คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2536

วิวาทะวาดวยคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พ.อ.วินัย สมพงษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม สังกัดพรรคพลังธรรม
มีนโยบายที่จะเลิกจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง ทั้งสวนที่จัดเก็บอยูแลวและ
สวนที่กําลังจัดเก็บใหม (สยามโพสต ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2535) ตอมาในชวงปลายเดือน
มกราคม 2536 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีบันทึกถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แสดงความเห็นคัดคานขอดําริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ดังกลาวนี้ (สยามโพสต ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2536)
และแล ว วิ ว าทะว า ด ว ยการเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการใช ย านยนต บ นทางหลวง
ก็อุบัติขึ้น
คาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง หรืออาจเรียกสั้นๆวา "คาผานทาง
หลวง" เริ่มจัดเก็บเปนกิจจะลักษณะโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียม
การใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 กฎหมายฉบับนี้แถลงเจตนารมณวา รัฐบาล
จํ าเปนตองสรางทางหลวงและสะพานเพิ่มขึ้น เพื่อความกาวหนาทางดานการคมนาคม แต
งบประมาณที่ไดรับไมพอเพียง จึงตองกูเงินมาใชเพื่อการนี้ ดังนั้น จึงจําเปนตองเก็บคาธรรมเนียม
ผานทางหลวงและสะพาน เพื่อนํามาชดใชเงินกูและบูรณะทางหลวงและสะพานดังกลาว
นับตั้งแต พ.ร.บ. กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใชเปนตนมา มีการเก็บคาผานทางหลวงจากการใชทางหลวงรวม 6 สาย
แตยกเลิกการจัดเก็บไปแลว 3 สาย (รายละเอียดดูตารางที่ 1) คงยังจัดเก็บในทางหลวงอีก 3 สาย
ไดแก
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 สายบางปะอิน-อยุธยา-สิงหบุรี-ชัยนาท
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 14 สายบางนา-บางปะกง
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 338 สายบางกอกนอย-นครชัยศรี
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ในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเก็บคาผานทาง
หลวงเพิ่มขึ้นอกี 10 แหง จากการใชทางหลวงสายตางๆ 4 สาย ดังตอไปนี้ (สยามโพสต ฉบับวันที่
6 มกราคม 2536)
1. สายธนบุรี-ปากทอ 2 แหง
2. สายสระบุรี-นครราชสีมา 4 แหง
3. สายบางปะอิน-นครสวรรค 3 แหง
4. สายปนเกลา-นครชัยศรี 1 แหง
พ.อ.วินัย สมพงษ กลาวถึงนโยบายการเก็บคาผานทางหลวงเพิ่มขึ้นเสมือนหนึ่ง
วาเปนการประกอบอาชญากรรม โดยกลาววา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนกอนเปนผูสั่ง
การใหจัดเก็บ ทั้งๆที่กรมทางหลวงไมอยากจัดเก็บ `..เรื่องนี้ตนมีหลักฐาน แตไมอยากจะเปดเผย
วาเปนใคร เพราะตนเขามาเพื่อสานงานเกา แตถาทํ าไวไมดี ตนก็ตองแกไข..' (แนวหนา
6 มกราคม 2536) พ.อ.วินัยกลาวดวยวา การยกเลิกการเก็บคาผานทางหลวงครั้งนี้มิไดตองการ
แสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองแตประการใด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแสดงความคิดเห็นวา คาผานทางหลวงควรจะ
เก็ บ เฉพาะการใชท างหลวงที่รัฐบาลใหสัม ปทานแก เ อกชนในการสร า ง หรือเก็บจากการใช
ทางหลวงสายที่มีการแขงขันกับเสนทางอื่น และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมควรเก็บจากการใช
ทางหลวงในเส น ทางที่ ป ระชาชนไม มี ท างเลื อ กในการใช บ ริ ก าร ท า นรั ฐ มนตรี แ สดงความ
ปราดเปรื่องแหงปญญาวา บรรดาทางหลวงที่มีการจัดเก็บคาผานทางในปจจุบันลวนแลวแต
ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ 3 ประการที่กลาวขางตนนี้ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการจัดเก็บเสีย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกลาวถึงหลักเกณฑ 3 ประการเสมือนหนึ่ง
เปนหลักเกณฑสากลที่ใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง แตวิญูชนก็คงสามารถ
พินิจพิเคราะหไดวา หลักเกณฑดังกลาวนี้หาไดเปนหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไม หากแตเปน
หลักเกณฑที่แฝงดวยดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคลอยางสูง และแทที่จริงแลว หลักเกณฑที่ทาน
รัฐมนตรีกลาวอางหาไดเปนหลักเกณฑสากลแตประการใดไม หากจะยอมรับหลักเกณฑของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ก็คงจักตองตอบคําถามพื้นฐานใหไดวา เหตุใดเมื่อเอกชนเปน
ผูลงทุนสรางทางหลวง จึงยินยอมใหเอกชนเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงได แตเมื่อรัฐบาล
เปนผูลงทุนสรางกลับไมยินยอมใหรัฐบาลเปนผูเก็บคาผานทางหลวง
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การเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงเปนไปตามหลักการที่วา ผูที่
ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดสรรโดยรัฐบาลจักตองมีสวนรวมรับภาระรายจายในการ
จัดสรรบริการสาธารณะนั้นๆ ผูที่ไดประโยชนมากควรจะตองรับภาระรายจายมากกวาผูที่ได
ประโยชนนอย หลักการดังกลาวนี้รูจักในหมูนักเศรษฐศาสตรการคลังในนาม The Benefit
Principle of Taxation พ.ร.บ. กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. 2497 รางขึ้นบนพื้นฐานของหลักการดังกลาวนี้
ข อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ค า ผ า นทางหลวงโดยพื้ น ฐานแล ว เป นข อ
พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่วา ใครควรเปนผูรับภาระรายจายในการสรางและบํารุงรักษาถนน
หากรัฐบาลตัดสินใจไมจัดเก็บคาผานทางหลวงอีกตอไป การสรางและการบํารุงรักษาถนนและ
ทางหลวงก็ ต องใช เ งิน จากการเก็บภาษีอากรหรือจากเงินกู แตไมวากรณีจะเปนประการใด
ประชาชนผู  เ สี ย ภาษี อ ากรจะเป น ผู  รั บ ภาระการสร า งและการบํ ารุ ง รั ก ษาถนนและทางหลวง
ทั้ ง หมด ซึ่ง ย อมไม เ ปนธรรมแก ป ระชาชนที่ มิไดประโยชน จากถนนและทางหลวงที่สรางขึ้น
ในสภาวะที่รัฐบาลมีฐานะการคลังมั่นคง การเก็บภาษีเพื่อนํามาสรางและบํารุงรักษาถนนและ
ทางหลวงอาจมิใชเรื่องยาก แตในยามที่ฐานะการคลังของรัฐบาลงอนแงน ขีดจํากัดทางดาน
การคลังจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาถนนและทางหลวงอยางสําคัญ การเก็บคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตบนทางหลวงจึงเปนหลักการที่เปนธรรม เพราะผูที่ไดรับประโยชนจากทางหลวงจะตอง
รับภาระรายจายในการสรางและบํารุงรักษาทางหลวงโดยตรง นอกจากนี้ การเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวนี้ยังมีสวนชวยผอนคลายขีดจํากัดทางดานการคลังอีกดวย ทั้งนี้จักตองไมตองอยูในความ
ประมาทวา ฐานะการคลังของรัฐบาลจะมั่นคงตราบชั่วกัลปาวสาน
ผูที่ตองการยกเลิกการจัดเก็บคาผานทางหลวงมักจะกลาวอางวา การเก็บคา
ธรรมเนียมดังกลาวนี้ทําใหประชาชนผูยากจนเดือดรอน แตขออางนี้หามีมูลแหงความเปนจริงไม
ผูที่มีฐานะดีพอที่จะเปนเจาของยานยนตนั้นมิอาจจัดอยูในกลุมคนจนได รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมกลาวอางอีกดวยวา การเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง ทําใหราคาสินคาแพงขึ้น
ทั้งนี้โดยอางปากคําของบรรดาพอคานายทุนที่ใกลชิด ขอกลาวอางนี้มีขอพึงพิจารณาอยางนอย
2 ประการ
ประการแรก หากรัฐบาลไมเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง รัฐบาลก็ตอง
หันไปพึ่งพิงภาษีอากร โดยที่ภาษีสวนใหญเปนภาษีทางออม ซึ่งมีผลกระทบตอราคาสินคา
ไมแตกตางจากการเก็บคาธรรมเนียมมากนัก
ประการที่สอง หากแมนวาการเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงจะทําใหตนทุน
สินคาแพงขึ้น แตผลกระทบตอตนทุนการผลิตมีอยูนอยมากเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา อัตรา
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากรถบรรทุกสินคาอยูในระดับตํ่ามาก เพียง 3.00-10.00 บาทตอคัน
ตอดาน (ดูตารางที่ 3) มิหนําซํ้าทางหลวงที่เรียกเก็บคาผานทางก็มีอยูเพียง 3 สายเทานั้น (ดูตา
รางที่ 1)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหเหตุผลในการเลิกเก็บคาธรรมเนียมในการ
ใชทางหลวงอีกประการหนึ่งวา รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้มีอยูเพียง 0.1% ของ
งบประมาณกรมทางหลวง จึงเปนเรื่องที่กรมทางหลวงสามารถรับภาระได แทที่จริงแลว ภาระ
ดั ง กล า วนี้ห าใช ภ าระของกรมทางหลวงไม หากแตเ ปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร
การเลิกจัดเก็บคาผานทางหลวงจึงมีผลเทากับวา กระทรวงคมนาคมไมตองการใหผูใชทางหลวง
รวมรับภาระรายจายโดยตรง การจายคาผานทางหลวงเปนการรับภาระรายจายอยางเปดเผย
แตการนําภาษีอากรมาสรางและบํารุงรักษาถนนเปนการรับภาระอยางแอบแฝง เพราะไมเพียงแต
มองไมเห็นตัวผูรับภาระที่ชัดเจนเทานั้น หากทวาผูรับภาระยังอาจไมรูตัววาตนมีสวนรวมรับภาระ
การสรางและบํารุงรักษาทางหลวงอีกดวย โดยที่ผูรับภาระบางคนไมไดประโยชนจากทางหลวง
ที่สรางขึ้น
การที่กรมทางหลวงเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงไดนอย เปนเพราะอัตรา
คาธรรมเนียมอยูในระดับตํ่า (ดูตารางที่ 2 และ 3) มิหนําซํ้าโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ในปจจุบันยังตํ่ากวาเมื่อเริ่มจัดเก็บในป 2497 อีกดวย การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
คนกอนดําริที่จะจัดเก็บคาผานทางหลวงเพิ่มขึ้นก็ดี หรือปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมใหสูงขึ้น
ก็ดี หาใชเปนการประกอบอาชญากรรมไม หากแตเปนการกระทํ าอันควรแกการสรรเสริญ
เพราะเปนการผลักดันใหผูที่ไดประโยชนจากรัฐตองรวมรับภาระรายจายของรัฐเพิ่มขึ้น
ผูมีอํานาจ หากถูกครอบงําดวยอวิชาและมิจฉาทิฐิ ยอมไรซึ่งพลังแหงธรรม และ
ราษฎรยอมเดือดรอน
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ตารางที่ 1
รายชื่อทางหลวงที่มีการเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
2497 - 2536 (ก.พ.)
รายชื่อทางหลวง

1. ถนนสุขุมวิท
ชวงบางปู-คลองดาน
2. ถนนพหลโยธิน
ชวงรังสิต-ประตูนํ้าพระอินทร
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข
121
4. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
สายบางปะอิน-อยุธยา-สิงหบุรี
และชัยนาท
5. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 14
สายบางนา-บางปะกง
6. ทางหลวงแผนดินหมายเลข
338 สายบางกอกนอย นครชัยศรี
ที่มา

รวบรวมจาก ราชกิจจานุเบกษา

ชวงเวลาการจัดเก็บคาธรรมเนียม

1 ม.ค. 2498 ถึง 27 พ.ค. 2511
29 เม.ย. 2501 ถึง 29 พ.ย. 2504
1 พ.ย.2506 ถึง 13 ก.ค. 2507
22 มิ.ย. 2515 ถึงปจจุบัน

11 มิ.ย. 2529 ถึงปจจุบัน
1 พ.ย. 2532 ถึงปจจุบัน

เหตุผลในการยกเลิกการจัดเก็บ

มี ก ารเป ด เส น ทางสายใหม ทํ าให
รายไดไมคุมคาใชจายในการจัดเก็บ
เนื่องจากมีการขยายถนน ทําใหประชา
ชนไมสะดวกในการใชถนน
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลเห็ น วา ยั ง ไมสมควร
เก็บ
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ตารางที่ 2
โครงสรางคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
28 ธันวาคม 2497 - 21 มิถุนายน 2515
(บาทตอครั้ง)
ประเภทยานยนต

คาธรรมเนียม

1. รถจักรยานยนต
2. รถยนตนั่ง

1.50
3.00

3. รถยนตบรรทุก

15.00

4. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร

15.00

5. รถแทรกเตอร

15.00

6. รถพวงที่พวงกับรถนั่ง

3.00

7. รถพวงที่พวงกับรถอื่น

15.00 (ตอ 1 เพลา)

8. ยานยนตประเภทอื่น

15.00

9. รถยนตบรรทุก 3 เพลาขึ้นไป

25.00
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ตารางที่ 3
โครงสรางคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
22 มิถุนายน 2515 – ปจจุบัน
(บาทตอครั้ง)
ประเภทยานยนต

22 มิ.ย. 2515-30 มี.ค. 2516

29 มี.ค. 2516 ถึงปจจุบัน

1. รถจักรยานยนต
2. รถยนตนั่ง
3. รถยนตบรรทุก 2 เพลา
3.1 นํ้าหนักรถไมเกิน 2,000 กก.
3.2 นํ้าหนักรถเกิน 2,000 กก.
4. รถยนตบรรทุก 3 เพลาขึ้นไป
5. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร 2 เพลา
5.1 นํ้าหนักรถไมเกิน 2,000 กก.
5.2 นํ้าหนักรถเกิน 2,000 กก.
6. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร 3 เพลา
7. รถแทรกเตอร
8. รถพวงที่พวงกับรถนั่ง
9. รถพวงที่พวงกับรถอื่น
10. ยานยนตประเภทอื่น

1.00
3.00

1.00
3.00

3.00
10.00
15.00

3.00
8.00
10.00

3.00
10.00
15.00
10.00
3.00
10.00 ตอหนึ่งเพลา
10.00

3.00
8.00
10.00
10.00
3.00
5.00 ตอหนึ่งเพลา
10.00

