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การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิต

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 เพียงชั่วเวลาไมถึงเดือน คณะรัฐมนตรีภายใตการนํ าของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
สามารถเปลี่ยนแปลงมติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดชนิดหนาตาเฉย เมื่อกระทรวง
การคลังเสนอใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินคาที่ไมเคยจัดเก็บภาษีนี้มากอนรวม 3 รายการ 
และเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตจากสินคาที่จัดเก็บอยูเดิม 6 รายการ คณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 มีมติเห็นชอบ โดยไมปรากฏรายงานวามีเสียง
คัดคาน แตแลวกลุมผลประโยชนที่เสียประโยชนจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตครั้งนี้ พากันรวมตัวผลักดันผานพรรคชาติพัฒนา ยังผลใหคณะรัฐมนตรีตองเปลี่ยน
มติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540

ตามมติเดิมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากสินคา 3 กลุม (ดูตารางที่ 1)

กลุมที่หนึ่ง  ประกอบดวยรถจักรยานยนต 2 จังหวะ หินออนและหินแกรนิต 
และแบตเตอรี่ สินคาในกลุมนี้ไมเคยเสียภาษีสรรพสามิตมากอน เหตุผลที่ใชในการเสนอเพื่อ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตครั้งนี้เปนเหตุผลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กลาวคือ สินคาในกลุมนี้มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม

กลุมที่สอง  ประกอบดวยเครื่องดื่มไมมีอัลกอฮอล หัวนํ้ าหอมและนํ้ าหอม และ 
เครื่องปรับอากาศ ปจจุบันตองเสียภาษีสรรพสามิตอยูแลว แตกรมสรรพสามิตถือโอกาสปรับ 
โครงสรางอัตราภาษีเพื่อลดจํ านวนอัตรา โดยใหมีอัตราภาษีที่ลงดวยเลข 0 และ 5 เทานั้น แม
จะมีการปรับอัตราภาษีในกลุมนี้เพิ่มข้ึน  แตมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก

กลุมที่สาม  ประกอบดวยโคมไฟฟาและโคมระยา คริสตัล และบัตรผานสนาม
มา  สินคาในกลุมนี้มีการปรับอัตราภาษีเพิ่มข้ึนมาก  เพราะถือเปนสินคาฟุมเฟอย

การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2540 มีเปาประสงคหลักในการหารายไดเพื่อมิใหงบประมาณประจํ าป 2541 อยูในฐานะขาดดุล 
ทั้งนี้เปนที่คาดวา รายไดรัฐบาลที่ไดจากการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ตกประมาณ  
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7,740 ลานบาทตอป เฉพาะปงบประมาณ 2540 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน จะมีรายไดเพิ่มข้ึน 
2,580 ลานบาท

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังผลใหเกิดภาวะถดถอยของรายไดรัฐบาล ความ
พยายามที่จะดํ าเนินนโยบายงบประมาณสมดุลในปงบประมาณ 2541 เพื่อมิใหซํ้ าเติมปญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนั้น  มีทางเลือกอยางนอย 2 ทาง

แนวทางแรก ไดแก การปรับลดวงเงินงบประมาณประจํ าปงบประมาณ 2541 
เพื่อใหสอดคลองกับภาวะถดถอยของรายไดรัฐบาล ควบคูกับการผอนคลายความเดือดรอนของ 
ประชาชน และการกระตุ นการใช จ ายในภาคเอกชน  ทั้งนี้ด วยการลดภาระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล การลดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากระทํ าไดดวยการ
เพิ่มคาลดหยอนและคาใชจายที่หักออกจากเงินไดพึงประเมินกอนคํ านวณภาษีที่ตองเสีย  
รวมตลอดจนการปรับลดอัตราภาษี สวนการลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลกระทํ าไดดวยการ 
ลดอัตราภาษีจาก 30% ในปจจุบัน เหลือเพียง 25% เปนตน การลดภาระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลควรจะมีมากนอยเพียงใด ตองพิจารณาควบคู กับวงเงิน
งบประมาณที่ปรับลด เพื่อใหฐานะการคลังอยูในภาวะสมดุล แตรัฐบาลไมเลือกแนวทางนี้ บรรดา
นักเลือกตั้งตองการทุมการใชจายเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง มิไยตองกลาวถึงสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจที่ไดจากกระบวนการจัดจางจัดซื้ออีกดวย

แนวทางที่สอง ไดแก การหารายไดเพิ่มข้ึน จนอยูในระดับเดียวกับวงเงินงบ
ประมาณที่กํ าหนดไว โดยมีเปาหมายในการธํ ารงดุลการคลัง

รัฐบาลตัดสินใจเลือกแนวทางที่สอง แตการเก็บภาษีเพิ่มข้ึนยอมยังความ
เดือดรอนแกประชาชนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะไมวาจะเลือกปรับภาษีประเภทใด ยอมมี
ผูเดือดรอนทั้งสิ้น หนทางในการปรับภาษีที่ใหรายไดงายที่สุด ก็คือ การขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
(VAT) จากระดับ 7% ที่จัดเก็บในปจจุบันเปน 7.5-8.0% แตประชาชนก็จะไดรับความเดือดรอน
ทั่วหนา เพราะภาษีมูลคาเพิ่มมีฐานภาษีอันกวางขวาง ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงเลือกปรับภาษี
สรรพสามิต เพราะมีผลกระทบและสรางความเดือดรอนแกประชาชนเฉพาะกลุม พัฒนาการของ
เหตุการณในเวลาตอมาบงชี้วาเปนการหนีเสือปะจระเข

หากกรมสรรพสามิตเลือกปรับอัตราภาษีเฉพาะสินคาฟุมเฟอย มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 จะไมเปนที่วิพากษวิจารณมากนัก แตเปนเพราะความไมชัดเจน
ในเปาประสงคของการปรับเปลี่ยนภาษี ทํ าใหมีการจัดเก็บภาษีจากสินคาที่กระทบตอกลุมชนชั้น
ลางในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีรถจักรยานยนต 2 จังหวะ แมวากรมสรรพสามิตมีเจตนา
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อันดีในการใชภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอม แตจังหวะเวลาในการ
บังคับใชมาตรการนี้ตองนับวาไมเหมาะสม ดวยเหตุที่ประชาชนกํ าลังเผชิญความเดือดรอนจาก
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนั่นเอง ในประการสํ าคัญ ภาษีอากรมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผลใน
การแกปญหาควันเสียที่เกิดจากรถจักรยานยนต มาตรการที่ทรงประสิทธิผลมากกวา ก็คือ การ
ควบคุมการผลิต และการกํ าหนดมาตรฐานสินคา

หากกรมสรรพสามิตจํ ากัดการขึ้นอัตราภาษีเฉพาะสินคาฟุ มเฟอย ก็ยังมี
ขอวิพากษวิจารณอีกวา เหตุใดสินคาฟุมเฟอยจํ านวนมากหลายจึงรอดพนจากการพิจารณาของ
กรมสรรพสามิต ไมวาจะเปนรถยนตราคาแพง นาฬิกา เครื่องรับโทรทัศนจอกวาง อุปกรณการ
เลนกอลฟ  คาสมาชิกสนามกอลฟ  เครื่องสํ าอาง  บริการอาบอบนวด ฯลฯ

ในทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอในการปรับภาษีสรรพสามิตเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2540 กลุมผลประโยชนที่เสียประโยชนจากมาตรการภาษีคร้ังนี้ก็ผนึกตัว
ตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูผลิตหินออนและหินแกรนิต และกลุมผูผลิตรถจักรยานยนต 
พรรคชาติพัฒนาทํ าตัวเปน ‘นายหนา’ ในการกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เปนผลจากแรงกดดันทางการเมืองดังกลาวนี้ 
การเปลี่ยนแปลงมติในชั่วเวลาไมทันขามเดือนสะทอนใหเห็นคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจ
และคุณภาพของคณะรัฐมนตรี ดวยเหตุที่มิอาจยึดกุมหลักการและเหตุผลอยางมั่นคง 
คณะรัฐมนตรีชุดที่ผานมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เปนชุดเดียวกับที่ทบทวนมติดังกลาว 
ในอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมติคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของกลุมทุนในการ
ปกปองผลประโยชนของตนเอง บทบาทของกลุมทุนในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเปนภาพที่
แจมชัดยิ่ง และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมิใชอะไรอื่น หากแตเปนสนามตอรองผลประโยชนระหวาง
กลุมทุน  โดยที่รัฐมนตรีเปนตัวแทนและกระบอกเสียงของกลุมทุนกลุมตาง ๆ เทานั้น

บทบาทของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในกรณีนี้ปนประเด็นที่นา
สนใจ ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกมาแสดงความเห็นคัดคานการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต 3 รายการ (กลุมที่หนึ่งในตารางที่ 1) และใหสัมภาษณหนังสือพิมพเปนนัยๆวา 
ประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ตองแตกหักกับรัฐมนตรีคลัง เพราะภาษีสรรพสามิต 3 รายการนั้น
สรางความเดือดรอนแกประชาชน ไมมีขาวสารสาธารณะที่บงชี้วา รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได
คัดคานมาตรการภาษีสรรพสามิตดังกลาวนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2540 หรือไม แตการเลนบทฝายคานนอกหองประชุมเกิดขึ้นในชวงที่พรรคชาติพัฒนาเคลื่อนไหว
เพื่อเขาไปกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจแทนทีมนายอํ านวย วีรวรรณ ทํ าใหเปนที่เขาใจกันวา 
การคัดคานมาตรการภาษีสรรพสามิตดังกลาวนี้เปนการเคลื่อนไหวเพื่อลดความนาเชื่อถือของทีม
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นายอํ านวย วีรวรรณ โดยมิไดสนใจแมแตนอยวา ความเคลื่อนไหวนี้มีผลในการลดทอนความ
นาเชื่อถือของรัฐบาลโดยองครวมดวย

แมวาเหตุผลที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมใชคัดคานมาตรการภาษีสรรพสามิต 3 
รายการ จะเปนเหตุผลที่ฟงขึ้น เนื่องจากกรมสรรพสามิตจับปลาหลายมือเกินไป แตการที่กลุมผู
ผลิตหินออนและหินแกรนิต และกลุมผูผลิตรถจักรยานยนตออกมาเคลื่อนไหวคัดคานในชวงเวลา
เดียวกัน ชวนใหเขาใจวา มีการวางแผนเคลื่อนไหวรวมกันระหวางฝายการเมืองกับกลุ ม
ผลประโยชนเหลานี้ มิไยตองกลาววา พรรคชาติพัฒนาให ‘กํ าลังใจ’ แกผูใชแรงงานที่ออกมา
เคลื่อนไหวคัดคานดวย

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมมิไดกดดันใหรัฐมนตรีคลังเลิกเก็บภาษีสรรพสามิต 3 
รายการเฉยๆ หากยังยอมโอนเงิน 3,000 ลานบาท จากกองทุนพลังงานเขาบัญชีเงินคงคลัง 
เพื่อชดเชยการสูญเสียรายไดจากการเลิกเก็บภาษีดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมนตรี
อุตสาหกรรม ‘จาง’ ใหรัฐมนตรีการคลังเลิกเก็บภาษีสรรพสามิต 3 รายการ ดวยเงิน 3,000 
ลานบาท หรือหากพิจารณาตลาดนโยบายเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย ก็เปนการ ‘ขอซื้อ’ มาตรการ
ภาษีสรรพสามิต 3 รายการนั้น จนหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2540 
พาดหัวแสดงขอกังขาวา การที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมใชเงินกองทุนพลังงาน 3,000 ลานบาทแลก
กับการไมเก็บภาษีสรรพสามิต 3 รายการนั้นเปนเรื่องพิลึก

หนังสือพิมพรายงานขาววา ในปจจุบัน กองทุนพลังงานมีเงินอยูประมาณ 
13,000 ลานบาท กองทุนพลังงานประกอบดวยกองทุนนํ้ ามันและกองทุนอนุรักษพลังงาน 
มีลักษณะเปนกองเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํ านาจในการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงมติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 3 รายการในชวงเวลา
ไมทันขามเดือน สะทอนใหเห็นระดับความเปนผูนํ าของนายกรัฐมนตรีดวย หากนายกรัฐมนตรี
แสดงความเปนผูนํ าในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ เหตุการณเชนนี้ยอม
ไมเกิดขึ้น แตเปนเพราะการกลั่นกรองนโยบายและการวิเคราะหนโยบายมิไดกระทํ าอยาง
รอบดาน และเปนเพราะมีการแยงชิงการเปนผูนํ าในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในรัฐบาลผสม 
นโยบายภาษีสรรพสามิตป 2540 จึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาประดุจหนึ่งการเปลี่ยนกางเกงใน
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ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต
21 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน 2540

(% ของราคา)

ประเภทของสินคา อัตราภาษีจนถึง
21 พ.ค. 2540

มติ ค.ร.ม.
21 พ.ค. 2540

มติ ค.ร.ม.
17 มิ.ย. 2540

กลุมที่หนึ่ง
1. รถจักรยานยนต 2 จังหวะ
2. หินออนและหินแกรนิต
3. แบตเตอรี่

กลุมที่สอง
4. เครื่องดื่มไมมีอัลกอฮอล
   (ยกเวนโซดา)
5. หัวนํ้ าหอมและนํ้ าหอม
6. เครื่องปรับอากาศ

กลุมที่สาม
7. โคมไฟฟาและโคมระยา
8. คริสตัล
9. บัตรผานสนามมา

 0
 0
 0

18

12
14

 2
 2
13

10
10
10

20

15
15

15
15
20

 3
 0
10

20

15
15

15
15
20

หมายเหตุ  1. ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากรถจักรยานยนต 2 จังหวะ จะคงอัตราไปถึงสิ้นป 2541 นับต้ังแตป 2542 เปน
ตนไป ปรับอัตราภาษีเปน 5% โดยเรียกเก็บเฉพาะรถจักรยานยนต 4 จังหวะ

   2. หินออนเสียเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่ม สวนหินแกรนิตเสียเฉพาะอากรขาเขา
   3. แบตเตอรี่ที่ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต สามารถเครดิตคืนภาษีได หากโรงงานนํ าแบตเตอรี่ใชแลวไป

รีไซเคิล สามารถเครดิตภาษีคืนได 5%
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