
  

 
 
 

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) เป็นที่นิยมในสิงคโปร ์
 

 ปัจจุบันนี้  รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) ได้รับ
ความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นรถที่ใช้
พลังงานสะอาด ประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้้ ามัน
เชื้อเพลิง สร้างมลพิษน้อยกว่ารถท่ีใช้น้้ามัน อีกท้ังมีระบบ
เบรกที่ดีกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนรวมของการใช้รถและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่  หน่ วยงาน Land Transport 
Authority (LTA) สิงคโปร์ ให้ส่วนลดด้านภาษี ท้าให้ผู้ 
ขับขี่ในสิงคโปร์หันไปให้ความสนใจเลือกใช้รถยนต์ไฮบริด
มากขึ้น ซึ่งจากการจดบันทึกของ LTA เมื่อเดือนมกราคม 

2560  มีรถไฮบริด  (petrol-electric) ที่ใช้บนท้องถนนสิงคโปร์รวมจ้านวน 10,848 คัน คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 70 จากจ้านวน 6,370 คัน ในปี 2558  ซึ่งจ้านวนรถไฮบริดที่เพ่ิมขึ้นนี้ ได้รับการส่งเสริมจากการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนลดที่ LTA ให้แก่ Emissions-based Vehicle Scheme (CEVS) หรือ โปรแกรมการใช้
รถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ในระดับต่้า เป็นการเสริมสร้างให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่มีระดับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้่า (low carbon emission)  

 ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  หน่วยงาน LTA ได้ปรับส่วนลดให้กับผู้ขับขี่ที่หันมาใช้รถยนต์ไฮบริด 
จากส่วนลด 20,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็น 30,000 เหรียญสิงค โปร์ ซึ่งเงินจ้านวนนี้ สามารถน้าไปหักเป็น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ และภาษรีถยนต์เมื่อท้าการจดทะเบียนรถยนต์ 

 ส้าหรับราคารถยนต์ไฮบริดที่จัดจ้าหน่ายในสิงคโปร์ ซึ่งจะมีราคาที่
สูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้้ามัน  อาทิ รถยนต์ไฮบริดแบรนด์ Honda รุ่น Vezel  
ราคาจะสูงกว่าประมาณ 2,000 เหรียญสิงคโปร์ หลังจากที่หักส่วนลดแล้ว 
อย่างไรก็ดี การจ้าหน่ายรถยนต์ไฮบริดยังอยู่ในระดับสูง ซึ่ง Mr. Derek Low 
ผู้ อ้านวยการของบริษัท Venture Cars ซึ่งเป็นตัวแทนจ้าหน่ายรถยนต์ 
กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท ฯ มียอดจ้าหน่ายรถยนต์ไฮบริด คิดเป็นร้อยละ 60 
ของการจ้าหน่ายรถยนต์ทุกชนิดของบริษัท ฯ เพราะคนสิงคโปร์นิยมมากขึ้น 
จึงท้าให้บริษัท ฯ งดการน้าเข้ารถยนต์ที่ใช้น้้ามัน  

 ในส่วนของบริษัทให้บริการรถเช่า ซึ่งขณะนี้ได้เพ่ิมจ้านวนรถเช่า
ขึ้นเป็น 2 เท่า จากจ้านวน 29,369 คัน ในปี 2558 เป็นจ้านวน 53,589 
คัน ในปี 2559  ซึ่งมีการน้าเข้ารถยนต์ไฮบริดเพ่ือให้เช่าด้วย โดยเฉพาะ 
Grab ให้บริการรถเช่าแบรนด์ Toyota รุ่น Prius ในขณะที่บริษัท Lion 
City Rental ในเครือของ Uber ให้บริการรถเช่าแบรนด์ Honda รุ่น 
Vezel  และ Toyota รุ่น Prius  
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 ผู้ช้านาญการในวงการ เช่น Mr. Clarence Woo ผู้อ้านวยการอาวุโสของสมาคมผู้ผลิตเชื้อเพลิงสะอาด
แห่งเอเชีย (Asian Clean Fuels Association) ให้ความคิดเห็นว่า เนื่องจากผู้บริโภคมองรถยนต์ไฮบริดมีความ
น่าสนใจที่จะพัฒนาเพ่ือสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ดี ควรค้านึงถึง
พลังงานและวัสดุทีใ่ช้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอร์รี่ ซึ่งควรค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 นอกจากนี้ ส้าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ เช่น  Mr. Morten Strange ท้างานเป็นนักวิเคราะห์การเงินอิสระ 
กล่าวถึง ความนิยมในรถยนต์ไฮบริด ซึ่งเพ่ิงยื่นขอต่ออายุใบรับรองการถือครองสิทธิ์รถยนต์ (Certificate of 
Entitlement : COE)  แบรนด์ Toyota รุ่น Prius ต่อไปอีก 5 ปี และยืนยันความประสงค์จะซื้อรถยนต์ไฮบริด
คันใหม่ต่อไปในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากชอบคุณลักษณะพิเศษของเบรกที่ทุกครั้งที่เหยียบเบรก แบตเตอร์รี่
จะถูกชาร์จน้าพลังงานที่เกิดขึ้นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งท้าให้รถยนต์ไฮบริดเหมาะส้าหรับการขับขี่ในเมืองที่มี
การจราจรหนาแน่น 

 ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำของรถยนต์ในสิงคโปร์ มีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐ Land Transport Authority (LTA) ของสิงคโปร์ มีหน้าที่ก้ากับดูแล ได้ก้าหนดให้ผู้ที่
ประสงค์จะซื้อและครอบครองรถยนต์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1) กำรยื่นขอสิทธิ์ครอบครองรถยนต์ (Certificate of Entitlement : COE) ก่อนซื้อรถยนต์  โดย LTA 
จะเปิดให้มีการประมูล COE ทุกเดือนเป็นไปตามจ้านวนที่ควบคุม  และการประมูลตามขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) 
และประเภทของรถยนต์ที่ LTA จ้าแนกไว้ 5 ประเภท* ซึ่งมีราคาประมูลตั้งแต่ 49,430 - 51,000 เหรียญสิงคโปร์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กพ. 2560)  ซึ่ง COE มีอายุ 10 ปี  หากต้องการใช้รถต่อหลังจาก 10 ปี แล้ว เจ้าของรถยนต์ 
ต้องประมูล COE ต่อไปได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี 

(หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ  13 มีนาคม 2560  เงิน 1 เหรียญสิงคโปร์ ประมาณ 24.90 บาท)  

  *กำรแบ่งกลุ่มจ ำแนกออกตำม Engine Capacity (CC) ของยำนยนต์ ดังนี้ 

กลุ่ม A  รถยนต์ที่มีขนาด 1,600 ซีซี ลงมา : Car - The engine capacity 1,600cc and below,  
The engine power below 97 kW (or equivalent 130bhp)  

กลุ่ม B  รถยนต์ที่มีขนาดสูงกว่า 1,600 ซีซี :  Car - The engine capacity above 1,600cc, The 
engine power above 97 kW (130bhp)  

กลุ่ม C   รถขนสินค้าและรถบัส : Goods Vehicles and Bus  

กลุ่ม D   รถมอเตอร์ไซด์ : Motorcycle 

กลุ่ม E   ราคาเปิดทั่วไป  : Open for any type of vehicle  
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 อัตรา COE ประกาศในเดือนธันวาคม 2559  มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 

ประเภทรถ ธค. 59 มค. 60 กพ. 60 

A – รถยนต์ที่มีขนาด 1,600 ซีซี ลงมา  49,751 50,889 49,430 

B - รถยนต์ที่มีขนาดสูงกว่า1,600 ซีซี  51,109 52,807 50,621 

C - รถขนสินค้าและรถบัส  49,500 47,001 49,810 

D - มอเตอร์ไซค์  6,101 6,052 6,801 

E – ราคาเปิดทั่วไป  50,389 52,600 51,000 

                                                                                ที่มา : Land Transport Authority (LTA) 

 2) ค่ำธรรมเนียมกำรขึ้นทะเบียนรถยนต์ เป็นเงิน 140 เหรียญสิงคโปร์ 

 3) ค่ำธรรมเนียม Additional Registration Fee (ARF) เป็นภาษีเรียกเก็บเมื่อท้าการจดทะเบียน
รถยนต์ โดยคิดค้าค้านวณจาก % ของ Open Market Value  (OMV) ของรถยนต์ สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็ปไซต์  https://www.onemotoring.com.sg 

 4) ค่ำธรรมเนียม Preferential Additional Registration Fee (PARF) ให้สิทธิประโยชน์แก่เจ้าของ
รถยนต์ที่ยกเลิกทะเบียนรถคันเดิมเมื่อมีอายุไม่เกิน 5-10 ปี แล้วประสงค์จะซื้อรถยนต์ใหม่ จะได้รับส่วนลด PARF 
ในระดับร้อยละ 75 จนถึงร้อยละ 50 ตามอายุการใช้งานของรถยนต์ เป็นไปตามนโยบายรองรับความปลอดภัยใน
การขับขีแ่ละความคล่องตัวของการจราจรที่จะไม่มีรถเสียอยู่บนท้องถนน 

 5) ภำษีสรรพสำมิต เรียกเก็บโดยศุลกากรของสิงคโปร์ ซึ่งคิดค้านวณจากร้อยละ 20 ของ Open 
Market Value (OMV) ของราคารถยนต์ + ค่าขนส่ง + ค่าประกัน + ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค่าภาษี
จะสามารถหาอัตราเฉลี่ยผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.onemotoring.com.sg   

 6) ภำษีถนน (Road Tax) ผู้ขับขี่ต้องจ่ายค่าภาษีถนนของรถใหม่ตามขนาดซีซีของรถยนต์ โดยเริ่มจาก
ขนาดน้ อยกว่ า 600 ซีซี  จนถึ งมากกว่า 2 ,000 ซีซี  ซึ่ งผู้ ขับขี่ ส ามารถท้ าการค้ านวณ ได้ที่ เว็ป ไซด์  
http://www.sgcarmart.com/services/roadtax_calculator.php  ทั้งนี้ หากรถยนต์มีอายุใช้งานเกิน 10-14 
ปี ซึ่งนอกจากต้องจ่ายภาษีถนนตามขนาดซีซีของรถยนต์แล้ว ยังต้องจ่ายค่าภาษีเพ่ิมเติมพิเศษร้อยละ 10-50 
ตามขนาดซีซีของรถยนต์ 

 7) ภำษีพิเศษ ส้าหรับรถยนต์ใช้แล้วที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 3 ปี น้าเข้ามาจดทะเบียนใช้ในสิงคโปร์ 
จะต้องเสียค่าภาษีพิเศษ 10,000 เหรียญสิงคโปร์  

 

http://www.sgcarmart.com/services/roadtax_calculator.php%20%20ทั้งนี้
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บทวิเครำะห์  

 ในปัจจุบันรัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้าร่วมในข้อตกลงปารีสและประเทศอ่ืนๆ กว่า 130 ประเทศทั่วโลก 
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการพิจารณาภาษีการปล่อยมลพิษ
ชนิดอ่ืนๆ นอกจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยจะเริ่มปรับใช้กับรถที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล เพ่ือผลักดันให้เจ้าของรถ
ปรับเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานสะอาด โดยจะใช้นโยบายนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563  

 นอกจากนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับภาษีคาร์บอนที่จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2560 โดยรัฐบาลก้าลังพิจารณา
หาอัตราภาษีท่ีเหมาะสม คาดว่า จะมีการเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนใน
ปี 2562 อย่างไรก็ดี สิงคโปร์รณรงค์ให้คนสิงคโปร์ใช้ รถยนต์
ไฮบริดเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อการ
ด้ารงชีวิต ซึ่งรัฐบาลจัดที่จอดรถตามศูนย์การค้าต่าง ๆ  ส้าหรับ
รถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะ  อีกทั้งแนวโน้มความต้องการรถยนต์
ไฮบริดที่เพ่ิมสูงขึ้นจะช่วยให้รัฐบาลด้าเนินการด้านลดมลพิษได้
ส้าเร็จอย่างมีศักยภาพตามที่ประกาศไว้ว่า “สิงคโปร์จะลดระดับ
ของ Carbon Emission ให้อยู่ที่ 36% ภายในปี 2573 (2030)”  

  

ข้อคิดเห็น 

 รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส้าคัญในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและวางมาตรการรองรับปัญหาในอนาคต โดย
รัฐบาลวางแผนคืนส่วนลดภาษีให้กับคนที่ใช้รถยนต์ไฮบริด โดยเฉพาะจะท้าให้คนที่ใช้รถยนต์ดีเซลเปลี่ยนมาใช้
รถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2559 ตลาดการค้ารถยนต์ในสิงคโปร์จะเฟ่ืองขึ้น แต่ผู้จ้าหน่ายรถยนต์ส่วน
ใหญ่ตั้งเป้าหมายการจ้าหน่ายรถยนต์ในอัตราปกติ  และอยากให้ LTA จ้ากัดจ้านวนโควตา COE ในปี  2560 โดย
เก็บโควตาไปใช้ในปีต่อๆไป  เนื่องจากเห็นว่า สภาวะการค้ารถยนต์หลังจากปี 2560 จะลดลง  ซึ่งคาดการณ์ว่า 
ใน 5 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่ COE จะครบ 10 ปี มีจ้านวนน้อยกว่า 30,000 คัน  การจ้าหน่ายรถยนต์จะมีราคา
สูงขึ้น ท้าให้จ้าหน่ายยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องท้าให้การจ้างแรงงานในตลาดการค้ารถยนต์ลดลงอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ สิงคโปร์เริ่มนิยมใช้รถยนต์ไฮบริดเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยควรค้านึงถึงเทรนต์
ความต้องการรถยนต์ของสิงคโปร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ซึ่งภายใน 20 ปีข้างหน้า สิงคโปร์จะปรับใช้รถยนต์
ไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้้ามันเพียงอย่างเดียว 

ที่มา : LTA, One Motoring, The Straits Times 
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