ปั ญหาการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร
ตามกฎหมาย ในการนําเข้านํ้ามันเชื้ อเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ลัดดาวัลย์ จันทร์เทพ*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
ปั ญ หาการหลี ก เลี่ ย งการเสี ย ภาษี ส รรพสามิ ต และภาษี ศุ ล กากร (อากรขาเข้ า )
ตามกฎหมาย ในการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย เป็ นปั ญหาอย่างหนัก
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเหตุจูงใจในเรื่องของราคานํา้ มันเชื้อเพลิงที่ต่างกัน จึงทําให้ มีการ
ลักลอบนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงจากประเทศมาเลเซียที่มีมาตรการอุดหนุ นราคานํา้ มันทําให้ ราคา
นํา้ มันเชื้อเพลิงของประเทศมาเลเซียถูกกว่าประเทศไทย ส่วนประเทศสิงคโปร์น้ันเป็ นประเทศที่
กลั่นนํา้ มันเพื่อส่งออก ซึ่งในการส่งออกนั้นจะไม่มีการเก็บภาษีทาํ ให้ ราคานํา้ มันถูกกว่าราคาขาย
ปลีกในประเทศไทย
นอกจากเหตุจูงใจที่ได้ กล่าวมาแล้ วนั้น สาเหตุท่ที าํ ให้ มีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรขาเข้ า
ในการนําเข้ านํ้ามันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ของประเทศไทยนั้น มีสาเหตุเพราะโครงสร้ างราคา
นํา้ มันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในส่วนของภาระภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิง
นั้น มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิงในอัตราที่สูง การจัดเก็บ
ภาษีดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามลักษณะภาษีอากรที่ดีแล้ วพบว่ามีลักษณะที่ขัดต่อลักษณะภาษีอากร
ที่ดีหลายประการ เช่ น หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีอากร หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความยืดหยุ่น และหลักอํานวยรายได้
อันก่อให้ เกิดผลกระทบมากมายหลายด้ านด้ วยกัน ได้ แก่ ผลกระทบต่อประเทศ ผลกระทบในทาง
ธุรกิจผลกระทบต่อสังคม จึงต้ องมีการทบทวนในเรื่องของอัตราภาษีสรรพสามิต และเงินส่งเข้ า
กองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิง เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะการ
จัดเก็บภาษี สรรพสามิตจากนํ้ามันเบนซิน เพื่ อให้ สอดคล้ องต่ อลั กษณะภาษี อากรที่ดี และลด
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) ในการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิง
ในเขตภาคใต้

*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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1. บทนํา
ประเทศไทยมีแนวโน้ มของการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า)
จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ มากยิ่งขึ้น โดยมีแรงจูงใจในเรื่องของราคาของนํา้ มัน
ภายในประเทศเป็ นสิ่งที่สาํ คัญเพราะมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ า
กองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิงที่สงู โดยเฉพาะนํา้ มันเบนซิน นอกจากนั้นยังมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บภาษี
ที่ขดั ต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี ทําให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่าง ๆ มากมายหลายด้ านด้ วยกัน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว จึง ต้ อ งศึก ษาในส่ วนของภาษี ส รรพสามิต เงิ น กองทุ น นํ้า มั น
เชื้ อเพลิ ง และวิ เ คราะห์ ก ารจั ด เก็บ ภาษี จ ากนํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง ตามลั ก ษณะภาษี อ ากรที่ดี และ
ผลกระทบจากการหลี กเลี่ ยงภาษีสรรพสามิตและภาษี ศุลกากร (อากรขาเข้ า) ในด้ านต่ า ง ๆ
เพื่อนําไปสู่ แนวทางการแก้ ปัญหา เพื่อลดการนําเข้ านํ้ามันเชื้อเพลิงโดยหลีกเลี่ยงภาษีในเขต
ภาคใต้ ต่อไป

2. หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร หลักความมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความยืดหยุ่น หลักอํานวย
รายได้
2.1 หลักความเป็ นธรรม
หลั ก ความสามารถในการชํ า ระภาษี (Ability to pay Principles) หลั ก การนี้
ผู้รับผลประโยชน์จากการบริ การใดจากรัฐได้ รับผลประโยชน์มากก็ต้องเสียภาษีมาก ผู้ท่ีได้ รับ
ประโยชน์ น้อยก็ควรเสียภาษี น้อยและหากไม่ ไ ด้ รับประโยชน์ จากบริ การนั้น เลย ก็ไ ม่ ควรต้ อง
เสียภาษีเพื่อการนั้น (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2542: 62)
หลักผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับ (Benefit Principles) หลักการนี้เป็ นการวัดความเสมอภาค
ในการเสียภาษี โดยการใช้ การเสียสละความพึ งพอใจของผู้ เสียภาษีเป็ นเครื่ องวัด (ศุภลักษณ์
พินิจภูวดล,2542: 62)
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีน้ัน ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษีของผู้เสีย
ภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐบาลที่เกิดจากการจัดเก็บภาษี เพื่อที่จะหารายได้ จากการจัดเก็บ
ภาษี ใ ห้ แ ก่ รัฐอย่ างเพี ยงพอ ค่ า ใช้ จ่ายหรื อต้ นทุ น ในการบริ หารจัด เก็บ ภาษี ของผู้ จัด เก็บ ภาษี
ควรต้ องตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ จากการจัดเก็บภาษี นอกจากนั้น
ค่าใช้ จ่ายในการให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีควรตํ่าที่สดุ เท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการลดลงของรายได้ ของผู้เสียภาษี ที่จะนําไปสู่การจับจ่ ายใช้ สอย
และลดลงซึ่งความไม่เต็มใจเสียภาษีของผู้เสียภาษี (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 33 – 34)
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2.3 หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ
หลั ก ความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ นั้ น ระบบภาษี จ ะต้ อ งไม่ เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ
กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภค การออม (สมคิด บางโม, 2551: 18 – 19) และกระทบต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือกลไกตลาดให้ น้อยที่สดุ (บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 32)
2.4 หลักความยืดหยุ่น
ภาษีอากรที่ดีควรเป็ นช่วยให้ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งด้ านราคาและการจ้ างงาน
ภาษี อ ากรจะต้ อ งมี ก ารยื ด หยุ่ น หรื อ ปรั บ ตั ว เข้ า กับ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม เช่น ภาวะเงินเฟ้ อ ภาษีอากรควรมีโครงสร้ างที่ส่งผลให้ เก็บภาษีมากขึ้นเพื่อช่วยลดการ
ใช้ จ่ายของเอกชนลง (สมคิด บางโม, 2547: 18 – 19)
2.5 หลักอํานวยรายได้
ลักษณะภาษีอากรที่ดีรัฐบาลจําเป็ นต้ องหารรายได้ มาใช้ จ่ายระบบภาษีอากรจึงต้ อง
ทํารายได้ สูงให้ แก่ รัฐบาล หากระบบภาษีอาํ นวยรายได้ ต่ าํ เมื่อรั ฐบาลจํา เป็ นต้ องจัดเก็บภาษี
เพิ่มเติม ประชาชนมักมองว่ าเป็ นการสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นระบบ
ภาษีอากรที่ดี จึงประกอบไปด้ วยภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภทสามารถทํารายได้ ให้ สูง
เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป (สมคิด บางโม,2547: 18 – 19)

3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิตและ
ภาษี ศุ ล กากรตามกฎหมาย ในการนํ า เข้า นํ้ ามัน เชื้ อเพลิ ง ในเขตภาคใต้ข อง
ประเทศไทย
3.1 ภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุนนํ้ามันเชื้ อเพลิง
3.1.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
(1) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 7 กําหนดให้ ผ้ ูมีหน้ าที่เสียภาษี
สรรพสามิต คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้นาํ เข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงเป็ นผู้เสียภาษี ตามมูลค่า
หรือตามปริมาณของสินค้ า ตามกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ที่ใช้ อยู่ในเวลาที่ความ
รับผิดในอันต้ องเสียภาษีเกิดขึ้น
การจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต จากนํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง ผู้ มี ห น้ า ที่เ สีย ภาษี ต ามมาตรา 7
จึงเป็ นเพียงผู้มีหน้ าที่เสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดไปก่อนเท่านั้น เมื่อภาษีสรรพสามิตเป็ นภาษี
ทางอ้ อมผู้ มีหน้ าที่เสียภาษีกม็ ีโอกาสผลักภาระภาษีไปข้ างหน้ า ทําให้ ผ้ ู ท่ีแบบกรับภาระภาษีท่ี
แท้ จริงตกแก่ประชาชนผู้บริโภคนํา้ มัน เมื่อภาระที่ไปรวมกับราคานํา้ มันทําให้ ผ้ ูบริโภคต้ องแบก
รั บภาระราคาที่สูงขึ้นจึงเป็ นสาเหตุให้ เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีไปบริโภคนํ้ามันที่ไม่ ต้องเสียภาษี
เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายแทน
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(2) อัตราภาษี
ตามพระราชบัญญั ติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้ กาํ หนด
หลั กเกณฑ์ในการเสียภาษี ไว้ 2 กรณี คือ ตามปริ มาณและตามมูลค่ า ซึ่งตามพระราชบัญญั ติ
สรรพสามิต 2527 กําหนดให้ ผ้ ูมีหน้ าที่เสียภาษีตามมาตรา 7 มีหน้ าที่เสียภาษีตามอัตราที่ท่ไี ด้
ระบุไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 2527 มาตรา 3 ภาษีสรรพสามิตให้ เรียก
เก็บตามพิกดั ท้ ายพระราชบัญญัติ
หลังจากที่ได้ มีการออกพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ทําให้ เพดานสูงสุดของภาษีสรรพสามิตนํา้ มัน
เบนซินและนํา้ มันดีเซลตามปริมาณอยู่ ท่ี ลิตรละ 10 บาท และมีการประกาศลดนํ้ามันเบนซิน
เหลือลิตรละ 7 บาทและนํา้ มันดีเซลลิตรละ0.0050 บาทนั้น เท่ากับว่ าเป็ นการเพิ่มอัตราภาษี
สรรพสามิตขึ้น จากกรณีการเพิ่มเพดานอัตราภาษีสรรพสามิตและเก็บภาษีสรรพสามิตสูงขึ้น
ภาษีดังกล่าวส่งผลให้ ราคานํา้ มันเบนซินมีการปรับตัวสูงขึ้น เมื่อราคานํา้ มันภายในประเทศมีการ
ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ แนวโน้ มของการลักลอบนําเข้ านํา้ มันเบนซินจากประเทศเพื่อนบ้ านมีแนวโน้ ม
สูงขึ้นด้ วย
(3) ฐานภาษี
ในการคํานวณภาษีจากนํ้ามันเชื้อเพลิงนั้ น ภาษีสรรพสามิตจึงเป็ นส่วนที่สาํ คัญต่ อ
ราคาของนํา้ มันเชื้อเพลิง หากภาษีสรรพสามิตมีอัตราสูง การคํานวณภาษีชนิดอื่นก็จะทําให้ เพิ่ม
ภาระภาษีท่เี พิ่มขึ้น เพราะ กรณีของภาษีเพื่อมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) ก็เก็บอัตราร้ อยละ 10
ของภาษีสรรพสามิต หากภาษีสรรพสามิตอัตราลิตรละ 7 บาท ภาษีมหาดไทยก็คือ 0.7 หากว่า
ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บลิตรละ 3 บาท ภาษีมหาดไทยร้ อยละ 10 ก็จะอยู่ท่ี 0.3 บาท การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของภาษีสรรพสามิตมีผลทําให้ ภาษีมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ถึงแม้ ว่าภาษีภาษีมหาดไทย (ภาษีเทศบาล) จะเพียงแค่ร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต แต่กเ็ ป็ น
ตัวเพิ่มภาระให้ กบั ประชาชน
(4) กฎหมายลําดับรอง
กรณีตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 อันเป็ นกฎหมายแม่ บทให้ อาํ นาจ
ฝ่ ายบริหารตามมาตรา 103 ในการออกกฎหมายลําดับรอง คือ การออกประกาศลดอัตราภาษี
สรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจ มีข้อดีตรงที่จะทําให้ เกิดความรวดเร็วในการปรับอัตรา
ภาษี ใ ห้ เข้ า กับ สถานการณ์ ทํา ให้ ช่ วยลดเรื่ อ งระยะเวลาลงได้ แต่ ก รณีท่ีพ ระราชบั ญ ญั ติพิกัด
สรรพสามิตอันเป็ นกฎหมายแม่บทที่ต้องใช้ ควบคู่กนั นั้น มีการกําหนดเพดานอัตราภาษีไว้ สงู ซึ่ง
ทั้งนํา้ มันเบนซินและนํา้ มันดีเซลอัตราตามปริมาณสูงสุดถูกกําหนดไว้ ถึง 10 บาทต่อลิตร เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารของฝ่ ายบริหารจึงให้ อาํ นาจฝ่ ายบริหารในกรปรับลดอัตราภาษีได้
ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม แต่การออกประกาศดังกล่ าว ทําให้ เกิดความมากมาย

728

ของกฎหมายภาษีลาํ ดับรอง อัตราที่ถูกปรับลดจึงขึ้นอยู่กบั นโยบายของฝ่ ายบริหารเป็ นผู้กาํ หนด
การปรั บ ลดอัต ราภาษี ถึงแม้ จ ะมี ภายใต้ ก ฎหมายแม่ บ ทให้ อาํ นาจไว้ แต่ กเ็ ป็ นการให้ อาํ นาจ
ฝ่ ายบริหารมากจนเกินไป ทําให้ นโยบายทางภาษีท่อี อกมาขาดการตรวจสอบ ขาดความโปร่งใสใน
การกําหนด อีกทั้งความเหมาะสมในการจัดเก็บอัตราเท่าใดนั้นล้ วนแต่ ข้ ึนอยู่ กับนโยบายของ
ฝ่ ายบริการทั้งสิ้น ในอนาคตอันใกล้ หากฝ่ ายบริหารต้ องการเงินเข้ าสู่รัฐเพิ่มขึ้นอาจมีการปรับ
อัตราให้ เต็มเพดานสูงสุดเลยก็ได้ หากว่าภาษีสรรพสามิตถูกเก็บในอัตราที่สงู ขึ้นมาก ๆ ก็ย่ิงทําให้
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) ยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
(5) ความผิดและโทษ
การลักลอบนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงจึงมีความผิดตามมาตรา 27 ให้ ปรับเป็ นเงินสี่เท่า
ราคาของซึ่งได้ รวมค่าอากรเข้ าด้ วยแล้ ว หรือจําคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจํา และหากผู้ใดช่วย
ซ่ อนเร้ น ช่ วยจําหน่ าย ช่ วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้ โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็ นนํา้ มัน
เชื้อเพลิงที่นาํ เข้ ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร หรือของที่นาํ เข้ ามาในราชอาณาจักรโดย
ยังมิได้ ผ่านศุลกากรโดยถูกต้ องมีความผิดและต้ องระวางโทษปรับเป็ นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้ รวม
ค่าอากรเข้ าด้ วยแล้ ว หรือจําคุกไม่เกินห้ าปี หรือทั้งปรับทั้งจําตามมาตรา 27 ทวิ
ส่วนความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มี ด้ วยกัน 2 กรณี
คือความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 161 และ 162 อาจแบ่งออกได้
ดังนี้
1. มีไว้ ในครอบครองซึ่งนํา้ มันเชื้อเพลิงโดยรู้ว่าเป็ นนํา้ มันเชื้อเพลิงที่มิได้ เสียภาษี
หรือเสียภาษีไม่ครบถ้ วน เป็ นความผิดตามมาตรา 161 (1) หรือในกรณีมีไว้ ในครอบครองโดย
ไม่มีสทิ ธิมีโทษปรับตั้งแต่ 2 เท่า ถึง 10 เท่าของค่าภาษีท่จี ะต้ องเสีย แต่ต้องไม่ต่าํ กว่า 100 บาท
2. ขายหรือมีไว้ เพื่อขายซึ่งนํา้ มันเชื้อเพลิงโดยรู้ว่าเป็ นนํา้ มันเชื้อเพลิงที่มิได้ เสียภาษี
หรือเสียภาษีไม่ครบถ้ วน ตามมาตรา 162 (1) มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5 เท่า
ถึง 15 เท่า ของค่าภาษีท่จี ะต้ องเสีย แต่ต้องไม่ต่าํ กว่า 200 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายสรรพสามิตที่ถูกกําหนดไว้ เป็ นโทษที่เหมาะสมแล้ ว ซึ่งนอกจากนี้โทษตาม
กฎหมายศุลกากรกรณีการลักลอบนําเข้ าก็เป็ นโทษที่สูง แต่ถึงแม้ โทษที่ถูกกําหนดไว้ สูงเพียงใด
ก็ไ ม่ สามารถที่จะหยุ ดยั้งผู้ ค้ านํ้ามันเถื่อ นได้ การลักลอบนําเข้ า นํ้า มัน เถื่อนก็ยังคงมีอยู่ เพราะ
ผลประโยชน์ท่ผี ้ ูค้าได้ รับสูง อีกทั้งโอกาสที่จะถูกจับกุมได้ กม็ ีน้อยเนื่องจากผู้ค้านํา้ มันเถื่อนได้ มี
การจ่ายส่วยนํา้ มันให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ การจ่ายส่วยให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ทาํ ให้ ลดโอกาสในการถูกจับกุมลง
ได้ มาก โทษที่มีอยู่เห็นว่าเหมาะสมแล้ ว แต่ส่งิ ที่ต้องปรับปรุง คือ เรื่องปัญหาการรับส่วย หากขจัด
ปัญหาการรับส่วยลงได้ กจ็ ะทําให้ เพิ่มความสามารถในการจับกุมได้ มากขึ้น นอกจากนั้นควรเพิ่ม
โทษเกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ มีโทษสูงขึ้น และรั ฐบาลควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับการ
แก้ ปัญหานี้โดยเฉพาะ
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3.1.2 กองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิง
ประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศผู้นาํ เข้ านํา้ มันไม่อาจกําหนดราคาเองได้ หากราคา
นํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ ประเทศไทยได้ รับผลกระทบ จึงใช้
กองทุนนํา้ มันเป็ นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคานํา้ มันเชื้อเพลิงภายในประเทศให้ น่ิง เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและความเดือดร้ อนต่อประชาชนให้ น้อยที่สดุ อีกทั้งกองทุนนํา้ มัน
ถูกนําไปชดเชยนํา้ มันดีเซลและก๊าซแอลพีจี ทําให้ ผ้ ูบริโภคนํา้ มันดีเซลและก๊าซแอลพีจีได้ ใช้ ใน
ราคาที่ถูกกว่าราคาที่แท้ จริง
นอกจากข้ อดีท่ีไ ด้ กล่ า วไปแล้ วนั้ น ผู้ วิจัย พบว่ ากองทุ น นํ้า มัน กลั บ มีลัก ษณะที่เป็ น
ผลเสียต่อประชาชนผู้บริโภคนํา้ มันก็คือ กองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิงเดิมถูกตั้งขึ้นด้ วยวัตถุประสงค์ คือ
ใช้ เป็ นกลไกของรัฐในการป้ องกันสภาวะการขาดแคลนนํา้ มันเชื้อเพลิง และใช้ ในการรักษาระดับ
ราคาขายปลี ก นํ้ า มั น เชื้ อเพลิ ง ของประเทศ แต่ ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ก ารใช้ เงิ น กองทุ น นํ้ า มั น
ผิด วัต ถุ ประสงค์ไ ปอุด หนุ นสินค้ าข้ ามประเภท ได้ แก่ ก๊า ซแอลพี จี ทําให้ ราคาก๊า ซแอลพี จี ใ น
ประเทศราคาตํ่ากว่าตลาดโลกเป็ นการบิดเบือนโครงสร้ างราคา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ใช้
นํา้ มันเบนซินที่ต้องซื้อนํา้ มันในราคาสูงอย่างไม่เป็ นธรรม อีกทั้งเสถียรภาพราคาที่ถูกกว่าอ้ างใน
การเก็บเงินกองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิงนั้นไม่มีกฎหมายหรือทฤษฎีใดให้ คาํ จํากัดความไว้ ว่าควรรักษา
เสถียรภาพได้ นานเท่าไร เป็ นเพียงความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้บริ หารแต่ ละยุ คแต่ ละสมัย
ทําให้ เกิดความไม่แน่นอนและโปร่งใส
นอกจากนั้นการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มันเป็ นการจัดเก็บที่ไม่ เป็ นไปตามลักษณะ
ของภาษีอากรที่ดี เพราะมีลักษณะเป็ นรายได้ ของรัฐที่รัฐบาลบังคับเก็บจากผู้บริโภคโดยไม่มีส่ิง
ตอบแทนโดยตรง เงิ น ส่ ง เข้ า กองทุ น ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ นการนํา เงิ น ไปใช้ จ่ า ยในการอุด หนุ น เพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพียงบางรายการเรียกเก็บเงินและการจ่ายเงินของกองทุน
นํา้ มันเชื้อเพลิงจึงเป็ นการดําเนินการไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับและให้ อาํ นาจไว้
3.2 วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีอากรจากนํ้ามันเชื้ อเพลิงตามลักษณะของภาษีอากรทีด่ ี
3.2.1 หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร
การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีน้ันจะต้ องจัดเก็บแล้ วก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่เชื้อเพลิงผู้
เสียภาษีอากรด้ วย เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีสอดคล้ องกับรายได้ ของรัฐ จากการศึกษาการจัดเก็บ
ภาษีจากนํา้ มันพบว่าขัดต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีบางประการ ดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
หลั ก ความเป็ นธรรมที่จ ะนํา ไปใช้ ใ นทางปฏิบั ติ ไ ด้ ก ค็ ื อ หลั ก ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ
(Benefit Principles) และหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay Principles)
หลักผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับ ผู้บริโภคต้ องการอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้ าและ
สินค้ าที่ผลิตโดยภาครัฐ ราคาสินค้ าในรูปของภาษีท่ีผ้ ูบริโภคจ่ ายไปขึ้นอยู่ กับอรรถประโยชน์ท่ี
ได้ รับ ซึ่ งจัดเก็บภาษี ตามหลั กผลประโยชน์ มิไ ด้ พิจารณาเฉพาะนโยบายภาษี เพี ยงอย่ า งเดียว
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เท่านั้น แต่ ต้องพิจารณานโยบายการใช้ จ่ายด้ วยว่ า การใช้ จ่ายของรัฐเกิดประโยชน์แก่ใคร และ
ควรจัดเก็บภาษีจากผู้ได้ รับผลประโยชน์อย่างไร นั่นคือต้ องพิจารณานโยบายภาษีและนโยบายการ
ใช้ จ่ายไปพร้ อม ๆ กัน (บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 44) ส่วนหลักความสามารถในการเสียภาษีน้ัน
ผู้ท่ีได้ รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรั ฐ ใครได้ รับผลประโยชน์มากก็ต้องเสียภาษีมาก
ผู้ท่ไี ด้ รับผลประโยชน์น้อยก็เสียภาษีน้อย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2529: 227)
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเพราะ
เป็ นสินค้ า ที่รัฐต้ องการควบคุ ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ใช้ นํ้า มันเบนซิ นที่ในสมั ยก่อนคนที่ใช้ นํ้ามัน
เบนซิ น จะเป็ นกลุ่ ม ของคนที่ มี ฐ านะทางการเงิ น ดี คนขั บ รถเก๋ ง แต่ ปั จ จุ บั น เมื่ อ ตลาด
รถจักรยานยนต์เติบโตขึ้น กลุ่มคนที่ใช้ นาํ้ มันเบนซินกลับจะเป็ นผู้ท่ใี ช้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์จะได้ รับประโยชน์จากการใช้ กิจการของรัฐ คือ ใช้ ถนน ตามหลักผลประโยชน์
ที่ได้ รับ แต่เมื่อพิจารณาตามหลักความสามารถแล้ วซึ่งส่วนใหญ่ผ้ ูท่ใี ช้ รถจักรยานยนต์จะเป็ นผู้ท่มี ี
รายได้ น้ อ ยตามต่ า งจั ง หวั ด ส่ ว นคนขับ รถเก๋ง ก็ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่น้ อ ยกว่ า เพราะปั จ จุ บั น ก็มี
พลังงานทางเลือกที่ถูกกว่ าให้ ใช้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันเบนซินในอัตราที่สูงจึง
ไม่สอดคล้ องต่อหลักความเป็ นธรรม ในการจัดเก็บภาษี เมื่อมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา
ที่สู ง ขึ้ นราคานํ้า มั น เบนซิ น ก็สูง ขึ้ นตามไปด้ ว ย เป็ นสาเหตุ ใ ห้ มี ก ารนํา เข้ า นํ้า มั น เบนซิ น โดย
หลีกเลี่ยงภาษีเข้ ามาเป็ นจํานวนมากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
(2) การกระจายรายได้ ค รั้ ง ใหม่ ภายใต้ ห ลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิต
การกระจายรายได้ ครั้งใหม่น้ันรัฐบาลสามารถเข้ าไปแทรกแซงระบบการตลาดได้ และ
สามารถจัดสรรทรัพยากรจากคนที่รวยกว่าสู่คนที่จนกว่า กล่าวคือ สามารถดึงเงินออกจากกระเป๋ า
ของคนที่รวยเพื่อนําไปสู่คนจน เพื่อนํามากระจายรายได้ ท่ีเป็ นธรรมและเสมอภาคการกระจาย
รายได้ ครั้งใหม่ สามารถทําได้ หลายวิธี เช่น การให้ เงินอุดหนุน การควบคุมราคาสินค้ า (จิรศักดิ์
รอดจันทร์, 2555: 13 – 14)
การกระจายรายได้ ครั้งใหม่น้ันรัฐบาลสามารถเข้ าไปแทรกแซงระบบการตลาดได้ และ
สามารถจัดสรรทรัพยากรจากคนที่รวยกว่าสู่คนที่จนกว่า ปั จจุบันมีการอุดหนุนและควบคุมราคา
เชื้อเพลิงบางชนิด เช่ น การอุดหนุ นและควบคุมราคาสินค้ าของนํา้ มันดีเซลและก๊าซแอลพีจี ซึ่ง
เป็ นการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ท่ไี ม่สอดคล้ องต่อหลักความเป็ นธรรม เพราะเป็ นการผลักภาระ
ของราคาสินค้ าชนิ ดหนึ่ ง ให้ ภาระไปตกแก่สินค้ าชนิดหนึ่ งนั่นก็คือ นํ้ามันเบนซิ น ทําให้ นํ้ามัน
เบนซินมีราคาที่สงู มากยิ่งขึ้น เพราะมีการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มันในส่วนของนํา้ มันเบนซินไป
อุดหนุนสินค้ าชนิดอื่น สุดท้ าย การกระจายรายได้ ครั้งใหม่โดยการอุดหนุนราคานํา้ มันดีเซลและ
ก๊าซแอลพีจีกไ็ ม่ได้ เป็ นการช่วยเหลือคนจนหรือผู้มีรายได้ น้อยแต่อย่างใด อีกทั้งส่งผลให้ เกิดการ
หลีกลี่ยงภาษีจากนํา้ มันเชื้อเพลิง คือ นํา้ มันเบนซินเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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(3) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเชื้อเพลิงนั้นถูกจัดเก็บในอัตราที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งที่ราคา ณ โรงกลั่น เกือบจะไม่ได้ แตกต่างกันเลย ซึ่งอัตราภาษีท่เี รียกเก็บก็ข้ นึ อยู่กบั
นโยบายทางภาษีของรัฐบาลในการเรียกเก็บ การจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่
ราคา ณ โรงกลั่นไม่ได้ แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้ นาํ้ มันเชื้อเพลิงบางชนิดมีราคาสูงกว่านํา้ มัน
และผลิตภัณฑ์นาํ้ มันอย่างอื่นมาก การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความเป็ นธรรม
การจัดเก็บภาษี ควรมีค วามเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเห็นได้ ว่าภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
เชื้อเพลิงทุกวันนี้มีการบิดเบือนจนสร้ างความไม่ เป็ นธรรมให้ กับผู้ใช้ นาํ้ มันอีกกลุ่ม ทําให้ ได้ รับ
ภาระที่สงู ขึ้น
3.2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
การจัด เก็บ ภาษี สรรพสามิต และภาษี ศุลกากร (อากรขาเข้ า ) จากนํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง
ก่อให้ เกิดต้ นทุนหรือค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีของผู้จัดเก็บภาษี และค่าใช้ จ่ายในการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัตติ ามกฎหมายภาษีของผู้เสียภาษีท่สี งู ไม่สอดคล้ องกับหลักที่ว่า “ในการ
จัดเก็บภาษี ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดเก็บของผู้จัดเก็บภาษี และค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษี ของผู้ เสียภาษี ค วรต้ องตํ่าที่สุด” (จิรศักดิ์ รอดจันทร์ , 2555: 33) เมื่อเกิดการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จึงทําให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้
จากการจัดเก็บภาษีไปเป็ นจํานวนมากและ การจัดเก็บภาษีได้ สร้ างภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใน
การจัดเก็บภาษีท้งั ฝ่ ายผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษีท่สี งู ซึ่งขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเบนซินมีลักษณะที่สร้ างภาระภาษีเป็ นอย่ างมาก
ให้ กับผู้ บริ โภค เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีหลายชนิดจากนํ้ามันเชื้ อเพลิง และมีความซํ้าซ้ อน
ทางภาษีท่ีทาํ ให้ ราคานํ้ามันสูงขึ้น จึงขัดต่ อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ทีการ
จัดเก็บภาษีต้องสร้ างภาระที่น้อยที่สุด แก่ผ้ ูเสียภาษีเป็ นการเพิ่มต้ นทุนในการจัดเก็บภาษีให้ แก่
ผู้จัดเก็บและการจัดเก็บภาษีลักษณะดังกล่ าวจึงเป็ นสาเหตุให้ เกิดการลักลอบนําเข้ านํ้ามันโดย
หลีกเลี่ยงภาษี จากประเทศเพื่อนบ้ าน จนทําให้ ต้องสูญเสียงบประมาณเป็ นจํานวนมากในการ
ป้ องกันและปราบปราม
3.2.3 หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ
(1) ระบบภาษีอากรได้ เปลี่ยนแปลงและกระทบกระเทือนต่ อรูปแบบการ
บริโภค
การจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต จากนํ้ า มั น เชื้ อเพลิ ง ในอั ต ราที่ สู ง ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและกระทบกระเทือนต่อรูปแบบการบริโภค จากที่จะตัดสินใจซื้อนํา้ มันเชื้อเพลิงที่ถูก
กฎหมายก็หันไปซื้อนํา้ มันที่มีการนําเข้ ามาโดยหลีกเลี่ยงภาษีแทน เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่าย
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(2) ผลกระทบต่อการออม
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเชื้อเพลิงสูงก็ทาํ ให้ ส่งผลกระทบต่ อการออม
เพราะเมื่อราคานํา้ มันเชื้อเพลิงสูงขึ้นเงินที่เหลือสําหรับออมย่อมต้ องลดลง ทําให้ เงินจากรายได้
ของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะผู้ท่มี ีรายได้ น้อยที่ยังต้ องประกอบอาชีพที่ต้องใช้ นาํ้ มันเชื้อเพลิงอยู่
(3) การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน
การจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต จากนํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง นั้ น แต่ ล ะชนิ ด นั้ น มี อั ต ราภาษี ท่ี
แตกต่ างออกไป บางชนิดถูกจัดเก็บในอัตราที่สูงเพื่อลดการใช้ บางชนิดถูกจัดเก็บในอัตราที่ต่าํ
เพื่อช่ วยเหลือหรือลดต้ นทุนในการใช้ นาํ้ มันเชื้อเพลิงชนิดนั้น ในการจัดเก็บภาษีน้ันภาษีต้องไม่
ก่อให้ เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนํามาซึ่งผลไม่จูงใจให้ ผ้ ู
เสียภาษีทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ อยที่สดุ หากภาษีเข้ าไปยุ่งเกี่ยวบิดเบือนต่อการตัดสินใจในทาง
เศรษฐกิจของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะเลือกที่จะไม่ประกอบอาชีพที่ชอบเพราะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวถูกจัดเก็บภาษี หรือประชาชนอาจเลือกที่จะบริโภคสินค้ าที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษี
(จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 40) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงส่งผลกระทบต่อราคา
นํ้า มั น การที่นํ้า มั น มี ร าคาสูง ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ อาชี พ ต่ า ง ๆ ทํา ให้ ไ ม่ จู ง ใจในการทํา งาน
ประกอบอาชีพ หรือทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะเกรงว่าจะได้ รับผลกระทบจากราคานํา้ มันที่
สูงขึ้น การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจได้ รับความเสียหาย ขาดทุน ประชาชนเกิดความท้ อใจ
ผลที่ตามมาคือจะทําให้ รัฐบาลมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีน้อยลง การเก็บภาษีนาํ้ มันเชื้อเพลิงสูง
จึงกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ รายได้ ของประชาชนและการจัดเก็บภาษีของรัฐ
(4) กลไกตลาด
กลุ่มผู้ใช้ นาํ้ มันเบนซินเป็ นกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบจากการบิดเบือนโครงสร้ างราคาของ
นํา้ มันเชื้อเพลิงมากที่สุด เพราะถูกเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงที่สุด และเงินส่งเข้ ากองทุน
ก็ถูกจัดเก็บในอัตราที่สูงที่สุดมากกว่านํา้ มันและผลิตภัณฑ์นาํ้ มันชนิดอื่น ทั้งที่ราคาหน้ าโรงกลั่น
นั้นเกือบจะไม่ แตกต่ างกันเลย การเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเชื้อเพลิงในปั จจุ บันจึงส่งผล
กระทบต่อกลไกตลาด ทําให้ ขดั ต่อหลักความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจ
3.2.4 หลักความยืดหยุ่น
การจัดเก็บภาษี จากนํ้ามันเชื้อเพลิ ง โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตขาดความยืดหยุ่ น
เพราะทํา ให้ ร ายได้ จ ากการจั ด เก็บ ภาษี ล ดลง เนื่ อ งจากการจั ด เก็บ ภาษี ใ นอั ต ราที่สู ง ทํา ให้
เกิดปฏิกริ ิยาต่อต้ าน เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ มีการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร
(อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้
3.2.5 หลักอํานวยรายได้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการจัดเก็บภาษีจากนํา้ มันเชื้อเพลิงด้ วยภาษีหลายชนิด
มีข้อดีตรงที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับรั ฐเป็ นจํานวนมาก แต่ การจัดเก็บภาษีท่ีมากมายหลาย
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ประเภทเกินไปแม้ จะอํานวยรายได้ ท่เี กิดจากการจัดเก็บภาษีแต่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประชาชน
มากเกินไป
3.3 วิเคราะห์ผลกระทบจากการหลีกเลีย่ งภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขา
เข้า) ในการนําเข้านํ้ามันเชื้ อเพลิงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเก็บภาษีท่ีขัดต่ อลักษณะภาษีอากรที่ดี สร้ างภาระค่ าใช้ จ่ายให้ ประชาชนมาก
จนเกินไปทําให้ ประชาชนต้ องการลดภาระค่าใช้ จ่าย โดยการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษี
ศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงจากประเทศเพื่อนบ้ าน เมื่อแนวโน้ มราคา
นํา้ มันของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงทําให้ เกิดเป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร
(อากรขาเข้ า) ในการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งการลักลอบนําเข้ า
นํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นนั้ น ได้ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากมายหลายด้ า นด้ ว ยกัน
ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบต่อประเทศ
1) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลกระทบจากหลีกเลี่ยงภาษีการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากร
ขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ เป็ นภัยแทรกซ้ อนของการก่อความไม่สงบใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่รี ้ ายแรงมาก นอกจากจะทําให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากการจัดเก็บภาษี
จากนํา้ มันเชื้อเพลิงแล้ ว รัฐยังต้ องสูนเสียงบประมาณเป็ นจํานวนมากในการแก้ ปัญหาความไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าหากรัฐยังคงจัดเก็บภาษีจากนํา้ มันเชื้อเพลิงใน
อัตราที่สูง การนําเข้ านํา้ มันโดยหลีกเลี่ยงภาษียังคงมีอยู่เรื่อย ๆ ผู้ก่อความไม่สงบก็สามารถหา
รายได้ จากการค้ านํา้ มันเถื่อนมาเป็ นทุนในการก่อความไม่สงบอยู่ต่อไป
2) การที่รัฐสูญเสียรายได้ จากการจัดเก็บ
ปั ญหาการการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการ
นําเข้ านํ้ามันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ทําให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากการจัดเก็บภาษีจากนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไปเป็ นเงินจํานวนมากมายมหาศาล นอกจากนั้นรัฐยังต้ องเสียค่าใช้ จ่ายไปเป็ นจํานวน
มากในการป้ องกันและปราบปราม
3) การรับ “ส่วย”ของเจ้ าหน้ าที่
การหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มัน
เชื้อเพลิงจึงก่อให้ เกิด “ส่วยนํา้ มัน”เกิดขึ้น เมื่อเจ้ าหน้ าที่ (บางคน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง รู้เห็นเป็ น
ใจให้ มีการลักลอบนําเข้ ามา จนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศเพราะทําให้ รัฐสูญเสียรายได้
จากการจัดเก็บภาษี และทําลายระบบราชการที่ดี
4) การที่ผ้ ูค้านํา้ มันเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
การที่ผ้ ูค้านํา้ มันเถื่อนหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) ไม่
เกรงกลัวกฎหมายเป็ นการทําลายหลักนิติธรรมที่ทุกคนต้ องอยู่ภายใต้ หลักการเดียวกัน มีความ
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ตระหนักรู้ และมีจิตสานึกในความรับผิดชอบที่จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายที่กฎหมายกําหนด การ
ที่ผ้ ูค้านํา้ มันเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า)
จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงจึงเปรียบเสมือนมะเร็งร้ ายที่คอยทําลายผลประโยชน์ของชาติ เพราะ
โทษตามกฎหมายภาษีกไ็ ม่อาจยับยั้งการกระทําความผิดได้
5) กลุ่มผู้มีอทิ ธิพล
ผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการ
นําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงได้ ก่อให้ เกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพล ได้ แก่ นายทุนหรือกลุ่มนักการเมืองท้ องถิ่น
(บางกลุ่ม) กลุ่มผู้มีอิทธิพลจะใช้ อิทธิพลข่มขู่ทาํ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวและอาจ
กลายมาเป็ นพวก เป็ นการลดประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ การที่ธุรกิจนํา้ มันเถื่อน
สําเร็จก็ลดความสามารถในการเสียภาษีไปในตัว
6) ภาพลักษณ์ของประเทศ
ผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการ
นําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ส่งผลกระทบต่ อภาพลักษณ์ท่ีดีและชื่อเสียงของประเทศที่
ปล่อยปละละเลยให้ มีการนํานํา้ มันเถื่อนซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผดิ กฎหมายมาจําหน่ายกันโดยทั่วไป
7) หน้ าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ผลกกระทบจากการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จาก
การนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงเป็ นการทําลายหน้ าที่ตามรัฐธรรมนู ญที่ประชาชนต้ องยึดถือปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็ นพลเมืองของประเทศ ก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อประชาชนที่เสียภาษีเพราะรายได้
จากการจั ด เก็บ ภาษี จ ะถู กนํา ไปเป็ นรายจ่ ายของรั ฐในการสร้ า งสาธารณูป โภคต่ า ง ๆ โดยผู้ ท่ี
หลีกเลี่ยงภาษีกไ็ ด้ รับประโยชน์ท้งั ที่ไม่ได้ เสียภาษีให้ กบั รัฐ
2. ผลกระทบในทางธุรกิจ
1) ผลกระทบต่อธุรกิจนํา้ มันเชื้อเพลิงในประเทศ
การหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มัน
เชื้อเพลิงจึงก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ูประกอบและบริษัทนํา้ มันที่เสียภาษีและปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยสุจริต สร้ างความเสียหายทางธุรกิจให้ กับผู้ประกอบการที่สุจริต กลายเป็ นว่ าการ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้ สร้ างภาระให้ กับผู้ประกอบการที่สุจริต อีกทั้งการที่ผ้ ูประกอบการได้ นาํ
นํา้ มันที่ถูกกฎหมายมาผสมกับนํา้ มันเถื่อนก็ทาํ ให้ ผ้ ูท่ตี ้ องการบริโภคนํา้ มันที่ถูกกฎหมายได้ รับ
สินค้ าที่ไม่ มีคุณภาพ เป็ นการทุ จริ ตหลอกลูกลู กค้ า ส่ งผลให้ รถของลูกค้ าได้ รับความเสียหาย
อีกด้ วย
3. ผลกระทบต่อสังคม
1) การเกิดไฟไหม้
การหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) ของผู้ค้านํา้ มัน ทําให้
ต้ องลั ก ลอบนํ า นํ้ า มั น เถื่ อ นมาเก็บ ไว้ ที่ บ้ านหรื อ คลั ง นํ้ า มั น เถื่ อ นที่ อ ยู่ ติ ด กั บ แหล่ ง ชุ ม ชน
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อาจก่ อให้ เกิดอันตรายจากไฟไหมได้ หามีการนํามาจัดเก็บหรื อขนถ่ ายไม่ ถูกวิธี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบแต่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื ได้ หากเกิดเหตุไฟไหม้ ข้ นึ
2) รถขนนํา้ มันเถื่อน
ผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการ
นําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ก่อให้ เกิดกระบวน “กองทัพมด”ที่สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั
ผู้ท่สี ัญจรไปมาบนท้ องถนนและผู้ท่มี ีบ้านเรือนอยู่ใกล้ ถนน ซึ่งการขนถ่ายนํา้ มันทางบกก็ดี หรือ
การลักลอบขนทางทะเลต้ องนํากลับมาขึ้นฝั่งก็ต้องใช้ รถขนนํา้ มันเพื่อส่งไปจําหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ
วันละหลาย ๆ เที่ยวด้ วยรถยนต์ท่มี ีการดัดแปลงสภาพ ผู้วิจัยเห็นว่ าควรจะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
โทษตาม มาตรา 14 แห่ งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้ มีโทษปรับที่สูงขึ้น เพราะโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาทน้ อยเกินไป กรณีท่มี ีการดัดแปลงรถยนต์เพื่อให้ ในการก่ออาชญากรรม
3) สถานที่เก็บนํา้ มันที่ไม่ได้ มาตรฐาน
แหล่ ง พั ก เก็บ นํ้า มั น เป็ นขั้ น ตอนหนึ่ ง ของการหลี ก เลี่ ย งภาษี ส รรพสามิ ต และภาษี
ศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิง เพราะเป็ นสถานที่สาํ หรับเตรียมที่จะนํา
นํา้ มันที่มีการนําเข้ ามาโดยหลีกเลี่ยงภาษีไปจําหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ การจัดเก็บนํา้ มันในแหล่งเก็บ
ที่ไม่ได้ มาตรฐานมีผลต่อคุณภาพนํา้ มันอาจทําให้ มีส่งิ เจือปนลงไปในนํา้ มัน เมื่อมีการนําไปใช้ ก ็
อาจทําให้ เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย เครื่องยนต์กระตุก เป็ นสาเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและผู้ท่สี ัญจรไปมาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 มาตรา 7, 17 (2), 63 กฎกระทรวงข้ อ
10 (2),19 (1) มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เพื่อให้ ผ้ ูค้านํา้ มันหลาบจําควรแก้ ไขเพิ่มโทษจําคุก ให้ มีโทษจําคุกขั้นตํ่าและขั้นสูงสุด
เอาไว้ อีกทั้งควรแก้ โทษปรับให้ สูงขึ้นเพราะโทษปรับไม่ เกิน 50,000 บาท น้ อยเกินไป เพราะ
แหล่งพักเก็บนํา้ มันแต่ละจุดสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ค้าเป็ นจํานวนมาก
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลกระทบการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการเข้ า
นํา้ มันเชื้อเพลิง ทําให้ ผ้ ูค้านํา้ มันเถื่อนลักลอบขนนํา้ มันเข้ ามาจัดเก็บไว้ ท่บี ้ านหรือแหล่ งพักเก็บที่
เป็ นแหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวผู้ค้าและชาวบ้ านที่อาศัยตามแหล่งชุมชนจาก
ไอระเหยของนํา้ มันอาจมีความผิดข้ อหาประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสะสม
นํา้ มันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32
การจําหน่ายนํา้ มันเถื่อนบรรจุขวดและบรรจุหลอดแก้ วริมทาง
โดยปกตินาํ้ มันที่ถูกต้ องตามกฎหมายนอกจากจะจะมีการเสียภาษีโดยถูกต้ องแล้ ว ใน
การนํานํา้ มันเชื้อเพลิงมาจําหน่ายนั้นจะต้ องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติควบคุมนํา้ มันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 ได้ กาํ หนดไว้ การไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด อาจทําให้ อาจทําให้ เกิดอุบัติเหตุ
รถชน กรณีท่มี ีการซื้อขายบนทางเท้ าหรือไหล่จราจร หรือเกิดเพลิงไหม้ อาจทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ
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และเป็ นอันตรายต่ อบ้ านเรื อนข้ างเคียง เพราะการขายนํ้ามันเถื่อนบรรจุ ขวดหรือนํ้ามันเถื่อน
หลอดแก้ วนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีอปุ กรณ์ป้องกันอัคคีภัย

4. บทสรุป
จากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาการนํา เข้ า นํ้า มั น โดยหลี ก เลี่ ย งภาษี ภ าษี ส รรพสามิ ต และ
ภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) จากการนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้ ของไทยเปรียบเทียบกับ
ปัญหานํา้ มันเถื่อนของต่างประเทศแล้ ว ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหา ดังต่อไปนี้
1. นโยบายแก้ ปัญหาของภาครัฐ
2. มาตรการเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
3. มาตรการในการลงโทษ
4. มาตรการเสริม
(1) นโยบายแก้ ปัญหาของภาครัฐ
ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายในการจัดการกับกลุ่มผู้มีอทิ ธิพลและ
นักการเมือง (บางกลุ่ม) ที่อยู่เบื้องหลังและได้ ผลประโยชน์ ตลอดจนจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
และเจ้ าหน้ าที่ท่ีร่วมรู้เห็นเป็ นใจให้ มีการลักลอบนําเข้ านํ้ามันเชื้ อเพลิงโดยหลี กเลี่ยงภาษี จาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน อย่างจริงจังและเด็ดขาด เพราะสาเหตุท่สี าํ คัญอีกประการที่ทาํ ให้ มีการลักลอบ
นํา เข้ า นํ้า มั น เชื้ อเพลิ ง จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นนั้ น ก็เ พราะว่ า มี ก ลุ่ ม ผู้ มี อิท ธิ พ ล นั ก การเมื อ ง
(บางกลุ่ม) คอยสนับสนุ นและอยู่เบื้องหลัง เงินจากการค้ านํา้ มันเถื่อนเป็ นจํานวนมากสามารถ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กับ นั กการเมื อง (บางกลุ่ ม) และผู้ มีอิทธิพล ซึ่ งกลุ่ มนั กการเมื อง (บางกลุ่ ม )
ที่ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ อาจคอยข่ ม ขู่ เ จ้ า หน้ า ที่ท าํ ให้ เ กิ ด ความกลั ว จนต้ อ งยอมร่ ว มมื อ และ
กลายเป็ นเครื่องมือกับกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผู้มีอทิ ธิพล
(2) มาตรการเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
1) ลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํา้ มันเบนซิน
ผู้วิจัยเห็นด้ วยกับแนวคิดดังกล่ าวที่ว่าควรมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํา้ มัน
เบนซินลงเหลืออัตราลิตรละ 3 บาท และเก็บภาษีสรรพสามิตจากนํา้ มันเชื้อเพลิงทุกชนิดในอัตรา
เดียวกันคือ ลิตรละ 3 บาทอย่างเท่าเทียมกัน โดยอาศัยผลตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.
2527 มาตรา103 และผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะว่าการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้ อยู่ในอัตรา
3 บาทเท่ากัน เพื่อความรอบคอบมากยิ่งขึ้นควรอยู่ ภายใต้ การพิ จารณาของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร์ ซึ่งโดยปกติการใช้ อาํ นาจตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา103 จะอยู่
ภายใต้ การพิจารณาของฝ่ ายบริหารในการออกกฎหมายลําดับรองก็คือ ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราและยกเว้ นภาษีสรรพสามิต
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2) ยกเลิกการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิง
การที่นักวิชาการอีกทั้งผู้ตรวจการณ์แผ่นดินได้ เสนอให้ ยกเลิกกองทุนนํา้ มัน ผู้วิจัยเห็น
ว่า เมื่อประเทศไทยเป็ นประเทศผู้นาํ เข้ านํา้ มัน หากยกเลิกกองทุนนํา้ มันเมื่อนํา้ มันโลกเกิดความ
ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทยก็อาจได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันพบว่านํา้ มันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงเหมาะต่อการปรับโครงสร้ างราคา
นํา้ มันโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตและยกเลิกการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มัน เพราะสามารถที่จะ
สะท้ อนราคานํา้ มันที่แท้ จริง อีกทั้งการเก็บและการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มันนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควร
ที่จะเก็บเมื่อมีสถานการณ์ท่ีจาํ เป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคานํา้ มันเท่านั้น และควรยกเลิกการ
อุดหนุ นสินค้ าข้ ามประเภท การที่รัฐเก็บเงินกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงไปอุดหนุ นก๊าซแอลพี จีน้ั น
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็ นการสร้ างภาระอย่างไม่เป็ นธรรมให้ กบั ผู้บริโภคนํา้ มันโดยเฉพาะนํา้ มันเบนซินเป็ น
การจัดเก็บที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะของการเก็บภาษีท่ดี ี เพราะไม่มีผลตอบแทนให้ ประนะชาชน
อีกทั้งเป็ นสาเหตุท่สี าํ คัญที่ทาํ ให้ เกิดการนําเข้ านํา้ มันโดยหลีกเลี่ยงภาษีจากประเทศเพื่อนบ้ าน
นอกจากนั้นควรแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนนํา้ มันเชื้อเพลิงควรที่จะควร
ที่จ ะปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบการเก็บ เงิ น เข้ า กองทุ น นํ้า มัน มาเป็ นรูป แบบการเก็บ ภาษี เ ข้ า มาเป็ น
งบประมาณของประเทศ โดยออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมารองรับและมีการกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ การใช้ จ่ า ย เพดานภาษี แ ละอั ต ราการจั ด เก็ บ ภาษี น้ั น ไว้ ใน
พระราชบัญญัติอย่างชัดเจน เพื่อให้ อตั ราที่เก็บนั้นเกิดความเป็ นธรรมและโปร่งใส และสอดคล้ อง
ต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี
การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเบนซินและการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
นํา้ มันเชื้อเพลิงให้ อยู่ในอัตรา 3 บาทอย่างเท่าเทียมกัน และยกเลิกการเก็บเงินส่งเข้ ากองทุนนํา้ มัน
จะทําให้ ราคานํา้ มันเชื้อเพลิงมีความเป็ นธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้ องต่อลักษณะภาษีอากรที่ดี ได้ แก่
หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หลักความ
เป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความยืดหยุ่น หลักอํานวยรายได้
(3) มาตรการในการลงโทษ
1) รถขนนํา้ มันเถื่อน กรณีการดัดแปลงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็ นการดัดแปลงตัวถัง
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ให้ ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยไม่แจ้ งให้ นายทะเบียน
ตรวจสอบ มีความผิดตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 14 มีโทษปรับไม่ เกิน
2,000บาท ควรมีการแก้ ไขโทษ ผู้วิจัยเห็นว่าโทษดังกล่าวน้ อยเกินไป เพราะในแต่ละวันจะมีการ
ใช้ รถยนต์ท่ดี ัดแปลงรถขนนํา้ มันเถื่อนได้ วันละหลาย ๆ รอบ และบรรจุนาํ้ มันได้ เป็ นจํานวนมาก
ผลประโยชน์ท่ผี ้ ูค้านํา้ มันเถื่อนได้ รับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมโทษตาม มาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 ให้ มีโทษปรับที่สงู ขึ้นกรณีท่มี ีการ
ดัดแปลงรถยนต์เพื่อให้ ในการก่ออาชญากรรม
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2) สถานที่จัดเก็บนํา้ มัน ความผิดในข้ อหาประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่จัดเก็บรั กษานํ้ามันเชื้ อเพลิง ลักษณะที่ 2 โดยไม่ แจ้ งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบก่ อน
หรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํา้ มันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2542 มาตรา 7, 17 (2), 63 กฎกระทรวงข้ อ 10 (2), 19 (1) มีโทษจําคุกไม่ เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้วิจัยเห็นว่า สถานที่จัดเก็บรักษานํา้ มันมีผลต่อ
คุ ณ ภาพของนํ้า มั น อีกทั้ง อาจเป็ นอาจก่ อ ให้ เ กิด ความเดือ ดร้ อ นรํา คาญ หรื อ อัน ตรายที่จ ะมี
ผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้ อม ควรมีการแก้ ไขโทษตามมาตรา 63 กรณี
โทษจําคุกควรกําหนดอัตราโทษจําคุกขั้นตํ่าไว้ และกรณีโทษปรับนั้น ควรเพิ่มโทษปรับให้ สูงขึ้น
เพราะคอกนํา้ มันถือเป็ นแหล่งพักเก็บนํา้ มันที่จะมีการส่งต่อไปจําหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ นํา้ มันที่มี
การนําเข้ ามาพักเก็บและจําหน่ายออกไปในแต่ละวันมีปริมาณ และมีมูลค่ามาก เห็นว่าโทษปรับที่
กําหนดไว้ ไม่เกิน 50,000 บาทนั้น น้ อยเกินไป
(4) มาตรการเสริม
1) การอุดหนุนราคานํา้ มันตามแนวชายแดน
จากการศึกษาแนวทางการแก้ ปัญหาของประเทศไอร์แลนด์เหนือพบว่ า ส่วนวิธีการ
แก้ ปัญหาที่เห็นว่าสามารถนํามาปรับใช้ กบั ปั ญหาการลักลอบนําเข้ านํา้ มันเชื้อเพลิงในเขตภาคใต้
ของไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าโครงการให้ เงินอุดหนุนร้ านขายปลีกนํา้ มัน เพื่อให้ ขายนํา้ มันในราคาที่ถูก
เพื่อลดแรงจูงใจสําหรับผู้ขับขี่รถยนต์ท่จี ะเข้ าไปซื้อนํา้ มันจากประเทศเพื่อนบ้ าน ที่มีการเสนอให้
นํามาใช้ แก้ ปัญหาการลักลอบนําเข้ านํา้ มัน โครงการเงินอุดหนุนที่คล้ ายกับการดําเนินงานที่อยู่ใน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ในบริ เวณชายแดนกับเยอรมัน ได้ นําวิธีการดังกล่ าวมาใช้ ช่ั วคราวในปี
ค.ศ. 1997 ได้ หยุดลงในปี ค.ศ. 2000 เมื่ออัตราภาษีสรรพสามิตลดลง วิธีการดังกล่าวสมาคม
ผู้ ค้ า ปลี ก นํ้า มั น ของไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ เสนอให้ นํา มาใช้ แ ก้ ปั ญ หาการลั ก ลอบนํา เข้ า นํ้า มั น จาก
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ของประเทศไอร์แลนด์เหนือ เป็ นการชั่วคราว เป็ นวิธีการที่น่าจะนํามาใช้
ได้ ผลกับบริเวณชายแดนไทยกับมาเลเซียแต่หากนํามาใช้ กบั ประเทศไทย
โครงการอุดหนุ นราคานํา้ มันดังกล่ าวสอดคล้ องกับความคิดเห็นของ นายชัยณรงค์
อภิบาลธนกิจ ผู้ประกอบการปั๊มนํา้ มัน บริษัททีซีเอสออยด์คอนสตรัคชั่น จํากัด อําเภอสุไหงโกลก จั ง หวั ด นราธิว าส ผู้ แ ทนจํา หน่ า ยนํ้า มั น ของ ปตท.ได้ เ สนอขอให้ รั ฐ บาลเข้ า มาสนั บ สนุ น
ปั๊มนํา้ มันที่อยู่ในรัศมี 20-30 กิโลเมตรจากชายแดน โดยจ่ายส่วนต่างที่ปัจจุบัน นํา้ มันเบนซินของ
ไทย โดยขอให้ ป๊ั มนํา้ มันที่อยู่ในรัศมีท่กี าํ หนดได้ จาํ หน่ายในราคาที่ใกล้ เคียงกับประเทศมาเลเซีย
เพื่อจู งใจให้ คนไทยหันมาใช้ นาํ้ มันถูกกฎหมาย หรืองดเว้ นภาษีให้ แก่ผ้ ูประกอบการปั๊มนํา้ มันใน
พื้นที่
ผู้วิจัยเห็นว่ า การใช้ วิธีการอุดหนุ นราคานํา้ มันเชื้อเพลิงดังกล่ าว โดยให้ รัฐกําหนด
ระยะรัศมีจากชายแดนออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ ราคานํา้ มันตามชายแดนของไทยมีราคา
ใกล้ เ คี ย งกับ ประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ ราคาของไทยกับ มาเลเซี ย มี ร าคาใกล้ เ คี ย งกัน ก็ท าํ ให้ ล ด
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แรงจู งใจในการที่ประชาชนลักลอบนําเข้ านํา้ มันเถื่อนและบริโภคนํา้ มันเถื่อน เป็ นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการสถานีบริการนํา้ มันให้ สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ อีกทั้งช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบจากนํา้ มันเถื่อนได้ อีกด้ วยอย่างเช่ น การค้ านํา้ มันเถื่อนเพื่อนเป็ นรายได้ ในการกระทํา
ความผิดอันเป็ นภัยซํา้ ซ้ อนปัญหาความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2) การประชาสัมพันธ์และการให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ควรมีการประชาสัมพันธ์โดย ใช้ วิธีการทางจิตวิทยานําเสนอข่าวให้ ประชาชนทราบว่า
ปัจจุบันกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ใช้ วิธกี ารค้ านํา้ มันเถื่อนเพื่อเป็ น
รายได้ ในการก่อความไม่ สงบ ซึ่งถือว่ าเป็ นภัยแทรกซ้ อนปั ญหาความไม่ สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หากบริโภคนํา้ มันเถื่อนก็เท่ากับว่าเราได้ ช่วยให้ กระบวนการก่อความไม่สงบยังมี
ทุนในการก่อความไม่สงบในพื้นที่ และ ควรให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปให้ ความรู้แก่นักศึกษาตามสถาบัน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ในการเสียภาษีอากร การสร้ างจิตสํานึกต่อหน้ าที่ ผลกระทบที่เกิดจากการ
หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (อากรขาเข้ า) การใช้ วิธกี ารดังกล่าวก็เพื่อให้ นักศึกษา
ได้ นาํ เอาความรู้ความเข้ าใจที่ได้ ไปบอกต่อคนในพื้นที่สร้ างความรู้ความเข้ าใจ และความสํานึกที่ดี
เกี่ยวกับภาษี เพื่อให้ ประชาชนต่ างเห็นพ้ องว่ าภาษีเป็ นสิ่งที่ประชาชนพึงปฏิบัติอย่ างสมํ่าเสมอ
และการบริโภคนํา้ มันเถื่อนก็ทาํ ให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากการจัดเก็บภาษี
3) การให้ ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องควรมีการเข้ มงวดการจําหน่ ายนํา้ มันเชื้อเพลิงบรรจุ
ขวดและบรรจุ หลอดแก้ วในพื้นที่ โดยนําแนวทางปฏิบัติการแก้ ไขปั ญหาการขายนํา้ มันขวดและ
นํา้ มันหลอดแก้ ว เพื่อกํากับดูแลความปลอดภัยและลดช่ องทางการค้ านํา้ มันเถื่อนตามนโยบาย
ของจังหวัดสงขลา มีการกําหนดแนวทางไว้ ดังต่อไปนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ ง ซึ่งได้ รับการถ่ายโอนภารกิจและได้ รับมอบ
อํานาจในการกํากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และตามแนวทางที่กาํ หนด และรายงานผล
ให้ จังหวัดทราบทุกเดือน
2. สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล
การปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจทุกสถานีตาํ รวจภูธรสนับสนุ นและปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนด
หรือให้ ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการจับกุมผู้กระทําผิด เปรียบเทียบปรับ
หรือดําเนินคดี
4. สํานักงานพลังงานจังหวัด เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการข้ อมูลการ
ประกอบกิจการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นําเสนอผลการดําเนินงานให้ จังหวัดทราบ
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ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า หน่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารเข้ ม งวดการจํา หน่ า ยนํ้า มั น
เชื้อเพลิงบรรจุขวดและบรรจุหลอดแก้ วในพื้นที่ ก็จะช่วยลดปัญหาการนํานํา้ มันเถื่อนมาจําหน่าย
ในพื้นที่ต่าง ๆ ลงได้
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