนตมากกวา ดังนั้ น
ประเทศไทยจึงควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ระบบภาษีสรรพสามิตโดยเฉพาะ ในเรื่องของ ฐาน
ภาษี อัตราภาษี และประเภทของรถยนตที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
อาจกําหนดใหมีฐานภาษีเพียงฐานเดียว เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึ ง อั ตราภาษี และประเภทของรถยนต ก็ จะต องปรั บ ปรุ ง ให จํา นวนไม ม ากและซั บ ซ อน
จนเกินไปอีกทั้งใหใกลเคียงกับประเทศอื่น ๆ ดวย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการแขงขัน
ในภูมิภาคนี้ และยังเปนการพัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตใหเปนไปตามหลักทฤษฎีภาษีที่ดีคือ มี
ความเปนกลาง มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงธรรมอันเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต
ภายในประเทศ รวมถึ ง อุ ตสาหกรรมต อเนื่ องที่ เกี่ ย วกั บ รถยนต และแรงงานภายในประเทศ
ยิ่งขึ้นไป
แตอยางไรก็ตามแมจะมีการพัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตของไทยยังไมเพียงพอ
การจะก อให เกิ ดความเป นธรรม เป นกลางในระบบภาษี ส รรพสามิ ตในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ซึ่งจะตองเปนตลาดเดียว (Single Market) ทุกประเทศสมาชิก จะตองมีการปรับปรุง
ระบบภาษีใ หมีค วามใกลเคี ยงกั น แตจากการศึกษาพบวา การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนยังขาดความชัดเจนและมีปญหาอุปสรรคอีกมากมายดังที่จะกลาวตอไปในขอ 3.6
3.6 ปญหาและอุปสรรคตอการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึ กษาดั ง กล าวขา งตน ในบทที่ 2 จะเห็ นว า การรวมตั วเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีเพียง AEC Blueprint ไดกําหนดพันธสัญญาไวอยางกวาง ๆ ซึ่งเมื่อมีการรวม
ตัวกันกันในป 2558 แลว อาจเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย รวมถึงระบบภาษีสรรพสามิตดวย ซึ่ง
อาจสรุปไดดังนี้
3.6.1 ขาดความผูกพันกับวิสัยทัศน
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แมวาประเทศอาเซียนจะมีจุดมุงหมายรวมกันอยางชัดเจน ในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ภายในป พ.ศ.2553-2558 และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อไปสูจุดหมาย
ดังกลาว แตวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานยังเปนเพียงหลักการเบื้องตน รัฐบาลของประเทศ
สมาชิกยังไมผูกมัดตัวเองตอวิสัยทัศนดังกลาว ทําใหขาดเจตจํานงทางการเมือง รวมทั้ งกระแส
การเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี ยังทําใหความสําคัญของความรวมมือระดับภูมิภาคลดลง
3.6.2 ขาดผลประโยชนรวมอยางเพียงพอ
อาเซียนมีความพยายามสรางความรวมมือบนพื้นฐานของที่ทุกประเทศไดประโยชน
รวมกัน สังเกตไดจากบรรทัดฐานสําคัญของอาเซียน คือ ฉันทานุมัติและความสมัครใจ แตใน
ความเปนจริง มีค วามเปนไปไดยากที่จะจัดตั้งการเปนประชาคมในระดับภูมิภาค เนื่องจาก
ประเทศสมาชิ ก มี ค วามแตกต า งของระดั บ การพั ฒนาค อนข า งมาก อาจทํ า ให ก ารกระจาย
ผลประโยชนไมเทาเทียมกัน ยิ่งไปกวานั้น ประเทศอาเซียนยังเปนคูแขงขันกันเอง ทั้งดานการคา
และดานการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งอาจแตกตางจากยุโรปที่มีลักษณะเปน “คูคากัน
โดยธรรมชาติ” (natural trading partner)
3.6.3 ขาดความรูสึกเปนเจาของ
ประชาชนในอาเซียนยังขาดความรูสึกเปนเจาของภูมิภาคนี้รวมกัน เนื่องจากแตละ
ประเทศมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่แตกตางกันมาก และไมมีประสบการณหรือประวัติศาสตร
ที่ตองตอสูรวมกัน ขณะที่ประชาชนยังไมไดรับการสื่อสารวิสัยทัศนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
อยางเพียงพอ ประชาชนในแตละประเทศยังคงถือวาตนเองเปนคนของประเทศตน โดยไมเห็น
ประโยชนของการอางถึงความเปนประชาชนของความเปนอาเซียน
3.6.4 ขาดกติกาที่เขมแข็ง
อาเซียนยังขาดกติกาที่เขมแข็ง หรือไมเพียงพอตอวิถีอาเซียนมีลักษณะของของการไม
มีพิธีรีตอง โดยเนนความสําพันธระหวางบุคคลมากกวาความสัมพันธเชิงสถาบัน และไมให
ความสําคัญตอขอผูกมัดที่ตายตัวและขอตกลงเชิงกฎหมาย ความรวมมือของอาเซียนจึงมีลักษณะ
เปนการประกาศ (declaration) ไมใชสนธิสัญญา (treaty) อาเซียนยังขาดกฎเกณฑในการ
ดําเนินงาน ขาดกลไกชักจูงใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ และไมมีกลไกในการ
ระงับขอพิพาท อยางไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย อาเซียนไดรวมกันแกปญหา
ขางต น อาทิ สรา งกลไกจั ดการขอพิพาท จัดตั้งหนวยงานด านกฎหมายในสํา นักเลขาธิการ
อาเซียน ฯลฯ
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3.6.5 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
อาเซียนไดพยายามจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก แตกิจกรรมสวน
ใหญยังเปนกิจกรรมของกลุมคนระดับชนชั้นสูง สถาบันของอาเซียนถูกใหฉายาวาเปนเพียง
สมาคมของรัฐบาลและชนชั้นสูง นอกจากนี้ การประชุมระดับผูนําและรัฐมนตรีมีไมบอยครั้งนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปที่ผูนํารัฐบาลมีการประชุมกัน 2 ครั้งตอป รัฐมนตรีของอาเซียน
ประชุมกันเพียงปละ 1 ครั้ง ไมตองกลาวถึงประชาชนในอาเซียน เพราะยังขาดกิจกรรมที่ทําให
เกิดความสัมพันธซึ่งกันและกันในระดับประชาชน
3.6.6 ขาดระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อาเซียนยังขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โครงสรางสํานั กงานเลขาธิการ
อาเซียนยังออนแอ เพราะมีลักษณะการทํางานเปนรูปแบบคณะกรรมการ ที่มีอํานาจและบทบาท
ที่จํากัด ตลอดจนขาดแคลนบุคลากร การสนับสนุนดานงบประมาณ และการสนับสนุนดาน
การเมือง เพราะนักการเมืองและผูนําประเทศตาง ๆ ยังไมตองการแบงอํานาจใหกับสถาบันของ
ภูมิภาค นอกจากนี้ กระบวนการตัดสินใจใชหลักฉันทามติในทุกเรื่ อง ทําใหขาดความยืดหยุน
และความคลองตัวในการดําเนินงาน
3.6.7 ขาดการเรียนรูรวมกัน
ภูมิภาคอาเซียนยังขาดกลไกและกระบวนที่ที่ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ประชาชนใน
แตละประเทศยังไมรูจักประเทศเพื่อนบานของตนเองมากเพียงพอ แตกลับรูจักประเทศนอก
ภูมิภาคมากกวา เนื่องจากอาเซียนยังขาดชองทางการเรียนรูจักประเทศเพื่อนบาน ขาดชองทางการ
ถายทอดและสงผานขอมูลขาวสารและองคความรูระหวางกัน
ซึ่งโดยสรุป ปญหาเหลานี้ ถาไมไดรับการแกไขจากกลุมประเทศสมาชิกอยางบูรณา
การก็ จะส ง ผลกระทบโดยอ อมต อระบบภาษี ส รรพสามิตรถยนต ที่ ใช จัดเก็ บ ในกลุ ม ประเทศ
สมาชิก 10 ชาติ ที่มีระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตที่แตกตางกันพอสมควร ไมวาจะ
เปนเรื่ องอั ตราภาษีที่ แตกต าง ชนิ ดของรถยนตที่ แตกต างกั น และวิธี การจัดเก็ บที่ แตกตา งกั น
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จึงควรมีก ารเจรจาทํา ความตกลงใหป ระเทศสมาชิ ก โดยลงไปในรายละเอีย ดมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อ
แกปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไดในในอนาคต

ระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตไทยตอการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในสวนของภาษี และภาษีสรรพสามิตรถยนตนั้น สามารถสรุป ปญหาอุปสรรคของ
ระบบภาษีสรรพสามิตรถยนตไทยตอการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดดังนี้
3.6.8 ขาดความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ16
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติที่กลุมประเทศสมาชิก 10
ประเทศตองปฏิบัติตามอยูใน AEC Blueprint ซึ่งหนึ่งในขอกําหนดที่จะสงผลกระทบตอการ
เคลื่อนยายสินคาสรรพสามิต คือ หลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรี (Free Flow of Goods) ซึ่ง
กําหนดหลักการไวใน AEC Blueprint ดังนี้
1) มาตรการดานภาษี
ตั้งแตวันที่ 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) มาตรการที่มิใชภาษี
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 ตั้งแตวันที่ 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 กําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการเคลื่อนยายสินคาอยา งเสรีทางเฉพาะ
ดานภาษีศุลกากรและพิธีการอํานวยความสะดวกดานศุลกากรเปนหลัก แตมิไดมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตใดๆ ตอการดําเนินการใหมีการเคลื่อนยายสินคา
สรรพสามิ ตเป นไปอย า งเสรี ใ นกลุ ม ประเทศอาเซี ย น ซึ่ ง แตกต า งจากกลุ ม ประเทศยุ โรปที่ มี
มาตรการด า นภาษี ส รรพสามิ ต กํ า หนดไว ว า กลุ ม ประเทศสมาชิ ก ต อ งดํ า เนิ น การด า นภาษี
สรรพสามิตอยางไรจึงจะไมขัดกับหลักการเคลื่อนยายสินคาอยางเสรี จากการที่ยังไมมีหลักการ
เคลื่ อ นย า ยสิ น ค า ที่ เ สี ย ภาษี ส รรพสามิ ต ทํ า ให เ ป น อุ ป สรรคอี ก ด า นหนึ่ ง ในการจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิตของประเทศไทย และในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

45

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นไดวาภาษีสรรพสามิตรถยนตแมจะเปนภาษีที่
เรียกเก็บภาษีในประเทศก็ตาม แตก็มีผลกระทบและเปนอุปสรรคทางการคา และการประกอบ
อุ ต สาหกรรมรถยนต ข องประเทศไทย โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2558 ซึ่ ง จะมี ก ารรวมตั ว เป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประเทศไทยในฐานะเปน ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติ
ตามพันธสัญญาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งพิจารณาไดดังนี้
4.1 โครงสรางภาษีสรรพสามิต
1. อัตราภาษี
การมีอัตราที่มาก เกิดความยุงยากในการจัดเก็บภาษี และในการวางแผนในการ
เสียภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูนําเขาเปนอยางมาก และการเก็บภาษีอัตราภาษีหลายอัตรา
ไมไดหมายความวาจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตไดมาก ในทางกับกันผูเสียภาษีก็จะพยายาม
ที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรถยนตใหต่ําที่สุดเท าที่เปนไปได ดังนั้นการมีอัตรามากเกินความจําเปน
ทําใหเกิดความยุงยากและจะสงผลเสียในการเสียภาษีสรรพสามิตมากกวา อีกทั้งการมีหลายอัตรา
ทําใหเกิดความยุงยากสําหรับผูประกอบอุตสาหกรรม และผูนําเขาในการที่จะวางแผนการลงทุน
เนื่องจากภาษีสรรพสามิตเปนตนทุนของรถยนต อยางหนึ่ง จึงตองมีความชัดเจนในเรื่องอัตราที่
จะตองเสียภาษีดวย ซึ่งอาจมีผลใหผูประกอบอุตสาหกรรมยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ความยุงยากไดภาษีนอยกวาได
2. ประเภทของรถยนตที่จัดเก็บ
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ประเภทของรถยนต ที่ จัดเก็ บ มี ก ารแบ ง ประเภทมากถึ ง 40 ประเภท มี ค วาม
ยุงยากในการจัดประเภทรถยนตที่จะตองเสียภาษีวาจะเสียภาษีเปน รถยนตประเภทใด ซึ่งจะเปน
มูลเหตุใหผูเสียภาษีจะพยายามที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรถยนตใหต่ําที่สุดเทาที่เปนไปได ดังนั้น
การกําหนดชนิดรถยนตที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจึงควรมีการกําหนดจากจุดประสงคที่ ชัดเจน
แนนอน และไมมากประเภท เชน การเก็บจากจุดประสงคฟุมเฟอยก็สามารถแบงรถยนตออกเปน
(1) ขนาดเครื่องยนตและชนิดน้ํามันเบนซินถือวาใชเพื่อสวนบุคคลเปนการฟุมเฟอย และ (2)
เครื่องยนตดีเซลใชเพื่อการพาณิชยไมถือเปนการฟุมเฟอย เปนตน
3. ฐานภาษีสําหรับผูผลิตในประเทศแตกตางจากผูนําเขา
ฐานภาษีถือเปนอุปสรรคหนึ่งของโครงสรางภาษีสรรพสามิต การทั้งยั งมีการ
แบงฐานภาษีผูประกอบอุตสาหกรรมในประเทศและฐานภาษีผูนําเขาที่แตกตางกันจะสงผลทําให
ผูผลิตหันออกไปตั้งโรงงานในตางประเทศเพื่อกําหนดฐานภาษีสรรพสามิต คือ ฐาน ซี.ไอ.เอฟ
ให ต่ํ า ซึ่ ง กรมสรรพสามิ ต ก็ ไ ม ส ามารถหาความถู ก ต อ งชั ด เจนของฐาน ซี . ไอ.เอฟ ได
ผูประกอบการในประเทศไทย ซึ่งเสียภาษีจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมไมสามารถตอสู
กับรถยนตที่นําเขาจากในกลุมประเทศอาเซียนเนื่องจากเสียภาษีต่ํากวาผูประกอบอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและยังทําใหกรมสรรพสามิตเก็บภาษีไดต่ําไปดวยได ดังนั้นควรพิจารณาใหมีฐาน
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตเพียงฐานเดียวที่ใชกับผูประกอบการภายในและผูนําเขาอยาง
เทาเทียมกัน เชน จากราคาขายปลีก เปนตน
จากปญหาอุปสรรคในดานโครงสรางภาษีสรรพสามิตดังกลาว ทําใหมีผลกระทบ
ตอผูป ระกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม นอย เนื่องจากภาษี สรรพสามิ ตเปนตนทุ นของ
รถยนต ที่มีอัตราที่สูงมาก หากไมมีการปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิตในเรื่องโครงสรางดาน
ฐานภาษี อัตราภาษี ประเภทรถยนต ดังกลาว อาจจะเกิดความเสียเปรียบ อันเกิดจากระบบภาษี
สรรพสามิตและมีผลกระทบตอการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งกรณีศึกษานี้ไดศึกษาเฉพาะดานภาษี
สรรพสามิ ตรถยนต เพีย งดานเดีย ว ยั งไม ไดพิ จารณาปจจัยอื่ น ๆ เช น ปจจัยที่ ไมใ ชภาษี (Non
Tariff) ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณาประกอบอาจมีผลกระทบตอการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตมาก
ยิ่งขึ้นก็ได ซึ่งเปนเรื่องที่ตองมีการศึกษาในรายละเอียดตอไป
4.2 ปญหาอุปสรรคตอการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการพิจารณากรอบความตกลงกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเห็นวา
เป น กรอบความตกลงถู ก กํ า หนดไว อ ย า งกว า ง ๆ ทํ า ให ตอ งมี ก ารเจรจากํ า หนดข อ ตกลงใน
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รายละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต ในประเทศสมาชิก เพื่อลดชองวางไมใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําในการเก็บภาษีสรรพสามิตระหวางประเทศสมาชิก และเปนอุปสรรคตอหลักการเปน
ตลาดเดียว (Single Market) และใหเกิดความเปนธรรม เสมอภาค แนนอน ในลักษณะภาษีที่ดี
ตอไป
4.3 ขอเสนอแนะ
1. ทั่วไป
เพื่อใหกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถดําเนินการให “การเคลื่อนยาย
สินคาเสรี” ประสบความสําเร็จอาจจะตองศึกษา ดังนี้
1) การกําหนดโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหชัดเจน ตองมีการกําหนดนิยาม
ของสินคา วิธีการจัดเก็บภาษี ขอบเขตการยกเวน มีการจัดเก็บตามปริมาณ เปนตน
2) การกําหนดอัตราภาษีขั้นต่ําระหวางประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิก
สามารถกําหนดอัตราภาษีไดตามนโยบายของตนที่เกินกวาอัตราที่ตกลง
3) กฎระเบียบที่ใ ชในการควบคุ มสินคาสรรพสามิตเปนการเฉพาะ ไดแก
การจัดเก็บ การเคลื่อนยายระหวางประเทศสมาชิก
4) การกําหนดขอมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตใหส ามารถสืบค นได ไดแก
สินคาที่ตองชําระ และกฎระเบียบตางๆ
5) การเคลื่อ นยา ยสิ นคา สินคา สรรพสามิตสามารถทํา การจั ดส งระหว า ง
คลังสินคา หรือผูจําหนายที่ไดลงทะเบียน และผูจําหนายที่ไมไดลงทะเบียน ระหวางประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ภายใตการควบคุมของเจาหนา ที่สรรพสามิตของประเทศสมาชิกโดยการ
ขนสงระหวางประเทศสมาชิกตองมีเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
2. ดําเนินการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
1) เจรจาระดับพหูภาคี
การแกกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับหลักการ AEC Blueprint
นั้น อาจไมใชทางออกที่ถูกตองเนื้อจากการแกกฎหมายจะสงใหมีผลบังคับเปนการทั่วไป ทั้งกลุม
ประเทศสมาชิก 10 ชาติ และกลุมนอกประเทศสมาชิก ซึ่งก็จะขัดกับเจตนารมณของการเขารวม
เปนประชาคมอาเซียน ดังนั้นการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิตรถยนตจึง ตองมีการเจรจาใน
ระดับพหูภาคี 10 ชาติสมาชิกถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ที่มีหลักการการเคลื่อนยายสินคาเสรี ระหวาง 10 ชาติวาจะมีแนวทางพื้นฐานรวมกัน จะ
เปนอยางใดที่จะไมขัดกับหลักอธิปไตยทางดานภาษีและการเคลื่อนยายสินคาเสรี ระหวางกัน
2) ปรับปรุงโครงสรางภาษี อัตราและชนิดของรถยนต ดังนี้
2.1 กรณีของฐานภาษี
ระบบฐานภาษีรถยนตจะประเมินราคาสินคาสรรพสามิตตามมูลคาจาก
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม กรณีผูประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศและราคา ซี.ไอ.เอฟ
สําหรับกรณีผูนําเขา ซึ่งพิจารณาแลวยังขาดความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการแขงขัน
อาจจําเปนตองพิจารณาใชราคาขายสงทอดสุดทายแทน หรือที่เรียกวา “Selling Price” เพื่อสราง
มาตรฐานราคาสินคา สรรพสามิตที่จัดเก็บตามมูลคาใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
2.2 พิกัดและอัตรา
จากที่กลาวไปแลวในบทที่ 3 จะเห็นไดวาอัตราภาษีรถยนตและชนิดของ
รถยนต ที่ จัดเก็ บ ต องมี ก ารปรั บ ประเภทรถยนต ใ นพิ กั ดภาษี ส รรพสามิ ตให มี ช นิ ดน อยลงแต
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อไมใหเปนชองวาในการใชหลีกเลียงภาษี และเปนอุปสรรคตอการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

