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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�าเสนอรูปแบบและผลกระทบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยศึกษา
กรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่า 1) การเลีย่ งภาษีนา� เข้ารถหรูเป็นการกระท�าทีผ่ ดิ ต่อกฎหมาย และมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาส่งผล
กระทบท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเกือบสองพันล้านบาท 2) รูปแบบของการกระท�า
ความผิดโดยการปลอมแปลงเอกสารรายการแจ้งสินค้า การแยกชิ้นส่วน การดัดแปลง หรือน�าเข้าอะไหล่รถยนต์
และการโจรกรรมรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยนั้น เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมองค์กรและมี
ความเกี่ยวเนื่องเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และ 3) สาเหตุของการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูพบว่า ประเทศไทย
มีโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์จากการค�านวณอากรขาเข้าที่จะต้องมีการเก็บภาษีชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย
และมีอัตราภาษีที่ซ�้าซ้อนหลายประเด็น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของผู้กระท�า
ผิด ประกอบกับค่านิยมความหรูหราของผูซ้ อื้ ทีน่ า� ไปสูก่ ารตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรมประเภทนีข้ นึ้ ดังนีแ้ ล้ว มีขอ้
เสนอแนะว่าควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความร่วมมือจากต่างประเทศในการปราบปราม
ขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรถหรูและประชาชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งกระท�าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงาม จึงจะไม่เกิดอาชญากรรมประเภทนี้
ค�าส�าคัญ: อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ; การเลี่ยงภาษีน�าเข้า; รถหรู
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Abstract
This article aims to present the pattern and impact of economic crime in case of tax
evasion in the luxury imported vehicles as well as provides suggestions and guidelines for
preventing economic crime in terms of tax evasion in the luxury imported vehicles.
The study found that: 1) tax evasion in the luxury imported vehicle is illegal. It has
the impact on the economy and national security. It is a criminal offense. According to the
statistics, the state lost tax revenue of nearly two billion baht, 2) The pattern of the offense
by forging the product notification document, disassembling, modifying or importing auto parts
and theft of vehicles from abroad to sell in Thailand. It is an organized crime and involved in
transnational crimes and 3) the reasons for the avoidance of import tax on luxury cars has been
seen that Thailand has a double automotive tax structure. The tax will calculate the import
duty to be taxed and along with other taxes, therefore, there are several duplicated tax rates.
It is the cause of the various processes to avoid the tax by the offender. The luxury of the
buyer also leads to be the crime victims. So, there are suggestions that law enforcement shall
be strictly and cooperate with overseas to suppress international vehicle theft. The luxury car
business and people must have good morality and mind, as well as doing the right and good
acts that it will not commit and not be a crime.
Keywords: Economic Crime; Tax Evasion Imported; Luxury Cars
1. บทน�า
อาชญากรรมเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่า เป็นการกระท�าผิดที่อันตรายมีความรุนแรง และเป็นการ
กระท�าทีค่ วรจะจัดการให้สาสม ซึง่ ผูก้ ระท�าผิดควรต้องได้รบั ผลตอบแทนจากสังคมโดยรวม เพราะทุกคนทีเ่ ดือด
ร้อนต่างต้องการให้ขจัดคนร้ายด้วยวิธกี ารใดก็ตามออกไปจากสังคม คนในสังคมส่วนใหญ่มกั ถือเอาความรุนแรง
ของการกระท�าหรือผลกระทบที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน ฆ่าคนตาย ฯลฯ ว่าเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระท�าที่คนในสังคม
มักไม่รู้สึกว่าเป็นอาชญากรรมเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบโดยตรงแก่ประชาชน ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงไม่สนใจต่อการเรียกร้องให้มีการจัดการกับผล
กระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติโดยตรง3 (Direct Effect on
National Economy) กล่าวคือ เมื่อความผิดเช่นนี้เกิดขึ้นย่อมท�าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี
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การกระท�าความผิดหลากหลายรูปแบบ เช่น การลักลอบขนเงินเข้าประเทศ การยักยอกและการทุจริตคอร์รปั ชัน
การฟอกเงิน และการหลีกหนีภาษีเงินได้ เป็นต้น ภาษีนบั ว่าเป็นรายได้ทสี่ า� คัญของรัฐในการน�าเงินจากประชาชน
มาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ โดยภาษีมหี ลายประเภท ทัง้ ภาษีเงินได้ ภาษีทเี่ ก็บจากทรัพย์สนิ ภาษี
ที่เก็บจากสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่
มีความเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มาจากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ และการแพร่ขยายของการติดต่อ
สื่อสารทางเทคโนโลยีท�าให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ท�าความสูญเสียทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลและบริษัท
ต่าง ๆ มากมาย และยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นบ่อนท�าลายความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู
มีความซับซ้อนมากเกีย่ วเนือ่ งกับกลุม่ องค์กรอาชญากรรมซึง่ คอยขัดขวางการสืบเสาะของเจ้าหน้าที่ เนือ่ งจากว่า
กระท�าลงไปก็เพื่อประโยชน์ในทางการเงิน ซึ่งเงินทองที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ท�าการประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ การ
หลีกเลีย่ งภาษีนา� เข้ารถหรูนนั้ กรมศุลกากรได้จดั ส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดภาษีอากรขาดกลับมายังกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพิ่มเติมจ�านวน 92 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาดประมาณ 1,165 ล้านบาท รวมมูลค่าภาษีอากรขาด
ทั้งสิ้น 1,838 ล้านบาท ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้รับกรณีของรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) เป็นคดีพิเศษ
จ�านวน 43 คดี4 จึงเห็นได้ว่ามูลค่าความเสียหายมีจ�านวนมหาศาลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกระท�าความผิด
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของเหล่าอาชญากร ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนในการด�ารงชีวิตและอาศัยความช�านาญในการกระท�าผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ และมีเครือข่ายผู้ร่วม
ขบวนการในการประกอบอาชญากรรมที่มักจะไม่ปรากฏความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ความเสียหาย
เกิดขึ้นกับคนในสังคมโดยรวม คือ ได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตรงกับรูปแบบของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) เป็นการกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความมัน่ คงของประเทศ โดยมิได้จา� กัดเฉพาะความผิดกฎหมายอาญาเท่านัน้ ผูก้ ระท�าผิดดังกล่าวมักจะเป็น
ผูท้ มี่ สี ถานภาพในสังคม มีตา� แหน่งหน้าทีก่ ารงานและความรู้5 ซึง่ มีความเกีย่ วเนือ่ งเป็นปัจจัยพืน้ ฐานให้เกิดปัญหา
สังคมทัง้ ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันและความขัดแย้งทางการเมืองต่าง ๆ ท�าให้รฐั เสียผลประโยชน์ไม่สามารถจัด
สวัสดิการแก่ประชาชนท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเกิดปัญหาความยากจนตลอดจนปัญหา
อาชญากรรมพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามมาเกิดเป็นวงจรของปัญหาสังคมและอาชญากรรม ดังนั้นการศึกษารูป
แบบลักษณะกระท�าผิดเกีย่ วกับการเลีย่ งภาษีนา� เข้ารถหรู จึงมีความน่าสนใจทัง้ มิตทิ างด้านอาชญาวิทยาส�าหรับ
การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์แก่การเสนอแนะแนวทางในการควบคุมหรือ
ป้องกันปัญหาจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต่อไป
2. การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู
การเสียภาษีอากรนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมประชาชนทุกคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสีย
ภาษีเพือ่ ประโยชน์ของสาธารณะ และการจัดเก็บภาษีศลุ กากรในปัจจุบนั มีความส�าคัญกับการปกป้องอุตสาหกรรม

Department of Special Investigation, “Department of Special Investigation Collaborate with of Foreign Customs
Department and Department Trade Progress, Report the Case of Smuggling Imported Cars Smuggled and Avoided the Payment
of Customs Duties Damaged State Over 1,800 Million,” last modified 2017, accessed January 20, 2017, https://www.dsi.go.th/
view?tid=T0001751/ [In Thai]
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บางชนิดทีป่ ระเทศยังไม่มคี วามช�านาญเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับสินค้าทีน่ า� เข้าได้ซงึ่ มีหลากหลายประเภทรวมถึง
รถยนต์สมรรถนะสูง ๆ เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากรเพือ่ ใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ ซึง่ กิจการเพือ่
ส่วนรวม เช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะน�าเงินระบบภาษีอากรมากระตุ้นความเจริญเติบโต เช่น การลดอัตราภาษีอากรเพื่อ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย6 เช่น รถยนต์ ซึ่งมิได้จ�าเป็น
ต่อการครองชีพ รัฐจึงเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการบริโภคป้องกันมิให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงิน
ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เพื่อรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในประเทศต่อไป กรณีการประกอบธุรกิจน�าเข้ารถหรู
ซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและผลิตจากต่างประเทศย่อมมีอัตราการจัดเก็บภาษีอากรที่สูงกว่าปกติ สังเกตได้จาก
การค�านวณอากรขาเข้าซึง่ จะต้องมีการเก็บภาษีชนิดอืน่ ควบคูไ่ ปด้วยซึง่ กรมศุลกากรเป็นผูจ้ ดั เก็บแทน ได้แก่ ภาษี
มูลค่าเพิม่ จัดเก็บแทนกรมสรรพากร ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บแทนกรมสรรพสามิต ภาษีเพือ่ มหาดไทยจัดเก็บแทน
กระทรวงมหาดไทย ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษแทนกระทรวงพาณิชย์จะมีมลู ค่า
สูงมาก ซึ่งสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์ภาษี7 ฐานภาษี อัตราภาษี ที่อาจท�าให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและซ�า้ ซ้อนหลายประเด็น ได้แก่ อัตราภาษีทมี่ หี ลายอัตรา แบ่งตามประเภทรถยนต์
และมีความซ�า้ ซ้อน โดยทีฐ่ านภาษีแบ่งเป็น 2 ฐาน ได้แก่ ฐานราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรมในกรณีผลิตในประเทศ
และฐานราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า หรือที่เรียกว่า ซี ไอ เอฟ (Cost Insurance and Freight: C.I.F.)
รวมกับอากรในกรณีน�าเข้ารถยนต์ ซึ่งต่างจากบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีการ
จัดเก็บภาษีจากฐานมูลค่ารถยนต์เพียงฐานเดียว อัตราภาษีแบ่งตามประเภทรถยนต์และขนาดของเครื่องยนต์
ประเทศฟิลปิ ปินส์มกี ารจัดเก็บภาษีจากฐานราคาขายเพียงฐานเดียว อัตราภาษีแบ่งตามขนาดของเครือ่ งยนต์และ
ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิงไม่มากประเภท ส�าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีการลดภาษีน�าเข้าชิ้นส่วนส�าเร็จรูปใน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ดังตัวอย่างการค�านวณภาษีกรณีนา� เข้ารถจากต่างประเทศ เช่น บริษทั ผูน้ า� เข้าราย
หนึ่ง น�าเข้ารถยนต์นั่งชนิดสเตชั่นแวกอน จ�านวน 1 คัน ขนาดความจุกระบอก 3400 ซีซ8ี 198 แรงม้า (1-10)
ราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า (Cost Insurance Freight: C.I.F) จ�านวน 607,914.42 บาท9 ราคาฐาน
ภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้าอากรขาเข้า จ�านวน 300,000 บาทบาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ร้อยละ 50 ตารางที่ 1

6

[In Thai]

Tassanee Loengroungrong, Study Guide for Taxation Under the Revenue Code (Bangkok: Krungsiam, 2017), 3.

Uay-porn Futrakool, Comparative Study of Automobile Industry Tax Structure Betaween Thailand and Asean
(Education Report, Training Diplomatic Diplomas of the Ministry of Foreign Affairs) (Bangkok: Foreign Affairs, 2014), 33. [In Thai]
8
Cubic Centimeters (CC), Refer to Cylinder, Capacity in 1000 CC is 1 Liter.
9
Cost Insurance Freight: (C.I.F), Refer to Tax Base for Import of Goods Included Import Duty Excise Tax Special Legal
Fees.
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ตารางแสดงวิธีการค�านวณภาษีสรรพสามิตกรณีน�าเข้าจากต่างประเทศ10
ภาษี
สรรพสามิต
ราคาฐานภาษี
ส�าหรับการน�า
เข้าสินค้า
อากรขาเข้า
ภาษี
สรรพสามิต

(ราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี 1
- (1.1 x อัตราภาษี)
15,000,000 + 2,000 + 8,000,000 = 15,802,000 บาท
3,000,000 x 0.1 = 300,000 บาท
(607,914.42 + 486,331.54) x 50/100
1- (1.1 x 50/100)
= 547,122.98/0.45
= 1,215,828 บาท

จากตารางนี้ เมื่อค�านวณภาษีรถน�าเข้าคันหนึ่งต้องช�าระภาษีสรรพสามิตเท่ากับ 1,215,828 บาท
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี เท่ากับ 121,582.80 บาท รวมภาษีต้อง
ช�าระจ�านวน 1,337,410.8 บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาษีรถน�าเข้าจะมีราคาที่ต้องช�าระสูงมากซึ่งในส่วนนี้เป็นจุด
ทีผ่ ปู้ ระกอบกิจการต้องยอมรับในกติกาการลงทุนซึง่ เป็นแนวทางทีถ่ กู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�าหนด แต่กเ็ ป็นประเด็น
ที่น�าไปสู่การเลี่ยงภาษีเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยอมรับที่จะเสียภาษีราคาแพงไม่ได้เพราะหวังผลก�าไร
ตอบแทนมากกว่าความถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการบางรายจึงคิดหาช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้
ภาระภาษีลดลงหรือเป็นอันปลดเปลื้องไป โดยอาศัยทางต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นนั้นเมื่อใช้วิธีการที่ผิด
กฎหมายจึงเกิดเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลที่เกิดขึ้นนอกจากจ�านวนค่าภาษีที่รัฐเก็บได้น้อยลง
แล้ว ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันอีกด้วย ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเลี่ยงภาษี หรือการหนี
ภาษี11 ทีม่ กี ารกระท�าใด ๆ เพือ่ ไม่ตอ้ งเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ ยลงกว่าทีพ่ งึ เสียตามกฎหมาย โดยการทีผ่ เู้ สียภาษี
ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย (Illegal Mean) หรือ ฉ้อฉล (Fraud) เพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง จงใจ
ยืน่ รายการแต่แสดงจ�านวนเงินต�า่ กว่าความเป็นจริงเพือ่ ทีจ่ ะเสียภาษีนอ้ ยลง ซึง่ โดยปกติการหนีภาษีนนั้ เกิดจาก
เจตนาลวง หรือเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งรูปแบบการกระท�าผิดเกี่ยวกับการเลี่ยง
ภาษีน�าเข้ารถหรูมี 2 วิธีการใหญ่ ๆ ดังนี้
วิธีที่ 1: การน�าเข้ารถสภาพปกติผ่านศุลกากร แต่มีการปลอมแปลงเอกสารโดยผู้กระท�าผิดนิยมใช้วิธี
การปลอมแสดงการซื้อสินค้า หรือรายการแจ้งสินค้า (Invoice) กับผู้ซื้อเปรียบเหมือนใบเสร็จในการซื้อขายรถ
จากต้นทางโดยเปลี่ยนแปลงราคาของรถไปครึ่งหนึ่ง รวมถึงเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินปอนด์ เงินยูโร หรือ
เงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปลอมแปลงราคาที่แท้จริง เพื่อจะเสียภาษีที่ราคาถูกลง หรือมีการลักลอบน�ารถยนต์เก่า
ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรและอ้างว่าเป็นรถจดประกอบถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภค
Revenue Department, “How to Calculate Excise Tax Imported from Abroad,” last modified 2017, accessed August
2, 2017, https://www.excise.go.th/KNOWLEDGE/GOODS_KNOW/CAR/WEBPORTAL16200023309/ [In Thai]
11
Chaisit Trachutham, Fundamental of Tax Law, 10th ed. (ฺBangkok: Arun, 2015), 776. [In Thai]
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และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ซึง่ การกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานลักลอบน�าของต้องห้าม
ต้องจ�ากัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน12 ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ผลปรากฏว่า ที่ตั้งบริษัทเป็นห้องแถว ร้านขายปุ๋ย บางบริษัทเป็นที่ตั้งแฟลตคลองเตย
ซึ่งมีการซื้อขายรถหลักร้อยล้านบริษัทเหล่านี้แทบไม่มีตัวตนอยู่จริง อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จากการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอังกฤษนั้นพบว่า รถที่น�ามาจากประเทศอังกฤษบางคันเป็น
รถที่หลบเลี่ยงธุรกิจกู้เงิน หรือถูกโจรกรรมและพบในประเทศไทย จ�านวน 40 คัน รวมถึงการน�าเข้ามาขายโดย
ใช้ตลาดสีเทา (Grey Market) ซึ่งจ�าหน่ายสินค้าน�าเข้าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของแบรนด์ (Brand) อย่าง
เป็นทางการ หรือขายในโชว์รมู รถ แต่ราคาขายต�า่ กว่าราคาจริงทีร่ วมภาษีทถี่ กู ต้องแล้ว ซึง่ ในส่วนนีเ้ จ้าของธุรกิจ
จึงมีความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้รถบางรุ่นมีการอ้างสิทธิน�าเข้า
รถนักเรียน13 ซึง่ ระเบียบนีย้ กเว้นอัตราภาษีให้กบั นักเรียนไทยในต่างแดนให้นา� เข้ารถยนต์ทมี่ อี ายุการครอบครอง
ไว้ใช้งานไม่ต�่ากว่า 2 ปี ซึ่งจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ต่อคัน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจ
สอบพบว่า มีการสวมชื่อนักเรียนไทยในต่างแดน เพื่อใช้สิทธิซื้อรถยนต์เพื่อส่งเข้ามาในประเทศไทย โดยรถยนต์
ที่น�าเข้าไม่ใช้รถมือสองที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่เป็นรถยนต์ใหม่ที่น�ามาท�าเอกสารปลอมในการ
ส�าแดงต่อกรมศุลกากร โดยกลุ่มผู้น�าเข้าจะเลือกน�าเข้ารถนักเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น เนื่องจากเป็น
รถยนต์ที่ติดตั้งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ในประเทศไทย ทั้งนี้ การหลีกเลี่ยงอากรโดย
การส�าแดงเท็จแล้ว ในความผิดฐานนีย้ งั รวมถึงกรณีนา� ของทีไ่ ด้รบั การยกเว้นอากรหรือลดหย่อนอากรโดยมีเงือ่ นไข
เข้ามาในราชอาณาจักร หากภายหลังการน�าเข้า ผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ท�าให้สิทธิการยกเว้นอากรหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงของนั้นจะต้องเสียภาษีอากร ซึ่งความผิดฐานหลีกเลี่ยง
อากรตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่ว่าความผิดฐานนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
ที่ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนต้องจัดท�า หรือรักษา หรือยื่น หรือตอบข้อซักถาม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถูก
ต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ความผิดยังตกไปถึงผูซ้ อื้ รถหรูดว้ ย เนือ่ งจากการซือ้ รถยนต์ทมี่ ผี ลู้ กั ลอบ
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลีย่ งอากรมีความผิดตามมาตรา 27 ทวิ 41 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.
2469 ซึง่ หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีความสงสัยและขอตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติเกีย่ วกับราคาการซือ้ ขายหรือแหล่ง
ที่มีของรถตามรูปแบบความผิดทางศุลกากรสามารถเข้าตรวจยึด ริบของกลางตามมาตรา 33 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดที่เกิดจากข้อห้าม (Mala
Prohibita) ในความผิดบางมาตรา การกระท�าความผิดไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิด โดยเฉพาะความผิดตาม
มาตรา 27 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ส่วนความผิดตามมาตราอื่น ๆ คงเป็นไป

Department of Special Investigation, “DSI Expands Luxury Car to Take Corruption Taxes,” last modified 2017,
accessed January 22, 2018, https://www.dsi.go.th/Detail/T0001751/ [In Thai]
13
Nutthaphon Dachasing, “Drill Method to Avoid Luxury Car Tax Evasion,” last modified 2017, accessed May 24,
2017, http://www.grandprix.co.th/%E0/ [In Thai]
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ตามหลักทั่วไปของความผิดทางอาญาคือต้องมีเจตนาถึงจะเป็นความผิด ทั้งนี้ การกระท�าผิดกฎหมายของผู้ซื้อ
จึงเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อ
ซื้อรถน�าเข้าผิดกฎหมายและเป็นผู้กระท�าผิดในการซื้อรถที่น�าเข้าผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน
วิธีที่ 2: การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูโดยผ่านวิธีการแยกชิ้นส่วนจดประกอบ หรือน�าเข้าอะไหล่รถยนต์
โดยมักน�ารถจากการประมูลรถยนต์มือสองสภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งรถซูเปอร์คาร์ (Super Car) รถสปอร์ต
(Sport Car) รวมถึงรถสะสม น�ามาถอดอุปกรณ์โดยไม่มีดัดแปลง เช่น บางคันถอดเฉพาะล้อหรือประตูและ
ฝากระโปรงรถ เพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ห้ามน�ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศทั้ง
คัน ขบวนการรถจดประกอบ จะน�ารถยนต์ที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวขอส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Truck)
ส่งกลับมาทางเรือ มีการส�าแดงการน�าเข้าต่อศุลกากรว่าน�าเข้าอะไหล่รถยนต์เพื่อจ่ายภาษีราคาถูก เพราะเป็น
คนละประเภทกับการน�าเข้ารถยนต์ โดยออกใบแสดงการซื้อสินค้า (Invoice) ในรูปแบบน�าเข้าของบริษัทหลาก
หลายชื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ ก่อนจะน�ารถมาประกอบขึ้นเป็นคัน และน�าไปประเมินเสียภาษีสรรพสามิตใน
ราคาหน้าโรงงานทีต่ วั เองเป็นคนประเมิน ทุกขัน้ ตอนจึงถูกกว่าการเสียภาษีนา� เข้าอย่างถูกต้อง ซึง่ รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ14 เปิดเผยว่าวิธีการในการหลบเลี่ยงภาษีบริษัทที่น�าเข้าจะรับรายการจากผู้ซื้อ แล้วก็น�าเข้ามา
โดยจะต้องส�าแดงให้ศลุ กากรเห็นว่ารถยนต์ทนี่ า� เข้ามานัน้ มาแบบเป็นชิน้ ส่วน เพราะหากน�าเข้ามาทัง้ คันจะถือว่า
เป็น “รถน�าเข้า” จะมีอัตราภาษีแตกต่างกันมาก เนื่องจากว่าหากน�าเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคัน15 โดยมี
ขบวนการปลอมแปลงเอกสารว่าน�าเข้ามาเป็นชิน้ ส่วน มีบริษทั น�าเข้าตัวถัง บริษทั น�าเข้าเครือ่ งยนต์ และส่งต่อให้
บริษทั รถยนต์นา� ไปเสียภาษีสรรพสามิต เพือ่ น�าไปขอจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก ซึง่ ราคารถจดประกอบ
จะเสียภาษีเป็นชิ้นส่วน โดยมีการเรียกเก็บภาษีเพียงร้อยละ 80 จากราคาที่ส�าแดง ขณะที่รถน�าเข้าทั้งคันจะมี
การเรียกเก็บภาษีสงู สุดถึงร้อยละ 328 จากราคาทีซ่ อื้ แสดงชืน้ ส่วนเครือ่ งยนต์และตัวถัง เมือ่ ได้รบั ใบอนุญาตแล้ว
ต้องหาโรงงานประกอบรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเพื่อประกอบรถให้เป็นคัน จากนั้นก็ต้องน�าไปจด
ทะเบียนเป็นรถจดประกอบที่กรมการขนส่งทางบก และน�าไปเสียภาษีสรรพสามิตเหมือนรถป้ายแดงโดยกรม
สรรพสามิตจะประเมินราคาว่ารถรุ่นไหน เครื่องยนต์ขนาดใด เสียภาษีเท่าไหร่ เช่น ข้อมูลกรมสรรพสามิตระบุ
ว่ารถที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,800 ซีซี เสียภาษีร้อยละ 30 จากราคาประเมิน รถที่มีเครื่องยนต์เกิน 2,800 ซีซี
เสียภาษี ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน แต่หากน�าเข้ารถหรูทั้งคันจะต้องเสียภาษีรถน�าเข้าถึงร้อยละ 300 ของ
ราคารถ อย่างเช่น รถนิสสันคิวบ์ หากน�าเข้ามาอย่างถูกต้อง ราคาขายจะตกอยูค่ นั ละ 1.6 ล้านบาท ขณะทีร่ ถยนต์
จดประกอบมือสองที่ได้ป้ายแดงมา จะขายอยู่ราวคันละ 6-7 แสนบาท ดังนั้นตามอู่รถยนต์หลายแห่งจะพบรถ

Suwichai Weerawan, “DSI Unveils “4 Business Groups” Laundering Billions Worth of Billion,” Up to Date Column,
Online Manager, June 6, 2017, accessed June 9, 2017, http://www.manager.co.th/SpecialScoop/ViewNews.aspx?NewsID=9600000057342/ [In Thai]
15
Department of Special Investigation, “Department of Special Investigation Collaborate with the Customs Department
Announces Progress the Case of Smuggling Imported Cars Smuggled and Avoided the Payment of Customs Duties,” last
modified 2017, accessed January 22, 2018, https://www.dsi.go.th/view?tid=T0001930/ [In Thai]
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(vol. 6 No.
no. 1 January - June 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

หรูทนี่ า� เข้าโดยวิธกี ารดังกล่าวหลายคัน16 ทัง้ รถเฟอร์รารีม่ าติดแก๊สมาติดถังแก๊สแบบโดนัททีอ่ ซู่ อ่ มรถยนต์ในย่าน
เซียงกง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเศรษฐีที่มีเงินซื้อรถเหล่านี้มาขับเล่น ไม่มีความจ�าเป็นที่ต้อง
น�ารถยนต์มาติดแก๊สเพื่อความประหยัด รวมถึงรถลัมบอกินี่ (Lamborghini Gallardo) ราคากว่า 30 ล้าน
นิสสันจีทีอาร์ (Nissan GT-R) มาสด้าอาร์เอ็กซ์ 8 (Mazda RX 8) เบนซ์สปอร์ต (Mercedes-benz Sport)
โตโยต้าอัลพาร์ด (Toyota Alphard) และรถคลาสสิกอย่างมินิคูปเปอร์ (Mini Cooper) ใช้วิธีการเดียวกัน
อีกจ�านวนมาก
2.1 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวิเคราะห์ความผิดในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร และภาษี
สรรพสามิต นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากพบว่า ลักษณะการกระท�าผิดนั้นมีหลายขั้น
ตอนและเกีย่ วข้องกับบุคคลหลายส่วนตามบทบาทหน้าทีซ่ งึ่ เมือ่ มาประกอบการด�าเนินงานร่วมกันแล้วท�าให้ความ
ประสบผลส�าเร็จในเชิงธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดกฎหมายอีกหลายประการ ดังนั้น
พฤติการณ์มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอาชญากรรมหลักดังต่อไปนี้
1) อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) การเลีย่ งภาษีนา� เข้ารถหรูจะเกิดขึน้ และส�าเร็จ
ได้ คาดว่าจะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรเพราะต้องท�าหน้าทีใ่ นการตรวจ
สอบแหล่งทีม่ าราคาของรถ เพือ่ น�ามาค�านวณการจัดเก็บภาษีทจี่ ะต้องน�าจ่ายเป็นรายได้แก่รฐั ซึง่ ในส่วนนีห้ ากว่า
เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรไม่มคี วามเกีย่ วข้องหรือได้รบั ประโยชน์จากผูก้ ระท�าผิด และขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ
หลักฐานหรือปล่อยให้เกิดช่องว่างในกระบวนการการโกงภาษีทลี่ กั ษณะการกระท�าของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรดังกล่าว
นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) คือ การทุจริต เป็นการปฏิบัติในต�าแหน่งหรือ
หน้าทีห่ รือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในพฤติการณ์ทอี่ าจท�าให้ผอู้ นื่ เชือ่ ว่ามีตา� แหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้
อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อหาแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�ารับตนเองหรือผู้อื่น17 และ
ประพฤติมชิ อบในราชการซึง่ เป็นเรือ่ งของการใช้อา� นาจหรืออิทธิพลในต�าแหน่งหน้าทีร่ าชการเพือ่ ประโยชน์สว่ น
ตัว ส่งผลท�าให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งหากกล่าวในเชิงกฎหมายก็จะเรียกได้ว่า
เป็นการทุจริตคอรัปชัน18 เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวมีความโน้มเอียงใช้อ�านาจและต�าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือหาแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเอง ซึ่งการเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการที่น�าเข้า
มาโดยส�าเร็จทัง้ 2 วิธนี นั้ เกิดขึน้ ได้เนือ่ งจากเจ้าหน้ารัฐมีสว่ นเกีย่ วข้องในการตรวจผ่านแบบละหลวมในเรือ่ งของ
เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อค�านวณการเก็บภาษีให้ได้เต็มอัตราที่กฎหมายก�าหนดทั้งนี้น่าจะได้รับผล
ตอบแทนจากผู้กระท�าผิดจึงท�าให้การตรวจสอบความผิดปกตินั้นผ่านไปได้

Thai Journalists Association, “Assembling Motor Vehicle, Fraudulent State Tax 1,000 Million,” Journalists’
Association Library Journalist Culumn, DailyNews, March 2, 2011, accessed June 2, 2017, http://www.tja.or.th/index.php?
option=com_content&view= article&id=2383:-2554-1000-&catid=51:2009-09-10-04-33-27&Itemid=30/ [In Thai]
17
Siriluksana Kromun et al., Corruption (Chiang Mai: Public Policy Institute, Chiang Mai University, 2014), 11. [In Thai]
18
Announcement of the National Anti-corruption Commission, “Criteria for the Receipt of Property or Any Other
Benefit by the Morality of Government Officials B.E. 2543,” December 19, 2000. [In Thai]
16

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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2) อาชญากรรมองค์กร (Organized Crime) กระบวนการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูมีลักษณะเป็น
อาชญากรรมร่วมกันกระท�าผิดซึง่ หมายความถึงอาชญากรรมซึง่ อาชญากรได้รวมตัวเข้าด้วยกันตามสายการบังคับ
บัญชาในรูปขององค์กร19 โดยจัดการวางแผนและการด�าเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ
อย่างมีระบบเป็นขบวนการ บางครัง้ ถ้าจ�าเป็นก็จะใช้วธิ กี ารรุนแรงซึง่ ส่วนใหญ่จะมีอทิ ธิพลทางการเงิน เศรษฐกิจ
และการเมืองสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือ ท�าให้สามารถประกอบการทุจริตต่าง ๆ ได้สะดวก ตัง้ แต่กระบวนการ
น�ารถหลบหนีการเช่าชือ้ การขนส่งออกมาจากประเทศอังกฤษ กระทัง่ การตรวจสอบรถขณะน�าเข้า ซึง่ ต้องอาศัย
บุคคลหลายส่วนจากหลากหลายหน้าที่ที่จะท�าให้สามารถน�ารถเข้ามาขายในโชว์รูมหรือตลาดขายรถใน
ประเทศไทยได้ จึงมีลักษณะเป็นร่วมกันกระท�าผิดซึ่งมีคณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลา
หนึง่ และร่วมกันกระท�าการใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระท�าความผิดร้ายแรงและเพือ่ ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการ
เงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าข่ายเป็นความผิดแบบ “องค์กร
อาชญากรรม” ของไทย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า องค์กรอาชญากรรม หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกัน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท�าการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�าความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผล
ประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 1) ความผิดที่กระท�าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 2) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่การ
ตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระท�าความผิดได้กระท�าในอีกรัฐหนึ่ง
3) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ และ
4) ความผิดทีก่ ระท�าในรัฐหนึง่ แต่ผลของการกระท�าทีส่ า� คัญเกิดขึน้ ในอีกรัฐหนึง่ “ความผิดร้ายแรง” หมายความ
ว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายก�าหนดโทษจ�าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น “พนักงาน
สอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา “พนักงานเจ้าหน้าที”่
หมายความว่า ผู้ซึ่งอัยการสูงสุด หรือผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ แต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน ในการ
สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเมื่อพิจารณากระบวนการกระท�าผิดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วท�าให้พบลักษณะความผิดเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transactional Crimes) อีกด้วย เนื่องจากส่งผลร้ายแรงซึ่งมีผลกระทบมากกว่าประเทศ
หนึง่ มีลกั ษณะความเสียหายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ การต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ทีใ่ ห้ความหมายถึงคดีเกีย่ วกับฐานความผิดทีม่ ลี กั ษณะเป็นกลุม่ องค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สนิ
ที่ได้มาจากการกระท�าผิด การทุจริตคอรัปชัน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
2.2 สาเหตุการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการหลีกหนีภาษีมากที่สุด คือ โครงสร้างทางภาษีส�าหรับน�าเข้ารถหรูนั้นมีการ
เก็บภาษีจากหลายประเภท และหลายอัตรา ท�าให้อัตราภาษีมีราคาแพง เช่น รถน�าเข้าทั้งคันจะมีการเรียกเก็บ

19

Prathaung Thaniyaphon, Criminology and Penology (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2005), 12. [In Thai]

36
หน้า 10

(vol. 6 No.
no. 1 January - June 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

ภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 328 จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายพยายามหาวิธีการเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราที่สูง
มากดังกล่าว ดังนัน้ จากอัตราภาษีทแี่ ตกต่างตามประเภทการน�าเข้ารถท�าให้ผปู้ ระกอบการบางรายอาศัยเป็นช่อง
ทางในการเลี่ยงภาษีเพื่อลดการจ่ายภาษีที่มีอัตราถูกกว่า20
2) สาเหตุจากค่านิยมและทัศนคติทเี่ ห็นแก่ตวั ของผูก้ ระท�าผิด คือ การค้าแบบทุนนิยมทีใ่ ห้ทกุ คน
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่งคั่งทางวัตถุหรือวัตถุนิยม ซึ่งในปัจจุบันค่านิยมไทยจะมีลักษณะสากลมากขึ้น
เช่น นิยมยกย่องวัตถุราคาแพง ความมัน่ คัง่ หรูหราฟุม่ เฟือย ความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ยดึ มัน่ ในประเพณี
ชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ โดยค่านิยมท�าหน้าที่เป็นแบบแผนส�าหรับการตัดสินใจการ
แก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ท�าให้เขาต้องเลือกทาง
ใดทางหนึง่ ในส่วนความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเลือกทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีม่ ลี กั ษณะทุจริต
เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนบางอย่างทีเ่ ขาพอใจ ประกอบกับมีคา่ นิยมทีม่ งุ่ หวังความร�า่ รวย ท�าให้ขาดคุณธรรมจริยธรรม
ไม่สนใจความถูกต้องจึงจ้องหาวิธีการหลบเลี่ยงภาษีโดยไม่สนใจความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ
คนในสังคมโดยรวม ซึง่ สามารถน�าทฤษฎีอาชญาวิทยามาอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการทัศนคติหรือความคิดส่วนบุคคลของผู้กระท�าผิด ว่าบุคคลจะมีการเลือกอย่างมีเหตุผลและความมี
อิสระทางความคิดและหลักการคิดเลือกที่จะกระท�าตามทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice)21
ตามแนวคิดของแกรี่ เบเกอร์ (Gary Becker) และโรเบิร์ต ครอท (Robert Crouch) ท�าให้ผู้กระท�าผิดในกรณี
การเลีย่ งภาษีนา� เข้ารถหรูนเี้ ลือกทีจ่ ะละเมิดกฎหมายเมือ่ ได้ตดั สินใจเสีย่ งกับผลตอบแทนทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล และ
ปัจจัยด้านสถานการณ์ทเี่ ขาเชือ่ ว่าสามารถควบคุมหรือจัดการไม่ให้ถกู จับได้ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะเลือกท�าผิด อาชญากร
ผูใ้ ช้เหตุผล (Reasoning Criminal) ได้ประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดด้วยการพิจารณาไตร่ตรองแล้ว และคาดคะเน
ถึงโทษที่จะได้รับ โดยใช้ค่านิยมของอาชญากรรมเรื่อง “กล้าได้ กล้าเสีย” เมื่อได้ทบทวนด้วยเหตุผลต่าง ๆ แล้ว
เขาจะตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรมตามประเภทที่ต้องการ ได้มีการชั่งน�้าหนักการกระท�าและหากการ
ลงโทษไม่รุนแรง พิจารณาแล้วคุ้มเสียจึงประกอบอาชญากรรมขึ้นนั่นเอง
3) ค่านิยมความหรูหราของผูซ้ อื้ รถหรู คือ มีประชาชนกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีรายได้สงู หรือฐานทางเศรษฐกิจ
ดีที่มักจะเลือกซื้อรถยนต์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหรา เนื่องจากการใช้รถหรูสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคต้องการได้ เช่น รถเมอเซเดสเบนซ์ (Mercedes-benz) มีภาพลักษณ์ที่
ชัดเจนว่าหรูหรา ภูมิฐาน ก็จะเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการความภูมิฐาน บ่งบอกสถานภาพทางสังคมได้ดี หรือ
บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) ที่มีภาพลักษณ์หรูหรา แต่แฝงด้วยความสปอร์ต เร้าใจ เหมาะกับผู้บริโภค22 ดังนั้นกิจการ
ค้าขายรถหรูจงึ เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีม่ อี ปุ สงค์จากกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี า� ลังซือ้ สูงและเป็นทีน่ า่ ดึงดูดแก่นกั ลงทุนทีห่ วังผล
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ตอบแทนสูงเช่นกัน และเชือ่ มโยงกับอัตราภาษีทแี่ ตกต่างกัน จึงสร้างโอกาสให้เกิดการหาวิธลี ดต้นทุนกระบวนการ
น�าเข้ามาขายจนเกิดปัญหาหลบเลี่ยงภาษี หรือดัดแปลงรถเพื่อน�าเข้ามาเสียภาษีในอัตราที่ถูกลงนั่นเอง หรือเมื่อ
วิเคราะห์แล้วจะพบว่าเข้าข่ายเป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมตามทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม (Crime Triangle
Theory)23 ซึง่ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ผูก้ ระท�าผิด คือ ผูป้ ระกอบการทีม่ งุ่ ผลตอบแทนทางธุรกิจทีส่ งู ทีข่ าดคุณธรรม
จริยธรรม 2) เหยือ่ คือ ผูท้ ตี่ อ้ งการซือ้ รถหรูหรือผูท้ มี่ คี า่ นิยมใช้รถทีร่ าคาแพงเพือ่ ตอบสนองภาพลักษณ์ทางสังคม
ของตนเอง และ 3) โอกาส คือ โครงสร้างทางภาษีน�าเข้ารถ ซึ่งมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเภทของรถที่น�า
เข้า ดังนั้นครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท�าให้เกิดอาชญากรรมขึ้น
4) สาเหตุจากการเปิดเสรีทางการค้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางเศรษฐกิจทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายเงินทุน และสินค้ามีการโยกย้ายอย่างเสรีมกั เกิดขึน้ ในประเทศทีม่ รี ะบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีขณะทีก่ ารตรวจสอบการท�าธุรกรรมของรัฐมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าให้ผ้กู ระท�าความผิดเห็นโอกาส
ในการกระท�าความผิดมากขึ้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยผ่านการท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยหาช่องทางการ
เคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรี เช่น การฟอกเงินและการเลีย่ งภาษี ส่งผลให้เกิดโอกาสการกระท�าความผิดทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู นั้นมีลักษณะความเสียหายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของชาติโดยตรง เมื่ออาชญากรรมชนิดนี้เกิดขึ้นก็จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีสภาวะ
ถดถอย ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหายจากการกระท�าความผิด ในกรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู
นั้นท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีซึ่งมีมูลค่ากว่าสองพันล้านบาทซึ่งเป็นจ�านวนมหาศาล อีกทั้งความ
ผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชันจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ย่อมท�าให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศเกิดความไม่ไว้วางใจจึงเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาประเทศที่ส่งกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใน
ประเทศ ตลอดจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมพื้นฐานอื่น ๆ ตามมา อย่างไรก็ตาม การใช้
หน่วยงานพิเศษเพือ่ ท�าการป้องกันปราบปรามและการลงโทษอย่างหนักอาจจะแก้ปญ
ั หาได้มาก แต่สงิ่ จ�าเป็นมาก
ที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมลักษณะนี้ให้ได้ผลดีที่สุด คือ ต้องช่วยกันสร้างค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้น
ในสังคม และประชาชนทุกคนควรมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบกับความซื่อสัตย์สุจริตและค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากทุกคนในสังคมมีค่านิยมที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งกระท�าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง
ที่ดีงาม ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์ความเสียหายแก่สังคม
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3.2 ข้อเสนอแนะ
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูที่พบว่า มาตรการ
ป้องกันการเลีย่ งภาษีทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่สามารถควบคุมปัญหาการเลีย่ งภาษีได้อย่างครอบคลุม ดังนัน้ จึงควร
พิจารณาหารูปแบบมาตรการป้องกันการเลีย่ งภาษีอากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีสงู สุด
ท�าให้รัฐมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) การป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูหรือภาษีประเภท
อื่น ๆ คือ กรมศุลกากรควรสร้างค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสีย
ภาษี เนือ่ งจากหากกล่าวถึงการก�าหนดภาษีในการประกอบธุรกิจน�าเข้าหรูราคาแพงและมีอตั ราภาษีทสี่ งู มากจน
เกินไปจะมีผลท�าให้ผเู้ สียภาษีอาจด�าเนินการในหลายลักษณะเพือ่ ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งภาษี ดังนัน้ ภาครัฐควรมีมาตรการ
ให้ประชาชนทัว่ ไปหรือผูป้ ระกอบการทราบประโยชน์จากการทีร่ ฐั น�าไปบริหารจัดการประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีและยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลโดยสมัครใจ
2) ประชาชนควรน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต คือ อยู่บนความพอประมาณ ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ควร
ด�าเนินชีวติ ตามค่านิยมทีด่ ใี นด้านคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าค่านิยมทางด้านวัตถุ เพือ่ จะได้มภี มู คิ มุ้ กันทีด่ ไี ม่นา� พา
ตนไปตกเป็นเหยือ่ สังคมทางด้านวัตถุนยิ ม ก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยือ่ กระบวนค้ารถหรูราคาถูก
จากการเลีย่ งภาษีนา� เข้าได้ หรือหากเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจน�าเข้ารถหรูดา� เนินกิจการอย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม
ด�าเนินกิจการบนหลักความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก ก็จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากการกระท�าผิด
หรือการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้
3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรให้มีการปรับปรุงฐานภาษีรถยนต์ เนื่องจากมีการเก็บจากหลายอัตรา จึงเกิดความ
ยุง่ ยากในการจัดเก็บภาษี เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
การวางแผนในการเสียภาษีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้น�าเข้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเก็บภาษีอัตราภาษี
หลายอัตราไม่ได้หมายความว่าจะจัดเก็บภาษีรถยนต์ได้มาก ในทางกลับกันผู้เสียภาษีก็จะพยายามที่จะเสียภาษี
รถยนต์ ให้ต�่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือเสี่ยงต่อการกระท�าลักษณะหลบเลี่ยงภาษีได้ ดังนั้นจึงต้องมีความชัดเจน
ในเรื่องอัตราที่จะต้องเสียภาษี24
2) ควรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเกิด
การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการป้องการและปราบปรามการเลี่ยงภาษี ซึ่ง
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ควบคุมและด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับภาษีล่าสุดเมื่อ

Uay-porn Futrakool, Comparative Study of Automobile Industry Tax Structure Betaween Thailand and Asean
(Education Report, Training Diplomatic Diplomas of the Ministry of Foreign Affairs), 39. [In Thai]
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วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560 มาตรา 37 ตรี ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 4/90 ที่ไว้
ด�าเนินการกับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือภาษีอากรที่ขอ
คืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้กระท�าในลักษณะที่เป็น
กระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ให้ถือว่าเป็นความผิด
มูลฐานตาม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงการใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
3) ควรก�าหนดแนวทางการด�าเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน25 เช่น
สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน
อัยการสูงสุดร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหรือส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น เพือ่
เข้าใจตรงกันเกีย่ วกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายและป้องกันความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านซ�า้ ซ้อน
4) ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime: UNTOC) เมื่อความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติ
และเกีย่ วข้องกับกลุม่ องค์กรอาชญากรรมตามอนุสญ
ั ญานัน้ จะมีกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีในการส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา
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