รูไหม ซี้อรถ 1 คันตองจายภาษีเทาไหร?
เคยสงสัยกันบางไหมวา รถยนตที่เราซื้อไปแตละคันนั้น เราไดจายภาษีตางๆ ที่รวมอยูในราคารถยนต
นั้นเปนจํานวนเทาไร เรามีขอมูลการเก็บภาษีของภาครัฐที่จัดเก็บจากสินคาประเภทรถยนตมานําเสนอ
ซึ่งเมื่อดูแลวจะทราบถึงสาเหตุที่เราตองซื้อรถยนตที่ราคาสูงกวาประเทศอื่นเขา
โครงสรางการคิดภาษีรถยนตในประเทศไทยจะแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้

เฟอรารี่ 612 สคาเลียตติ ในเมืองไทยราคาประมาณ 28 ลานบาท ขณะที่ในอังกฤษราคา
ประมาณ 10 ลานบาท
กรณีที่ 1 รถนําเขาสําเร็จรูปจากตางประเทศ
การคิดภาษีสําหรับรถนําเขานั้น จะคิดจากราคา CIF (Cost + Insurance + Freight) ซึ่งก็คือ ราคา
ขายของรถ บวกดวยคาอากร คาประกันภัย และคาขนสงจากตางประเทศ มาถึงที่ทาเรื่อที่ประเทศไทย
ราคา CIF นี้จะถูกระบุไวในเอกสารการนําเขา ในที่นี้สมมติใหราคา CIF เทากับ 100 บาท ภาษีที่ตอง
จายจะประกอบไปดวย
1. อากรขาเขา ภาษีแรกที่ผูนาํ เขาตองจาย ณ ทาเรือกอนนํารถออกจากทาเรือเขามาในประเทศใน
อัตรา 80% ของราคา CIF ซึ่งเทากับ 80 บาท
2. ภาษีสรรพสามิต ซึ่งกรมศุลกากรจะทําการเก็บภาษีนี้ พรอมกับอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตนี้จะถูก
เก็บในอัตราตางกันตั้งแต 30-50% ขึ้นอยูกับความจุกระบอกสูบ หรือขนาดเครื่องยนต (ดูตารางการ
คํานวณภาษีประกอบ) เชน รถยนตขนาดไมเกิน 2000 ซีซี ที่ถูกจัดเก็บในอัตรา 30%ของราคา CIF
รวมกับภาษีอากรขาเขา โดยใชสูตรการคํานวณการจัดเก็บที่เรียกวา ?ฝงใน? คือ
= {(100+80)x30%}
1 ? (1.1x30%)
3. ภาษีมหาดไทย ชื่อภาษีมท
ี ี่มาจากภาษีที่เก็บไดนี้ถูกนําไปบริหารประเทศโดยกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งภาษีมหาดไทยจะคิดที่อัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อสงใหกระทรวงมหาดไทย
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรา 7% ของราคา CIF + อากรขาเขา + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีมหาดไทย
ซึ่งเมื่อรวมภาษีทั้ง 4 ชนิดเขาดวยกันแลว จากราคารถสมมุติที่ 100 บาทจะกลายเปน 287.5-428.0
บาท(ขึ้นอยูกับความจุกระบอกสูบ) ซึ่งมูลคาดังกลาวนี้ยังไมรวมอัตรากําไร และคาดําเนินการอื่นๆ ของ
บริษัทผูจําหนาย ฉะนั้น จึงไมใชเรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็นรถราคา 1 ลานในเมืองนอกมาขายที่บาน
เราในราคา 3-4 ลานบาท เพราะภาระภาษีมันสูงเชนนี้นี่เอง
ตัวอยางเชน

รถยนตนําเขาทั้งคัน ขนาดเครื่องยนต ความจุกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี*
ราคานําเขา 100 อากรนําเขา 80 ภาษีสรรพสามิต 30% = 80.60*** ภาษีมหาดไทย = 8.1
ภาษีมูลคาเพิ่ม 18.8 ราคารถรวมภาระภาษีทั้งหมาด 1+2+3+4+5 = 287.5
รถยนตนําเขาทั้งคัน ขนาดเครื่องยนต ความจุกระบอกสูบ2,000 ซีซี แตไมเกิน 2,500 ซีซี*
ราคานําเขา 100 อากรนําเขา 80 ภาษีสรรพสามิต 35% = 102.44*** ภาษีมหาดไทย = 10.2
ภาษีมูลคาเพิ่ม 20.5 ราคารถรวมภาระภาษีทั้งหมาด 1+2+3+4+5 = 313.14
รถยนตนําเขาทั้งคัน ขนาดเครื่องยนต ความจุกระบอกสูบ 2,500 ซีซี แตไมเกิน 3,000 ซีซี*
ราคานําเขา 100 อากรนําเขา 80 ภาษีสรรพสามิต 40% = 128.57*** ภาษีมหาดไทย = 12.9
ภาษีมูลคาเพิ่ม 22.5 ราคารถรวมภาระภาษีทั้งหมาด 1+2+3+4+5 = 343.97
รถยนตนําเขาทั้งคัน ขนาดเครื่องยนต ความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ซีซี**
ราคานําเขา 100 อากรนําเขา 80 ภาษีสรรพสามิต 50% = 200.00*** ภาษีมหาดไทย = 20.0
ภาษีมูลคาเพิ่ม 28.0 ราคารถรวมภาระภาษีทั้งหมาด 1+2+3+4+5 = 428.0
* และมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 220 แรงมา
** และมีกําลังเครื่องยนตเกิน 220 แรงมา
*** สูตรคํานวณการจัดเก็บแบบ ?ฝงใน?

โตโยตา วีโก ราคา 861,000 บาท มูลคาภาษีประมาณ 3-4 แสนบาท
กรณีที่ 2 รถที่ผลิตในประเทศไทย
ผูผลิตจะนําชิ้นสวนรถยนตเขามาจากตางประเทศเปนบางรายการ ซึ่งปริมาณและสัดสวนการนําเขา
มากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัทผูผลิต โดยรถแตละรุนภาระภาษีของผูผลิตจะมีความ
แตกตางจากการนําเขารถทั้งคัน ดังนี้
1. อากรขาเขา จะถูกจัดเก็บตามอัตราที่กรมศุลกากรกําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด หรือพิกัดของชิ้นสวน
นั้น ซึ่งปจจุบันอยูที่ประมาณ 30% ของราคา CIF ถาใชชิ้นสวนภายในประเทศทั้งหมดก็จะไมเสียภาษี
ในสวนนี้
2. ภาษีสรรพสามิต จะถูกจัดเก็บอัตราเดียวกับการนําเขารถทั้งคันจากตางประเทศ โดยคํานวณจาก
ราคาหนาโรงงาน และกรมสรรพสามิตจะพิจารณารับราคาหนาโรงงานนี้ไมต่ํากวา 76% ของราคาขาย
ปลีกที่ขายใหกับผูบริโภค คือ ถาราคาขายปลีกอยูที่ 100 บาท (รถยนตไมเกิน 2000 ซีซี) ก็จะใชราคา
หนาโรงงานที่ 76 บาท มาคํานวณตามสูตร ?ฝงใน? เพื่อใหไดภาษีสรรพสามิต

3. ภาษีมหาดไทย คิดที่อัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อสงใหกระทรวงมหาดไทย
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% กรมสรรพากรเปน ผูจัดเก็บ เหมือนกรณีที่ 1
สมมุติใหรถขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี ราคารถหนาโรงงานอยูที่ 100 บาท ภาษีสรรพสามิตก็จะอยูที่
80.60 บาท บวกดวยภาษีมหาดไทย 8.1 บาทและภาษีมูลคาเพิ่ม 13.2 บาท ก็จะไดราคาขายปลีก
เทากับ 201.9 บาท หรือถาคิดในมุมกลับภาษีรวมของรถที่ผลิตในประเทศจะมีมูลคาประมาณ 40-70%
ของราคาขายปลีก ซึ่งจะขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องยนต ยิ่งปริมาตรกระบอกสูบมาก มูลคาภาษีก็จะสูง
ตาม
ตัวอยางเชน ถาซื้อรถที่ผลิตในประเทศ เครื่องยนต 1800 ซีซี ในราคา 7 แสนบาท หมายความวา เรา
ไดจายภาษีใหรัฐประมาณ 2.8-3 แสนบาท
ในขณะที่ภาษีรวมของรถนําเขาจะคิดจากราคาขายปลีกไมไดเพราะยังไมไดรวมกําไรและคาดําเนินการ
ของผูนําเขา ฉะนั้นตองคิดจากราคาทุน ซึ่งจะมูลคาภาษีอยูที่ประมาณ 200-300 % ของราคาตนทุน
ตัวอยาง เชน ถารถราคา 1 ลานบาทในตางประเทศ เมื่อนําเขามาขายที่เมืองไทย ตองเสียภาษีรวม
ประมาณ 2 ลานบาท ดังนั้น ผูนําเขาจึงตองขายที่ราคา 3 ลานขึ้นไปเพราะตนทุนภาระภาษีที่สูงนี่เอง
เพียงเทานี้พอจะทําใหเขาใจกันไดวา ทําไมเราถึงตองซื้อรถที่แพงกวาประเทศอื่นๆ อยางมากมาย
แลวภาษีทั้งหมดเปนจํานวนเทาไหร?
ตัวเลขแทจริงเราไมอาจทราบได แตเมื่อมองถึงมูลคาตลาดรวมเฉพาะที่รถขายในประเทศ สมมุติ
ยอดขายรถทั้งปที่ 600,000 คัน (ในความจริงขายมากกวานี้) ทุกคันราคาคันละ 500,000 บาท (หา
แสนบาท ราคาสมมุติ) มูลคาตลาดจะเทากับ 300,000,000,000 บาท (สามแสนลานบาท ยอดสมมติ
แตยอดจริงมากกวานี้) และคิดภาษีที่ยอดต่ําสุดที่ 40% ของราคาขายปลีกเทากับวารัฐจะไดภาษีจาก
ประชาชนที่ซื้อรถไปทั้งสิ้น 120,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นลานบาท)
ขณะที่งบประมาณรายจายประจําป49อยูที่ 1.36 ลานลานบาทดังนั้นแลวประมาณ 10% ของรายได
ภาษีที่จะนํามาจายในงบประมาณมาจากเงินที่ประชาชนซื้อรถ แลวรัฐเอาเงินภาษีของเราไปทําอะไร
หวา ประเทศถึงไดเจริญ ฮวบ ฮวบ อยางนี้ ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอมูลบางสวนจากวารสาร เชฟวี่ทอลค

