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บทคัดย่ อ
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ มีนโยบายเปลีย่ นรูปแบบการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตรถยนต์
จากเดิมทีใ่ ช้ ขนาด
เครื่ องยนต์และประเภทรถยนต์เป็ นตัวกาหนดอัตราจัดเก็บภาษี ไปสูร่ ูปแบบใหม่ที่ใช้ ปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
เป็ นตัวกาหนดอัตราจัดเก็บภาษีแทน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2559 การศึกษานี ้จึงทาการสารวจความคิดเห็น
ประชาชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ของไทย โดยขันตอนการศึ
้
กษา
ประกอบด้ วย การศึกษามาตรการการจัดเก็บภาษี รถยนต์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ การคานวณภาษี สรรพสามิต
รถยนต์รูปแบบใหม่เปรี ยบเทียบกับรูปแบบเก่าสาหรับรถยนต์บางรุ่น เพื่อเปรี ยบเทียบราคาทีเ่ ปลีย่ นไปของรถยนต์แต่ละรุ่น
การสารวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้ รถยนต์ ผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ และนักวิชาการ ที่มตี อ่ มาตรการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ จากผลการศึกษาสรุปได้ วา่ ผู้ให้ ความเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้ วยกับการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต
รถยนต์โดยใช้ ปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดอัตราจัดเก็บภาษี เป็ นการส่งสัญญาณทีด่ ีใน
เรื่ องการให้ ความสาคัญกับสิง่ แวดล้ อม รวมถึงเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ผู ลิตคิดค้ นเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมาใช้
ปรับปรุงพัฒนาเครื่ องยนต์ให้ ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ลดตา่ ลง รวมทังจู
้ งใจให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาเลือกซื ้อรถที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น และผลการสารวจพบว่าราคารถยนต์ทเี่ ปลีย่ นไปตามโครงสร้ างภาษี สรรพสามิตรูปใหม่ ไม่สง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อรถของประชาชน อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษี ในขันตอนของภาษี
้
สรรพสามิตนันยั
้ งไม่ตอบโจทย์การลด
การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างเด่นชัด ควรต้ องพิจารณาการจัดเก็บภาษี ในส่วนของการใช้ งานเพิ่มเติมด้ วย
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ABSTRACT
Royal Thai Government has policy to change the existing automotive excise tax, based on vehicle type
and engine size, to the new one based on carbon dioxide emission, which becomes effective on January
2016. This study therefore aimed to survey public opinion and suggestion on this new automotive excise tax.
The study started with literature review on automotive tax measures, both in Thailand and foreign countries.
Comparative calculation of the existing automotive excise tax with the new one for selected vehicle models to
compare the price change of each vehicle model. The resulting information was used for opinion survey with
car using citizen, car dealers, and academia. The survey found that most respondents agreed with the policy
on calculation of automotive excise tax based on carbon dioxide emission because it has become a good sign
for environmental concerns and also a driving force for manufacturer to develop higher efficiency products
with lower carbon dioxide emission. In addition, this new excise tax is supposed to motivate customers to buy
more environmental friendly car. The study found that the price change due to the new excise tax seemed to
have no effect on customer’s buying decision. However, some respondent suggested the automotive carbon
tax would be included not only in the excise tax but also in the yearly automotive tax.
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1. บทนา
ปั จจุบนั ทัว่ โลกให้ ความสนใจกับปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะปั ญหาภาวะโลกร้ อนที่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็วของก๊ าซเรื อนกระจก
ซึง่ ส่งผลให้ สภาพภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงไปและส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของ
สิง่ มีชีวิตบนโลก รวมถึงเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุสาคัญของการเพิม่ ขึ ้นของก๊ าซเรื อนกระจก
นัน้ ส่วนหนึง่ มาจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงที่มคี าร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ โดยเฉพาะน ้ามันและถ่านหิน ที่ใช้ เป็ นแหล่ง
พลังงานในภาคต่างๆ ทังภาคการผลิ
้
ตพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง
จากสถิติการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายและการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2554 ภาคการ
ขนส่งมีการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายและปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากเป็ นอันดับสอง รองจากภาคการผลิตไฟฟ้ า [1] จึงเป็ นที่
คาดหวังว่ามาตรการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยใช้ คา่ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นฐานการคานวณ น่าจะเป็ นทางเลือกหนึง่ ที่
จะช่วยลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในภาคขนส่งได้
สาหรับในประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเพิม่ ขึ ้นของประชากร ประกอบกับค่านิยมการแสดง
ฐานะทางการเงินด้ วยการใช้ รถยนต์ที่มีขนาดเครื่ องยนต์ใหญ่เกินความจาเป็ น ส่งผลให้ เกิดความต้ องการใช้ รถยนต์เพิ่ม
มากขึ ้น ทาให้ ประเทศต้ องนาเข้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงเพิม่ ขึ ้นและคุณภาพอากาศในประเทศแย่ลง เนือ่ งจากมีการเผาไหม้ น ้ามัน
เชื ้อเพลิงและปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จาเป็ นต้ องมีมาตรการลดการใช้ เกินความ
จาเป็ น เพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนาเข้ าน ้ามัน ควบคูก่ บั การลดมลพิษทางอากาศ จากสถิตกิ ารจด
ทะเบียนรถยนต์ใหม่ [2] พบว่ามีจานวนรถยนต์ทเี่ ข้ าจดทะเบียนใหม่เพิ่มมากขึ ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
จานวนจดทะเบียนรถใหม่เพิม่ มากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด ซึง่ น่าจะเป็ นผลมาจากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่ องการคืน
ภาษี รถยนต์คนั แรก ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากภาคขนส่ง ประเทศไทยจึงนาเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ร้ ูจกั กันในชื่อ ‚Polluters Pay Principle‛ มาประยุกต์ใช้ ใน
การเก็บภาษีคาร์ บอนจากผู้ขบั ขี่รถยนต์ซงึ่ เป็ นผู้ก่อให้ เกิดมลพิษ โดยมีนโยบายเปลีย่ นรูปแบบการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต
จากเดิมทีใ่ ช้ ขนาดเครื่ องยนต์และประเภทรถยนต์เป็ นตัวกาหนดอัตราการจัดเก็บภาษี ไปสูร่ ูปแบบใหม่ที่ใช้ ปริ มาณการ
ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มาเป็ นฐานการคานวณภาษี สรรพสามิตรถยนต์แต่ละรุ่น โดยจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นการสารวจความคิดเห็นสาธารณะทีม่ ีตอ่ ภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ของไทย จึงได้ ทา
การสารวจความคิดเห็นพร้ อมรับฟั งข้ อเสนอแนะ จากประชาชนผู้ใช้ รถยนต์ ผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ และนักวิชาการด้ าน
พลังงานและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ได้ นาเสนอสรุปผลการสารวจในบทความนี ้

2. แนวคิดและวิธีการวิจัย
การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตรถยนต์โดยใช้ คา่ การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นฐานในการคานวณนัน้ น่าจะมีผลทา
ให้ ราคารถยนต์เปลีย่ นไป
ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและเกิดแรงจูงใจในการเลือกซื ้อรถยนต์ที่ปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่าและ/หรื อบริ โภคน ้ามันน้ อยลง ในส่วนผู้ผลิตจะทาให้ เกิดการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิตรถยนต์ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น ส่งผลให้ ประชาชนมีสนิ ค้ าทางเลือกเพิ่มขึน้ และสิง่ แวดล้ อมโดยรวมดีขึ ้น จึง
ทาการสารวจความคิดเห็นทังจากตั
้
วแทนผู้ผลิตและตัวแทนผู้บริ โภค ดังแสดงสรุปในรูปที่ 1 นอกจากนี ้ยังได้ ทบทวน
มาตรการจัดเก็บภาษี รถยนต์ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ คานวณภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบเก่าเปรี ยบเทียบกับ
รูปแบบใหม่สาหรับรถยนต์บางรุ่น เพื่อนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปใช้ ประกอบในการสารวจความคิดเห็นสาธารณะ
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รูปที่ 1 แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย

2.1 มาตรการการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ในต่ างประเทศ
ในปั จจุบันหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มองค์ การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา(OECD) และ
ประชาคมยุโรป ได้ ให้ ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก มีการนาเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้ เป็ น
แรงจูงใจให้ ผ้ กู ่อมลพิษเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและลดปริ มาณการปล่อยมลพิษ แต่จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของ
ประเทศนันๆ
้ ตัวอย่างเช่น ในกลุม่ ยุโรป ได้ แก่ เบลเยี่ยม ไซปรัส ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี (ตารางที่ 1) ไอร์ แลนด์ อิตาลี
ลักเซมเบอร์ ก โปรตุเกส สเปน สวีเดน ฯลฯ มีการเปลี่ยนฐานคานวณภาษี จากเดิมคานวณตามขนาดเครื่ องยนต์ มาเป็ น
คานวณตามการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในหลายประเทศเพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ประเทศออสเตรี ย แคนาดา และเดนมาร์ ค
มีการคานวณภาษี รถยนต์ตามการสิ ้นเปลืองน ้ามัน สาหรับรูปแบบการจัดเก็บภาษี รถยนต์ บางประเทศมีการเก็บครัง้ เดียว
ตอนนารถยนต์มาจดทะเบียนครัง้ แรก บางประเทศมีการจัดเก็บภาษี แบบประจาปี สาหรับผู้ที่มีรถยนต์ไว้ ในครอบครอง
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของภัทราศรัย พานิชวงศ์ (2552) สรุ ปว่ารู ปแบบและอัตราการจัดเก็บภาษี รถยนต์ใน
ประเทศเยอรมนีเหมาะสมกับการนามาเป็ นแนวทางการคิดอัตราภาษี คาร์ บอนในประเทศไทย โดยนามาปรับด้ วย GDP
ของประเทศไทยก่อน เนื่องจากเป็ นการจัดเก็บภาษี ในอัตราปานกลาง ทังนี
้ ้รู ปแบบและอัตราการจัดเก็บภาษี ของเยอรมนี
ซึง่ ใช้ ชื่อ ‚Motor Vehicle Tax‛ มีการเก็บแบบประจาปี และเก็บภาษี โดยอ้ างอิงจากค่าการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ควบคู่
กับการจัดเก็บตามขนาดเครื่ องยนต์ [3]
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ตารางที่ 1 อัตราและรูปแบบการจัดเก็บภาษี รถยนต์ของประเทศเยอรมนี
ประเภทของฐานภาษี
อัตราภาษี
Basic sum ประเภทเครื่องยนต์
เครื่ องยนต์เบนซิน
2 EUR / 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เครื่ องยนต์ดเี ซล
9.5 EUR / 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
Addition charge ปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
น้ อยกว่า 120 กรัม/กิโลเมตร
0 EUR
แต่ละกรัม/กิโลเมตร ที่ปล่อยเพิ่มจาก 120 กรัมแรก
2 EUR
หมายเหตุ: ปริ มาณ CO2 ที่ได้ รับยกเว้ นภาษี จะถูกปรับจาก 120 กรัม/กม. เป็ น 110 กรัม/กม. ในปี
ค.ศ. 2012 และ 95 กรัม/กม. ในปี ค.ศ. 2014
ที่มา : ภัทราศรัย พานิชวงศ์ ปี พ.ศ.2552

2.2

มาตรการการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ในประเทศไทย

สาหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับภาษี รถยนต์และมีใช้ ในปั จจุบนั ได้ แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตและพระราชบัญญัติพิกดั อัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่
คือ ภาษี ที่จ่ายเพียงครัง้ เดียว และ ภาษี ที่จ่ายเป็ นประจาทุกปี โดยมีโครงสร้ างดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โครงสร้ างภาษี รถยนต์ในประเทศไทย
ประเภท

กรมศุลกากร

ภาษีครัง้ เดียว
อากรขาเข้ า
ชาระเพียงครัง้ เดียว เป็ นภาษี แรกที่ผ้ ู
ตอนแรกซื ้อ
นาเข้ าต้ องชาระ ณ
ท่าเรื อ ก่อนนารถ
ออกจากท่าเรื อ
ภาษีประจาปี
ชาระตลอด
ช่วงเวลาที่มีรถยนต์
ไว้ ครอบครอง
ที่มา : ณัฐกร อุเทนสุต ปี พ.ศ.2556

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพา กรมการขนส่ งทางบก
กร
ภาษีสรรพสามิต
VAT
ค่าธรรมเนียม
+
จดทะเบียนรถยนต์
ภาษีมหาดไทย
(คิดที่อตั รา 10% ของ
ภาษี สรรพสามิต เพื่อส่ง
ให้ กระทรวงมหาดไทย)
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
- กลุม่ ที่จดั เก็บตาม
น ้าหนักรถยนต์
- กลุม่ ที่จดั เก็บแบบอื่นๆ
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ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี คาร์ บอนรถยนต์ของไทย
ภาษีท่ ีชาระเพียงครั ง้ เดียว ได้ แก่ ภาษี สรรพสามิต ภาษี มหาดไทย อากรขาเข้ า และภาษี มูลค่าเพิ่ม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้ วพบว่ามีเพียงภาษี สรรพสามิต และ ภาษี มหาดไทยเท่านันที
้ ่นา่ จะมีความเกี่ยวข้ องกับภาษี คาร์ บอน [4]
อากรขาเข้ า คือ ภาษี แรกที่ผ้ นู าเข้ าต้ องชาระ ณ ท่าเรื อ ก่อนนารถออกจากท่าเรื อเข้ ามาใช้ งานในประเทศ โดย
จาแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
 กรณีรถยนต์ นาเข้ าแบบยานยนต์ สาเร็จรูปจากต่ างประเทศ จะต้ องชาระอากรขาเข้ าในอัตรา 80% ของ
ราคา CIF (Cost + Insurance + Freight) ซึ่งก็คือ ราคาขายรถ บวกด้ วย ค่าอากร ค่าประกันภัย และค่า
ขนส่งจากต่างประเทศ
 กรณีนาเข้ าชิน้ ส่ วนมาผลิตรถยนต์ ในประเทศ อากรขาเข้ าจะถูกจัดเก็บตามอัตราที่กรมศุลกากรกาหนด
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดหรื อพิกดั ของชิ ้นส่วนนันๆ
้ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณ 30% ของราคา CIF ประเทศ ทังนี
้ ้หาก
ใช้ ชิ ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทังหมด
้
จะไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนนี ้
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เป็ นภาษี ทางอ้ อม เก็บจากฐานการบริ โภคสินค้ าและบริ การที่เจาะจงบาง
ประเภท ปั จจุบนั มี 13 หมวด และที่เกี่ยวข้ องกับรถยนต์ คือหมวดที่ 5 โดยอัตราภาษี จะคานวณตามราคาหรื อมูลค่า และใช้
ราคาหน้ าโรงงานเป็ นฐานภาษี ใ นการแบ่ง อัตราภาษี จะแบ่งตามประเภทยานยนต์ พิ จารณาจากจ านวนที่นั่ง กาลัง
เครื่ องยนต์ (แรงม้ า, HP) และขนาดเครื่ องยนต์ (ลูกบาศก์เซนติเมตร, cc.) อัตราภาษี จะสูงขึ ้นตามจานวนที่นงั่ กาลังและ
ขนาดเครื่ องยนต์
กรณีรถยนต์นาเข้ าสาเร็ จรูปจากต่างประเทศ จะต้ องชาระภาษี สรรพสามิต 30-50% ของราคาCIF + อากรขาเข้ า
กรณีรถที่ผลิตในประเทศ จัดเก็บภาษี ในอัตราเดียวกับการนาเข้ ารถทังคั
้ นจากต่างประเทศ โดยคานวณจากราคา
หน้ าโรงงาน โดยที่ราคาหน้ าโรงงานต้ องไม่ต่ากว่า 76% ของราคาขายปลีกที่ขายให้ กบั ผู้บริ โภค
นอกจากนี ้ยังมีรถยนต์บางประเภทที่ได้ รับการยกเว้ น ไม่ต้องชาระภาษี สรรพสามิต ได้ แก่ รถไถ รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ รถตู้ที่ไม่มีหน้ าต่าง รถบรรทุกที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์จาเพาะ Chassis with Engine/Wind Shield และ รถบัส/รถตู้ที่มี
หน้ าต่างกระจก บรรจุได้ มากกว่า 10 ที่นงั่

2.3

โครงสร้ างใหม่ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ไทย

เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊ าซมลพิษ รวมถึงก๊ าซเรื อนกระจก
จากภาคขนส่ง ประเทศไทยจึงนาเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ร้ ู จกั กันในชื่อ ‚Polluters Pay Principle‛ มาประยุกต์ใช้ ใน
การเก็บภาษี คาร์ บอนไดออกไซด์จากผู้ขบั ขี่รถยนต์ ซึง่ เป็ นผู้ก่อให้ เกิดมลพิษ โดยมีนโยบายเปลี่ยนรู ปแบบการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจากเดิมที่ใช้ ขนาดเครื่ องยนต์และประเภทรถยนต์เป็ นตัวกาหนดอัตราการจัดเก็บภาษี ไปสูร่ ู ปแบบใหม่ที่ใช้
ปริ มาณการปล่อยไอเสียมาเป็ นฐานการคานวณภาษี รถยนต์ในแต่ละรุ่น โดยจะมีการบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2559 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 [5]
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราภาษีสรรพสามิตปั จจุบันกับอัตราใหม่
อัตราภาษีปัจจุบนั
ประเภทรถ
รถยนต์ น่ ัง

ความจุกระบอกสูบ (cc.)

อัตราภาษีใหม่

จัดเก็บอัตราตามมูลค่ าร้ อยละ

ไม่เกิน 100 g/km

ไม่เกิน 2,000 cc

30

25

22

20

10

2,001 - 2,500 cc

35

30

27

20

10

101 - 150 g/km

30

25

20

2,501 - 3,000 cc

40

35

32

20

10

151 - 200 g/km

35

30

25

เกิน 200 g/km

40

35

30

เกิน 3,000 cc หรื อ >220 HP

50

50

50

50

50

50

50

50

ปิ กอัพ 4 ประตู ไม่เกิน 3,250 cc

อีโคคาร์

ไม่เกิน 3,000 cc

จัดเก็บอัตราตามมูลค่ าร้ อยละ

E85

เกิน 3,250 cc

รถพีพีวี

การปล่อย CO2

E20

ปิ กอัพ/แค็บ ไม่เกิน 3,250 cc

NGV ไฮบริ ด/รถไฟฟ้า

ความจุกระบอกสูบ (cc.)

E10

เกิน 3,000 cc

อัตราภาษี 3%

ไม่เกิน 3,250 cc

อัตราภาษี 50%

เกิน 3,250 cc

อัตราภาษี 12%

ไม่เกิน 3,250 cc

เกิน 3,250 cc

อัตราภาษี 50%

เกิน 3,250 cc

ไม่เกิน 3,250 cc

อัตราภาษี 20%

ไม่เกิน 3,250 cc

เกิน 3,250 cc

อัตราภาษี 50%

เกิน 3,250 cc

เบนซินไม่เกิน 1,300 cc

อัตราภาษี 17%

1,300 - 1,400 cc

ดีเซลไม่เกิน 1,400 cc

อัตราภาษี 17%

E0-E20 E85/NGV ไฮบริ ด/รถไฟฟ้า
10

ไม่เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 3% (มีแค็บ 5%)

เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 5% (มีแค็บ 7%)
อัตราภาษี 50%

ไม่เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 12%

เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 15%
อัตราภาษี 50%

ไม่เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 25%

เกิน 200 g/km

อัตราภาษี 30%

ไม่เกิน 100 g/km

อัตราภาษี 14% (E85 เสียภาษี 12%)

101 - 120 g/km

อัตราภาษี 17%

อัตราภาษี 50%

ที่มา: ASTV ผู้จดั การมอเตอริ่ งรวบรวมปี พ.ศ.2556 และอ้ างอิงจากกรมสรรพสามิต
ภาษี สรรพสามิตรถยนต์ใหม่สง่ ผลให้ ราคารถยนต์เปลีย่ นแปลงดังนี ้
1) รถอีโคคาร์ หากปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ มากกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร จะจ่ายภาษีเท่าเดิมที่ 17% แต่หาก
ผู้ผลิตสามารถพัฒนาเครื่ องยนต์ให้ ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ น้อยกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภาษี ที่ 14% จะ
ส่งผลให้ ราคารถยนต์ลดลงจากเดิมประมาณ 14,187 บาท และหากสามารถพัฒนาเครื่ องยนต์ให้ รองรับน ้ามัน E85 ได้ นนั ้
จะจ่ายภาษี น้อยที่สดุ เพียงแค่ 12% อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั รถอีโคคาร์ ที่จาหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีรุ่นใดรองรับน ้ามัน
E85 ได้
2) รถยนต์นงั่ ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี. ราคาปรับขึ ้นตังแต่
้ 32,000 ” 97,000 บาท ซึง่ เดิมได้ รับการ
สนับสนุนให้ ใช้ น ้ามัน E20 และกาหนดอัตราภาษีตามขนาดเครื่ องยนต์ ดังสรุปในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิตในปั จจุบันของรถยนต์ น่ ังที่มีความจุกระบอกสูบไม่ เกิน 3,000 ซีซ.ี
ความจุกระบอกสูบ

อัตราภาษี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี

25%

2,001 ” 2,500 ซีซี
2,501 ” 3,000 ซีซี

30%, 27% และ 20%
35%, 32% และ 20%

หมายเหตุ
- หากเครื่ องยนต์รองงรับน ้ามัน E85 จะมีอตั ราภาษี ที่ 22%
- หากใช้ ก๊าซธรรมชาติที่ติดตังจากโรงงานจะมี
้
อตั ราภาษี ที่ 20%

สาหรับอัตราภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่ กาหนดอัตราภาษี ตามค่าการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ จาแนกเป็ น 4
ช่วง ดังสรุปในตารางที่ 5
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ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี คาร์ บอนรถยนต์ของไทย

ตารางที่ 5 อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ของรถยนต์ น่ ังที่มีความจุกระบอกสูบไม่ เกิน 3,000 ซีซ.ี
ปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์

อัตราภาษี

หมายเหตุ

น้ อยกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร

25%

101-150 กรัมต่อกิโลเมตร

30%

151-200 กรัมต่อกิโลเมตร

35%

มากกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร

40%

กรณีรถไฮบริ ด อัตราภาษี 10% เท่าเดิม
หากปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร
ตัวอย่างเช่น รถยนต์โตโยต้ า Prius รุ่ น 1.8 Standard Grade
ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เพียง 92 กรัมต่อกิโลเมตร [5]
เมื่อนาอัตราภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่มาคานวณจะทา
ให้ ราคาไม่เปลีย่ นแปลง

3) รถปิ กอัพ/แค็บและปิ๊ กอัพ 4 ประตู เดิมมีอตั ราภาษี อยูท่ ี่ 3% และ 12% หากจะคงอัตราภาษี เท่าเดิมต้ องปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีรถที่สามารถปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ น้อยกว่า
200 กรัมต่อกิโลเมตร จึงทาให้ อตั ราภาษี ใหม่อ ยู่ที่ 5% และ 15% ซึ่งมีผลให้ ราคารถจะปรับตัวสูงขึ ้นจากเดิมประมาณ
9,262 ” 22,262 บาท (ตารางที่ 6)
4) รถอเนกประสงค์ แ บบกระบะดัด แปลง ราคาจะปรั บ ขึน้ ประมาณ 118,505 บาท เนื่ อ งจากปล่อ ย
คาร์ บอนไดออกไซด์มากกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร เนื่องจากรถพีพีวีเป็ นรถที่พฒ
ั นามาจากรถปิ กอัพและใช้ เครื่ องยนต์
ประเภทเดียวกับรถปิ กอัพ ซึ่งล้ วนปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ สูงเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร และเดิมอัตราภาษี ของรถพีพีวี
อยูท่ ี่ 20% อัตราใหม่เก็บต่าสุดที่ 25% ที่การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ ราคา
รถพีพีวีปรับสูงขึ ้น (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ตัวอย่ างการปรับราคารถยนต์ ตามอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ รูปแบบใหม่
ขนาด
เครื่องยนต์
1,200 ซีซี
1,400 ซีซี

1,500 ซีซี

ค่ าการ
ราคารถใน
ตัวอย่ างรุ่นรถ
ปล่ อย CO2 ปั จจุบัน ปั จจุบัน
(g/km)
(บาท)
March รุ่น 5 MT
140 [6]
388,000
17%
Mirage รุ่น GLS CVT
95 [7]
506,000
17%
Swift รุ่น GLX
129 [8]
559,000
17%
Sonic LT AT
152 [9]
642,000
25%
All New Fiesta รุ่น Style AT 154 [10]
594,000
25%
Vios รุ่น G A/T
147 [11]
699,000
25%
Jazz รุ่น V
155 [12]
654,000
25%
Mazda 2
159 [13]
690,000
25%
City รุ่น V (E85)
135 [14]
649,000
25%

ใหม่

ราคา
เปลี่ยนแปลง
(บาท)

17%
14%
-14,187
17%
30%
55,514-60,000
30%
30%
35%
32,664-61,121
35%
25%
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ตารางที่ 6 ตัวอย่ างการปรับราคารถยนต์ ตามอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ รูปแบบใหม่ (ต่ อ)
ขนาด
เครื่องยนต์
1,600 ซีซี
1,800 ซีซี
2,000 ซีซี

2,0012,500 ซีซี

ตัวอย่ างรุ่นรถ
Sylphy 1.6 S CVT

149 [15]

776,000

25%

30%

Altis รุ่น 1.6 G A/T

151 [16]

829,000

25%

35%

Civic รุ่น S AT

158 [17]

835,000

22%

30%

Civic รุ่น ES AT Navi

178 [17]

1,145,000

27%

30%

Accord รุ่น 2.0 EL

192 [18]

1,299,000

27%

30%

Camry รุ่น 2.0G

198 [19]

1,279,000

30%

35%

Accord รุ่น 2.4 EL

192 [18]

1,549,000

27%

30%

Camry รุ่น 2.5G

184 [19]

1,509,000

27%

30%

CRV รุ่น 2.0 E 4WD

180 [20]

1,325,000

27%

30%

Captiva 2013

219 [21]

1,298,000

27%

35%

Navara chassis cab

245 [22]

495,500

3%

5%

222 [23]

659,500

3%

5%

184 [24]

747,000

12%

12%

Colorado 2.8AT 4x4 Crew
cab

246 [23]

794,000

12%

15%

Navara DC SE 6M/T

266 [22]

683,000

12%

15%

Fortuner 2.7V AT 2WD

264 [25]

1,268,000

20%

30%

ซิงเกิ ้ลแค็ป Colorado 2.5M regular
cab
Vigo 4x2 รุ่น 2.5E
ดับเบิ ้ลแค็ป

รถกระบะ
ดัดแปลง
(พีพีวี)

ค่ าการ
ราคารถใน
ปล่ อย CO2 ปั จจุบัน ปั จจุบัน ใหม่
(g/km)
(บาท)

ราคา
เปลี่ยนแปลง
(บาท)
36,262-77,477
42,009-62,430
32,103-59,766

37,150-97,047

9,262-12,327

19,150-22,262

118,505

3. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลกระทบของการเก็บภาษี รถยนต์รูปแบบใหม่ทมี่ ีตอ่ โครงสร้ างราคารถยนต์ของไทย โดยทาการสอบถาม
ความคิดเห็นต่อมาตรการภาษี คาร์ บอนจากประชาชนผู้ใช้ รถยนต์ รวมถึงตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ซึง่ มีประเด็นคาถาม
ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์สว่ นตัวและปั จจัยสาคัญในการเลือกขนาดรถยนต์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างภาษี สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่
นอกจากนี ้ยังมีความคิดเห็นจากนักวิชาการในเรื่ องการปรับโครงสร้ างภาษี รถยนต์
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ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี คาร์ บอนรถยนต์ของไทย

3.1 ความคิดเห็นต่ อมาตรการภาษีคาร์ บอนจากประชาชนผู้ใช้ รถยนต์
จากการสอบถามประชาชนผู้ใช้ รถยนต์จานวน 60 คน ในช่วงเมษายน 2557 ส่วนใหญ่ (68.33%) อยูใ่ นวัยทางาน
ซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วง 26 - 40 ปี เป็ นผู้ที่มีรายได้ ประจา (พนักงานบริ ษัท 56.67% รับราชการ 30%) มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ” ปริ ญญาโท (93.33%) มีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท (86.67%) จึงเป็ นกลุม่ ที่เริ่ มมีกาลังที่จะ
ซื ้อรถยนต์สว่ นตัว ขณะเดียวกันก็อยูใ่ นวัยที่กาลังสร้ างฐานะ ราคารถยนต์นา่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
แต่ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (85%) มีรถยนต์ใช้ แล้ ว และใช้ รถยนต์ขนาด 1,200 ” 1,500 ซีซี มากถึง
36.67% ซึง่ อาจเป็ นผลเนื่องมาจากกาลังทรัพย์ ประกอบกับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในปี พ.ศ.2555 อย่างไรก็ตาม
ผู้ตอบแบบสอบถามก็ให้ ความร่วมมือและให้ ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ความคิดเห็นต่ อกรณีโครงสร้ างภาษีรูปแบบใหม่ ส่ งผลให้ ราคารถยนต์ แรกซือ้ บางรุ่นมีราคาถูกลง บาง
รุ่ นราคาไม่ เปลี่ยนแปลง ในขณะที่บางรุ่ นมีราคาแพงขึน้ 20,000 -30,000 บาท จะมีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ รถ
หรือไม่ อย่ างไร
“ กลุม่ รถที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 1,200 ซีซี (อีโคคาร์ ) เป็ นรถทีม่ ีราคาไม่สงู มากนักและสามารถจูงใจผู้ซื ้อได้ แม้ ภาษี
สรรพสามิตจะถูกลงเนื่องจากปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ตา่ กว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ก็เพียงประมาณ 12,000 บาท
และราคาจะลดลงถึง 30,000 บาท หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาเครื่ องยนต์ให้ ใช้ น ้ามัน E85 ได้ อย่างไรก็ตามผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าราคาทีถ่ กู ลง 12,000 ” 30,000 บาท ไม่ได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถอีโคคาร์
มากเท่าไรนัก
“ กลุม่ รถที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 1,400 ซีซี แม้ ภาษี สรรพสามิตจะทาให้ ราคาของรถสูงขึ ้นประมาณ 30,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าอาจตัดสินใจเลือกซื ้อหากเป็ นรถที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้ องการ
“ กลุม่ รถที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 1,500 ” 1,600 ซีซี ภาษี สรรพสามิตใหม่ทาให้ ราคาของรถสูงเพิ่มขึ ้นมากถึง 80,000
” 90,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ ปานกลางเปลี่ยนใจหันไปเลือกซื ้อรถอีโค
คาร์ แทน
“ กลุม่ รถที่มีขนาดเครื่ องยนต์ 1,800 ” 2,500 ซีซี ภาษี สรรพสามิตใหม่ทาให้ ราคาของรถสูงเพิม่ ขึ ้น 110,000 ”
220,000 บาท อาจไม่มีผลต่อการเปลีย่ นใจในการเลือกซื ้อรถยนต์ เนื่องจากผู้ที่จะใช้ รถในกลุม่ นี ้เป็ นผู้มีรายได้ สงู ภาษี ที่
เปลีย่ นไปเพียง 100,000 - 200,000 บาท อาจไม่ใช่ปัจจัยสาคัญเท่าความพึงพอใจหรื อการแสดงฐานะทางสังคม
“ กลุ่มรถไฮบริ ด ภาษี สรรพสามิตใหม่ไม่ส่งผลทาให้ ราคารถเปลี่ยนแปลงหากผู้ผลิตสามารถควบคุมการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ให้ ไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร แต่หากไม่สามารถควบคุมปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ จะ
ท าให้ ราคาของรถสู ง เพิ่ ม ขึ น้ โดยราคารถยนต์ จ ะแปรผั น ตามภาษี สรรพสามิ ต ที่ สู ง ขึ น้ ตามอั ต ราการปล่ อ ย
คาร์ บอนไดออกไซด์ของเครื่ องยนต์ ซึ่งภาษี สรรพสามิตใหม่จะทาให้ ราคารถสูงขึ ้น 150,000 ” 200,000 บาท อาจไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมากนัก เนื่องจากรถไฮบริ ดส่วนใหญ่มีราคาสูงซึ่งเป็ นการจากัดการซื ้อให้ อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้
ค่อนข้ างสูง อีกทังในปั
้ จจุบนั มีรุ่นให้ เลือกซื ้อน้ อยเกินไป และค่าใช้ จ่ายสาหรับการบารุ งรักษาในระยะยาวก็ค่อนข้ างสูงกว่า
รถทัว่ ไป
เห็นด้ วยหรือไม่ กับการจัดเก็บภาษีคาร์ บอนในขัน้ ตอนการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (55%) เห็นด้ วย เนื่องจากการจัดเก็บภาษี คาร์ บอนในขันตอนการเรี
้
ยกเก็บภาษี
สรรพสามิตมีผลโดยตรงต่อราคาแรกซื ้อ เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทังในส่
้ วนของผู้ผลิตและผู้บริ โภค กล่าวคือ
เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตมีการปรับตัวโดยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลิตรถยนต์ที่ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์น้อยลงหรื อ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น ขณะเดียวกันก็เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใส่ใจเรื่ องสิ่งแวดล้ อม มีตวั เลือกในการ
ตัดสินใจซื ้อรถยนต์จากโรงงานมากยิ่งขึ ้น
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ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอีก 45% ไม่เห็นด้ วย เนื่องจากภาษี สรรพสามิตรถยนต์ตามโครงสร้ างใหม่ ไม่ได้ ทาให้
ราคารถยนต์เปลี่ยนแปลงมากจนมีผลต่อการเลือกซื ้อรถยนต์ กลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย ยังไงก็ยงั คงเลือกซื ้ออีโคคาร์ กลุ่มผู้มี
รายได้ สูง ยัง ไงก็ ยัง คงเลือ กซื อ้ รถขนาดใหญ่ จะมีผลบ้ า งเฉพาะกลุ่มผู้มี ร ายได้ ร ะดับ กลาง ซึ่งแทนที่ จะซื อ้ รถขนาด
เครื่ องยนต์ 1,500 -1,600 ซีซี. อาจเปลี่ยนใจไปซื ้ออีโคคาร์ แทน ทังนี
้ ้รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทาให้
ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ถกู ปล่อยออกมาจากรถยนต์ลดลงก่อน เพื่อให้ บริ ษัทรถยนต์เตรี ยมความพร้ อมและจะทาให้
ตลาดรถยนต์มีการแข่งขันกันมากขึ ้น เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ วราคาเทคโนโลยี ต่างๆดังกล่าวก็จะถูกลง ถึงตอนนันค่
้ อยกาหนด
นโยบายการจัดเก็บภาษี อีกทังการประชาสั
้
มพันธ์ในเรื่ องนโยบายภาษี ยงั ไม่ชดั เจน
นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดเก็ บภาษี คาร์ บอนเฉพาะในขันตอนภาษี
้
สรรพสามิต ยังไม่ครอบคลุมในเรื่ องการใช้ งาน กล่าวคือ แม้ ซื ้อรถที่ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์น้อย แต่หากมีการใช้ งานมาก
หรื อขาดการบารุงรักษาที่ดี แน่นอนว่าย่อมมีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์มากตามไปด้ วย ดังนันการจั
้
ดเก็บภาษี คาร์ บอน
ในขันตอนภาษี
้
สรรพสามิตนี ้ ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่ องการลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างครอบคลุมนัก ควรจะต้ อง
พิจารณาการจัดเก็บภาษี ในส่วนของการใช้ งานเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นระยะทางและอายุการใช้ งานรถยนต์ด้วย
ความจูงใจให้ ตระหนักในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ แบบใหม่ ท่ ีคานึงถึง
อัตราการปล่ อยคาร์ บอนไดออกไซด์
ผู้ใช้ รถยนต์ ถูกกระตุ้นให้ เกิ ดความตระหนักในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมทางอ้ อม โดยจะต้ องพิจารณาค่าการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ของรถที่ต้องการจะซื ้ออย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ตามหลัก Polluter Pay Principle
ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ จัดอยูใ่ นกลุม่ ผู้ผลิต ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ถกู กระตุ้นโดยตรงให้ ตระหนักในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมอย่าง
มาก และจาเป็ นต้ องพัฒนาเครื่ องยนต์ให้ ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่า ทังนี
้ ้เพื่อการแข่งขันทางการค้ าและเพิ่มทางเลือกให้
ผู้ซื ้อมากขึ ้น
นอกจากนี ้แล้ วทุกคนยังได้ รับประโยชน์โดยตรงจากสิง่ แวดล้ อมที่ดีขึ ้น

3.2 ความคิดเห็นจากตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์ ในการนาค่ าคาร์ บอนไดออกไซด์ มาเป็ น
เกณฑ์ ในการคานวณภาษีสรรพสามิตรถยนต์
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ตวั แทนจาหน่ายรถยนต์จานวน 4 บริ ษัท ได้ แก่ ผู้จาหน่ายรถยนต์ฮอนด้ า ผู้จาหน่าย
รถยนต์นิสสัน ผู้จาหน่ายรถยนต์โตโยต้ า และ ผู้จาหน่ายรถยนต์ยหี่ ้ อเชฟโรเลต สรุปได้ ดงั ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นจากตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์
ตัวแทน
จาหน่ าย
Honda

รายละเอียด
เห็นด้ วย เป็ นการบังคับผู้ผลิตและ
ผู้ผลิตสามารถเอาเรื่ องการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์มาเป็ นจุดขาย
เพื่อให้ เกิดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
ลูกค้ าส่วนใหญ่ไม่สนใจข้ อมูล
ทางเทคนิคของรถ แต่จะสนใจที่
รูปลักษณ์และความเชื่อมัน่ ในยี่ห้อ
รถยนต์มากกว่า

ข้ อเสนอแนะ
- ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการนาค่าการ
ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์มาใช้ เป็ นเกณฑ์การจัดเก็บ
ภาษี สรรพสามิต
- หากภาครัฐมีการนาภาษี คาร์ บอนมาใช้ จริงควร
จัดเก็บเป็ นประจาทุกปี และเก็บเพิ่มขึ ้นเป็ นขันบั
้ นได
- การระบุคา่ การปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ของรถแต่
ละรุ่นต้ องมีหน่วยงานกลางคอยตรวจสอบ
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ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี คาร์ บอนรถยนต์ของไทย
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นจากตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์ (ต่ อ)
ตัวแทน
จาหน่ าย
Nissan

Toyota

Chevrolet

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

เห็นด้ วย กับนโยบายนี ้ทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ อง
ปรับแผนการผลิต ส่วนผู้ซื ้อควรมีการให้
ความรู้ เพราะสุดท้ ายผู้ซื ้อจะสนใจราคา
สุดท้ ายและกาลังทรัพย์ โดยไม่คานึงถึง
ค่าการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
เห็นด้ วย เพราะมีผลดีกบั สิง่ แวดล้ อม
และทุกฝ่ ายต่างได้ ประโยชน์ (ทังผู
้ ้ บริ โภค
ผู้ผลิต และภาครัฐ)

- ควรเพิ่มรายการการตรวจค่าการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ในรายการตรวจสภาพรถยนต์
ประจาปี

- รัฐต้ องมีความโปร่งใสในการตรวจสอบค่าการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ ของรถทุกยีห่ ้ อ
- ผู้ผลิตไม่ควรบิดเบือนข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของรถในทุกด้ าน
- ควรกาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าของอุปกรณ์ที่จะช่วยลด
มลพิษของรถ
ไม่ เห็นด้ วย เพราะมีเพียงกลุม่ ทีค่ อ่ นข้ าง - ผู้ผลิตต้ องเปลีย่ นทิศทางในการสือ่ สารกับลูกค้ าโดย
มีฐานะ(มีศกั ยภาพซื ้อรถไฮบริ ด) เท่านัน้ เน้ นเรื่ องการซื ้อรถที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
ทีไ่ ด้ รับประโยชน์ ดังนันภาษี
้
นี ้ไม่จงู ใจ
- ภาครัฐต้ องให้ ความรู้เกี่ยวกับค่าการปล่อย
และไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อรถมาก คาร์ บอนไดออกไซด์ที่รถปล่อยออกมาส่งผลกับ
นัก
สิง่ แวดล้ อมและราคารถอย่างไร
-เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต้ องเพิ่มมาตรการในเรื่ อง
ใครใช้ มากต้ องจ่ายมากด้ วย

3.3 ความคิดเห็นจากนักวิชาการเรื่ องการปรั บโครงสร้ างภาษีรถยนต์
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นจากนักวิชาการ
นักวิชาการ
ผู้อานวยการแผนงานสร้ างเสริ มการเรี ยนรู้
กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ การ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

ความคิดเห็น
เป็ นเรื่ องน่ าชมเชยอย่างยิ่งที่กระทรวงการคลัง คานึงถึงผลกระทบ
ด้ านสิง่ แวดล้ อม อยากให้ มีการใช้ คาว่า ‘ภาษีคาร์ บอนรถยนต์ ’ แทน
การใช้ ค าว่า ‘ภาษี รถยนต์ ’ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชัดเจนยิ่ ง ขึน้ เพราะ
แนวทางการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เป็ นเรื่ องที่ทั่วโลกให้ ความสาคัญ
และพัฒนาภาษี สงิ่ แวดล้ อมขึ ้น แต่ขณะนี ้มีเพียงประเทศไทย กัมพูชา
ลาว และพม่า เท่านัน้ ที่ยงั ไม่มีภาษี สิ่งแวดล้ อม ซึ่งอาจทาให้ ไทยถูก
กี ด กัน ทางการค้ าในอนาคตได้ ซึ่ง อยากให้ รัฐ บาลใหม่จัดท าภาษี
สิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นระบบต่อไป เพราะภาษี คาร์ บอนรถยนต์ เป็ นแค่
จุดเริ่ มต้ นเล็กๆของการจัดเก็บภาษี สงิ่ แวดล้ อมเท่านัน้

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่1 (มกราคม ” มิถนุ ายน) 2558
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นจากนักวิชาการ (ต่ อ)
นักวิชาการ
ผู้อานวยการวิจยั ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ ฝ่ ายการวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศ (TDRI)

ความคิดเห็น
เห็นด้ วย ถื อเป็ นแนวความคิดที่ดีในการเก็ บภาษี กับผู้ที่ก่อให้ เกิ ด
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม แม้ ว่าภาษี สิ่งแวดล้ อมจะไม่สามารถหารายได้ ให้
รัฐได้ มากนัก แต่มีผลดีอย่างมากต่อสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นการลงโทษผู้ที่
ไม่คานึงถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม อย่า งไรก็ตามเมื่อมีบทลงโทษ ก็
ควรเพิ่มการให้ รางวัลสาหรั บผู้ที่ส่งเสริ มและทาให้ เกิ ดการอนุรัก ษ์
สิง่ แวดล้ อมด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงาน ผู้อานวยการอาวุโส เห็นด้ วยในหลักการ เพราะทาให้ โครงสร้ างภาษี รถยนต์เป็ นระบบ
สายตลาดอุตสาหกรรมและน ้ามันหล่อลืน่
มากขึน้ เพราะปั จจุบันการจัดเก็ บภาษี รถยนต์ มีหลายประเภทและ
บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หลายอัตรา การกาหนดโครงสร้ างภาษีใหม่นี ้ทาให้ การจัดเก็บง่ายและ
เชี่ยวชาญด้ านพลังงาน
ได้ ต ามมาตรฐานมากขึน้ ขณะเดี ย วกัน ก็ ยัง เป็ นการช่ ว ยส่ง เสริ ม
ประสิทธิ ภาพรถยนต์ให้ ลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่ง
ถือว่าเป็ นการดีต่อสิ่งแวดล้ อม และยังกระตุ้นให้ วงการอุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยมีการตื่นตัวในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีให้
ได้ ตามหลักสากลมากขึ ้น เพราะทัว่ โลกไปในทิศทางนันอยู
้ แ่ ล้ ว
ที่มา : ASTV ผู้จดั การออนไลน์ ปี พ.ศ.2554

3.4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่ อขัน้ ตอนการนาค่ าคาร์ บอนไดออกไซด์ มาจัดเก็บ
ภาษีของไทย
สาหรับในประเทศไทยการจัดเก็บภาษี คาร์ บอนไดออกไซด์เพียงครัง้ เดียวในขันตอนของภาษี
้
สรรพสามิต โดยใช้
ปริ มาณการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในการคานวณภาษีเหมาะสมดีแล้ ว แต่เพื่อให้ ครอบคลุมเรื่องการปล่อยมลพิษออกสู่
สิง่ แวดล้ อม ควรพิจารณาถึงมาตรการสาหรับรถเก่าที่มอี ายุการใช้ งานมานาน ตลอดจนการใช้ รถยาวนาน เพิ่มเติมด้ วย

4. สรุ ปผลงานวิจัยและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ปผลงานวิจัย
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนจ านวน 60 คน พบว่ า ประมาณ 55% ของประชาชนที่ ต อบ
แบบสอบถาม เห็ นด้ ว ยกับ นโยบายการจัดเก็ บภาษี สรรพสามิ ต โดยใช้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์ เป็ นเกณฑ์ ใ นการจัด เก็ บ
เนื่องจากเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทังในส่
้ วนของผู้ผลิตและผู้บริ โภค กล่าวคือ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตมีการ
ปรับตัว โดยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาผลิตรถยนต์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมากขึ ้น ขณะเดียวกันก็เป็ นการกระตุ้นให้
ผู้บริ โภคใส่ใจเรื่ องสิ่งแวดล้ อมมากขึน้ และมีตวั เลือกในการซื ้อรถยนต์ได้ ตรงตามความต้ องการมากยิ่งขึ ้น ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามอีกประมาณ 45% ไม่เห็นด้ วย เนื่องจากประชาชนที่ได้ ประโยชน์จริ งๆมีเพียงบางกลุม่ ที่มีกาลังทรัพย์ เพียง
พอที่จะซื ้อรถไฮบริ ด ขณะที่ผ้ มู ีรายได้ น้อยแทบจะไม่ได้ รับประโยชน์ในส่วนนี ้เลย
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ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่ การจัดเก็บภาษี คาร์ บอนรถยนต์ของไทย
ส่วนความคิดเห็นประเด็นโครงสร้ างภาษี รูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อราคารถยนต์แรกซื ้อ จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อรถหรื อไม่นนั ้ ประมาณ 40% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบว่า ไม่มีผล เนื่องจากราคาไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจนมี
ผลต่อการตัดสินใจ กลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย ยังไงก็มีศกั ยภาพซื ้อได้ เฉพาะอีโคคาร์ กลุม่ ผู้มีรายได้ สงู แม้ โครงสร้ างภาษี ใหม่จะ
ทาให้ ราคารถสูงขึ ้น 1-2 แสนบาท ก็ไม่สง่ ผลให้ เปลีย่ นใจไปใช้ รถเล็ก จะมีผลบ้ างก็เฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้ ปานกลาง ซึ่งอาจ
เปลีย่ นใจไปซื ้ออีโคคาร์ แทนรถยนต์ขนาด 1,500-1,600 ซีซี. ซึง่ จะมีราคาสูงขึ ้น 80,000 ” 90,000 บาท ขณะที่รถบางรุ่นที่มี
ราคาระดับปานกลาง แม้ ราคาจะสูงขึ ้น 20,000 ” 30,000 บาท อาจจะรับไว้ พิจารณาหากได้ รถที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นและ
สามารถประหยัดพลังงานได้ ในระยะยาว
สาหรั บ ความคิ ดเห็ นประเด็ น การจัด เก็ บภาษี ค าร์ บ อนในขัน้ ตอนของภาษี สรรพสามิ ตเหมาะสมหรื อไม่นัน้
ประมาณ 48.33% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบว่า ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่ องการลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์
อย่างครอบคลุมนัก ควรจะต้ องพิจารณาการจัดเก็บภาษี ในส่วนของการใช้ งานเพิ่มเติ ม โดยเฉพาะประเด็นระยะทางและ
อายุการใช้ งานรถยนต์ด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายนี ้จูงใจให้ ประชาชนตระหนักในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมและเป็ นแนวทางหนึ่งที่
ทาให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้ อม
ส่วนความคิดเห็นของตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์ระดับผู้บริ หาร มีทงเห็
ั ้ นด้ วยและไม่เห็นด้ วย
กับรัฐบาลในการนาภาษี คาร์ บอนไดออกไซด์ มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคิดภาษี สรรพสามิต กลุม่ ที่เห็นด้ วยมองว่าเป็ นการ
บังคับให้ ผ้ ผู ลิตรถยนต์ต้องคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ ได้ รถที่ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่าและนาความเป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อมนี ้มาแข่งขันกันในการขายสินค้ า ซึง่ สุดท้ ายแล้ วผลประโยชน์ก็จะตกอยูก่ บั ทุกๆฝ่ าย
ส่วนกลุม่ ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ที่ไม่เห็นด้ วยมองว่ามีประชาชนแค่บางกลุม่ เท่านันที
้ ่ได้ รับประโยชน์ อีกทังราคา
้
ขายไม่ได้ แยกราคาของภาษี สรรพสามิตออกมาให้ เห็นชัดเจน ดังนันปั
้ จจัยในการปล่อยคาร์ บอนของรถยนต์จึงไม่น่าจะใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ของประชาชนทัว่ ไป
สาหรับความคิดเห็นของนักวิชาการ ทัง้ 3 ท่าน เห็นด้ วยกับรัฐบาลที่นาภาษี คาร์ บอนไดออกไซด์มาใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการคิ ดภาษี สรรพสามิต เพราะจะท าให้ โครงสร้ างภาษี รถยนต์ เ ป็ นระบบและชัดเจนมากขึน้ อี กทัง้ ยัง เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนี ้ยังทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่มีประสิทธิ ภาพด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึน้ ใน
ขณะเดียวกันยังเป็ นการกระตุ้นให้ วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมีการตื่นตัวในการปรับปรุ งประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
ให้ ได้ ตามหลักสากลมากขึ ้น ดังนันการที
้
่รัฐบาลกาหนดนโยบายในลักษณะนี ้ น่าจะเป็ นการส่งสัญญาณที่ดีในเรื่ องการให้
ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงเป็ นการบังคับให้ ผ้ ผู ลิตผลิตรถที่ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่า หากผู้ผลิตไม่สามารถ
ผลิตรถที่ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่าๆได้ จะส่งผลให้ ภาษี สรรพสามิตและราคาขายของรถยนต์เพิ่มขึ ้น ซึ่งยอดขายของ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ยอ่ มได้ รับผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ องนาเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมาใช้
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเครื่ อ งยนต์ เ พื่ อ ท าให้ ป ล่อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ า และเพื่ อ ดึ ง ดูด ให้ ผ้ ูบ ริ โภคหัน มาเลือ กซื อ้ รถ ที่ มี
ประสิทธิภาพด้ านการปล่อยมลพิษและพลังงานมากขึ ้น

4.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มมาตรการในการควบคุมการใช้ งานรถยนต์ โดยการเพิ่มภาษี การใช้ รถยนต์ให้ เข้ มงวดมากขึ ้น เช่น
พิจารณาการจ่ายค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนรถจากระยะทางการใช้ งาน ในแต่ละปี เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ครอบคลุมเรื่ องการ
ปล่อยมลพิษออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมให้ มากขึ ้น
2. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องโครงสร้ างภาษี รถยนต์แก่ประชาชนรวมถึงให้
เวลาผู้ผลิตในการปรับตัว
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3. ภาครัฐควรมีการรณรงค์ในเรื่ องพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้ รถ เช่น การใช้ ความเร็ วในการขับขี่ รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่ องยนต์ให้ อยูใ่ นสภาพดีเพื่อลดมลพิษ
4. ควรจัดตังหน่
้ วยงานกลางที่มีหน้ าที่คอยตรวจสอบค่าการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ มีมาตรฐานและ
จ่ายภาษี เป็ นธรรมโดยไม่เอื ้อประโยชน์ให้ คนบางกลุม่
5. ภาครัฐควรจัดการจราจรและการสร้ างระบบขนส่งสาธารณะให้ เป็ นมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อลดปริ มาณการ
ใช้ รถยนต์สว่ นตัวมากยิ่งขึ ้น
6. ภาครัฐควรส่งเสริ มรถอีโคคาร์ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเนื่องจากสามารถตอบโจทย์ครบทังเชิ
้ งเศรษฐกิจ คือ การ
ลดการนาเข้ าพลังงาน เชิงสังคม คือ ผู้มีรายได้ น้อยได้ รับประโยชน์ และสิง่ แวดล้ อม

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ตลอดจน คุณปั ญญา ศรี ประเสริ ฐ บริ ษัททรงเจริ ญคาร์ สระยอง คุณ
อดุลย์ รสศิริ บริ ษัทชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ คุณธงศรี อยูค่ ง บริ ษัทสยามนิสสันตะวันออก และคุณปิ ยะ ปิ ยนิธิ บริ ษัทโตโยต้ า
ระยอง ที่ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับงานวิจยั นี ้
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