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บทคดัย่อ 

ปัญหาการหลีกเล่ียงการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า)  

ตามกฎหมาย ในการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย เป็นปัญหาอย่างหนัก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เน่ืองจากเหตุจูงใจในเร่ืองของราคานํา้มันเช้ือเพลิงที่ต่างกนั จึงทาํให้มีการ

ลักลอบนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงจากประเทศมาเลเซียที่มีมาตรการอุดหนุนราคานํา้มันทาํให้ราคา

นํา้มันเช้ือเพลิงของประเทศมาเลเซียถูกกว่าประเทศไทย ส่วนประเทศสิงคโปร์น้ันเป็นประเทศที่

กล่ันนํา้มันเพ่ือส่งออก ซ่ึงในการส่งออกน้ันจะไม่มีการเกบ็ภาษีทาํให้ราคานํา้มันถูกกว่าราคาขาย

ปลีกในประเทศไทย 

นอกจากเหตุจูงใจที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน สาเหตุที่ทาํให้มีการหลีกเล่ียงภาษีอากรขาเข้า 

ในการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทยน้ัน มีสาเหตุเพราะโครงสร้างราคา

นํา้มันเช้ือเพลิงของประเทศไทยในส่วนของภาระภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนนํา้มันเช้ือเพลิง

น้ัน มีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุนนํา้มันเช้ือเพลิงในอัตราที่สูง การจัดเกบ็

ภาษีดังกล่าวเม่ือพิจารณาตามลักษณะภาษีอากรที่ดีแล้วพบว่ามีลักษณะที่ขัดต่อลักษณะภาษีอากร

ที่ดีหลายประการ เช่น หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการ

จัดเกบ็ภาษีอากร หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ หลักความยืดหยุ่น และหลักอาํนวยรายได้ 

อนัก่อให้เกดิผลกระทบมากมายหลายด้านด้วยกนั ได้แก่ ผลกระทบต่อประเทศ ผลกระทบในทาง

ธุรกิจผลกระทบต่อสังคม จึงต้องมีการทบทวนในเร่ืองของอัตราภาษีสรรพสามิต และเงินส่งเข้า

กองทุนนํา้มันเช้ือเพลิง เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะการ

จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเบนซิน เพ่ือให้สอดคล้องต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี และลด

ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ในการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิง

ในเขตภาคใต้ 

  

                                                            
*
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1.  บทนาํ 

ประเทศไทยมีแนวโน้มของการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) 

จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้มากย่ิงขึ้น โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองของราคาของนํา้มัน

ภายในประเทศเป็นสิ่งที่สาํคัญเพราะมีสาเหตุมาจากการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้า

กองทุนนํา้มันเช้ือเพลิงที่สงูโดยเฉพาะนํา้มันเบนซิน นอกจากน้ันยังมีสาเหตุมาจากการจัดเกบ็ภาษี

ที่ขดัต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี ทาํให้เกดิผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้านด้วยกนั 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องศึกษาในส่วนของภาษีสรรพสามิต เงินกองทุนนํ้ามัน

เช้ือเพลิง และวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีจากนํ้ามันเช้ือเพลิงตามลักษณะภาษีอากรที่ดี และ

ผลกระทบจากการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือนําไปสู่ แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือลดการนาํเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงโดยหลีกเล่ียงภาษีในเขต

ภาคใต้ต่อไป 

 

2.  หลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร หลกัความมีประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี หลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ หลกัความยืดหยุ่น หลกัอํานวย

รายได ้

2.1 หลกัความเป็นธรรม 

หลักความสามารถในการชําระภาษี  (Ability to pay Principles) หลักการ น้ี 

ผู้รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรัฐได้รับผลประโยชน์มากกต้็องเสียภาษีมาก ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์น้อยกค็วรเสียภาษีน้อยและหากไม่ได้รับประโยชน์จากบริการน้ันเลย กไ็ม่ควรต้อง 

เสยีภาษีเพ่ือการน้ัน (ศุภลักษณ ์พินิจภวูดล, 2542: 62)  

หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principles) หลักการน้ีเป็นการวัดความเสมอภาค

ในการเสียภาษีโดยการใช้การเสียสละความพึงพอใจของผู้เสียภาษีเป็นเคร่ืองวัด (ศุภลักษณ ์ 

พินิจภวูดล,2542: 62)  

2.2  หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

หลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีน้ัน ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษีของผู้เสยี

ภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่เกดิจากการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือที่จะหารายได้จากการจัดเกบ็

ภาษีให้แก่รัฐอย่างเพียงพอ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของผู้จัดเกบ็ภาษี  

ควรต้องตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี นอกจากน้ัน

ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการปฏบิัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสยีภาษีควรตํ่าที่สดุเท่าที่จะ

เป็นไปได้ เพ่ือที่จะหลีกเล่ียงการลดลงของรายได้ของผู้เสียภาษี ที่จะนําไปสู่การจับจ่ายใช้สอย 

และลดลงซ่ึงความไม่เตม็ใจเสยีภาษีของผู้เสยีภาษี (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 33 – 34)  
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2.3  หลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ 

หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจน้ัน ระบบภาษีจะต้องไม่เปล่ียนแปลงหรือ

กระทบกระเทอืนรปูแบบการบริโภค การออม (สมคิด บางโม, 2551: 18 – 19) และกระทบต่อ

การตัดสนิใจทางเศรษฐกจิหรือกลไกตลาดให้น้อยที่สดุ (บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 32)  

2.4  หลกัความยดืหยุ่น 

ภาษีอากรที่ดีควรเป็นช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ทั้งด้านราคาและการจ้างงาน

ภาษีอากรจะต้องมีการยืดหยุ่น หรือปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่าง

เหมาะสม เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาษีอากรควรมีโครงสร้างที่ส่งผลให้เกบ็ภาษีมากขึ้นเพ่ือช่วยลดการ

ใช้จ่ายของเอกชนลง (สมคิด บางโม, 2547: 18 – 19)  

2.5 หลกัอํานวยรายได ้

ลักษณะภาษีอากรที่ดีรัฐบาลจาํเป็นต้องหารรายได้มาใช้จ่ายระบบภาษีอากรจึงต้อง 

ทาํรายได้สูงให้แก่รัฐบาล หากระบบภาษีอาํนวยรายได้ตํ่า เม่ือรัฐบาลจําเป็นต้องจัดเกบ็ภาษี

เพ่ิมเติม ประชาชนมักมองว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น ดังน้ันระบบ

ภาษีอากรที่ดี จึงประกอบไปด้วยภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภทสามารถทาํรายได้ให้สูง

เม่ือสถานการณท์างเศรษฐกจิเปล่ียนแปลงไป (สมคิด บางโม,2547: 18 – 19)  

 

3.  วิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีศุลกากรตามกฎหมาย ในการนําเข้านํ้ ามันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ของ 

ประเทศไทย 

3.1 ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

3.1.1 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 

(1)  ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี 

ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 7 กาํหนดให้ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี

สรรพสามิต คือ ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม และผู้นาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงเป็นผู้เสยีภาษี ตามมูลค่า

หรือตามปริมาณของสนิค้า ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความ

รับผดิในอนัต้องเสยีภาษีเกดิขึ้น 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเช้ือเพลิง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 7  

จึงเป็นเพียงผู้มีหน้าที่เสยีภาษีตามที่กฎหมายกาํหนดไปก่อนเท่าน้ัน เม่ือภาษีสรรพสามิตเป็นภาษี

ทางอ้อมผู้มีหน้าที่เสียภาษีกมี็โอกาสผลักภาระภาษีไปข้างหน้า ทาํให้ผู้ที่แบบกรับภาระภาษีที่

แท้จริงตกแก่ประชาชนผู้บริโภคนํา้มัน เม่ือภาระที่ไปรวมกับราคานํา้มันทาํให้ผู้บริโภคต้องแบก

รับภาระราคาที่สูงขึ้ นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการหลีกเล่ียงภาษีไปบริโภคนํ้ามันที่ไม่ต้องเสียภาษี  

เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแทน 
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(2)  อตัราภาษี  

ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้กาํหนด

หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีไว้ 2 กรณี คือ ตามปริมาณและตามมูลค่า ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

สรรพสามิต 2527 กาํหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 7 มีหน้าที่เสียภาษีตามอัตราที่ที่ได้

ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 2527 มาตรา 3 ภาษีสรรพสามิตให้เรียก

เกบ็ตามพิกดัท้ายพระราชบัญญัติ 

หลังจากที่ได้มีการออกพระราชกาํหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ทาํให้เพดานสงูสุดของภาษีสรรพสามิตนํา้มัน

เบนซินและนํา้มันดีเซลตามปริมาณอยู่ที่ ลิตรละ 10 บาท และมีการประกาศลดนํ้ามันเบนซิน

เหลือลิตรละ 7 บาทและนํา้มันดีเซลลิตรละ0.0050 บาทน้ัน เท่ากับว่าเป็นการเพ่ิมอัตราภาษี

สรรพสามิตขึ้ น จากกรณีการเพ่ิมเพดานอัตราภาษีสรรพสามิตและเกบ็ภาษีสรรพสามิตสูงขึ้ น  

ภาษีดังกล่าวส่งผลให้ราคานํา้มันเบนซินมีการปรับตัวสงูขึ้น เม่ือราคานํา้มันภายในประเทศมีการ

ปรับตัวสงูขึ้นทาํให้แนวโน้มของการลักลอบนาํเข้านํา้มันเบนซินจากประเทศเพ่ือนบ้านมีแนวโน้ม

สงูขึ้นด้วย 

(3) ฐานภาษี 

ในการคาํนวณภาษีจากนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นส่วนที่สาํคัญต่อ

ราคาของนํา้มันเช้ือเพลิง หากภาษีสรรพสามิตมีอัตราสูง การคาํนวณภาษีชนิดอื่นกจ็ะทาํให้เพ่ิม

ภาระภาษีที่เพ่ิมขึ้ น เพราะ กรณีของภาษีเพ่ือมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) กเ็กบ็อัตราร้อยละ 10 

ของภาษีสรรพสามิต หากภาษีสรรพสามิตอัตราลิตรละ 7 บาท ภาษีมหาดไทยกค็ือ 0.7 หากว่า 

ภาษีสรรพสามิตจัดเกบ็ลิตรละ 3 บาท ภาษีมหาดไทยร้อยละ 10 กจ็ะอยู่ที่ 0.3 บาท การเพ่ิมขึ้น

หรือลดลงของภาษีสรรพสามิตมีผลทาํให้ภาษีมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

ถงึแม้ว่าภาษีภาษีมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) จะเพียงแค่ร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต แต่กเ็ป็น

ตัวเพ่ิมภาระให้กบัประชาชน 

(4)  กฎหมายลาํดับรอง 

กรณีตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 อันเป็นกฎหมายแม่บทให้อาํนาจ

ฝ่ายบริหารตามมาตรา 103 ในการออกกฎหมายลาํดับรอง คือ การออกประกาศลดอัตราภาษี

สรรพสามิต เพ่ือประโยชน์แก่เศรษฐกิจ มีข้อดีตรงที่จะทาํให้เกิดความรวดเรว็ในการปรับอัตรา

ภาษีให้เข้ากับสถานการณ์ ทาํให้ช่วยลดเร่ืองระยะเวลาลงได้ แต่กรณีที่พระราชบัญญัติพิกัด

สรรพสามิตอันเป็นกฎหมายแม่บทที่ต้องใช้ควบคู่กนัน้ัน มีการกาํหนดเพดานอัตราภาษีไว้สงู ซ่ึง

ทั้งนํา้มันเบนซินและนํา้มันดีเซลอตัราตามปริมาณสงูสดุถูกกาํหนดไว้ถึง 10 บาทต่อลิตร เพ่ือให้

เกดิความยืดหยุ่นในการบริหารของฝ่ายบริหารจึงให้อาํนาจฝ่ายบริหารในกรปรับลดอตัราภาษีได้

ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม แต่การออกประกาศดังกล่าว ทาํให้เกิดความมากมาย
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ของกฎหมายภาษีลาํดับรอง อตัราที่ถูกปรับลดจึงขึ้นอยู่กบันโยบายของฝ่ายบริหารเป็นผู้กาํหนด 

การปรับลดอัตราภาษีถึงแม้จะมี ภายใต้กฎหมายแม่บทให้อาํนาจไว้ แต่กเ็ป็นการให้อาํนาจ 

ฝ่ายบริหารมากจนเกนิไป ทาํให้นโยบายทางภาษีที่ออกมาขาดการตรวจสอบ ขาดความโปร่งใสใน

การกาํหนด อีกทั้งความเหมาะสมในการจัดเกบ็อัตราเท่าใดน้ันล้วนแต่ขึ้ นอยู่กับนโยบายของ 

ฝ่ายบริการทั้งสิ้น ในอนาคตอันใกล้ หากฝ่ายบริหารต้องการเงินเข้าสู่รัฐเพ่ิมขึ้ นอาจมีการปรับ

อตัราให้เตม็เพดานสงูสดุเลยกไ็ด้ หากว่าภาษีสรรพสามิตถูกเกบ็ในอตัราที่สงูขึ้นมาก ๆ กย่ิ็งทาํให้

ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ย่ิงมีความรนุแรงมากย่ิงขึ้น 

(5)  ความผดิและโทษ 

การลักลอบนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงจึงมีความผิดตามมาตรา 27 ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่า

ราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจาํคุกไม่เกนิสบิปี หรือทั้งปรับทั้งจาํ และหากผู้ใดช่วย

ซ่อนเร้น ช่วยจาํหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใด ซ่ึงของอันตนรู้ ว่าเป็นนํา้มัน

เช้ือเพลิงที่นาํเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเล่ียงอากร หรือของที่นาํเข้ามาในราชอาณาจักรโดย

ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องมีความผดิและต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซ่ึงได้รวม

ค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจาํคุกไม่เกนิห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจาํตามมาตรา 27 ทวิ  

ส่วนความผดิและโทษตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มี ด้วยกนั 2 กรณี

คือความผดิเกี่ยวกบัการลักลอบนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิง ตามมาตรา 161 และ 162 อาจแบ่งออกได้

ดังน้ี 

1. มีไว้ในครอบครองซ่ึงนํา้มันเช้ือเพลิงโดยรู้ ว่าเป็นนํา้มันเช้ือเพลิงที่มิได้เสียภาษี 

หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน เป็นความผิดตามมาตรา 161 (1) หรือในกรณีมีไว้ในครอบครองโดย

ไม่มีสทิธมีิโทษปรับตั้งแต่ 2 เท่า ถงึ 10 เท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสยี แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 100 บาท  

2. ขายหรือมีไว้เพ่ือขายซ่ึงนํา้มันเช้ือเพลิงโดยรู้ ว่าเป็นนํา้มันเช้ือเพลิงที่มิได้เสียภาษี

หรือเสยีภาษีไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 162 (1) มีโทษจาํคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5 เท่า

ถงึ 15 เท่า ของค่าภาษีที่จะต้องเสยี แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 200 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

กฎหมายสรรพสามิตที่ถูกกาํหนดไว้เป็นโทษที่เหมาะสมแล้ว ซ่ึงนอกจากน้ีโทษตาม

กฎหมายศุลกากรกรณีการลักลอบนาํเข้ากเ็ป็นโทษที่สูง แต่ถึงแม้โทษที่ถูกกาํหนดไว้สูงเพียงใด 

กไ็ม่สามารถที่จะหยุดย้ังผู้ค้านํ้ามันเถื่อนได้ การลักลอบนําเข้านํ้ามันเถื่อนกยั็งคงมีอยู่เพราะ

ผลประโยชน์ที่ผู้ค้าได้รับสูง อีกทั้งโอกาสที่จะถูกจับกุมได้กมี็น้อยเน่ืองจากผู้ค้านํา้มันเถื่อนได้มี

การจ่ายส่วยนํา้มันให้กบัเจ้าหน้าที่ การจ่ายส่วยให้กบัเจ้าหน้าที่ทาํให้ลดโอกาสในการถูกจับกุมลง

ได้มาก โทษที่มีอยู่เหน็ว่าเหมาะสมแล้ว แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เร่ืองปัญหาการรับส่วย หากขจัด

ปัญหาการรับส่วยลงได้กจ็ะทาํให้เพ่ิมความสามารถในการจับกุมได้มากขึ้น นอกจากน้ันควรเพ่ิม

โทษเกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีโทษสูงขึ้ น และรัฐบาลควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับการ

แก้ปัญหาน้ีโดยเฉพาะ 
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3.1.2  กองทุนนํา้มันเช้ือเพลิง 

ประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศผู้นาํเข้านํา้มันไม่อาจกาํหนดราคาเองได้หากราคา

นํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้ น ทาํให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ จึงใช้

กองทุนนํา้มันเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคานํา้มันเช้ือเพลิงภายในประเทศให้น่ิง เพ่ือลด

ผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัเศรษฐกจิและความเดือดร้อนต่อประชาชนให้น้อยที่สดุ อกีทั้งกองทุนนํา้มัน

ถูกนาํไปชดเชยนํา้มันดีเซลและกา๊ซแอลพีจี ทาํให้ผู้บริโภคนํา้มันดีเซลและกา๊ซแอลพีจีได้ใช้ใน

ราคาที่ถูกกว่าราคาที่แท้จริง  

นอกจากข้อดีที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน ผู้วิจัยพบว่ากองทุนนํ้ามันกลับมีลักษณะที่เป็น

ผลเสยีต่อประชาชนผู้บริโภคนํา้มันกค็ือ กองทุนนํา้มันเช้ือเพลิงเดิมถูกตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ คือ 

ใช้เป็นกลไกของรัฐในการป้องกนัสภาวะการขาดแคลนนํา้มันเช้ือเพลิง และใช้ในการรักษาระดับ

ราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงของประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่ามีการใช้เ งินกองทุนนํ้ามัน  

ผิดวัตถุประสงค์ไปอุดหนุนสินค้าข้ามประเภท ได้แก่ ก๊าซแอลพีจี ทาํให้ราคาก๊าซแอลพีจีใน

ประเทศราคาตํ่ากว่าตลาดโลกเป็นการบิดเบือนโครงสร้างราคา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ใช้

นํา้มันเบนซินที่ต้องซ้ือนํา้มันในราคาสูงอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งเสถียรภาพราคาที่ถูกกว่าอ้างใน

การเกบ็เงินกองทุนนํา้มันเช้ือเพลิงน้ันไม่มีกฎหมายหรือทฤษฎีใดให้คาํจาํกดัความไว้ว่าควรรักษา

เสถียรภาพได้นานเท่าไร เป็นเพียงความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัย  

ทาํให้เกดิความไม่แน่นอนและโปร่งใส  

นอกจากน้ันการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มันเป็นการจัดเกบ็ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะ

ของภาษีอากรที่ดี เพราะมีลักษณะเป็นรายได้ของรัฐที่รัฐบาลบังคับเกบ็จากผู้บริโภคโดยไม่มีสิ่ง

ตอบแทนโดยตรง เงินส่งเข้ากองทุนดังกล่าวจึงเป็นการนําเงินไปใช้จ่ายในการอุดหนุนเพ่ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพียงบางรายการเรียกเกบ็เงินและการจ่ายเงินของกองทุน

นํา้มันเช้ือเพลิงจึงเป็นการดาํเนินการไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับและให้อาํนาจไว้ 

3.2  วิเคราะหก์ารจดัเก็บภาษีอากรจากนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามลกัษณะของภาษีอากรทีดี่ 

3.2.1 หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร 

การจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีน้ันจะต้องจัดเกบ็แล้วก่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่เช้ือเพลิงผู้

เสียภาษีอากรด้วย เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีสอดคล้องกับรายได้ของรัฐ จากการศึกษาการจัดเกบ็

ภาษีจากนํา้มันพบว่าขดัต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีบางประการ ดังต่อไปน้ี 

(1) วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 

หลักความเป็นธรรมที่จะนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้กค็ือ หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ 

(Benefit Principles) และหลักความสามารถในการเสยีภาษี (Ability to pay Principles)  

หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริโภคต้องการอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าและ

สินค้าที่ผลิตโดยภาครัฐ ราคาสินค้าในรูปของภาษีที่ผู้บริโภคจ่ายไปขึ้ นอยู่กับอรรถประโยชน์ที่

ได้รับ ซ่ึงจัดเกบ็ภาษีตามหลักผลประโยชน์มิได้พิจารณาเฉพาะนโยบายภาษีเพียงอย่างเดียว
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เท่าน้ัน แต่ต้องพิจารณานโยบายการใช้จ่ายด้วยว่า การใช้จ่ายของรัฐเกิดประโยชน์แก่ใคร และ 

ควรจัดเกบ็ภาษีจากผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างไร น่ันคือต้องพิจารณานโยบายภาษีและนโยบายการ

ใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กนั (บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 44) ส่วนหลักความสามารถในการเสยีภาษีน้ัน 

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรัฐ ใครได้รับผลประโยชน์มากกต้็องเสียภาษีมาก  

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์น้อยกเ็สยีภาษีน้อย (เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2529: 227)  

วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเช้ือเพลิงในอัตราที่สูงเพราะ

เป็นสินค้าที่รัฐต้องการควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้นํ้ามันเบนซินที่ในสมัยก่อนคนที่ใช้นํ้ามัน

เบนซินจะเป็นกลุ่มของคนที่ มีฐานะทางการเงินดี คนขับรถเก๋ง  แต่ปัจจุบันเ ม่ือตลาด

รถจักรยานยนต์เติบโตขึ้น กลุ่มคนที่ใช้นํา้มันเบนซินกลับจะเป็นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ซ่ึงกลุ่มผู้ใช้

รถจักรยานยนต์จะได้รับประโยชน์จากการใช้กิจการของรัฐ คือ ใช้ถนน ตามหลักผลประโยชน์ 

ที่ได้รับ แต่เม่ือพิจารณาตามหลักความสามารถแล้วซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์จะเป็นผู้ที่มี

รายได้น้อยตามต่างจังหวัด ส่วนคนขับรถเก๋งกไ็ด้รับผลกระทบที่น้อยกว่าเพราะปัจจุบันก็มี

พลังงานทางเลือกที่ถูกกว่าให้ใช้ การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเบนซินในอัตราที่สูงจึง 

ไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรม ในการจัดเกบ็ภาษี เม่ือมีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในอตัรา

ที่สูงขึ้ นราคานํ้ามันเบนซินก็สูงขึ้ นตามไปด้วย เป็นสาเหตุให้มีการนําเข้านํ้ามันเบนซินโดย

หลีกเล่ียงภาษีเข้ามาเป็นจาํนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

(2) การกระจายรายได้คร้ังใหม่ ภายใต้หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิต 

การกระจายรายได้คร้ังใหม่น้ันรัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบการตลาดได้ และ

สามารถจัดสรรทรัพยากรจากคนที่รวยกว่าสู่คนที่จนกว่า กล่าวคือ สามารถดึงเงินออกจากกระเป๋า

ของคนที่รวยเพ่ือนาํไปสู่คนจน เพ่ือนาํมากระจายรายได้ที่เป็นธรรมและเสมอภาคการกระจาย

รายได้คร้ังใหม่สามารถทาํได้หลายวิธี เช่น การให้เงินอุดหนุน การควบคุมราคาสินค้า (จิรศักดิ์ 

รอดจันทร์, 2555: 13 – 14)  

การกระจายรายได้คร้ังใหม่น้ันรัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบการตลาดได้ และ

สามารถจัดสรรทรัพยากรจากคนที่รวยกว่าสู่คนที่จนกว่า ปัจจุบันมีการอุดหนุนและควบคุมราคา

เช้ือเพลิงบางชนิด เช่น การอุดหนุนและควบคุมราคาสินค้าของนํา้มันดีเซลและกา๊ซแอลพีจี ซ่ึง

เป็นการกระจายรายได้คร้ังใหม่ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรม เพราะเป็นการผลักภาระ

ของราคาสินค้าชนิดหน่ึง ให้ภาระไปตกแก่สินค้าชนิดหน่ึงน่ันกค็ือ นํ้ามันเบนซินทาํให้นํ้ามัน

เบนซินมีราคาที่สงูมากย่ิงขึ้น เพราะมีการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มันในส่วนของนํา้มันเบนซินไป

อุดหนุนสินค้าชนิดอื่น สุดท้าย การกระจายรายได้คร้ังใหม่โดยการอุดหนุนราคานํา้มันดีเซลและ

กา๊ซแอลพีจีกไ็ม่ได้เป็นการช่วยเหลือคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยแต่อย่างใด อกีทั้งส่งผลให้เกดิการ

หลีกล่ียงภาษีจากนํา้มันเช้ือเพลิง คือ นํา้มันเบนซินเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

731



 

(3)  การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเช้ือเพลิงน้ันถูกจัดเกบ็ในอตัราที่แตกต่าง

กนัออกไป ทั้งที่ราคา ณ โรงกล่ัน เกอืบจะไม่ได้แตกต่างกนัเลย ซ่ึงอตัราภาษีที่เรียกเกบ็กข็ึ้นอยู่กบั

นโยบายทางภาษีของรัฐบาลในการเรียกเกบ็ การจัดเกบ็ภาษีในอัตราที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่

ราคา ณ โรงกล่ันไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้นํา้มันเช้ือเพลิงบางชนิดมีราคาสูงกว่านํา้มัน

และผลิตภัณฑน์ํา้มันอย่างอื่นมาก การจัดเกบ็ภาษีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรม 

การจัดเกบ็ภาษีควรมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน

เช้ือเพลิงทุกวันน้ีมีการบิดเบือนจนสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้ใช้นํา้มันอีกกลุ่ม ทาํให้ได้รับ

ภาระที่สงูขึ้น  

3.2.2  หลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากนํ้ามันเช้ือเพลิง

ก่อให้เกดิต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของผู้จัดเกบ็ภาษี และค่าใช้จ่ายในการให้

ความร่วมมือในการปฏบิัตติามกฎหมายภาษีของผู้เสยีภาษีที่สงู ไม่สอดคล้องกบัหลักที่ว่า “ในการ

จัดเกบ็ภาษี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ของผู้จัดเกบ็ภาษี และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีควรต้องตํ่าที่สุด” (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 33) เม่ือเกิดการ

หลีกเล่ียงการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จึงทาํให้รัฐต้องสูญเสยีรายได้

จากการจัดเกบ็ภาษีไปเป็นจาํนวนมากและ การจัดเกบ็ภาษีได้สร้างภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน

การจัดเกบ็ภาษีทั้งฝ่ายผู้จัดเกบ็และผู้เสยีภาษีที่สงูซ่ึงขดัต่อหลักความมีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็

ภาษี โดยการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเบนซินมีลักษณะที่สร้างภาระภาษีเป็นอย่างมาก

ให้กับผู้บริโภค เน่ืองจากมีการจัดเกบ็ภาษีหลายชนิดจากนํ้ามันเช้ือเพลิง และมีความซํ้าซ้อน 

ทางภาษีที่ทาํให้ราคานํ้ามันสูงขึ้ น จึงขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ทีการ

จัดเกบ็ภาษีต้องสร้างภาระที่น้อยที่สุด แก่ผู้เสียภาษีเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีให้แก่ 

ผู้จัดเกบ็และการจัดเกบ็ภาษีลักษณะดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการลักลอบนําเข้านํ้ามันโดย

หลีกเล่ียงภาษีจากประเทศเพ่ือนบ้าน จนทาํให้ต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจาํนวนมากในการ

ป้องกนัและปราบปราม 

3.2.3 หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ 

(1)  ระบบภาษีอากรได้เปล่ียนแปลงและกระทบกระเทือนต่อรูปแบบการ

บริโภค 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเ ช้ือเพลิงในอัตราที่สูง ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงและกระทบกระเทอืนต่อรปูแบบการบริโภค จากที่จะตัดสนิใจซ้ือนํา้มันเช้ือเพลิงที่ถูก

กฎหมายกหั็นไปซ้ือนํา้มันที่มีการนาํเข้ามาโดยหลีกเล่ียงภาษีแทน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย  
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(2)  ผลกระทบต่อการออม 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเช้ือเพลิงสูงกท็าํให้ส่งผลกระทบต่อการออม 

เพราะเม่ือราคานํา้มันเช้ือเพลิงสูงขึ้ นเงินที่เหลือสาํหรับออมย่อมต้องลดลง ทาํให้เงินจากรายได้

ของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังต้องประกอบอาชีพที่ต้องใช้นํา้มันเช้ือเพลิงอยู่ 

(3)  การทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชน 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเช้ือเพลิงน้ัน แต่ละชนิดน้ันมีอัตราภาษีที่

แตกต่างออกไป บางชนิดถูกจัดเกบ็ในอัตราที่สูงเพ่ือลดการใช้ บางชนิดถูกจัดเกบ็ในอัตราที่ตํ่า

เพ่ือช่วยเหลือหรือลดต้นทุนในการใช้นํา้มันเช้ือเพลิงชนิดน้ัน ในการจัดเกบ็ภาษีน้ันภาษีต้องไม่

ก่อให้เกดิการบิดเบือนต่อการตัดสนิใจในการทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิอนันาํมาซ่ึงผลไม่จูงใจให้ผู้

เสยีภาษีทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยที่สดุ หากภาษีเข้าไปยุ่งเกี่ยวบิดเบือนต่อการตัดสนิใจในทาง

เศรษฐกจิของผู้เสยีภาษี ผู้เสยีภาษีอาจเลือกที่จะเลือกที่จะไม่ประกอบอาชีพที่ชอบเพราะกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิดังกล่าวถูกจัดเกบ็ภาษี หรือประชาชนอาจเลือกที่จะบริโภคสนิค้าที่ไม่ถูกจัดเกบ็ภาษี 

(จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 40) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในอตัราที่สูงส่งผลกระทบต่อราคา

นํ้ามัน การที่นํ้ามันมีราคาสูงย่อมส่งผลกระทบต่ออาชีพต่าง ๆ ทาํให้ไม่จูงใจในการทาํงาน 

ประกอบอาชีพ หรือทาํกิจกรรมทางเศรษฐกจิ เพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากราคานํา้มันที่

สูงขึ้ น การทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจได้รับความเสียหาย ขาดทุน ประชาชนเกิดความท้อใจ  

ผลที่ตามมาคือจะทาํให้รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีน้อยลง การเกบ็ภาษีนํา้มันเช้ือเพลิงสงู

จึงกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ของประชาชนและการจัดเกบ็ภาษีของรัฐ 

(4) กลไกตลาด 

กลุ่มผู้ใช้นํา้มันเบนซินเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบิดเบือนโครงสร้างราคาของ

นํา้มันเช้ือเพลิงมากที่สุด เพราะถูกเกบ็ภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงที่สุด และเงินส่งเข้ากองทุน 

กถู็กจัดเกบ็ในอัตราที่สูงที่สุดมากกว่านํา้มันและผลิตภัณฑ์นํา้มันชนิดอื่น ทั้งที่ราคาหน้าโรงกล่ัน

น้ันเกือบจะไม่แตกต่างกันเลย การเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเช้ือเพลิงในปัจจุบันจึงส่งผล

กระทบต่อกลไกตลาด ทาํให้ขดัต่อหลักความเป็นกลางทางเศรษฐกจิ 

3.2.4  หลักความยืดหยุ่น 

การจัดเกบ็ภาษีจากนํ้ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตขาดความยืดหยุ่น

เพราะทําให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงทําให้

เกดิปฏกิริิยาต่อต้าน เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทาํให้มีการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร 

(อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ 

3.2.5  หลักอาํนวยรายได้ 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและการจัดเกบ็ภาษีจากนํา้มันเช้ือเพลิงด้วยภาษีหลายชนิด 

มีข้อดีตรงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐเป็นจํานวนมาก แต่การจัดเกบ็ภาษีที่มากมายหลาย
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ประเภทเกนิไปแม้จะอาํนวยรายได้ที่เกดิจากการจัดเกบ็ภาษีแต่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อประชาชน

มากเกนิไป 

3.3 วิเคราะหผ์ลกระทบจากการหลีกเลีย่งภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขา

เขา้) ในการนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงในเขตภาคใตข้องประเทศไทย 

การจัดเกบ็ภาษีที่ขัดต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนมาก

จนเกินไปทาํให้ประชาชนต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษี

ศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงจากประเทศเพ่ือนบ้าน เม่ือแนวโน้มราคา

นํา้มันของไทยมีการปรับตัวสงูขึ้น จึงทาํให้เกดิเป็นการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร 

(อากรขาเข้า) ในการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงการลักลอบนาํเข้า

นํ้ามันเช้ือเพลิงจากประเทศเพ่ือนบ้านน้ันได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายหลายด้านด้วยกัน

ดังต่อไปน้ี 

1. ผลกระทบต่อประเทศ 

 1) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลกระทบจากหลีกเล่ียงภาษีการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากร

ขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ เป็นภัยแทรกซ้อนของการก่อความไม่สงบใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร้ายแรงมาก นอกจากจะทาํให้รัฐต้องสญูเสยีรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี

จากนํา้มันเช้ือเพลิงแล้ว รัฐยังต้องสนูเสยีงบประมาณเป็นจาํนวนมากในการแก้ปัญหาความไม่สงบ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสะท้อนให้เหน็ว่าหากรัฐยังคงจัดเกบ็ภาษีจากนํา้มันเช้ือเพลิงใน

อัตราที่สูง การนาํเข้านํา้มันโดยหลีกเล่ียงภาษียังคงมีอยู่เร่ือย ๆ ผู้ก่อความไม่สงบกส็ามารถหา

รายได้จากการค้านํา้มันเถื่อนมาเป็นทุนในการก่อความไม่สงบอยู่ต่อไป 

 2) การที่รัฐสญูเสยีรายได้จากการจัดเกบ็ 

ปัญหาการการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการ

นําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ ทาํให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเกบ็ภาษีจากนํ้ามัน

เช้ือเพลิงไปเป็นเงินจาํนวนมากมายมหาศาล นอกจากน้ันรัฐยังต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นจาํนวน

มากในการป้องกนัและปราบปราม 

3) การรับ “ส่วย”ของเจ้าหน้าที่ 

การหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มัน

เช้ือเพลิงจึงก่อให้เกดิ “ส่วยนํา้มัน”เกดิขึ้น เม่ือเจ้าหน้าที่ (บางคน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้ เหน็เป็น

ใจให้มีการลักลอบนาํเข้ามา จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเพราะทาํให้รัฐสูญเสียรายได้

จากการจัดเกบ็ภาษี และทาํลายระบบราชการที่ดี 

4) การที่ผู้ค้านํา้มันเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

การที่ผู้ค้านํา้มันเถื่อนหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ไม่

เกรงกลัวกฎหมายเป็นการทาํลายหลักนิติธรรมที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน มีความ
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ตระหนักรู้ และมีจิตสานึกในความรับผิดชอบที่จะต้องปฏบิัติตามกฎหมายที่กฎหมายกาํหนด การ

ที่ผู้ค้านํา้มันเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมายหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) 

จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงจึงเปรียบเสมือนมะเรง็ร้ายที่คอยทาํลายผลประโยชน์ของชาติ เพราะ

โทษตามกฎหมายภาษีกไ็ม่อาจยับย้ังการกระทาํความผดิได้ 

5) กลุ่มผู้มีอทิธพิล 

ผลกระทบจากการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการ

นาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงได้ก่อให้เกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพล ได้แก่ นายทุนหรือกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 

(บางกลุ่ม) กลุ่มผู้มีอิทธิพลจะใช้อิทธิพลข่มขู่ทาํให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวและอาจ

กลายมาเป็นพวก เป็นการลดประสิทธิภาพในการทาํงานของเจ้าหน้าที่ การที่ธุรกิจนํา้มันเถื่อน

สาํเรจ็กล็ดความสามารถในการเสยีภาษีไปในตัว 

6) ภาพลักษณข์องประเทศ 

ผลกระทบจากการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการ

นาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีและช่ือเสียงของประเทศที่

ปล่อยปละละเลยให้มีการนาํนํา้มันเถื่อนซ่ึงเป็นสนิค้าที่ผดิกฎหมายมาจาํหน่ายกนัโดยทั่วไป 

7) หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 

ผลกกระทบจากการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จาก

การนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงเป็นการทาํลายหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องยึดถือปฏิบัติใน

ฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนที่เสยีภาษีเพราะรายได้

จากการจัดเกบ็ภาษีจะถูกนําไปเป็นรายจ่ายของรัฐในการสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยผู้ที่

หลีกเล่ียงภาษีกไ็ด้รับประโยชน์ทั้งที่ไม่ได้เสยีภาษีให้กบัรัฐ 

2. ผลกระทบในทางธุรกจิ 

1) ผลกระทบต่อธุรกจินํา้มันเช้ือเพลิงในประเทศ 

การหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มัน

เช้ือเพลิงจึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบและบริษัทนํา้มันที่เสียภาษีและปฏบิัติตาม

กฎหมายโดยสุจริต สร้างความเสียหายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่สุจริต กลายเป็นว่าการ

ปฏิบัติตามกฎหมายได้สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการที่สุจริต อีกทั้งการที่ผู้ประกอบการได้นาํ

นํา้มันที่ถูกกฎหมายมาผสมกับนํา้มันเถื่อนกท็าํให้ผู้ที่ต้องการบริโภคนํา้มันที่ถูกกฎหมายได้รับ

สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เป็นการทุจริตหลอกลูกลูกค้า ส่งผลให้รถของลูกค้าได้รับความเสียหาย 

อกีด้วย 

3. ผลกระทบต่อสงัคม 

1) การเกดิไฟไหม้ 

การหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) ของผู้ค้านํา้มัน ทาํให้

ต้องลักลอบนํานํ้ามันเถื่ อนมาเก็บไว้ที่ บ้านหรือคลังนํ้ามันเถื่ อนที่อยู่ติดกับแหล่งชุมชน  
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อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหมได้ หามีการนํามาจัดเกบ็หรือขนถ่ายไม่ถูกวิธี ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบแต่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้อื่นได้หากเกดิเหตุไฟไหม้ขึ้น  

2) รถขนนํา้มันเถื่อน 

ผลกระทบจากการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการ

นาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ ก่อให้เกดิกระบวน “กองทพัมด”ที่สร้างความเดือดร้อนให้กบั

ผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนและผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ถนน ซ่ึงการขนถ่ายนํา้มันทางบกกด็ี หรือ

การลักลอบขนทางทะเลต้องนาํกลับมาขึ้นฝั่งกต้็องใช้รถขนนํา้มันเพ่ือส่งไปจาํหน่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

วันละหลาย ๆ เที่ยวด้วยรถยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพ ผู้วิจัยเหน็ว่าควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

โทษตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้มีโทษปรับที่สูงขึ้ น เพราะโทษ

ปรับไม่เกนิ 2,000 บาทน้อยเกนิไป กรณทีี่มีการดัดแปลงรถยนต์เพ่ือให้ในการก่ออาชญากรรม 

3) สถานที่เกบ็นํา้มันที่ไม่ได้มาตรฐาน 

แหล่งพักเก็บนํ้ามันเป็นขั้นตอนหน่ึงของการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษี

ศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิง เพราะเป็นสถานที่สาํหรับเตรียมที่จะนาํ

นํา้มันที่มีการนาํเข้ามาโดยหลีกเล่ียงภาษีไปจาํหน่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ การจัดเกบ็นํา้มันในแหล่งเกบ็

ที่ไม่ได้มาตรฐานมีผลต่อคุณภาพนํา้มันอาจทาํให้มีสิ่งเจือปนลงไปในนํา้มัน เม่ือมีการนาํไปใช้ก็

อาจทาํให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสยีหาย เคร่ืองยนต์กระตุก เป็นสาเหตุให้เกดิอบุัติเหตุส่งผลให้เกดิ

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและผู้ที่สัญจรไปมาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํา้มันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 มาตรา 7, 17 (2), 63 กฎกระทรวงข้อ 

10 (2),19 (1) มีโทษจาํคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

เพ่ือให้ผู้ค้านํา้มันหลาบจาํควรแก้ไขเพ่ิมโทษจาํคุก ให้มีโทษจาํคุกขั้นตํ่าและขั้นสงูสดุ

เอาไว้ อีกทั้งควรแก้โทษปรับให้สูงขึ้ นเพราะโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท น้อยเกินไป เพราะ

แหล่งพักเกบ็นํา้มันแต่ละจุดสร้างรายได้ให้กบัผู้ค้าเป็นจาํนวนมาก 

ผลกระทบต่อสขุภาพ 

ผลกระทบการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการเข้า

นํา้มันเช้ือเพลิง ทาํให้ผู้ค้านํา้มันเถื่อนลักลอบขนนํา้มันเข้ามาจัดเกบ็ไว้ที่บ้านหรือแหล่งพักเกบ็ที่

เป็นแหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของตัวผู้ค้าและชาวบ้านที่อาศัยตามแหล่งชุมชนจาก

ไอระเหยของนํา้มันอาจมีความผิดข้อหาประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสะสม

นํา้มันเช้ือเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 32  

การจาํหน่ายนํา้มันเถื่อนบรรจุขวดและบรรจุหลอดแก้วริมทาง 

โดยปกตินํา้มันที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากจะจะมีการเสยีภาษีโดยถูกต้องแล้ว ใน

การนาํนํา้มันเช้ือเพลิงมาจาํหน่ายน้ันจะต้องปฏบิัติตามที่พระราชบัญญัติควบคุมนํา้มันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดไว้ การไม่ปฏบิัติตามที่กฎหมายกาํหนด อาจทาํให้อาจทาํให้เกดิอุบัติเหตุ

รถชน กรณทีี่มีการซ้ือขายบนทางเท้าหรือไหล่จราจร หรือเกดิเพลิงไหม้อาจทาํให้สญูเสยีทรัพย์สนิ
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และเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนข้างเคียง เพราะการขายนํ้ามันเถื่อนบรรจุขวดหรือนํ้ามันเถื่อน

หลอดแก้วน้ัน ส่วนใหญ่ไม่มีอปุกรณป้์องกนัอคัคีภัย 

 

4.  บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ปัญหาการนําเข้านํ้ามันโดยหลีกเล่ียงภาษีภาษีสรรพสามิตและ 

ภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) จากการนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้ของไทยเปรียบเทยีบกับ

ปัญหานํา้มันเถื่อนของต่างประเทศแล้ว ผู้เขยีนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ดังต่อไปน้ี 

1. นโยบายแก้ปัญหาของภาครัฐ 

2. มาตรการเกี่ยวกบักฎหมายภาษี 

3. มาตรการในการลงโทษ 

4. มาตรการเสริม 

(1)  นโยบายแก้ปัญหาของภาครัฐ 

ผู้วิจัยจึงมีความคิดเหน็ว่า รัฐบาลควรมีนโยบายในการจัดการกบักลุ่มผู้มีอทิธิพลและ

นักการเมือง (บางกลุ่ม) ที่อยู่เบื้ องหลังและได้ผลประโยชน์ ตลอดจนจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล

และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมรู้ เห็นเป็นใจให้มีการลักลอบนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงโดยหลีกเล่ียงภาษีจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างจริงจังและเดด็ขาด เพราะสาเหตุที่สาํคัญอกีประการที่ทาํให้มีการลักลอบ

นําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิงจากประเทศเพ่ือนบ้านน้ัน ก็เพราะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพล นักการเมือง  

(บางกลุ่ม) คอยสนับสนุนและอยู่เบื้ องหลัง เงินจากการค้านํา้มันเถื่อนเป็นจาํนวนมากสามารถ

สร้างรายได้ให้กับนักการเมือง (บางกลุ่ม) และผู้มีอิทธิพล ซ่ึงกลุ่มนักการเมือง (บางกลุ่ม)  

ที่ได้รับผลประโยชน์ อาจคอยข่มขู่ เจ้าหน้าที่ทาํให้เกิดความกลัว จนต้องยอมร่วมมือ และ

กลายเป็นเคร่ืองมือกบักลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผู้มีอทิธพิล  

(2)  มาตรการเกี่ยวกบักฎหมายภาษี 

1) ลดอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มันเบนซิน 

ผู้วิจัยเหน็ด้วยกับแนวคิดดังกล่าวที่ว่าควรมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํา้มัน

เบนซินลงเหลืออตัราลิตรละ 3 บาท และเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากนํา้มันเช้ือเพลิงทุกชนิดในอตัรา

เดียวกนัคือ ลิตรละ 3 บาทอย่างเท่าเทยีมกนั โดยอาศัยผลตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 

2527 มาตรา103 และผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะว่าการปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตให้อยู่ในอตัรา 

3 บาทเท่ากัน เพ่ือความรอบคอบมากย่ิงขึ้ นควรอยู่ภายใต้การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร์ ซ่ึงโดยปกติการใช้อาํนาจตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา103 จะอยู่

ภายใต้การพิจารณาของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายลาํดับรองกค็ือ ประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต  
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2) ยกเลิกการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มันเช้ือเพลิง 

การที่นักวิชาการอกีทั้งผู้ตรวจการณแ์ผ่นดินได้เสนอให้ยกเลิกกองทุนนํา้มัน ผู้วิจัยเหน็

ว่า เม่ือประเทศไทยเป็นประเทศผู้นาํเข้านํา้มัน หากยกเลิกกองทุนนํา้มันเม่ือนํา้มันโลกเกดิความ

ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทยกอ็าจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ ซ่ึงในสถานการณ์

ปัจจุบันพบว่านํา้มันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงเหมาะต่อการปรับโครงสร้างราคา

นํา้มันโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตและยกเลิกการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มัน เพราะสามารถที่จะ

สะท้อนราคานํา้มันที่แท้จริง อกีทั้งการเกบ็และการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มันน้ันผู้วิจัยเหน็ว่าควร

ที่จะเกบ็เม่ือมีสถานการณ์ที่จาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคานํา้มันเท่าน้ัน และควรยกเลิกการ

อุดหนุนสินค้าข้ามประเภท การที่รัฐเกบ็เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงไปอุดหนุนก๊าซแอลพีจีน้ัน 

ผู้วิจัยเหน็ว่าเป็นการสร้างภาระอย่างไม่เป็นธรรมให้กบัผู้บริโภคนํา้มันโดยเฉพาะนํา้มันเบนซินเป็น

การจัดเกบ็ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะของการเกบ็ภาษีที่ดี เพราะไม่มีผลตอบแทนให้ประนะชาชน 

อกีทั้งเป็นสาเหตุที่สาํคัญที่ทาํให้เกดิการนาํเข้านํา้มันโดยหลีกเล่ียงภาษีจากประเทศเพ่ือนบ้าน  

นอกจากน้ันควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดตั้งกองทุนนํา้มันเช้ือเพลิงควรที่จะควร

ที่จะปรับเปล่ียนรูปแบบการเกบ็เงินเข้ากองทุนนํ้ามันมาเป็นรูปแบบการเกบ็ภาษีเข้ามาเป็น

งบประมาณของประเทศ โดยออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมารองรับและมีการกาํหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ  การใช้ จ่าย  เพดานภาษีและอัตราการจัดเก็บภาษี น้ันไว้ใน

พระราชบัญญัติอย่างชัดเจน เพ่ือให้อตัราที่เกบ็น้ันเกดิความเป็นธรรมและโปร่งใส และสอดคล้อง

ต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี 

การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเบนซินและการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต

นํา้มันเช้ือเพลิงให้อยู่ในอตัรา 3 บาทอย่างเท่าเทยีมกนั และยกเลิกการเกบ็เงินส่งเข้ากองทุนนํา้มัน

จะทาํให้ราคานํา้มันเช้ือเพลิงมีความเป็นธรรมมากย่ิงขึ้น สอดคล้องต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี ได้แก่  

หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี หลักความ

เป็นกลางในทางเศรษฐกจิ หลักความยืดหยุ่น หลักอาํนวยรายได้ 

(3)  มาตรการในการลงโทษ 

1) รถขนนํา้มันเถื่อน กรณีการดัดแปลงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงตัวถัง

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถยนต์ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียน

ตรวจสอบ มีความผิดตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 14 มีโทษปรับไม่เกิน 

2,000บาท ควรมีการแก้ไขโทษ ผู้วิจัยเหน็ว่าโทษดังกล่าวน้อยเกนิไป เพราะในแต่ละวันจะมีการ

ใช้รถยนต์ที่ดัดแปลงรถขนนํา้มันเถื่อนได้วันละหลาย ๆ รอบ และบรรจุนํา้มันได้เป็นจาํนวนมาก 

ผลประโยชน์ที่ผู้ค้านํา้มันเถื่อนได้รับมีมูลค่าทางเศรษฐกจิมากมายผู้วิจัยเหน็ว่า ควรจะมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมโทษตาม มาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 ให้มีโทษปรับที่สงูขึ้นกรณีที่มีการ

ดัดแปลงรถยนต์เพ่ือให้ในการก่ออาชญากรรม 
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2) สถานที่จัดเกบ็นํา้มัน ความผิดในข้อหาประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 

สถานที่จัดเกบ็รักษานํ้ามันเช้ือเพลิง ลักษณะที่ 2 โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํา้มันเช้ือเพลิงพ.ศ. 

2542 มาตรา 7, 17 (2), 63 กฎกระทรวงข้อ 10 (2), 19 (1) มีโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ผู้วิจัยเหน็ว่า สถานที่จัดเกบ็รักษานํา้มันมีผลต่อ

คุณภาพของนํ้ามัน อีกทั้งอาจเป็นอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ หรืออันตรายที่จะมี

ผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ควรมีการแก้ไขโทษตามมาตรา 63 กรณี

โทษจาํคุกควรกาํหนดอัตราโทษจาํคุกขั้นตํ่าไว้ และกรณีโทษปรับน้ัน ควรเพ่ิมโทษปรับให้สูงขึ้ น 

เพราะคอกนํา้มันถือเป็นแหล่งพักเกบ็นํา้มันที่จะมีการส่งต่อไปจาํหน่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ นํา้มันที่มี

การนาํเข้ามาพักเกบ็และจาํหน่ายออกไปในแต่ละวันมีปริมาณ และมีมูลค่ามาก เหน็ว่าโทษปรับที่

กาํหนดไว้ไม่เกนิ 50,000 บาทน้ัน น้อยเกนิไป 

(4)  มาตรการเสริม 

1) การอดุหนุนราคานํา้มันตามแนวชายแดน 

จากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไอร์แลนด์เหนือพบว่า ส่วนวิธีการ

แก้ปัญหาที่เหน็ว่าสามารถนาํมาปรับใช้กบัปัญหาการลักลอบนาํเข้านํา้มันเช้ือเพลิงในเขตภาคใต้

ของไทยน้ัน ผู้วิจัยเหน็ว่าโครงการให้เงินอดุหนุนร้านขายปลีกนํา้มัน เพ่ือให้ขายนํา้มันในราคาที่ถูก

เพ่ือลดแรงจูงใจสาํหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่จะเข้าไปซ้ือนํา้มันจากประเทศเพ่ือนบ้าน ที่มีการเสนอให้

นาํมาใช้แก้ปัญหาการลักลอบนาํเข้านํา้มัน โครงการเงินอุดหนุนที่คล้ายกบัการดาํเนินงานที่อยู่ใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในบริเวณชายแดนกับเยอรมัน ได้นําวิธีการดังกล่าวมาใช้ช่ัวคราวในปี  

ค.ศ. 1997 ได้หยุดลงในปี ค.ศ. 2000 เม่ืออัตราภาษีสรรพสามิตลดลง วิธีการดังกล่าวสมาคม

ผู้ค้าปลีกนํ้ามันของไอร์แลนด์เหนือเสนอให้นํามาใช้แก้ปัญหาการลักลอบนําเข้านํ้ามันจาก

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ เป็นการช่ัวคราว เป็นวิธีการที่น่าจะนาํมาใช้

ได้ผลกบับริเวณชายแดนไทยกบัมาเลเซียแต่หากนาํมาใช้กบัประเทศไทย  

โครงการอุดหนุนราคานํา้มันดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของ นายชัยณรงค์ 

อภิบาลธนกจิ ผู้ประกอบการป๊ัมนํา้มัน บริษัททซีีเอสออยด์คอนสตรัคช่ัน จาํกดั อาํเภอสไุหงโก-

ลก จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจําหน่ายนํ้ามันของ ปตท.ได้เสนอขอให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน

ป๊ัมนํา้มันที่อยู่ในรัศมี 20-30 กโิลเมตรจากชายแดน โดยจ่ายส่วนต่างที่ปัจจุบัน นํา้มันเบนซินของ

ไทย โดยขอให้ป๊ัมนํา้มันที่อยู่ในรัศมีที่กาํหนดได้จาํหน่ายในราคาที่ใกล้เคียงกบัประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือจูงใจให้คนไทยหันมาใช้นํา้มันถูกกฎหมาย หรืองดเว้นภาษีให้แก่ผู้ประกอบการป๊ัมนํา้มันใน

พ้ืนที่ 

ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้วิธีการอุดหนุนราคานํา้มันเช้ือเพลิงดังกล่าว โดยให้รัฐกาํหนด

ระยะรัศมีจากชายแดนออกไปตามที่เหน็สมควร เพ่ือให้ราคานํา้มันตามชายแดนของไทยมีราคา

ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย เม่ือราคาของไทยกับมาเลเซียมีราคาใกล้เคียงกันก็ทาํให้ลด
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แรงจูงใจในการที่ประชาชนลักลอบนาํเข้านํา้มันเถื่อนและบริโภคนํา้มันเถื่อน เป็นการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการสถานีบริการนํา้มันให้สามารถดาํเนินกจิการต่อไปได้ อกีทั้งช่วยลดปัญหาที่เกดิจาก

ผลกระทบจากนํา้มันเถื่อนได้อีกด้วยอย่างเช่น การค้านํา้มันเถื่อนเพ่ือนเป็นรายได้ในการกระทาํ

ความผดิอนัเป็นภัยซํา้ซ้อนปัญหาความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้  

2) การประชาสมัพันธแ์ละการให้ความรู้ เกี่ยวกบัภาษี 

ควรมีการประชาสมัพันธ์โดย ใช้วิธีการทางจิตวิทยานาํเสนอข่าวให้ประชาชนทราบว่า

ปัจจุบันกลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ใช้วิธกีารค้านํา้มันเถื่อนเพ่ือเป็น

รายได้ในการก่อความไม่สงบ ซ่ึงถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ หากบริโภคนํา้มันเถื่อนกเ็ท่ากบัว่าเราได้ช่วยให้กระบวนการก่อความไม่สงบยังมี

ทุนในการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ และ ควรให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แก่นักศึกษาตามสถาบัน

ต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ในการเสยีภาษีอากร การสร้างจิตสาํนึกต่อหน้าที่ ผลกระทบที่เกิดจากการ

หลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า) การใช้วิธกีารดังกล่าวกเ็พ่ือให้นักศึกษา

ได้นาํเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปบอกต่อคนในพ้ืนที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และความสาํนึกที่ดี

เกี่ยวกับภาษี เพ่ือให้ประชาชนต่างเห็นพ้องว่าภาษีเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

และการบริโภคนํา้มันเถื่อนกท็าํให้รัฐต้องสญูเสยีรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี  

3) การให้ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรมีการเข้มงวดการจาํหน่ายนํา้มันเช้ือเพลิงบรรจุ

ขวดและบรรจุหลอดแก้วในพ้ืนที่ โดยนาํแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขายนํา้มันขวดและ

นํา้มันหลอดแก้ว เพ่ือกาํกับดูแลความปลอดภัยและลดช่องทางการค้านํา้มันเถื่อนตามนโยบาย

ของจังหวัดสงขลา มีการกาํหนดแนวทางไว้ดังต่อไปน้ี 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซ่ึงได้รับการถ่ายโอนภารกิจและได้รับมอบ

อาํนาจในการกาํกบัดูแลให้มีการปฏบิัติตามกฎหมาย และตามแนวทางที่กาํหนด และรายงานผล

ให้จังหวัดทราบทุกเดือน 

2. สาํนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบั ดูแล

การปฏบิัติตามแนวทางที่กาํหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เจ้าหน้าที่ตาํรวจทุกสถานีตาํรวจภูธรสนับสนุนและปฏิบัติตามแนวทางที่กาํหนด

หรือให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจับกุมผู้กระทาํผิด เปรียบเทียบปรับ 

หรือดาํเนินคดี 

4. สาํนักงานพลังงานจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการข้อมูลการ

ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน การประสานความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาํเสนอผลการดาํเนินงานให้จังหวัดทราบ 
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ผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องมีการเข้มงวดการจําหน่ายนํ้ามัน

เช้ือเพลิงบรรจุขวดและบรรจุหลอดแก้วในพ้ืนที่ กจ็ะช่วยลดปัญหาการนาํนํา้มันเถื่อนมาจาํหน่าย

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ลงได้ 
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