
 
 
รูไหม ซ้ีอรถ 1 คันตองจายภาษีเทาไหร?  
 
 
เคยสงสัยกันบางไหมวา รถยนตท่ีเราซ้ือไปแตละคันน้ัน เราไดจายภาษีตางๆ ท่ีรวมอยูในราคารถยนต
น้ันเปนจํานวนเทาไร เรามีขอมูลการเก็บภาษีของภาครัฐท่ีจัดเก็บจากสินคาประเภทรถยนตมานําเสนอ 
ซ่ึงเมื่อดูแลวจะทราบถึงสาเหตุท่ีเราตองซ้ือรถยนตท่ีราคาสูงกวาประเทศอ่ืนเขา  
 
โครงสรางการคิดภาษีรถยนตในประเทศไทยจะแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี  
 
 

                           
 
                                         
 
เฟอราร่ี 612 สคาเลียตติ ในเมืองไทยราคาประมาณ 28 ลานบาท ขณะท่ีในอังกฤษราคา
ประมาณ 10 ลานบาท  
 
 
กรณีท่ี 1 รถนําเขาสําเร็จรูปจากตางประเทศ  
 
การคิดภาษีสําหรับรถนําเขาน้ัน จะคิดจากราคา CIF (Cost + Insurance + Freight) ซ่ึงก็คือ ราคา
ขายของรถ บวกดวยคาอากร คาประกันภัย และคาขนสงจากตางประเทศ มาถึงท่ีทาเร่ือท่ีประเทศไทย 
ราคา CIF น้ีจะถูกระบุไวในเอกสารการนําเขา ในท่ีน้ีสมมติใหราคา CIF เทากับ 100 บาท ภาษีท่ีตอง
จายจะประกอบไปดวย  
 
1. อากรขาเขา ภาษีแรกท่ีผูนําเขาตองจาย ณ ทาเรือกอนนํารถออกจากทาเรือเขามาในประเทศใน
อัตรา 80% ของราคา CIF ซ่ึงเทากับ 80 บาท  
 
2. ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงกรมศลุกากรจะทําการเก็บภาษีน้ี พรอมกับอากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตนี้จะถูก
เก็บในอัตราตางกันตั้งแต 30-50% ข้ึนอยูกับความจุกระบอกสูบ หรือขนาดเคร่ืองยนต (ดูตารางการ
คํานวณภาษีประกอบ) เชน รถยนตขนาดไมเกิน 2000 ซีซี ท่ีถูกจัดเก็บในอัตรา 30%ของราคา CIF 
รวมกับภาษีอากรขาเขา โดยใชสูตรการคํานวณการจัดเก็บท่ีเรียกวา ?ฝงใน? คือ  
= {(100+80)x30%}  
1 ? (1.1x30%)  
 
3. ภาษีมหาดไทย ชื่อภาษีมท่ีีมาจากภาษีท่ีเก็บไดน้ีถูกนําไปบริหารประเทศโดยกระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงภาษีมหาดไทยจะคิดท่ีอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อสงใหกระทรวงมหาดไทย  
 
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรา 7% ของราคา CIF + อากรขาเขา + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีมหาดไทย  
 
ซ่ึงเมื่อรวมภาษีท้ัง 4 ชนิดเขาดวยกันแลว จากราคารถสมมุติท่ี 100 บาทจะกลายเปน 287.5-428.0 
บาท(ข้ึนอยูกับความจุกระบอกสูบ) ซ่ึงมูลคาดังกลาวน้ียังไมรวมอัตรากําไร และคาดําเนินการอ่ืนๆ ของ
บริษัทผูจําหนาย ฉะน้ัน จึงไมใชเร่ืองแปลกอะไรที่เราจะเห็นรถราคา 1 ลานในเมืองนอกมาขายท่ีบาน
เราในราคา 3-4 ลานบาท เพราะภาระภาษีมันสูงเชนน้ีน่ีเอง  
 
ตัวอยางเชน  



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

                         
 
 
โตโยตา วีโก ราคา 861,000 บาท มูลคาภาษีประมาณ 3-4 แสนบาท  
 
 
กรณีท่ี 2 รถท่ีผลิตในประเทศไทย  
 
ผูผลิตจะนําชิ้นสวนรถยนตเขามาจากตางประเทศเปนบางรายการ ซ่ึงปริมาณและสัดสวนการนําเขา 
มากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับนโยบายของบริษัทผูผลิต โดยรถแตละรุนภาระภาษีของผูผลิตจะมีความ
แตกตางจากการนําเขารถท้ังคัน ดังน้ี  
 
1. อากรขาเขา จะถูกจัดเก็บตามอัตราท่ีกรมศุลกากรกําหนด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชนิด หรือพิกัดของชิ้นสวน
น้ัน ซ่ึงปจจุบันอยูท่ีประมาณ 30% ของราคา CIF ถาใชชิ้นสวนภายในประเทศท้ังหมดก็จะไมเสียภาษี
ในสวนน้ี  
 
2. ภาษีสรรพสามิต จะถูกจัดเก็บอัตราเดียวกับการนําเขารถทั้งคันจากตางประเทศ โดยคํานวณจาก
ราคาหนาโรงงาน และกรมสรรพสามิตจะพิจารณารับราคาหนาโรงงานน้ีไมต่ํากวา 76% ของราคาขาย
ปลีกท่ีขายใหกับผูบริโภค คอื ถาราคาขายปลีกอยูท่ี 100 บาท (รถยนตไมเกิน 2000 ซีซี) ก็จะใชราคา
หนาโรงงานท่ี 76 บาท มาคํานวณตามสูตร ?ฝงใน? เพื่อใหไดภาษีสรรพสามิต  



 
3. ภาษีมหาดไทย คิดท่ีอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อสงใหกระทรวงมหาดไทย  
 
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% กรมสรรพากรเปน ผูจัดเก็บ เหมือนกรณีท่ี 1  
 
สมมุติใหรถขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี ราคารถหนาโรงงานอยูท่ี 100 บาท ภาษีสรรพสามิตก็จะอยูท่ี 
80.60 บาท บวกดวยภาษีมหาดไทย 8.1 บาทและภาษีมูลคาเพิ่ม 13.2 บาท ก็จะไดราคาขายปลีก
เทากับ 201.9 บาท หรือถาคิดในมุมกลับภาษีรวมของรถท่ีผลิตในประเทศจะมีมูลคาประมาณ 40-70% 
ของราคาขายปลีก ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองยนต ย่ิงปริมาตรกระบอกสูบมาก มูลคาภาษีก็จะสูง
ตาม  
 
ตัวอยางเชน ถาซ้ือรถท่ีผลิตในประเทศ เครื่องยนต 1800 ซีซี ในราคา 7 แสนบาท หมายความวา เรา
ไดจายภาษีใหรัฐประมาณ 2.8-3 แสนบาท  
 
ในขณะท่ีภาษีรวมของรถนําเขาจะคิดจากราคาขายปลีกไมไดเพราะยังไมไดรวมกําไรและคาดําเนินการ
ของผูนําเขา ฉะน้ันตองคิดจากราคาทุน ซ่ึงจะมูลคาภาษีอยูท่ีประมาณ 200-300 % ของราคาตนทุน 
ตัวอยาง เชน ถารถราคา 1 ลานบาทในตางประเทศ เมื่อนําเขามาขายท่ีเมืองไทย ตองเสียภาษีรวม
ประมาณ 2 ลานบาท ดังน้ัน ผูนําเขาจึงตองขายท่ีราคา 3 ลานข้ึนไปเพราะตนทุนภาระภาษีท่ีสูงน่ีเอง 
เพียงเทาน้ีพอจะทําใหเขาใจกันไดวา ทําไมเราถึงตองซ้ือรถท่ีแพงกวาประเทศอ่ืนๆ อยางมากมาย  
 
แลวภาษีท้ังหมดเปนจํานวนเทาไหร?  
 
ตัวเลขแทจริงเราไมอาจทราบได แตเมื่อมองถึงมูลคาตลาดรวมเฉพาะท่ีรถขายในประเทศ สมมุติ
ยอดขายรถท้ังปท่ี 600,000 คัน (ในความจริงขายมากกวาน้ี) ทุกคันราคาคันละ 500,000 บาท (หา
แสนบาท ราคาสมมุติ) มูลคาตลาดจะเทากับ 300,000,000,000 บาท (สามแสนลานบาท ยอดสมมติ
แตยอดจริงมากกวาน้ี) และคดิภาษีท่ียอดต่ําสุดท่ี 40% ของราคาขายปลีกเทากับวารัฐจะไดภาษีจาก
ประชาชนท่ีซ้ือรถไปท้ังส้ิน 120,000,000,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นลานบาท)  
ขณะท่ีงบประมาณรายจายประจําป49อยูท่ี 1.36 ลานลานบาทดังน้ันแลวประมาณ 10% ของรายได
ภาษีท่ีจะนํามาจายในงบประมาณมาจากเงินท่ีประชาชนซ้ือรถ แลวรัฐเอาเงินภาษีของเราไปทําอะไร
หวา ประเทศถึงไดเจริญ ฮวบ ฮวบ อยางน้ี ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ขอมูลบางสวนจากวารสาร เชฟวี่ทอลค 


