
ผลกระทบทางการคลัง 
ของนโยบายรถใหม่คันแรก 

ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล 



นโยบายรถใหม่คันแรก 
• เงื่อนไขของโครงการ 

– 1. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน  

– 2. เป็นรถยนต์ที่นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลบ.ซม./
รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)  

– 3. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจาก
ชิ้นส่วนน าเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)  

– 4. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์  

– 5. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

– 6. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืน
ให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)  
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นโยบายรถใหม่คันแรก 
• ผลของนโยบายในเชิงทฤษฎี 

– ราคารถที่ถูกลง (ชั่วคราว) ท าให้เกิดอุปสงค์ใหม่ต่อรถ หรือ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอุปสงค์ (ระหว่างรุ่นรถ หรือระหว่าง
ช่วงเวลา) 

– รายได้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับปกติในช่วง
ด าเนินโครงการ แต่อาจปรับตัวลดลงกว่าระดับปกติในภายหลัง 
ซึ่งท าให้สุทธิแล้วมูลค่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์อาจ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได้ 

– อาจมีผลต่อเนื่องถึงเงินได้นิติบุคคลของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรถ 
และอาจส่งผลต่อมูลค่าการบริโภคของภาคเอกชนภายในประเทศ 
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ตัวแปรหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ประเภท รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่ง
ปรับตัวตอบสนองต่อโครงการเป็นอย่างดี 
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ตัวแปรหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ประเภท รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในระดับสูง 

y = 0.1413x + 12672
R² = 0.9589
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การวิเคระห์ผลกระทบต่อรายได้รั บาล 

(1) กรณีจ าลอง ที่ไม่มีการด าเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก 

– สร้างจากแบบจ าลองทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลก่อนมีโครงการ 

(2) กรณีตามจริง ที่มีการด าเนินโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก 

– น าส่วนต่างระหว่างข้อมูลจริงและกรณีจ าลอง มาปรับค่าโดยอาศัย
เงื่อนไขหลักว่าส่วนต่างดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้สิทธิในโครงการ
รถยนต์คันแรก 3 กลุ่ม 

 ก) กลุ่มที่ตั้งใจจะซื้อรถยนต์ใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว 

 ข) กลุ่มที่มีการเลื่อนซื้อรถยนต์มา ากอนาคต 

 ค) กลุ่มผู้ซื้อใหม่ (เดิมไม่มีแผนซ้ือรถยนต์มาก่อน) 
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กร ีตาม ริง ที่มีการด าเนินโครงการ 

• ส่วนต่างระหว่างข้อมูลจริงและกรณีจ าลอง (ที่ไม่มีการด าเนินการ
รถยนต์ใหม่คันแรก) จะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลผู้ใช้สิทธิ
รถยนต์ใหม่คันแรกที่มีการแถลงออกมาเป็นระยะ 

 ก) ผู้ใช้สิทธิรวม 1.25 ล้านราย โดยรถยนต์นั่งคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 58.7 (เอกสารปิดโครงการ 31 ธันวาคม 2555) 

 ข) เดือนธันวาคม 2556 ยังมีผู้ใช้สิทธิที่ไม่ได้รับรถ คงเหลืออยู่ราว 
1.27 แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.2 (มติชน 18 ธันวาคม 
2556) 

 ค) เดือนกุมภาพันธ์ 2557 กรมสรรพสามิตคาดว่าจะมีผู้ยกเลิก
การใช้สิทธิในโครงการราวร้อยละ 10 (กรุงเทพธุรกิจ 11 
กุมภาพันธ์ 2557) 
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ผลการวิเคราะห์  านวนรถยนต์ ดทะเบียนใหม่ รย.1 
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อตัราการเปล่ียนแปลง 22.8% 59.4% -39.2% 10.6% 12.0%

กรณตีามจริงทีม่ีการด าเนินโครงการรถยนตใ์หม่คันแรก
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ผลกระทบต่องบประมา รั บาล 

ราย ่าย : รั บาลต้องมีการตั้งงบประมา ราย ่ายคืนภาษีราว 8.2 หม่ืนล้านบาท  
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ข้อ ังเกต Thai PBO 

• โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกอา  ่งผลกระทบต่อการ ัดเก บ
รายได้ของรั บาลในช่วงป งบประมา  2557 (เมื่อเทียบ
กับป งบประมา  2556) 

• ต้นทุน ุท ิของโครงการน่า ะอยู่ที่ระดับราว 2 – 3 หมื่น
ล้านบาท หรือต่ ากว่า  

• ยังไม่มีการประเมินผลกระทบของโครงการรถยนต์ใหม่คัน
แรกต่อการขยายตัวของระบบเศรษ กิ  ในช่วงป  2555 – 
2557 หรือการลงทุนในอุต าหกรรมยานยนต์และชิ้น ่วน
แต่ประการใด 
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ภา การคลัง 
ระยะปานกลางของไทย 

ดร. ศา ตรา  ุด วา ดิ์ 

การวิเคราะห์ ื้นที่การคลัง  (fiscal space) 



ภา การคลังระยะปานกลางของไทย 
• ประมา การรายรับ/ราย ่ายรั บาลไทย 2557-2566 

– ภายใต้สมมติฐานไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังที่ส าคัญ 
– และมีการย้ายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนจากร่าง พรบ. 

2.2 ล้านล้านบาทมาสู่งบประมาณ/นอกงบประมาณ/PPP 

• การวิเคราะห์ ืน้ที่การคลัง (fiscal space) 
– นิยามที่ใช้ 
– การก าหนดขั้นบันไดของพื้นที่การคลัง  

• ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
• ตามแนวโน้มการใช้จ่ายเดิม (รวมนโยบายชั่วคราว) 
• ความจ าเป็นในการลงทุน  
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ผลประมา การรายได้ระยะ 10 ป   
หน่วย: พันล้านบาท 



ผลประมา การงบประมา ระยะ 10 ป  

รวม

ขอ้มูลจรงิ, 2557- 2557-

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2563 2566

รายรับ 2,161 2,275 2,454 2,647 2,855 3,080 3,323 3,585 20,219

รายจา่ย 2,402 2,525 2,604 2,722 2,855 3,080 3,323 3,585 20,694______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____

ขาดดลุงบประมาณ -241 -250 -150 -75 0 0 0 0 -475

รายรับ 2,161 2,151 2,330 2,552 2,778 3,024 3,290 3,580 3,898 4,248 4,638 19,705 32,489

รายจา่ย 2,402 2,525 2,704 2,902 3,117 3,358 3,632 3,910 4,208 4,529 4,879 22,148 57,912

______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____

-241 -374 -374 -350 -338 -334 -342 -330 -310 -281 -241 -2,443 -5,718

รายรับ -124 -124 -95 -77 -56 -33 -5 -514

รายจา่ย 0 100 180 262 278 309 325 1,454

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____

-124 -224 -275 -338 -334 -342 -330 -1,968ขาดดลุงบประมาณ

ประมาณการโดย FPO's เมษายน 2556

ประมาณการโดย TPBO's เมษายน 2557 (Model ca, Baseline projection)

ขาดดลุงบประมาณ

ความแตกตา่งระหวา่งผลการประมาณของ FPO กับ TPBO

หน่วย: พันล้านบาท 



ประมา การดุลงบประมา และหนี้ า าร ะ 
ประเมินผลกระทบของโครงการลงทุนโครง ร้าง ื้น าน 1.18 ล้านๆ บาท 



นิยาม  ื้นที่การคลัง 
 
 

พื้นทีก่ารคลังมีนิยามที่หลายหลายและมีความแตกต่างกัน  
ทั้งนี้ Thai PBO ได้นิยามพื้นที่การคลังไว้ว่า  

“ ื้นที่การคลังคือ  ่วนต่างระหว่างราย ่าย ูง ุดที่รั บาล
 ามารถ ่ายได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ัดท า
งบประมา ของประเทศในปั  ุบันกับราย ่าย ื้น านที่ไม่
 ามารถตัดลดได”้ 



นิยาม ราย ่าย ื้น านที่ไม่ ามารถตัดลดได้  
 

Thai PBO ได้นิยามรายจ่ายพื้นฐานที่ไม่สามารถตัดลดได้เป็น 3 
กรณี คือ  
 
กร ี 1. ราย ่าย ื้น านที่มีภาระผูก ันชัดเ นตามกฏหมาย 
(กร ี าน) ได้แก่ งบบุคลากร+งบด าเนินงาน+งบลงทุนผูกพัน+งบเงิน
อุดหนุน (คิดเฉพาะในส่วนของรายจ่ายกองทุนประกันสังคม+เงินเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ+กบข.+เงินอุดหนุนอปทขั้นต่ าสุดที่ต้องจัดสรร
ตามที่กฎหมายระบุ)+งบรายจ่ายอื่น (คิดเฉพาะในส่วนของรายจ่ายดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมเงินกู้ของรัฐบาลและของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ+
รายจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ+รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง) 
 



กร ี 2. ราย ่ายกร ี าน + ราย ่ายตามแนวโน้มปกติ
หรือราย ่ายตามนโยบาย 
= รายจ่ายกรณี 1 + รายจ่ายช าระต้นเงินกู้ของรัฐบาลและ
ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ + งบเงินอุดหนุนที่เหลือ
อื่นๆ + งบรายจ่ายอื่นที่เหลืออื่นๆ (ก าหนดให้เป็นไปตาม
แนวโน้มที่ผ่านมา) 
 
กร ี 3. ราย ่ายกร ี 2 + ราย ่ายลงทุนใหม่ (ก าหนดให้
เป็นไปตามแนวโน้มท่ีผ่านมา) 



กฎหมาย  าคัญที่เก่ียวข้องกับการก าหนด ื้นที่การคลัง 
 
 

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
• มาตรา 9 ทว ิ
 

- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
• มาตรา 21/22/23/25/27/28 
 

- กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 



 ื้นที่การคลังป งบประมา   .ศ. 2557 
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งบราย ่าย ื้น านที่ไม่ ามารถตัดลดได้ป  2557 (กร ีที่ 1) 



 ื้นที่การคลังป งบประมา   .ศ. 2557 
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งบราย ่าย ื้น านที่ไม่ ามารถตัดลดได้ป  2557 (กร ีที่ 2) 



 ื้นที่การคลังป งบประมา   .ศ. 2557 

งบบุคลากร 
 22.3 % 

งบด าเนินงาน 
8.6% 

งบลงทุน  
11.2% 

งบเงินอุดหนุน 
 26% 

งบราย ่ายอ่ืน 
 25% 

Fiscal space 
 6.9 
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งบประมา  ูง ุด (%)  

งบราย ่าย ื้น านที่ไม่ ามารถตัดลดได้ป  2557 (กร ีที่ 3) 



ประมา การ ื้นที่การคลัง 2551-2566 (กร ี 1) 
 
 



  

24 

ประมา การ ื้นที่การคลัง 2551-2566 (กร ี 2) 
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ประมา การ ื้นที่การคลัง 2551-2566 (กร ี 3) 
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ประมา การ ื้นที่การคลัง 2551-2566 (3 กร )ี 
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ข้อ ังเกต Thai PBO 

• หากใช้เ ดาน ูง ุดตามกฏหมาย  ื้นที่การคลังของ
ประเทศไทยยังมี อ มควร 

• แต่หากต้องการรักษาแนวโน้มการใช้ ่ายที่ผ่านมา รวมทั้ง
การลงทุนใหม่ (ตามแนวโน้มเดิมเช่นกัน) อา มีความ ุ่ม
เ ี่ยงต่อการขาดดุลการคลังเรื้อรัง 

• การ ัดท างบประมา  มดุล ามารถท าได้ แต่ต้องลดการ
ใช้ ่ายลงให้น้อยกว่าแนวโน้มในอดีต ซ ่งอา  ่งผลกระทบ
ต่อความ ามารถในการแข่งขันและการดูแล วั ดิการ
ประชาชนได้ 
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