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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาว�านโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ที่มีการคืนภาษี

สรรพสามิตรถยนต�ตามที่จ�ายจริงแต�ไม�เกินคันละ 100,000 บาท สําหรับผู�ที่ซื้อรถยนต�ตั้งแต�

วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ส�งผลให�กรมสรรพสามิต

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต� และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง ได�แก� น้ํามัน แบตเตอรี่ และ

เครื่องปรับอากาศได�สูงขึ้นหรือไม� การศึกษาเปรียบเทียบโดยใช�การทดสอบทางสถิติพบว�า

มีเพียงสินค�ารถยนต�เท�านั้นที่ภาษีสรรพสามิตเพิ่มสูงขึ้นในช�วงของการดําเนินโครงการ 

นอกจากน้ี การวิเคราะห�ยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายเดือนแสดงให�เห็นข�อสรุปคล�ายคลึง

กับการทดสอบทางสถิติ ยกเว�นเคร่ืองปรับอากาศที่มีลักษณะการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ

ใกล�เคียงกับรถยนต� ทําให�สรุปได�ว�า นโยบายรถคันแรกทําให�มีการซื้อรถยนต�เพิ่มสูงขึ้น

มีการผลิตเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น แต�ปริมาณรถยนต�ที่เพิ่มขึ้นน้ีมิได�ส�งผลให�มีการ

ใช�สินค�าที่เก่ียวข�องอันได�แก� น้ํามัน แบตเตอรี่ ที่เป�นสินค�าสิ้นเปลีองเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ: นโยบายรถคันแรก ภาษีสรรพสามิต รถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง
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บทความวิจัย

This paper studies whether Thai Government’s first car tax-rebate scheme implemented during 

September 16, 2011 through December 31, 2012 causes an increase in excise taxes collected from 

vehicles and related products i.e. gasoline, battery and air-conditioning. Paired sample t-test results 

indicate that only the excise taxes on vehicles increase during the period of the scheme. The further 

analysis on monthly excise taxes confirm the results from the paired sample t-test except for the excise 

taxes from air conditioning that also have the similar pattern to that from vehicles. The results suggest 

that the scheme causes the increase in excise taxes collected from vehicles and air conditioning but 

does not have any impact on excise taxes from consumable goods such as gasoline and batteries.

Keywords: First Car Tax-rebate Scheme, Excise Taxes, Vehicles and Related Products

ABSTRACT

บทนํา
ในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดกําหนดแนวทางเพื่อผลักดัน

เศรษฐกิจในประเทศท้ังดานอุตสาหกรรมและการคาขาย
ภายในประเทศ และตองการสรางโอกาสใหประชาชน
สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคไดอยางเทาเทียมกัน โดยใช
มาตรการทางภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปน
ในชีวิตประจําวันของประชาชน (รายงานประจําป กรม
สรรพสามิต, 2556) คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตรการภาษี
สําหรับการซื้อรถยนตคันแรก โดยนโยบายมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 โดยผูเขารวมโครงการรถยนตคันแรกจะไดรับ
เงินคืนเทากับคาภาษีสรรพสามิตตามที่จายจริงแตไมเกิน
คันละ 100,000 บาท (http://services.nic.go.th/gsic/ 
strategy.php?ds=policy-20: สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 
2557)

กระทรวงการคลังคาดหวังวาโครงการรถยนตคันแรกจะ
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและประชาชนกลาวคือ สนับสนุน
ใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยมีโอกาสซ้ือรถยนต และสงผล
ตอการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล เชน ภาษีสรรพสามิต ภาษี

เงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มมากขึ้น โครงการ
นี้นอกจากจะสงผลตออุตสาหกรรมยานยนตแลว ยังสงผล
ตออุตสาหกรรมตอเนื่องไมวาจะเปน แบตเตอรี่ นํ้ามัน และ
เครื่องปรับอากาศใหมียอดภาษีสูงขึ้นตามไปดวย (http://
www.eppo.go.th/admin.cab/cab-2554-09-13.html: 
สืบคนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557)

กรมสรรพสามิตถือเปนกรมที่มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินนโยบายรถยนตคันแรก เพราะกรมสรรพสามิตเปน
กรมท่ีมีหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต นโยบาย
รถคันแรกยอมสงผลใหรายไดจากภาษีสรรพสามิตรถยนต
ลดลงเพราะผูซื้อจะไดรับเงินภาษีคืนตามจํานวนท่ีจายจริง
แตไมเกินคันละ 100,000 บาท อยางไรก็ตาม ผูซื้อจะไมได
รับภาษีสรรพสามิตคืนสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง งานวิจัย
ชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาว านโยบายรถคันแรก
สงผลใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องไดแก นํ้ามัน แบตเตอรี่ และเครื่อง
ปรับอากาศ ไดเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม โดยทําการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาดังกลาวในชวงระยะ
เวลาของนโยบายรถคันแรกตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และชวงระยะเวลากอนมีDo
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

นโยบายรถคันแรกสําหรับระยะเวลาเทากันคือ ตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลการศึกษาพบวา มีเพียงสินคารถยนตเทานั้นที่
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีในชวงของนโยบาย
รถคันแรกไดสูงกวาชวงกอนหนามีโครงการ สวนการจัดเก็บ
ภาษีแบตเตอร่ีไมแตกตางกันทั้งสองชวง ในขณะท่ีการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาน้ํามันและเคร่ืองปรับอากาศ
ชวงก อนโครงการมีจํานวนสูงกว าช วงดําเนินโครงการ 
อย างไรก็ตาม เนื่องจากรายได กรมสรรพสามิตได รับ
ผลกระทบจากมาตรการลดและยกเวนภาษีของรัฐบาลใน
แตละชวงเวลาดวย ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตรายเดือนของสินคาแตละประเภทเพ่ือควบคุม
ผลจากมาตรการลดหรือยกเวนภาษีสรรพสามิต ผลการ
วเิคราะหเปนไปในทิศทางเดยีวกนักบัการวเิคราะหเปรยีบเทยีบ
คาเฉลี่ย นั่นคือ มีเพียงสินคารถยนตเทาน้ันที่กรมสรรพสามิต
จัดเก็บไดเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายรถคันแรก สวนการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับ
ภาษีรถยนตคือ มีการเพิ่มสูงขึ้นในชวงของการดําเนิน
นโยบายรถคันแรก แตในปริมาณที่ไมมากเทากับรถยนต
ในขณะท่ีการจัดเก็บภาษีแบตเตอร่ีและน้ํามันในชวงของ
โครงการรถคันแรกคอนขางคงท่ี ช้ีใหเห็นวา ปริมาณรถ
คันแรกท่ีเพิ่มสูงข้ึนมิไดทําใหการใชแบตเตอร่ีและน้ํามัน
เพิ่มขึ้น

สวนตอไป จะเปนการอธิบายถึงรายละเอียดและ
ขั้นตอนของนโยบายรถคันแรกและการต้ังสมมุติฐาน วิธีการ
วิจัยและการเก็บขอมูล ผลการศึกษา และจบที่บทสรุปของ
งานวิจัยรวมทั้งขอจํากัดในการวิจัย

ภาษีสรรพสามิตกับนโยบายรถยนต�คันแรก
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) คือ ภาษีทางออม

ประเภทหนึ่ง เปนภาษีขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินคาและ
บริการบางประเภท เชน สินคาที่บริโภคแลวอาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม สินคาและบริการท่ีมีลักษณะ
เปนการฟุมเฟอย หรือสินคาที่ไดรับผลประโยชนเปนพิเศษ

จากรัฐ หรือเปนสินคาท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
รถยนตนั่งจัดอยู  ในกลุ มสินค าฟุ มเฟ อยที่ต องเสียภาษี
สรรพสามิต ในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดกําหนดมาตรการ
ทางภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับรถยนตนั่งซ่ึงเปนส่ิง
จําเปนในชีวิตประจําวันของประชาชน และเปนการเพ่ิม
กําลังการซ้ือภายในประเทศเพ่ือสรางสมดุลและความเขมแข็ง
อยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยออก
นโยบายรถยนตคันแรก นั่นคือ ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑที่กําหนดจะไดรับคืนคาภาษีสรรพสามิตรถยนตตามที่
จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท หากซื้อรถยนตระหวาง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ�การคืนเงินตามมาตรการรถยนต�คันแรก
มีดังต�อไปน้ี

1. เปนรถยนตคันแรกของผู ซื้อที่ซื้อต้ังแตวันท่ี 16 
กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2. เปนรถยนตราคาขายปลีกไมเกิน 1,000,000 บาท
ตอคัน

3. เปนรถยนตนั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน 
1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร / รถยนตกระบะ (Pick up) / 
รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (Double Cab)

4. เปนรถยนตนั่งที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไมรวมถึงรถยนต
ที่ประกอบจากชิ้นส วนนําเข าใช แล วจากต างประเทศ 
(รถยนตจดประกอบ)

5. คืนเงินเทากับคาภาษีตามที่จ ายจริง แตไมเกิน 
100,000 บาทตอคัน

6. ผูซื้อตองมีอายุ 21 ปบริบูรณขึ้นไป
7. ผูซื้อตองครอบครองรถยนตไมนอยกวา 5 ป เวนแต 

กรณีเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด

8. การจายเงินตามสิทธิจะจายใหเมื่อครอบครอง
รถยนต 1 ปไปแลว โดยเริ่มจายคืนใหตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 เปนตนไป (สํานักงานกํากับและพัฒนาการตรวจสอบ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2556)Do
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บทความวิจัย

กระบวนการจ�ายเงินให�ผู�ซ้ือรถยนต�ตามมาตรการ
รถยนต�คันแรก

การจายเงินคาภาษีสรรพสามิตใหกับผูซื้อตามโครงการ
รถยนตคันแรกมีสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 3 หนวยงานไดแก 
กรมสรรพสามิต กรมการขนสงทางบก และกรมบัญชีกลาง 
เร่ิมจากผูซื้อที่เขาหลักเกณฑขอยื่นใชสิทธิ ในข้ันน้ีหากผูซื้อ
ยังไมไดรับรถจากผูผลิต ก็สามารถแสดงเพียงใบจองซ้ือ

รถยนตได การยื่นขอใชสิทธิตองกระทําในชวงเวลาตั้งแต
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 เทานั้น สวนการสงมอบน้ันไดกําหนดในภายหลัง
วาตองสงมอบภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รัฐบาล
จะเริ่มจ ายคืนภาษีสรรพสามิตให กับผู ซื้อหลังจากได 
ครอบครองรถยนตครบ 1 ป ขั้นตอนการจายเงินคืนเปนไป
ตามภาพท่ี 1

ผู�ซ้ือรถยนต�ตามโครงการรถยนต�คันแรก

ยื่นใบคําขอใชสิทธิฯ และเอกสารประกอบการใชสิทธิฯ

กรมการขนส�งทางบก กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง

พัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับ

การครอบครองรถยนตคันแรก 

การหามโอนรถ/เปล่ียนแปลง

ผูครอบครองรถภายใน 5 ป

- ตรวจสอบเอกสารการขอใช

สิทธิฯ และบันทึกขอมูลใน

ระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งของ

กรมสรรพสามิต และ

กรมการขนสงทางบก

- เมื่อผูซื้อฯ ครอบครอง

รถยนตครบ 1 ป ใหสงขอมูล

รายละเอียดการจายเงิน

ใหผูซื้อฯ แกกรมบัญชีกลาง

- ตรวจสอบขอมูลจากกรม

สรรพสามิต และดําเนินการ

ของเบิกเงินในระบบ GFMIS 

และจายเงินใหผูซื้อฯ พรอมทั้ง

แจงผลการจายเงินใหผูซื้อฯ

ที่จายไดและจายไมไดให

กรมสรรพสามิตทราบ

- กรณีจายเงินใหผูซื้อฯ ไมได

ใหนําเงินสงคลัง

ภาพท่ี 1 กระบวนการจายเงินตามโครงการรถยนตคันแรก

กระบวนการติดตามเรียกเงินคืนกรณีผู�ซ้ือปฏิบัติ
ผิดเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

หลังจากท่ีผู ซื้อไดยื่นเรื่องขอใชสิทธิรับเงินคืน หาก
ประสงคจะยกเลิกหรือไดรับเงินคืนแลว แตปฏิบัติผิดเง่ือนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตอง
ดําเนินการเรียกเงินคืน ดังน้ี

• กรมสรรพสามิต
กรณีที่ 1 ไดรับแจงจากผูซื้อ ประสงคจะยกเลิกการ

ขอใชสิทธิรับเงินตามมาตรการฯ หรือไดรับรายงานหรือ
ตรวจสอบพบวาผู ซื้อปฏิบัติผิดเ ง่ือนไขตามที่กระทรวง
การคลังกําหนด และกรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูซื้อฯ แลว ใหจัดทําหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนแจงแกผู ซื้อหรือผู ใหเชาซื้อ แลวแต
กรณี ใหนําเงินตามจํานวนท่ีผูซื้อไดรับไปสงคืนใหแกกรมDo
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ป�ที่ 11 ฉบับที่ 30 เมษายน 2558 วารสารวิชาชีพบัญชี 9

ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

สรรพสามิตภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หากไมนําเงินที่ไดรับไปสงคืนตามกําหนดเวลาจะตองชําระ
ดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันครบกําหนดจนกวา
จะชําระคืนใหครบถวน นอกจากน้ีหากบุคคลใดกระทําผิด
ตอกฎหมายอาญาแลวจะถูกดําเนินคดีจนถึงที่สุด ทั้งนี้ให
บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อยกเลิกสิทธิ

กรณีที่ 2 เมื่อผู ซื้อและหรือผู ใหเชาซื้อนําเงินตาม
จํานวนท่ีเรียกคืนมาสงใหแกกรมสรรพสามิตใหดําเนินการ
ดังนี้

- กรณีไดรับเงินคืนภายในปงบประมาณท่ีจายเงิน
รับเงินและตรวจสอบรายละเอียดตามใบสงเงินคืน

ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด ออกใบเสร็จ แลวนําเงิน
สงคลังผานธนาคารกรุงไทยในรหัสหนวยงานของกรมบัญชี
กลาง โดยบันทึกเปนเงินเบิกเกินสงคืน และทุก ๆ  สิ้นเดือน
กรมสรรพสามิตจะตองรวบรวมเอกสารการรับเงินคืนจาก
ผูซื้อฯ ประกอบดวยสําเนาใบนําฝากเงิน สําเนาใบรับเงิน
ของธนาคาร และสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีออกใหแกผู ซื้อฯ
สงใหกรมบัญชีกลางเพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึก
บัญชีตอไป

- กรณีไดรับเงินคืนขามปงบประมาณท่ีจายเงิน
รับเงินและตรวจสอบรายละเอียดตามใบสงเงินคืน

ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด ออกใบเสร็จ แลวนําเงิน
สงคลังผานธนาคารกรุงไทย โดยบันทึกเปนรายไดแผนดิน
ของกรมสรรพสามิต

ทั้งนี้การรับเงินคืนทั้ง 2 กรณีใหบันทึกบัญชีและบันทึก
ขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของของกรมสรรพสามิต 
และดาํเนนิการยกเลิกการหามโอนรถ/เปลีย่นแปลงผูครอบครอง
รถใหบุคคลอื่นในระบบงานทะเบียนและภาษีรถของกรม
การขนสงทางบก

กรณีที่ 3 ผูซื้อและหรือผูเชาซื้อไมคืนเงินตามกําหนด
เวลา ใหจัดทําหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงแก
บุคคลดังกลาวอีกคร้ังวา ใหนําเงินตามจํานวนท่ีไดรับมา
สงคืนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันครบ
กําหนดตามหนังสือแจงฉบับแรก ภายใน 15 วัน นับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจงครั้งใหม และเม่ือไดรับเงินพรอม
ดอกเบี้ยคืนแลว ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกบุคคลดังกลาว
ดวย แลวนําเงินท่ีไดรับคืนสงเขาคลัง

กรณีที่ 4 เมื่อครบกําหนดใหคืนเงินตามที่แจงแลว
ผู ซื้อและหรือผู ใชเชาซื้อนั้นมิไดนําเงินมาสงคืน ใหถือวา
บุคคลดังกลาวไมประสงคจะชําระเงินคืนใหกับทางราชการ 
ใหสงใชคําขอใชสิทธิฯ พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของทั้งหมดมา
ที่กรมบัญชีกลาง เพื่อดําเนินการฟองรองติดตามเงินจํานวน
ดังกลาวตอไป

• กรมบัญชีกลาง
- เมื่อไดรับขอมูลการรับคืนเงินจากกรณีผู ซื้อปฏิบัติ

ผิดเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยกรมสรรพสามิต
ไดนําเงินสงคลังเปนเงินเบิกเกินสงคืนตาม กรณีที่ 2 และ
กรณีที่ 3 ใหบันทึกบัญชีการรับเงินเบิกเกินสงคืนจากกรม
สรรพสามิต

- เมื่อไดรับแจงรายชื่อผู ไมประสงคจะชําระเงินคืน
ใหกับทางราชการ พรอมขอมูลท่ีเขาระบบงานความรับผิด
ทางละเมิดและแพงของกรมบัญชีกลางจากกรมสรรพสามิต
ตามกรณีที่ 4 ใหดําเนินการตามลําดับข้ันตอนจนคดีถึงท่ีสุด 
(ดําเนินคดีเพื่อบังคับใหผูซื้อท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขฯ ชําระเงิน
คืนแกทางราชการ)

• กรมการขนส�งทางบก
การโอนรถหรือการเปล่ียนแปลงผู ครอบครองรถ 

สําหรับที่ไดสิทธิตามมาตรการรถยนตคันแรกใหบุคคลอื่น
จะไมสามารถดําเนินได โดยระบบจะไมทําการบันทึกขอมูล
ให เวนแตจะเขาหลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์
รถยนตกอนครบกําหนดระยะเวลา 5 ป ซึ่งกรมสรรพสามิต
จะดําเนินการยกเลิกการหามโอนผานโปรแกรมอัตโนมัติ 
กรมการขนสงทางบกจงึจะดาํเนนิการโอนรถหรือเปลีย่นแปลง
ผูครอบครองได กรณีมีการขอดําเนินการทางทะเบียนอ่ืน ๆ  
ที่มิใชการเปลี่ยนแปลงผูครอบครองรถสามารถดําเนินการ
ไดตามปกติ เชน การเปล่ียนหมายเลขรถ การยายรถ การDo
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บทความวิจัย

เปลี่ยนประเภทรถ การเปล่ียนสีรถ การเปล่ียนเครื่องยนตรถ 
การแกไขชื่อ-นามสกุล ที่อยูของผูซื้อหรือผูเชาซื้อ เปนตน

หลังจากส้ินสุดโครงการแลว กรมสรรพสามิตแจงวามี
ผู ยื่นคําขอใชสิทธิที่มีคุณสมบัติเข าเกณฑทั้งสิ้นจํานวน 
1,244,905 ราย คิดเปนเงินภาษีสรรพสามิตรถยนตที่ตอง
จายคืน 91,198 ลานบาท (http://www.thairath.co.th/

content/420576: สืบคนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
จะเห็นไดวามาตรการดังกลาวไดรับความสนใจจากประชาชน
เปนจํานวนมาก รถยนตที่ผลิตข้ึนเพื่อจําหนายตามนโยบาย
รถคันแรกตองเสียภาษีสรรพสามิตรถยนตกอน หลังจากนั้น
ผูซื้อจึงจะไดรับภาษีที่เรียกเก็บจากหนาโรงอุตสาหกรรมคืน 
การผลิตรถยนตมากข้ึนยอมทําใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี

ผู�ซ้ือฯ/ผู�เช�าฯ/บุคคลอ่ืน

แจงยกเลิกการขอใชสิทธิฯ/ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง

กรมการขนส�งทางบก กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง

ดําเนินการโอนรถ/เปลี่ยนแปลง 

ผูครอบครองรถตามขอมูลของ

กรมสรรพสามิต

- จัดทําหนังสือแจงผูซื้อที่ปฏิบัติ

ผิดเงื่อนไขฯ ใหนําเงินที่ไดรับ

มาคืนทางราชการ

- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

ใหผูซื้อที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขฯ 

บันทึกขอมูลในระบบ

อิเล็กทรอนิกสทั้งของกรม

สรรพสามิต/กรมการขนสง

ทางบก และนําเงินสงคลัง

ตามระเบียบฯ รวมทั้งแจง

ขอมูลใหกรมบัญชีกลางเพ่ือ

บันทึกบัญชี

- กรณีผูซื้อที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขฯ 

ไมประสงคชําระเงินคืนทาง

ราชการหลังจากมีหนังสือแจง 

2 ครั้ง ใหสงขอมูลการขอใช

สิทธิฯ ทั้งหมดใหกรมบัญชี

กลางเพ่ือฟองรองติดตามเงิน

จํานวนดังกลาวตอไป

- ดําเนินการฟองรองผูซื้อ

ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขฯ

ที่ไมประสงคชําระเงินคืน

ทางราชการตามลําดับขั้นตอน

จนคดีถึงที่สุด

ภาพท่ี 2 กระบวนการติดตามเรียกเงินคืนกรณีผูซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
ที่มา: สํานักงานกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2556
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

รถยนตไดจํานวนมากขึ้น จํานวนรถยนตที่เพ่ิมมากขึ้นนี้
ยอมสงผลใหจํานวนแบตเตอร่ี และเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของรถยนตใหมเพิ่มสูงขึ้นดวย นอกจากน้ีปริมาณ
รถยนตที่ เพิ่มสูงข้ึนนาจะทําใหการใชนํ้ามันเพิ่มมากขึ้น
ผูวิจัยจึงต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับภาษีสรรพสามิตรถยนตและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง ดังน้ี

สมมุติฐานที่ 1: กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตรถยนตในชวงนโยบาย
รถคันแรกไดสูงกวากอนชวงมี
นโยบาย

สมมุติฐานที่ 2: กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตนํ้ามันชวงนโยบาย
รถคันแรกไดสูงกวากอนชวงมี
นโยบาย

สมมุติฐานที่ 3: กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตแบตเตอร่ีชวงนโยบาย
รถคันแรกไดสูงกวากอนชวงมี
นโยบาย

สมมุติฐานที่ 4: กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ
ชวงนโยบายรถคันแรกไดสูงกวา
กอนชวงมีนโยบาย

วิธีการวิจัยและการรวบรวมข�อมูล
ผูวิจัยใชขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ไดจากหนังสือ เอกสาร บทความ และ
ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการศึกษาผลกระทบตอการ
จัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตรถยนต นํ้ามัน แบตเตอรี่ และ
เคร่ืองปรับอากาศในชวงท่ีมีโครงการรถยนตคันแรก ขอมูล
จํานวนรถจดทะเบียนใหมรวบรวมจากกรมการขนสงทางบก 
รถจดทะเบียนใหมเหลานี้เปนรถท้ังท่ีอยูในนโยบายรถคันแรก
และรถนอกนโยบาย เชนเดียวกับรายไดภาษีสรรพสามิต
รถยนต นํ้ามัน แบตเตอร่ี และเคร่ืองปรับอากาศ ที่รวบรวม
จากกรมสรรพสามิต เปนภาษีสรรพสามิตท่ีเรียกเก็บจาก

สินคาประเภทน้ันทั้งหมด ไมไดจําแนกเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ือง
กับรถคันแรก

ระยะเวลาของโครงการรถคันแรก
พระราชบัญญตัภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 

10 ภายใตบังคับมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12 วรรค
สอง และมาตรา 13 กําหนดวาความรับผิดในอันจะตอง
เสียภาษีสําหรับสินคาท่ีผลิตข้ึนในราชอาณาจักร ถาสินคา
อยูในโรงอุตสาหกรรม ใหถือวาความรับผิดในอันจะตองเสีย
ภาษีเกิดข้ึนในเวลาท่ีนําสินคาออกจากโรงอุตสาหกรรม 
สินคารถยนตซึ่งอยู ในขายตองเสียภาษีสรรพสามิตจะมี
ภาระภาษีเกิดขึ้นเมื่อผลิตเสร็จและนําออกจากโรงงานเพ่ือ
สงมอบใหผูจองสินคา ดังนั้น รายไดภาษีสรรพสามิตรถยนต
ตามนโยบายรถคันแรกควรสรางรายไดภาษีสรรพสามิต
ใหกับรัฐบาลในชวงเวลาตั้งแตเริ่มโครงการเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2554 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนวัน
สิ้นสุดโครงการหรือวันสุดท ายของการส งมอบรถยนต 
อยางไรก็ตามในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนวัน
สิ้นปงบประมาณ 2556 อธิบดีกรมสรรพสามิตไดเปดเผยวา 
มีการสงมอบรถยนตตามนโยบายรถคันแรกแลวมากกวา
หนึ่งลานคัน (http://www.komchadluek.net วันที่ 17 
กันยายน 2556: สืบคนวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557) หรือ
คิดเปน มากกวารอยละ 90 ของจํานวนรถยนตตามนโยบาย
รถคันแรก งานวิจัยนี้จึงกําหนดใหชวงเวลาการทดสอบ
ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกของภาษีสรรพสามิตรถยนต
และอตุสาหกรรมตอเนือ่งคอื ตัง้แตเดอืนกันยายน พ.ศ. 2554 
จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากมีจํานวนรถยนต
จํานวนเล็กนอยเทานั้นท่ีจะมีการสงมอบหลังจากกันยายน 
พ.ศ. 2556 สวนขอมูลที่เก็บตามปงบประมาณ ซึ่งมีระยะ
เวลาครอบคลุมตั้งแต  เดือนตุลาคมจนถึงกันยายนของ
ทุกป ทําใหโครงการรถยนตคันแรกมีชวงเวลาครอมกับ
ปงบประมาณ 2554 อยูประมาณคร่ึงเดือน ซึ่งถือเปนชวง
เวลาคอนขางสั้นและเปนชวงของการเร่ิมดําเนินโครงการจึง
ยังไมนาจะมีจํานวนมากนัก ผูวิจัยจึงจะถือวาชวงดําเนินDo
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โครงการคือ ปงบประมาณ 2555 และ 2556
เพื่อทดสอบวานโยบายรถคันแรกสงผลกระทบตอ

รายไดภาษีสรรพสามิตรถยนตและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
หรือไม ผูวิจัยจะเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียรายเดือนในชวง
เวลาโครงการรถคันแรก กับรายไดเฉลี่ยในชวงเวลากอน
โครงการ เนื่องจากชวงเวลาโครงการรถคันแรกคือ 25 เดือน 
จึงจะใชขอมูลรายไดสรรพสามิตรายเดือนเปนเวลา 25 เดือน
กอนหนาโครงการรถคันแรก หรือระยะเวลาต้ังแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2554 สําหรับ
การคํานวณรายไดสรรพสามิตเฉล่ียชวงกอนเร่ิมโครงการ 
เชนเดียวกับใชขอมูลปงบประมาณสําหรับชวงการดําเนิน
โครงการ เดือนสิงหาคมเป นช วงปลายปงบประมาณ 
ประกอบกับขอจํากัดดานขอมูลตามปงบประมาณ ผูวิจัยจึง
จะใชขอมูลประจําปงบประมาณ 2553 และ 2554 เปน
ขอมูลสําหรับชวงกอนเวลาดําเนินโครงการรถยนตคันแรก

ผลการศึกษา
จํานวนรถจดทะเบียนใหมและภาษีสรรพสามิตรถยนต
ในชวงของการดําเนินนโยบาย

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจํานวนรถจดทะเบียนใหมจาก
กรมการขนสงทางบก ซึ่งรวมทั้งรถยนตตามนโยบายรถยนต
คันแรกและรถอื่น จะเห็นวาในปงบประมาณ 2555 และ 

2556 ซึ่งเปนชวงการดําเนินการตามนโยบายนั้น จํานวนรถ
จดทะเบียนใหมมีจํานวนสูงถึง 797,680 คันในป พ.ศ. 2555 
และ 830,655 คันในป พ.ศ. 2556 เม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนรถจดทะเบียนใหมในป พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 
ที่มีเพียงประมาณสามแสนถึงหาแสนคันเทานั้น เพื่อใหเห็น
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จึงปรับใหจํานวนรถยนต
จดทะเบียนใหมป พ.ศ. 2552 เปนปฐานหรือ 100%
และจํานวนรถของปอื่นจะเปนรอยละของปฐาน จะเห็น
แนวโนมการเพ่ิมข้ึนที่พุ งสูงข้ึนในชวงระยะเวลาดําเนิน
นโยบาย กลาวคือ จํานวนรถจดทะเบียนในป พ.ศ. 2555 
และ พ.ศ. 2556 คิดเปนรอยละ 247 และรอยละ 257
ในขณะท่ีป พ.ศ. 2553 และป พ.ศ. 2554 จํานวนรถ
จดทะเบียนใหมคิดเปนเพียงรอยละ 141 และรอยละ 166 
ของปฐานตามลําดับ แสดงใหเห็นวารถยนตจดทะเบียนใหม
ในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เพิ่มมากกวาป พ.ศ. 2552 
ถึง 1.47 เทาและ 1.57 เทา ตางจากป พ.ศ. 2553 และ 
พ.ศ. 2554 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.41 และ 0.66 เทาเทานั้น

หากจําแนกรถจดทะเบียนใหมออกเปนรถยนตนั่งและ
รถบรรทุก จะเห็นวาจํานวนรถจดทะเบียนใหมที่เพิ่มสูงขึ้น
นั้นสวนใหญมาจากรถยนตนั่ง นั่นคือ จํานวนรถยนตนั่งใน
ปงบประมาณ 2555 และ 2556 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 
เทากับ 2.46 และ 2.67 เทาจากป พ.ศ. 2552 ในขณะท่ี

ตารางที่ 1 จํานวนรถจดทะเบียนใหม

ป�งบประมาณ
รถจดทะเบียนใหม�

รถยนต�นั่ง เทียบกับ 2552 รถบรรทุก เทียบกับ 2552 รวม เทียบกับ 2552

2552 138,728 100% 184,788 100% 323,516 100%

2553 218,934 158% 236,116 128% 455,050 141%

2554 272,150 196% 264,797 143% 536,947 166%

2555 480,430 346% 317,250 172% 797,680 247%

2556 509,222 367% 321,433 174% 830,655 257%

ที่มา: กรมการขนสงทางบกDo
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

จํานวนรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหมในแตละปตั้ งแต ป 
พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2556 มีการเพ่ิมขึ้นไมถึง 1 เทาจาก
ป พ.ศ. 2552 การเพ่ิมข้ึนของรถในชวงของการดําเนิน
นโยบายรถคันแรกระหวางรถยนตนั่งและรถกระบะจะเห็น
ไดชัดเจนจากภาพท่ี 3 ที่แสดงความเคล่ือนไหวของจํานวน
รถจดทะเบียนใหมตั้งแตปงบประมาณ 2552 ถึง 2556
ซึ่งชี้ใหเห็นการเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วของรถยนตนั่งในป 
พ.ศ. 2555 และคอนขางนิ่งในป พ.ศ. 2556 แตกตาง
จากรถบรรทุกหรือรถกระบะท่ีอัตราการเพ่ิมข้ึนระหวางป
คอนขางสมํ่าเสมอ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2556

ถึงแมว ารถจดทะเบียนใหมทั้งหมดดังกลาวมิใชรถ
ตามโครงการรถคันแรก แตจํานวนรถจดทะเบียนใหมที่
เพิ่มสูงขึ้นในชวงระยะเวลาดําเนินโครงการ ประกอบกับ
จํานวนประชาชนท่ีขอยื่นใชสิทธิถึง 1.25 ลานรายแสดงให
เห็นวานโยบายรถคันแรกนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหมี
รถจดทะเบียนใหมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่สูงกวาของรถยนตนั่งอาจมีสาเหตุจากภาษีสรรพสามิต
ของรถยนตนั่งท่ีมีสิทธิไดรับคืนสูงกวารถกระบะ กลาวคือ 
รถกระบะมีสิทธิไดรับภาษีคืนต้ังแต 6,000 บาทจนถึง 
21,000 บาท ในขณะที่รถยนตนั่งมีสิทธิไดรับภาษีคืนตั้งแต 
52,000 บาทจนถึง 100,000 บาท (https://firstcar.
excise.go.th/: สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557) จึงทําให

มีการซื้อรถยนตนั่งเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในชวงโครงการ
รถคันแรก ขอสังเกตดังกลาวสอดคลองกับการเปดเผย
ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับขอมูลรถคันแรกที่ เข าร วม
นโยบาย  นั่นคือ  กลุ มรถยนต นั่ งมีจํานวนสูงที่สุดคือ
737,989 คัน ถัดมาคือ รถปกอัพ 258,693 คัน รถปกอัพ 
4 ประตู 257,408 คัน และอ่ืน ๆ  2,201 คัน (www.
bangkokbiznews.com วันท่ี 14 มกราคม 2556: สืบคน
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2557)

จากขอมูลรถจดทะเบียนใหมที่ชี้ใหเห็นถึงจํานวนรถที่
เพิ่มมากข้ึนจากโครงการรถคันแรก ซึ่งเปนขอมูลประจํา
ปงบประมาณ เมื่อพิจารณาถึงรายไดภาษีสรรพสามิตที่เก็บ
ไดจริงรายเดือนในชวงเวลาดังกลาว ดังแสดงในภาพท่ี 4
จะเห็นวาภาษีสรรพสามิตรถยนตมีจํานวนลดนอยลงในชวง
ไตรมาสแรกของการดําเนินการนโยบายรถคันแรก อันเกิด
จากสาเหตุนํ้าทวมใหญปลายป พ.ศ. 2554 ที่สงผลกระทบ
ใหโรงงานผลิตรถยนตไมสามารถผลิตรถยนตได แตหลังจาก
นั้นเ ม่ือบริษัทผลิตรถยนต กลับมาผลิตรถยนต ได แล ว
รายไดภาษีสรรพสามิตรถยนตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง
ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และเร่ิมลดลงเปนลําดับ
จนถึงเดือนกันยายน พ .ศ . 2556 ซึ่งเป นช วงเวลาส้ิน
ปงบประมาณ 2556 ถึงแมตัวเลขการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ตามภาพที่ 4 จะเปนภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากรถยนตทุก

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนรถยนตจดทะเบียนใหม ในปงบประมาณ 2552–2556
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ประเภท ไมใชเฉพาะรถยนตตามนโยบายรถคันแรกก็ตาม 
แตรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงของการดําเนิน
นโยบาย นาจะสะทอนใหเห็นวา ภาษีสรรพสามิตรถยนตที่
เก็บไดสูงขึ้นนาจะเปนผลจากนโยบายรถคันแรกท่ีทําใหมี
การซื้อรถยนตเพิ่มมากข้ึนน่ันเอง

การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานวากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตรถยนตและอุตสาหกรรมตอเนื่องไดเพิ่มสูงขึ้น

จากนโยบายรถคันแรกหรือไม โดยใช paired sample 
t-test ผลปรากฏดังตาราง 2 คือ กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ภาษีสําหรับรถยนตรายเดือนไดเฉลี่ยเทากับ 11,252.52 
ลานบาทในชวงระยะเวลา 25 เดือนของนโยบายรถคันแรก 
สูงกวาภาษีที่จัดเก็บในชวงระยะเวลา 25 เดือนกอนมี
โครงการเปนจํานวนเงินเทากับ 4,485.32 ลานบาท เปน
ความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ถึงแมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตจะมีจํานวน
สูงกวาในชวงของการดําเนินโครงการ แตภาษีสรรพสามิต

ภาพท่ี 4 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคารถยนต ในชวงท่ีมีโครงการรถยนตคันแรก
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ตารางที่ 2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยรายเดือน

ประเภทสินค�า

ภาษีสรรพสามิตเฉล่ียรายเดือน (ล�านบาท)

t-statistics df p-valueช�วงก�อนโครงการ
ส.ค. 52 - ส.ค. 54

ช�วงโครงการ
ก.ย. 54 - ก.ย. 56

ผลต�าง

รถยนต 6,767.20 11,252.52 4,485.32 5.427 24 0.000

นํ้ามัน 10,825.53 4,983.41 (5,842.13) -7.519 24 0.000

แบตเตอร่ี 115.75 116.75 1.00 0.31 24 0.759

เครื่องปรับอากาศ 113.03 70.64 (42.39) -5.384 24 0.000Do
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

ภาพที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคารถยนต ในปงบประมาณ 2552–2556

ที่จัดเก็บสําหรับนํ้ามัน และแบตเตอรี่กลับสงผลตรงขาม
นั่นคือ กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสินคาดังกลาวในชวง
ของนโยบายรถคันแรกไดนอยกวาชวงกอนมีโครงการอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สําหรับ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ การจัดเก็บภาษีชวง
กอนและหลังนโยบายรถคันแรกเฉล่ียใกลเคียงกัน มีความ
แตกตางกันเพียง 1 ลานบาท ซึ่งเปนความแตกตางที่ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ขอมูลดังกลาวสนับสนุนเฉพาะสมมุติฐาน
ที่ 1 วาภาษีสรรพสามิตรถยนตที่จัดเก็บในชวงการดําเนิน
โครงการตามนโยบายรถคันแรกมีจํานวนสูงกวาภาษีที่จัดเก็บ
กอนชวงโครงการ หรืออาจกลาวไดวา ขอมูลการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตรายเดือนไมสามารถสรุปไดวา นโยบายรถคันแรก
สงผลตอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง

เน่ืองจากภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาเชน นํ้ามัน ไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการชวยเหลือประชาชนของรัฐบาล
เปนระยะ ในชวงเวลาตาง ๆ  กัน ซึ่งอาจสงผลใหยอดจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยรายเดือนตามตารางท่ี 2 เปนคาเฉลี่ย

ที่เกิดจากท้ังปจจัยนโยบายรถคันแรกและปจจัยอื่น ดังนั้น 
เพื่อเปนการควบคุมมาตรการแทรกแซงจากรัฐบาล ผูวิจัยจะ
วิเคราะหรูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายเดือนสําหรับ
รถยนตและอุตสาหกรรมตอเนื่อง ของปงบประมาณ 2552 
ถึง 2556 โดยเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บภาษีสินคา
ตาง ๆ  วามีรูปแบบคลายคลึงกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
รถยนตตามที่ปรากฏในภาพที่ 4 ที่สะท อนชัดเจนถึง
ผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกหรือไม

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�
เม่ือวิเคราะหถึงภาษีสรรพสามิตสินคารถยนตที่เก็บ

ไดจริง จากจํานวนรถยนตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรถประเภท
ที่ไมเขาเง่ือนไขรถยนตคันแรกดวย เนื่องจากการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพสามิตไมได แยกประเภทตามความจุ
กระบอกสูบ จึงไมสามารถแยกประเภทรถยนตที่เขาเงื่อนไข
กับไมเขาเงื่อนไขรถยนตคันแรกได จากภาพท่ี 5 จะเห็นวา 
ในป งบประมาณกอนที่มี โครงการรถยนตคันแรกหรือ 
ปงบประมาณ 2552 ถึง 2554 มีการจัดเก็บภาษีไดใน
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จํานวนท่ีใกล เคียงกันและสม่ําเสมอตลอดป แตเมื่อมี
โครงการรถยนตคันแรกซ่ึงเริ่มตนในชวงปลายปงบประมาณ 
2554 (กันยายน พ.ศ. 2554) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สินคารถยนตในเดือนกันยายนมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2554 และลดนอยลงในชวงเดือนตุลาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เนื่องจากนํ้าทวมใหญ 
ที่สงผลใหโรงงานรถยนตตองปดสายการผลิต และกลับมา
ผลิตไดอีกครั้งหลังจากนั้น ทําใหภาษีสรรพสามิตรถยนต
เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องจนถึงสิ้นสุดไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
2556 (ธันวาคม พ.ศ. 2555) หลังจากนั้นยอดการจัดเก็บ
ภาษีลดลงเปนลําดับจนกระท่ังถึงปลายปงบประมาณ 2556 
(กันยายน พ.ศ. 2556) เนื่องจากเปนชวงท่ีใกลสิ้นสุด
โครงการรถยนตคันแรกแลว ทําใหยอดการผลิตรถยนตใน
ชวงนี้ชะลอตัว จนทําใหยอดเก็บภาษีสรรพสามิตกลับมาสู
ระดับใกลเคียงกับภาษีที่จัดเก็บในปงบประมาณ 2552 ถึง 
2554 เมื่อผนวกกับการวิเคราะหเชิงสถิติขางตน จะเห็นวาน
โยบายรถคันแรกสงผลใหกรมสรรพสามิตเก็บภาษีจาก
รถยนตเพ่ิมมากขึ้น หลังจากสิ้นสุดโครงการ ปริมาณรถยนต

ที่ผลิตกลับเขาสู ภาวะปกติ ทําใหเม็ดเงินภาษีจากรถยนต
อยูในระดับเดียวกับกับชวงไมมีโครงการ

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
เนื่องจากขอมูลภาษีสรรพสามิตนํ้ามันครอบคลุมทั้ง

ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง จึงไมสามารถแยกรายได
ทางภาษีสําหรับนํ้ามันท่ีใชในภาคขนสงได อยางไรก็ตาม 
จากภาพที่ 6 ซึ่งเปนภาพรวมของภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
พบวาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคานํ้ามัน มีการปรับ
ขึ้นลงตลอดเวลา เนื่องจากผลกระทบจากราคานํ้ามันของ
ตลาดโลก และการประกาศปรับข้ึน/ลดอัตราภาษีนํ้ามันจาก
รัฐบาล ตัวอยางเชน การจัดเก็บภาษีนํ้ามันตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางชัดเจนและตอ
เนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เปนผลจากการ
สิ้นสุดนโยบายรัฐบาลท่ีปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลลง
ลิตรละ 2.300 บาท แกสโซฮอลล ลิตรละ 3.300 บาท 
และไบโอดีเซลลิตรละ 2.100 บาท จาก 6 มาตรการ
6 เดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน ที่เริ่มตั้งแตวันที่ 25 

ภาพท่ี 6 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคานํ้ามัน ในปงบประมาณ 2552–2556
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552 
(รายงานประจําป กรมสรรพสามิต, 2552) กอปรกับราคา
นํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต้ังแต เดือนมกราคม
พ.ศ. 2552 (2009) ตามภาพท่ี 7

นอกจากนี้ รายไดภาษีสรรพสามิตสินคานํ้ามันลดลง
อยางชัดเจนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติใหปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลลง
จากลิตรละ 5.310 บาท เหลือลิตรละ 0.005 บาท เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 และมีผลต้ังแตวันท่ี 21 
เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (รายงานประจําป กรม
สรรพสามิต, 2554) อัตราภาษีนํ้ามันที่ลดลงน้ีมีการขยาย
มาตรการตอเน่ืองจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
ฉบับที่ 91–100 ทําใหยอดเก็บภาษีสรรพสามิตนํ้ามันมียอด
คอนขางคงที่ตลอดปงบประมาณ 2555 รายไดสรรพสามิต

นํ้ามันยังอยู ในระดับเดิมตอเน่ืองมาจนถึงปงบประมาณ 
2556 ถึงแมจะสิ้นสุดมาตรการแลวก็ตาม เพราะวามีการใช 
NGV และ LPG ทดแทนเบนซินเพ่ิมมากข้ึน และ NGV
ยังเปนเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต (รายงาน
ประจําป กรมสรรพสามิต, 2556)

เนื่องจากนํ้ามันเปนสินคาที่ไดรับผลกระทบจากปจจัย
เศรษฐกิจมหภาคหลายปจจัย และจากนโยบายภาครัฐท่ีมี
การลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันในชวงใกลเคียงกับ
นโยบายรถคันแรก จึงสงผลใหรายไดสรรพสามิตกอนมี
นโยบายรถคันแรกสูงกวาชวงมีนโยบาย แตการวิเคราะห
ภาษีที่จัดเก็บรายเดือนในชวงของนโยบายรถคันแรกที่มีอัตรา
ภาษีเทากัน ไมพบรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่สอดคลองกับ
ปริมาณรถที่เพิ่มสูงข้ึนจากนโยบายรถคันแรกแตประการใด 
จึงสรุปไดวา นโยบายรถคันแรกไมทําใหกรมสรรพสามิตเก็บ
ภาษีจากน้ํามันไดเพ่ิมสูงข้ึน สาเหตุอาจมาจากน้ํามันท่ีใช

ภาพที่ 7 ราคานํ้ามันตลาดโลก
ที่มา: InvestmentMine Website
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สําหรับรถยนตตามนโยบายเปนสัดสวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศไทยท่ีนอกจากเพ่ือการ
ขนสงแลวยังรวมนํ้ามันที่ใชในอุตสาหกรรมอีกดวย หรืออาจ
มีสาเหตุจากการซื้อรถยนตคันแรกเปนเพียงการนําความ
ตองการซื้อรถยนตในอนาคตมาใชเน่ืองจากแรงจูงใจทางภาษี 
สงผลใหมีการซื้อรถยนตเพิ่ม แตมิไดเพิ่มการใชรถยนตใน
ทองถนน

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่
ภาพที่ 8 แสดงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่

ในปงบประมาณ 2552 ถึง 2556 จะเห็นวาภาษีจาก
สินคาแบตเตอร่ีคอนขางสม่ําเสมอตลอดท้ังป และมีจํานวน
ใกลเคียงกันตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนมาจนถึงป 
พ.ศ. 2556 ในชวงตนปงบประมาณ 2554 หรือเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2554 ยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตลดลงและเพ่ิมสูงข้ึน
หลังจากเดือนพฤศจิกายน แสดงใหเห็นผลกระทบจาก
นํ้าทวมใหญที่นอกจากจะสงผลตอการผลิตรถยนตแลวก็ยัง
สงผลตอการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตอีกดวย อยางไรก็ตาม
ถึงแมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่จะเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากนํ้าทวมใหญ แตก็มิไดมีการเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับรถยนต แสดงใหเห็นวานโยบายรถคันแรกมิได
สงผลใหมีการผลิตแบตเตอร่ีเพิ่มสูงขึ้นแตอยางใด สอดคลอง
กับการวิเคราะหเชิงสถิติขางตนที่พบวารายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีแบตเตอร่ีกอนและชวงนโยบายรถคันแรกไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากแบตเตอร่ีรถยนตจะมี
อายุการใชงานประมาณ 2 ป ดังนั้น รถทุกคันจะตองมีการ
เปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่ครบกาํหนดตามอายกุารใชงาน กลาวคอื 
ในภาษีแบตเตอร่ีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ แบตเตอร่ีจะรวม
ตลาดหลังการขาย (After Market) ดวย เพราะรถยนตที่
ออกจําหนายกอนโครงการรถคันแรกจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
เมื่อครบกําหนดอายุการใชงานตามปกติ

รูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนํ้ามันและแบตเตอรี่ 
ที่เปนสินคาสิ้นเปลือง แสดงใหเห็นวานโยบายรถคันแรก
มิไดสงผลใหมีการใชนํ้ามันและแบตเตอร่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ นโยบายรถคันแรกมิไดเพิ่มปริมาณ
การใชรถยนต ถึงแมจะมีการขายรถยนตในจํานวนที่มากขึ้น
ก็ตาม

ภาพที่ 8 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาแบตเตอร่ี ในปงบประมาณ 2552–2556
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ
เมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับ

อากาศในชวงของนโยบายรถคันแรก จากภาพท่ี 9 จะเห็น
ยอดจัดเก็บภาษีที่ลดลงในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 จากเหตุการณนํ้าทวมใหญ หลังจากนั้นมีการ
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองจนชะลอตัวในชวงปลาย
ปงบประมาณ 2555 และยังคงระดับตอไปจนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 และลดลงเปนลําดับจนสิ้นปงบประมาณ 
2556 ความเปลีย่นแปลงของยอดจดัเกบ็ภาษเีครือ่งปรบัอากาศ
คอนขางคลายคลึงกับรูปแบบของภาษีสรรพสามิตรถยนต
ถึงแมแนวโนมความเปล่ียนแปลงจะไมชัดเจนเทารถยนต
ก็ตาม จึงอาจเปนเคร่ืองช้ีบงถึงผลกระทบจากนโยบาย
รถคันแรก ที่ทําใหมีการผลิตเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต
เพิ่มสูงขึ้นสําหรับจํานวนรถยนตที่ผลิตมากข้ึนตามนโยบาย
รถคันแรก

อยางไรก็ตาม การวิเคราะหเชิงสถิติชี้ใหเห็นวา การ
จัดเก็บภาษีเคร่ืองปรับอากาศกอนมีนโยบายรถคันแรกสูงกวา
ชวงมีนโยบายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุอาจเกิดจาก
ยอดจัดเก็บดังกลาวเปนยอดรวมของภาษีสรรพสามิตเคร่ือง

ปรับอากาศชนิดที่ใชกับอาคารสํานักงานและบานพักอาศัย 
และเครื่องปรับอากาศในรถยนตดวย

ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อภาษีสรรพสามิต
จากการวิเคราะหดวย paired samples t-test

และแนวโนมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายเดือนตามท่ีได
กลาวมาแลว แสดงใหเห็นวานโยบายรถคันแรกสงผลให
กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายไดเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนสําหรับ
รถยนต และอาจจะสงผลใหมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตไมสงผลตอการจัดเก็บ
รายไดจากนํ้ามันและแบตเตอร่ี

เพื่อใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเปนจํานวนเงินจากนโยบาย
รถคันแรก ตาราง 3 แสดงใหเห็นวาปงบประมาณ 2555 
และ 2556 มีรายไดสรรพสามิตรถยนตรวมกันเทากับ 
271,018.66 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากยอดจัดเก็บของ
ปงบประมาณ 2553 และ 2554 ซึ่งมีจํานวนรวมกันเทากับ 
169,961.26 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนเทากับ 101,057.40 
ลานบาท ภาษีที่เรียกเก็บในชวงของการดําเนินโครงการ
จํานวน 91,198 ลานบาท เปนภาษีที่ตองจายคืนผู ซื้อที่

ภาพท่ี 9 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคาเครื่องปรับอากาศ ในปงบประมาณ 2552–2556

2552 2553 2554 2555 2556Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



20 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 30 เมษายน 2558

บทความวิจัย

เขารวมโครงการนโยบายรถคันแรก หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 90 ของภาษีที่เก็บไดมากขึ้น จะเห็นไดวานโยบาย
รถคันแรกมิไดส งผลใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นจากภาษี
สรรพสามิตในสวนที่เก็บไดโดยตรงจากรถยนต ไมวาจะ
จากรถยนต นํ้ามัน แบตเตอรี่ และเครื่องปรับอากาศ แต
มาตรการดังกลาวถือเปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่อาจ
สงผลตอภาษีในรูปแบบอื่นที่ตองมีการศึกษาตอไป

บทสรุป
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการ

รถยนตคันแรกตอการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตสินคา
รถยนต นํ้ามัน แบตเตอร่ี และเคร่ืองปรับอากาศ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการรถยนตคันแรก พรอม
สอบถามขอมูลเชิงลึกจากผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา โครงการรถยนตคันแรกสงผลกระทบตอการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต ทําใหยอดจัดเก็บภาษีเฉลี่ยรายเดือน
ชวงของการดําเนินโครงการมีจํานวนสูงกวาชวงกอนหนา
โครงการ และอาจสงผลใหเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศได
มากขึ้นเล็กนอย แตไมสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของน้ํามันและแบตเตอร่ี

ยอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนํ้ามันที่คอนขางมีจํานวน
คงท่ีตลอดอายุโครงการสะทอนใหเห็นวา การซื้อรถยนต
คันแรกจํานวนประมาณ 1.25 ลานคันน้ัน มิไดเพิ่มปริมาณ

การใชนํ้ามันของประเทศในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งอาจมีสาเหตุ
จากการซื้อรถยนตเพราะแรงจูงใจทางภาษีทั้งที่ยังไมมี
ความจําเปนตองใช รถยนตที่ซื้อไปจากโครงการรถยนต
คันแรกอาจไมใชรถคันแรกของครอบครัว ทําใหไมกระทบ
ตอปริมาณการใชนํ้ามัน ถาเปนการดึงความตองการรถ
ในอนาคตมาในชวงมาตรการจูงใจทางภาษี ก็จําเปนตอง
ระมัดระวังเกี่ยวกับยอดขายรถในอนาคตท่ีอาจลดลง ขอมูล
การใชนํ้ามันท่ีคงท่ีในชวงโครงการรถยนตคันแรกสอดคลอง
กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอร่ีที่คงท่ีเช นกัน 
สะทอนใหเห็นถึงปริมาณการใชรถยนตที่มิไดเพิ่มตามจํานวน
รถยนตที่ผลิตเพิ่ม เพราะแบตเตอรี่เปนสินคาสิ้นเปลือง 
มีอายุการใชงานจํากัด รถยนตไมวาจะเปนรถยนตใหมหรือ
รถยนตเกาจําเปนตองเปล่ียนแบตเตอร่ีเมื่อหมดอายุการ
ใชงานท้ังสิ้น

ข�อจํากัดงานวิจัย
จากท่ีไดทําการศึกษาผลกระทบโครงการรถยนตคันแรก

ตอการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติสนิคารถยนต นํา้มนั แบตเตอรี่ 
และเครื่องปรับอากาศ พบวา ไมมีการจัดเก็บขอมูลแยก
สําหรับผลิตภัณฑที่ใชกับนโยบายรถยนตคันแรก จึงทําให
การศึกษาผลกระทบไมสามารถเห็นได อย างชัดเจนวา 
โครงการรถยนตคันแรกมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพสามิตอยางไร นอกจากน้ีการเก็บขอมูลทางภาษี

ตารางที่ 3 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปงบประมาณ 2553 ถึง 2556

ประเภทสินค�า
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ล�านบาท)

2553 2554 รวม 2 ป� 2555 2556 รวม 2 ป�

รถยนต 77,201.61 92,759.65 169,961.26 117,144.65 153,874.01 271,018.66

นํ้ามัน 152,825.11 117,911.28 270,736.39 61,061.24 63,532.07 124,593.31

แบตเตอร่ี 1,947.23 2,194.66 4,141.89 2,126.36 2,294.22 4,420.58

เครื่องปรับอากาศ 1,614.58 1,183.28 2,797.86 977.37 1,003.26 1,980.63

รวม 233,588.53 214,048.87 447,637.40 181,309.62 220,703.56 402,013.18
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ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต�อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต�และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง

สรรพสามิตสินคารถยนตไมไดเก็บขอมูลแยกตามความจุ
กระบอกสูบ (ซี.ซี.) ดังนั้นจึงไดขอมูลแตในภาพรวมแยก
ตามประเภทรถยนตเท านั้น เช นเดียวกับการเก็บภาษี
สรรพสามิตสินคานํ้ามัน กรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีจากหนา
โรงอุตสาหกรรมซ่ึงไมสามารถแยกปริมาณการใชนํ้ามัน
ระหวางภาคอุตสาหกรรม กับภาคขนสงได และเปนการ
เก็บขอมูลตามจํานวนเงิน ทําใหไมสามารถวิเคราะหถึง
ผลกระทบของโครงการรถยนตคันแรกที่มีตอปริมาณการ
ใชนํ้ามันไดในกรณีที่ราคาน้ํามันมีความผันผวน

เอกสารอ�างอิง
กรมสรรพสามิต. (2552). รายงานประจําปกรมสรรพสามิต 

ปงบประมาณ 2552. กรุงเทพฯ.

กรมสรรพสามิต. (2553). รายงานประจําปกรมสรรพสามิต 

ปงบประมาณ 2553. กรุงเทพฯ.

กรมสรรพสามิต. (2554). รายงานประจําปกรมสรรพสามิต 

ปงบประมาณ 2554. กรุงเทพฯ.

กรมสรรพสามิต. (2554). ขอมูลคืนเงินรถยนตใหมคันแรก – 

รถยนตนั่งที่มีกระบะ (Double Cab). สืบคนเมื่อ 1 

กรกฎาคม 2557, จาก https://firstcar.excise.go.th/

fc_internet/form/doublecab_21122555.pdf.

กรมสรรพสามิต. (2556). รายงานประจําปกรมสรรพสามิต 

ปงบประมาณ 2556. กรุงเทพฯ.

วันชัย ตั้งวิจิตร . (2557). รวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต . 

กรุงเทพฯ.

กรมสรรพสามิต. (2554). ขอมูลคืนเงินรถยนตใหมคันแรก – 

รถยนตกระบะ (PICK UP). สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 

2557, จาก https://firstcar.excise.go.th/fc_internet/

form/pickup_21122555.pdf.

กรมสรรพสามิต. (2554). ขอมูลคืนเงินรถยนตใหมคันแรก – 

รถยนตนั่ง. สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557, จาก https://

fi r s t c a r . e x c i s e . g o . t h / f c _ i n t e r n e t / f o r m /

sitcar_14122555.pdf.

กลุมวิเคราะหสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศแหงชาติ สํานักงาน

สถิติแหงชาติ. (2557). นโยบายรถยนตคันแรก. สืบคนเมื่อ 

1 มิถุนายน 2557, จาก http://services.nic.go.th/gsic/

strategy.php?ds=policy-20.

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2557). ปดฉากโครงการรถยนตคันแรก 30 

ก.ย.นี ้“กรมสรรพสามิต” ยนืยนัคนืภาษีครบทุกคน. สบืคน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.thairath.

co.th/content/420576

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 91). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law2554/oil91.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 92). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law2554/oil92.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 93). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil93.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 94). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil94.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 95). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil95April.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 96). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil96.pdf.

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



22 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 30 เมษายน 2558

บทความวิจัย

วินัย เนื้อนาจันทร. (2554). บทที่ 7 ภาษีสรรพสามิตและภาษี

ศุลกากร. สืบคนเม่ือ 1 มิถุนายน 2557, จาก http://

www.tha ib logonl ine .com/taxrdkhonkaen.

blog?PostID=39887.

เศรษฐกิจ. (2557). คาดท้ิงใบจอง “รถคันแรก” 1.2 แสน. 

สืบคนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.

komchadluek.net/detail/20130917/168410/.

สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง. (2556). แนวทางการตรวจสอบการ

จายเงินตามมาตรการรถยนตคันแรก. กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง.

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527. กรุงเทพฯ.

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี. 

(2554). สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน 

2554. สืบคนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557, จาก http://

www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2554-09-13.

html#3.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 97). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil97.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 98). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil98.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับท่ี 99). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil99.pdf.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ 100). สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://

old.excise.go.th/fileadmin/STA/pdf_file/law/

law_2555/oil100.pdf.

รายไดประชาชาติของประเทศไทย ฉบับป พ.ศ. 2552. ภาวะ

เศรษฐกิจไทยป 2552 พิจารณาจากบัญชีประชาชาติ 

สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http://www.nesdb.

go.th/Portals/0/eco_datas/account/ni/ni_2009/

NI2009-detail_thai.pdf.

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี


