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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและวเิคราะห์ในเชงิทฤษฎี (Theoretical Analysis) ถึง
ผลกระทบของการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนต่อการค้าสนิค้า การวจิยั
พบว่า ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการคา้และทางดา้นกฎหมายภาษศุีลกากร
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน เพื่อส่งเสรมิให้มกีารคา้ขายสนิค้าภายในภูมภิาคอาเซยีนอย่างเสรมีาก
ขึน้ โดยการลดอตัราอากรขาเขา้ระหว่างกนั  

การวจิยัพบว่า การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนส่งผลกระทบดา้น
บวกทีส่ าคญั คอื ลดแรงจงูใจของผูน้ าเขา้ในการหลบหลกีและหนีภาษีศุลกากร ลดการบดิเบอืนของภาษี
ต่อการตดัสนิใจของประชาชนในการซื้อสนิค้าที่น าเขา้จากภูมภิาคอาเซยีน ไม่ก่อใหเ้กดิกรณีการผลกั
ภาระภาษีทีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้ออกไปสู่ประเทศทีส่่งออก ไม่ขดัขวางต่อการเคลื่อนยา้ยสนิค้าระหว่าง
ประเทศและลดผลกระทบต่อการตดัสนิใจของประชาชนในการเลอืกลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน สอดคลอ้ง
กบัหลกัความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ช่วยให้กฎหมายภาษีศุลกากรก้าวทนัต่อ
สภาพการทางเศรษฐกจิและการคา้ของโลกทีต่อ้งการเปิดเสรทีางการคา้ ลดผลกระทบในเชงิปรปกัษ์ดา้น
การบรโิภคที่เกิดจากการจดัเก็บภาษีศุลกากร ลดแรงจูงใจของผู้น าเข้าในการกระท าความผิดทาง
ศุลกากร เพิม่บทบาทหน้าทีข่องกรมศุลกากรในการสนับสนุนและส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ลดการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซยีน ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนและกฎบตัรอาเซยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ                                                                     

ผลกระทบดา้นบวกของการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนให้
ประเทศไทยเจรจาจดัท าข้อตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศอื่นๆ เพิม่มากขึ้น ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะ 3 
ประการ เพื่อสนบัสนุนการเจรจาจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไปของประเทศไทย ดงันี้ 

(1) ในการเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไป รฐับาลไทยไม่ควรใหม้กีารยกเวน้อากร
ขาเขา้หรอืไมค่วรใหม้กีารลดอตัราอากรขาเขา้ทีต่ ่าจนเกนิไปหรอืควรยดืเวลาในการยกเวน้หรอืในการลด
อตัราอากรขาเข้าส าหรบัสนิค้าที่อาจสร้างผลกระทบรุนแรงอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ  

(2) ควรลดอตัราอากรขาเขา้ลงในระดบัทีเ่หมาะสม (การลดอตัราอากรขาเขา้ในระดบัทีเ่หมาะสม 
หมายถึง การน าผลกระทบด้านลบจากการลดอตัราอากรขาเข้ามาเป็นปจัจยัพื้นฐานส่วนหน่ึงในการ
พจิารณาการปรบัลดอตัราภาษปีระกอบกบัปจัจยัดา้นอื่นๆ) 
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(3) ประเทศสมาชกิทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรคีวรด าเนินการดงันี้ 
(ก) ประเทศสมาชกิตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงอยา่งเครง่ครดัและครบถว้น 
(ข) เพื่อช่วยใหป้ระเทศสมาชกิปฏบิตัติาม (ก) ประเทศสมาชกิควรร่วมมอืกนัจดัท าบนัทกึทีเ่ป็น

การอธบิายขอ้บงัคบัทีก่ าหนดอยูใ่นขอ้ตกลง (Explanatory Memoranda)  
(ค) ประเทศสมาชกิต้องน าขอ้บงัคบัภายใต้ขอ้ตกลงไปบญัญตัไิวเ้ป็นกฎหมายภายใน พรอ้มทัง้

จดัท าบนัทกึทีเ่ป็นการอธบิายขอ้บงัคบัทีก่ าหนดอยูใ่นขอ้ตกลง 
การวจิยัพบว่า การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่ไดส้่งผลกระทบ

เฉพาะดา้นบวกต่อประเทศสมาชกิทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลง แต่ยงัส่งผลกระทบดา้นลบอกีดว้ย ทีส่ าคญั คอื ไม่
สนับสนุนหลกัความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ใหแ้ก่รฐับาล ไม่ส่งเสรมิต่อหลกัการด าเนินนโยบาย
การคลงัทางด้านหนี้สาธารณะของรฐับาล ที่ต้องการให้ประชาชนมเีงนิออมเพื่อให้รฐับาลสามารถกู้ยมื
เพื่อก่อหนี้สาธารณะได ้ไม่สนับสนุนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวตัง้และหลกัความเป็น
ธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่ ไม่ช่วยแก้ปญัหาเงนิเฟ้อทีต่้องการลดอ านาจซือ้ของประชาชน ไม่
สามารถถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืทางเศรษฐกจิในการควบคุมการน าเขา้สนิคา้เพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรม
การผลติสนิคา้ภายในประเทศ ไม่สอดคลอ้งกบัความหมาย ลกัษณะและขอบเขตของภาษศุีลกากรและ
วตัถุประสงค์บางประการของภาษีศุลกากร ลดบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการจดัเกบ็ภาษีจาก
สนิคา้น าเขา้จากภมูภิาคอาเซยีน ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี ทีต่้องการ
ให้มีต้นทุนในการจดัเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ต ่ า ไม่สอดคล้องกับ
หลกัการของระบบภาษีที่ดี ที่ต้องการให้กฎหมายภาษีถูกบญัญัติหรอืตราไว้โดยรฐัสภาซึ่งถือเป็น
กฎหมายภาษีแม่บท แต่ประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศกรมศุลกากรที่ออกตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซยีนถือเป็นกฎหมายภาษีล าดบัรองที่ออกโดยองค์กรฝ่ายบรหิาร และประกาศดงักล่าว
เกี่ยวข้องกบัการลดอตัราภาษีซึ่งถือส่วนที่ส าคญัของโครงสร้างภาษีที่ควรอยู่ภายใต้กระบวนการนิติ
บญัญตัขิองรฐัสภา  

ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะ 3 ประการ เพื่อการปรบัปรุงกฎหมายและนโยบายภาษีศุลกากรเพื่อลด
ผลกระทบดา้นลบ ดงันี้ 
 (1) เพื่อลดความซบัซอ้นของกฎหมายภาษศุีลกากรล าดบัรองหลายฉบบัทีเ่กี่ยวกบัการลดอตัรา
อากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและความตกลงระหว่างประเทศที่ผู้น าเข้าสนิค้าต้อง
ปฏบิตัิ รวมทัง้ลดความสบัสนและลดความยากในการเข้าใจเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายดงักล่าว เพื่อลด
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า ควรน าขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ์
และพธิกีารเกีย่วกบัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและความตกลงระหว่าง
ประเทศทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ตอ้งปฏบิตั ิทีป่รากฏอยูใ่นกฎหมายภาษศุีลกากรล าดบัรองหลายฉบบั มารวมอยู่
ในกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีว ตามระบบการรวบรวมกฎหมาย (Consolidation) ในรูปพระราชบญัญตัิ
ของรฐัสภา 
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กฎหมายแมบ่ทฉบบัเดยีวทีถู่กรวบรวมขึน้ตามทีก่ล่าวขา้งต้นน่าทีจ่ะสอดคลอ้งกบัแนวความคดิ
ในเรื่องระบบภาษอีากรทีด่ ีเพราะเป็นกฎหมายภาษทีี่ถูกตราขึน้โดยรฐัสภา และกฎหมายภาษศุีลกากร
แม่บทฉบบันี้ให้อ านาจแก่รฐัมนตรกีระทรวงการคลงัและอธบิดกีรมศุลกากรในการออกกฎหมายล าดบั
รองที่เป็นกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและพิธีการให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรหีรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีจ่ะมต่ีอไปในอนาคต 

นอกจากนี้ กฎหมายภาษีศุลกากรที่ผู้วจิยัเสนอแนะยงัสอดคล้องกบัหลกัความแน่นอนชดัเจน
ของกฎหมายภาษ ีและสอดคลอ้งกบัหลกัความประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี
เพราะลดความซบัซอ้น ลดความสบัสนและลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม อนัท าใหต้้นทุนของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องลดลง รวมทัง้การหนีภาษีของผู้น าเข้า ตลอดจนการทุจรติคอร์รปัชันของเจา้หน้าที่กรม-
ศุลกากรยอ่มลดน้อยลงอกีดว้ย  

แมก้ฎหมายทีเ่กดิขึน้จากระบบการรวบรวมมขีอ้ดดีงัทีก่ล่าว แต่กฎหมายที่เกดิขึน้จากระบบการ
รวบรวม (Consolidation) อาจสรา้งปญัหาในการใชก้ฎหมาย กล่าวคอื ถ้อยค าส านวนในบทบญัญตัขิอง
กฎหมายภาษีศุลกากรล าดับรองฉบบัต่างๆที่ถูกน ามารวบรวมไว้ในกฎหมายแม่บทฉบบัเดียวอาจ
แตกต่างกนัหรอืไมส่อดคลอ้งกนั เพื่อแก้ไขปญัหาดงักล่าว และเพื่อใหก้ฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวทีผู่ว้จิยั
เสนอมคีวามชดัเจนและลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความแน่นอน
ชดัเจน ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงันี้ 

(ก) ถ้อยค าส านวนในบทบญัญตัขิองกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวทีถู่กรวบรวมขึน้จากกฎหมาย
ภาษีศุลกากรล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้งหลายฉบบั ควรถูกปรบัเปลี่ยนเป็นถ้อยค าส านวนที่ง่าย ชดัเจน ไม่
คลุมเครอื ไม่อ้อมค้อมวกวน และมคีวามสอดคล้องกัน ไม่ควรใช้ภาษาที่กระชบัมากจนเกินไปด้วย 
รวมทัง้จะต้องไม่ใชป้ระโยคทีย่าวมากจนเกนิไปในตวับทบญัญตัิของกฎหมายแม่บท นอกจากนี้ จะต้อง
ไมม่ถีอ้ยค าส านวนทีเ่ขา้ใจยาก หากมคี าศพัทท์างเทคนิค ควรมบีทบญัญตัอิธบิายค าศพัทเ์หล่านัน้ดว้ย 

(ข) ในเวลาที่ท าการรวบรวมกฎหมายภาษีศุลกากรล าดบัรองที่เกี่ยวข้องหลายฉบบัให้เป็น
กฎหมายแม่บทฉบบัเดยีว หน่วยงานของรฐับาลที่เป็นผู้จดัท าและรวบรวมกฎหมายควรจดัท าบนัทกึที่
เป็นการอธบิายตวับทบญัญตัใินกฎหมายแมบ่ทนัน้ (Explanatory Memoranda) ควบคู่กนัไปดว้ย  

(2) ในการเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไป รฐับาลไทยควรใหค้วามส าคญัต่อการ
ยกเวน้อากรขาเขา้และการลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทุน วตัถุดบิและสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูทีน่ าเขา้
มาในประเทศเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้  

(3) ในการเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไป รฐับาลไทยควรใหค้วามส าคญักบัสนิคา้
ที่มคีวามจ าเป็นต่อการอุปโภคและบรโิภคของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ รฐับาลไทยไม่ควรให้
ความส าคญัต่อการยกเวน้อากรขาเขา้และการลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือย ทีก่ลุ่มคนที่มี
รายไดส้งูซึง่เป็นประชาชนกลุ่มน้อยของประเทศใชอุ้ปโภคและบรโิภค  
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ABSTRACT  

The objective of this research is to study and theoretically analyze the effects of 
reduction in import-tariff rates of goods trade under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). 
This research has found that AFTA is the cooperation of international trade economic and tariff 
law of the member countries of ASEAN to promote the more liberalization of trade in goods in 
ASEAN region by reducing import-tariff rates across ASEAN countries.  

This research has found that the import-tariff rate reduction under AFTA has the 
important positive effects as follows: reduction in importers’ incentive to avoid and evade 
customs duties, reduction in tax distortion in people’s decisions on the purchase of goods 
imported from ASEAN region, having no cause for the pushing of tax incidence levied on 
imported goods back to export countries, having no cause for the obstruction in the 
international movement of goods and reduction in the influence on people’s decisions on 
investment choice within ASEAN region, conformity with the principle of international tax 
cooperation, helping customs duties/tariff law to keep pace with the world’s economic situation 
and trade that need the liberalization of trade, reduction in the adverse effect of tariff law on 
consumption, reduction in importers’ incentive to commit customs offences, enhancing the role 
and duty of Customs Department in relation to the support and promotion of international trade, 
reduction in the officials’ corruption in Customs Department, conformity with the objectives of 
ASEAN Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Charter, and decrease in 
international trade barriers. 

The positive effects of the import-tariff rate reduction under AFTA encourage Thailand 
to further negotiate and enter into Free Trade Agreements (FTA) with other countries. The 
researcher has following 3 suggestions for encouraging Thailand’s negotiation and entering of 
further FTAs. 

(1) In negotiating and entering further FTAs, the Thai government should not exempt 
import tariffs nor reduce import-tariff rates too low, or prolong the period for the exemption or 
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reduction of import-tariff rates, for products which are likely to continuingly generate serious 
impacts on the economy and society of country. 

(2) The reduction of import-tariff rates should be set at the optimal level (which means 
that the negative effects of reduction in import-tariff rates should be taken into consideration as 
a partially fundamental factor in adjusting the rate reduction together with other factors to be 
taken into account). 

(3) The member countries of FTA should undertake the actions as follows: 
(a) they should have to strictly and completely abide by rules in the agreement; 
(b) in order to help FTA partner countries to comply with the rules according to (a), they 

should jointly produce Explanatory Memoranda to explain rules in the agreement;  
(c) FTA partner countries should have to enact the domestic law in accordance with 

rules in the agreement together with producing Explanatory Memoranda to explain rules in the 
agreement. 

This research has found that the import-tariff rate reduction under AFTA has the 
important negative effects on the contracting parties in addition to positive effects as follows: 
not promoting the principle of sufficiency or revenue-producing principle, not promoting the 
undertaking of fiscal policy pertaining to the government’s public debt that requires people to 
have savings to be lent by the government as pubic debt, not promoting the vertical equity of 
taxation and the principle of equity of income redistribution, not help solving the price-inflation 
problem that requires the reduction of people’s purchasing power, not having been used as an 
economic tool for controlling imports for the protection of domestic industries, not conforming 
with the meaning, characteristic and scope of customs duties and certain objectives of customs 
duties, degrading the role and duty of Customs Department in relation to the levies of customs 
duties on imports from ASEAN region, not conforming with the principle of efficiency of taxation 
that requires low administrative and compliance costs, and not conforming with the idea of a 
good tax system that requires tax law to be enacted or legislated by Parliament and to be 
regarded as Parent Act; however, notifications of Ministry of Finance and Director-General of 
Customs Department being made in accordance with AFTA are regarded as 
secondary/subordinate/delegated legislation being made by administrative bodies, and such 
notifications concerning the reduction of tax rate that is regarded as an important/substantial 
part of tax structure should be subject to the legislative process of Parliament. 

The researcher has 3 following suggestions for the improvement of law and policy on 
tariff to diminish negative effects. 
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(1) In order to reduce the complexity of many subordinate tariff laws concerning the 
reduction of import-tariff rates under AFTA and international agreements with which importers 
must comply, and in order to lessen the confusion and difficulty in understanding for complying 
with such laws to reduce relevant costs, the researcher has suggested that rules, regulations, 
criteria and procedures dealing with the reduction of import-tariff rates under AFTA and 
international agreements with which importers must comply, which appear in many subordinate 
tariff laws, should be consolidated into one Parent Act under the system of consolidation in the 
form of Act of Parliament.  
 The one Parent Act as consolidated in accordance with the above proposal is likely to 
conform with the idea of a good tax system because it is tax law to be legislated by Parliament; 
and it empowers Minister of Finance and Director-General of Customs Department to make 
delegated legislation as technical rules for laying down regulations, criteria, conditions and 
procedures in compliance with future FTAs and international agreements. 
 Additionally, the one tariff law as recommended above satisfies the principle of certainty 
of tax law as well as the principle of economy or the principle of efficiency of taxation. This is 
because it lessens the complexity, confusion and difficulty in understanding for complying, 
which lowers the costs of relevant parties, including mitigating the tax evasion of importers and 
the corruption of officials of Customs Department. 
 Although the law arising from the system of consolidation has the aforesaid advantages, 
the consolidation legislation may create the problem of legal application, i.e. wordings in all the 
provisions of subordinate tariff laws which are consolidated into one Parent Act are different or 
inconsistent. To solve this problem and to make the proposed Parent Act clearer and simpler in 
understanding for complying in order to satisfy the principle of legal certainty, the researcher 
has the following suggestions. 
 (a) The wordings in the provisions of one Parent Act as consolidated from many 
relevant subordinate tariff laws should be adjusted to become those which are plain, clear, 
unambiguous, straightforward and consistent. Language should also not be too tight, and the 
provisions of the proposed Act should not contain very long sentences. Furthermore, there 
should not be difficult wordings to comprehend in the provisions of the proposed Act. If there 
are technical words, there should be the explanatory provisions. 
 (b) At the time of the consolidation of many relevant subordinate tariff laws into one 
Parent Act, the governmental agency who is responsible for making and consolidating the law 
should simultaneously produce Explanatory Memoranda to explain the provisions of such 
Parent Act. 
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(2) In negotiating and entering further FTAs, the Thai government should give emphasis 
on the exemption and reduction of import-tariff rates for capital products, raw materials and 
semi-products brought into the country for goods production. 

(3) In negotiating and entering further FTAs, the Thai government should emphasize 
goods which necessitate the consumption of most people of the country; the Thai government 
should not give emphasis on the exemption and reduction of import-tariff rates for luxury 
products which high-income earners who are the minority group of people of the country 
consume. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การศกึษาวจิยัฉบบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาและความช่วยเหลอืจากบุคคลหลายท่าน ผูว้จิยั

ขอขอบพระคุณท่านผู้เขยีนผลงานวรรณกรรม หนังสือ ต ารา ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจยั 
เอกสารสิ่งพิมพ์ บทความ บทสัมภาษณ์และค าให้สัมภาษณ์  ที่ผู้วิจ ัยได้น าและสกัดเอาหลักการ 
แนวความคดิทางทฤษฎ ีหลกักฎหมายและขอ้มลูส าคญัจากแหล่งดงักล่าวมาใช้ เพื่อช่วยในการทบทวน
วรรณกรรมและช่วยในการวิเคราะห์ รวมทัง้ช่วยในการอภิปรายทัง้ในแง่โต้แย้งคดัค้าน (Argument 
against) และโตแ้ยง้สนบัสนุน (Argument for) ในงานวจิยัน้ี  

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐัทีผู่ว้จิยัไดไ้ปสมัภาษณ์และไดข้อความเหน็
จากการประชุมทางวชิาการ คอื ดร.อาทติย์ ศรทัธาวรสทิธิ ์คุณโชติมา เอี่ยมสวสัดกุิล คุณพนัธ์ทอง    
ลอยกุลนนัท ์คุณจนญัญา บณัฑกุุล รองศาสตราจารยภ์าณนิี กจิพ่อคา้ และ ดร.ชชูาต ิอศัวโรจน์  

ทา้ยทีสุ่ด ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณสริริตัน์ รอดจนัทร ์และเดก็หญงิจริารตัน์ รอดจนัทร ์(น้องโจลี)่ ผู้
ซึง่เป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอดระยะเวลาในการศกึษาวจิยั จนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ใน
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
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2.6.1.4 การคา้ระหว่างประเทศและความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 2.6.1.4.1 การพึง่พาตลาดต่างประเทศ 
 2.6.1.4.2 ความไดเ้ปรยีบของการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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 2.6.1.4.3 การเพิม่อุปสงคภ์ายในประเทศ 
  2.6.2 ขอ้โตแ้ยง้การคา้ระหว่างประเทศ 
   2.6.2.1 ปญัหาการพึง่พาตลาดต่างประเทศ 
   2.6.2.2 ปญัหาทางดา้นการป้องกนัประเทศ 
   2.6.2.3 ปญัหาเกีย่วกบัความไรเ้สถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
   2.6.2.4 ปญัหาการแขง่ขนัจากต่างประเทศ 

2.6.3 อุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ 
 2.6.3.1 มาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษอีากรและภาษอีากร 
 2.6.3.2 การใชม้าตรการดา้นโควตา 
 2.6.3.3 การคอรร์ปัชนัในการน าเขา้หรอืส่งออก 
 2.6.3.4 การคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร 
  2.6.3.4.1 มลูเหตุการณ์คอรร์ปัชนัในหน่วยงานศุลกากร 
  2.6.3.4.2 การปฏริปูกรมศุลกากรในกระบวนการคา้ระหว่าง 
                    ประเทศ 
2.6.4 การลดอุปสรรคและปจัจยัในการส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 2.6.4.1 การปรบัลดอากรขาเขา้ 
 2.6.4.2 การชดเชยค่าภาษอีากร 
 2.6.4.3 การคนือากรขาเขา้วตัถุดบิ 
 2.6.4.4 นโยบายของภาครฐักบัการคา้ระหว่างประเทศ 
 2.6.4.5 การเพิม่ความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่ประชาชน 
 2.6.4.6 ระเบยีบการคา้โลกใหม ่
 2.6.4.7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
2.6.5 การคา้ระหว่างประเทศของไทย 

2.7 ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
2.7.1 ความหมายของ “การคา้เสร”ี 
2.7.2 ลกัษณะของ “การคา้เสร”ี 
2.7.3 ความหมายของ “เขตการคา้เสร”ี และ “ขอ้ตกลงการคา้เสร”ี 
2.7.4 ทฤษฎเีบือ้งหลงัเขตการคา้เสร ี
2.7.5 ความเป็นมาของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนโลก 
2.7.6 ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรต่ีางๆในโลกและขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีีไ่ทยท า
กบัประเทศต่างๆในโลก 

2.8 ขอ้ตกลงการคา้เสรอีาเซยีน 
2.8.1 ประชาคมอาเซยีน 
 2.8.1.1 ความเป็นมาของอาเซยีน 
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 2.8.1.2 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน 
 2.8.1.3 กฎบตัรอาเซยีน 
 2.8.1.4 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 2.8.1.5 บทบาทของประเทศไทยในเวทอีาเซยีน 
2.8.2 เขตการคา้เสรอีาเซยีน 
 2.8.2.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
 2.8.2.2 เขตการคา้เสรอีาเซยีนกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 2.9 การลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและขอ้ตกลงอื่นๆที่ 
          เกีย่วเนื่อง 

2.9.1 วธิกีารลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
2.9.2 สนิคา้ทีอ่ยูใ่นบญัชลีดภาษ ี
2.9.3 สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน 
2.9.4 การยกเลกิมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี 

  2.9.5 ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน 
2.10 ขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัประโยชน์ของการคา้เสร ีผลกระทบของขอ้ตกลงเขต- 
การคา้เสร ีและผลกระทบของการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีา- 
เซยีนต่อไทย 

2.10.1 ประโยชน์ของการคา้เสร ี
2.10.2 ผลกระทบของขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
 2.10.2.1 ผลกระทบในเชงิบวก 
 2.10.2.2 ผลกระทบในเชงิลบ 
2.10.3 ผลกระทบของการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
ต่อไทย 

   2.10.3.1 ผลกระทบในเชงิบวก  
   2.10.3.2 ผลกระทบในเชงิลบ 
  2.10.4 ปจัจยัทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัผลประโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
 
บทท่ี 3 ข้อคิดเหน็ของนักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีของรฐั และผู้ท่ีเป็นท่ียอมรบัเช่ือถือได้จาก
การสมัภาษณ์ 

3.1 การสมัภาษณ์นกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐัโดยผูว้จิยัในเชงิลกึ 
           3.1.1 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน์และผลกระทบในทางบวกของขอ้ตกลง     
                    เขตการคา้เสรอีาเซยีน 

 3.1.2 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นลบของขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
          อาเซยีน 
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 3.1.3 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบักฎหมายและนโยบายภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า 
          ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
3.2 บทสมัภาษณ์ของผู้ที่เป็นที่ยอมรบัเชื่อถือได้ที่ตพีมิพ์ในสิง่พมิพ์ของทางราชการ    

           3.2.1 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน์และผลกระทบในทางบวกของขอ้ตกลง 
          เขตการคา้เสร ี
 3.2.2 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นลบของขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
 3.2.3 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า 
          ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี

 
บทท่ี 4 บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน 

4.1 แนวทางการวเิคราะห ์
4.2 วิเคราะห์ผลกระทบของการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาคและนโยบายการคลงัสาธารณะ 
4.3 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องภาษ ี

          4.4 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
          อาเซยีนตามหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ี

4.5 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามหลกัการของกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ  
4.6 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามหลกัความรว่มมอืทางกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ  
4.7 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องภาษศุีลกากร 
4.8 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามหลกัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 
4.9 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามหลกัการคา้ระหว่างประเทศ  
4.10 วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
อาเซยีนตามวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และ 
กฎบตัรอาเซยีน 

 
บทท่ี 5 สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวจิยั 
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5.1.1 สรปุผลการวจิยัเกีย่วกบัความรว่มมอืทางดา้นกฎหมายภาษขีอง 
ประเทศไทยกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 

                                   5.1.1.1 สรปุผลหลกัการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
                              5.1.1.2 สรปุผลการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้ 
                              เสรอีาเซยีน 

5.1.2 สรปุผลการวจิยัเกีย่วกบัขอ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากร 
ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
          5.1.2.1 ขอ้ดขีองการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
          อาเซยีน 

                                          5.1.2.1.1 สรปุผลการวจิยัทีไ่ดม้าจากการทบทวน 
                                          วรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10 ของบทที ่2 และบทที ่3 
                                          5.1.2.1.2 สรปุผลการวจิยัทีไ่ดม้าจากการวเิคราะห ์
                                          ในบทที ่4 

          5.1.2.2 ขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้ 
          เสรอีาเซยีน 

                                                   5.1.2.2.1 สรปุผลการวจิยัทีไ่ดม้าจากการทบทวน 
                                          วรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10 ของบทที ่2 และบทที ่3 
                                          5.1.2.2.2 สรปุผลการวจิยัทีไ่ดม้าจากการวเิคราะห ์
                                          ในบทที ่4 
          5.2 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
                    5.2.1 ขอ้เสนอแนะจากบทสรปุขอ้ดขีองการลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขต 
                    การคา้เสรอีาเซยีน 
                    5.2.2 ขอ้เสนอแนะจากบทสรปุขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขต 
                    การคา้เสรอีาเซยีน 
 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 ก. พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 
 ข. พกิดัอตัราอากรขาเขา้ 
 ค. พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 
 ง. พกิดัอตัราอากรขาออก 
 จ. ของทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากร 

ฉ. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบั
ของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ลงวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ช. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบั
เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2551 
ซ. ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบั
เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2551 
ฌ.ประกาศกรมศุลกากรที ่1/2555 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารเกี่ยวกบัการยกเวน้อากร
และลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของที่มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ลงวนัที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2555 

 ญ. กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ฎ. สนิคา้อ่อนไหว 
 ฏ. ความตกลงการคา้สนิคา้อาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement) 
 ฐ. ค าใหส้มัภาษณ์ของนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 ฑ. บทสมัภาษณ์ของผูท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืได ้
          ฒ. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี   
          ภายใตห้ลกัการและแนวความคดิทางดา้นเศรษฐศาสตรก์ารคา้ระหว่างประเทศ 
 
ประวติัผูวิ้จยั 
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บทท่ี 1 บทน า 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดความเป็นมาและปญัหาในการวจิยั ความส าคญัของการ
วจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั สมมตฐิานของการวจิยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ ขอบเขตของการวจิยั วธิกีาร
ศกึษาวจิยั ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1.1 ความเป็นมาและปัญหาในการวิจยั 

เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 ท่านศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ รองอธกิารบดี
ฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ไดเ้ชญิผูว้จิยัและอาจารยท์่านอื่นๆทีไ่ด้เขยีนบทความลงตพีมิพใ์น
หนังสอื “วถิเีอเชยี: ทางเลอืกใหม่ในการบรหิารจดัการ”1 เพื่อประชุมหารอืเกี่ยวกบัการปรบัปรุงหนังสอื
เล่มดงักล่าว และทีป่ระชุมยงัไดเ้หน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของท่านศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ 
ใหม้กีารท าการวิจยัจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกบัองคค์วามรูด้า้นบรหิารจดัการแต่
ละดา้นของเอเชยี โดยเน้นตามสาขาวชิาซึง่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 

(1) บรบิทเกีย่วกบัเอเชยี 
(2) ภาพรวมการจดัการ: หลกัการ แนวคดิ 
(3) กรณศีกึษาของประเทศในเอเชยี 
(4) สรปุเป็นองคค์วามรูก้ารจดัการเอเชยีตามสาขา 
ผู้วิจยัได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมให้เป็นผู้รบัผิดชอบท าการวิจยัจากเอกสารเกี่ยวกับการ

แสวงหาองคค์วามรูด้า้นบรหิารจดัการเกีย่วกบักฎหมายของเอเชยี2  
เมื่อผู้วจิยัได้รบัมอบหมายจากที่ประชุมดงักล่าวข้างต้น ผู้วจิยัได้ใช้ประสบการณ์และความ

เชีย่วชาญทางดา้นการวจิยัจากเอกสารท าการศกึษาวจิยัเพื่อแสวงหาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการ
เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของประเทศในเอเชยีและความ
รว่มมอืทางดา้นกฎหมายภาษีทีป่ระเทศไทยไดท้ าขอ้ตกลงกบัประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยี โดยผูว้จิยั
ไดท้ าการวจิยัจากเอกสารกรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

                                                           
1 ผูว้จิยัไดเ้ขยีนบทความเรื่อง “Thai Tax Administration: Self Assessment” ลงตพีมิพ์ในหนังสอื “วถิเีอเชยี: ทางเลอืกใหม่ในการบรหิาร
จดัการ” จดัพมิพโ์ดย ศนูยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ เพือ่เป็นหนงัสอืทีใ่ชป้ระกอบในการประชุมวชิาการ การบรหิารและการจดัการ 
ครัง้ที ่6 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
2 เหตุผลทีผู่ว้จิยัตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบท าการวจิยัจากเอกสารเกีย่วกบัการแสวงหาองค์ความรูด้า้นบรหิารจดัการเกีย่วกบักฎหมายของ
เอเชยี เนื่องจากวชิากฎหมายไดแ้บ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา กฎหมายธุรกจิ กฎหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศ กฎหมายภาษอีากร และผูว้จิยัมปีระสบการณ์ในการท างานวจิยัทางดา้นกฎหมายภาษอีากร กล่าวคอื ผูว้จิยัมีประสบการณ์ในการ
ท างานวจิยั (หรอืความช านาญงานดา้นวจิยั) จากการศกึษาวจิยัในระดบัปรญิญาเอกทีส่หราชอาณาจกัร ในการศกึษาวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัได้
ถูกฝึกฝนใหท้ าการวจิยัจากเอกสาร โดย (ก) ศกึษาและวเิคราะห์ หลกัการ แนวความคดิและทฤษฎทีีอ่ยู่เบื้องหลงักฎหมายและนโยบาย
ภาษี (Tax Law and Policy) (ข) ศกึษาวเิคราะห์ตวับทกฎหมายทีเ่ป็นหวัขอ้ของงานวจิยั และ (ค) ท าการเสนอแนะทฤษฎใีหม่ทีผู่ว้จิยั
คน้พบ โดยอาศยัพื้นฐานจากการน าหลกัการ แนวความคดิและทฤษฎีไปวเิคราะห์ตวับทกฎหมายที่เป็นหวัขอ้ของงานวจิยั นอกจากนี้ 
ผูว้จิยัมปีระสบการณ์ในการเขยีนบทความวชิาการ/บทความวจิยัลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายและภาษอีากร และ
ผู้วิจยัยงัมปีระสบการณ์จากการเป็นผู้อ่านประเมนิบทความวชิาการ/บทความวจิยัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารพฒันบรหิารศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และวารสารของมหาวทิยาลยับรูพา 
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การวิจยักรณีการลดภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
อาเซยีนหรอืสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asean Nation : ASEAN) ไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2510 ในการประชุมสุดยอดของผูน้ า
รฐับาลอาเซยีนครัง้ที ่4 ระหว่างวนัที ่27-28 มกราคม พ.ศ. 2535 ณ ประเทศสงิคโปร ์อาเซยีนไดต้กลง
ตามขอ้เสนอของไทยใหจ้ดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนหรอื AFTA (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  
ตามกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework 
Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) และความตกลงว่าดว้ยการใช้มาตรการ
ก าหนดอตัราอากรร่วมเพื่อจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน [Agreement on the Common Effective 
Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)] (ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 
2548: 196-197) 

สาระส าคญัของข้อตกลงการจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีนน้ี ได้ก าหนดเป้าหมายการลดภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิใหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 15 ปี ต่อมาในเดอืนกนัยายน พ.ศ.
2537 ทีป่ระชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนครัง้ที ่26 ไดต้กลงเรง่การลดอตัราภาษศุีลกากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 
0-5 ภายใน 10 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2536 และสิน้สุดภายในปี พ.ศ. 2546 และน าสนิคา้
เกษตรไม่แปรรปูเขา้มาลดภาษภีายใต้ AFTA รวมทัง้ใหท้ยอยน าสนิคา้อุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป 
ซึง่เคยไดร้บัการยกเวน้ชัว่คราวมาลดภาษ ีนอกจากนี้ ให้ยกเลกิมาตรการจ ากดัปรมิาณและมาตรการที่
มใิช่ภาษอีื่นๆตามระยะเวลาทีก่ าหนดดว้ย  (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศอ้างใน ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 
2548: 197) 

กล่าวอกีอย่างหนึ่ง เมื่อแรกด าเนินการ อาเซยีนไดก้ าหนดเป้าหมายที่จะลดอตัราภาษศุีลกากร
ระหว่างกนัลงเหลอืร้อยละ 0-5 รวมทัง้ยกเลิกมาตรการที่มใิช่ภาษีภายใน 15 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2536 และสิน้สุดวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 อาเซยีนไดเ้ร่งรดัการ
ด าเนินงาน AFTA จากเดมิ 15 ปี เป็น 10 ปี คอื ใหล้ดอตัราภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในวนัที ่1 
มกราคม พ.ศ. 2546 รวมทัง้ใหน้ าสนิคา้อุตสาหกรรมและเกษตรแปรรปูในรายการทีเ่คยไดร้บัการยกเวน้
การลดภาษเีป็นการชัว่คราว และสนิคา้เกษตรไม่แปรรปูเขา้มาลดภาษภีายใต้ AFTA ดว้ย (ชูศกัดิ ์จรญู-
สวสัดิ,์ 2548: 197) 

ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเป็นแรงขบัส าคญัที่ท าให้การค้าของไทยกบัอาเซยีนขยายตวั
เพิม่ขึ้น โดยเฉพาะในด้านการส่งออก สนิค้าส่งออกส่วนใหญ่มมีูลค่าการส่งออกสูงขึ้น ทัง้ในส่วนของ
สนิค้าเกษตรกรรม สนิค้าเกษตรแปรรูป และสนิค้าอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิม่รายได้และมกีารจา้งงาน
เพิม่ขึน้ การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง AFTA ท าใหส้นิคา้เขา้มรีาคาถูกลง ส่งผลใหม้กีารน าเขา้
สนิค้าต่างๆ โดยเฉพาะสนิค้าทุน วตัถุดบิ และสนิค้ากึ่งส าเรจ็รูปเพิม่ขึ้น ช่วยให้การผลติขยายตวัและ
ต้นทุนการผลติลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทัง้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคทีส่นิคา้อุปโภคบรโิภคมรีาคาถูกลง (ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 201-203) 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อันเป็นผลจากการที่
อาเซยีนไดก้ลายเป็นตลาดการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ มปีระชากรเกอืบ 500 ลา้นคน จงึเป็นทีส่นใจของนัก
ลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมคีวามพรอ้มในหลายๆด้าน และตัง้อยู่ในศูนยก์ลางของ
ภมูภิาคน้ี (ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 201-203) 

แมข้้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อประเทศไทย ซึ่งช่วยสนับสนุน
และส่งเสรมิการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในอาเซยีน จงึมปีญัหาหรอืค าถามเกิดขึ้นว่า ท าไม
รฐับาลไทยหรอือาเซยีนจงึไม่เจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศอื่นๆในภูมภิาคเอเชยี
และภูมภิาคอื่นให้เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิกบั
ประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีและภูมภิาคอื่นใหเ้พิม่มากขึน้อนัจะช่วยท าใหม้ตีลาดการคา้เสรทีีม่ขีนาด
ใหญ่ ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัจะคน้หาขอ้ดขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเพื่อสนับสนุนใหร้ฐับาลไทย
หรอือาเซยีนท าการเจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีและภูมภิาค
อื่นให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค้นหาผลกระทบด้านลบต่อประเทศไทยที่ท าให้ประเทศไทย
เสยีเปรยีบเนื่องจากการท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน นอกจากนี้ ผู้วจิยัจะเสนอแนะขอ้แก้ไขด้าน
กฎหมายภาษีและนโยบายภาษีก่อนที่รฐับาลไทยจะท าข้อตกลงเขตการค้าเสรกีับประเทศต่างๆใน
ภมูภิาคเอเชยีและภมูภิาคอื่นต่อไป 
 
1.2 ความส าคญัของการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวิจยัจากเอกสารเพื่อศกึษาวเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎี (Theoretical Analysis) 
ของข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนที่รฐับาลไทยได้ท ากบัประเทศต่างๆในอาเซยีนว่าสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม่ และเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายและนโยบายภาษเีพื่อการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไปกบัประเทศอื่นใน
ภูมภิาคเอเชยีและภูมภิาคอื่นให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและ
ระบบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัน้ีม ี2 ประการ คอื  
(1) เพื่อท าการศกึษาวจิยัแสวงหาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ดา้น

ภาษีที่เกี่ยวข้องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นความร่วมมอื
ทางดา้นกฎหมายภาษศุีลกากรระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนดว้ย โดยเฉพาะ
การลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
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(2) เพื่อท าการวเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎีคน้หาขอ้ดขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนโดยการลด
อตัราภาษศุีลกากร เพื่อสนับสนุนใหร้ฐับาลไทยหรอือาเซยีนท าการเจรจาและจดัท าข้อตกลงเขตการค้า
เสรกีบัประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีและภูมภิาคอื่นให้เพิม่มากขึ้น และค้นหาผลกระทบด้านลบต่อ
ประเทศไทยเนื่องจากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนทีท่ าใหป้ระเทศไทยเสยีเปรยีบ นอกจากนี้
ผู้วิจยัจะเสนอแนะข้อแก้ไขด้านกฎหมายภาษีและนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องก่อนที่รฐับาลไทยจะท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยีและภูมภิาคอื่นต่อไป 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ มขีอ้สมมตฐิาน 4 ประการ คอื  
(1) การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไม่ไดส้่งผลกระทบเฉพาะดา้นบวกต่อ

ประเทศสมาชกิที่เข้าท าข้อตกลง แต่ยงัอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อประเทศสมาชกิที่เข้าท าข้อตกลง 
โดยเฉพาะอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิกที่มี
ประสทิธภิาพการผลติต ่า และภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มศีกัยภาพในการปรบัตวัเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั  

(2) การลดอตัราภาษศุีลกากรและการยกเวน้ภาษศุีลกากรส าหรบัสินค้าน าเข้าอย่างเหมาะสม
รวมทัง้การลดอัตราภาษีศุลกากรในอัตราท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ 
แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะลดผลกระทบด้านลบต่อ
ประเทศที่เข้าท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี นอกจากนี้ ยงัคาดว่าจะเป็นแรงขบัส าคญัที่ท าให้การค้าของ
ประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรขียายตวัเพิม่ขึน้ อนัจะท าใหส้นิคา้น าเขา้มรีาคาถูกลง ส่งผลใหม้ี
การน าเขา้สนิค้าต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมการผลติ และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทีส่ามารถเลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคซึง่มรีาคาถูกลงได ้ซึง่คาดว่าจะท าให้
มกีารซื้อขายสินค้าอุปโภคและบรโิภคมากขึ้น อนัจะท าให้เศรษฐกจิของประเทศที่เขา้ท าข้อตกลงเขต
การคา้เสรขียายตวัเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

(3) การปฏบิตัติามพนัธกรณีหรอืขอ้ผูกพนัของประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซยีน
อยา่งเครง่ครดัและครบถว้น คาดว่าจะท าใหก้ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนซึง่
ถอืเป็นความร่วมมอืทางด้านกฎหมายภาษีศุลกากรระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาค
อาเซยีนประสบผลส าเรจ็ 

(4) การปรบัปรุงกฎหมายภาษีศุลกากรซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัข้อตกลงเขต
การคา้เสรใีหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายภาษทีี่
เกี่ยวขอ้ง คาดว่าจะท าให้กฎหมายภาษีภายในของประเทศไทยสนับสนุนและส่งเสรมิให้ความร่วมมอื
ทางดา้นกฎหมายภาษศุีลกากรระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนประสบผลส าเรจ็ 
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1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญั 
“ความร่วมมือทางภาษี” (Tax Co-ordination) หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้บรรลุถึง

กฎเกณฑท์างดา้นภาษทีีส่อดคลอ้งกนัระหว่างประเทศต่างๆ3 (Simon James, 1998:144) 
“การค้าเสรี” (Free Trade) หมายถงึ การค้าระหว่างประเทศซึง่ปราศจากอุปสรรค เช่น การ

หา้มน าเขา้ ก าแพงภาษ ีโควตาจ ากดัปรมิาณ (ม.ร.ว.สฤษดคิุณ กติยิากร, 2546: 199) 
“การค้าเสร”ี (Free Trade) หมายถงึ การคา้ระหว่างประเทศทีร่ฐับาลประเทศคู่คา้ไม่สรา้งสิง่กดี

ขวาง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบรกิารระหว่างประเทศ ในระบบการค้าเสรจีะไม่มกีารใช้
มาตรการกดีกนัการคา้ในลกัษณะต่างๆ อนัไดแ้ก่ ภาษีสินค้าเข้าและสินค้าออก การจ ากดัปรมิาณการ
น าเขา้ การหา้มน าเขา้ การควบคุมเงนิตราต่างประเทศ การซือ้ขายโดยรฐั การคุม้ครองการผลติภายใน 
การซือ้ขายสนิคา้ทีเ่จาะจงแหล่งผลติ ออกกฎหมายลขิสทิธิห์รอืเครื่องหมายการคา้ การทุ่มตลาด การตัง้
กฎเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวด ฯลฯ มาตรการเหล่านี้ล้วนมีส่ วนท าให้การค้าระหว่าง
ประเทศบดิเบอืนไปมากน้อยต่างกนัไป ในทางตรงขา้ม ในระบบการค้าเสรปีระเทศต่างๆจะผลติเฉพาะ
สนิคา้ที่ตนเองมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและจะน าสนิค้าทีผ่ลติไปแลกเปลี่ยนกบัสนิค้าทีต่นเอง
ไม่ได้ผลติ ท าให้การจดัสรรทรพัยากรของโลกเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ (วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและ
คณะ, 2542: 152) 

“การค้าเสรี” (Free Trade) หมายถงึ การคา้ระหว่างประเทศซึ่งไม่ถูกจ ากดัโดยโควตาสัง่เขา้
หรอืก าแพงภาษี หรอืการควบคุมอย่างอื่นๆซึ่งจะมผีลต่อการสกดักัน้การเคลื่อนไหวโดยเสรขีองการค้า
ระหว่างประเทศ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์กระแสหลกัเสนอว่า การเปิดการค้าเสรรีะหว่างประเทศ จะเพิม่
สวสัดกิารทางเศรษฐกิจส าหรบัทุกฝ่าย เพราะการแข่งขนัเสรจีะท าให้เราสามารถเลอืก ซื้อสนิค้าจาก
ประเทศทีผ่ลติไดต้้นทุนต ่าทีสุ่ด เพราะมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ แต่การคา้เสรกีม็ขีอ้จ ากดัเรื่อ ง
ค่าขนส่ง อตัราแลกเปลีย่นเงนิทีผ่นัผวน ความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ สามารถจะเปลีย่นแปลงไดง้่าย 
การผลติสนิค้าเฉพาะอย่างตามความช านาญสนิค้ามากเกนิไป และซือ้สนิคา้อื่นจากประเทศอื่นก็อาจจะ
ท าใหป้ระเทศมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ รวมทัง้บางประเทศอาจมนีโยบายทางการเมอืงที่มุ่งช่วยเหลอืปกป้อง
เกษตรกรในประเทศของตน มากกว่าจะซือ้สนิคา้เกษตรจากประเทศอื่นทีผ่ลติไดต้้นทุนต ่ากว่า (วทิยากร 
เชยีงกูล, 2547: 114-115) 

“เขตการค้าเสรี” (Free Trade Area) หมายถงึ เขตการค้าในภูมภิาคของโลกซึ่งรวมกลุ่ม
ประเทศทีต่กลงจะเปิดตลาดเสรซีึง่กนัและกนั เช่น AFTA เป็นต้น (ม.ร.ว.สฤษดคิุณ กติยิากร., 2546: 
199) 

 “เขตการค้าเสร”ี (Free Trade Area) หมายถงึ อาณาบรเิวณทีป่ระเทศต่างๆมาตกลงกนัว่าจะ
ให้มกีารค้าระหว่างกนัอย่างเสร ีโดยเกบ็ภาษใีห้น้อยที่สุดเพื่อหารายได้เขา้รฐัเท่านัน้ จะไม่ใช้ภาษีเป็น
ก าแพงขดัขวางหรอืมอีทิธพิลต่อราคาสนิคา้จากต่างประเทศ (วทิยากร เชยีงกูล, 2547: 115) 

                                                           
3 “Tax co-ordination” means the attempt to achieve consistent tax regimes across countries.  
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“ข้อตกลงการค้าเสรี” (Free Trade Agreement : FTA) หมายถงึ ขอ้ตกลงการคา้เสรรีะหว่าง
สองประเทศหรอืระหว่างกลุ่มประเทศ อาจเป็นการตกลงเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืสนิค้าบางชนิด โดยมี
เงือ่นไขรายละเอยีดต่างๆแลว้แต่จะตกลงกนั ส่วนใหญ่ คอื การลดอตัราภาษหีรอืยกเลกิเกบ็ภาษขีาเขา้
ระหว่างกนัและกนั (วทิยากร เชยีงกูล, 2547: 115) 

“เขตการค้าเสรีอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area) นิยมเรยีกชื่อย่อว่า AFTA  ในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2534 รฐับาลไทยซึ่งมนีายอานันท์ ปนัยารชุน นายกรฐัมนตร ีได้รเิริม่เสนอต่ออาเซยีน
จดัตัง้เขตการคา้เสร ีส าหรบักลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนเพื่อลดอตัราภาษสีนิคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ
ใหเ้หลอืเพยีงรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 15 ปี นบัแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2536 (1 มกราคม พ.ศ. 2551) 
วธิกีารลดภาษแีบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื (1) กรณทีีม่กีารเกบ็อตัราภาษสีงูกว่ารอ้ยละ 20 ต้องลดลงไม่ใหสู้ง
กว่ารอ้ยละ 20 ภายใน 5-8 ปี และลดลงเป็นรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลาอกี 7 ปีต่อจากนัน้ (2) กรณีเร่งลด
ภาษ ี(Fast Track) เป็นรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 7 ปี ประกอบดว้ยสนิคา้ทีร่ะบุ 15 กลุ่ม และ (3) กรณี
ยกเวน้ชัว่คราว (Exclusive List) ส าหรบัประเทศสมาชกิทีย่งัไม่พรอ้มทีจ่ะลดภาษตีาม 2 กรณีแรกมสีทิธิ
ขอยกเวน้ชัว่คราวเป็นเวลา 8 ปี (วนัรกัษ์ มิง่มณนีาคนิและคณะ, 2542: 22) 

“ภาษีศลุกากรขาเข้าหรือขาออก” (Tariff) หมายถงึ ภาษีซึ่งรฐัเป็นผูก้ าหนดเพื่อหารายได ้
เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อเป็นการประท้วงรฐับาลอื่นที่ตัง้ก าแพงภาษีขาเขา้, 
รายการราคา อตัราภาษ ีฯลฯ, ตารางราคาค่าขนส่ง หรอืค่าโดยสาร (ม.ร.ว.สฤษดคิุณ กติยิากร, 2546: 
426) 

“ภาษีศลุกากร” (Custom Duty หรอื Tariff) หมายถงึ ภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้เขา้หรอืสนิคา้ออก 
นอกจากนี้ อาจหมายถงึรายการทีแ่สดงพกิดัอตัราภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากสนิค้าเขา้ชนิดต่างๆ การเก็บ
ภาษสีนิค้าเขา้มมีาตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยมวีตัถุประสงคต่์างๆกนั ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การหารายได้
เขา้รฐั และการคุ้มครองอุตสาหกรรมหรอืผู้ค้าภายในประเทศ ตามปกตกิารเก็บภาษศุีลกากรขึน้อยู่กบั
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูจ้ดัเกบ็และภาวะเศรษฐกจิโลก ในระยะทีเ่ศรษฐกจิเฟ่ืองฟู ภาษศุีลกากรจะ
มคีวามส าคญัลดน้อยลง แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต ่ า ประเทศต่างๆจะหนัมาใช้ภาษีศุลกากรเป็น
เครื่องมอืในการหารายไดห้รอืปกป้องการผลติภายในประเทศมากขึน้ (วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ, 
2542: 275) 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South East 
Nations : ASEAN) หมายถงึ สมาคมของกลุ่มประเทศในภูมภิาคเอเชยีอาคเนยท์ีต่ ัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1967 
ประกอบไปดว้ย บรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิและสงัคมส าหรบัภูมภิาคนี้ ภายหลงัได้ขยายการรบัสมาชกิโดยรวม เวยีดนาม กมัพูชา ลาว 
และพมา่ไวด้ว้ย (วทิยากร เชยีงกูล, 2547: 16) 

ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Agreement : AFTA) 
หมายถงึ การร่วมตกลงจดัตัง้เขตการคา้เสรขีองกลุ่มประเทศอาเซยีน ในปี ค.ศ. 1992 เพื่อด าเนินการ
ยกเลกิภาษศุีลกากรและขอ้จ ากดัดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศใหแ้ก่กนัและกนัเพื่อผลประโยชน์
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ร่วมกันของสมาชิก และใช้เป็นข้อต่อรองกับประเทศอื่นๆ ข้อตกลงนี้จะมีผลเต็มที่ในปี ค.ศ. 2008 
(วทิยากร เชยีงกูล, 2547: 16) 

ผูว้จิยัจะกล่าวถงึนิยามศพัทเ์ฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกนักบันิยามศพัท์เฉพาะทีก่ล่าวไว้ในหวัขอ้นี้ ใน
บทอื่นๆของรายงานวจิยัฉบบัน้ีทีป่รากฏเนื้อหาของนิยามศพัทเ์ฉพาะดงักล่าวอกีดว้ย  
 
1.6 ขอบเขตของการวิจยั 

การท างานวิจยันี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของการลดอัตราภาษี
ศุลกากรต่อการค้าสินค้า (ไม่รวมถึงผลกระทบต่อการบริการและการลงทุน) ตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซยีนทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี โดยจะศกึษาและวเิคราะห์ว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรดงักล่าว
สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรอืไม ่
และผู้วจิยัจะท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษีศุลกากรซึ่งเป็น
สาระส าคญัในการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรขีองประเทศไทยหรอืของอาเซยีนทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ
ก่อนทีร่ฐับาลไทยจะท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศคู่เจรจาต่างๆต่อไปในอนาคต  

 
1.7 วิธีการศึกษาวิจยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั (เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู) ของ
การวจิยันี้ซึ่งเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้การศกึษาวจิยัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารประกอบ
กบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ของนักวชิาการ เจา้หน้าทีแ่ละผู้ทีเ่ป็นที่
ยอมรบัเชื่อถอืได ้(Authority) หลงัจากนัน้ จะสกดัเอาขอ้มลูส าคญัหรอืน าผลทีไ่ดม้าใชเ้ป็นเครื่องมอืช่วย
ในการวเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎ ีโดยผูว้จิยัจะวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลการวจิยัโดยใชภ้าษาไทยเป็นหลกั 

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ขอบเขตของการวจิยั การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาวเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎี 
เกีย่วกบัผลกระทบของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนว่าการลดอตัราภาษี
ศุลกากรดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรอืไม ่และจะท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษศุีลกากรในการ
ท าข้อตกลงเขตการค้าเสรขีองประเทศไทยต่อไปในอนาคต ดงันัน้ การศึกษาวจิยัโดยการศึกษาจาก
เอกสารและการสมัภาษณ์จะด าเนินการตามขอบเขตของการวจิยั ดงันี้ 

(1) ในส่วนของการศึกษาผลกระทบของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียน ผู้วิจยัจะศึกษาทบทวนตรวจสอบงานวรรณกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันและสมัภาษณ์ผู้ที่
เกีย่วขอ้งในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรว่มมอืทางดา้นกฎหมายภาษขีองประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ
ในอาเซยีน โดยผู้วจิยัจะศกึษาในเชงิลกึในประเดน็ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนที่ประเทศไทยได้ท า
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆด้วยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกัน รวมทัง้ศึกษากฎหมาย
ตลอดจนหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎ ีหลกัและระบบกฎหมายทีอ่ยู่เบือ้งหลงักฎหมายและขอ้ตกลง
เกี่ยวกบัเขตการคา้เสรอีาเซยีนและการลดอตัราภาษีศุลกากร ซึง่ไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญ นโยบายเศรษฐกจิ-
มหภาค แนวความคดิและวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บภาษี หลกัการจดัเกบ็ภาษทีี่ดี หลกัการและหลกั
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ความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ หลกัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร หลกัการคา้ระหว่าง
ประเทศ ทฤษฎเีบื้องหลงัเขตการค้าเสร ีหลกัการและวตัถุประสงค์ของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน 
ประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน และประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

การวิจัยในส่วนนี้ที่เป็นการวิจัยจากเอกสาร ผู้วิจ ัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data 
Compilation) จากเอกสารทางกฎหมายภาษีและเอกสารทางด้านความร่วมมอืทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาศึกษาทบทวนตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ ตัวบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(รฐัธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรทัง้กฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดบัรอง) 4 เนื้อหา
พืน้ฐานในแขนงวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง (กฎหมายภาษีและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ) 
หลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎี ข้อคดิ-ข้อเขยีน สถิติ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืต ารา สารานุกรม 
พจนานุกรม คู่มอื วารสาร จุลสาร เอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารทางราชการ รายงานผลการวจิยั 
วทิยานิพนธ์ สิง่พมิพ์อื่นๆ (เช่น หนังสอืพมิพ์รายวนั หนังสอืพมิพ์รายสปัดาห์ จดหมายข่าว) และใน 
internet ทีค่าดว่าองคก์รทีเ่ป็นผูก้ าหนดนโยบาย เจรจาและท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและทีเ่ป็น
ผู้ก าหนดนโยบายภาษีศุลกากรได้น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย เจรจาท าข้อตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนและการลดภาษศุีลกากร 

การวจิยัในส่วนนี้ทีเ่ป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัจะไป
สมัภาษณ์นักวชิาการและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้หาขอ้มูลจากบทสมัภาษณ์ของผูท้ี่เป็นทีย่อมรบั
เชื่อถอืไดใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งทีต่พีมิพใ์นหนงัสอืหรอืสิง่พมิพต่์างๆ 

หนงัสอืต าราสิง่พมิพต่์างๆและค าสมัภาษณ์ของนกัวชิาการจะช่วยท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูและทราบ
ถึงเนื้อหาพื้นฐานในแขนงวชิาที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยัรวมทัง้หลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้ง ในขณะทีห่นังสอืต าราสิง่พมิพต่์างๆและค าสมัภาษณ์ของเจา้หน้าทีข่องรฐั นอกจากจะช่วยท า
ใหผู้้วจิยัทราบถงึเนื้อหาพืน้ฐาน หลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎี หลกัและระบบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
แลว้ ยงัจะช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูและทราบถงึแนววธิปีฏบิตัขิองทางราชการอกีดว้ย 

 (2) ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีน หลงัจากที่ผู้วจิยัได้ศกึษาทบทวนตรวจสอบงานวรรณกรรมและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้งใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนและการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลง
ดงักล่าวรวมทัง้ประเดน็หลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎ ีหลกัและระบบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ ผูว้จิยั
จะสกดัเอาขอ้มูลส าคญัที่ได้จากการศกึษาวรรณกรรมและการสมัภาษณ์มาใช้เพื่อช่วยในการวเิคราะห์
และในการอภปิรายทัง้ในแง่โต้แยง้คดัคา้น (Argument against) และโต้แยง้สนับสนุน (Argument for) 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผลของการวจิยัในการหาค าตอบว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า) มีข้อดีและข้อเสียสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ 
แนวความคดิทางทฤษฎ ีหลกัและระบบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่ 

                                                           
4 บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏอยู่ในบทที ่5 
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(ข) องคค์วามรูท้ีจ่ะน าไปใชใ้นการท าขอ้เสนอแนะเพื่อสนับสนุนขอ้ดแีละแก้ไขผลกระทบอนัเกดิ
จากขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าว 

(3) ในส่วนของการท าข้อเสนอแนะ ผู้วจิยัจะท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษีศุลกากรในการท าข้อตกลงเขตการค้าเสร ี(ในส่วนที่เกี่ยวกบั
การคา้สนิคา้) ของไทยหรอืของอาเซยีนทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิอยูก่บัประเทศคู่เจรจาต่างๆในอนาคต  

กล่าวโดยสรุป การวจิยัในส่วน (2) และ (3) ผู้วจิยัจะน าขอ้มูลส าคญัที่สกดัได้จากการศกึษา
เอกสารทางกฎหมายภาษแีละเอกสารทางดา้นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศและที่
ได้จากการสมัภาษณ์มาใช้เป็นเครื่องมอืหรอืวธิกีาร (Approach) ในการให้เหตุผลในเชงิตรรกศาสตร ์
(Logical Reasoning) และใหเ้หตุผลในทางกฎหมาย (Legal Reasoning) ในการวเิคราะหแ์ละช่วยใน
การอภปิรายทัง้ในแงโ่ตแ้ยง้คดัคา้นและกล่าวอา้งสนบัสนุนขอ้ดแีละขอ้เสยีการลดอตัราภาษศุีลกากรตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการค้าสนิค้า) เพื่อให้ไดม้าซึ่งผลของการวจิยัที่เป็น
ความรูท้ีจ่ะน ามาใช้ในการท าขอ้เสนอแนะเพื่อแก้ไขปญัหาอนัเป็นหวัขอ้ของงานวจิยั แต่จะไม่มกีารน า
วธิกีารวเิคราะหใ์นเชงิคณิตศาสตรท์างสาขาเศรษฐศาสตร ์(Mathematical Analysis) มาเป็นเครื่องมอื
ช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการวจิยันี้ม ี4 ประการ คอื 
(1) การวจิยัจะน ามาซึง่องคค์วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะดา้นการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์

ทางด้านนโยบายภาษีที่มผีลกระทบและเกี่ยวข้องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิาค
เอเชยี ซึ่งถอืเป็นความร่วมมอืทางด้านกฎหมายภาษีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาค
เอเชยีดว้ย โดยเฉพาะการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรซีึง่รวมถงึเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

(2) ผูว้จิยัจะน าผลการวจิยัเกีย่วกบัการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัการค้าสนิค้า) ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนในวชิากฎหมายภาษีอากรชัน้สูงและ
กฎหมายการคลงัชัน้สงูในการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

(3) เนื่องจากผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลงานทางวชิาการในเชงิวเิคราะหท์างทฤษฎใีนรปูบทความลงใน
สรรพากรสาส์นอยู่เนืองๆ ผู้วจิยัจงึมชี่องทางที่จะน าเสนอผลการวจิยันี้ต่อสาธารณะและต่อหน่วยงาน
ของทางราชการที่เป็นผูก้ าหนดนโยบายภาษ ี(Tax-Policy Maker) (นอกเหนือไปจากการเก็บส าเนา
รายงานการวจิยัไว้ในห้องสมุดของมหาวทิยาลยัเพื่อการค้นคว้า) และหากหน่วยงานของทางราชการ
ดงักล่าวได้เห็นความส าคญัของการวิจยันี้และได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยันี้ ไปใช้ในการ
ปรบัปรุงหรือปฏิรูปนโยบายภาษีของรฐับาล และน าไปออกเป็นมาตรการทางกฎหมายหรือน าไป
ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ในปจัจบุนั จะถอืเป็นการน าเอางานวจิยัไปใชใ้นทางปฏบิตัิ
ได้จรงิอย่างเป็นรูปธรรมหรอืน าทฤษฎีไปสู่การปฏบิตัิที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสงัคมโดย
ส่วนรวม ซึง่ประโยชน์ทีไ่ดร้บัน้ีน่าจะมคีุณค่าเกนิกว่าทีผู่ว้จิยัไดอุ้ทศิก าลงัสมองและก าลงัปญัญาลงไปใน
การท าการวจิยั และคุม้ค่ากบัเงนิทุนทีม่หาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยไ์ดใ้หแ้ก่ผูว้จิยัเพื่อสนบัสนุนการวจิยัน้ี 
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(4) การวจิยัน้ีน่าจะเป็นตวัอยา่งทีด่เีกี่ยวกบัการศกึษาวเิคราะหว์จิยัศาสตรท์ีม่คีวามเชื่อมโยงกนั 
หรอืบูรณาการ (Integration) ระหว่างเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade 
Economics) กบักฎหมายภาษศุีลกากร (Tariff Law)5  

                                                           
5 ผูว้จิยัสามารถท างานวจิยัชิ้นนี้ส าเรจ็ลงได ้เป็นผลมาจากการทีผู่ว้จิยัเคยมปีระสบการณ์ในการท างานวจิยัในสหราชอาณาจกัร กล่าวคอื 
ผูว้จิยัเคยท าการศกึษาวจิยัศาสตรท์ีม่คีวามเชือ่มโยงกนัหรอืบรูณาการระหว่างเศรษฐศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษี (Economics of Taxation) กบั
กฎหมายภาษี (Tax Law) อนัน ามาซึ่งผลงานวจิยัทางดา้นกฎหมายและนโยบายภาษี (Tax Law and Policy) และไดร้บัปรญิญาเอกทาง
กฎหมายภาษจีาก The School of Law, The University of Edinburgh, Scotland, The UK. 
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บทท่ี 2 
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
มปีจัจยัหลายอย่างที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษีอากรถอืเป็นปจัจยั

หนึ่งทีส่นับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากภาษีอากรถอืเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งใน
การด าเนินธุรกจิและการลงทุนของนักการคา้และนักลงทุน (ธนภณ แก้วสถติย์, 2546: 297-298) ประเทศ
ต่างๆจงึตอ้งมกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเพื่อจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรเีพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็
จากสนิคา้น าเขา้ใหต้ ่าทีสุ่ด การวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะศกึษาเกี่ยวกบัขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนที่
ประเทศไทยได้ท ากบัประเทศต่างๆในอาเซยีนซึ่งถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหรอืความร่วมมอื
ทางดา้นภาษอีากรของสมาชกิอาเซยีนดว้ยการลดอตัราภาษศุีลกากรระหว่างกนั 

นอกจากการศกึษาเกีย่วกบัขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนในประเดน็การลดอตัราภาษศุีลกากรแลว้ 
ผูว้จิยัจะวเิคราะหว์่าการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าวสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทาง
ทฤษฎแีละหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่และท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ลดอตัราภาษศุีลกากรซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่
เจรจาอื่นๆในอนาคต ดงันัน้ ในบทน้ี ผูว้จิยัจะท าการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อทีจ่ะใช้
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีผู่ว้จิยัจะสกดัและน าเอาหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายทีไ่ดไ้ปใชใ้น
การวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ในข้อดีและข้อเสียการลดอัตราภาษีศุลกากรดังกล่าวในบทที่ 4 และท า
ขอ้เสนอแนะในบทที ่5 ต่อไปตามล าดบั 

1. ความหมาย ประเภท โครงสรา้งและวตัถุประสงค์ของภาษี และความสมัพนัธร์ะหว่างภาษีกบั
นโยบายการคลงัและเศรษฐกจิมหภาค ซึง่เป็นพืน้ฐานของกฎหมายภาษ ี

2. หลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ีซึง่เป็นพืน้ฐานของกฎหมายภาษ ี
 3. หลกัการและหลกัความรว่มมอืทางกฎหมายภาษรีะหว่างประเทศ 

4. ความหมาย ลกัษณะ ขอบเขตและวตัถุประสงค์ของภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมาย
ศุลกากร 

5. หลกัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรตามกฎหมายศุลกากร 
6. การคา้ระหว่างประเทศ ซึง่มผีลต่อการปรบับทบาทของกรมศุลกากรและกฎหมายศุลกากร 
7. ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีซึง่มผีลต่อการลดอตัราภาษศุีลกากรตามกฎหมายศุลกากร 
8. ขอ้ตกลงการคา้เสรอีาเซยีน ซึง่มผีลต่อการลดอตัราภาษศุีลกากรตามกฎหมายศุลกากร 

 9. การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและขอ้ตกลงอื่นๆทีเ่กีย่วเนื่อง 
 10. ขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัผลกระทบของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละผลกระทบของการลดภาษี
ศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อไทย 
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2.1 ความหมาย ประเภท โครงสร้าง และวตัถปุระสงคข์องภาษี และความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาษีกบันโยบายการคลงัและเศรษฐกิจมหภาค 

ในหวัขอ้นี้ ผู้วจิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัความหมาย ประเภท โครงสรา้งและวตัถุประสงค์
ของภาษี และความสมัพนัธ์ระหว่างภาษีกบันโยบายการคลงัและเศรษฐกจิมหภาค เนื้อหาวรรณกรรมใน
หวัขอ้นี้ส่วนใหญ่น ามาจากต าราของผูว้จิยัเองและงานเขยีนของนักวชิาการท่านอื่นๆทีอ่้างองิอยู่ในต าราของ
ผูว้จิยั รวมทัง้น ามาจากงานเขยีนของปรดีา นาคเนาวทมิ 

การทีผู่้วจิยัต้องการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขา้งต้น  เนื่องจากประเดน็หลกัของงานวจิยันี้ 
คอื การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน อตัราภาษีนัน้ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างภาษีซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายทางด้านการคลงัของรฐับาลซึ่ง
นโยบายทางด้านการคลงันัน้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมอืหลกัของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของ
รฐับาล ดงันัน้ การลดอตัราภาษศุีลกากร (ซึง่เป็นภาษปีระเภทภาษีทางอ้อมที่ผูเ้สยีภาษสีามารถผลกัภาระ
ไปยงัประชาชนผูบ้รโิภคได้) จงึสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายการคลงัและนโยบายเศรษฐกจิ-
มหภาคของรฐับาลใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นใดดา้นหน่ึงได ้ดงันัน้ การศกึษาทบทวนวรรณกรรมขา้งต้นจะช่วย
ให้ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ต่อไปไดว้่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนมขีอ้ดี
และข้อเสยีในด้านการส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายการคลงัและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคหรอืไม่
อยา่งไร 

 
2.1.1 ความหมายของภาษี 
 ภาษี คอื การเกบ็เงนิจากประชาชนในลกัษณะเป็นการบงัคบัโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยทีป่ระชาชนผู้
ถูกเกบ็เงนิไมไ่ดร้บัสิง่ตอบแทนโดยตรงจากรฐั (S. James and C. Nobes อ้างใน จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 
3) ภาษีจะถูกจดัเก็บจากการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิเกอืบทุกประเภท (เช่น การหาและมเีงนิได้ การใช้
จา่ยเงนิเพื่อการบรโิภค การมหีรอืถอืครองทรพัยส์นิ ฯลฯ) เกอืบไม่มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิใดทีร่อดพน้จาก
การถูกจดัเกบ็ภาษ ี(จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 3) 
 
2.1.2 ประเภทของภาษี 
 ภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคอื 
 ประเภทท่ี 1 “ภาษีทางตรง” (Direct Tax) คอื ภาษีที่รฐัประเมนิและจดัเกบ็โดยตรงจากบุคคลที่
กฎหมายประสงคจ์ะใหเ้ป็นผูจ้่ายหรอืเป็นรบัภาระภาษ ีเช่น ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  
(Kath Nightingale, Simon James and Christopher Nobes, S. James อ้างใน จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 
4) 
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ประเภทท่ี 2 “ภาษทีางอ้อม” (Indirect Tax) คอื ภาษทีีผู่แ้บกรบัภาระเป็นบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่บุคคลผู้
ถูกจดัเกบ็ภาษหีรอืผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี (Kath Nightingale, อ้างใน จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 4) หรอืภาษทีี่
สามารถจะถูกส่งต่อหรอืผลกัภาระไปยงัผู้อื่นได้ (S. James, อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 4) เช่น 
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามติ และอากรแสตมป์ ภาษีทางอ้อมจะถูก
จดัเก็บจากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการผลติและการจ าหน่ายสนิค้า ซึ่งมจีุดมุ่งหมายว่าภาษีนัน้
สามารถถูกส่งต่อหรอืผลกัภาระไปยงัผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ยได ้[โดยการบวกรวมค่าภาษเีขา้กบัราคาสนิคา้] ซึง่
จะท าใหร้าคาสนิคา้สูงขึน้ (S. James, 1998: 80) ผูเ้สยีภาษจีงึมกัไม่ค่อยรูต้วัว่าตนเองเสยีภาษทีางอ้อม 
(ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 8) 

ภาษีทางตรง (เช่น ภาษเีงนิได้ ภาษีทรพัยส์นิ) เป็นภาษีทีท่ ารายไดห้ลกัให้แก่รฐับาลในประเทศที่
พฒันาแลว้ ในขณะที ่ภาษทีางอ้อม (เช่น ภาษศุีลกากร ภาษกีารคา้) เป็นภาษทีีท่ ารายไดห้ลกัใหแ้ก่รฐับาล
ในประเทศดอ้ยพฒันา (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 8) 
 
2.1.3 โครงสร้างของภาษี 

โครงสร้างท่ีส าคญัของภาษีอากร คอื 
(1) หน่วยภาษี  
หน่วยภาษ ีคอื ผูท้ีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นผูเ้สยีภาษ ี 
OECD กล่าวว่า “หน่วยภาษ ี[ส าหรบัการจดัเกบ็ภาษี] อาจเป็นบุคคลแต่ละคน (Individual) คู่สมรส 

(Couple) หรอืครอบครวั (Family)” (อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 186)  
(2) ฐานภาษี   
S. James and C. Nobes (อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 105) กล่าวว่า ฐานภาษ ีหมายถงึ สิง่ที่

จะต้องรบัผดิในการเสยีภาษ ีเช่น เงนิได ้ความมัง่คัง่ หรอื ค่าใชจ้่าย ในขณะที ่Nancy Wall (อ้างในจริศกัดิ ์
รอดจนัทร,์ 2555: 106) กล่าวว่า ฐานภาษี หมายถงึ แหล่งทีม่าทัง้หมดของรายได้ในการจดัเกบ็ภาษ ีเช่น 
ก าไรของนิติบุคคลเป็นแหล่งที่มา (ฐาน) ในการจดัเก็บภาษีเงนิได้นิติบุคคล ตวัปจัเจกชนและเงนิได้ของ
ปจัเจกชนเป็นแหล่งที่มา (ฐาน) ในการจดัเก็บภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา สนิค้าและบรกิารเป็นแหล่งที่มา 
(ฐาน) ในการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่  

(3) อตัราภาษี   
S. James (อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 73) กล่าวว่า อตัราภาษ ีหมายถงึ ขอบเขตหรอืจ านวน

ทีซ่ึง่ภาษีถูกจดัเกบ็จากฐานภาษ ีในขณะที ่Nancy Wall (อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 73) กล่าวว่า 
อตัราภาษ ีหมายถงึ สดัส่วนรอ้ยละทีภ่าษเีงนิไดห้รอืภาษจีากการใชจ้า่ยจะถูกจดัเกบ็  

การก าหนดว่าอตัราภาษีส าหรบัภาษีชนิดใดชนิดหนึ่งจะสูงหรอืต ่าหรอืจะมจี านวนอตัรามากหรอื
น้อยแค่ไหนเพียงใด (หรอืการให้ความส าคญัแก่อัตราภาษี) ขึ้นอยู่กบันโยบายทางการเมอืงของพรรค
การเมอืงและรฐับาล หรอืขึน้อยู่กบัการใชอ้ตัราภาษขีองรฐับาลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาค
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ดา้นใดดา้นหน่ึง1 เช่น รฐับาลลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ทีใ่ชจ้ดัเกบ็จากการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารเพื่อให้
สนิคา้หรอืบรกิารมรีาคาต ่าลง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไดม้ากขึน้เพื่อเป็นการเพิม่การ
บรโิภคสนิคา้และบรกิารเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศทีอ่ยูใ่นภาวะถดถอย หรอืเพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้
เหลอืจากการบรโิภคมากขึ้นและน ารายได้ที่เหลอืมากขึ้นดงักล่าวไปใช้จ่ายในการบรโิภคอื่นๆได้มากขึ้น
ต่อไป (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 74) Professor G. Morse and Professor D. Williams (อ้างในจริศกัดิ ์
รอดจนัทร,์ 2555: 74) กล่าวสนับสนุนว่า “อตัราภาษเีป็นประเดน็ส าคญัทางการเมอืงและทางเศรษฐกจิอยู่
เป็นนิจ” 

(4) วิธีการช าระภาษี   
วธิกีารช าระภาษอีาจแบ่งไดเ้ป็น 3 วธิกีาร กล่าวคอืวธิปีระเมนิตนเอง วธิปีระเมนิโดยเจา้พนักงาน 

วธิหีกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย หรอืวธิชี าระภาษลี่วงหน้า  
 วิธีการช าระภาษีโดยการประเมินตนเอง หมายถึง การที่ผู้เสียภาษีจะต้องค านวณภาษีตาม
วธิกีารและยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษ ีพรอ้มทัง้ช าระภาษตีามจ านวนทีค่ านวณได ้ภายในก าหนดเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
 วิธีการช าระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงานของรฐั อาจแบ่งเป็น 2 กรณ ี 
 กรณีท่ี 1 กรณีทีผู่เ้สยีภาษไีม่ท าการประเมนิและช าระภาษดีว้ยตนเอง หรอืท าการประเมนิแลว้แต่
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรอืหลกีเลี่ยงไม่เสยีภาษี เจา้พนักงานจดัเก็บภาษีของรฐัมอี านาจที่จะท าการประเมนิ
ภาษแีละแจง้จ านวนเงนิภาษทีีต่อ้งช าระไปใหผู้เ้สยีภาษ ีซึง่ในกรณีนี้ผูเ้สยีภาษตี้องรบัผดิช าระเงนิเพิม่ และ /
หรอืเบีย้ปรบันอกเหนือไปจากภาษทีีต่อ้งเสยีได ้ 
 กรณีท่ี 2 กรณทีีเ่จา้พนกังานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั ประเมนิเรยีกเกบ็ภาษจีากผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษโีดยไม่
ตอ้งรอใหม้กีารประเมนิตนเอง เช่น ในกรณีจ าเป็นเพื่อรกัษาประโยชน์ในการจดัเกบ็ภาษอีากร เจา้พนักงาน
ประเมนิมอี านาจทีจ่ะประเมนิเรยีกเกบ็ภาษจีากผูต้อ้งเสยีภาษเีงนิไดก่้อนถงึก าหนดเวลาได ้ 

วิธีการช าระภาษีโดยวิธีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หมายถงึ กรณีทีผู่้มหีน้าที่จ่ายเงนิได้ใหผู้้มหีน้าที่เสยี
ภาษเีป็นผูท้ าการค านวณภาษแีละหกัภาษจีากจ านวนเงนิทีต่้องจ่าย แลว้น าส่งต่อเจา้พนักงานภายในเวลาที่
ก าหนด ซึง่ภาษทีีถู่กหกัไวใ้หถ้อืเป็นเครดติของผูม้หีน้าที่เสยีภาษ ีซึง่สามารถน าไปหกัออกจากจ านวนภาษี
ทีต่อ้งเสยีเมือ่ถงึก าหนดเวลา หรอืผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษอีากรอาจขอรบัคนืเงนิภาษหีากถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไว้
มากกว่าจ านวนภาษทีีต่อ้งช าระเมือ่ถงึก าหนดเวลาได้ 

(5) วิธีหาข้อยติุในข้อพิพาท   
โครงสรา้งตาม (5) น้ีเป็นการก าหนดโดยกฎหมาย กล่าวคอื เมื่อเกดิปญัหาขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูเ้สยี

ภาษีอากรกับหน่วยงานของรฐัซึ่งมีหน้าที่จดัเก็บภาษีอากรว่าจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนเพื่อยุติปญัหา

                                                           
1 ในหวัขอ้ 2.1.5 จะกล่าวถงึเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาค  
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อย่างไร เช่น ถ้าผูเ้สยีภาษเีงนิไดไ้ม่เหน็ดว้ยกบัการประเมนิเรยีกเกบ็โดยเจา้พนักงานใหผู้เ้สยีภาษีอุทธรณ์
การประเมนิต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้การประเมนิ 

(6) การบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือโทษภาษีอากร  
โครงสรา้งตาม (6) นี้เป็นวธิกีารลงโทษตามกฎหมาย โทษทางภาษอีากรมทีัง้ทางแพ่งและทางอาญา 

เช่น หากผู้เสยีภาษเีงนิไดช้ าระค่าภาษไีม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องรบัผดิเสยีเบี้ยปรบั 1 เท่า ของจ านวนเงนิ
ภาษทีีต่อ้งช าระอกีและเสยีเงนิเพิม่อกี 1.5% ต่อเดอืนของเงนิภาษทีีต่อ้งเสยีโดยไมร่วมเบีย้ปรบั หรอืในกรณี
ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดม้เีจตนาละเลยไมย่ืน่รายการเสยีภาษเีพื่อหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลี่ยงการเสยี
ภาษตีอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท หรอืจ าคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
 
2.1.4 วตัถปุระสงคข์องภาษี 

รฐับาลจ าเป็นต้องหาเงนิมาใชจ้่ายเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะและ
ด าเนินการตามหน้าที่ของรฐับาลที่ได้รบัประชามตใิหท้ าการดูแลท านุบ ารุงสุขให้แก่มวลประชาราษฎรของ
ประเทศ เช่น การจดัหาสนิค้าสาธารณะ (Public Goods) (เช่น ถนนสาธารณะ การป้องกนัประเทศ) และ 
การจดัหาสนิคา้มปีระโยชน์ (Merit Goods) (เช่น การสาธารณสุขและการศกึษา)  

มคี าถามเกดิขึน้ว่า เงนิทีร่ฐับาลต้องน ามาเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการท าหน้าที่
ดงักล่าวนัน้ รฐับาลหามาได้จากที่ไหน ค าตอบก็คอื รฐับาลสามารถหารายได้หรอืเงนิทุนที่จะน ามาใช้จ่าย
จากหลายแหล่ง เช่น สามารถหารายได้จากการจดัเกบ็ภาษีอากร จากการเก็บค่าธรรมเนียม จากการขาย
สนิค้า และจากการกู้ยมืเงนิ เป็นต้น แมท้ี่มาของรายไดข้องรฐับาลจะมาจากหลายแหล่ง แต่แหล่งรายได้ที่
ส าคญัและใหญ่ทีสุ่ดคอื แหล่งรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษอีากร (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 6) 

ดังนัน้ วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล  คือ การหาเงินเพ่ือน ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายของรฐับาล นอกจากนี้ การจดัเก็บภาษีอากรยงัเป็นไปเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อื่นๆอกีหลาย
ประการ ดงันี้ 

(1) เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ระหว่างประชาชน  
รฐับาลสามารถใช้การจดัเกบ็ภาษแีบบก้าวหน้าเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 

30)2  
(2) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ   
รฐับาลสามารถใชภ้าษีทางอ้อมเพื่อแก้ปญัหาเศรษฐกจิของประเทศที่อยู่ในภาวะเงนิเฟ้อ (Inflation) 

เพื่อดงึเงนิจากมอืประชาชน โดยการเพิม่อตัราภาษีดงักล่าวให้สูงขึน้ เพื่อลดอ านาจซื้อหรอืลดการบรโิภค
ของประชาชนและมผีลท าใหร้ายไดข้องประชาชนขัน้ต่อๆไปลดลง ในขณะที ่รฐับาลสามารถใชภ้าษทีางตรง 
(เช่น ภาษีเงินได้) เพื่อแก้ปญัหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเงินฝืด (Deflation) เพราะ

                                                           
2 ค าอธบิายเพิม่เตมิอยู่ในหวัขอ้ 2.2.2 หลกัการจดัเกบ็ภาษีอากรในยคุปัจจบุนั ในเรือ่งหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่ 
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กระทบกระเทอืนต่อการบรโิภคน้อยกว่าและมผีลให้ประชาชนใชจ้่ายมากขึน้ โดยการลดอตัราภาษดีงักล่าว
ลง เพื่อเพิ่มอ านาจซื้อของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้การประกอบกิจการต่างๆ ดีขึ้น อันจะท าให้สภาพ
เศรษฐกจิของประเทศกลบัคนืสู่ภาวะปกต ิ(วทิย ์ตนัตยกุล อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 6; ปรดีา นาค-
เนาวทมิ, 2526: 12) 

(3) เพ่ือการควบคมุการบริโภคสินค้า การน าเข้าสินค้า และการผกูขาดการขายสินค้า  
หากรฐับาลต้องการควบคุมการอุปโภคสนิค้าฟุ่มเฟือยหรอืสนิคา้ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั

และสงัคม รฐับาลสามารถใช้ภาษีทางอ้อม (เช่น ภาษีสรรพสามติ) จดัเก็บจากสนิค้าชนิดนัน้ๆ เช่น สุรา 
ยาสบู และไพ่ (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 9) 

ในกรณีทีร่ฐับาลต้องการคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ รฐับาลสามารถใชก้าร
จดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ ถ้าสนิคา้ชนิดนัน้เป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกบัทีผ่ลติได้
ภายในประเทศ การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรของรฐับาลเท่ากบัเป็นการควบคุมการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ 
(ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 9) 

ประการสุดทา้ย รฐับาลสามารถใชภ้าษอีากรเพื่อแก้ปญัหาการผูกขาดการขายสนิคา้โดยการจดัเกบ็
ภาษีจากการขายสนิค้าดงักล่าวในอตัราที่สูง หากรฐับาลเหน็ว่าการผูกขาดการขายสนิค้านัน้จะสรา้งความ
เดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนทีต่อ้งซือ้สนิคา้ในราคาแพงขึน้ (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 9 -10) 

(4) เพ่ือการช าระหน้ีสินของรฐั รฐับาลของประเทศทีม่คีวามจ าเป็นต้องกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศ
เพื่อน ามาลงทุนสรา้งปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิต่างๆ (Infrastructure) เพื่อการพฒันาประเทศ สามารถหา
รายไดก้ารจดัเกบ็ภาษเีพื่อน าไปช าระหนี้สนิทีกู่้ยมืมาดงักล่าว (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 11) 

(5)  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายทางธุรกิจ “รฐับาลสามารถใช้ภาษีอากรเป็น
เครือ่งมอืสนบัสนุนหรอืจ ากดัการลงทุนของธุรกจิบางประเภทได ้ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ โดยการยกเว้นการเก็บภาษีหรอืลดอตัราภาษีให้กบัการลงทุนของชาวต่างประเทศ หรอือาจ
ก าหนดอตัราภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าน าเข้าให้สูงเพื่อช่วยเหลอือุตสาหกรรมภายในประเทศ” (ปรดีา 
นาคเนาวทมิ, 2526: 11) 

เพื่อให้การจดัเก็บภาษีอากรบรรลุวตัถุประสงค์หลกัและเป้าหมายอื่นๆ รฐับาลจ าเป็นต้องก าหนด
นโยบายภาษีและออกกฎหมายภาษีรวมทัง้ด าเนินการบรหิารการจดัเก็บภาษีให้สอดคลอ้งหรอืเป็นไปตาม
หลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรทีด่ ี(Good Principles of Taxation) (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 6) และหลกัการ
ทางกฎหมายภาษรีะหว่างประเทศ ซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ 2.2 และหวัขอ้ 2.3 

 
2.1.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษีกบันโยบายการคลงัและเศรษฐกิจมหภาค 

Roger A. Arnold (อ้างในจริศักดิ ์รอดจนัทร์, 2555: 4) กล่าวว่า เศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomics) สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและทางเลอืกของมนุษย์ และเกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิส่วนรวมของ
ประเทศ ในขณะที ่รตันา สายคณิต (อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 4) กล่าวว่า เป้าหมายของเศรษฐกจิ-
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มหภาค คอื การเพิม่ขึน้ของการจา้งแรงงาน การมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ3 การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ4 
และการกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่อยา่งเป็นธรรมหรอืเสมอภาคมากขึน้5  

นโยบายการเงนิ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายการคลงั สามารถถูก
น ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาคดงักล่าว  

นโยบายการเงนิ (Monetary Policy) เกี่ยวขอ้งกบันโยบายของธนาคารกลางในการควบคุมดูแล
ปรมิาณเงนิ อตัราดอกเบี้ย สภาพการปล่อยสนิเชื่อ โดยใช้เครื่องมอืทางการเงนิ เช่น การซือ้ขายพนัธบตัร 
การก าหนดสดัส่วนการส ารองเงนิของธนาคารพาณิชย ์การเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารกลางใหธ้นาคาร
พาณชิยก์ูไ้ด ้ (วทิยากร เชยีงกูล อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 4) 

นโยบายทางด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (International Economic Policy)  เป็นนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลีย่นเงนิตรา ดุลช าระเงนิ การลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ  (วทิยากร เชยีงกูล 
อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 5) 

ในแง่ของนโยบายการคลงั (Fiscal Policy)  รฐับาลในฐานะผู้ก าหนดนโยบายสามารถใช้นโยบาย
ทางด้านการคลงัเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การลดอตัราการว่างงาน การมี
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม (Roger A. Arnold และ Nancy Wall อา้ง
ในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 5)  

นโยบายการคลงัประกอบไปด้วยนโยบายด้านรายรบัและรายจ่ายสาธารณะ นโยบายด้านรายรบั
ประกอบดว้ยการจดัเกบ็ภาษแีละหน้ีสาธารณะ  

นโยบายการคลงัทีป่ระกอบไปดว้ยนโยบายดา้นภาษแีละนโยบายดา้นรายจ่ายสาธารณะ  (Taxation 
and Public Expenditure Policies) ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการกระจายรายได้
ครัง้ใหม่จากคนที่ร ่ารวยกว่าไปยงัคนที่ยากจนกว่าของสงัคม เพื่อให้เกดิการกระจายรายได้ที่มคีวามเสมอ
ภาคมากยิง่ขึน้ หรอืเพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของคนในสงัคม โดยรฐับาลสามารถใช้นโยบายด้าน
ภาษีเพื่อลดจ านวนเงนิได้ของผู้มีรายได้สูง 6 ในขณะเดียวกัน รฐับาลสามารถใช้นโยบายด้านรายจ่าย
สาธารณะเพื่อเพิม่จ านวนเงนิไดข้องผูม้รีายไดน้้อยและสรา้งฐานะความเป็นอยู่ของพวกเขาใหด้ขีึน้7 

                                                           
3 การไม่ประสบปญัหาสภาพเศรษฐกจิถดถอยอย่างรุนแรง การไม่เกดิภาวะเงนิเฟ้ออย่างรุนแรง การไม่เกดิปญัหาทางด้านดุลการช าระเงนิ
ระหว่างประเทศ (รตันา สายคณติ อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 4) 
4 การขยายตวัของรายไดป้ระชาชาตแิละการเพิม่ขึน้ของผลผลติในระบบเศรษฐกจิของประเทศ (วทิยากร เชยีงกูล อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร์, 
2555: 4) 
5 เพือ่ลดความเหลือ่มล ้าดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกจิของคนในสงัคม 
6 รฐับาลสามารถใชน้โยบายดา้นภาษีทางตรง (เช่น ภาษีเงนิได)้ เพื่อเกบ็เงนิ (ค่าภาษี) จากเงนิไดข้องผูม้รีายไดสู้งในจ านวนและสดัส่วนที่ สูง
กว่าผูม้รีายไดน้้อยเพือ่ลดจ านวนเงนิไดข้องผูม้รีายไดส้งู และใชน้โยบายดา้นภาษทีางออ้ม (เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษีสรรพสามติ) เพื่อท าให้
ผูม้รีายไดส้งูมเีงนิไดล้ดลง โดยการใหผู้ม้รีายไดสู้งแบกรบัภาระภาษีในอตัราทีสู่งจากการใชจ้่ายเงนิของพวกเขาในการซื้อสนิคา้หรอืรับบรกิาร
บางอย่างทีผู่ม้รีายไดส้งูนิยมบรโิภค หรอืสนิคา้และบรกิารทีม่ลีกัษณะเป็นการฟุ่มเฟือยและมกีลุ่มเป้าหมายหลกั คอื ผูม้รีายไดส้งู 
  นอกจากนี้ รฐับาลสามารถใชน้โยบายดา้นภาษทีางตรง (เช่น ภาษีเงนิได)้ เพื่อช่วยเหลอืไม่ใหผู้ม้รีายไดน้้อยและปานกลางจ่ายภาษีมาก โดย
การใชอ้ตัราภาษสี่วนเพิม่ทีต่ ่าในการจดัเกบ็ภาษีจากเงนิไดข้องพวกเขา หรอืยกเวน้ภาษีเงนิไดใ้หแ้ก่เงนิไดท้ีผู่ม้รีายไดน้้อยหรอืปานกลางโดย
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นอกจากน้ี รฐับาลสามารถใชน้โยบายดา้นหน้ีสาธารณะเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาค 
กล่าวคอื หากรายรบัของรฐับาลจากการจดัเก็บภาษอีากรไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายสาธารณะ รฐับาลสามารถ
ก่อหนี้สาธารณะเพื่อหาเงนิมาใชจ้า่ยใหพ้อเพยีงกบัรายจ่ายสาธารณะทีม่คีวามจ าเป็นและเร่งด่วน หรอืกล่าว
อกีอย่างหนึ่ง หนี้สาธารณะเป็นเครื่องมอืของรฐับาลในการด าเนินนโยบายด้านการคลงัเช่นเดยีวกบัภาษี
อากร  โดยเงนิทีร่ฐับาลไดม้าจากการก่อหนี้สาธารณะนัน้สามารถน ามาใชจ้่ายเพื่อจดัสรรประโยชน์สาธารณะ
ตามความต้องการของประชาชน เพื่อการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมทรพัย์สินซึ่งเป็นทุนของเอกชน และเพื่อ
แทรกแซงระบบเศรษฐกจิ ท าใหเ้ศรษฐกจิดขีึน้  (อรพนิ ผลสุวรรณ์ สบายรปู, 2551: 125, 126, 129, 130) 
 
2.2 หลกัการจดัเกบ็ภาษีท่ีดี 
 ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ีเนื้อหาในหวัขอ้นี้ ประกอบ
ไปดว้ยหลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรทีด่ขีอง Adam Smith และหลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรในยุคปจัจุบนั เน้ือหา
วรรณกรรมในหวัขอ้นี้น ามาจากต าราของผูว้จิยัเองและจากต าราของบุญธรรม ราชรกัษ์ 

การทีผู่้วจิยัต้องการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขา้งต้น  เนื่องจากประเดน็หลกัของงานวจิยันี้ 
คอื การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน อตัราภาษีนัน้ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างภาษี การที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บภาษี รฐับาลจะต้องก าหนดโครงสร้างภาษีและ
บรหิารจดัเก็บภาษีให้สอดคล้องกบัหลกัการจดัเก็บภาษีที่ด ีดงันัน้ การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง
ขา้งต้นจะช่วยให้ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่หีรอืไมอ่ยา่งไร 
 
2.2.1 หลกัการจดัเกบ็ภาษีอากรท่ีดีของ Adam Smith 

ในปี ค.ศ. 1776 Adam Smith ไดเ้สนอหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ี (Four Canons of Taxation) ไว ้4 
ประการ ไวใ้นหนงัสอื An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ดงันี้ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
ส่วนใหญ่หาได ้หรอืปรบัเพิม่ค่าลดหย่อนภาษีเงนิไดใ้ห้แก่ทีค่นมรีายไดน้้อยหรอืปานกลาง และรฐับาลสามารถใช้นโยบายด้านภาษีทางอ้อม 
(เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษีสรรพสามติ) เพื่อช่วยเหลอืไม่ใหผู้ม้รีายไดน้้อยและปานกลางแบกรบัภาระภาษีทีม่ากจนเกนิไป เช่น ยกเวน้การ
จดัเกบ็ภาษจีากสนิคา้และบรกิารบางอย่างทีผู่ม้รีายไดน้้อยหรอืปานกลางโดยส่วนใหญ่บรโิภค ซึ่งสนิคา้และบรกิารนัน้ไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม
และครอบครวัของพวกเขา 
7 รฐับาลสามารถใชน้โยบายดา้นรายจ่ายสาธารณะ (ทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากการเกบ็ภาษีจากผูม้รีายไดสู้ง) เพื่อเพิม่จ านวนเงนิไดข้องผูม้รีายได้
น้อย โดยจดัสรรประโยชน์สาธารณะใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อย การจดัสรรประโยชน์สาธารณะของรฐับาลในดา้นต่างๆช่วยท าใหเ้งนิไดข้องผูม้รีายได้
น้อยเพิม่ขึน้ เพราะผูม้รีายไดน้้อยไมต่อ้งจ่ายเงนิเลย หรอืจ่ายแต่จ่ายเงนิในจ านวนทีไ่ม่สูงเพื่อการไดม้าซึ่งสนิคา้หรอืบรกิาร และผูม้รีายไดน้้อย
น าเงนิทีไ่มต่อ้งจ่ายไปเพือ่การซื้อหรอืรบับรกิารดงักล่าวไปเกบ็ออมหรอืลงทุนต่อไป 
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(ก) ความเสมอภาค  
พลเมอืงของทุกๆรฐัควรที่จะจ่ายเงนิเพื่อสนับสนุนรฐับาล ให้ใกล้เคยีงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

ตามสดัส่วนความสามารถของพวกเขาแต่ละคน นัน่ก็คอื ตามสดัส่วนของรายไดซ้ึ่งพวกเขาแต่ละคนได้รบั
ประโยชน์ภายใตค้วามคุม้ครองจากรฐั (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 7) 
 (ข) ความแน่นอนชดัเจน  

ภาษทีี่ปจัเจกชนแต่ละคนต้องรบัภาระจ่ายควรทีจ่ะแน่นอนชดัเจน ไม่มกีารใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ 
เวลาในการจ่ายภาษี วธิกีารจ่าย จ านวนภาษีที่จะต้องจ่าย ทัง้หมดนี้ควรที่จะชดัเจนและง่ายแก่ผู้จ่ายภาษ ี
และต่อผูอ้ื่นทุกๆคน (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 7) 

(ค) ความสะดวกในการจ่ายภาษี  
ภาษทีุกๆชนิดควรทีจ่ะถูกจดัเกบ็ตามเวลาหรอืตามวิธกีารทีซ่ึง่น่าทีจ่ะสะดวกมากทีสุ่ดส าหรบัผูจ้่าย

ภาษ ี(จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 7) 
(ง) ความประหยดัในการจดัเกบ็ภาษี   
ภาษทุีกๆชนิดควรทีจ่ะถูกออกแบบทัง้ในแง่วธิกีารดงึเงนิออกไปจากกระเป๋าของประชาชนท าอย่าง

ประหยดัทีสุ่ดและเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบักระเป๋าเงนิของประชาชนใหน้้อยที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้นอกเหนือจาก
เงนิทีภ่าษนี าเขา้ไปสู่คลงัสาธารณะของแต่ละรฐั (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 7-8) 

Simon James และ Christopher Nobes (อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 8) ไดน้ าหลกัการจดัเกบ็
ภาษทีีด่ขีอง Adam Smith มาเรยีบเรยีงและเพิม่เตมิดงันี้ 

(ก) ความเป็นธรรมในการเสียภาษี: ปจัเจกชนที่มคีวามแตกต่างกนัจ่ายเงนิภาษีเพื่อสนับสนุน
รฐับาลแตกต่างกนั 

(ข) ความแน่นอนชดัเจนในการจดัเกบ็เสียภาษี: ต้องไม่มกีารใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรอืไม่มี
ความไมแ่น่นอนชดัเจนเกีย่วกบัความรบัผดิในการเสยีภาษี8 

(ค) ความสะดวกในการเสียภาษี: ตอ้งสะดวกทัง้ในเรือ่งเวลาและวธิกีารจา่ยภาษี9 
(ง) ความมีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี: ค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษีต้องมจี านวนเลก็น้อย

เมื่อเทยีบเป็นสดัส่วนกบัรายได้ที่หามาได้จากการจดัเก็บภาษี10 และการจดัเก็บภาษีต้องหลกีเลี่ยงไม่ให้
เกดิผลต่อการบดิเบอืนพฤตกิรรมของผูเ้สยีภาษ ี(กล่าวคอื ภาษตีอ้งมคีวามเป็นกลาง) 

 
 
 

                                                           
8 ในความเหน็ของผูว้จิยั ความรบัผดิในการเสยีภาษจีะขึน้อยู่ ฐานภาษ ีอตัราภาษ ีวิธกีารและการค านวณภาษ ี
9 ในความเหน็ของผูว้จิยั ความสะดวกในการเสยีภาษคีวรรวมถงึสถานทีใ่นการเสยีภาษดีว้ย 
10 ในความเหน็ของผูว้จิยั สาเหตุทีท่ าใหต้้นทุนในการจดัเกบ็ภาษีและค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัติามกฎหมายสูง คอื ความยากและความซบัซ้อน
ของกฎหมายภาษ ีและการหลบหลกีและหนีภาษ ี
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2.2.2 หลกัการจดัเกบ็ภาษีอากรในยคุปัจจบุนั  
ผูว้จิยัไดพ้บว่าในปจัจุบนัมหีลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรนอกเหนือจากหลกัการที ่Adam Smith เสนอ

ไวอ้กีหลายประการ เช่น หลกัความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึง่หมายถงึ โครงสรา้งและอตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ควร
ที่จะสามารถถูกปรบัเปลี่ยนได้โดยไม่ยากเกนิไปเพื่อให้รบัมอืได้กบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ (Kath Nightingale อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 8) กล่าวในท านองเดยีวกนั โครงสรา้งของ
ภาษีต้องเอื้ออ านวยต่อการใช้เป็นเครื่องมอืในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและช่วยส่งเสรมิความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 25) นอกจากนี้ The Commission on Taxation and 
Citizenship (อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 8) ไดเ้สนอหลกัการจดัเกบ็ภาษดีงัต่อไปนี้ 

(ก) หลกัความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) ในสายตาของประชาชนผู้เสยีภาษี ทัง้
เป้าหมายและการท างานของระบบภาษตีอ้งมคีวามถูกตอ้งตามกฎหมาย  

(ข) หลกัการยบัยัง้ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสงัคม (Discouragement of Social Harm) 
ระบบภาษคีวรทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายสงัคม เช่น เมื่อมี
การจดัเกบ็ภาษจีากสุรา จะท าใหสุ้รามรีาคาสงูขึน้ และอาจท าใหบุ้คคลเลกิดื่มสุรา  

(ค) หลกัความร่วมมือระหว่างนานาชาติ (International Cooperation) เนื่องจากมกีาร
แข่งขนัทางดา้นการจดัเกบ็ภาษใีนระหว่างประเทศต่างๆอย่างรุนแรง ประเทศต่างๆจงึ
ควรรว่มมอืกนัทีจ่ะสรา้งความปรองดองในการจดัเกบ็ภาษ ี 

(ง) หลกัความพอเพียง (Sufficiency) ระบบภาษีควรที่จะหารายได้ให้รฐับาลอย่าง
พอเพยีงเพื่อทีจ่ะสามารถอุดหนุนรายจา่ยสาธารณะไดใ้นระดบัทีป่รารถนา 

(จ) หลกัการส่งเสริมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ  (Economic Efficiency) ระบบภาษี
ควรที่จะส่งเสรมิการท างาน การลงทุน การออม และความส าเร็จของกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ11

  
ตามที่กล่าวขา้งต้น หลกัการจดัเก็บภาษีอากรมอียู่หลายประการ อย่างไรก็ด ีตามความเห็นของ

ผูว้จิยั รฐับาลควรใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษต่อหลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรดงัต่อไปนี้ 
(ก) หลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่  
(ข) หลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษแีละในการใหค้วามรว่มมอืในการเสยีภาษ ีและ 
(ค) หลกัความมปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิหรอืหลกัความเป็นกลางของภาษี 
หากรฐับาลได้ด าเนินการออกกฎหมายและด าเนินการบรหิารจดัเกบ็ภาษีภายใต้หรอืสอดคล้องกบั

หลกัการตาม (ก) รฐับาลสามารถลดความเหลื่อมล ้าหรอืความไม่เสมอภาคดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชน ใน
ขณะเดยีวกนั หากรฐับาลไดด้ าเนินการออกกฎหมายและด าเนินการบรหิารจดัเกบ็ภาษภีายใต้หรอืสอดคลอ้ง
                                                           
11 หลกัการนี้สามารถท างานไดผ้ลเมือ่ภาษีมคีวามเป็นกลางต่อการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิ ภาษีจะมคีวามเป็นกลางถ้าภาษีไม่ไปบดิเบอืน
ทางเลอืกในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชน (Kath Nightingale อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร์, 2555: 9) หลกัการนี้ อาจเรยีกว่า “หลกั
ความเป็นกลางของภาษ”ี 
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กบัหลกัการตาม (ข) และ (ค) รฐับาลสามารถทีจ่ะหาเงนิเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้่ายของรฐับาลไดอ้ย่างพอเพยีง 
ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษแีละค่าใชจ้า่ยในการปฏบิตัติามกฎหมายภาษทีีไ่ม่สูง นอกจากนี้ การจดัเกบ็
ภาษีจะไม่บิดเบือนทางเลือกในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนมากจนเกินไป (จิรศักดิ ์        
รอดจนัทร,์ 2555: 9) 

หลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ครัง้ใหม่ ต้องการท าใหค้วามเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ
หรอืความแตกต่างดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนในสงัคมลดลง เป้าหมายในการกระจายรายไดใ้ห้เสมอภาค
มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ (หรอืความต้องการภายใต้หลกัความเป็นธรรมในการกระจาย
รายไดค้รัง้ใหม)่ สามารถท าใหบ้รรลุผลไดโ้ดยการทีร่ฐัประยุกต์ใชห้ลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษี
ในแนวตัง้12ภายใต้หลกัความสามารถในการจ่าย13ประกอบกบัแนวความคดิโครงสรา้งภาษแีบบก้าวหน้าใน
การจดัเกบ็ภาษี14 (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 30) 

หลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีและในการให้ความร่วมมือในการเสียภาษีที่
รฐับาลควรต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการจดัเก็บภาษี ต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้จดัเก็บภาษีบรหิารการ
จดัเกบ็ภาษดีว้ยตน้ทุนทีต่ ่าและไม่มกีารบดิเบอืนการใชอ้ านาจรวมทัง้ไม่มกีารเรยีกและรบัสนิบน นอกจากนี้ 
หลกัการนี้ไมต่อ้งการใหผู้เ้สยีภาษที าการหลบหลกีและหนีภาษ ีแต่ตอ้งการใหผู้เ้สยีภาษปีฏบิตัติามกฎหมาย
ภาษดีว้ยความเตม็ใจและดว้ยค่าใชจ้า่ยทีต่ ่า (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 55) 

หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจหรือหลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจของภาษี 

ไม่ต้องการให้การจดัเก็บภาษีก่อให้เกิดการบดิเบอืนต่อการตดัสนิใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน หรอืต้องการให้ภาษีมผีลกระทบต่อต้นทุนและผลประโยชน์ทีเ่กดิการตดัสนิใจในการท ากจิกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนให้น้อยที่สุด เพื่อก่อให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุด (จริศักดิ ์    
รอดจนัทร,์ 2555: 55) 
                                                           
12

 หลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวตัง้ หมายถงึ  บุคคลทีอ่ยู่ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัควรแบกรบัภาระภาษีทีแ่ตกต่างกนั หรอื
คนทีม่รีายไดม้ากจ่ายเงนิเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนทีแ่ตกต่างจากคนทีม่รีายไดน้้อย  (หรอืคนรวยจ่ายภาษีในจ านวนทีสู่งกว่าคนจน) (จริศกัดิ ์   
รอดจนัทร,์ 2555: 29) 
   นอกจากหลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษีในแนวตัง้ ยงัมหีลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษีในแนวนอน ซึ่งหมายถงึ บุคคลทีอ่ยู่ใน
สถานการณ์เดยีวกนัควรถูกจดัเกบ็ภาษเีท่ากนั หรอืคนทีม่รีายไดเ้ท่ากนัจ่ายเงนิเพื่อเป็นค่าภาษีในจ านวนทีเ่ท่ากนั (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 
29) 
13 ตามหลกัความสามารถในการจ่าย ความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษเีกดิขึน้ได ้เมือ่บุคคลแต่ละคนจ่ายภาษตีามความสามารถในการจ่าย  ของ
ตน (H.A.Silverman อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 22) หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง หลกัความสามารถในการจ่ายสามารถท าใหก้ารจดัเกบ็ภาษีใน
สถานการณ์ทีเ่หมอืนกนัและทีแ่ตกต่างกนัเกดิขึน้ได ้เพราะตามหลกัความสามารถในการจ่าย ประชาชนทีม่คีวามสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากนั
จะจ่ายภาษีเท่ากนั (Professor G. Morse and Professor D. Williams อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร์, 2555: 23) ในขณะที่ประชาชนที่มี
ความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกนัจะจ่ายภาษีแตกต่างกนั  (Otto Eckstein อ้างในจริศกัดิ ์รอดจนัทร์, 2555: 23) ดงันัน้ คนที่มี
ความสามารถในการจ่ายภาษสีงูกว่าจะจ่ายภาษใีนจ านวนทีส่งูกว่าคนทีม่คีวามสามารถในการจ่ายภาษทีีน้่อยกว่า 
14 ตามแนวความคดิโครงสรา้งภาษแีบบกา้วหน้า  (Progressive Structure) คอื จ านวนและสดัส่วนของเงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าภาษีจะสูงขึน้เมือ่เงนิ
ไดข้องผูเ้สยีภาษีสูงขึน้ หรอืคนรวยจ่ายภาษีในจ านวนและสดัส่วนทีสู่งกว่าคนจน (Hugh Dalton, Cedric Sandford, Martin Schnitzer อ้างใน
จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 24) 
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เพื่อให้รฐับาลสามารถจดัการจดัเก็บภาษีเป็นไปตามความต้องการของหลกัการทัง้สองดงักล่าว 
กฎหมายภาษี (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บทหรอืกฎหมายล าดบัรอง) และวธิกีารจดัเก็บภาษจีะต้องมคีวาม
งา่ยไมซ่บัซอ้น บทบญัญตัขิองกฎหมายทีจ่งูใจใหเ้กดิการหลบหลกีและหนีภาษตี้องมจี านวนไม่มาก (เพื่อปิด
ช่องโหว่ในการหลบหลกีและการหนีภาษีของผู้เสยีภาษแีละยบัยัง้การใชอ้ านาจตามอ าเภอใจและการเรยีก
และรบัสินบนของเจ้าหน้าที่ผู้จดัเก็บภาษี) และบทบญัญตัิของกฎหมายที่ก่อให้เกิดการบิดเบอืนต่อการ
ตดัสนิใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนต้องมจี านวนไม่มากเช่นกนั เช่น กฎหมายต้องไม่
ก าหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้จากการจดัเกบ็ภาษชีนิดใดชนิดหนึ่งเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ อตัราภาษไีม่ควรทีจ่ะ
สงูจนเกนิไปหรอืตอ้งมอีตัราภาษทีีเ่หมาะสม (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 55-56) 
 
2.3 หลกัการและหลกัความร่วมมือทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 

ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัหลกัการทางกฎหมายภาษรีะหว่างประเทศและหลกั
ความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ เนื้อหาในส่วนของหวัขอ้หลกัการทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศประกอบไปด้วยหลกัความเป็นธรรมและหลกัความเป็นกลาง เนื้อหาวรรณกรรมในหวัขอ้นี้
น ามาจากงานเขยีนของศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิSimon James และ The Commission on 
Taxation and Citizenship 

การทีผู่้วจิยัต้องการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขา้งต้น  เนื่องจากประเดน็หลกัของงานวจิยันี้ 
คอื การลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ถอืเป็นความร่วมมอืทางด้านภาษอีากร
ของสมาชกิอาเซยีนดว้ยการลดอตัราภาษศุีลกากรระหว่างกนั ดงันัน้ การศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง
ขา้งต้นจะช่วยให้ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ต่อไปได้ว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนสอดคลอ้งกบัหลกัการและหลกัความรว่มมอืทางกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศหรอืไมอ่ย่างไร 
 
2.3.1 หลกัการของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 
 หลกัการส าคญัของกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศมดีงันี้ 

(1) หลกัความเป็นธรรม (Equity)  
(2) หลกัความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) หรอืหลกัความเป็นกลาง (Neutrality)   

(สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550: 18-21) 
 

2.3.1.1 หลกัความเป็นธรรม 
แนวความคิดเกี่ยวกับหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ คือ  ทุก

ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัเงนิได้และการบรโิภค ควรต้องแบ่งสรรปนัส่วนภาษีที่จดัเก็บจากเงนิได้และการ
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บรโิภคนัน้อยา่งไรจงึจะเป็นธรรม15 และเกีย่วขอ้งกบัการแบ่งอ านาจการจดัเกบ็ภาษอีากรระหว่างประเทศว่า
อยา่งไรจงึจะเป็นธรรม (สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550: 19-20)  

ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดแ้ละก าไร Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave 
(อ้างใน สุเมธ ศิรคิุณโชติ, 2550: 20) กล่าวว่า ประเทศแหล่งเงนิได้ (ประเทศที่มเีงนิได้เกิดขึ้น) ควรเป็น
ประเทศที่มสีทิธเิก็บภาษีเงนิได้จากเงนิได้และก าไร เพยีงแต่มปีญัหาว่าควรเก็บในอตัราใด ศาสตราจารย ์
ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิ(2550: 20) กล่าวว่า “ตามหลกัถ้อยทถี้อยปฏบิตัแิล้ว ประเทศแหล่งเงนิไดค้วรมสีทิธิ
เกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากนกัลงทุนต่างประเทศในอตัราเท่ากบัทีป่ระเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนักลงทุน (ประเทศทีน่ักลงทุน
มถีิน่ทีอ่ยู)่ เกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากเงนิไดจ้ากแหล่งนอกประเทศของนกัลงทุนนัน้” 

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษกีารบรโิภค ศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิ(2550: 20) กล่าว
ว่า  

“ปัญหาความเป็นธรรมขึ้นกบัความเป็นไปได้ในการเพ่ิมภาระภาษีแก่สินค้าต่างชาติผ่านทาง
ราคาสินค้าบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ถ้าประเทศใดสามารถมอี านาจครอบง าตลาดส่งออกสนิค้า
บางอยา่งและท าการขึน้ภาษกีารส่งออกสนิคา้นัน้ ต้นทุนราคาสนิคา้ส่งออกย่อมสูงขึน้ และผูบ้รโิภค
ต่างชาตจิะตอ้งจา่ยเพิม่ภาระภาษบีางส่วนทีเ่พิม่ขึน้จงึถูกผลกัไปสู่ต่างประเทศ”  
ศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิ(2550: 20) กล่าวดว้ยว่า  
“ถา้มกีารเกบ็ภาษนี าเขา้ ชาวต่างชาตผิูส้่งออกอาจตอ้งขายสนิคา้ในราคาต ่าลง ภาระภาษบีางส่วนที่
เพิม่ขึน้จงึถูกผลกัออกไปสู่ต่างประเทศเช่นกนั ถ้ายอมรบัว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศควรจ่าย
ภาษีการบริโภคสินค้าของตนเองแก่ประเทศของตนเองเท่านัน้ การผลกัภาระภาษีระหว่าง
ประเทศดงักล่าว ก็อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการสวนทางกบัความเป็นธรรมระหว่างแต่ละ
ประเทศ”  
 

                                                           
15 ตวัอย่างเช่น “ถา้ ก. มรีายไดจ้าการท าธุรกจิในหลายประเทศ รวมทัง้ในประเทศ เอ ดว้ย ในขณะที ่ข. มเีงนิไดใ้นจ านวนทีเ่ท่ากนัจากการท า
ธุรกจิในประเทศ เอ ประเทศเดยีว ปญัหาว่า ก. ควรจ่ายภาษีใหป้ระเทศต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมกนัแลว้เป็นจ านวนเท่ากบัที ่ข. ซึ่งท าธุรกจิอย่าง
เดยีวกนัแต่ท าในประเทศ เอ ประเทศเดยีว หรอืไม่” (สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550:19) (ในความเหน็ของผูว้จิยั ถ้าพจิารณาตามหลกัการจดัเกบ็ภาษี:
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวนอน ก. กบั ข. ควรจ่ายภาษเีท่ากนั เพราะคนทีม่รีายไดเ้ท่ากนัควรต้องจ่ายเงนิเพื่อเป็นค่าภาษีใน
จ านวนทีเ่ท่ากนั) 
    ตวัอย่างขา้งตน้ ศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิ(2550:19) กล่าวว่า “เป็นปญัหาเกีย่วกบัความเป็นธรรมระหว่างแต่ละบุคคล ทีใ่ชมุ้มมอง
ในระดบัสากล (International Sense)”  
    แต่จากตวัอย่างขา้งตน้ ถา้มปีญัหาว่า “ประเทศ เอ ควรให ้ก. สามารถน าภาษทีีเ่สยีใหป้ระเทศอื่นมาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีทีเ่สยี
ใหแ้ก่ประเทศ เอ ไดห้รอืไม ่(เมือ่เทยีบกบั ข. ทีท่ าธุรกจิอย่างเดยีวกนัในประเทศเดยีวจงึไม่มรีายจ่ายดงักล่าวใหห้กั) ”  (ในความเหน็ของผูว้จิยั 
ถ้าพจิารณาตามหลกัการจดัเกบ็ภาษี: หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวนอน ประเทศ เอ ไม่ควรให ้ก. สามารถน าภาษีที่เสยีให้
ประเทศอื่นมาหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีทีเ่สยีใหแ้ก่ประเทศ เอ  เพราะถ้าประเทศ เอ ยอมให ้ก. หกัรายจ่ายดงักล่าว ก. จะจ่ายภาษี
น้อยกว่า ข. ซึง่ขดักบัหลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวนอน) ศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ ศริคิุณโชต ิ(2550:19) กล่าวว่า “นี่เรยีกว่าเป็น
ปญัหาเกีย่วกบัความเป็นธรรมระหว่างแต่ละบุคคล ทีใ่ชม้มุมองในระดบัชาต ิ(National Sense)”  
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2.3.1.2 หลกัความมีประสิทธิภาพหรือหลกัความเป็นกลาง 
แนวความคดิเกี่ยวกบัหลกัความมปีระสทิธภิาพหรอืหลกัความเป็นกลางในทางกฎหมายภาษีอากร

ระหว่างประเทศ คอื “ภาษีอากรต้องไม่ขดัขวางการเคลื่อนย้ายอย่างอสิระของบุคลากร ทุน บรกิาร และ
สนิคา้ระหว่างประเทศ” (สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550: 21) หรอื “ภาษอีากร...ต้องไม่เป็นสิง่กดีกนัหรอืจงูใจให้มี
การตดัสนิใจเลอืกว่าจะลงทุนภายในประเทศด ีหรอืลงทุนภายนอกประเทศด”ี (สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550: 20) 

หากการจดัเกบ็ภาษีอากรท างานภายใต้หลกัความมปีระสทิธภิาพ ภาษีอากรจะไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การท าธุรกรรมระหว่างประเทศ ท าใหธุ้รกรรมระหว่างประเทศเจรญิก้าวหน้า และท าใหก้ารจดัสรรทรพัยากร
ในโลกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ (สุเมธ ศริคิุณโชต,ิ 2550: 20-21) 

 
2.3.2 หลกัความร่วมมือทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ (International Tax Cooperation) 

Simon James (1998: 144) กล่าวว่า ความร่วมมอืทางภาษ ี(Tax Co-ordination) หมายถงึ ความ
พยายามทีจ่ะท าใหก้ฎเกณฑด์า้นภาษขีองประเทศต่างๆสอดคลอ้งกนั  

ในขณะที ่The Commission on Taxation and Citizenship (2000: 108) กล่าวว่า ประเทศต่างๆ
ควรที่ร่วมมอืกนัเพื่อที่จะรกัษาไว้ซึ่งฐานภาษี การจดัเก็บภาษีไม่ควรที่จะได้รบัการพจิารณาว่าเป็นเรื่อง
ภายในประเทศอกีต่อไป ทัง้นี้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะในเศรษฐกจิระหว่างประเทศ บรษิทัต่างๆรวมถงึปจัเจกชน
ในบางกรณีอาจประกอบธุรกจิในหลายประเทศ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องน าเรื่องการประกอบธุรกจิระหว่าง
ประเทศเข้ามาพจิารณาในการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านภาษี กล่าวอีกอย่างหนึ่ง การจดัเก็บภาษีจะต้องถูก
พจิารณาในแง่ระหว่างประเทศดว้ย เนื่องจากความแตกต่างกนัระหว่างกฎเกณฑด์้านภาษภีายในของแต่ละ
ประเทศส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การท าข้อตกลงแบบทวภิาครีะหว่างประเทศ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัเกบ็ภาษจีะมคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพจงึเป็นเรื่องทีท่ ากนัมาเป็นเวลาหลายปี
แลว้  

นอกจากนี้ The Commission on Taxation and Citizenship (2000: 104) ยงักล่าวว่า ในเรื่องความ
รว่มมอืทางภาษอีากรระหว่างประเทศม ี2 ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณา  

ประเดน็ที ่1 ขอบเขตความปรองดองทางภาษ ี(Tax Harmonization) 
ในตลาดที่รวมกลุ่มเป็นตลาดเดยีว (เช่น กลุ่มตลาดร่วมยุโรป) ขอบเขตความปรองดองทางภาษี

เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ภาษเีป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัขึน้อยูก่บัประเภทของการจดัเกบ็ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง  
ประเดน็ที ่2 การใชแ้ดนสวรรคส์ าหรบัภาษ ี(Tax Havens)  
หลายประเทศได้เสนอให้ใช้อตัราภาษีที่ต ่าในการจดัเก็บภาษีจากเงนิออมและจากเงนิก าไรและ

ต้องการให้นิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาเปิดเผยธุรกรรมเกี่ยวกับภาษีเพยีงเล็กน้อยหรอืไม่ต้องเปิดเผย
ธุรกรรมดงักล่าวเลย  
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2.4 ความหมาย ลกัษณะ ขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องภาษีศลุกากร  
ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัความหมาย ลกัษณะ ขอบเขตและวตัถุประสงคข์อง

ภาษีศุลกากรซึ่งเป็นฐานของกฎหมายศุลกากร เนื้อหาวรรณกรรมในหวัข้อนี้น ามาจากงานเขียนของ
นักวชิาการหลายท่าน เช่น สมนึก แตงเจรญิ บุญธรรม ราชรกัษ์ ปรดีา นาคเนาวทมิ และ Simon James 
เป็นตน้ 

การทีผู่ว้จิยัต้องการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขา้งต้น เนื่องมาจากเหตุผลทีว่่า ขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรซีึง่เป็นประเดน็หลกัของงานวจิยันี้จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต่้อเมื่อมกีารการผ่อนคลายขอ้จ ากดัทีป่ระเทศ
หนึ่งใชใ้นการควบคุมแรงงาน ทุน และทรพัยากรธรรมชาตทิีป่ระเทศนัน้มอียู่ และมกีารใชม้าตรการดา้นภาษี
ศุลกากรเป็นเครื่องมอืเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันัน้ การเข้าใจความหมายและวตัถุประสงค์ของภาษี
ศุลกากรจะช่วยในการวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
 
2.4.1 ความหมายของภาษีศลุกากร  

มผีูใ้หค้วามหมายของภาษศุีลกากร (Customs Duties หรอื Tariff) ไวห้ลายท่าน ดงันี้ 
สมนึก แตงเจรญิ (2538: 235, 274) กล่าวว่า ภาษศุีลกากร คอื  “การเกบ็ภาษทีีเ่ป็นระบบทีม่รีายการแสดง

พกิดัอตัราภาษทีีเ่กบ็แก่สนิคา้หรอืกลุ่มของสนิคา้” และ “เป็นภาษทีีเ่ลอืกปฏบิตั”ิ 
Simon James (1998: 38) กล่าวว่า ภาษีศุลกากร คอื “ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการน าเขา้และส่งออก 

ภาษีศุลกากรเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญอยู่เรื่อยมา เพราะว่า ในเศรษฐกิจหลักที่ด าเนินอยู่ การค้าเป็น
เป้าหมายในการจดัเกบ็ภาษทีีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน”16  

วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ (2542: 275) กล่าวว่า ภาษีศุลกากร หมายถงึ “ภาษีที่เก็บจาก
สนิคา้เขา้หรอืสนิคา้ออก นอกจากนี้ อาจหมายถงึรายการทีแ่สดงพกิดัอตัราภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากสนิคา้เขา้
ชนิดต่างๆ การเกบ็ภาษสีนิคา้เขา้มมีาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่18” 

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 169) กล่าวว่า ภาษศุีลกากร หมายถงึ “ภาษทีีเ่กบ็จากโภคภณัฑ์อย่าง
หนึ่งจากสนิคา้น าเขา้หรอืส่งออก” 

วทิยากร เชยีงกูล (2547: 60-61) กล่าวว่า ภาษีศุลกากร หมายถงึ “ภาษีซึง่เรยีกเก็บจากการสัง่
สนิคา้เขา้หรอืการส่งสนิคา้ออก” 

มาโนช รอดสม (2555: 303) กล่าวว่า ภาษศุีลกากร หมายถงึ “ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้ทีน่ าเขา้มา
ในราชอาณาจกัรหรอืสนิคา้ทีส่่งออกไปนอกราชอาณาจกัร”  

บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 153) กล่าวว่า ภาษีศุลกากร หมายถึง “ภาษีที่เกี่ยวกบัการบรโิภคที่มี
บทบาทในการท ารายไดใ้หร้ฐัค่อนขา้งสงู” 

                                                           
16 Taxes levied on imports and exports. Customs continued to be an important source of revenue because, in a primarily 
subsistence economy, trade was a highly visible target for taxation. 
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อนึ่ง ภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็จากสนิคา้ส่งออกเรยีกว่า “อากรขาออก” (Export Duty) ภาษศุีลกากรที่
จดัเกบ็จากสนิคา้น าเขา้เรยีกว่า “อากรขาเขา้” (Import Duty)17  

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 237) ได้อธิบาย “อากรขาออก” หรอื “ภาษีสินค้าออก” ไว้ว่า ภาษี
สนิคา้ออกเป็นภาษทีีม่คีวามส าคญัมากในอดตีในการแสวงหารายไดใ้หแ้ก่รฐับาล แต่การเกบ็ภาษสีนิคา้ออก
ได้ลดความส าคญัลง เมื่อมกีารปฏวิตัอุิตสาหกรรมและมกีารพฒันาการค้าให้เสรขีึน้ในระยะศตวรรษที่ 19 
เนื่องจากหลายประเทศตระหนกักนัอย่างกวา้งขวางว่าการเกบ็ภาษสีนิคา้ออกเป็นการจ ากดัการคา้  

นอกจากนี้ สมนึก แตงเจรญิ (2538: 238) ไดอ้ธบิาย “อากรขาเขา้” หรอื “ภาษสีนิคา้เขา้” ไวว้่า ภาษี
สินค้าเข้าเป็นภาษีศุลกากรรูปแบบหนึ่ง ในระยะก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 1 การเก็บภาษีสินค้าเข้าเป็น
อุปสรรคที่ส าคญัของการค้าระหว่างประเทศ แต่ยงัคงเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัของการด าเนินนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศในการน าใชเ้ป็นมาตรการหารายไดข้องรฐับาล 
 

2.4.2 ลกัษณะและขอบเขตของภาษีศลุกากร (Nature and Scope of Tariff) 
ภาษศุีลกากรเป็นภาษทีีม่ลีกัษณะและขอบเขตในทางเลอืกปฏบิตั ิ(Discriminatory Tax) กล่าวคอื เป็นภาษี

ทีจ่ะไมเ่กบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศ แต่เป็นภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศ (หรอืเป็นภาษี
ทีเ่กบ็จากสนิคา้ของประเทศใดกไ็ดท้ีป่ระเทศนัน้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้เขตพืน้ทีศุ่ลกากรของประเทศทีท่ าการเก็บ
ภาษศุีลกากร) กล่าวอกีอย่างหนึ่ง ภาษศุีลกากรเป็นภาษีทีเ่ก็บจากสนิค้าทีไ่หลผ่านอาณาเขตพื้นทีศุ่ลกากร
หนึ่ง (Boundary of Custom Area) (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 235)  

โดยทัว่ไป อาณาเขตพื้นที่ศุลกากร คือ อาณาเขตของประเทศ อย่างไรก็ตาม อาณาเขตพื้นที่
ศุลกากรอาจจะกวา้งใหญ่กว่าอาณาเขตของประเทศได้ 2 กรณี กรณีแรก คอื อาณาเขตพืน้ที่ศุลกากร ได้
รวมถงึอาณานิคมและดนิแดนภายใต้อาณตัต่ิางๆของประเทศ กรณีที ่2 อาณาเขตพืน้ทีศุ่ลกากรกวา้งใหญ่
กว่าอาณาเขตของประเทศในกรณทีีม่กีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิโดยประเทศต่าง ๆ ตัง้แต่สองประเทศขึน้ไป 
เช่น การจดัตัง้สหภาพศุลกากร (Customs Union) และตลาดร่วม (Common Market) (สมนึก แตงเจรญิ, 
2538: 235)  

 
2.4.3 วตัถปุระสงคข์องการจดัเกบ็ภาษีศลุกากร 

ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมอืในการแสวงหารายได้ให้แก่รฐับาลตามที่กล่าวในหวัขอ้ 2.4.1 ทัง้นี้ 
เนื่องจากเป็นภาษทีี่อยู่ในอ านาจการจดัเกบ็ของรฐับาล นอกจากนี้ รฐับาลยงัใชภ้าษีศุลกากรเป็นเครื่องมอื
เพื่อควบคุมนโยบายทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดิต่อกบัต่างประเทศ วตัถุประสงค์ในการจดัเกบ็ภาษี
ศุลกากรจงึแบ่งออกเป็น 6 ประการ ดงันี้ 

 

                                                           
17 ในงานวจิยันี้ หากกล่าวถงึภาษศีุลกากรจะหมายถงึอากรขาเขา้เป็นส่วนใหญ่ 
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1. เพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องรฐับาล 
2. เพื่อรกัษาเสถยีรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกจิ 
3. เพื่อปกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
4. เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการรกัษาเสถยีรภาพราคาของผูผ้ลติ และดดูซบัก าไรส่วนเกนิจากผูส้่งออก  
5. เพื่อเป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระดบัราคาและตน้ทุนการผลติสนิคา้  
6. เพื่อแกไ้ขภาวะสงัคม 
(บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 153; ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 170; สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 235) 

 
2.4.3.1 การจดัเกบ็ภาษีศลุกากรเพ่ือเป็นแหล่งรายได้ของรฐับาล 

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170) กล่าวว่า ภาษศุีลกากรของไทยแต่เดมิมุ่งจดัเก็บเพื่อหารายได้
ให้แก่รฐับาลซึ่งมหีลกัเกณฑก์ารตรวจสอบค่อนขา้งเขม้งวด และปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170) ได้ให้
เหตุผลในการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรเพื่อเป็นการหารายไดใ้หแ้ก่รฐับาลไวด้งันี้ 

“เนื่องจากภาษีศุลกากรเก็บจากสนิค้าเมื่อน าเข้าหรอืส่งออกโดยตัง้ด่านหรอืก าหนดเส้นทางการ
ขนส่งขึน้ทีต่น้ทางน าเขา้หรอืส่งออก การจดัเกบ็จงึท าไดส้ะดวกและเป็นทางไดเ้งนิภาษอีากรจ านวน
มากพอที่จะเป็นรายได้ของรฐั โดยเฉพาะประเทศด้อยพฒันามกัต้องพึ่งพาอาศยัรายได้จากภาษี
ศุลกากรประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการภาษีอากรทัง้หมด โดยใช้พิกัดเพื่อรายได ้
(Revenue Tariff)” 
ในขณะที่บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 153-154) กล่าวว่า “รายได้จากภาษีศุลกากรมคีวามสมัพนัธ์

ในทางตรงกนัขา้มกบัระดบัของการพฒันาประเทศ” โดยบุญธรรม ราชรกัษ์ ไดอ้ธบิายว่า ในระยะทีป่ระเทศ
ก าลงัเริม่พฒันา รฐับาลของประเทศนัน้จะพึง่พารายไดจ้ากภาษศุีลกากรโดยเฉพาะจากอากรขาเขา้ ค่อนขา้ง
สงู เพราะ “ในระยะนัน้ ความตอ้งการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศมมีากและเป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็ไดง้่าย เพราะ
ผูม้หีน้าที่เสยีภาษศุีลกากรสามารถผลกัภาระภาษีไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการธุรกรรมได้” ต่อมาเมื่อประเทศ
พฒันาสงูขึน้ การพึง่พาการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศลดลง ก าแพงภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้ทีเ่คยตัง้ไว้
กค็่อยๆลดลง ท าใหร้ายไดข้องรฐับาลจากอากรขาเขา้ลดลง  

วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ (2542: 275) กล่าวในท านองเดยีวกบับุญธรรม ราชรกัษ์ว่า ภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศผู้จดัเก็บและภาวะเศรษฐกจิโลกเป็นตวัก าหนดการจดัเก็บภาษีศุลกากร ในภาวะที่
เศรษฐกจิของประเทศตกต ่า ประเทศต่างๆจะหนัมาใชภ้าษศุีลกากรเป็นเครือ่งมอืในการหารายไดม้ากขึน้ แต่
ภาษีศุลกากรจะมคีวามส าคญัลดน้อยลง ในระยะที่ประเทศมกีารพฒันาสูงขึ้นและเศรษฐกิจของประเทศ
เตบิโต 
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2.4.3.2 การจดัเกบ็ภาษีศลุกากรเพ่ือรกัษาเสถียรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกิจ 
บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 154) ได้กล่าวเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรในขอ้นี้

ไวว้่า “เสถยีรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกจิ” คอื “เสถยีรภาพของดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ” ในกรณี
ทีป่ระเทศประสบปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ รฐับาลจะใชภ้าษีศุลกากรเป็นเครื่องมอืเพื่อควบคุม
การน าเขา้เพื่อแก้ปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ กล่าวคอื รฐับาลจะปรบัพกิดัอตัราภาษศุีลกากรหรอื
ปรบัอตัราอากรขาเขา้ที่จดัเก็บจากสนิค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากต่างประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สนิค้า
ฟุ่มเฟือยทีน่ าเขา้จากต่างประเทศมรีาคาสูงขึน้ ปรมิาณการน าเขา้สนิค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศกจ็ะลดลง 
ปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิกจ็ะลดลง  

 
2.4.3.3 การจดัเกบ็ภาษีศลุกากรเพ่ือปกป้องคุ้มครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 29, 154) กล่าวว่า ภาษศุีลกากรทีเ่กบ็จากการน าเขา้หรอือากรขาเขา้เป็น
ภาษีที่รฐับาลวางรูปแบบให้มหีน้าที่หลกัหรอืให้ใช้เป็นเครื่องมอืเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
โดยบุญธรรม ราชรกัษ์ ไดอ้ธบิายไวด้งันี้ 

“ภาษศุีลกากรเกบ็จากสนิค้าที่น าเขา้เท่านัน้ สนิคา้ชนิดเดยีวกนัที่ผลติภายในประเทศจะไม่ถูกเก็บ
ภาษ ีดงันัน้ ภาษศุีลกากรจงึมลีกัษณะเป็นก าแพงกัน้สนิคา้จากต่างประเทศไม่ใหม้าแข่งขนักบัสนิคา้
ภายในประเทศอย่างเท่าเทยีมกนั การเก็บภาษีศุลกากรจากการน าเข้าจงึเกดิผลในการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ” (บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 154)  
ในขณะที ่ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170) กล่าวในท านองเดยีวกนัว่า หากรฐับาลไม่ต้องการน าเขา้

สนิคา้บางประเภทเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมขัน้ทารก (Infant Industry) รฐับาลกอ็าจจดัเกบ็อากรขาเขา้จาก
สนิคา้ประเภทนัน้ในอตัราทีสู่ง เพื่อให้สนิค้าน าเขา้ประเภทนัน้มรีาคาสูงจนไม่สามารถน าเขา้มาขายแข่งขนั
กบัสนิค้าที่ผลติภายในประเทศได้ นอกจากนี้ ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170) ยงักล่าวว่า หากรฐับาล
ตอ้งการคุม้ครองสนิคา้ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศและสนิคา้นัน้ต้องเสยีภาษสีรรพสามติ รฐับาลจะจดัเกบ็อากร
ขาเขา้จากสนิคา้ชนิดนัน้ทีส่่งเขา้มาจากต่างประเทศในสดัส่วนเดยีวกนักบัทีส่นิคา้ที่ผลติไดภ้ายในประเทศ
ตอ้งเสยีภาษสีรรพสามติ เพื่อใหส้นิคา้อยา่งเดยีวกนัไดร้บัภาระภาษเีท่าๆ กนั  

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 238) กล่าวว่า ประเทศทีก่ าลงัพฒันาในเอเชยี แอฟรกิา และลาตนิอเมรกิามกั
นิยมใชอ้ากรขาเขา้เป็นภาษปีกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ นอกจากนี้ สมนึก แตงเจรญิ 
(2538: 244) ยงัใหค้วามเหน็ว่า การปกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ โดยการจดัเก็บ
อากรขาเขา้จากสนิคา้ประเภทเดยีวทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ จะท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศมปีรมิาณ
การผลติเพิม่ขึน้ มรีาคาขายเพิม่ขึน้ และสรา้งผลก าไรเพิม่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากรฐับาลเลกิการจดัเก็บ
อากรขาเขา้จากสนิค้าประเภทนัน้ สนิค้าที่ผลติได้ภายในประเทศที่เคยได้รบัการปกป้องคุ้มครองจะได้รบั
ผลกระทบทนัท ีดงันัน้ จงึมคีวามพยายามที่จะใช้มาตรการเพื่อชดเชยความเสยีหายให้แก่อุตสาหกรรม
ภายในประเทศเนื่องจากการเลกิการเกบ็ภาษศุีลกากร 
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2.4.3.4 การจดัเก็บภาษีศุลกากรเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการรกัษาเสถียรภาพราคาของผู้ผลิต 
(Producer’s Prices) และดดูซบัก าไรส่วนเกินจากผูส่้งออก 

บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 29) กล่าวว่า อากรขาออกจดัเก็บจากผู้ส่งออกสินค้าไปยงัตลาด
ต่างประเทศ โดยทัว่ไป อากรขาออกท าหน้าที ่2 ประการ คอื   

ประการท่ี 1 เป็นเครือ่งมอืในการรกัษาเสถยีรภาพของราคาผูผ้ลติ (เสถยีรภาพของราคาผูผ้ลติ คอื 
ราคาที่ผู้ผลติได้รบัซึ่งจะมผีลต่อรายได้ของผู้ผลติ) กระท าได้โดยการก าหนดอตัราอากรขาออกของสนิค้า
ส่งออกให้มลีกัษณะเป็นอตัราเลื่อนได้ (Sliding Scale) กล่าวคอื พกิดัอตัราศุลกากรที่จดัเก็บจากสนิค้า
ส่งออกใหเ้ปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของระดบัราคา เมื่อราคาส่งออกสูงขึน้ พกิดัอตัราศุลกากรกจ็ะสูงขึน้ 
โดยทัว่ไปอตัราเลื่อนไดด้งักล่าวจะใชจ้ดัเกบ็จากสนิคา้เกษตรทีม่ตีลาดต่างประเทศแน่นอน  

ประการท่ี 2 ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการดูดซบัก าไรส่วนเกนิจากผูส้่งออกในกรณีทีผ่ลติภณัฑข์ัน้ปฐมที่
ส่งออกนัน้มกี าไรส่วนเกนิ (บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 154) 
 
2.4.3.5 การจดัเกบ็ภาษีศลุกากรเพ่ือเป็นเครื่องมือเปล่ียนแปลงของระดบัราคาและต้นทุนการผลิตสินค้า 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 235, 274) กล่าวว่า วตัถุประสงคข์องการเกบ็ภาษศุีลกากรในระยะเริม่แรก คอื การ
แสวงหารายได้ใหแ้ก่รฐั ในระยะต่อมา ปรากฏว่าวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้เปลี่ยนแปลงและพฒันายิง่ขึน้ ในปจัจุบนั ภาษี
ศุลกากรไดถู้กน าไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ยา่งอื่นๆทีก่วา้งขวางขึน้  และถูกน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ของระดบัราคาและตน้ทุนการผลติสนิคา้ เนื่องจากภาษศุีลกากร (อากรขาเขา้) เกบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศโดยไมเ่กบ็
จากสนิคา้ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ 
 
2.4.3.6 การจดัเกบ็ภาษีศลุกากรเพ่ือแก้ไขภาวะสงัคม 

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170-171) กล่าวว่า รฐับาลสามารถจดัเกบ็อากรขาเขา้ในอตัราสูงถงึรอ้ย
ละ 80 ของราคาเพื่อควบคุมปรมิาณการน าเขา้สนิค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศเพื่อป้องกนัความฟุ่มเฟือย
และเพื่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในประเทศและเพื่อสงวนเงนิตราต่างประเทศ ส่วนสนิค้าที่มคีวาม
จ าเป็นต่อการบรโิภคของประชาชนในประเทศหรอืเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ (เช่น ยารกัษาโรค 
หนังสอืต ารา เครื่องกฬีา อาวุธยุทโธปกรณ์) รฐับาลอาจลดหรอืยกเวน้อากรขาเขา้ใหห้รอืเรยีกเกบ็ในอตัรา
ต ่า  
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น รฐับาลใช้การจดัเกบ็อากรขาเขา้กบัสนิค้าน าเขา้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์น
การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรทีก่ล่าวมาขา้งตน้โดยส่วนใหญ่ รฐับาลโดยส่วนใหญ่มกัไม่ใชก้ารจดัเกบ็อากรขาออก
กบัสนิค้าส่งออก ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 170-171) ให้ขอ้สงัเกตว่า ประเทศต่างๆ ส่วนมากมกัมี
ขอ้ยกเวน้อากรขาออกให้กบัสนิค้าส่งออกเพื่อใหผู้้ผลติในประเทศสามารถส่งออกสนิคา้ไปแข่งขนัในตลาด
ต่างประเทศได ้อย่างไรกต็าม รฐับาลจดัเกบ็อากรขาออกจากสนิคา้ส่งออกน้อยชนิดเพื่อเหตุผลบางประการ 
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เช่น รกัษาระดบัราคาสินค้าในประเทศ เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสรมิสนิคา้ส่งออกบางประเภท 
 
2.5 หลกัการจดัเกบ็ภาษีศลุกากรตามกฎหมายศลุกากร 
 ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบักฎหมายภาษศุีลกากรซึง่แบ่งออกเป็นกฎหมายว่า
ดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากร หลกัการส าคญัของกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร
และพกิดัอตัราศุลกากร ผลกระทบของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร ความผดิทางศุลกากร ระบบภาษศุีลกากรที่
ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ เหตุผลในการจดัเก็บภาษีศุลกากร และหน่วยงานราชการที่จดัเก็บภาษีศุลกากร 
เนื้อหาวรรณกรรมในหวัข้อนี้  ผู้วจิยัน ามาจากงานเขยีนและงานวจิยัของนักวชิาการ (บุญธรรม ราชรกัษ์ 
ปรดีา นาคเนาวทมิ สมนึก แตงเจรญิ และนวลน้อย ตรรีตัน์ ฯลฯ) และงานเขยีนของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร 
(วชิยั มากวฒันสุข มาโนช รอดสม และชชูาต ิอศัวโรจน์)  

การทีผู่ว้จิยัต้องการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องขา้งต้น เนื่องมาจากเหตุผลทีว่่าขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรซีึง่เป็นประเดน็หลกัของงานวจิยันี้จะบรรลุวตัถุประสงค์ไดต่้อเมื่อมีการลดมาตรการกดีกนัทางการคา้ทัง้
ทางด้านภาษีศุลกากรและทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากร การเขา้ใจเรื่องขา้งต้นจะช่วยใหผู้้วจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้ดี
และขอ้เสยีของการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี นอกจากนี้ การที่ผู้วจิยัต้องการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง
ขา้งต้น เนื่องมาจากค ากล่าวของ Michael H. Lane ทีอ่้างถงึในนวลน้อย ตรรีตัน์ (2543: 61) ทีว่่า กรม
ศุลกากรเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นขอ้ต่อทีก่่อใหเ้กดิการคา้ระหว่างประเทศ กรมศุลกากรไม่ใช่เป็นเพยีงหน่วยงาน
ที่มหีน้าที่จดัเก็บภาษีให้แก่รฐับาลเท่านัน้ แต่ยงัเป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ
การเมอืงและสงัคม ดงันัน้ การด าเนินงานของกรมศุลกากรทีโ่ปร่งใสย่อมส่งเสรมิและลดอุปสรรคทางการคา้
ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี 

 
2.5.1 กฎหมายศลุกากร 

กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายทีถู่กบญัญตัิขึน้เพื่อจดัเกบ็ภาษจีากการน าเขา้และส่งออกสนิค้าทุก
ขัน้ตอน กฎหมายศุลกากรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติค่อนข้างมาก จัดเป็นกฎหมายที่มี
รายละเอยีดแบบฟอรม์การปฏบิตัมิากทีสุ่ด (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 25) 

ตามมาตรา 10 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 “บรรดาค่าภาษนีัน้ 
ให้เก็บตามบทพระราชบญัญตัินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสยีค่าภาษีให้เสียแก่
พนกังานเจา้หน้าทีใ่นเวลาทีอ่อกใบขนสนิคา้ให”้ 

จากบทบญัญัติของมาตราดงักล่าว ภาษีศุลกากรจะถูกจดัเก็บตามพระราชบญัญัติศุลกากรและ
กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรประกอบกนั กฎหมายศุลกากรจงึสามารถแยกพจิารณาเป็น  2 กลุ่ม คอื 
กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร 
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2.5.1.1 กฎหมายว่าด้วยการศลุกากร 
พระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 เป็นกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและระเบยีบพธิี

การศุลกากร18ฉบบัแรกทีใ่ชถ้อืปฏบิตัสิบืต่อมาจนถงึปจัจบุนั พระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 
ไดถู้กแก้ไขเพิม่เตมินับตัง้แต่ พ.ศ. 2469 ถงึ พ.ศ. 2554 รวม 21 ครัง้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
กบัสภาพความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั (มาโนช รอดสม, 2555: 1-2) กฎหมายศุลกากรในปจัจุบนัจงึมี
ทัง้สิน้ 22 ฉบบั ดงัต่อไปนี้ 

1. พระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 
2. พระราชบญัญตัศุิลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) พุทธศกัราช 2471 
3. พระราชบญัญตัศุิลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2472 
4. พระราชบญัญตัศุิลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พุทธศกัราช 2474 
5. พระราชบญัญตัศุิลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พุทธศกัราช 2475 
6. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่6) พุทธศกัราช 2479 
7. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่7) พุทธศกัราช 2480 
8. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่8) พุทธศกัราช 2480 
9. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พุทธศกัราช 2482 
10. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่10) พุทธศกัราช 2483 
11. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่11) พุทธศกัราช 2490 
12. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่12) พุทธศกัราช 2497 
13. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่13) พุทธศกัราช 2499 
14. ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่329 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 
15. พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 พ.ศ.2528 
16. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2534 
17. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่15) พ.ศ. 2540 
18. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่16) พ.ศ. 2542 
19. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2543 
20. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 
21. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่19) พ.ศ. 2548 

                                                           
18 พธิกีารศุลกากร (Customs Procedure) เป็นกฎเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัใินการด าเนินพธิกีารเพือ่เสยีภาษศีุลกากรเมือ่มกีารน าสนิคา้เขา้หรอืส่ง
สนิคา้ออก ซึง่เป็นกฎเกณฑห์รอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดัเกบ็อากร วธิคีวบคุมสนิคา้ การจดัท่าเรอื ท่าอากาศยาน การควบคุมแลกเปลีย่น
เงนิตรา ขอ้หา้มขอ้ก ากดั การเดนิเรอื การขนส่งทางบก ทางรถไฟและทางอากาศ พธิกีารศุลกากรมกัก าหนดขึน้อย่างสอดคลอ้งกบัความนิยม
ทางการคา้ระหว่างประเทศ (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 169)  
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22. พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 254819 (มาโนช รอดสม, 2555, 2-9) 
พระราชบญัญตัิศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 เป็นแม่บทของกฎหมายศุลกากร เป็นรูปแบบ

บทบญัญตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร มคีวามชดัเจนแน่นอน อย่างไรกต็าม การทีพ่ระราชบญัญตัศุิลกากร พระ
พุทธศักราช 2469 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาโดยกฎหมายศุลกากรหลายฉบบั ท าให้เรื่องเดียวกันมี
บทบญัญตัิอยู่หลายมาตราหรอืหลายฉบบั ไม่อยู่ในหมวดหมู่เดยีวกนั กฎหมายศุลกากรจงึค่อนข้างที่จะ
เข้าใจยากและเกิดการสบัสนพอสมควร (มาโนช รอดสม, 2555: 10) แม้กระนัน้ก็ตาม มาโนช รอดสม 
(2555: 10) ใหค้วามเหน็ว่า “กฎหมายศุลกากรจะหยุดอยู่กบัทีไ่ม่ได ้จะต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เตมิให้
ก้าวหน้าทนัสมยัตามสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ” บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 158) กล่าวในท านอง
เดยีวกนัว่า  

“การจดัเก็บภาษีศุลกากรของไทยได้ววิฒันาการตามระดบัของการพฒันาเศรษฐกจิ ตลอดจนการ
ปรบัปรุงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก รวมทัง้ตามพนัธกรณีที่
ประเทศไทยต้องปฏบิตัิตามภาคอีนุสญัญาระหว่างประเทศที่ได้ผูกพนัไว้ซึ่งมอียู่หลายพนัธกรณี
ดว้ยกนั”  
ผู้วจิยัจะวเิคราะห์การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและการคา้ของโลก รวมทัง้ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศในบทที ่4  
 

2.5.1.2 กฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศลุกากร  
กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร หมายถงึ “กฎหมายทีก่ าหนดว่าภาษศุีลกากรใหค้ดิและเกบ็กนั

อย่างไร ทัง้นี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้มหีน้าที่เก็บภาษีศุลกากรในอนัที่จะเก็บภาษีได้โดยถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมายและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นในอันที่จะทราบว่าตนจะต้องเสียภาษีอากรส าหรบัของที่น าเข้าหรอื
ส่งออกหรอืไมเ่พยีงใด”  (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 25) 

กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากรฉบบัแรก คอื พระราชบญัญตัพิกิดัอตัราศุลกากร พุทธศกัราช 
2478 ต่อมาไดถู้กยกเลกิและบญัญตัขิึน้ใหม่ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2503 ซึง่ไดม้กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ 56 ครัง้ เมื่อประเทศไทยไดน้ าพกิดัอตัราศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ ์(Harmonized System: 

                                                           
19 มาโนช รอดสม (2555: 9-10) ใหข้อ้สงัเกตว่า  

“การทีไ่มม่พีระราชบญัญตัศิุลกากร (ฉบบัที ่5) ต่อจากพระราชบญัญตัศิุลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พุทธศกัราช 2475 เนื่องจาก
ได้มีการก าหนดให้นับกฎหมายศุลกากรเรียงตามล าดับของกฎหมายศุลกากรแต่ละฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ โดยเริ่มต้นจาก
พระราชบญัญตัศิุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 เป็นฉบบัแรก ท าใหพ้ระราชบญัญตัศิุลกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พุทธศกัราช 
2475 เป็นพระราชบญัญตัศิุลกากร ล าดบัที ่5 และไดเ้รยีกชือ่พระราชบญัญตัศิุลกากรฉบบัต่อมาเป็นพระราชบญัญตัศิุลกากร (ฉบบัที ่
6) พุทธศกัราช 2479  รวมทัง้ไดต้ดัค าว่า “แกไ้ขเพิม่เตมิ” ออกจากพระราชบญัญตัศิุลกากรทีบ่ญัญตัอิอกมาใชบ้งัคบัภายหลงัดว้ย 
นอกจากนี้ การใชปี้พุทธศกัราชของกฎหมายศุลกากรแต่ละฉบบัมคีวามแตกต่างกนัระหว่างกฎหมายศุลกากรฉบบัแรกๆกบัฉบบัหลงั
ต่อๆมา โดยกฎหมายศุลกากรทุกฉบบัถึงฉบบัที่ 13 ใช้ “พุทธศกัราช” หลงัจากนัน้ใช้ “พ.ศ.” (เฉพาะกฎหมายศุลกากรฉบบัแรก
เท่านัน้ทีใ่ช ้“พระพุทธศกัราช”)”  
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HS) มาใชต้ามขอ้ผูกพนัของประเทศสมาชกิองคก์ารศุลกากรโลก (WCO) (และตามขอ้ผูกพนัในฐานะภาคี
อนุสญัญาระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ)์ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2531 เป็นต้นมา ประเทศไทยไดต้ราพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาใชบ้งัคบัแทนพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2503  ซึง่มี
ผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั (มาโนช รอดสม, 2555: 302) 

พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ม ี2 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ตวับทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ม ี21 มาตรา  
ส่วนที ่2 ภาคผนวก ม ี4 ภาค ประกอบดว้ย 
- ภาค 1 หลกัเกณฑก์ารตคีวามพกิดัอตัราศุลกากร ม ี6 ขอ้ 
- ภาค 2 พกิดัอตัราอากรขาเขา้ 
- ภาค 3 พกิดัอตัราอากรขาออก ม ี9 ประเภท 
- ภาค 4 ของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร ม ี18 ประเภท        

 
2.5.2 หลกัการส าคญัของกฎหมายศลุกากร 

หลกัการส าคญัของกฎหมายศุลกากรอาจแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
(1) เวลาแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษ ี
(2) ฐานในการค านวณภาษศุีลกากร 
(3) พกิดัอตัราภาษศุีลกากร 
(4) การยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ และเพื่อการ

สนบัสนุนส่งเสรมิการส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศ 
 

2.5.2.1 เวลาแห่งความรบัผิดในการเสียภาษี 
ตามมาตรา 10 วรรคแรกประกอบกับมาตรา 40 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร            

พระพุทธศกัราช 2469 ก่อนทีผู่น้ าของเขา้จะน าของใดๆ ออกไปจากอารกัขาของศุลกากร ผูน้ าของเข้าต้อง
ปฏบิตัใิหค้รบถว้นตามพระราชบญัญตัศุิลกากร และตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศุลกากร รวมทัง้ต้อง
ยืน่ใบขนสนิคา้โดยถูกตอ้ง และเสยีภาษอีากรจนครบถ้วนใหแ้ก่พนักงานเจา้หน้าทีใ่นเวลาทีอ่อกใบขนสนิคา้
ใหห้รอืวางเงนิไวเ้ป็นประกนั การขอวางเงนิประกนัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรก าหนด  

ดงันัน้ เวลาแห่งความรบัผดิในการเสยีภาษีศุลกากรเกดิขึน้ในเวลาที่พนักงานเจา้หน้าที่ออกใบขน
สนิคา้ใหแ้ก่ผูน้ าของเขา้ 
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2.5.2.2 ฐานในการค านวณภาษีศลุกากร 

ปจัจยัทีเ่ป็นฐานในการค านวณภาษศุีลกากรม ี3 ประการ คอื 
 สภาพของ 
 ราคาของ 
 พกิดัอตัราศุลกากร 

สภาพของ คอื สภาพของของที่น าเข้าหรอืส่งออก เช่น สภาพเก่าใช้แล้วหรอืสภาพใหม่ เป็นต้น  
(มาโนช รอดสม, 2555: 101) 

ราคาของ คือ ราคาศุลกากร กรมศุลกากรได้น า “ราคาศุลกากร” มาใช้แทน “ราคาอันแท้จริง
ทอ้งตลาด” ที่เคยใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิค่าภาษอีากรมาตัง้แต่ต้น ทัง้นี้ เพื่อรองรบัระบบราคา GATT ที่
ก าหนดขึน้มาจากความตกลงว่าดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariffs and Trade 
หรอื GATT) ทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณีต้องน ามาใชต้ามขอ้ผูกพนัทีม่ต่ีอองคก์ารการคา้โลก (World Trade 
Organization หรอื WTO) ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2543  

หลกัการส าคญัของระบบราคา GATT คอื การตรีาคาของทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศโดยยดึถอืราคา
ตามทีผู่ส้ ัง่ซือ้ในประเทศไดจ้า่ยไปจรงิใหก้บัผูข้าย (มาโนช รอดสม, 2555: 101) 

ประเทศไทยไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายศุลกากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชร้ะบบราคา  GATT 
ตามพระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่17) พ.ศ.2543 โดยมทีัง้การยกเลกิ แก้ไขเพิม่เตมิ และบญัญตัขิึน้มา
ใหม่ในพระราชบญัญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 รวมทัง้ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่9) พุทธศกัราช 2482 ดว้ย (มาโนช รอดสม, 2555: 101) 
 
2.5.2.3 พิกดัอตัราศลุกากร 

พกิดัอตัราศุลกากรเป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีส่ าคญัในการค านวณภาษศุีลกากร 
วชิยั มากวฒันสุข (2551: 49) ใหค้วามหมาย “พกิดัอตัราศุลกากร” ไวด้งันี้  
“พกิดัอตัราศุลกากร หมายถึง การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มกีารซื้อขายกนัระหว่างประเทศออกเป็น
ประเภทและประเภทย่อย โดยมเีลขรหสัก ากบัประเภทและประเภทย่อยนัน้ๆ และก าหนดอตัรา
ค่าอากรศลุกากรของแต่ละประเภทย่อยเพื่อใหก้ารแบ่งกลุ่มหรอืประเภททีม่คีวามละเอยีดชดัเจน
แน่นอน”  
ตามกฎหมายศุลกากรของไทย พกิดัอตัราอากรขาเข้าอยู่ในภาค 2 พกิดัอตัราอากรขาออกอยู่ใน

ภาค 3 ของภาคผนวกของพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.253020  
วชิยั มากวฒันสุข (2551: 49) กล่าวดว้ยว่า พกิดัอตัราศุลกากรก่อใหเ้กดิผลดโีดยตรงต่อการผลติ 

การค้าและการลงทุน กล่าวคอื “ช่วยให้ผู้ผลติ ผู้ท าการค้าหรอืผู้ลงทุนสามารถค านวณต้นทุนของสนิค้าได้
                                                           
20 โปรดดพูกิดัอตัราอากรขาเขา้ในภาคผนวก ข. และ ค. พกิดัอตัราอากรขาออกในภาคผนวก ง. 
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อย่างแน่นอน ท าให้การวางแผนการผลติ การค้าและการลงทุนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และท าให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค” นอกจากนี้ พกิดัอตัราศุลกากรยงัมขีอ้ดอีกีหลายประการ ดงันี้   

“(1) เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการก าหนดอตัราอากร การแบ่งกลุ่มสนิคา้ออกเป็นหมวดหมู่ช่วยให้
การก าหนดอตัราอากรท าไดง้า่ยและถูกเป้าหมายตามนโยบายทางการคลงัหรอืตามสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกจิ 
(2) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บอากรศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถเก็บอากรได้
ถูกตอ้ง เป็นธรรมและรดักุมขึน้ 
(3) เพื่อใหง้านดา้นสถติ ิพกิดัศุลกากรช่วยใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูทางสถติสิะดวกขึน้ ใหข้อ้มลูทีถู่กต้อง
แน่นอน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายการเงิน การคลังของประเทศหรือ
ผูป้ระกอบการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจในดา้นการคา้ การลงทุน 
(4) เพื่อใหเ้กดิความสะดวกทางการคา้ระหว่างประเทศ การสื่อสาร การอ้างองิ และการใหข้อ้มลูต่อ
กนัท าใหร้วดเรว็ขึน้ สามารถเขา้ใจปญัหาและแกป้ญัหาไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 
(5) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสทิธปิระโยชน์ทางการค้า หรอืสทิธปิระโยชน์ทางศุลกากรกระท าได้
สะดวก ถูกตอ้ง และชดัเจนยิง่ขึน้ทัง้ในระดบัภูมภิาค หรอืการท าความตกลงทางการคา้แบบทวภิาคี
หรอืพหุภาค”ี (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 50) 
จากความหมายขา้งตน้ พกิดัอตัราศุลกากรแยกพจิารณาออกเป็นประเภทพิกดัและอตัราอากร 
ประเภทพิกดั 
ปจัจุบนัประเทศไทยใชพ้กิดัอตัราศุลกากรภายใต้ระบบฮารโ์มไนซ ์(Harmonized System: HS) ซึง่

มคีวามเป็นมา ดงันี้ 
การจ าแนกประเภทสินค้าภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ มพีื้นฐานมาจากระบบการจ าแนกประเภท

สินค้า “พกิดัศุลกากรเจนีวา” (Geneva Nomenclature) ซึ่งเป็นระบบการจ าแนกประเภทสนิค้าที่ประเทศ
ทัว่ไปยอมรบัและใชก้นัในทางการคา้ อย่างไรกต็าม “พกิดัศุลกากรเจนีวา” ไม่ประสบความส าเรจ็ในการเป็น
ระบบการจ าแนกประเภทสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 50) 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมและการพฒันาระบบการค้า
โลก คณะมนตรคีวามร่วมมอืทางศุลกากร (Customs Co-operation Council : CCC ซึง่ปจัจุบนัมชีื่อเป็น
ทางการว่า “องคก์ารศุลกากรโลก” (World Customs Organization : WCO) จงึไดด้ าเนินการศกึษาพฒันา
ระบบการจ าแนกประเภทสินค้าที่เป็นสากล โดยอาศยัระบบ CCCN และระบบ SITC เป็นหลกั องคก์าร
ศุลกากรโลก (WCO) ใช้เวลาศกึษาพฒันาระบบการจ าแนกประเภทสินค้าทีเ่ป็นสากลกว่า 13 ปี ระบบ
การจ าแนกประเภทสนิค้าที่เป็นสากลจงึส าเรจ็สมบูรณ์มชีื่อเรยีกว่า “The Harmonized Commodity 
Description and Coding System” หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “พกิดัศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ์” ซึง่เป็นระบบทีม่ ี
ความละเอียดมากขึ้นในการจ าแนกประเภทสินค้า และประเภทพกิัดของสนิค้าถูกก าหนดจากชนิดและ
ลกัษณะการใชง้านเป็นหลกั นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดค านิยามของของบางชนิดหรอืความหมายใหม่ของ
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ค าใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีรวมทัง้ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัเกณฑห์รอืกฎทัว่ไปในการตีความพกิดั
ศุลกากร พรอ้มกนันี้ไดก่้อตัง้อนุสญัญาระหว่างประเทศฉบบัใหม่ชื่อ “International Convention on the 
Harmonized Commodity Description and Coding System” (“อนุสญัญาระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ์”) 
มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2531 (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 50) 

ประเทศไทยได้เขา้เป็นภาคอีนุสญัญาระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ์ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2526 
จงึตอ้งปฏบิตัติามพนัธกรณทีีก่ าหนดในอนุสญัญาระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ ์ดงันี้ 

“(1) ประเทศภาคอีนุสญัญาระบบฮารโ์มไนซต์อ้งจดัท ากฎหมายพกิดัอตัราศุลกากร อนัประกอบดว้ย
การจ าแนกประเภทพกิดัสนิค้า ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารตคีวามการจ าแนกประเภทพกิดัสนิค้าให้
สอดคลอ้งกบับทบญัญตัใินภาคผนวกของอนุสญัญาระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ์ 
(2) สถติขิองสนิคา้น าเขา้และส่งออกของประเทศภาค ีต้องสอดคลอ้งกบัการจ าแนกประเภทพกิดั
ศุลกากรในระบบฮารโ์มไนซ์ โดยใช้เลขรหสัของประเภท ประเภทย่อย หมายเหตุของหมวด ของ
ตอนและของประเภทยอ่ยในระบบฮารโ์มไนซ ์
(3) หากมกีารแก้ไขระบบฮารโ์มไนซ์ ประเภทภาคอีนุสญัญาระบบฮารโ์มไนซ์ต้องแก้ไขกฎหมาย
พกิดัศุลกากรและสถติขิองสนิคา้น าเขา้และส่งออกใหส้อดคลอ้งกบัการแก้ไขดงักล่าว ทัง้นี้นับตัง้แต่
วนัทีก่ารแกไ้ขระบบฮารโ์มไนซม์ผีลบงัคบัใช้ 
(4) ประเทศภาคอีนุสญัญาระบบฮารโ์มไนซ ์ต้องจดัท าและเปิดเผยสถติสินิคา้น าเขา้และส่งออกของ
ตนต่อสาธารณชน โดยสอดคล้องกบัเลขรหสั 6 ตวัของระบบฮารโ์มไนซ์ หรอืโดยความรเิริม่ของ
ประเทศภาคอีนุสญัญาฯ จะเปิดเผยสถติดิงักล่าวในระดบัทีเ่กนิกว่านัน้ก็ได้ หากการเปิดเผยที่ว่านี้
มไิดต้อ้งหา้มดว้ยเหตุผลพเิศษ เช่น เป็นความลบัในทางการคา้หรอืความมัน่คงของประเทศ 
(5) หากประเทศภาคอีนุสญัญาฯ มคีวามขดัแยง้ในการจ าแนกประเภทพกิดัหรอืการตคีวามของ
สนิค้า การจ าแนกประเภทพกิดัของสนิค้าระหว่างกนั ให้ประเทศภาคอีนุสญัญาฯ ที่เป็นคู่กรณีกนั
เจรจาตกลงกนัเองใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได ้หากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัไดใ้หน้ าขอ้พพิาท
นัน้เสนอคณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อพจิารณาและเสนอแนะเพื่อระงบัข้อพพิาทนัน้ หาก
คณะกรรมการระบบฮารโ์มไนซ์ไม่สามารถระงบัขอ้พพิาทนัน้ได้ ให้คณะกรรมการฯ น าเรื่องเสนอ
คณะมนตรคีวามรว่มมอืทางศุลกากรพจิารณาตดัสนิ 
(6) การจ าแนกประเภทพกิดัของสนิคา้ต้องสอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการระบบฮารโ์มไนซห์รอื
คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร และต้องถือปฏิบัติตามค าอธิบายพิกัดศุลกากร (HS 
Explanation Note: EN/HS) ค าวนิิจฉัยการจ าแนกประเภทพกิดั หรอืค าแนะน าอื่นๆ เกี่ยวกบัการ
ตคีวามระบบฮารโ์มไนซแ์ละขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการตคีวามและการใชร้ะบบฮารโ์มไนซใ์ห้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั” (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 51-52) 

DPU



37 
 

ประเทศไทยไดย้กเลกิกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรเดมิทัง้หมดและตราพระราชก าหนดพกิดั
อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อน าพกิดัอตัราศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ์มาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาระบบ
พกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ ์ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2531 (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 50) 

พกิดัอตัราศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ์ก าหนดอยู่ในภาค 1 และภาค 2 ของภาคผนวกในพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 นับตัง้แต่พกิดั HS ฉบบัแรกมผีลใชบ้งัคบัในปี พ.ศ.2531 พกิดั HS 
ไดร้บัการแก้ไขมาแลว้รวม 5 ครัง้ คอืในปี พ.ศ.2535 พ.ศ.2539 พ.ศ.2545 พ.ศ.2550 และพ.ศ.2555 ซึง่
พกิดั HS 2012 ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในปจัจุบนัถูกน ามาใชเ้มื่อวนัที ่1 มกราคม 2555 (มาโนช รอดสม, 2555: 
303)   

พกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซอ์าเซยีน (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature: AHTN) เป็นระบบ
จ าแนกพกิดัศุลกากรของประเทศสมาชกิอาเซยีนที่ถูกน ามาใช้จ าแนกประเภทสนิค้าเพื่อวตัถุประสงค์ด้าน
อตัราอากรของประเทศสมาชกิอาเซยีน  

AHTN ใชพ้กิดั HS ขององคก์ารศุลกากรโลก (WCO) และเพิม่หลกัที ่7 และ 8 เขา้ไปรองรบัรายการ
สนิคา้ประเภทย่อยตามความต้องการในกลุ่มอาเซยีน เรยีกว่าประเภทย่อยอาเซยีน ทัง้นี้ AHTN ตัง้อยู่บน
ฐานของ HS ฉบบัทีท่นัสมยัของ WCO ดงันัน้ เมื่อใดที ่HS ไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไข AHTN จะต้องปรบัปรุง
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ข HS ของ WCO ดว้ย (มาโนช รอดสม, 2555: 303)   

การใชพ้กิดั AHTN ระบบเดยีวของอาเซยีนท าใหเ้กดิความสะดวกดา้นศุลกากร การจดัเกบ็สถติแิละ
การลดอุปสรรคทางการคา้ (วชิยั มากวฒันสุข, 2551:  57) 
 อตัราอากร 

การเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสินค้าที่ส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรต้องเก็บตามอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ทัง้นี้  ตามที ่    
พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 4 วรรคแรก บญัญตัไิวว้่า “ของทีน่ าหรอืพาเขา้มาใน
หรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรนัน้ ให้เรยีกเก็บและเสยีอากรตามที่ก าหนดไว้ในพกิัดอัตราอากรท้าย    
พระราชก าหนดน้ี” 

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 อตัราอากรศุลกากรม ี2 ประเภท 
คอื อตัราอากรตามราคาและอตัราอากรตามสภาพ 

ประเภทท่ี 1 อตัราอากรตามราคาหรอืตามมูลค่า (Ad Valorem Tariffs) คอื อตัราอากรที่ใช้
จดัเกบ็ภาษศุีลกากรโดยคดิเป็นรอ้ยละของราคาหรอืมลูค่าสนิคา้ทีน่ าเขา้หรอืส่งออก (เช่น รอ้ยละ 5, รอ้ยละ 
10, รอ้ยละ 30 เป็นต้น) โดยสนิคา้ขาเขา้คดิจากรอ้ยละของราคา C.I.F (Cost – Freight – Insurance) หรอื
ในกรณีการน าเขา้จะใช้ราคา C.I.F เป็นฐานในการค านวณภาษี ส่วนภาษีขาออกคดิเป็นรอ้ยละของราคา 
F.O.B. (Free on Board) หรอืในกรณีการส่งออกจะใชร้าคา F.O.B. เป็นฐานในการค านวณภาษ ี(มาโนช 
รอดสม, 2555: 305; บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 155; วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 60)  
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ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 172) เหน็ว่าการจดัเก็บภาษีศุลกากรในอตัราอากรตามราคาเป็นการ
จดัเกบ็ภาษทีี่เป็นธรรม เพราะ “เก็บตามมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้น าเขา้หรอืส่งออก สนิคา้ประเภทเดยีวกนั
แต่ราคาต่างกนัก็ต้องเสยีภาษีต่างกนัตามราคา และการค านวณภาษีก็ท าได้ง่าย แต่ผู้เสยีภาษีอาจหาวธิี
แสดงราคาหรอืมกีารตรีาคาสนิคา้ใหต้ ่าเพื่อหลกีเลีย่งภาระภาษไีด้”  

ประเภทท่ี 2 อตัราอากรตามสภาพ (Specific Tariffs) คอื อตัราอากรทีใ่ชจ้ดัเกบ็ภาษศุีลกากรโดย
คดิตามปรมิาณ (เช่น น ้าหนัก ปรมิาตร ขนาดความยาว ตามจ านวนเป็นหบีเป็นห่อ) หรอืคดิต่อหน่วยหรอื
ตาม 1 หน่วยทีแ่น่นอนทางกายภาพของสนิคา้ทีน่ าเขา้หรอืส่งออก เช่น ชิน้ละ 20 บาท กโิลกรมัละ 30 บาท 
ลติรละ 0.05 บาท หลาละ 6 บาท อันละ 6 บาท หรอืหน่วยละ 6 บาท ของสินค้าที่น าเข้าหรอืส่งออก       
(มาโนช รอดสม, 2555: 305; บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 155; วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 60; ปรดีา นาค-
เนาวทมิ, 2526: 172))  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 172) กล่าวว่า มผีู้ต าหนิว่า การเก็บภาษีศุลกากรในอตัราอากรตาม
สภาพเป็นการจดัเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม เพราะ “สนิค้าประเภทเดยีวกนัมปีรมิาณเท่ากนัแต่อาจมรีาคา
ต่างกนั ถา้เกบ็ตามวธินีี้แลว้จะเสยีภาษเีท่ากนั สนิคา้ทีม่รีาคาต ่ากว่าย่อมอยู่ในฐานะเสยีเปรยีบ แต่การเรยีก
เกบ็อากรตามสภาพกระท าไดง้า่ยกว่า สามารถป้องกนัการทุจรติในการตรีาคาสนิคา้ไดด้กีว่า เพราะสามารถ
ควบคุมตรวจตราดสูภาพและจ านวนทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ได้” 

กรณีที่ของน าเข้าหรอืส่งออกใดที่พิกดัอตัราอากรท้ายพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 
2530  ไดก้ าหนดไวท้ัง้อตัราอากรตามราคาและอตัราอากรตามสภาพ (การจดัเกบ็แบบผสม) กรมศุลกากรจะ
ประเมนิภาษีทัง้ตามอตัราตามราคาและอตัราตามสภาพ แล้วเปรยีบเทยีบกนั และกรมศุลกากรจะใช้อตัรา
อากรทีเ่มือ่ค านวณค่าอากรศุลกากรแลว้ไดเ้งนิอากรสูงกว่าเป็นเกณฑใ์นการจัดเกบ็ภาษศุีลกากร ทัง้นี้ เพื่อ
อ านวยรายไดท้างการคลงั การก าหนดพกิดัอตัราศุลกากรมกัจะใชว้ธิกีารจดัเกบ็แบบผสม ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ในการท ารายได้ใหม้ากทีสุ่ด ตามทีพ่ระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 5 
บญัญตัไิว้ว่า “ของใดทีร่ะบุอตัราอากรทัง้ตามราคาและตามสภาพใหเ้สยีอากรในอตัราทีค่ดิเป็นเงนิสูงกว่า ” 
(มาโนช รอดสม, 2555: 305; บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 155)  

บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 158) ให้ข้อสงัเกตว่า อัตราอากรขาเข้าลดลงอย่างต่อเนื่อง “เพื่อให้
สอดคล้องกบัระบบเศรษฐกจิยุคใหม่ที่ต้องลดการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศลง เพื่อสรา้งความ
เป็นธรรมระหว่างกจิการขนาดเลก็หรอืกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนกบักจิการขนาดใหญ่ และเพื่อ
ลดความยุง่ยากในการตคีวาม รวมทัง้ระบบการคา้ของโลกมแีนวโน้มเปิดเสรมีากขึน้” 

อนึ่ง แมว้่าพกิดัอตัราอากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 จะก าหนดใหใ้ชอ้ตัรา
ตามราคาหรอือัตราตามสภาพ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรมีี
อ านาจทีจ่ะประกาศลด หรอืยกเวน้ หรอืเรยีกเกบ็อากรพเิศษเพิม่จากที่ก าหนดไวแ้ลว้กไ็ด ้โดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ตามทีจ่ะกล่าวต่อไปในหวัขอ้ 2.5.2.4 
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2.5.2.4 การยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรเพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และการ
สนับสนุนส่งเสริมการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ 

กฎหมายศุลกากรมีบทบัญญัติที่ก าหนดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และ
สนบัสนุนส่งเสรมิการส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยันี้ คอื พระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 และพระราชก าหนดพกิดั
อตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึง่แยกพจิารณาเป็น 5 กรณ ีดงันี้ 

กรณีท่ี 1 
พระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469, มาตรา 3 ไดใ้หอ้ านาจอธบิดกีรมศุลกากรทีจ่ะออก

ขอ้บงัคบัส าหรบักรมศุลกากรตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ โดยสามารถออกกฎระเบยีบให้เกิดความยดืหยุ่นแก่
การคา้ระหว่างประเทศ รวมทัง้ใหเ้กดิความสะดวกภาคเอกชนดว้ย (มาโนช รอดสม, 2555: 10) 

กรณีท่ี 2 
พระราชบญัญตัศุิลกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543 มสีาระส าคญั คอื “การจดัตัง้เขตปลอดอากร การ

ขยายขอบเขตของการด าเนินงานของคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นให้กว้างขึน้กว่าเดมิ และการขยายระยะเวลาและ
การใชห้ลกัประกนัค่าภาษอีากรส าหรบัการคนือากรเพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทว ิตลอดจนการโอนหรอื
การจ าหน่ายของใดๆระหว่างระบบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสรมิการ
ส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้” (มาโนช รอดสม, 2555, 7) 

กรณีท่ี 3 
พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดย

ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีนการออกประกาศกระทรวงการคลงัเพื่อลดอตัราอากร ยกเวน้อากร หรอื
เรยีกเกบ็อากรพเิศษส าหรบัของใดๆ กไ็ดท้ีพ่จิารณาเหน็ว่าเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี้ 
ตามทีพ่ระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 12 บญัญตัไิวด้งันี้ 

        “เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรอืเพื่อความผาสุกของประชาชน หรอืเพื่อ
ความมัน่คงของประเทศ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีมี
อ านาจประกาศลดอัตราอากรส าหรบัของใดๆ จากอตัราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากร หรอื
ยกเวน้อากรส าหรบัของใดๆ หรอืเรยีกเก็บอากรพเิศษเพิม่ขึน้ส าหรบัของใดๆ ไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิ
ของอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรส าหรบัของนัน้ ทัง้นี้โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้

 การประกาศ การยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา” 
บทบญัญตัใินมาตรา 12 ขา้งต้น จงึเป็นบทบญัญตัเิหนือมาตรา 4 วรรคแรกแห่งพระราชก าหนด

พกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ทีบ่ญัญตัวิ่า “ของทีน่ าหรอืพาเขา้มาในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรนัน้ 
ใหเ้รยีกเกบ็และเสยีอากรตามทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราอากรทา้ยพระราชก าหนดนี้” 
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กรณีท่ี 4 
พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดย

ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรีในการออกประกาศกระทรวงการคลงัเพื่อยกเว้น ลด หรอืเพิม่อากร จาก
อตัราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากร เพื่อปฏบิตัติามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่เหน็ว่าเป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี้ ตามทีพ่ระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 
14 บญัญตัไิวด้งันี้ 

“เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัตามสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีมี
อ านาจประกาศยกเวน้ ลด หรอืเพิม่อากร จากอตัราทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากร หรอืประกาศ
เรยีกเก็บอากรตามอัตราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากรส าหรบัของที่มถีิน่ก าเนิดจากประเทศที่
ร่วมลงนามหรอืลกัษณะตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืความตกลงดงักล่าว ทัง้นี้ จะก าหนดหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด”้ 
มาตรา 14 ขา้งตน้ มสีาระส าคญัดงันี้ 
(1) การใชอ้ านาจตามมาตรา 14 จะต้องกระท าเพื่อปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาหรอืความตกลง

ระหว่างประเทศทีเ่ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศไทย 
(2) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรก่ีอนจงึจะใช้

อ านาจตามมาตรา 14 ได้ คอืประกาศยกเว้น ลดหรอืเพิม่อากรจากอตัราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากร 
ส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากประเทศทีร่ว่มลงนามหรอืของทีม่ลีกัษณะตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืความตกลง 
ประกาศดงักล่าวจะก าหนดหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขใดๆ ไวด้ว้ย “กไ็ด”้ (ชชูาต ิอศัวโรจน์, 2541: 424) 
 การยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศมหีลายกรณ ีเช่น 
 1) การยกเว้นอากร ลดและเพิม่อตัราอากรตามขอ้ผูกพนัในความตกลงมารร์าเกชจดัตัง้องค์การ
การคา้โลก 
 2) การยกเว้นอากรตามขอ้ผูกพนัในความตกลงมารร์าเกชจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกส าหรบัสนิค้า
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน21 
 4) การยกเวน้อากรศุลกากรส าหรบัโครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน 
 5) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน-จนี 
 6) การลดอตัราอากรส าหรบัการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ระหว่างประเทศก าลงัพฒันา 
 7) การยกเวน้อากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากสาธารณรฐัสงิคโปร ์

                                                           
21 โปรดดูประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่21 
มกราคม 2551 ในภาคผนวก ช. และประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
(ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่18 มถุินายน 2551 ในภาคผนวก ซ. 

DPU



41 
 

 8) การยกเวน้อากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากสาธารณรฐัประชาชนจนี 
 9) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากออสเตรเลยี 
 10) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากนิวซแีลนด์ 
 11) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากสาธารณรฐัประชาชน
บงัคลาเทศ 
 12) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากญีปุ่่น 
 13) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน-ญีปุ่น่ 
 14) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหล ี
 15) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน-สาธารณรฐัอนิเดยี 
 16) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลีย-
นิวซแีลนด ์(มาโนช รอดสม, 2555: 313-314) 
 17) การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน22 

 บทบญัญตัใินมาตรา 14 ขา้งต้น จงึเป็นบทบญัญตัเิหนือมาตรา 4 วรรคแรกแห่งพระราชก าหนด
พกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ทีบ่ญัญตัวิ่า “ของทีน่ าหรอืพาเขา้มาในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรนัน้ 
ใหเ้รยีกเกบ็และเสยีอากรตามทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราอากรทา้ยพระราชก าหนดนี้” 

อ านาจของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในการออกประกาศกระทรวงการคลงัเพื่อยกเว้นอากร
และลดอตัราอากรตามมาตรา 14 เพื่อปฏบิตัิตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศนี้ ผู้เขยีนจะน าไป
วเิคราะหใ์นบทที ่4  

กรณีท่ี 5 
นอกจากประกาศกระทรวงการคลงัที่ออกโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเพื่อยกเวน้อากรหรอื

ลดอตัราอากรใหแ้ก่สนิคา้บางประเภทบางชนิดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 12 หรอืมาตรา 14 แห่งพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึง่กล่าวในกรณีที ่4 ขา้งต้นแลว้ ภาค 4 ของภาคผนวกทา้ยพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 253023 ได้ก าหนดของที่ไดร้บัการยกเวน้อากรไว้ 18 ประเภท24 ของที่
ได้รบัการยกเว้นอากรประเภทที่ 10 คอื ของที่ได้รบัเอกสทิธิ ์ตามขอ้ผูกพนัที่ประเทศไทยมอียู่ต่อองค์การ

                                                           
22 โปรดดปูระกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ลงวนัที ่6 มกราคม 
2555  ในภาคผนวก ฉ. และประกาศกรมศุลกากรที ่1/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์และพธิกีารเกีย่วกบัการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากร
ส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ลงวนัที ่6 มกราคม 2555  ในภาคผนวก ฌ. 
23 โปรดดภูาค 4 (ของทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากร) ของภาคผนวกทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ไดใ้นภาคผนวก จ. 
24 วชิยั มากวฒันสุข (2551: 439) กล่าวว่า ของทีไ่ดร้บัยกเวน้อากร หมายถงึ “ของน าเขา้หรอืส่งออกทีไ่ดร้บัการยกเวน้อากรศุลกากรโดยมี
เงือ่นไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ...... ของทีไ่ด้รบัยกเวน้อากรนี้ มทีัง้หมด 18 ประเภท เป็นการยกเวน้อากรขาเขา้ 17 ประเภท และยกเวน้อากรขา
ออก 1 ประเภท โดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการยกเวน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละประเภท เช่น ยกเวน้อากรตามวตัถุประสงคใ์นการน าของนัน้
เขา้หรอืส่งออก ฐานะพเิศษของบุคคลผูน้ าเขา้หรอืส่งของออก หรอืตามสภาพของของ เป็นตน้” 
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สหประชาชาติ หรอืตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอืตามสญัญากบันานาประเทศหรอืทางการทูต ซึ่งได้
ปฏบิตัต่ิอกนัโดยอธัยาศยัไมตร ี

 
2.5.3 ผลกระทบของการจดัเกบ็ภาษีศลุกากร (Effects of Tariff) 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรของรฐับาลส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิของประเทศ 3 ดา้นดว้ยกนั คอื 
ดา้นราคาของสนิคา้ ดา้นการบรโิภค และดา้นการผลติ (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 172-173) 
 
2.5.3.1 ผลกระทบด้านราคาของสินค้า  

เนื่องจากภาษีศุลกากรมลีกัษณะเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้เสียภาษีสามารถผลกัภาระภาษีต่อไปให้
ผูบ้รโิภคได ้ในกรณทีีผู่น้ าเขา้สนิคา้ต้องเสยีอากรขาเขา้ ผูน้ าเขา้สนิคา้ก็จะบวกรวมภาษทีีต่นต้องเสยีเขา้ไป
ในราคาสนิค้าหรอืผลกัภาระอากรขาเขา้ไปยงัผู้บรโิภค การจดัเกบ็ภาษีศุลกากรจากสินค้าท่ีน าเข้าจึง
เป็นผลให้สินค้าท่ีน าเข้าซ่ึงต้องรบัภาระภาษีศลุกากรมีราคาสูงขึ้น ดงันัน้ ภาระภาษศุีลกากรส่วนใหญ่
จงึตกอยู่กับผู้อุปโภคบรโิภคสินค้าที่น าเข้ามากกว่าที่จะตกอยู่กับผู้ผลิตสนิค้าในต่างประเทศ (ปรดีา       
นาคเนาวทมิ, 2526: 173) 
 
2.5.3.2 ผลกระทบด้านการบริโภค  

การจดัเกบ็อากรขาเขา้จากสนิค้าที่น าเขา้ท าให้สนิค้าที่น าเขา้ชนิดนัน้มรีาคาสูงขึน้ เมื่อราคาสนิค้า
สงูขึน้ ปรมิาณการบรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้ย่อมลดต ่าลง หากสนิคา้ชนิดนัน้สามารถผลติไดภ้ายในประเทศและ
มคีุณภาพและราคาใกล้เคยีงกนั เป็นไปได้ที่ผู้บรโิภคจะหนัมาใช้สนิค้าที่ผลติได้ในประเทศแทน (ปรดีา    
นาคเนาวทมิ, 2526: 173) 
 
2.5.3.3 ผลกระทบด้านการผลิต  

เมือ่ภาษศุีลกากรท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้มรีาคาสงูขึน้อนัท าใหผู้บ้รโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้ลดลงและหนัไปใช้
สนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีส่ามารถผลติไดภ้ายในประเทศแทน  โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศทีท่ าการผลติ
ชนิดเดยีวกนักบัสนิค้าที่น าเข้าและถูกเก็บภาษีศุลกากรจะขยายตวัขึ้น ท าให้การผลติในประเทศมากขึ้น 
(ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 173) 

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 173) ใหค้วามเหน็ว่า “การเก็บภาษศุีลกากรจะท าใหร้าคาสนิค้าสูงขึน้
เพียงใด ท าให้การบรโิภคและการผลิตภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพยีงใดนัน้ ย่อมจะต้อง
พจิารณาถึงองค์ประกอบหลายอย่าง อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ และส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษา
ทางดา้นราคา เพราะการเปลีย่นแปลงทางดา้นการบรโิภคกด็ ีดา้นการผลติภายในประเทศกด็ ีเป็นผลมาจาก
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงของราคาเป็นส าคญั” 
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2.5.4 ความผิดทางศลุกากร25 

           ความผดิทางศุลกากรที่พบในการการน าเขา้ส่งออก สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท กล่าวคอื 
ความผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากร ความผดิฐานหลกีเลีย่งภาษอีากร ความผดิฐานส าแดงเทจ็ ความผดิฐานน า
ของตอ้งหา้มตอ้งก ากดัเขา้มาในหรอืส่งออกนอกราชอาณาจกัร และความผดิฐานฝา่ฝืนพธิกีารศุลกากร 
 
2.5.4.1 ความผิดฐานลกัลอบหนีศลุกากร 
             การลกัลอบหนีศุลกากร หมายถงึ การน าของที่ยงัไม่ได้เสยีค่าภาษีอากร หรอืของที่ควบคุมการ
น าเขา้หรอืของที่ยงัไม่ได้ผ่านพธิกีารศุลกากรโดยถูกต้องเขา้มาหรอืส่งออกไปนอกประเทศไทย โดยของที่
ลกัลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของทีต่้องเสยีภาษีหรอืไม่ต้องเสยีภาษีกไ็ด ้หรอือาจเป็นของต้องห้ามหรอืของ
ตอ้งก ากดัหรอืไมก่ไ็ด ้หากไมน่ ามาผ่านพธิกีารศุลกากร กม็คีวามผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากร ทัง้นี้ กฎหมาย
ศุลกากรได้ก าหนดโทษผู้กระท าผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากรส าหรบัความผดิครัง้หนึ่ง ๆ ไว้สูงสุดคอื ให้รบิ
ของทีล่กัลอบหนีศุลกากรและปรบัเป็นเงนิ 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษอีากร หรอืจ าคุกไม่เกนิ 10 ปี หรอื
ทัง้ปรบัและจ า 
  
2.5.4.2 ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 
            การหลกีเลีย่งภาษอีากร หมายถงึ การน าของทีต่้องช าระค่าภาษีอากรเขา้มาหรอืส่งของออกไป
นอกประเทศไทยโดยน ามาผ่านพธิกีารศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใชว้ธิกีารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมเีจตนาเพื่อ 
มใิหต้้องช าระค่าภาษอีากรหรอืช าระในจ านวนที่น้อยกว่าที่จะต้องช าระ เช่น ส าแดงปรมิาณ น ้าหนัก ราคา 
ชนิดสนิคา้ หรอืพกิดัอตัราศุลกากรเป็นเทจ็ เป็นต้น ดงันัน้ ผูน้ าเขา้หรอืส่งออกทีม่คีวามผดิฐานหลกีเลีย่ง
ภาษีอากรจงึมคีวามผดิฐานส าแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วย กฎหมายศุลกากรได้ก าหนดโทษผู้กระท าผดิฐาน
หลกีเลีย่งภาษอีากรไวส้งูสุดคอื ใหร้บิของทีห่ลกีเลีย่งภาษอีากรและปรบัเป็นเงนิ 4 เท่าของของราคารวมค่า
ภาษอีากร หรอืจ าคุกไม่เกนิ 10 ปี หรอืทัง้ปรบัและจ า แต่ในกรณีทีม่กีารน าของซุกซ่อนมากบัของทีส่ าแดง
เพื่อหลกีเลีย่งภาษอีากรส าหรบัของซุกซ่อน โทษส าหรบัผูก้ระท าผดิ คอื ปรบั 4 เท่าของอากรทีข่าดกบัอกี 1 
เท่าของภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษสีรรพสามติ และภาษเีพื่อมหาดไทยทีข่าด (ถ้าม)ี และใหย้กของทีซุ่กซ่อนมาให้
เป็นของแผ่นดนิ 
 
2.5.4.3 ความผิดฐานส าแดงเทจ็ 
            การส าแดงเทจ็ หมายถงึ การส าแดงใด ๆ เกี่ยวกบัการน าเขา้หรอืส่งออกสนิคา้ไม่ตรงกบัหลกัฐาน
เอกสารและขอ้เทจ็จรงิในการน าเขา้และส่งออก การกระท าผดิฐานส าแดงเทจ็มหีลายลกัษณะ ดงันี้  
  1. การยืน่ใบขนสนิคา้ ค าส าแดง ใบรบัรอง บนัทกึเรือ่งราว หรอืตราสารอยา่งอื่นต่อกรมศุลกากรเป็น

                                                           
25 ขอ้มลูนี้ไดม้าจาก website ของกรมศุลกากรเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2555, www.customs.go.th 
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ความเทจ็ หรอืไมบ่รบิูรณ์หรอืชกัพาใหห้ลงผดิในรายการใดๆกต็าม  
2. การไมต่อบค าถามของเจา้หน้าทีศุ่ลกากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายดว้ยความสตัยจ์รงิ 
3. การไมย่อมหรอืละเลย ไมท่ า ไมร่กัษาบนัทกึเรื่องราว หรอืทะเบยีน หรอืสมดุบญัช ีหรอืเอกสาร 
หรอืตราสารอย่างอื่น ๆ ซึง่กฎหมายศุลกากรก าหนดไว้ 
4. การปลอมแปลงหรอืใชเ้อกสาร บนัทกึเรือ่งราว หรอืตราสารอย่างอื่นทีป่ลอมแปลงแลว้ 
5. การแกไ้ขเอกสาร บนัทกึเรือ่งราว หรอืตราสารอยา่งอื่นภายหลงัทีท่างราชการออกใหแ้ลว้ 
6. การปลอมดวงตรา ลายมอืชื่อ ลายมอืชื่อยอ่ หรอืเครื่องหมายอยา่งอื่นของพนกังานศุลกากรซึง่
พนกังานศุลกากร นัน้ ๆ ใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย 

         การกระท าตามลกัษณะทีเ่ป็นไปตามขอ้ 1. – ขอ้ 6. ใหถ้อืเป็นความผดิโดยมติอ้งค านึงถงึว่าผูก้ระท า
ผดิมเีจตนาหรอืกระท าโดยประมาทเลนิเล่อหรอืไม ่ทัง้นี้ กฎหมายศุลกากรไดก้ าหนดโทษผูก้ระท าผดิฐาน
ส าแดงเทจ็ไวส้งูสุด คอื ปรบัเป็นเงนิไมเ่กนิ 50,000 บาท หรอืจ าคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน  
 
2.5.4.4 ความผิดฐานน าของต้องห้ามต้องก ากัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร  
             ของตอ้งหา้ม คอื ของทีม่กีฎหมายหา้มมใิหน้ าเขา้หรอืส่งออก เช่น วตัถุลามก ของทีม่กีารแสดงถิน่
ก าเนิดเป็นเท็จ ของที่ละเมดิลิขสิทธิห์รอืทรพัย์สินทางปญัญา เป็นต้น ส่วนของต้องก ากดั คือ ของที่จะ
น าเข้า-ส่งออกได้ ต้องได้รบัอนุญาตหรอืปฏบิตัใิห้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นัน้ๆ 
เช่น ตอ้งมใีบอนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมหรอืกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏบิตัติาม
ประกาศอนัเกีย่วกบัฉลากหรอืใบรบัรองการวเิคราะหห์รอืเอกสารก ากบัยา เป็นตน้ ของตอ้งก ากดัเหล่านี้หาก
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ฎหมายอื่นๆก าหนดแลว้ กส็ามารถน าเขา้หรอืส่งออกได ้
            กฎหมายศุลกากรไดก้ าหนดโทษผูก้ระท าผดิในการน าของตอ้งหา้มตอ้งก ากดัเขา้ประเทศไทยโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตส าหรบัความผดิครัง้หนึ่ง ๆ ไวส้งูสุด คอื ใหร้บิของทีห่ลกีเลีย่งขอ้หา้มขอ้ก ากดัและปรบัเป็น
เงนิ 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษอีากร หรอืจ าคุกไมเ่กนิ 10 ปี หรอืทัง้ปรบัและจ า  
 
2.5.4.5 ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศลุกากร 
             ในการน าเขา้และส่งออกสนิคา้แต่ละครัง้ผูน้ าเขา้และส่งออกจะต้องปฏบิตัใิหค้รบถ้วนตามทีก่ าหนด
ไว้ในกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้การบรหิารและการควบคุมการจดัเกบ็ภาษีอากร
และการน าเขา้-ส่งออกเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย การกระท าผดิฐานฝ่าฝืนพธิกีารศุลกากรมหีลายลกัษณะ 
เช่น การปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรผดิท่า การขอยืน่ปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรแบบใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามมาตรา 19 
ทว ิยอ้นหลงั 
          การกระท าความผดิฐานฝา่ฝืนระเบยีบทีก่ าหนดไวเ้กีย่วกบัพธิกีารศุลกากร ผูฝ้่าฝืนจะถูกปรบั 1,000 
บาท  
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2.5.5 ระบบภาษีศลุกากรท่ีก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ  
ภาษีศุลกากรจดัเก็บจากสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ภาษีศุลกากรจะยกเว้นให้เฉพาะ

สนิคา้บางอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บางประเทศอาจมรีะบบภาษีศุลกากรที่ก าหนด
ขึน้เป็นพเิศษ เพื่อยกเวน้การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรหรอืใหเ้สยีภาษศุีลกากรไปก่อนแลว้ขอคนืภายหลงั (ปรดีา 
นาคเนาวทมิ, 2526: 173) 

ระบบภาษีศุลกากรที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษที่รู้จกักนัแพร่หลาย ได้แก่ สนิค้าผ่านแดน คลงัสนิค้า
ทณัฑ์บน การอนุญาตให้น าเข้าชัว่คราว สหภาพศุลกากร เขตการค้าเสร ีและย่านอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 173-177) 
 
2.5.5.1 สินค้าผา่นแดน (Transit Trade)  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 173-174) อธบิายเกีย่วกบัสนิคา้ผ่านแดนไวด้งันี้ 
“การน าเขา้บางกรณีเป็นแต่เพยีงการน าสนิค้าผ่านเขา้ไปในอาณาเขตของอกีประเทศหนึ่งเท่านัน้ 
มไิด้น าเข้าเพื่อขายหรอืใช้บรโิภคในประเทศนัน้ ลกัษณะของการผ่านแดนจงึเป็นเพยีงเข้ามาแค่
เพยีงชัว่คราวเพื่อทีจ่ะน าออกไปภายหลงั การทีต่อ้งส่งสนิคา้ผ่านแดนอาจเป็นเพราะประเทศต้นทาง
หรอืประเทศปลายทางไม่มทีางออกสู่ทะเลหลวง จงึต้องท าความตกลงขอส่งสนิค้าผ่านแดน เช่น 
กรณีลาวขอส่งสนิคา้ผ่านแดนในไทย เป็นต้น สนิคา้ทีส่่งผ่านแดนเช่นนี้ ไม่ต้องเสยีภาษศุีลกากรใน
ประเทศที่ผ่านการที่ประเทศหนึ่งยอมให้มกีารส่งสนิค้าผ่านแดนเป็นการเอื้อเฟ้ือ และอาจได้ รบั
ประโยชน์บ้างจากค่าขนส่ง การรบัฝากสนิค้าชัว่คราว แต่ก็อาจมภีาระที่จะต้องคอยควบคุมมใิห้
สนิคา้ผ่านแดนซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษนีัน้ร ัว่ไหลออกมาสู่ตลาดในประเทศได้” 
ก่อนปี ค.ศ. 1921 มกีารเก็บภาษีศุลกากรจากสนิค้าที่ส่งผ่านแดน โดยประเทศหนึ่งจะท าการเก็บ

ภาษจีากสนิคา้ทีท่ าการขนถ่าย เดนิทางหรอืขนส่งผ่านดนิแดนของประเทศนัน้เพื่อไปสิน้สุดในต่างประเทศ 
การเกบ็ภาษสีนิคา้ผ่านแดนสิน้สุดลงหลงัจากมกีารท าขอ้ตกลงบารเ์ซโลนาว่าดว้ยเสรภีาพในการขนส่งสนิคา้
ผ่านแดน (Barcelona statue on Freedom of Transit) ในปี ค.ศ. 1921 ซึง่บงัคบัใหป้ระเทศต่าง ๆ ยนิยอม
ใหท้ าการขนส่งสนิคา้ผ่านแดนได ้(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 237) 
 
2.5.5.2 คลงัสินค้าทณัฑบ์น (Bonded Warehouse)  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 174) อธบิายเกีย่วกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นไวด้งันี้ 
“การน าเขา้ในบางกรณีกเ็ป็นการน าเขา้เพื่อส่งออกไปยงัประเทศอื่นอกีภายหลงั (Re-export) สนิคา้
ประเภทนี้มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัสนิคา้ทีผ่่านแดน แต่แทนทีจ่ะเดนิทางตรงไปยงัประเทศปลายทาง
เลยทเีดยีว สนิค้าเหล่านี้จะเก็บไว้ในคลงัสนิค้าทณัฑ์บนเพื่อน าส่งออกต่อไป ถ้าหากสนิค้านัน้ไม่
เดนิทางออกไปกจ็ะตอ้งเสยีภาษศุีลกากรตามปกต ิวธิกีารเช่นนี้เป็นทางอ านวยความสะดวกแก่ผูส้ ัง่
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สินค้ามาสต๊อกไว้เพื่อจ าหน่ายต่อไปในประเทศอื่น แต่ก็ต้องมมีาตรการที่จะป้องกันมใิห้สินค้า
เหล่านัน้รัว่ไหลกลบัเขา้สู่ตลาดภายในประเทศไดอ้กี” 

 
2.5.5.3 การอนุญาตให้น าเข้าชัว่คราว  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 174) อธบิายเกีย่วกบัการอนุญาตใหน้ าเขา้ชัว่คราวไวด้งันี้ 
“เป็นการยอมใหผู้้ผลติน าสินค้าบางอย่างซึง่อาจเป็นวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบการผลติเขา้ประเทศ
ได้โดยไม่ต้องเสยีภาษีศุลกากร แต่มเีงื่อนไขก าหนดให้ใช้สนิค้าเหล่านัน้ผลติเป็นสนิค้าส าเรจ็รูป 
แลว้ส่งออกไปขายต่างประเทศ และเพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามเงื่อนไข รฐัมกัจะควบคุมสนิคา้ส าเรจ็รปู
ทีส่่งออกไปขายต่างประเทศตามสดัส่วนการผลติทีใ่ชว้ตัถุดบิทีน่ าเขา้มา” 

 
2.5.5.4 วิธีการ Drawback  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 174) อธบิายเกีย่วกบัวธิกีาร Drawback ไวด้งันี้ 
“เป็นวธิกีารคลา้ยกบัการอนุญาตใหน้ าเขา้ชัว่คราว แต่แทนทีส่นิคา้ซึง่น าเขา้จะไดร้บัการยกเวน้ภาษี
ศุลกากรขาเขา้ สนิคา้เหล่านัน้จะต้องเสยีภาษเีช่นเดยีวกบัสนิคา้น าเขา้ตามปกตเิสยีก่อน ต่อเมื่อท า
การผลติหรอืแปรสภาพเป็นสนิค้าส าเรจ็รูป และส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศตามจ านวนที่ได้
สดัส่วนกนัแลว้ ผูผ้ลติอาจจะขอคนืภาษทีีช่ าระไปแลว้ได้” 

 
2.5.5.5 สหภาพศลุกากร (Customs Union)  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 174) อธบิายเกีย่วกบัสหภาพศุลกากร ไวด้งันี้ 
“เป็นความตกลงระหว่างประเทศ ซึง่มพีรมแดนใกลช้ดิตดิต่อกนั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่กนัและ
กนัในทางศุลกากร โดยก าหนดพกิดัอตัราภาษีศุลกากรและปรบัปรุงภาษอีื่นใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกนั 
หรอืยอมใหส้นิคา้ของแต่ละประเทศทีเ่ป็นสมาชกิเขา้ออกในเขตสหภาพโดยไม่ต้องเสยีภาษศุีลกากร 
กลายเป็น Free Trade Area จะเรยีกเกบ็เฉพาะสนิคา้จากประเทศนอกสหภาพเท่านัน้ ส่วนมากใช้
ระหว่างประเทศที่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกันในทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ และต้องพึ่งพาอาศัย
ผลติภณัฑข์องกนัและกนัอยูเ่ป็นประจ า เช่น สหภาพศุลกากรเบเนลุกซ ์(Benelux Customs Union) 
ระหว่างเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลุกเซมเบอร์ค เพื่อขยายปรมิาณการค้าระหว่างประเทศให้
สงูขึน้ เป็นตน้” 

 
2.5.5.6 เขตการค้าเสร ี(Free Trade Zone)  

วรเวทย ์ธ ารงธญัลกัษณ์ อ้างถงึใน ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 175) อธบิายเกี่ยวกบัเขตการคา้เสร ี
ไวด้งันี้ 
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“เนื่องจากการน าสนิคา้เขา้บางลกัษณะยงัไม่อาจก าหนดจุดหมายปลายทางไดแ้น่นอนหรอื
ยงัไมอ่าจส่งไปยงัจดุหมายปลายทางทนัทไีด ้ประเทศทีม่ที่าอากาศยานหรอืท่าเรอืทีเ่ป็นทางผ่านจงึ
วางมาตรการผ่อนคลายภาระภาษศุีลกากรโดยตัง้เป็นเขตการคา้เสร ี(Free Trade Zone) ซึง่เป็น
เขตจ ากดัตัง้อยูท่ีท่่าเรอืหรอืท่าอากาศยาน 

สินค้าต่างประเทศที่น าเข้ามาในเขตนี้สามารถน ามาตรวจตรา ตกแต่ง ออกร้าน แสดง 
คดัเลอืก ผสม จ าแนก ท าความสะอาด บรรจหุบีห่อใหม ่เกบ็รกัษา ประกอบ และแปรรปู โดยไม่ต้อง
เสียภาษีและอาจเก็บไว้ได้นานเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเสียค่าเก็บรกัษา ค่ าโกดงั และค่าประกันภยั 
จนกว่าจะน าสนิคา้นัน้ออกจากท่าไปยงัประเทศอื่น แต่ถ้าเคลื่อนยา้ยสนิค้านัน้เขา้มาในประเทศเจา้
บ้านก็ต้องเสยีภาษีศุลกากรเช่นเดียวกบัสินค้าธรรมดาทัว่ไป ทัง้นี้ก็เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
สนิคา้ทีผ่่านแดน ช่วยลดค่าใชจ้า่ยประเภททุนและมกีารด าเนินงานคล่องตวัขึน้” 

 
2.5.5.7 ย่านอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Free Export Zone or Export Processing Zone)  

ปรดีา นาคเนาวทมิ (2526: 175-176) อธบิายเกีย่วกบัยา่นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไวด้งันี้ 
“เป็นเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรบัประกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศโดยเฉพาะ ทัง้นี้ไม่ว่าการผลติหรอืการแปรรูปนัน้จะกระท าโดยใช้วตัถุดบิ
ภายในประเทศ หรอืสัง่วตัถุดิบหรอืวตัถุกึ่งส าเร็จรูป (Semi-Finished Products) เข้ามาจาก
ต่างประเทศกต็าม แต่อุตสาหกรรมนัน้จะต้องมลีู่ทางส่งออกไดด้ ีท าเงนิตราต่างประเทศไดใ้นอตัรา
สงู และสมควรจะเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเป็นปจัจยัผลติส าคญั (Labor Intensived Industry)” 
เมื่อพจิารณาจากแง่เศรษฐกจิเป็นส่วนรวมแลว้ เป็นที่ยอมรบักนัว่าการจดัตัง้ย่านอุตสาหกรรมเพื่อ

การส่งออกสามารถอ านวยประโยชน์ ไดด้งันี้ 
“1. เป็นการส่งเสรมิพฒันากจิการอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิการอุตสาหกรรม
ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการส่งออกโดยตรง 
2. เป็นแหล่งดงึดดูเงนิทุนทัง้จากภายในและภายนอก 
3. เพิม่พนูรายไดเ้งนิตราต่างประเทศ 
4. เปิดโอกาสในการจา้งงานใหม้มีากขึน้ 
5. มีการน าเอาเทคนิคใหม่ๆ ทัง้ด้านการผลิตและการจัดการมาใช้ในการประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม 
6. มกีารใชท้รพัยากรภายในประเทศเป็นส่วนประกอบ หรอืใชเ้ป็นปจัจยัส าคญัในการผลติ 
7. เปิดโอกาสใหม้กีารก่อตัง้กจิการอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆ  ขึน้ 
8. เป็นการกระจาย (Diversify) ประเภทสนิคา้ส่งออกใหม้ากชนิดยิง่ขึน้ 
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9. ท าให้การควบคุมกจิการอุตสาหกรรม ทัง้ในแง่ควบคุมให้ปฏบิตัติามกฎหมายตลอดจนควบคุม
ภาวะสิง่แวดล้อมเป็นพษิ อนัเนื่องมาจากกจิการอุตสาหกรรมสามารถกระท าได้ง่ายเพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมมารวมอยูบ่รเิวณเดยีวกนั จงึสะดวกต่อการด าเนินการควบคุม 
10. ท าให้รฐับาลมรีายได้จากการให้เช่าสถานที่ ตลอดจนรายได้จากการขายสาธารณูปการต่างๆ” 
(ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 176) 
ตามประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ 339 ผู้ประกอบกจิการอุตสาหกรรมในย่านอุตสาหกรรมเพื่อการ

ส่งออกจะได้ร ับงดเว้นการเสียอากรขาเข้า และ/หรือภาษีการค้าส าหรบัเครื่องจกัรและวัตถุดิบ ทัง้ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการกจิการที่ได้รบัอนุญาต และน ามาใช้ในการก่อสรา้ง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้ส่วนย่าน
อุตสาหกรรมเพื่อการการส่งออกในต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่ยกเวน้อากรศุลกากรใหแ้ก่เครื่องจกัร สนิคา้ทุน 
และวตัถุดิบที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ แต่อาจวางเงื่อนไขไว้
แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ (ปรดีา นาคเนาวทมิ, 2526: 176-177) 

 
2.5.6 เหตผุลสนับสนุนให้ใช้ภาษีศลุกากร (Tariff Arguments)  

เหตุผลทีส่นบัสนุนใหม้กีารเกบ็ภาษศุีลกากรมหีลายประการ เหตุผลทีส่ าคญัไดแ้ก่: 
(1) เหตุผลทางดา้นอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ (Terms of Trade Argument for Protection) 
(2) เหตุผลในการปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิ (Infant-Industry Argument for Protection) 
(3) เหตุผลในการต่อสูก้บัค่าแรงต ่าของต่างประเทศ (The Cheap - Labor Argument) 
(4) เหตุผลดา้นอื่นๆ (Other Arguments) 

(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 260)  
 

2.5.6.1 เหตผุลด้านอตัราการแลกเปล่ียนสินค้า 
การเกบ็ภาษศุีลกากรท าใหป้ระเทศหนึ่งสามารถปรบัอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ของตนใหเ้กดิความ

ไดเ้ปรยีบได ้ซึง่จะเป็นการเพิม่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการส่งสนิคา้ออก (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 262)  
 

2.5.6.2 เหตผุลในการปกป้องอตุสาหกรรมแรกเกิด 
บรษิัทและธุรกิจที่รเิริม่การผลติสนิค้าขึ้นเป็นครัง้แรกจะมตี้นทุนการผลติที่สูงเนื่องจากไม่มคีวาม

ช านาญงานและไมคุ่น้เคยกบัเทคนิคการผลติ รวมทัง้คนงานไม่มคีวามช านาญและมปีระสทิธภิาพต ่า บรษิทั
และธุรกจิในอุตสาหกรรมใหม่จงึจ าเป็นจะต้องได้รบัการปกป้องเป็นการชัว่คราวจากการแข่งขนัของบรษิทั
และธุรกจิเก่าๆ ทีด่ าเนินมานานในต่างประเทศ ภาษศุีลกากรจงึถูกน ามาใช้เพีอ่ปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิ 
(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 263)  
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2.5.6.3 เหตผุลในการต่อสู้กบัค่าแรงงานของต่างประเทศ 
ประเทศที่มคี่าแรงสูงกว่าประเทศอื่น อุตสาหกรรมของประเทศนี้จะเสียเปรยีบและไม่สามารถ

แข่งขนักบัอุตสาหกรรมของต่างประเทศทีม่คี่าแรงต ่าได ้จงึมแีนวความคดิในประเทศทีม่คี่าแรงสูงในการใช้
ภาษศุีลกากรปกป้องแรงงานของตนหรอืใช้ภาษีศุลกากรเพี่อป้องกนัผลผลติทีใ่ช้ค่าแรงต ่าจากต่างประเทศ
ไมใ่หเ้ขา้ไปแขง่ขนั ถา้ไม่มกีารใชภ้าษศุีลกากรเพื่อป้องกนัผลผลติทีใ่ชค้่าแรงต ่าจากต่างประเทศแลว้ ผูผ้ลติ
จะเสยีหาย ค่าแรงจะลดลงและมาตรฐานการครองชพีของแรงงานจะตกต ่าลงในที่สุด  (สมนึก แตงเจรญิ, 
2538: 265) 

 
2.5.6.4 เหตผุลด้านอ่ืน ๆ 

เหตุผลด้านอื่นๆที่สนับสนุนให้มีการเก็บภาษีศุลกากรเพี่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและ
เป้าหมายทีม่ใิช่ทางเศรษฐกจิอื่นๆ ไดแ้ก่: 

(1) การป้องกนัประเทศ (National Defense) 
(2) การอนุรกัษ์วฒันธรรมและค่านิยมทีด่งีาม (Cultural and Social Values) 
(3) การแกไ้ขความไมส่มบรูณ์ของระบบเศรษฐกจิ (Other Imperfections in the Economy)  
(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 267) 
 

2.5.6.4.1 การป้องกนัประเทศ 
อุตสาหกรรมบางประเภทอาจมคีวามส าคญัต่อการป้องกนัประเทศ การใชภ้าษศุีลกากรเพีอ่ปกป้อง

อุตสาหกรรมดงักล่าวเพื่อเพิม่ขดีความสามารถด้านการผลติจงึมคีวามจ าเป็น นักเศรษฐศาสตรย์อมรบัว่า
เป็นขอ้ยกเวน้ของการคา้เสร ี(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 268)  

2.5.6.4.2 การอนุรกัษ์วฒันธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 
สงัคมในบางประเทศให้ความส าคญัแก่การประกอบอาชพีและการอุตสาหกรรมบางประเภทและไม่

ตอ้งการใหส้ิง่เหล่านี้ถูกท าลายโดยสนิคา้น าเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้ประเภทหตัถกรรม
และสนิค้าพื้นเมอืงชนิดต่างๆที่ถูกแข่งขนัจากสนิค้าน าเขา้ทีม่รีาคาต ่ากว่า การใช้ภาษีศุลกากรเพื่อป้องกนั
สนิค้าน าเข้าที่มรีาคาต ่ากว่า  สงัคมยอมรบัได้และยนิยอมรบัภาระต้นทุนที่เกิดจากการปกป้องดงักล่าว 
(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 269) 

นอกจากนี้ การน าเขา้สนิค้าประเภทอุตสาหกรรมและสนิค้าจากโรงงานขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่
ผลิตในปริมาณมาก ท าให้เกิดการลดลงของการผลิตสินค้าพื้นเมืองและการหัตถกรรมขนาดเล็ก จึงมี
แนวความคดิในประเทศทีต่้องการอนุรกัษ์การผลติสนิคา้พื้นเมอืงและการหตัถกรรมขนาดเลก็เพื่อรกัษาวถิี
ชีวิตดัง้เดิมของประชาชนของตนไว้  ด้วยการใช้ภาษีศุลกากรเพี่อป้องกันการน าเข้าสินค้าประเภท
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อุตสาหกรรมและการผลติในปรมิาณมาก (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 269 - 270) 
 
2.5.6.4.3 ความไม่สมบรูณ์ของระบบเศรษฐกิจ 
 มาตรการด้านภาษีศุลกากรสามารถน าไปใช้เพื่อแก้ไขปญัหาความไม่สมบูรณ์ของระบบเศรษฐกิจ
บางประการทีป่ระเทศเผชญิอยู ่ซึง่ไดแ้ก่ปญัหาดงัต่อไปน้ี : 
 (1) ภาวะการว่างงาน (Unemployment) 
 (2) การกระตุน้การลงทุน (Investment Stimulation) 
 (3) การต่อตา้นการทุ่มตลาด (Anti-dumping) 

  (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 271) 

2.5.6.4.3.1 ภาวะการว่างงาน 
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย (Recession) การใช้ภาษีศุลกากรสามารถ

เพิม่การว่าจา้งงานได ้เนื่องจากภาษศุีลกากรช่วยป้องกนัสนิคา้น าเขา้จากต่างประเทศไม่ใหเ้ขา้ไปแข่งขนักบั
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่รฐับาลต้องการปกป้อง อุตสาหกรรมที่รฐับาลต้องการปกป้องจงึสามารถเพิม่
ปรมิาณการผลติอนัจะส่งผลใหเ้กดิการเพิม่การว่าจา้งงานในอุตสาหกรรมนัน้ตามไปดว้ย (สมนึก แตงเจรญิ, 
2538: 271 - 272) 

2.5.6.4.3.2 การกระตุ้นการลงทุน 
การใชภ้าษีศุลกากรจะกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ เนื่องจากภาษีศุลกากรช่วยจ ากดัการน าเขา้

สนิค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นการจ ากดัการน าเขา้สนิคา้ประเภทอุตสาหกรรม การจ ากดัการน าเขา้
ดงักล่าวจะกระตุ้นการพฒันาความสามารถด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศและกระตุ้นการไหลเข้าของ
เงนิทุนจากต่างประเทศ อนัน ามาซึ่งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิหรอืก่อให้เกดิภาวะฟ้ืนตวัจากภาวะ
ถดถอยในประเทศทีก่ าลงัพฒันา (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 272) 

นอกจากนี้ การจดัเก็บภาษีศุลกากรจากสนิค้าฟุ่มเฟือยที่น าเขา้จากต่างประเทศจะเพิม่สดัส่วนของ
การออมต่อรายได้ของบุคคลทีร่ ่ารวย กล่าวคอื บุคคลทีร่ ่ารวยจะซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟือยทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ
น้อยลง เงนิออมของบุคคลทีร่ ่ารวยสามารถน าไปใชจ้า่ยในการลงทุนหรอืเงนิออมของบุคคลทีร่ ่ารวยช่วยเพิม่
ทรพัยากรส าหรบัใชใ้นการลงทุน (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 272 - 273) 
 
2.5.6.4.3.3 การต่อต้านการทุ่มตลาด 

ภาษศุีลกากรสามารถถูกใชเ้ป็นมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด การทุ่มตลาดเป็นรปูแบบหนึ่งของการ
เลอืกปฏบิตัใินการก าหนดราคา (Price Discrimination) การทุ่มตลาดเกดิขึน้เมื่อผูข้ายสามารถก าหนดราคา 
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ขายทีแ่ตกต่างกนัระหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยผูข้ายจะคดิราคาสนิคา้ส่งออกต ่า
กว่าราคาขายภายในประเทศ ซึ่งถอืว่าไม่เป็นธรรมในทางการค้า ภาษีศุลกากรเป็นมาตรการหนึ่งในการ
ต่อตา้นหรอืแกไ้ขภาวะการเลอืกปฏบิตัใินการก าหนดราคาดงักล่าว (สมนึก      แตงเจรญิ, 2538: 273) 

 
2.5.7 หน่วยงานราชการท่ีจดัเกบ็ภาษีศลุกากร 

หน่วยงานราชการที่มอี านาจหน้าที่ในการจดัเก็บภาษีศุลกากร คอื กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงาน
สงักดักระทรวงการคลงั กรมศุลกากรมอี านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้น าเขา้-ส่งออก 
(2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
(3) จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติใหก้รมสรรพสามติ 
(4) จดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ใหก้รมสรรพากร 
(5) ป้องกนัและการปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ศุลกากร 
(6) ป้องกนัการลกัลอบและหลกีเลีย่งภาษสีนิคา้น าเขา้และส่งออก 
(7) ป้องกนัการคา้ของตอ้งหา้ม เช่น ยาเสพตดิ ผลติภณัฑห์า้มน าเขา้หรอืส่งออกอื่น ๆ 
(8) ป้องกนัและปราบปรามการคา้ทีไ่มถู่กตอ้งตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
(9) ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 
(10) ป้องกนัในการน าเขา้สนิคา้ทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศ 
(11) เสนอแนะเพื่อก าหนดนโยบายการจดัเกบ็ภาษอีากรในทางศุลกากรต่อกระทรวงการคลงั 
(12) ด าเนินการเกีย่วกบัการส่งเสรมิการผลติและการส่งออกโดยมาตรการทางภาษอีากร 
(13) สนบัสนุนและส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  
(14) อ านวยความสะดวกต่อการคา้และการท่องเทีย่วระหว่างประเทศเพื่อสนบัสนุนการลงทุนและ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 
(15) สนบัสนุนระบบการคา้ทีโ่ปรง่ใสและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทัว่โลก 
(16) ปกป้องสงัคมและประเทศชาต ิและปฏบิตังิานอื่นๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรฐับาล 
(17) เป็นจดุตรวจสนิคา้น าเขา้และส่งออก 
(18) เป็นจดุรวบรวมสถติทิางการคา้ระหว่างประเทศ 
(19) ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรอืตามที่กระทรวง 

หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 (มาโนช รอดสม, 2555: 1; วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 39; นวลน้อย ตรรีตัน์, 2543: 38, 59) 
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กรมศุลกากรใชอ้ านาจและปฏบิตัหิน้าที่ขา้งต้นภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่า
ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร ซึง่ไดก้ล่าวในหวัขอ้ 2.5.1 

วชิยั มากวฒันสุข (2551: 25) กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของกรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก เนื่องจากกฎหมายศุลกากรได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมตลอดมาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมกบั
สภาพความเปลีย่นแปลงของแต่ละยุคสมยั บทบาทและหน้าทีข่องกรมศุลกากรจากเดมิทีมุ่่งผลส าเรจ็ในการ
จดัเก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นส าคญัเปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
การควบคุมก ากบัดแูลการน าเขา้สนิคา้ทีอ่าจเป็นภยัอนัตรายต่อประชาชนรวมตลอดถงึการใหส้ทิธปิระโยชน์
ในด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขนัในเวทกีารค้าระหว่างประเทศและทดัเทยีมกบันานา
อารยประเทศ  
 
2.6 การค้าระหว่างประเทศ 

ในหวัข้อนี้ ผู้วิจยัจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับข้อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ข้อโต้แย้ง
การค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ และการลดอุปสรรคและปจัจยัในการส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้การคา้ระหว่างประเทศของไทย เนื้อหาวรรณกรรมในหวัขอ้นี้น ามาจากงาน
เขยีนของ ไพฑูรย์ วบิูลชุติกุล สมนึก แตงเจรญิ  และรายงานการศึกษาวิจยัเรื่อง “คอร์รปัชนักบัการค้า
ระหว่างประเทศ” ของศูนยศ์กึษาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย
นวลน้อย ตรรีตัน์ เป็นบรรณาธกิาร 

การทีผู่้วจิยัต้องการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องข้างต้น  เนื่องจากเหตุผลทีว่่าการคา้ระหว่าง
ประเทศไดเ้กดิขึน้มาเป็นระยะเวลานานแลว้และประเทศทีท่ าการคา้ระหว่างประเทศไดพ้บประโยชน์จากการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าที่ผลติจากแหล่งผลติในหลายๆประเทศ การศึกษาเกี่ยวกบัข้อสนับสนุนและข้อ
โต้แย้งการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคและการลดอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศ จะท าให้เห็นถึง
ประโยชน์ อุปสรรคและการลดอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศซึง่เป็นมูลเหตุทีท่ าให้ต้องมกีารรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิของประเทศต่างๆเพื่อท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรต่ีางๆซึง่รวมถงึเขตการคา้เสรอีาเซยีน ซึง่จะ
ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้ดขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ในขณะที ่ขอ้โต้แยง้การคา้ระหว่างประเทศจะ
ช่วยในการวเิคราะหข์อ้เสยีของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ซึง่เป็นประเดน็หลกัของงานวจิยันี้เช่นกนั 

 
2.6.1 ข้อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ 

ข้อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศที่ส าคญั คือ ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ไพฑูรย ์   
วบิลูชุตกุิล (2555: 2) กล่าวว่า เมือ่การคา้ระหว่างประเทศขยายตวั เศรษฐกจิของแต่ละประเทศและของโลก
โดยรวมกข็ยายตวัตาม การคา้ระหว่างประเทศมปีระโยชน์อย่างยิง่โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ
ถดถอย หากสินค้าและบรกิารสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกและเสร ีการค้าระหว่าง
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ประเทศจะช่วยกระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนตวัและผลกัดนัการจา้งงานใหข้ยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็โดย
ไมก่่อใหเ้กดิภาระดา้นการคลงัตามมา  

ในขณะเดยีวกนั สมนึก แตงเจรญิ (2538: 36) กล่าวว่า เหตุผลส าคญัที่สนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ คอื การทีก่ารคา้ระหว่างประเทศน ามาซึง่ผลประโยชน์ของชาต ิรวม 4 ประการ คอื 

1. การคา้ระหว่างประเทศและผลประโยชน์ทางตรงและทางออ้ม 
2. การคา้ระหว่างประเทศและการขยายการผลติ 
3. การคา้ระหว่างประเทศและการขยายฐานของทรพัยากร 
4. การคา้ระหว่างประเทศและความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 
2.6.1.1 การค้าระหว่างประเทศและผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
 
2.6.1.1.1 ผลประโยชน์ทางตรง 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 36-39) กล่าวว่า ผลประโยชน์ทางตรงทีเ่กดิจากการค้าระหว่างประเทศ
แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื  

(1) ผลประโยชน์ทางดา้นการผลติ (Production Gains)  
(2) ผลประโยชน์ทางดา้นการบรโิภค (Consumption Gains) 

 
2.6.1.1.1.1 ผลประโยชน์ทางด้านการผลิต 

การคา้ระหว่างประเทศก่อใหเ้กดิการขยายตวัของการผลติสนิคา้ภายในประเทศ กล่าวคอื หลงัจากที่
ไดเ้ปิดการคา้กบัต่างประเทศแลว้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมภายในประเทศจะต้องท าการผลติ
สินค้าในปริมาณที่มากพอเพื่อสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  
ตวัอย่างเช่น สนิคา้ประเภทขา้ว ขา้วโพด ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั และน ้าตาลทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศไทย 
เป็นสนิคา้ทีพ่ึง่พาตลาดในต่างประเทศค่อนขา้งมาก การคา้ระหว่างประเทศจะท าใหก้ารผลติสนิคา้ประเภท
ดงักล่าวภายในประเทศสามารถขยายตวัไดเ้พิม่ขึน้ 

การขยายตวัของการผลติสนิค้าภายในประเทศจะท าให้เกดิการว่าจ้างงานภายในประเทศเพิม่ขึ้น 
การคา้ระหว่างประเทศจงึเป็นวธิกีารเพิม่รายไดแ้ละการว่าจา้งงาน  
 
2.6.1.1.1.2 ผลประโยชน์ทางด้านการบริโภค  

การคา้ระหว่างประเทศท าใหม้สีนิคา้บรโิภคเพิม่ชนิดขึน้ ท าใหฐ้านะความเป็นอยู่ของประชาชนสูงขึน้ 
เนื่องจากประชาชนมทีางเลือกในการบรโิภคเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การค้าระหว่างประเทศท าให้สามารถสัง่
สนิคา้เขา้มาใชบ้รโิภคภายในประเทศ ท าใหป้ระชากรของประเทศนัน้มสีนิคา้บรโิภคถงึ 2 ชนิด ไดแ้ก่ สนิคา้
ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศและสนิคา้ทีส่ ัง่เขา้มาจากต่างประเทศ  
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นอกจากนี้  การค้าระหว่างประเทศท าให้ประชากรของประเทศนัน้มีโอกาสได้บรโิภคสินค้าที่มี
คุณภาพหรอืมาตรฐานสูงเพิม่ขึ้น สินค้าที่ส ัง่เข้าจากต่างประเทศตามปกติจะมคีุณภาพหรอืมาตรฐานสูง
เนื่องจากมกีารควบคุมมาตรฐานทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เพราะการผลติในปรมิาณมากเพื่อส่งออกไป
ขายยงัตลาดต่างประเทศทัว่โลกมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรกัษามาตรฐานใหสู้งเพื่อยดึตลาดและเพีอ่การแข่งขนั
กบัสนิค้าประเภทเดยีวกนัของต่างประเทศ และการผลติในปรมิาณมากเพื่อส่งออกสามารถใช้เทคนิคการ
ผลติทีก่า้วหน้า เนื่องจากขนาดของการผลติมขีนาดใหญ่พอเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดทีก่วา้งขวาง  
 
2.6.1.1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อม 

Charles P. Kindleberger อ้างถงึในสมนึก แตงเจรญิ (2538: 39) กล่าวว่า ผลประโยชน์ทางอ้อมที่
เกดิจากการคา้ระหว่างประเทศ คอื การมโีอกาสเรยีนรูก้จิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้าทุกรปูแบบ โอกาสใน
การเรยีนรูท้ีส่ าคญัแบ่งเป็น 2 ดา้น คอื 

(1) การเรยีนรูแ้ละทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ี 
(2) การเรยีนรูแ้ละทกัษะทางดา้นการจดัการหรอืการบรหิาร  
เกีย่วกบัการเรยีนรูใ้น (1) การคา้ระหว่างประเทศเปิดโอกาสใหม้กีารเรยีนรูเ้ทคนิคทางดา้นการผลติ 

และน าเอาเทคนิคหรอืวธิกีารผลติทีเ่หมาะสมและทนัสมยัมาใชใ้นการผลติสนิคา้ภายในประเทศ เช่น เทคนิค
หรอืวธิกีารผลติทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในปจัจุบนัหลายประเทศในอดตี
ไดน้ าเอาเทคนิคหรอืวธิกีารผลติของต่างประเทศเขา้ไปปรบัปรงุใชใ้นลกัษณะทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

เกี่ยวกบัการเรยีนรู้ใน (2) การค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้มกีารเรยีนรู้และน าเอาเทคนิค
ทางด้านการจดัการหรอืด้านการบรหิารจากประเทศที่ก้าวหน้าหรอืพฒันาแล้ว ประเทศต่างๆจงึนิยมเปิด
การค้าขายกบัต่างประเทศ การปิดประเทศไม่คา้ขายกบัต่างประเทศจะท าใหป้ระเทศนัน้ไม่มโีอกาสที่จะได้
เรยีนรูเ้ทคนิคดงักล่าว 

 
2.6.1.2 การค้าระหว่างประเทศและการขยายการผลิต 
          สมนึก แตงเจรญิ (2538: 40) กล่าวว่า การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศที่น าเขา้สนิค้าและ
บรกิารจากต่างประเทศได้มาซึง่สนิค้าและบรกิารในปรมิาณและคุณภาพที่สูงกว่าที่ประเทศของตนสามารถ
ผลติได ้ซึง่สนิคา้และบรกิารดงักล่าวสามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในประเทศ
ของตนได ้ซึง่มสี่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ  
 
2.6.1.3 การค้าระหว่างประเทศและการขยายฐานของทรพัยากร 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 41-44) กล่าวว่า ลกัษณะ ปรมิาณและคุณภาพของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ทรพัยากรมนุษย์ รวมทัง้ความรู้และทกัษะทางด้านเทคโนโลยแีละด้านการจดัการ เป็นปจัจยัที่ส าคญัทัง้
ทางตรงและทางออ้มในการสรา้งเสรมิฐานของทรพัยากรของประเทศ  
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การคา้ระหว่างประเทศท าใหฐ้านของทรพัยากรของประเทศขยายตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากแต่ละประเทศ
มลีกัษณะ ปรมิาณและคุณภาพของทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษย ์รวมทัง้ความก้าวหน้าทางดา้น
เทคโนโลยแีละการจดัการหรอืการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั ภาวะความแตกต่างดงักล่าวท าใหเ้กดิการคา้ระหว่าง
ประเทศ  

การค้าระหว่ างประเทศช่ วยให้แ ต่ละประ เทศสา มารถน า เอาป จัจัยการผลิตซึ่ ง ได้แ ก่ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรมนุษย ์ความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีการจดัการหรอืการบรหิารทีแ่ต่ละ
ประเทศมอียู่มาใช้ร่วมกนัเพื่อขยายฐานของทรพัยากรของประเทศหนึ่งซึ่งท าให้การผลติของประเทศนัน้
ขยายตวัเพิม่ขึน้ กล่าวอกีอย่างหนึ่ง ในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะท าการผลติตาม
ความถนดัหรอืท างานตามความถนัดจากปจัจยัทีต่นมอียู่อย่างจ ากดัและใชป้จัจยัทีม่อียู่นัน้ร่วมกบัปจัจยัและ
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ การกระท าในลกัษณะดงักล่าวจะท าใหแ้ต่ละประเทศขยายฐานของทรพัยากรซึง่
เป็นปจัจยัในการผลติและสามารถท าการผลติและส่งสนิค้าออกประเภทที่ตนมคีวามได้เปรยีบในการผลติ 
และสัง่สนิคา้เขา้ทีต่นมคีวามเสยีเปรยีบในการผลติ ท าใหก้ารผลติภายในประเทศสามารถด าเนินต่อไปได้ 

การคา้ระหว่างประเทศจงึเกดิจากปญัหาความขาดแคลนและการกระจายของทรพัยากรในแหล่งหรอื
ประเทศต่างๆแตกต่างกนั ลกัษณะ ปรมิาณและคุณภาพของทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษยท์ีม่อียู่
ในขณะใดขณะหนึ่ง มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัระดบัความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ีถ้าสามารถ
คน้หาและน าเอาทรพัยากรมาใชไ้ด้มากขึน้ ฐานของทรพัยากรกจ็ะขยายตวัเพิม่ขึน้ การค้าระหว่างประเทศ
ท าให้สามารถค้นหาและน าเอาทรพัยากรมาใช้ได้มากขึน้ หรอืการค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่างๆ
สามารถแก้ไขปญัหาความขาดแคลนของทรพัยากรภายในประเทศได้ในบัน้ปลายของการด าเนินกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิ โดยการคา้ระหว่างประเทศท าใหป้ระเทศหนึ่งสามารถขยายฐานของทรพัยากรได ้โดยการใช้
ทุน วตัถุดบิ และสนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานทีม่คีวามช านาญงาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรจากต่างประเทศแทนทีจ่ะจ ากดั
อยู่แต่เฉพาะการผลิตและการใช้ทุน วัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตได้จากแรงงานที่ไม่มีความช านาญงาน
ภายในประเทศเท่านัน้    

การปฏเิสธแนวความคดิทางการค้าขายกบัต่างประเทศ โดยใช้นโยบายและมาตรการส่งเสรมิการ
ผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ  โดยไมพ่ึง่พาทรพัยากรจากต่างประเทศและใชแ้ต่  เฉพาะ
ทรพัยากรภายในประเทศของตนเองจะท าใหฐ้านของทรพัยากรแคบลง 

  
2.6.1.4  การค้าระหว่างประเทศและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Gerald M. Meier and Robert E. Baldwin อ้างถงึในสมนึก แตงเจรญิ (2538: 44-46) ไดศ้กึษาถงึ
บทบาทของสาขาส่งออก (Export Sector) ของประเทศทีก่ าลงัพฒันาในระยะก่อนศตวรรษที ่19 และพบว่า 
การส่งสนิคา้ออกไดส้รา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศทีก่ าลงัพฒันาดว้ยเหตุผล 3 ประการ คอื 
          (1) การพึง่พาตลาดต่างประเทศ 
          (2) ความไดเ้ปรยีบของการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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          (3) การเพิม่อุปสงคภ์ายในประเทศ 
 
2.6.1.4.1 การพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ 
          การผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศของประเทศที่ก าลังพัฒนาไม่อาจพึ่งพาตลาด
ภายในประเทศได้ เนื่องจากประชากรจ านวนมากมฐีานะยากจน การคมนาคมไม่สะดวก และรสนิยมของ
ประชากรยงัไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บรโิภคเพิ่มขึ้น  ถึงแม้ว่าลกัษณะ ปรมิาณ และคุณภาพของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษย ์รวมทัง้เทคโนโลยทีีม่อียู่อาจเหมาะสมในการผลติกต็าม การขยาย
การผลิตโดยใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้และการว่าจ้างงาน
ภายในประเทศจงึจ าเป็นต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศที่มปีระชากรจ านวนมาก มรีายไดสู้ง มกีารคมนาคม
สะดวก และมรีสนิยมเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีบ่รโิภคเพิม่ขึน้ การพึง่พาตลาดต่างประเทศจงึเป็นทางออก
ทางเดยีวของประเทศทีก่ าลงัพฒันาในระยะแรกเริม่ของการพฒันา 
 
2.6.1.4.2 ความได้เปรียบของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           การขยายตลาดภายในประเทศให้กว้างขวางโดยวธิกีารลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การ
สรา้งถนน สะพาน ท่าเรอื กจิการรถไฟฯของประเทศทีก่ าลงัพฒันาจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนจ านวนมาก ซึง่เกนิ
กว่าความสามารถทีจ่ะกระท าได ้การผลติสนิค้าเพื่อส่งออกไปขายยงัต่างประเทที่มตีลาดกว้างขวางรองรบั 
จะท าให้มรีายได้เป็นเงนิตราต่างประเทศและรายได้จากการเก็บภาษีอากรจากการค้าระหว่างประเทศ ใน
ระยะยาวประเทศเหล่านี้จงึจะสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้โดยวิธกีารสะสมรายได้และเงนิตรา
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัจากการเปิดการคา้ในระยะเริม่แรก 
 
2.6.1.4.3 การเพ่ิมอุปสงคภ์ายในประเทศ 
         การขยายการผลติเพื่อส่งสนิค้าออกไปขายยงัต่างประเทศท าให้มกีารว่าจา้งงานและรายได้เพิม่ขึ้น 
รายได้เพิม่ขึน้ท าให้ประชากรมอุีปสงค์ต่อสนิค้าและบรกิารที่ผลติได้ภายในประเทศเพิม่ขึน้ การผลติสนิค้า
และบรกิารภายในประเทศสามารถขยายตวัไดเ้นื่องจากตลาดภายในประเทศกวา้งขวางยิง่ขึน้  
 
2.6.2 ข้อโต้แย้งการค้าระหว่างประเทศ 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 47-50) กล่าวว่า ถงึแมว้่าการคา้ระหว่างประเทศจะมขีอ้ดหีลายประการ แต่
ในขณะเดยีวกนัการคา้ระหว่างประเทศถูกโตแ้ยง้ว่ามขีอ้เสยีอยา่งน้อย 4 ประการ คอื 

(1) ปญัหาการพึง่พาตลาดต่างประเทศ 
(2) ปญัหาทางดา้นการป้องกนัประเทศ 
(3) ปญัหาเกีย่วกบัความไรเ้สถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
(4) ปญัหาการแขง่ขนัจากต่างประเทศ 
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2.6.2.1 ปัญหาการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ 

      การทีแ่ต่ละประเทศเลอืกท าการผลติสนิคา้ทีต่นมคีวามไดเ้ปรยีบในการผลติแลว้น ามาแลกเปลีย่นกนั
ในทางการค้าระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าการพึ่งพากนัดงักล่าวจะช่วยให้การผลติภายในประเทศสามารถ
ด าเนินต่อไปได้และเป็นการยกมาตรฐานการครองชพีของประชาชนในประเทศที่ค้าขายกนัก็ตาม แต่ใน
ขณะเดยีวกนักแ็สดงใหเ้หน็ว่าไดม้กีารพึง่พาตลาดต่างประเทศซึง่เป็นทีม่าของสนิคา้และบรกิารชนิดต่าง ๆ  

ลทัธชิาตนิิยมถอืว่าชาตหิรอืรฐัเป็นที่มาของอ านาจทางการเมอืงและความมัน่คงทางเศรษฐกจิ การ
พึ่งพาตลาดต่างประเทศท าให้อ านาจทางการเมอืงและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของชาติลดลง ลัทธิ
ชาตนิิยมจงึไมเ่หน็ดว้ยกบัการคา้ระหว่างประเทศ และต้องการใหม้กีารลดการพึง่พาต่างประเทศลงหรอืไม่มี
การพึง่พาต่างประเทศเลยเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ 

 
2.6.2.2 ปัญหาทางด้านการป้องกนัประเทศ 

ประเทศทีพ่ึง่พาตลาดต่างประเทศจะเกดิความยากล าบากในเวลาทีเ่กดิสงคราม การสงครามท าให้
การคมนาคม - ขนส่ง การส่งสนิคา้ออก การสัง่สนิคา้เขา้ และกจิกรรมอื่นๆต้องหยุดชะงกัลง ประเทศต่างๆ 
ที่พึ่งพาการส่งสนิค้าออกและการสัง่สนิค้าเขา้จะเกดิการกระทบกระเทอืน และเกิดภาวะขาดแคลนสนิค้า
บรโิภคที่จ าเป็น เกดิความขาดแคลนอาหาร วตัถุดบิและน ้ามนัเชือ้เพลงิ การผลติสนิค้าบรโิภคในประเทศ
ต้องหยุดชะงกัลง เนื่องจากไม่สามารถสัง่วตัถุดิบและน ้ามนัเชื้อเพลงิจากต่างประเทศ วกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิจะเกดิขึน้ภายในประเทศ และการป้องกนัประเทศจะเกดิความยุง่ยากในทีสุ่ด 

อย่างไรก็ตาม ขอ้โต้แยง้ขา้งต้นอาจอ่อนด้อยลงดว้ยเหตุผลทีว่่า การพึ่งพาตลาดต่างประเทศช่วย
เสรมิสรา้งขดีความสามารถของประเทศในการป้องกนัการรุกรานของศตัร ูทัง้น้ีเน่ืองจากตลาดต่างประเทศ
เป็นแหล่งทีม่าของทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการป้องกนัประเทศ  
 
2.6.2.3 ปัญหาเก่ียวกบัความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิไดแ้ก่ เสถยีรภาพของระดบัราคาและผลผลติ รวมทัง้เสถยีรภาพของรายได้
และการว่าจา้งงาน การเปลีย่นแปลงทางดา้นความต้องการสนิคา้ประเภทต่างๆในตลาดต่างประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการผลติภายในประเทศ เป็นสาเหตุให้เกิดความไร้เสถียรภาพ ในขณะที่เกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า ประเทศทีพ่ึง่พาอาศยัการคา้ระหว่างประเทศมกัจะประสบปญัหารุนแรงทางดา้นเสถยีรภาพ
ของราคาและผลผลติ รวมทัง้เสถยีรภาพของรายได้และการว่าจ้างงาน ระดบัราคาสนิค้าบางประเภทอาจ
สงูขึน้ ปรมิาณการผลติตกต ่า ประชากรว่างงาน และ รายไดข้องประชากรตกต ่า เป็นตน้  

อยา่งไรกต็าม ขอ้โต้แยง้ขา้งต้นอาจอ่อนดอ้ยลงดว้ยเหตุผลทีว่่า ในทางปฏบิตัแิลว้ รฐับาลจะต้องมี
มาตรการและนโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การค้าและมาตรการอื่น  ๆ เพี่อแก้ไข
ภาวะไรเ้สถยีรภาพดงักล่าว นอกจากนี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลเสยีหายที่เกดิจากความไร้เสถียรภาพกบั
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ผลประโยชน์ของชาติที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศแล้ว ประเทศต่าง ๆ ยงัคงเลือกเปิดการค้ากับ
ต่างประเทศ ซึง่ไดผ้ลประโยชน์สงูกว่า  
 
2.6.2.4 ปัญหาการแข่งขนัจากต่างประเทศ 

สนิคา้น าเขา้จากต่างประเทศอาจเขา้มาท าลายสนิคา้บางประเภททีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ  เนื่องจาก
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าของต่างประเทศได้ เพราะการผลิตสินค้า
ภายในประเทศมตีน้ทุนสงูและการผลติภายในประเทศเป็นอุตสาหกรรมแรกเกดิ (Infant Industry)  

ในระยะสัน้การปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิภายในประเทศเป็นสิง่ที่จ าเป็นเน่ืองจากอุตสาหกรรม
ดังกล่าวยังไม่อยู่ในฐานะที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การปกป้องสินค้าและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศกระท าไดโ้ดยการเกบ็อากรขาเขา้จากสนิคา้น าเขา้ เพื่อเป็นการจ ากดัหรอืลดการแข่งขนัจาก
ต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัจากต่างประเทศอาจมสี่วนดใีนระยะยาวในการกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ต้องท าการปรบัตวัและสามารถพฒันาต่อไปได้ ถ้าปราศจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศจะชกัชา้และอดือาดในการปรบัตวั  
 
2.6.3    อปุสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ 

อุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ คอื การที่รฐับาลใช้นโยบายการค้าระหว่างประเทศทีไ่ม่ใช่ภาษี
อากรและภาษีอากรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการใช้มาตรการด้านโควตาเพื่อควบคุม
ปรมิาณการน าเข้าและส่งออก นอกจากนี้ การคอรร์ปัชนัในการน าเข้าหรอืส่งออกสนิค้าก็เป็นอุปสรรคต่อ
การคา้ระหว่างประเทศ ดว้ยเช่นกนั 
 

2.6.3.1 มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีอากรและภาษีอากร 
ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 42-43) กล่าวว่า 

มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีอากรเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมาตรการดงักล่าวมุ่งเพื่อจ ากดั
ปรมิาณสนิคา้ขาเขา้เพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในขณะทีม่าตรการภาษอีากรเป็นอุปสรรคต่อ
การค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการจดัเก็บอากรขาเข้าเพื่อเป็นรายได้ของรฐัและเพื่อเป็นการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภท โดยการใชอ้ตัราภาษนี าเขา้วตัถุดบิกบัสนิคา้เพื่อใชใ้นการผลติทีไ่ม่
เท่ากนั แตกต่างตามชนิด ประเภท มผีลท าให้ราคาสนิค้า บรกิาร ปจัจยัการผลติ บดิเบอืนไปจากราคาใน
ตลาดโลก ซึง่ส่งผลต่อเนื่องไปยงัการผลติ การลงทุน การน าเขา้ และการส่งออกของสนิคา้ 

ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 43) อ้างถงึงาน
ศกึษาของไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล (2540) ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่า ผลของอตัราอากรขาเขา้ทีม่ต่ีอปจัจยัการผลติสนิคา้ขัน้
กลางส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมส่งออกของไทยซึง่ใชป้จัจยัการผลติสนิคา้ขัน้กลางทีน่ าเขา้ มตี้นทุนการผลติทีสู่ง
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กว่าสนิคา้ชนิดอื่นๆ อตัราอากรขาเขา้จงึมผีลต่อการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมส่งออกของไทยโดยทางอ้อม และ
เป็นตน้ทุนแฝงมากบัปจัจยัการผลติ วตัถุดบิ สนิคา้ขัน้กลางจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 41-42) 
ยงัไดอ้้างถงึงานศกึษาของ Supat Supatcharasai (1997) ซึง่ศกึษาโครงสรา้งอตัราภาษศุีลกากรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ซึ่งพบว่า โครงสร้างอตัราอากรขาเข้าของประเทศไทยมอีตัราการคุ้มครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศทีค่่อนขา้งสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และต ่ากว่าประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนยกเว้นมาเลเซยี โครงสรา้งภาษีเพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ค่อนขา้งสูงจงึเป็น
ภาระของผูน้ าเขา้วตัถุดบิและสนิคา้ขัน้กลางทีต่อ้งใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออก  

นอกจากโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อโครง สร้างการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศข้างต้นแล้ว ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ          
จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 38-39) กล่าวว่า ตามขอ้รอ้งเรยีนของภาคเอกชน 
ภาคเอกชนเหน็ว่าโครงสรา้งภาษศุีลกากรมคีวามบกพร่อง กล่าวคอื ลักษณะของโครงสรา้งขาดความเป็น
ระบบ มฐีานภาษีกว้าง ลกัษณะซบัซ้อน ท าให้ภาคเอกชนเสยีค่าใช้จ่ายและเวลามากขึ้น ภาคเอกชนบาง
กลุ่มจงึแก้ไขปญัหาระยะสัน้โดยการหลบเลี่ยงภาษีหรอืจ่ายภาษีในอตัราต ่า อนัท าให้เกิดการรัว่ไหลของ
รายได้รฐับาลจากการจดัเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่ สรรพสามติ และภาษีศุลกากร หรอื
ภาคเอกชนบางกลุ่มจงึแก้ไขปญัหาระยะสัน้โดยการให้สนิบนแก่เจา้หน้าที่เพื่อเร่งรดัระยะเวลาการท างาน
ของเจา้หน้าที่ศุลกากร อนัน ามาซึ่งการเพิม่ต้นทุนของสนิค้า ท าให้ผลผลติจากประเทศไทยในตลาดโลกมี
ขอ้เสยีเปรยีบดา้นราคา เนื่องจากการผลกัภาระตน้ทุนการคอรร์ปัชนัใหก้บัผูบ้รโิภคผ่านราคาสนิคา้ 

 
2.6.3.2 การใช้มาตรการด้านโควตา 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 292-295) กล่าวว่า การที่รฐับาลใช้มาตรการด้านโควตาเกิดจากการที่
รฐับาลต้องการจะควบคุมปรมิาณการน าเขา้และส่งออกสนิค้าโดยตรง โดยรฐับาลจะก าหนดปรมิาณการ
น าเขา้และส่งออกไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ตามปกตจิะอยู่ในรูปของปรมิาณหรอืมลูค่าใหเ้ป็นอสิระจากความ
กดดนัของอุปสงค์และอุปทาน โควตาสินค้าเข้าและโควตาสินค้าออกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆหลาย
ประเภท ซึง่มวีธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัออกไป  

รฐับาลสามารถน ามาตรการด้านโควตาไปใช้ได้ใน 3 กรณี คอื (1) ใช้ในกรณีที่ประเทศเกิด
วิกฤติการณ์ด้านดุลการช าระเงนิ (2) ใช้เพื่อให้แผนการสนับสนุนด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมให้มี
ประสทิธภิาพ และ (3) ใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นความมัน่คงของชาต ิ 

ถา้รฐับาลใชม้าตรการดา้นโควตาน าเขา้เพื่อจ ากดัการน าเขา้สนิคา้ จะท าใหป้รมิาณการสัง่สนิคา้เขา้
ประเทศลดลง แต่ในขณะเดยีวกนั การลดการน าเข้าสนิค้าจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ทางการค้ากบั
ประเทศต่างๆ นอกจากนี้ แมก้ารใชโ้ควตาน าเขา้จะท าใหล้ดการใชจ้่ายค่าสนิคา้เขา้ใหต่้างประเทศ ซึง่จะท า
ใหก้ารใชจ้า่ยภายในประเทศเพิม่ขึน้และท าใหก้ารผลติและว่าจา้งงานภายในประเทศขยายตวักต็าม แต่การ
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ลดลงของการน าเข้าสนิค้าจะส่งผลกระทบต่อต่างประเทศเพราะท าให้สนิค้าออกของต่างประเทศลดลง 
ประเทศทีก่ารส่งออกสนิคา้ลดลงจะใชม้าตรการต่างๆเพื่อตอบโต้หรอืเพื่อเป็นการแก้แคน้ นอกจากนี้ การใช้
โควตาน าเข้าจะเกิดความกดดนัให้เกิดภาวะราคาเฟ้อ รายได้ที่เป็นตวัเงนิเพิ่มขึ้น สินค้าและบรกิารจะ
ส่งออกไดน้้อยลงเนื่องจากราคาเพิม่ขึน้ในประเทศทีใ่ชโ้ควตา 

มาตรการด้านโควตาเป็นมาตรการที่คล้ายคลงึกับมาตรการด้านภาษีศุลกากร กล่าวคอื ใช้ เป็น
เครื่องมอืในการจ ากดัการค้าเชงิปรมิาณเพื่อการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
ราคา รายได ้และฐานะดุลการช าระเงนิ รวมทัง้การใชม้าตรการดงักล่าวยงัเป็นการเลอืกปฏบิตัดิา้นความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกจิ (แต่มาตรการดา้นโควตามผีลในการจ ากดัการคา้มากกว่า)  
 
2.6.3.3 การคอรร์ปัชนัในการน าเข้าหรือส่งออก 

นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 2) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มรีะดบัการพึ่งพงิการค้า
ระหว่างประเทศหรอืการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกอยู่ในระดบัสูง แต่การคอรร์ปัชนัในการน าเขา้หรอืส่งออก
สนิค้าเป็นปจัจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะมผีลท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น
และท าลายขดีความสามารถในการแข่งขนัของสนิคา้ไทยในตลาดโลก  

การคอร์รปัชนัที่เกดิขึน้ในการน าเขา้และส่งออกไม่ใช่เรื่องที่เป็นปญัหาเฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ 
แต่เป็นปญัหาส าคญัทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก World Economic Forum, International Institute for Management 
Development ซึ่งเป็นองค์กรที่จดัท ารายงานเกี่ยวกบั The World Competitiveness Report หรอื 
Transparency International อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์ (2543: 56) ระบุว่า ประเทศในแถบเอเชยีมกีารคอร์-
รปัชนัค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่ อนิโดนีเซยี ไทย ฟิลปิปินส ์และจนี ปญัหาการ คอรร์ปัชนันอกจากจะ
สรา้งต้นทุนการผลติและการด าเนินธุรกจิใหสู้งขึน้โดยไม่จ าเป็น และลดขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ธุรกจิในเวทโีลกตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเชื่อถอืในรฐับาลและก่อใหเ้กดิปญัหา
เสถยีรภาพของรฐับาลอกีดว้ย  

การคอรร์ปัชนัในมมุมองของนกัธุรกจิมสีาเหตุทีส่ าคญั 3 ประการคอื (1) วฒันธรรมเงนิใต้โต๊ะทีด่ ารง
อยู่เป็นเวลานานในกระบวนการน าเข้าและส่งออก (2) ความซบัซ้อนของการด าเนินงาน กฎ ระเบียบที่
ยุง่ยาก และ (3) การขาดหลกัเกณฑม์าตรฐานทีช่ดัเจนในการตดัสนิใจ (นวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543: 4-5) 

หลายประเทศพยายามที่จะลดระดบัการคอร์รปัชนัที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศให้น้อยลง 
ตวัอย่างเช่น มาเลเซยี สงิคโปร์ และฟิลปิปินส์ ได้มกีารน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้ในการน าเขา้และ
ส่งออกเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและลดปญัหาการคอร์รปัชนั อนิโดนีเซยีได้ว่าจ้างให้บรษิทัต่างประเทศเป็น
ผูด้ าเนินการในการจดัการทางดา้นการน าเขา้และส่งออกแทนหน่วยงานของรฐัเพื่อแก้ปญัหาการคอรร์ปัชนัที่
เกดิขึน้ในระดบัรุนแรง ไทยเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่ม [สมาชกิอาเซยีนดัง้เดมิ] ที่มกีารเคลื่อนไหวที่จะ
ปฏริปูกระบวนการน าเขา้และส่งออกสนิคา้เพื่อลดปญัหาการคอรร์ปัชนัอย่างจรงิจงั (นวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 
2543: 2) 
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2.6.3.4 การคอรร์ปัชนัของเจ้าหน้าท่ีกรมศลุกากร 

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.9 กรมศุลกากรมหีน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษจีากการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ เป็นจุด
ตรวจสนิคา้น าเขา้และส่งออก ป้องกนัการลกัลอบและหลกีเลีย่งภาษสีนิคา้น าเขา้และส่งออก ป้องกนัการค้า
ของต้องห้าม จดัเก็บภาษีสรรพสามติให้กรมสรรพสามติ และจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ให้กรมสรรพากร กรม
ศุลกากรจงึเป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทส าคญัต่อการคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการจดัเกบ็ภาษอีากรใหก้บั
ภาครฐั การอ านวยความสะดวกในการน าเขา้และส่งออก 

อย่างไรกต็าม จากหน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก งานวจิยัของผาสุก พงษ์ไพจติร และ
ชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 10, 38, 47) พบว่า กรมศุลกากรเป็นกรมทีถู่ก
ร้องเรยีนค่อนข้างมากในเรื่องคุณภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่และความไม่โปร่งใสในกระบวนการ
ท างาน ท าใหภ้าคเอกชนบางส่วนต้องจ่ายเงนิเพื่อใหเ้จา้หน้าทีท่ างานตามหน้าทีห่รอืเพื่อหล่อลื่นระบบ และ
เป็นช่องทางใหภ้าคเอกชนบางส่วนตดิสนิบนเพื่อหลบเลีย่งภาษ ีหรอืเป็นช่องทางใหเ้จา้หน้าทีท่ าการทุจรติ
คอรร์ปัชนัโดยร่วมมอืกบัภาคเอกชนที่ต้องการหลบเลีย่งไม่จ่ายภาษีหรอืจ่ายในอตัราที่ไม่ถูกต้อง ปญัหาที่
เกดิจากกรมศุลกากรน้ีสามารถสรา้งตน้ทุนทีไ่ม่จ าเป็นต่อสนิคา้ส่งออกของไทยในตลาดโลก  

การร่วมมอืกนัในหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร เช่น ภาคเอกชนน าของเขา้ในช่องทางปกต ิแต่ตดิสนิบน
เจา้หน้าทีเ่พื่อให้ประเมนิพกิดัอตัราต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น หรือประเมนิราคาต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น หรอืประเมนิ
ราคาต ่ากว่าราคาน าเขา้จรงิๆ หรอืเจา้หน้าที่ช่วยให้ภาคเอกชนขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่ (ภาษีซื้อ) ได้ ทัง้ที่
ภาคเอกชนไมม่กีารส่งออกจรงิ หรอืมกีารส่งออกจรงิแต่ราคาทีส่่งออกไม่ถูกต้องหรอืภาคเอกชนใชใ้บก ากบั
ภาษีปลอม การหลบหลีกภาษีศุลกากรมผีลกระทบไปถึงการจดัเก็บภาษีสรรพามติและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษมีลูค่าเพิม่มผีลกระทบรนุแรงมากกว่าภาษทีีค่ านวณจากมลูค่าการน าเขา้  

ในขณะทีผ่ลการวจิยัเรือ่งการคอรร์ปัชนัในระบบราชการไทย (2541) โดยผาสุก พงษ์ไพจติร   สงัศติ 
พริยิะรงัสรรค ์นวลน้อย ตรรีตัน์ และสกักรนิทร ์นิยมศลิป์ ซึง่ด าเนินการในระหว่าง พ.ศ. 2539-2541 อ้างใน
นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 1) ระบุว่ากรมศุลกากรเป็นกรมทีม่กีารคอรร์ปัชนัมากทีสุ่ด จากการส ารวจ
ขอ้มลูจากนกัธุรกจิจ านวน 430 ราย 
 
2.6.3.4.1 มลูเหตกุารคอรร์ปัชนัในหน่วยงานศลุกากร 

ปญัหาการคอร์รปัชนัของหน่วยงานศุลกากรเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นทัว่โลก John Crotty อ้างใน 
นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 64) ไดอ้ธบิายถงึ สาเหตุพืน้ฐานของการคอรร์ปัชันในหน่วยงานศุลกากรใน
ประเทศต่างๆทัว่โลก คือ การที่รฐับาลเข้าไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก การมกีฎเกณฑ์ที่
คลุมเครอืซึง่ก่อใหเ้กดิการใชอ้ านาจในการวนิิจฉัยของเจา้หน้าที ่การขาดซึง่แนวทางในการท างานทีช่ดัเจน 
การขาดการตรวจสอบ และการขาดระบบควบคุม และ John Crotty อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์ (2543: 65) ได้
อธบิายถงึปจัจยัและวธิกีารคอรร์ปัชนัของหน่วยงานศุลกากรไวด้งันี้ 

DPU



62 
 

(1) ระเบยีบการค้าระหว่างประเทศที่ยุ่งยากและซบัซ้อนสามารถน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ 
และพฤตกิรรมทีไ่มสุ่จรติของเจา้หน้าทีไ่ด้ 

(2) อตัราภาษทีีส่งูเกนิไปเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่รา้งแรงจงูใจใหธุ้รกจิหาทางทุจรติเพื่อลดภาระภาษ ีเช่น 
การตดิสนิบนเจา้หน้าทีเ่พื่อหนีภาษ ีเป็นตน้ 

(3) ขอ้ยกเว้น การมขีอ้ยกเว้นที่ให้อ านาจแก่เจา้หน้าที่ในการตดัสนิใจเป็นการสรา้งโอกาสให้เกิด
การเรยีกและรบัสนิบนได ้

(4) ขัน้ตอนที่เป็นราชการและซบัซ้อน ก่อให้เกดิความยุ่งยากในการด าเนินธุรกจิ อนัน ามาซึ่งการ
เรยีกและจ่ายเงนิใต้โต๊ะ ยิง่ข ัน้ตอนในการน าเข้าส่งออกมมีากเท่าใดปริมาณการเรยีกและ
จา่ยเงนิใตโ้ต๊ะกจ็ะยิง่เพิม่มากขึน้ไปตามนัน้ 

(5) ระบบควบคุมที่อ่อนด้อย ถ้าระบบการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่มีน้อย โอกาสที่
เจา้หน้าทีจ่ะคอรร์ปัชนัยอ่มมสีงู 

(6) การขาดมาตรการที่เป็นมาตรฐาน ถ้ามาตรการการลงโทษผู้ที่ท าผดิไม่รุนแรงพอ การลงโทษ
ดงักล่าวจะไมช่่วยใหก้ารคอรร์ปัชนัลดลง 

(7) การขาดแคลนมอือาชพี บ่อยครัง้ทีผู่ท้ ีเ่ขา้มาท างานในศุลกากรต้องการเพยีงโอกาสในระยะสัน้ที่
จะสรา้งความร ่ารวย แต่ไม่ได้ต้องการทีจ่ะสรา้งความเป็นวชิาชพีหรอืมอือาชพี ดงันัน้คนกลุ่มนี้
จะไมส่นใจในการพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

Michael H. Lane อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 61) กล่าวว่า การคอรร์ปัชนัของหน่วยงาน
ศุลกากรเกดิขึน้เน่ืองมาจากงานศุลกากรมลีกัษณะความรบัผดิชอบค่อนขา้งกวา้ง มคีวามซบัซอ้น และมกีาร
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศอยู่เสมอเนื่ องจากเงื่อนไขทางการค้าที่
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

ในขณะทีน่วลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 56-58) กล่าวว่า กรมศุลกากรของไทยเป็นหน่วยงานทีถู่ก
อ้างถงึมากที่สุดว่าก่อให้เกดิอุปสรรคในการส่งออกและน าเขา้ และเป็นช่องทางในการก่อให้เกดิเงนิใต้โต๊ะ 
โดยเงนิใต้โต๊ะดงักล่าวอาจจะก่อให้เกิดการรัว่ไหลในเงนิภาษีอากรหรอืไม่ก็ได้ ปญัหาดงักล่าวก่อให้เกิด
ต้นทุนทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง และเป็นการท าลายการแข่งขนัระหว่างประเทศของภาคเศรษฐกจิ 
ซึง่สามารถสรปุปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้โดยยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) การมพีธิกีารหรอืระเบยีบขอ้ปฏบิตัใินการน าเขา้และส่งออกทียุ่่งยาก ซ ้าซอ้นมากเกนิไป 
(2) การก าหนดระเบยีบสนิคา้ทีน่ าเขา้และส่งออกโดยหน่วยงานอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่กระทรวงการคลงั โดย

กรมศุลกากรมหีน้าทีใ่นการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบหรอืกฎหมายดงักล่าว 
(3) การมีโครงสร้างพิกัดศุลกากรที่ยุ่งยาก ซ ้าซ้อน และมีการคุ้มครองบางอุตสาหกรรม ซึ่ง

ก่อให้เกิดต้นทุนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเป็นการสร้างเงื่อนไขและเป็นภาระให้เกิด แก่
ผูป้ระกอบการ 
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(4) วธิกีารประเมนิราคาทีย่งัไมม่ปีระสทิธภิาพมากเท่าทีค่วร ก่อใหเ้กดิปญัหาและขอ้โต้แยง้ถงึความ
ไมเ่ป็นธรรมในการประเมนิกบัภาคเอกชนและท าใหเ้กดิแนวโน้มความตอ้งการในการคอรร์ปัชนั 

(5) การก าหนดมาตรฐานในการคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิยงัไม่สามารถสรา้งสูตรมาตรฐานทีเ่ป็น
ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และก่อใหเ้กดิความล่าชา้ 

(6) มาตรฐานของตวัแทนการน าเขา้และส่งออกยงัต ่า และยงัไมม่วีธิกีารควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(7) ภาคเอกชนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการที่จะต่อสู้กบัการคอร์รปัชนัอย่างถึง

ทีสุ่ด 
(8) การขาดแคลนเทคโนโลยใีนการพฒันาระบบที่มปีระสทิธภิาพ ทัง้ในส่วนของกรมศุลกากรเอง

และโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบโทรคมนาคม 
(9) ระเบยีบปฏบิตัขิองกรมศุลกากรไม่ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ค าสัง่ใดที่ผู้ประกอบการจะต้อง

ปฏบิตั ิมกัจะรูก้นัในหมูผู่ป้ฏบิตังิานของรฐั 
(10) ความซบัซ้อนและยุ่งยากของระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิ มีผลให้

เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ได ้นอกจากนี้แลว้ในบางครัง้การออกค าสัง่ใหม่ท า
ไปโดยไมไ่ดย้กเลกิค าสัง่เก่า ท าใหเ้จา้หน้าทีเ่ลอืกใชก้ฎหมายได้ 

 
2.6.3.4.2 การปฏิรปูกรมศลุกากรในกระบวนการค้าระหว่างประเทศ 

นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 58-59) กล่าวว่า การรวมตวัทางการค้าของประเทศต่างๆได้
ก่อให้เกดิการค้าเสรเีพิม่มากขึน้และลดอุปสรรคทางการค้าที่ส าคญั คอื การลดการกดีกนัทางการค้าในรูป
ของมาตรการต่าง ๆ ทางดา้นภาษอีากรและทีไ่ม่ใช่ภาษอีากร  ความพยายามในการลดอุปสรรคทางการคา้
จะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ถ้าไม่ไดม้กีารปฏริปูการบรหิารจดัการทางดา้นการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งศุลกากรเป็น
ฟนัเฟืองทีส่ าคญัยิง่ในกระบวนการดงักล่าว หรอืกล่าวอกีอย่างหน่ึง ความพยายามลดอุปสรรคทางการคา้ลง
ที่เกดิจากมาตรการทางด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีลงต้องด าเนินการไปพรอ้มกบัการเพิม่ประสทิธิภาพทาง
การคา้และลดอุปสรรคทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการของกระบวนการทางศุลกากร  

ตามทีก่ล่าวก่อนหน้าน้ี ปญัหาการคอรร์ปัชนัของหน่วยงานศุลกากรเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก มใิช่
เป็นปญัหาเฉพาะในประเทศทีก่ าลงัพฒันาเท่านัน้ การศกึษาเรื่องการคอรร์ปัชนัของหน่วยงานศุลกากรและ
ความพยายามทีจ่ะปฏริปูศุลกากรจงึเกดิขึน้ทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2536 องคก์รศุลกากรโลก (World Customs 
Organization) ได้จดัให้มกีารประชุมประเทศสมาชกิที่ประเทศทานซาเนีย และได้จดัท าค าประกาศอลูชา 
(Arusha Declaration) ออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและลดปญัหาการคอรร์ปัชนัในหน่วยงาน
ศุลกากรรวมทัง้ก าหนดกรอบการท างานทางดา้นศุลกากรใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ ศุลกากรจากหลายประเทศ
ในเอเชยีแปซฟิิกไดแ้ปลงค าประกาศอลซูาและใชเ้ป็น Key Words ในการปฏบิตังิาน 12 ขอ้ คอื 

- กฎระเบยีบในการด าเนินการขัน้ต ่าสุด 
- ความโปรง่ใส 
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- ระบบงานอตัโนมตั ิ
- กลยทุธใ์นการจดัและหมนุเวยีนผูป้ฏบิตังิาน 
- ความรบัผดิชอบในการบรหิารงาน 
- การตรวจสอบ 
- จรยิธรรมและวฒันธรรมองคก์ร 
- การคดัเลอืกและสรรหา 
- หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตั ิ(Code of Conduct) 
- การพฒันาวชิาชพี 
- ระบบการตอบแทนทีเ่หมาะสม 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแทนและการน าเขา้และส่งออก 

(นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. 2543: 65-67) 
John Crotty อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 67-71) ได้เสนอมาตรการต่างๆทีห่น่วยงาน

ศุลกากรจะตอ้งท าเพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการประพฤตมิชิอบในหน่วยงานศุลกากร ซึง่แนวทาง
ที่น าเสนอก็เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัค าประกาศอลูซา ที่ส าคญัคอื การมรีะบบและนโยบายที่ชดัเจน 
การมรีะบบและนโยบายทีช่ดัเจน ไม่เพยีงแต่เป็นนโยบายทางเศรษฐกจิทีด่เีท่านัน้ แต่จะช่วยลดการคอรร์ปั -
ชนัลงอยา่งมาก โดยรปูแบบนโยบายทีด่คีวรจะประกอบดว้ย 

(1) มจี านวนอตัราภาษน้ีอย เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและลดแรงจงูใจในการคอรร์ปัชนัลง 
(2) มอีตัราภาษตี ่า เนื่องจากภาษศุีลกากรจะไม่ใช่แหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของภาครฐัในอนาคต อกีทัง้

อตัราภาษทีีต่ ่ายงัเป็นการลดแรงจงูใจในการจะกระท าผดิกฎหมายลงไดด้ว้ย 
(3) ขอ้ยกเวน้มน้ีอย เนื่องจากขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ มกัจะใหอ้ านาจกบัเจา้หน้าทีใ่นการวนิิจฉยัได้ 
(4) ขอ้กดีกนัทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการเชงิภาษคีวรมใีห้น้อย เพราะการกดีกนัทางการคา้ทีไ่ม่ใช่

มาตรการเชงิภาษี เช่น การสรา้งกฎระเบยีบต่าง ๆ ขึน้มาเพื่อให้การน าเขา้เป็นไปได้ยาก ซึ่ง
กฎระเบยีบเหล่าน้ีมกัจะถูกน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการคอรร์ปัชนัตามไปดว้ย 

(5) ระบบการลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล ระบบการลงโทษทีด่ต่ีอการทุจรติคอรร์ปัชนัทัง้ทางภาคเอกชน
และเจ้าหน้าที่ของรฐัจะช่วยท าให้ลดปรมิาณการคอร์รปัชนัได้มาก อย่างไรก็ตาม บทลงโทษ
จะตอ้งมคีวามแตกต่างกนัระหว่างผูก้ระท าผดิอย่างรา้ยแรงและผูก้ระท าผดิเลก็น้อย 

(6) การเปิดช่องทางใหม้กีารอุทธรณ์ ถงึแมจ้ะมรีะบบภาษทีี่ด ีอย่างไรกต็าม กย็งัเป็นการยากทีจ่ะ
เขยีนกฎหมายได้ครอบคลุมและมกีารตคีวามที่ชดัเจนในทางใดทางหนึ่ง ดงันัน้ จงึต้องมกีาร
เปิดโอกาสให้กบัเอกชนที่มคีวามเหน็ขดัแย้งกบัการตคีวามของเจ้าหน้าที่ให้มชี่องทางในการ
อุทธรณ์ผ่านทางศาล และค าตดัสนิของศาลควรจะเผยแพรใ่หก้บัสาธารณชนไดร้บัทราบดว้ย 
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นอกจากนี้ ตามขอ้เสนอของ John Crotty หน่วยงานทางดา้นศุลกากรตอ้งด าเนินการดงันี้ 
(1) สรา้งระบบการท างานที่กระชบัและโปร่งใส ทัง้นี้ เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานของผู้น าเข้า

และส่งออก และเป็นแนวทางลดโอกาสของการคอรร์ ัปชนัลงดว้ย โดยที่ฝ่ายเอกชนควรจะต้อง
เป็นผู้ค านวณการเสยีภาษแีละส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นให้กบัฝ่ายขา้ราชการเพื่อท าการ
ตรวจสอบ  

(2) พฒันาระบบการบรหิารจดัการแบบมอือาชพี การสร้างระบบการบรหิารจดัการแบบมอือาชพี 
นอกจากจะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพแลว้ ยงัเป็นการแก้ไขปญัหาการคอรร์ปัชนัด้วย บทเรยีน
จากการปฏริปูหน่วยงานศุลกากรในประเทศพฒันาแลว้ชีว้่า วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในการจะสรา้งระบบ
การท างานทีโ่ปร่งใส ยุตธิรรม และมคีวามเป็นกลางได้ กค็อืจะต้องสรา้งระบบการท างานแบบ
มอือาชพีทีม่คีวามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจนและสามารถถูกตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

(3) สร้างมาตรฐานการท างาน เพื่อการตรวจสอบการท างาน และเป็นการประเมินผลงานของ
ผู้ปฏบิตัิงานในระดบัต่าง ๆ ทัง้เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้าง
ระบบงานที่ชดัเจนกบัผู้ปฏบิตังิาน นอกจากนี้ ผู้เขา้มาใช้บรกิารจะสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้งในบรกิารทีต่นเองจะไดร้บั ซึง่ในกรณขีองศุลกากรมาตรฐานการท างานควรประกอบดว้ย 
เป้าหมายการจดัเก็บภาษี การสรา้งมาตรฐานของบรกิาร เช่นระยะเวลาในการออกของ และ
มาตรฐานในระบบตรวจสอบยอ้นหลงั 

(4) จดัระบบการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธภิาพ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ หน่วยงานตรวจสอบภายในทีด่ี
จะมผีลในการป้องกนัและปราบปรามการคอรร์ปัชนัไดเ้ป็นอย่างด ี

ในกรณีการปฏริปูกรมศุลกากรของประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา นวลน้อย  ตรรีตัน์ (2543: 72-97) 
พบว่า กรมศุลกากรได้ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายศุลกากร กฎหมายพกิดัอตัราศุลกากร พธิกีาร
ศุลกากรและวธิปีฏบิตัต่ิางๆให้เอื้ออ านวยต่อการผลติส่งออก ส่งเสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิระหว่างประเทศ ปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชนัและป้องกนัการรบัเงนิใตโ้ต๊ะ โดยสรปุคอื 

(1) การปรบัโครงสร้างพิกดัอตัราศลุกากร 
ก่อนปี พ.ศ. 2539 โครงสรา้งพกิดัอตัราศุลกากรยงัคงเป็นไปเพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้ และใช้

เป็นก าแพงภาษเีพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้ พกิดัอตัราภาษศุีลกากรมมีากถงึ 39 
อตัรา ตัง้แต่อตัรารอ้ยละ 0-100 อยา่งไรกต็าม จากขอ้ตกลงทางการคา้ในเวทโีลกมผีลใหป้ระเทศไทยจ าต้อง
ลดอตัราการคุ้มครองลงจากเดมิเพื่อส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตวัเพิม่มากขึ้น มผีลให้ภาษี
ศุลกากรลดความส าคญัในฐานะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งความส าคญัดงักล่าวก็ได้มกีารลดลงมาโดย
ตลอด จากทีเ่คยมสีดัส่วนถงึมากกว่ารอ้ยละ 25 ในอดตี ลดลงเหลอืไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของรายไดภ้าษอีากร
ของภาครฐั ทัง้นี้ โครงสรา้งอตัราภาษอีากรใหม่จะมเีหลอืเพยีง 6 อตัรา ตัง้แต่อตัรารอ้ยละ 0-30 ยกเว้น
สนิคา้บางประเภททีร่ฐับาลตอ้งการจะควบคุม เช่น รถยนต ์เป็นตน้  
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กล่าวอกีอยา่งหนึ่ง การเปลีย่นแปลงกฎ กตกิา การคา้โลก ทีไ่ดม้กีารก าหนดใหแ้ต่ละประเทศจะต้อง
มกีารปฏิรูปการด าเนินการในการน าเข้าและส่งออก เช่น การจดัประเภทพิกดัศุลกากรให้สอดคล้องกับ
ประเทศทัว่โลก หรอืการเปลีย่นแปลงวธิกีารประเมนิราคาใหเ้ป็นไปตามความตกลง GATTตามขอ้ตกลงของ
องคก์ารการคา้โลก (WTO) ไดม้ผีลท าใหป้ระเทศไทยตอ้งปรบัโครงสรา้งพกิดัอตัราศุลกากร 

(2) การปรบัปรงุระบบงานกรมศลุกากร 
กรมศุลกากรไดพ้ยายามทีจ่ะปรบัปรุงขัน้ตอนและระเบยีบปฏบิตัใินการท างาน เพื่อใหก้ารท างานมี

ความรวดเร็วมากขึ้น และลดปญัหาเงินใต้โต๊ะซึ่งเป็นปญัหาที่กรมศุลกากรถูกร้องเรียนมากที่สุดจาก
ภาคเอกชน โดยการปรบัปรุงการท างานที่ส าคญัประกอบด้วย การลดขัน้ตอนความยุ่งยากซ ้าซ้อนของพธิี
การศุลกากร การจดัระดบัตัวแทนออกของระดบัดี-พิเศษ และการจดัตัง้ตัวแทนออกของได้รบัอนุญาต 
(Customs Brokers) ให้สามารถด าเนินการทางพธิกีารและรบัผดิชอบการเสยีภาษ ีการแก้ปญัหาเกี่ยวกบั
การคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิล่าชา้ เช่น เร่งรดัคนืเงนิค ้าประกนัตามมาตรา 10 ทว ิทีค่ ัง่คา้งใหล้ดลง ลด
อตัราอากรเหลอืกึ่งหนึ่งของอตัราปกต ิส าหรบัผู้ทีน่ าเขา้มาเพื่อส่งออก และถ้าเป็นผูส้่งออกระดบัพเิศษลด
เหลอืรอ้ยละ 5 

(3) การปฏิรปูพิธีการศลุกากร 
การปฏิรูปพิธีการศุลกากรได้กระท ามาอย่างต่อเนื่ อง การปฏิรูปที่ส าคัญและก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางก็คอื การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เรยีกว่า EDI (Electronics Data 
Interchange) เขา้มาใช ้ซึง่มผีลท าใหพ้ธิกีารศุลกากรใชเ้วลาน้อยลง ลดขัน้ตอนในการปฏบิตัิงาน และน่าจะ
มผีลท าใหป้รมิาณเงนิใต้โต๊ะลดลงไปอกีด้วย กรมศุลกากรน าระบบ EDI มาบงัคบัใชใ้นกรุงเทพ ในวนัที่ 1 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 และยกเลกิการใหบ้รกิารในระบบ Manual กรมศุลกากรกล่าวว่า 

“กรมศุลกากรเลง็เหน็ว่า การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมเขา้มาใช้เป็นสิง่ที่จ าเป็นและ
ส าคญัยิง่ส าหรบัรองรบัการค้าระหว่างประเทศในปจัจุบนั ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิม่ประสทิธแิละ
สมรรถนะในการบรหิารงานของกรมศุลกากรแลว้ ยงัเป็นการสนองนโยบายของรฐัในการรองรบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศในปจัจุบนัและอนาคต และส่งเสรมิใหภ้าคเอกชน
สามารถแขง่ขนัในตลาดการคา้กบัต่างประเทศ” 
เมือ่มกีารน าระบบ EDI เขา้มาใชอ้ย่างสมบูรณ์แลว้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายไดจ้าก

การจดัเกบ็ภาษขีองกรมศุลกากรจะเพิม่ขึน้ เนื่องจากการลดลงของขัน้ตอนในกระบวนการศุลกากรท าใหก้าร
ตรวจสอบการจดัเก็บภาษีท าให้ง่ายและจดัเก็บได้ครบถ้วน กระบวนการศุลกากรมคีวามโปร่งใสมากขึ้น 
ตน้ทุนการจา่ยภาษศุีลกากรใหร้ฐัต ่ากว่าต้นทุนในการหลบเลีย่งภาษ ีอย่างไรกต็าม ในการคาดการณ์ว่าการ
จดัเก็บภาษีจะเพิม่ขึ้นหรอืลดลงนัน้ ผู้ประกอบการไม่ได้ค านึงถึงเฉพาะการน าระบบ EDI เข้ามาใช้ แต่
พจิารณาถงึองคป์ระกอบอื่นๆของการปฏริปูกรมศุลกากรประกอบดว้ย เช่น การปฏริปูโครงสรา้งพกิดัอตัรา
ภาษ ีเป็นตน้ 
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งานวจิยัของนวลน้อย  ตรรีตัน์ สรปุว่า 
(1) การปฏริูประบบศุลกากรเป็นความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัและลดการคอรร์ปัชนั 
(2) แนวทางการปฏริปูทีส่ าคญัมอีงคป์ระกอบหลกัคอื หนึง่ องคป์ระกอบพืน้ฐานในเรื่องของเงื่อนไข

สภาวะแวดล้อม ความช านาญของบุคลากร และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ สอง 
องค์ประกอบที่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน คอืจะต้องมกีารบรหิารจดัการแบบสมยัใหม่ มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สาม 
องค์ประกอบเสริมที่ต่อยอดในกระบวนการปฏิรูป ซึ่งได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปราบปราม ระบบตรวจสอบ ระบบการให้ฝ่ายเอกชนสามารถร้องเรียนได้ และระบบการ
บรหิารงานทีใ่ชว้ธิวีเิคราะหค์วามเสีย่งมาช่วยในการบรหิารและ สี ่การปฏบิตัทิีเ่ป็นจรงิ 

(3) การด าเนินการของกรมศุลกากรไทย อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในแนวทางเดยีวกบัแนวทางการปฏริูป
ของกรมศุลกากรทัว่โลก เพยีงแต่ล าดบัขัน้ของการปฏริูปยงัอยู่ในขัน้องคป์ระกอบพืน้ฐาน และ
ก าลงัพยายามเขา้มาอยูใ่นขัน้การปฏริปูเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ซึง่ถอืว่ายงัคงอยูใ่นระยะเริม่ตน้ 

(4) กรมศุลกากรได้ด าเนินการปฏิรูปในหลายประการด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ซึ่งการปรบัปรุงดงักล่าวน่าจะมผีลในระดบัหนึ่งในการลดอตัราการจ่ายเงนิใต้โต๊ะ 
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่เรียกว่า เป็นมาตรการทางตรงที่น่าจะมีผลมากที่สุดได้แก่ การ
ปรบัปรงุพธิกีารศุลกากร 

(5) การน าระบบ EDI เขา้มาช่วยในการด าเนินการแทนระบบ Manual ซึง่เป็นทีค่าดการณ์กนัว่าจะ
ลดการตดิต่อทางกายภายของเจา้หน้าทีแ่ละผูด้ าเนินการลงไปไดอ้กี  

(6) การเพิม่ศกัยภาพของระบบ EDI ในงานศุลกากร ก็คอื จะต้องท าใหร้ะบบสามารถด าเนินการ
ด้วยตัวเองได้ ลดการใช้ระบบ Manual ให้มากที่สุด ซึ่งระบบจะมปีระสิทธิภาพได้ต้อง
ประกอบด้วยการมกีฎระเบยีบที่ชดัเจน มคีวามแน่นอน ไม่ซบัซ้อน และไม่มขีอ้ยกเว้น จงึจะมี
ผลใหส้ามารถใชต้วัระบบตรวจสอบกบัขอ้มลูทีส่่งเขา้มาของเอกชนไดอ้ย่างอตัโนมตัโิดยไม่ต้อง
รอการวนิิจฉัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็หมายความว่าศุลกากรจะต้องด าเนินการปฏริูปกฎระเบยีบ  
ต่างๆใหม้คีวามชดัเจนประกอบกนัไปดว้ย 

(7) ศุลกากรจะตอ้งปฏริปูระบบงานอย่างรวดเรว็ เพราะระดบัการแข่งขนัของโลกไดท้วคีวามรุนแรง
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

 
2.6.4 การลดอปุสรรคและปัจจยัในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากการปฏริูปกรมศุลกากรในกระบวนการค้าระหว่างประเทศตามที่กล่าวในหวัขอ้ 2.6.3.4.2 
แลว้ มาตรการดงัต่อไปน้ียงัช่วยลดอุปสรรคและเป็นปจัจยัในการส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
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2.6.4.1 การปรบัลดอากรขาเข้า 
การลดอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศอาจใช้วิธีการตามที่ผาสุก พงษ์ไพจิตร และชัยยศ           

จริพฤกษ์ภิญโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 39-41) เสนอ คือ การคุ้มครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศโดยใช้มาตรการปกป้องด้านภาษีศุลกากร (การใช้อัตราอากรขาเข้า) ควรต้องมกี าหนด
ระยะเวลาในการคุ้มครองเฉพาะในช่วงอุตสาหกรรมเริม่ต้นให้มคีวามเข้มแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกไดต่้อไป โดยใหเ้หตุผลดงันี้ 

การที่ภาษีศุลกากรมลีกัษณะเป็นก าแพงภาษีที่ปกป้องค ้าจุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ มุ่งให้
ความคุ้มครองอุตสาหกรรมต้นน ้ า ท าให้ผู้ผลิตภายในประเทศได้ร ับการส่งเสริมให้สามารถตัง้ราคา
ภายในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก ส่งผลให้วตัถุดบิที่ผลติภายในประเทศจากอุตสาหกรรมต้นน ้ามี
ราคาภายในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก หมายความว่า อุตสาหกรรมปลายน ้าที่ผลติสนิค้าส าเรจ็รูป
ภายในประเทศต้องแบกรบัภาระต้นทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็น อุตสาหกรรมต้นน ้าจะสามารถขายสนิค้าได้ใน
ราคาแพงกว่าราคาในตลาดโลก มโีอกาสท าก าไรไดสู้งกว่า และสามารถดงึดูดทรพัยากรทีด่มีคีุณภาพเขา้สู่
อุตสาหกรรมได้มากกว่า หากอุตสาหกรรมต้นน ้าที่ได้รบัการคุ้มครองเป็นระยะเวลานานเหล่านี้ขาดการ
ปรบัปรุงหรอืพฒันา กย็่อมจะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดโลกไดใ้นทีสุ่ด นอกจากนี้ เมื่ออุตสาหกรรมต้นน ้า
หรอือุตสาหกรรมที่ได้รบัการคุ้มครองจากมาตรการอากรขาเข้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทดแทนการ
น าเขา้ไดร้บัสิง่จงูใจจากก าไรต่อหน่วยทีส่งูกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครอง ซึง่ไดส้ิง่จงูใจน้อย
กว่าหรอืไม่ไดเ้ลย การจดัสรรทรพัยากรเพื่อการผลติจงึมกีารบดิเบอืนโดยมุ่งลงทุนในอุตสาหกรรมทดแทน
การน าเขา้มากเกนิไป และไปผลติในอุตสาหกรรมอื่น ๆ น้อยเกนิไป   

จากเหตุผลที่ภาษีศุลกากรโดยเฉพาะโครงสร้างอตัราอากรขาเขา้มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมทัง้
ระบบขา้งต้น ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์ , บก. (2543: 39-41) จงึ
เสนอใหม้กีารปรบัเปลีย่นระบบภาษศุีลกากรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพโครงสรา้งอุตสาหกรรม  
 นอกจากนี้ ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์ , บก. (2543: 41) 
กล่าวว่า ภาคเอกชนพยายามผลกัดนัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งอากรขาเขา้เพื่อลดภาระต้นทุนการแข่งขนัใน
ตลาดโลก แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอากรขาเข้าต้องใช้ระยะเวลาการปรบัเปลี่ยน ดงันัน้ ในช่วงการ
ปรบัเปลีย่น รฐับาลจงึควรก าหนดมาตรการส่งเสรมิการส่งออกของภาคเอกชนโดยผ่านการใชม้าตรการสทิธิ
ประโยชน์ทางการเงนิและการคลงั 

นอกจากอตัราอากรขาเขา้มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมดงัทีก่ล่าวขา้งต้นแลว้ อตัราอากรขาเขา้ยงัมี
ผลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่งออกของไทยโดยทางอ้อมเพราะเป็นต้นทุนแฝงมากบัปจัจยัการผลติ 
วตัถุดบิ สนิคา้ขัน้กลางทีน่ าเขา้จากต่างประเทศตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.6.3.1 ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ 
จริพฤกษ์ภญิโญ, นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 43-44) กล่าวว่า มคีวามพยายามในการแก้ไขปญัหาความ
บดิเบอืนของโครงสรา้งภาษอีากรขาเขา้มมีาโดยตลอด แต่ไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร เน่ืองจากปญัหา
ความต้องการรายได้ของภาครัฐ จวบจนถึงต้นทศวรรษ 1990 จึงได้มีการปรับลดอัตราภาษี โดย
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กระทรวงการคลงัไดจ้ าแนกสนิคา้ทีจ่ะด าเนินการปรบัลดเป็น 20 หมวดใหญ่ ทยอยปรบัลดหมวดสนิคา้แต่ละ
หมวดและพกิดัรายการ ลดจ านวนจาก 39 หรอื 6 อตัรา ดงันี้  

- อตัราภาษรีอ้ยละ 0 ส าหรบัสนิคา้จ าเป็น เช่น อุปกรณ์การแพทย ์ปุ๋ ย 
- อตัราภาษรีอ้ยละ 1 ส าหรบัสนิคา้วตัถุดบิ ชิน้ส่วนอเิลกทรอนิคส ์พาหนะเพื่อการขนส่งระหว่าง

ประเทศ 
- อตัราภาษรีอ้ยละ 5 ส าหรบัผลติภณัฑข์ัน้ตน้ สนิคา้ทุน 
- อตัราภาษรีอ้ยละ 10 ส าหรบัผลติภณัฑส์นิคา้ขัน้กลาง 
- อตัราภาษรีอ้ยละ 20 ส าหรบัสนิคา้ส าเรจ็รปู 
- อตัราภาษรีอ้ยละ 30 ส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งการการคุม้ครองเป็นพเิศษ 
นอกจากนี้  ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ก็เป็น

แรงผลกัดนัอกีลกัษณะทีม่ผีลต่อการปรบัลดโครงสรา้งภาษอีากรขาเขา้ โดยทยอยปรบัลดนับแต่ พ.ศ. 2534-
2554 

อย่างไรก็ตาม อตัราภาษีที่ช าระจรงิในเกอืบทุกประเภทอุตสาหกรรม (ยกเวน้อุตสาหกรรมรถยนต ์
น ้ามนัพชื และอุตสาหกรรมเคม)ี ลดลง หรอืต ่ากว่าอตัราภาษตีามกฎหมายทีก่ าหนด เนื่องจากประเทศไทย
มมีาตรการยกเวน้ภาษหีรอืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เช่น สทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิการลงทุน สทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิ
การส่งออก ฯลฯ เพื่อช่วยเหลอืผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มภีาระจากผลกระทบของความล าเอยีงจาก
โครงสรา้งภาษใีหน้้อยลง 
 
2.6.4.2 การชดเชยค่าภาษีอากร 

ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ อากรขาเขา้ที่เก็บจากวตัถุดบิและปจัจยัการผลติต่าง ๆ ที่น าเขา้มาเพื่อใช้
ผลิตสนิค้าเพื่อส่งออกเป็นต้นทุนแฝงของการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก วิธีการชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งเป็น
มาตรการของกระทรวงการคลังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก อันเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ส่งออกในตลาดโลกและลดอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศได้วธิกีาร
หนึ่ง ตามมาตรการนี้ กรมศุลกากรจะจ่ายบตัรภาษใีหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยใหส้ามารถน าไปช าระภาษี
อากรเพื่อลดภาระภาษีซึ่งเก็บจากวัตถุดิบและปจัจยัการผลิตที่น าเข้า (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และชยัยศ         
จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543: 45)  
 
2.6.4.3 การคืนอากรขาเข้าวตัถดิุบ 

ตามมาตรา 19 ทว ิแห่ง พรบ. ศุลกากร ผู้ส่งออกสามารถขอคนือากรขาเข้าที่เก็บจากวตัถุดบิที่
น าเขา้มาเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้เพื่อส่งออก ตามทีก่ล่าวก่อนหน้านี้ อากรขาเขา้ทีเ่กบ็จากวตัถุดบิทีน่ าเขา้
มาเพื่อใช้ในการผลติสนิค้าเพื่อส่งออกเพิม่ต้นทุนในการผลติสนิค้าเพื่อส่งออก ดงันัน้ การคนือากรขาเข้า
ดงักล่าวมสี่วนช่วยให้ต้นทุนวตัถุดบิในการผลติสนิค้าของไทยเท่ากบัราคาต้นทุนในตลาดโลก ซึ่งจะท าให้
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สนิค้าที่ผลิตจากไทยมรีาคาที่สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ อันเป็นการลดอุปสรรคในการค้าระหว่าง
ประเทศไดอ้กีวธิกีารหนึ่ง 

ก่อนการคืนอากรขาเข้า กรมศุลกากรจะท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ส่งออกน าแสดงซึ่ง
ประกอบด้วยรายชื่อวตัถุดบิ รายชื่อสนิค้าที่ผลติ กรรมวธิกีารผลติ สูตรการผลติ พร้อมตวัอย่างวตัถุดิบ 
สนิค้าที่ผลติ เนื่องจากมูลค่าอากรขาเขา้ที่ผูส้่งออกจะได้รบัคนืขึน้อยู่กบัปรมิาณวตัถุดบิที่ใช้ไปในการผลติ
เพื่อส่งออกเท่านัน้และขึน้อยู่กบัสูตรการผลติ อย่างไรกต็าม ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ 
ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 45-46) พบว่า ปญัหาดา้นระเบยีบวธิแีละความไม่มปีระสทิธภิาพในทาง
ปฏบิตัขิองเจา้หน้าที่ท าให้การคนือากรขาเขา้มคีวามล่าช้า ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของผูผ้ลติเพื่อส่งออกชาวไทย 
 
2.6.4.4 นโยบายของภาครฐักบัการค้าระหว่างประเทศ 

ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก., (2543: 33-35) กล่าวว่า 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกที่
ขยายตวัมากขึน้ กระบวนการคา้ระหว่างประเทศมไิดจ้ ากดัเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการน าเขา้และส่งออก
ระหว่างประเทศคู่คา้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึหน่วยงานภาครฐัซึง่มบีทบาททีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ เช่น หน่วยงานดา้น
การเจรจาและการวางขอ้ตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานด้านการส่งเสรมิหรอืจงูใจใหเ้กดิการ
การลงทุนในประเทศและในภมูภิาค หรอืหน่วยงานดา้นการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรและควบคุมก ากบัการน าเขา้
และส่งออก (โดยกรมศุลกากร การท่าเรอืแห่งประเทศไทย และองค์การรบัส่งสินค้าและผลิตภณัฑ์เป็น
หน่วยงานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัธุรกจิเอกชนด้านการน าเขา้และส่งออกมากที่สุด ) นโยบายของภาครฐัเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีก่ าหนดผลส าเรจ็และ/หรอืเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ  

นโยบายการคา้ของภาครฐัทีด่มีไิดห้มายถงึนโยบายเพื่อมุง่ส่งเสรมิการส่งออกจนไดเ้ปรยีบดุลการคา้
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัหมายความรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจและหรอืนโยบาย
อุตสาหกรรมทีมุ่่งสรา้งหรอืเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเศรษฐกจิโลก ดงันัน้ นโยบายของภาครฐั 
(เช่น นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนโยบายด้านแรงงาน กรม
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์รวมถงึคุณภาพการบรหิารจดัการและวสิยัทศัน์ของหน่วยงานรฐัต่างๆ และงานดา้น
กระบวนการศุลกากรและการขนส่ง) ที่มุ่งคุณภาพความส าเรจ็ของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
กบัเศรษฐกจิโลกสามารถทีจ่ะลดอุปสรรคและเป็นปจัจยัในการส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศได ้
 
2.6.4.5 การเพ่ิมความรู้และทกัษะให้แก่ประชาชน 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 137) กล่าวว่าประเทศทีม่ปีระชาชนมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละ
ดา้นการบรหิารหรอืการจดัการจ านวนมากและมทีรพัยากรธรรมชาตมิาก ประเทศดงักล่าวจะอยู่ในฐานะทีท่ า
การแปรเปลี่ยนทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นสนิค้าและบรกิารได้มาก ดงันัน้ การเพิม่
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ความรูแ้ละทกัษะด้านเทคโนโลยแีละดา้นการบรหิารหรอืการจดัการใหแ้ก่ประชาชนน่าจะเป็นอกีวธิกีารหนึ่ง
ทีช่่วยลดอุปสรรคและเป็นปจัจยัในการส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศได ้

 
2.6.4.6 ระเบียบการค้าโลกใหม่ 

ระเบยีบการค้าโลกใหม่เป็นอีกวิธกีารหนึ่งที่ช่วยลดอุปสรรคและเป็นปจัจยัในการส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศได ้ 

ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ, นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543, 24-27) กล่าวว่า
ระเบยีบการคา้โลกใหม่เป็นผลจากขอ้ตกลงรอบอุรุกวยัหรอืการเจรจารอบทีแ่ปดของขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ย
ภาษศุีลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariff & Trade: GATT) ทีน่ ามาซึง่การจดัตัง้องคก์าร
การคา้โลก (World Trade organization: WTO) บทบาททีส่ าคญัขององคก์ารการคา้โลก คอื ด าเนินการ
ผลกัดนัประเทศสมาชกิให้ปฏบิตัติามขอ้ตกลงโดยใช้กลไกต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบนโยบายการค้าของ
ประเทศสมาชิก ด าเนินการแก้ไขข้อขดัแย้งทางการค้า และเป็นเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ
ประสานงานกบัสถาบนัระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น ธนาคารโลก IMF และ UNCTAD เป็นตน้ 

นอกจากขอ้ตกลงรอบอุรกุวยัน ามาซึง่การจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกแลว้ ขอ้ตกลงรอบอุรุกวยัยงัน ามา
ซึง่ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัมาตรการการลงทุนทีเ่กี่ยวกบัการคา้ (Trade Related Investment Measures: TRIMs) 
ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาที่เกี่ยวกบัการค้า (Trade Related Intellectual Property: 
TRIPs) และขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บรกิาร (General Agreement on Trade in Service) ภายใต้
ขอ้ตกลงเหล่านี้ ประเทศสมาชกิในองคก์ารการคา้โลกจะต้องมกีารเปิดเสรทีางการคา้มากขึน้ และผลทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ตามมาก็คอื การแข่งขนัจากบรษิทัต่างชาตจิะมมีากขึน้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารของ
เอกชนทีฐ่านความสามารถอ่อนแออาจไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดโลกไดต่้อไป 

การทีร่ะเบยีบการคา้โลกใหมต่้องการใหก้ารคา้มลีกัษณะเสรมีากขึน้ ท าใหป้ระเทศต่างๆต้องท าการ
ลดภาษศุีลกากร ท าการปรบัเปลีย่นมาตรการการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากรใหเ้ป็นมาตรการภาษี
ศุลกากรมากขึ้น ซึ่งมีความแน่นอน ชัดเจน และความโปร่งใสมากกว่า และจะต้องรีบเร่งพัฒนาเรื่อง
มาตรฐานคุณภาพสินค้า มาตรฐานคุณภาพการผลติ ตลอดจนให้ความส าคญัต่อมาตรฐานการผลติด้าน
สิง่แวดลอ้ม สทิธแิรงงาน สทิธมินุษยชน  

 
2.6.4.7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

นอกเหนือจากระเบยีบการค้าโลกใหม่แล้ว การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นอีกวธิกีารหนึ่งที่ช่วยลด
อุปสรรคและเป็นปจัจยัในการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศได้ ในหวัข้อนี้ ผู้วจิยัจะกล่าวถึงแนวคดิและ
ทฤษฎวี่าดว้ยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ (Theory of Economic Integration)  

 Gunnar Myrdal อ้างในสมนึก แตงเจรญิ (2538: 366) กล่าวว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเป็นผล
มาจากการน าแนวความคดิเก่าแก่ของยโุรปเกีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัของโอกาส (Equality of Opportunity) 
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มาใชใ้นทางปฏบิตั ิกล่าวคอื ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างประเทศตัง้แต่สองประเทศขึน้ไปจะสามารถ
ด าเนินไปด้วยดี ถ้าประเทศเหล่านี้ต่างมโีอกาสเท่าเทียมกันในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดในทางการค้า การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิเป็นกระบวนการยกเลกิขอ้จ ากดัในทางการคา้หรอืยกเลกิการเลอืกปฏบิตัทิางดา้นการค้าระหว่าง
สองประเทศหรอืหลายประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิจงึน าไปสู่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัหรอืความ
เท่าเทยีมกนัในการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิของหลายประเทศทีอ่ยู่ภายในภูมภิาคเดยีวกนั  

กล่าวอกีอย่างหนึ่ง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเป็นผลมาจากการขาดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั
ของประเทศต่างๆในการร่วมกันด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การที่ประเทศต่าง ๆ มอี านาจ
อธปิไตยและมอีาณาเขตของตนเองที่แน่นอน ท าให้เกดิปญัหาการขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในแง่
ของการรว่มกนัด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการคา้ การเงนิ และการเคลื่อนยา้ยปจัจยัการ
ผลติหรอืแม้ว่าจะเป็นการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจก็ตาม การขาดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัเป็น
สาเหตุใหม้กีารเลอืกปฏบิตัริะหว่างประเทศ การแก้ไขปญัหาดงักล่าวมทีางเลอืกกระท าไดท้างหน่ึง  คอื การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาดงักล่าวโดยการยกเลกิวธิกีารเลอืกปฏบิตัิ
ทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 366) 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่น าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันหรอืความเท่าเทียมกันในทาง
การคา้ระหว่างประเทศจงึสนับสนุนการคา้เสรรีะหว่างประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มเศรษฐกจินัน้ ผาสุก พงษ์ไพจติร 
และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 28, 30) กล่าวสนับสนุนว่า การรวมกลุ่ม
ภมูภิาคทางเศรษฐกจิ (เช่น สหภาพยโุรป กลุ่มภูมภิาคทางเศรษฐกจิอเมรกิาเหนือ (NAFTA) เขตการคา้เสรี
อาเซยีน (AFTA) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิค (APEC)) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการส่งเสรมิ
การคา้เสรภีายในประเทศสมาชกิเพื่อสรา้งเสรมิความสมัพนัธท์างการคา้และความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
อ านาจการต่อรองของสมาชกิประเทศในกลุ่มเศรษฐกจินัน้ๆ เช่น APEC ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิขนาดใหญ่มากมวีตัถุประสงค์เพีอ่การปฏบิตัติามขอ้ตกลงรอบอุรุกวยัและครอบคลุมในหลายดา้น
ทัง้การคา้สนิคา้และบรกิาร การลงทุนและทรพัยส์นิทางปญัญา  

ในขณะที่ NAFTA มวีตัถุประสงค์เพี่อก าจดัอุปสรรคทางด้านการเคลื่อนยา้ยของสนิค้าและบรกิาร
รวมทัง้ส่งเสรมิการลงทุน การหามาตรการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา และการจดัตัง้กลไกในการ
ยตุปิญัหาขอ้พพิาทระหว่างกนั (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 364) 

นอกจากนี้ สุธี ประศาสน์เศรษฐ อ้างถึงในผาสุก พงษ์ไพจิตร และชยัยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ใน
นวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543: 31) กล่าวว่า การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเดยีวกนัเพื่อเป็น
ภูมภิาคทางเศรษฐกจิมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายบทบาท อ านาจ และโครงสร้างของประเทศให้มขีนาดและ
โครงสรา้งทีใ่หญ่ขึน้ มอี านาจมากขึน้ต่อการแก้ไขปญัหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรรษทัขา้ม
ชาต ิเนื่องจากบรรษทัขา้มชาตไิด้ขยายฐานของตนเองไปยงัหลายๆ ประเทศ มบีทบาทต่อการแบ่งงานกนั
ท าระหว่างประเทศ ไดม้กีารรวมกจิการเพื่อเป็นพนัธมติรทางธุรกจิมากขึน้เรื่อย ๆ ดงันัน้ กระบวนการสะสม
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ทุนหรอืการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติจงึต้องการเงื่อนไขและโครงสร้างที่เป็นอิสระมากกว่าโครงสร้าง
กฎเกณฑข์องประเทศใดประเทศหนึ่ง การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเดยีวกนัเพื่อเป็นภูมภิาค
ทางเศรษฐกิจจึงช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคและอ านวยความสะดวกที่ล าพังเพียงประเทศที่มีขอบเขต
ระดบัชาติไม่สามารถจดัการได้ เพราะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้สรา้งกฎเกณฑท์ี่ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
เศรษฐกจินัน้ใชร้ว่มกนั 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คอื การยกเลกิข้อจ ากดัในทางการค้าหรอืการ
ยกเลกิการเลอืกปฏบิตัิทางด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเพราะมขีอ้บงัคบัการคา้ทีเ่หมอืนกนั หรอืน าไปสู่การคา้ทีเ่สรรีะหว่างประเทศที่
อยู่ในกลุ่มเศรษฐกจินัน้ อนัจะน ามาซึง่ผลทางเศรษฐกจิตามที่สมนึก แตงเจรญิ (2538: 376-384) กล่าวไว้
ดงันี้ 

(1) การเพิม่การคา้และการหนัเหการคา้ (Trade Creation &. Trade Diversion) 
(2) ผลของการเคลื่อนยา้ยปจัจยัอยา่งเสร ี(Effects of Free Factor Movements) 
(3) ผลทางดา้นพลวตัร (Dynamic Effects of Integration) 
การเพ่ิมการค้าและการหนัเหการค้า 
ผลทางเศรษฐกจิของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิประการแรก คอื การใชอุ้ปทานของสนิคา้ทีม่ตี้นทุน

การผลติต ่าของต่างประทศแทนสนิค้าที่มตี้นทุนการผลติสูงภายในประเทศ ผลทางด้านนี้เกิดขึน้จากการ
ยกเลกิภาษศุีลกากรทีม่ลีกัษณะเป็นการปกป้องการผลติภายในประเทศ ตวัอย่างเช่น ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะมี
การจดัตัง้ตลาดร่วมยุโรป อติาลแีละฝรัง่เศสเป็นประเทศที่ผลติจกัรเยบ็ผ้า การผลติจกัรเยบ็ผ้าในอติาลมีี
ตน้ทุนการผลติทีต่ ่ากว่าในฝรัง่เศส อยา่งไรกต็าม การผลติจกัรเยบ็ผา้ในฝรัง่เศสด าเนินอยู่ไดภ้ายใต้การเกบ็
ภาษศุีลกากรจากจกัรเยบ็ผา้ทีน่ าเขา้จากอติาลเีพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผลติจกัรเยบ็ผา้ในฝรัง่เศส เมื่อมกีาร
ยกเลกิภาษศุีลกากรในฝรัง่เศสแลว้ ผูบ้รโิภคชาวฝรัง่เศสจะไดผ้ลประโยชน์จากการซือ้จกัรเยบ็ผา้ในราคาต ่า
ทีผ่ลติในอติาล ีและทรพัยากรทางเศรษฐกจิในฝรัง่เศสจะหนัเหออกจากการอุตสาหกรรมผลติจกัรเยบ็ผา้ไป
ท าอุตสาหกรรมการผลติในสาขาอื่นทีม่ปีระสทิธภิาพสูงกว่า ผลในทางชดเชยการผลติทีม่ตี้นทุนสูงภายในประเทศ
โดยการผลติทีม่ตีน้ทุนต ่าจากต่างประเทศ เรยีกว่า “การเพิม่การคา้” (Trade Creation)  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิอาจก่อให้เกดิผลเสยีทางเศรษฐกจิที่เรยีกว่า “การหนัเหการค้า” (Trade 
Diversion) แทนทีจ่ะเกดิการเพิม่การคา้กไ็ด ้“การหนัเหการคา้” เป็นภาวะตรงกนัขา้มกบั “การเพิม่การคา้” 
กล่าวคอื มกีารผลติทีม่ตี้นทุนสูงทดแทนการผลติทีม่ตี้นทุนต ่า “การหนัเหการคา้” เกดิจากการยกเลกิภาษี  
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิในกลุ่มเศรษฐกจิ และก าหนดภาษศุีลกากรที่มลีกัษณะเหมอืน ๆ กนัใชก้บั
ประเทศทีม่ไิดอ้ยู่ในกลุ่มเศรษฐกจิ เช่น ถงึแมว้่าต้นทุนการผลติจกัรเยบ็ผา้ในอติาลจีะต ่ากว่าในฝรัง่เศส แต่
ในขณะเดยีวกนั ตน้ทุนการผลติจกัรเยบ็ผา้ในสหรฐัอเมรกิายงัต ่ากว่าในอติาล ีก่อนทีอ่ติาลแีละฝรัง่เศสจะเขา้
เป็นสมาชกิในกลุ่มเศรษฐกจิเดยีวกนั ฝรัง่เศสไดจ้ดัเกบ็ภาษศุีลกากรต ่าหรอืไม่จดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากจกัร
เยบ็ผา้ทีน่ าเขา้จากสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีจ่กัรเยบ็ผา้จากอติาลถีูกจดัเกบ็ภาษศุีลกากรภายใต้การปกป้อง
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อุตสาหกรรมผลติจกัรเยบ็ผา้ในฝรัง่เศส แต่เมือ่อติาลแีละฝรัง่เศสไดเ้ขา้เป็นสมาชกิในกลุ่มเศรษฐกจิเดยีวกนั
แลว้ และท าการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรที่สูงจากสนิคา้ที่น าเขา้จากประเทศทีม่ไิดอ้ยู่ในกลุ่มเศรษฐกจินัน้ ผลที่
ตามมากค็อืจกัรเยบ็ผา้จากสหรฐัอเมรกิาในฝรัง่เศสมรีาคาสูงกว่าจกัรเยบ็ผา้ทีน่ าเขา้จากอติาลซีึง่ไม่ถูกเก็บ
ภาษศุีลกากร หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง แหล่งอุปทานของจกัรเยบ็ผา้ทีม่ตี้นทุนต ่าจากสหรฐัอเมรกิาเปลีย่นไป
เป็นการน าเขา้จากแหล่งผลติทีม่ตีน้ทุนสงูกว่าจากอติาล ี 

ผลของการเคล่ือนย้ายปัจจยัอย่างเสรี 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิบางรปูแบบ เช่น ในกรณีของตลาดร่วมปจัจยัประเภท แรงงาน ทุน และ

ผูป้ระกอบการยงัสามารถเคลื่อนยา้ยไดอ้ย่างเสร ีการเคลื่อนยา้ยปจัจยัอย่างอสิระทีป่ราศจากการควบคุมจะ
ท าใหฐ้านะความเป็นอยูข่องประชากรในตลาดรว่มทัง้มวลดขีึน้ 

ผลทางด้านพลวตัร 
การที่มีตลาดขนาดใหญ่ขึ้นอันเป็นผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะท าให้การพัฒนาของ

อุตสาหกรรมไมห่ยดุชงกัและการมขีนาดของตลาดทีก่วา้งใหญ่ย่อมท าใหม้โีอกาสทางธุรกจิกวา้งขวางยิง่ขึน้
ในแงข่องการท างานตามความถนดั เช่น การผลติชิน้ส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ในสหรฐัอเมรกิาจะท าการ
ผลติโดยบรษิทัขนาดใหญ่หลายบรษิทั แต่ปรากฏว่าในยุโรปซึ่งมตีลาดที่มขีอบเขตแคบกว่า  ปรมิาณการ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ของแต่ละบรษิัทถูกจ ากัด อุตสาหกรรมรถยนต์จงึต้องท าการผลิต
ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ของตนเอง อุตสาหกรรมชิน้ส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ในยุโรปจงึเกดิความเสยีเปรยีบ
สหรฐัอเมรกิา  

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ขนาดของตลาดภายในประเทศทีแ่คบก่อใหเ้กดิการกระจุกตวัของธุรกจิจ านวนน้อยและ
มกีารผลติโดยบรษิทัน้อยราย ในขณะทีก่ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิจะกระตุ้นใหเ้กดิภาวะของการแข่งขนัเพิม่ขึน้ 
ขอบเขตของตลาดที่กว้างใหญ่ซึ่งเกดิจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิจงึเปิดโอกาสให้บรษิัทจ านวนมากและมขีนาดที่
เหมาะสมเกดิขึน้ในตลาดดงักล่าวได ้หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเป็นการลดอุปสรรคของบรษิทั
จ านวนมากในการเขา้สู่ธุรกจิและจะเกดิการแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

ผลทางเศรษฐกจิของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 3 ประการขา้งต้นเป็นผลประโยชน์ทีต่กแก่ประเทศ
ที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ สมนึก แตงเจรญิ (2538: 384) กล่าวว่า ผลเสยีหายที่จะเกดิแก่ประเทศนอกกลุ่ม
เศรษฐกจิต้องน ามาพจิารณาดว้ย ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. 
(2543: 28) กล่าวว่า การรวมกลุ่มภูมภิาคทางเศรษฐกจิมผีลกระทบต่อประเทศนอกกลุ่มเศรษฐกจิใน 2 
ลกัษณะ คอื (1) การกีดกนัทางการค้าหรอืการเลอืกปฏิบตัิต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชกิ เช่น EU หรอื 
NAFTA ในลกัษณะภูมภิาคทางเศรษฐกจิแบบเลอืกปฏบิตั ิ(Discriminatory Regionalism) และ (2) ภูมภิาค
นิยมแบบเปิด (Open Regionalism) มลีกัษณะผ่อนคลายขอ้กดีกนัทางการคา้ภายในกลุ่มประเทศสมาชกิ
พร้อมกับการลดข้อกีดกนัทางการค้าต่อประเทศนอกกลุ่มสมาชิกด้วย เช่น APEC ซึ่งเป็นผลดต่ีอระบบ
การคา้แบบพหุพาคขีององคก์ารการคา้โลกมากกว่าลกัษณะแรก 
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ในขณะทีส่มนึก แตงเจรญิ (2538: 384, 390) กล่าวถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิแก่ประเทศนอกกลุ่มเศรษฐกจิ
ไวด้งันี้  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะท าให้ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจได้ผลประโยชน์แต่ในขณะเดยีวกัน
ประเทศนอกกลุ่มเศรษฐกจิจะไดร้บัความเสยีหายในรปูของผลเสยีหายดา้นอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ทีเ่กิด
จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ เนื่องจากอตัราการแลกเปลี่ยนสนิค้าของประเทศในกลุ่มเศรษฐกจิจะดกีว่า
ของประเทศนอกกลุ่มเศรษฐกจิ เพราะว่า (1) อุปสงคข์องสนิค้าออกของประเทศทีอ่ยู่นอกกลุ่มเศรษฐกจิ
ลดลงและจะเป็นผลให้ราคาสนิค้าออกของประเทศดงักล่าวลดลง และ (2)  อ านาจของการเจรจาด้านภาษีศุลกากร
ของประเทศในกลุ่มเศรษฐกจิซึง่ด าเนินการต่อรองเป็นหน่วยเดยีวจะไดเ้ปรยีบประเทศอื่นทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ
ของกลุ่มทางเศรษฐกจิ หรอืกล่าวอกีอยา่งหนึ่ง อ านาจของกลุ่มในการเจรจาต่อรองดา้นภาษศุีลกากรกบัประเทศต่างๆ
จะมสีงูกว่าในกรณทีีส่มาชกิแต่ละประเทศจะแยกเจรจา  
 
2.6.5 การค้าระหว่างประเทศของไทย 
  ภายหลงัสงครามโลก การด าเนินทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย คอื การยดืหยุ่นคล้อย
ตามกระแสการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิโลกาภวิตัน์ โดยไทยไดเ้ปิดเสรทีางการค้ามากขึน้อย่างต่อเนื่อง การ
เปิดเสรทีีร่วดเรว็และเป็นรปูธรรมอยา่งชดัเจนมากทีสุ่ดเกดิขึน้ภายหลงัปลายทศวรรษที ่1980 เมื่อมกีารเปิด
เสรทีางการค้าในลกัษณะฝ่ายเดยีวและการเจรจาการค้าในระดบัพหุภาครีอบอุรุกวยั (ไพฑูรย ์วบิูลชุตกุิล, 
2555: 9) 
 นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยเปิดเสรใีนระดบัปานกลางเมื่อเปรยีบกับประเทศก าลงั
พฒันาอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับประเทศด้อยพฒันาแล้ว ไทยถือว่ าเป็นประเทศที่เปิดเสรมีาก ทิศทางของ
นโยบายการคา้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากการใชม้าตรการภาษศุีลกากรเพื่อปกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรมทีผ่ลติ
สนิคา้ทดแทนการน าเขา้ในช่วงสองทศวรรษหลงัสงคราม มาเป็นนโยบายส่งเสรมิการส่งออก (ไพฑรูย ์วบิูล-
ชุตกุิล, 2555: 9-10)  

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ถงึปี 1996 ประเทศไทยเริม่ใชก้ลยุทธส์่งเสรมิการส่งออกเพื่อน าไปสู่
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (Export-Led Growth) อย่างจรงิจงั ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 9 ต่อปี ต่อมาในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิปี ค.ศ. 1997 ถงึ 1999 แมป้ระเทศไทยจะเพิม่อตัรา
ภาษทีีเ่รยีกว่า Surcharge ตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization หรอื WTO) 
เพื่อผ่อนคลายปญัหาอัตราแลกเปลี่ยนและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสะสม แต่ก็เป็นการขึ้นภาษี
เพยีงชัว่คราวในระยะสัน้ ภายหลงัจากเศรษฐกจิฟ้ืนตวั ประเทศไทยก็ด าเนินนโยบายเปิดตลาดตามพนัธะ 
GATT/WTO ตามเดมิ ส่งผลให้การคา้ขยายตวัและเกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลติและการส่งออก
จากสนิค้าที่อาศยัทรพัยากรและแรงงานเขม้ขน้ไปสู่การใช้เทคโนโลยสีูงขึน้ นอกจากนี้ ยงัได้รบัการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในปริมาณมาก ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการแบ่ง
กระบวนการผลติในโลก (International Production Sharing) น าไปสู่การส่งเสรมิการค้าในอุตสาหกรรม
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เดยีวกนั (Intra-Industry Trade) ระหว่างประเทศไทยกบัตลาดโลกควบคู่กนัไปกบัการเปิดรบัการลงทุน 
(ไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 10)  
 ตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1980 นอกจากการคา้ระหว่างประเทศของไทยจะเพิม่ปรมิาณและมลูค่าสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องแล้ว โครงสร้างการค้าก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ที่ส าคัญคือโครงสร้างการส่งออกได้
เปลีย่นแปลงจากการส่งออกสนิคา้ทีผ่ลติโดยอาศยัทรพัยากรธรรมชาตเิป็นหลกัในช่วงก่อนทศวรรษที ่1980 
เป็นสนิค้าที่ผลติโดยใช้แรงงานมาก ในทศวรรษที่ 1980 ถงึต้นทศวรรษที่ 1990 และในที่สุดก็พฒันาเป็น
สนิคา้ทีใ่ชทุ้นและเทคโนโลยสีูงขึน้ตัง้แต่ทศวรรษที่ 1990 ถงึปจัจุบนั ในเกอืบสองทศวรรษที่ผ่านมา สนิค้า
ส่งออกหลกัของไทย คอื ชิน้ส่วนคอมพวิเตอรแ์ละส่วนประกอบรวมทัง้เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ แต่ในระยะ
หลงั ไทยได้ส่งออกชิน้ส่วนรถยนต์เพิม่มากขึน้จนได้กลายเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ 
ของประเทศ สนิคา้ส่งออกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะผลติโดยบรรษทัขา้มชาต ิซึง่จะผลติสนิคา้แยกย่อยตามขัน้ตอน
การผลติ โดยสนิคา้มลีกัษณะเป็นสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูหรอืสนิคา้ขัน้กลาง ( Intermediate Products) เมื่อน ามา
ประกอบกนั (Assembling) จะเป็นสนิคา้ส าเรจ็รูปหรอืสนิค้าขัน้สุดท้าย (Final Products) เพื่อการอุปโภค
บรโิภคต่อไป (ไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 10) 
 สนิค้าส าเรจ็รปูและกึ่งส าเรจ็รปูขา้งต้นถูกจดัไวใ้นอุตสาหกรรมหมวดเดยีวกนั ทัง้นี้เพราะสนิคา้กึ่ง
ส าเรจ็รปูแต่ละชนิดเป็นสนิคา้ย่อยทีแ่บ่งแยกมาจากสนิคา้ส าเรจ็รปู (Product Fragmentation) บรรษทัขา้ม
ชาติที่ลงทุนผลติสนิค้าส าเรจ็รูปจะไม่ผลติสนิค้ากึ่งส าเรจ็รูปทัง้หมดภายในประเทศเดยีว แต่ จะลงทุนใน
ประเทศต่างๆ ทีส่ามารถเป็นฐานการผลติที่ท าให้ต้นทุนต ่าทีสุ่ด นัน่หมายความว่า บรรษทัขา้มชาตทิีม่ฐีาน
การผลติสนิค้ากึ่งส าเรจ็รูปในนานาประเทศจ าเป็นต้องมกีารน าเขา้และส่งออกสนิค้าในหมวดอุตสาหกรรม
เดยีวกนัเพื่อประกอบเป็นสนิคา้ขัน้สุดทา้ยก่อนส่งออกสนิคา้ในหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อประกอบเป็น
สนิคา้ขัน้สุดทา้ยก่อนส่งออกไปตลาดโลกต่อไป การลงทุนของบรรษทัขา้มชาตใินลกัษณะขา้งตน้จงึก่อใหเ้กดิ
การค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน ( Intra-Industry Trade) การที่ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าในหมวด
อุตสาหกรรมเดยีวกนัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1980 ซึ่งการคา้ในลกัษณะนี้แตกต่าง
จากการคา้ดัง้เดมิของประเทศ ในอดตีการคา้ของไทยเกอืบทัง้หมดเป็นการคา้ต่างหมวดอุตสาหกรรม (Inter-
Industry Trade) เช่น ไทยส่งออกขา้วสารซึ่งเป็นสนิค้าในหมวดอุตสาหกรรมโรงสขี้าว และมกีารน าเข้า
เครื่องจกัรกลจากหมวดอุตสาหกรรมเครื่องมอืเครื่องจกัรซึ่งอยู่ต่างหมวดจากอุตสาหกรรมโรงสขี้าวโดย
สิน้เชงิ (ไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 11)  

โดยสรุป ในทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกตามกระแสโลกาภวิตัน์ใน
ดา้นการค้าเช่นเดยีวกบัประเทศเปิดอื่นๆ ถงึแมจ้ะมคีวามคดิเหน็บางส่วนที่เตอืนให้ระมดัระวงัขอ้เสยีบาง
ประการของโลกาภวิตัน์ แต่ทุกประเทศต่างก็พยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้ไดม้ากทีสุ่ดจากการเปิดเสรี
ทางดา้นการคา้ควบคู่ไปกบักระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมาก (ไพฑรูย ์วบิูลชุติ-
กุล, 2555: 11) 
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 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้สร้างความก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์และส่วนประกอบรวมทัง้เปิดโอกาสใหบ้รรษทัขา้ม-
ชาติสามารถแบ่งแยกการลงทุนไปหลายประเทศเพื่อแสวงหาฐานการผลิตสินค้าส าเร็จรูปและสินค้ ากึ่ง
ส าเรจ็รปูที่มตี้นทุนต ่าที่สุด ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีมนาคมช่วยลดต้นทุนการโทรคมนาคมและ
ขนส่งเป็นอย่างมาก และท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารระหว่างประเทศโดยเฉพาะทีผ่่านทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไป
อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ หลายประเทศทัว่โลกจงึสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายกนัอย่างสะดวกโดยได้รบัประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมทัง้ระยะเวลาการขนส่งและสื่อสารที่ส ัน้ลงเป็นอย่างมาก ความก้าวหน้าดงักล่าว
สร้างความเป็นไปได้ในการที่บรรษทัข้ามชาติสามารถแบ่งแยกกระบวนการผลติสนิค้าส าเรจ็รูปออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ และลงทุนผลติส่วนยอ่ยในนานาประเทศเพื่อแสวงหาก าไรรวมสูงสุด (ไพฑรูย ์วบิูลชุตกุิล, 2555: 
11-12) 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศสามารถรองรบัการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติได ้
ประเทศที่บรรษัทข้ามชาติเลอืกไปลงทุนส่วนใหญ่มลีกัษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจที่ส าคญัคอื มนีโยบาย
การค้าการลงทุนที่เปิดเสร ีมรีะบบเศรษฐกิจและการเมอืงที่มเีสถียรภาพ รวมทัง้สิง่สาธารณูปโภคตัง้แต่
ไฟฟ้า น ้าประปา ถนน โทรคมนาคม ตลอดจนสนามบนิ และท่าเรอื มคีุณภาพและพรอ้ม ส าหรบัประเทศ
ไทย ตัง้แต่ทศวรรษที่ 1970 นับเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รบัการลงทุนจากต่างประเทศในสินค้า
อุตสาหกรรมต่างๆ มาโดยตลอด ทัง้นี้ เนื่องจากไทยมนีโยบายการค้าที่เหมาะสมและเศรษฐกิจที่พฒันา
อย่างมัน่คง ผลได้ที่เกิดขึ้นคือ ประเทศได้รบัประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการ
ขยายตวัทางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ โครงสรา้งการผลติที่มกีารเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เศรษฐกจิ
ขยายตวัในอตัราทีสู่งเกนิอตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิโลกในหลายทศวรรษทีผ่่านมา (ไพฑรูย ์วบิูล -
ชุตกุิล, 2555: 12) 
 
2.7 ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

วชิยั มากวฒันสุข (2551: 558) กล่าวว่า เบือ้งหลงัของเขตการคา้เสร ีคอื นโยบายการคา้เสรี (Free 
Trade Policy) ดงันัน้ ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความหมายและลกัษณะของการคา้เสรี
ก่อน หลงัจากนัน้จะทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความหมายของเขตการค้าเสรี ความหมายของ ข้อตกลง
การค้าเสร ีทฤษฎเีบื้องหลงัเขตการค้าเสร ีความเป็นมาของข้อตกลงเขตการค้าเสรใีนโลก ข้อตกลงเขต
การคา้เสรต่ีางๆในโลกและขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีีไ่ทยท ากบัประเทศต่างๆในโลกตามล าดบั  การทบทวน
วรรณกรรมในเรื่องเหล่านี้จะช่วยผู้วจิยัในการวเิคราะห์ข้อดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตาม
ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนซึ่งเป็นประเดน็หลกัของงานวจิยันี้ที่มฐีานมาจากแนวคดิหรอืทฤษฎเีรื่อง
การคา้เสรแีละขอ้ตกลงการคา้เสร ี 
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เนื้อหาวรรณกรรมในหวัข้อนี้น ามาจากงานเขยีนของ สมนึก แตงเจรญิ วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและ
คณะ ชูศกัดิ ์จรูญสวสัดิ ์นวลน้อย ตรรีตัน์ วชิยั มากวฒันสุข กรมศุลกากร ไพฑูรย ์วบิูลชุตกุิล และAdam 
Smith  
 
2.7.1 ความหมายของ “การค้าเสรี” 

นอกจากความหมายของ “การคา้เสร”ี (Free Trade) ทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 1.5 (นิยามศพัท์
ส าคญั) ในบทที ่1 ยงัมผีูใ้หค้วามหมายของถอ้ยค าดงักล่าวไวอ้กี ดงันี้ 

ตามแนวความคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีอ่้างถงึในสมนึก แตงเจรญิ (2538: 361) “การคา้เสร”ี คอื การ
ลดและยกเลกิภาษศุีลกากรและขอ้จ ากดัการคา้เชงิปรมิาณระหว่างสองประเทศหรอืมากกว่าสองประเทศขึน้
ไปเพื่อให้การค้าด าเนินไปอย่างเสร ีการค้าเสรเีกดิขึน้ไดใ้นทางการคา้ระหว่างระบบเศรษฐกจิของประเทศ
สองประเทศหรอืมากกว่าสองประเทศขึน้ไปหรอืเป็นไปไดท้ีภ่าวะการคา้เสรจีะเกดิขึน้ทัว่โลก  

วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ (2542: 152) กล่าวสนับสนุนว่า “การคา้เสร”ี (Free Trade) คอื การ
ซือ้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้และบรกิารระหว่างประเทศทีร่ฐับาลของประเทศคู่ค้าไม่สรา้งสิง่กดีขวางหรอืไม่ใช้
มาตรการกดีกนัในทางการคา้ระหว่างกนัในลกัษณะต่างๆ อนัไดแ้ก่  

- ภาษสีนิคา้เขา้และสนิคา้ออก  
- การจ ากดัปรมิาณการน าเขา้  
- การหา้มน าเขา้  
- การควบคุมเงนิตราต่างประเทศ  
- การซือ้ขายโดยรฐั  
- การคุม้ครองการผลติภายใน  
- การซือ้ขายสนิคา้ทีเ่จาะจงแหล่งผลติ  
- ออกกฎหมายลขิสทิธิห์รอืเครือ่งหมายการคา้  
- การทุ่มตลาด  
- การตัง้กฎเกณฑก์ารตรวจสอบสนิคา้อยา่งเขม้งวด  

ฯลฯ  
ในขณะที ่ชูศกัดิ ์จรูญสวสัดิ ์(2548: 195) และนวลน้อย ตรรีตัน์ (2543: 58-59) กล่าวในท านอง

เดียวกันว่า “การค้าเสรี” คอื การลดอุปสรรคหรอืการลดข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในรูปของ
มาตรการต่าง ๆ ทางดา้นภาษอีากรและทีไ่มใ่ช่ภาษอีากร การคา้เสรจีะเกดิขึน้ไดต่้อเมื่อมกีารเจรจาท าความ
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ตกลงกนัระหว่างประเทศคู่คา้หรอืระหว่างประเทศสมาชกิภายในกลุ่มเศรษฐกจิการคา้เพื่อรวมตวัทางการคา้
และการต่อรองทางการคา้เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนั26  
 
2.7.2 ลกัษณะของ “การค้าเสรี” 

ลกัษณะของการคา้เสรมีดีงัทีจ่ะกล่าวต่อไปขา้งล่างนี้ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัความหมายของการคา้
เสรใีนหวัขอ้ 2.7.1  

 “1) ด าเนินการผลิตตามหลกัการแบ่งงานกนัท า กล่าวคือ เลอืกผลติแต่สนิค้าที่ประเทศตนมี
ประสทิธภิาพในการผลติสงูและมตีน้ทุนการผลติต ่า 

2) ไม่มกีารเก็บภาษีคุม้กนั (Protective Duty) เพื่อคุม้ครองช่วยเหลอือุตสาหกรรมในประเทศแต่
อยา่งใด คงเกบ็แต่ภาษศุีลกากรเพื่อเป็นรายไดข้องรฐั 

3) ไม่ใหส้ทิธพิเิศษหรอืกดีกนัสนิคา้ของประเทศใดประเทศหนึ่ง มกีารเกบ็ภาษีอตัราเดยีวและให้
ความเป็นธรรมแก่สนิคา้ของทุกประเทศเท่า ๆ กนั 

4) ไม่มขีอ้จ ากดัทางการคา้ (Trade Restriction) ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ ไม่มกีาร
ควบคุมการน าเขา้หรอืส่งออกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ ยกเวน้การควบคุมสนิคา้บางอย่างที่
จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ศลีธรรม จรรยาบรรณหรอืความมัน่คงของรฐัเท่านัน้” (วชิยั มากวฒันสุข, 
2551: 558) 

ในขณะที่กรมศุลกากร (2556.online) ได้กล่าวถึงนโยบายการค้าเสรีที่คล้ายคลึงกบัลกัษณะของ
การคา้เสรทีีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันี้  

“1. การผลติตามหลกัการแบ่งงานกนัท า  เลอืกผลติสนิคา้ทีม่ตี้นทุนการผลติต ่าและประเทศ
มศีกัยภาพในการผลติสนิคา้นัน้สงู 

2. ไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

3. ไมใ่หส้ทิธพิเิศษหรอืกดีกนัสนิคา้ของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
4. เรยีกเกบ็ภาษีในอตัราเดยีวและให้ความเป็นธรรมแก่สนิค้าของทุกประเทศเท่ากนั ไม่มี

ขอ้จ ากดัทางการคา้ (Trade Restriction) ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศไม่มี
การควบคุมการน าเขา้หรอืการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้น
การควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัและเป็นอันตรายต่อมนุษย์และ
สนิคา้ทีเ่กีย่วดว้ยศลีธรรมจรรยาหรอืความมัน่คงของประเทศ”  

                                                           
26 ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.6.4.7 ในปจัจุบนั มกีารจดัตัง้กลุ่มเศรษฐกจิการคา้หลายกลุ่มในภูมภิาคต่างๆ ไดแ้ก่ เขตการคา้เสรอีาเซยีน สหภาพ
ยุโรป และเขตการคา้อเมรกิาเหนือ รวมทัง้ความตกลงภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) ซึง่เป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้
เพือ่ดแูลการคา้ระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนัเพือ่ลดอุปสรรคทางการคา้ของโลก  
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2.7.3 ความหมายของ “เขตการค้าเสรี” และ “ข้อตกลงการค้าเสรี” 

นอกจากความหมายของ “เขตการคา้เสร”ี (Free Trade Area) และ “ขอ้ตกลงการคา้เสร”ี (Free 
Trade Agreement : FTA) ที่ไดก้ล่าวไว้แลว้ในหวัขอ้ 1.5 (นิยามศพัท์ส าคญั) ในบทที ่1 ยงัมผีู้ให้
ความหมายของถอ้ยค าทัง้สองไวอ้กี ดงันี้ 

“เขตการคา้เสร”ี เป็นการท าความตกลงทางการคา้ของประเทศอาจเป็น 2 ประเทศ (ทวภิาค)ี หรอื
เป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจดัอุปสรรคทางการค้าทัง้ที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษี
ศุลกากร (กรมศุลกากร.2556.online) 

“เขตการคา้เสร”ี หมายถงึ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิโดยมเีป้าหมายเพื่อลดภาษศุีลกากรระหว่างกนั
ภายในกลุ่มทีท่ าขอ้ตกลงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดหรอืเป็นรอ้ยละ 0 และใชอ้ตัราภาษปีกตทิีสู่งกว่ากบัประเทศนอก
กลุ่ม การท าเขตการคา้เสรใีนอดตีมุ่งในดา้นการเปิดเสรดีา้นสนิคา้ โดยการลดภาษแีละอุปสรรคทีไ่ม่ใช่ภาษี
เป็นหลกั แต่เขตการค้าเสรใีนระยะหลงั ๆ นัน้ รวมไปถงึการเปิดเสรดี้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านการบรกิาร 
การลงทุน เป็นตน้ (กรมศุลกากร.2556.online) 

 “เขตการค้าเสร”ี คอื เขตการค้าเสรทีี่เกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มกีารยกเลกิข้อจ ากดั
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนยา้ยของสนิค้าและบรกิารระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งหรอืทีเ่ป็นสมาชกิ 
แต่ในขณะเดยีวกนั ในแต่ละประเทศก็ยงัคงมกีารใช้มาตรการทางด้านภาษศุีลกากร โควตา และเครื่องมอื
ต่างๆทางดา้นการคา้กบัประเทศอื่นๆทีม่ไิดเ้ขา้รว่มหรอืไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 368) 

“เขตการคา้เสร”ี หมายถงึ รปูแบบขัน้เบื้องต้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ เป็นการรวมตวัของ
กลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันในการขจดัอุปสรรคบางอย่างทางการค้า โดยยกเลิกการจดัเก็บภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิ ในขณะเดยีวกนั ประเทศสมาชกิกม็อีสิระในการก าหนดอตัราภาษศุีลกากร
ที่เรยีกเก็บจากประเทศคู่ค้านอกกลุ่ม ตวัอย่างของการรวมกลุ่มแบบเขตการค้าเสรทีี่ประสบความส าเรจ็ 
ไดแ้ก่ European Free Trade Association ซึง่ปจัจุบนัพฒันามาเป็น European Economic Community 
(วนัรกัษ์ มิง่มณนีาคนิและคณะ, 2542: 152) 

“ข้อตกลงการค้าเสรี” หมายถึง ข้อตกลงในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของสองประเทศที่เรียกว่า 
“ขอ้ตกลงทวภิาค”ี (Bilateral Agreement) หรอือาจจะมากกว่านัน้ อาจเป็น 3 หรอื 4 หรอื 5 ประเทศ หรอื
อาจเป็นทัง้ภมูภิาคกไ็ดท้ีเ่รยีกว่า “ขอ้ตกลงพหุภาค”ี (Multilateral Agreement) โดยตกลงจดัตัง้ “เขตการคา้
เสร”ี (Free Trade Area : FTA) ขึน้โดยมเีป้าหมายเพื่อลดภาษศุีลกากรระหว่างกนัภายในกลุ่มใหเ้หลอืน้อย
ทีสุ่ดหรอืเป็นรอ้ยละ 0 เพื่อส่งเสรมิการเปิดเสรกีารคา้และการลงทุนระหว่างกนั ส่งเสรมิใหเ้อกชนเขา้มามี
บทบาทในวิสาหกิจต่างๆมากขึ้น ลดบทบาทภาครฐัในการด าเนินการต่างๆลง พร้อมปรบัปรุงยกเลิก
กฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆตลอดจนปจัจยัอื่นๆทีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการค้าและการลงทุนของต่างชาตใิห้
ลดลงหรอืขจดัใหห้มดไป (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 557) 
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เมื่อ “ขอ้ตกลงการคา้เสร”ี เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อจดัตัง้ “เขตการคา้เสร”ี เพื่อลดอุปสรรค
ทางการคา้ระหว่างประเทศ ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัจงึใชค้ าว่า “ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร”ี แทน “ขอ้ตกลงการค้า
เสร”ี 
 
2.7.4 ทฤษฎีเบือ้งหลงัการค้าเสรี 

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลงัการเปิดเสรทีางการค้าอันน ามาสู่เขตการค้าเสรี คือ ทฤษฎีได้เปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบ (The Theory of Comparative Advantage) หรอืทฤษฎีว่าดว้ยความไดเ้ปรยีบโดยสมบูรณ์ 
(The Theory of Absolute Advantage) 

ตามทฤษฎดีงักล่าว ประเทศแต่ละประเทศจะผลติเฉพาะสนิค้าที่ตนมคีวามได้เปรยีบโดยสมับูรณ์ 
(Absolute Advantage) กล่าวคอื ประเทศแต่ละประเทศจะเลอืกผลติเฉพาะสนิคา้ทีเ่มื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้
อื่นแล้วประเทศตนสามารถผลติได้ด้วยต้นทุนที่ต ่าที่สุดหรอืมตี้นทุนการผลติต่อหน่วยต ่ากว่าต่างประเทศ 
แล้วน าไปแลกเปลี่ยนกบัสนิค้าที่ต่างประเทศมคีวามได้เปรยีบในการผลติ การที่ประเทศแต่ละประเทศจะ
ผลติเฉพาะสนิค้าที่ตนมคีวามได้เปรยีบในการผลติแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกนั จะท าให้ทุกประเทศสามารถ
บรโิภคสนิคา้ทุกชนิดไดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ จนท าใหส้วสัดกิารทางเศรษฐกจิ (Economic Welfare) ของ
แต่ละประเทศรวมทัง้ของทัว่โลกสูงขึน้ (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 558; Adam Smith อ้างถงึในไพฑรูย ์   
วบิลูชุตกุิล, 2555: 14) 

หนังสอืชื่อ “The Wealth of Nations” เขยีนโดย Adam Smith อ้างถงึในไพฑรูย ์วบิูลชุตกุิล (2555: 
20-25) กล่าวว่า ภายใต้ทฤษฎขีา้งต้น หากแต่ละประเทศท าการค้าเสร ีแต่ละประเทศจะไดร้บัผลได้จาก 2 
องคป์ระกอบ ดงันี้ คอื 

(1) ผลไดจ้ากความช านาญในการผลติ (Gain from Specialization) กล่าวคอื ผลไดท้ีเ่กดิจากการที่
แต่ละประเทศน าทรพัยากรคอืแรงงานไปผลติเฉพาะสนิค้าที่ตนมคีวามได้เปรยีบโดยสมับูรณ์ 
(Complete Specialization) จนเกดิความเชี่ยวชาญและช านาญมากที่สุด ส่งผลให้โลกสามารถ
ผลติสนิคา้ต่างๆ (เช่น เสือ้ผา้และเครือ่งจกัร) ไดใ้นปรมิาณมากเท่าทีเ่ป็นไปไดต้ามศกัยภาพ 

(2) ผลไดจ้ากการแลกเปลีย่นสนิคา้ (Gain from Exchange) กล่าวคอื ผลไดท้ีเ่กดิจากการทีแ่ต่ละ
ประเทศน าสนิคา้ทีต่นมคีวามไดเ้ปรยีบและช านาญในการผลติ ภายหลงัจากการแลกเปลีย่นซื้อ
ขาย ทุกประเทศสามารถบรโิภคสนิคา้ทัง้สองชนิดไดใ้นปรมิาณทีม่ากทีสุ่ดทัง้ๆ ทีแ่ต่ละประเทศ
ผลติสนิคา้แต่เพยีงชนิดเดยีว 

  กล่าวโดยสรปุ ตามทฤษฎไีดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบหรอืทฤษฎีว่าดว้ยความไดเ้ปรยีบโดยสมบูรณ์ 
การเปิดเสรทีางการค้าท าใหป้ระเทศหนึ่งๆสามารถผลติสนิค้าซึ่งตนมคีวามไดเ้ปรยีบโดยสมับูรณ์หรอืผลติ
สนิคา้ทีต่นถนัดแต่เพยีงชนิดเดยีว (Complete Specialization) จนเกดิความช านาญและเชีย่วชาญ สนิคา้ที่
ผลติได้สามารถจ าหน่ายทัง้ในประเทศของตนและส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศสนิคา้ที่ส่งออกไปสามารถ
แลกเปลีย่นกบัการน าเขา้สนิคา้ชนิดอื่นทีผ่ลติไดใ้นต่างประเทศ  
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กรมศุลกากร (2556.online) กล่าวถงึแนวคดิของการมนีโยบายการค้าเสรซีึง่คล้ายคลงึกบัทฤษฎี
ขา้งต้นไวว้่า ประเทศจะเลอืกผลติสนิคา้ทีต่นเองถนัดและมตี้นทุนการผลติต ่าทีสุ่ด คอื จะผลติสนิคา้ทีค่ดิว่า
ประเทศตนได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) มากที่สุด แล้วน าสนิค้าที่ผลติได้นี้ไป
แลกเปลี่ยนกบัสนิค้าที่ประเทศตนไม่ถนัดหรอืเสยีเปรยีบ โดยแลกเปลี่ยนสนิค้ากบัประเทศอื่นทีผ่ลติสนิค้า
แล้วได้เปรยีบ ดงันัน้ ประเทศทัง้สองก็จะท าการค้าต่อกนัได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กนั (Win-Win 
Situation)  

 
2.7.5 ความเป็นมาของข้อตกลงเขตการค้าเสรีในโลก 

ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรใีนโลกเกดิจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกใน 2 ช่วงเวลา ช่วงแรก
เกิดขึ้นระหว่างปี 1870-1914 และช่วงที่สองเกิดขึ้นตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1950 ถึงปจัจุบัน ในช่วงแรก
องักฤษซึง่เป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจิไดเ้ริม่เปิดเสรทีางการคา้และกระจายกระแสการลดอุปสรรค
การค้าไปสู่ประเทศอื่นๆ ทัว่โลก นโยบายการค้าขององักฤษได้รบัอทิธพิลมาจากแนวคดิว่าด้วยประโยชน์
จากการเปิดเสรขีอง Adam Smith ทีเ่ผยแพรแ่นวคดิว่าดว้ยผลไดจ้ากการคา้เสร ีในช่วงทีส่องคอื ยุคปจัจุบนั 
ประเทศทัว่โลกเริม่ปรบัเปลีย่นนโยบายการคา้และการลงทุนใหเ้ป็นเสรมีากขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ยตุ ิโดยประเทศพฒันาไดเ้รยีนรูโ้ทษของนโยบายกดีกนัทางการคา้ในช่วงก่อนสงคราม ส่วนในกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันา การปฏริปูนโยบายการคา้เริม่ต้นภายหลงัประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกพบประโยชน์จาก
การเปิดเสรอียา่งค่อยเป็นค่อยไปตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1960 (ไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 3) 

ไพฑรูย ์วบิูลชุตกุิล (2555: 7) ไดข้ยายความการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกในช่วงทีส่องไวว้่า 
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ดชันีการเปิดเสรซีึง่วดัจากมลูค่าการคา้ต่อรายไดป้ระชาชาตขิองโลกเพิม่สูงขึน้
จากรอ้ยละ 8 ในปี 1960 เป็นรอ้ยละ 33 ในปี 2007 การเปิดเสรทีางการค้ามสี่วนช่วยท าให้เศรษฐกจิโลก
ขยายตวัสูงเกอืบรอ้ยละ 4 ต่อปี รวมทัง้ประชากรในประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศพน้จากระดบัความ
ยากจน (Poverty Line)  
 
2.7.6 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆในโลกและข้อตกลงเขตการค้าเสรีท่ีไทยท ากบัประเทศต่างๆใน
โลก 

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรมีอียู่ในหลายภูมภิาคของโลก ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนยุโรปทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั
ด ีไดแ้ก่ สมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) จดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.
1960 ประกอบด้วยสมาชกิเริม่แรกจ านวน 7 ประเทศหรอืที่เรยีกกนัว่าประเทศภายนอกเจด็ประเทศ (The 
Outer Seven) ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร นอรเ์วย ์สวเีดน เดนมารค์ สวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี และโปรตุเกส 
ในระยะต่อมาได้มสีมาชกิสมทบอกีสองประเทศได้แก่ ฟินด์แลนด์ และไอซแ์ลนด์ ในปี ค.ศ. 1973 สหราช-
อาณาจกัรและเดนมารค์ ได้ลาออกจากสมาคมการค้าเสรแีห่งยุโรปไปเป็นสมาชกิของประชาคมเศรษฐกิจ
แห่งยุโรป สมาคมการค้าเสรแีห่งยุโรปมวีตัถุประสงค์เพื่อการค่อยๆยกเลกิภาษีศุลกากรและโควตาที่ใช้แก่
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การคา้ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชกิ โดยทีแ่ต่ละประเทศยงัคงมอีสิระในการด าเนินนโยบายการคา้ระหว่าง
ประเทศกบัประเทศอื่นๆทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ (สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 368) 

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรมีไิดจ้ ากดัอยู่ภายในยุโรปเท่านัน้ หากแต่ยงัไดข้ยายอย่างกวา้งขวางออกไป
ยงัส่วนอื่น ๆ ของโลกดว้ย เช่น สมาคมการคา้เสรแีห่งลาตนิอเมรกินั (Latin American Free Trade Asso-
ciation: LAFTA) สมาคมการค้าเสรแีห่งแครบิเบยีน (Caribbean Free Trade Association :  CAFTA) 
(สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 369) 

ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัประเทศไทย ประเทศไทยได้ลงนามท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีัง้ในระดบัทวภิาคี
และระดบัภมูภิาค 

ในระดบัทวภิาค ี (Bilateral Agreement) ประเทศไทยได้ลงนามท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบั
ประเทศจนีเป็นประเทศแรก โดยลงนามเมื่อวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2546 สาระส าคญัของขอ้ตกลงดงักล่าว 
คอื การลดภาษีระหว่างกนัในสนิค้าพกิดัศุลกากรตอนที่ 07 และ 08 คอื ผกัและผลไม ้ซึ่งมผีลท าให้ภาษี
น าเขา้สนิคา้ผกัผลไมร้ะหว่างไทย-จนี เป็น 0% ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป (วชิยั มากวฒัน-
สุข, 2551: 557) และนบัตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยไดล้งนามท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีบบทวภิาคี
กบัอกีหลายๆประเทศ เช่น บงักลาเทศ บาห์เรน อนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ ญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา เปร ู
สวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ  

ในอดตีทีผ่่านมาการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีประเทศไทยเน้นทีก่ารเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ (Goods) 
โดยลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษแีละอุปสรรคทีม่ใิช่ภาษเีป็นส าคญั แต่ในระยะต่อมาการท าขอ้ตกลงเขตการคา้
เสร ีมกัเป็นการท าขอ้ตกลงทีค่รอบคลุมหลายด้าน โดยรวมไปถงึการเปิดเสรใีนด้านการบรกิาร การลงทุน 
ทรพัยส์นิทางปญัญา การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ โดยขอ้ตกลงในลกัษณะดงักล่าวจะสูงกว่าขอ้ผูกพนั
กบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) (วชิยั มากวฒันสุข, 2551: 557) 

ในระดบัภูมภิาค ประเทศไทยได้ลงนามท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆในอาเซยีนโดย
การจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ 2.8 เขตการคา้
เสรอีาเซยีนเป็นเขตการคา้เสรทีีม่มีลูค่าสูงในทางการคา้ นอกจากเขตการคา้เสรอีาเซยีนแลว้ เขตการคา้เสรี
ที่มีมูลค่าสูงในทางการค้า คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน -จีน ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี (กรมศุลกากร.
2556.online) 

การเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนระดบัภูมภิาคที่ส าคญัล่าสุดทีจ่ะมผีลกระทบต่อประเทศไทย 
คอื การทีอ่าเซยีน จนี เกาหลใีต ้ญีปุ่น่ อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์ไดเ้ปิดการเจรจาการจดัท าความ
ตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 
ขึน้ในการประชุมสุดยอดอาเซยีน (อาเซยีน ซมัมติ) ครัง้ที ่21 ทีก่รุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ในระหว่าง
วนัที่ 16-20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 การเจรจาจดัท าข้อตกลงดงักล่าวถือว่ามผีลกระทบสูงต่อเอเชยี 
แปซฟิิกและประเทศไทย เพราะหากการเจรจาประสบความส าเรจ็จะท าให้มขีนาดตลาดใหญ่ถงึ 3,358 ลา้น
คน ซึง่จะกลายเป็นเขตการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  
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RCEP เป็นความตกลงทีจ่ะพฒันาต่อยอดจากความตกลงการคา้เสรทีีอ่าเซยีนมอียู่ 5 ฉบบั กบั 6 
ประเทศ ใหเ้ป็นความตกลงการคา้เสรรีว่มกนัฉบบัเดยีว โดยมอีาเซยีนเป็นศูนยก์ลางของภูมภิาค ครอบคลุม
การค้าทัง้สนิค้า บรกิาร การลงทุน มาตรการการคา้ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ หากการเจรจาประสบ
ความส าเรจ็จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนของภาคเอกชนไดม้ากยิง่ขึ้น โดยคาดว่าจะ
เริม่เจรจาได้ในต้นปี พ.ศ. 2556 และมเีป้าหมายเจรจาให้แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2558 พรอ้มกบัการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัฉบบัวนัพุธที ่14 พฤศจกิายน 2555 หน้า 8) 
 
2.8 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)   

ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะศกึษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนในหวัขอ้ย่อย 2.8.1 และ
เขตการค้าเสรอีาเซยีนในหวัขอ้ย่อย 2.8.2 ซึ่งเนื้อหาวรรณกรรมประกอบไปด้วยความเป็นมาของอาเซยีน 
เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน บทบาทของประเทศไทยใน
เวทีอาเซียน ความเป็นมาของเขตการค้าเสรอีาเซียนและความสมัพนัธ์ของเขตการค้า เสรอีาเซยีนกับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เนื้อหาวรรณกรรมในหวัขอ้นี้น ามาจากงานเขยีนของพชัรา โพธิก์ลาง ชูศกัดิ ์
จรญูสวสัดิ ์ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ บุญธรรม ราชรกัษ์ สุภาภรณ์ ชาญณรงคแ์ละจริาวไิล ธารณ-
ปกรณ์ วนัรกัษ์ มิง่มณนีาคนิและคณะ ผาสุก พงษไพจติรและชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ 

การที่ผู้วิจ ัยต้องการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น เนื่ องจากเหตุผลที่ว่าอาเซียน 
ประชาคมอาเซยีน และประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมวีตัถุประสงค์เพื่อความร่วมมอืและช่วยเหลอืกนัของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึ่งรวมถงึความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิซึ่งสอดคล้องกบัขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการลดอุปสรรคทางการค้าสนิค้าระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยการลด
อตัราภาษศุีลกากร (อากรขาเขา้) ระหว่างกนั ซึง่เป็นประเดน็หลกัของงานวจิยันี้ 
 
2.8.1 ประชาคมอาเซียน 
 
2.8.1.1 ความเป็นมาของอาเซียน 

เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม พ.ศ. 2510 ผู้แทนของประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซยี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ และไทย ได้ลงนามจดัท าปฏญิญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เพื่อก่อตัง้สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรอือาเซยีน (Association of South 
East Asean Nation : ASEAN) ทีว่งัสราญรมย ์กรุงเทพมหานคร (พชัรา โพธิ-์กลาง, 2555: 8; ชูศกัดิ ์   
จรญูสวสัดิ,์ 2548: 196; กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 9) 

ผูแ้ทนทัง้หา้ประเทศทีเ่ป็นผูล้งนามในปฏญิญากรงุเทพประกอบดว้ย 
1.พนัเอก (พเิศษ) ดร.ถนดั คอมนัตร ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในเวลานัน้ 
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 2.นายอาดมั มาลคิ รฐัมนตรฝีา่ยการเมอืงและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงต่างประเทศของอนิโดนีเซยี 
 3.นายตุน อบัดุล ราซคั บนิ ฮุสเซน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พฒันาการแห่งชาตขิองมาเลเซยี 

 4.นายนารซ์โิซ รามอส รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลปิปินส ์
 5.นายเอส. ราชารตันมั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศของสงิคโปร ์ 

(พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 9) 
          วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้อาเซยีนทีก่ าหนดไวใ้นปฏญิญากรงุเทพฯ ม ี7 ประการ คอื 

“1.ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์และการบรหิาร 
2. ส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงในภูมภิาค 
3. เสรมิสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ พฒันาการทางวฒันธรรม ในภมูภิาค 
4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในอาเซยีนมคีวามเป็นอยูแ่ละคุณภาพชวีติทีด่ ี
5. ใหค้วามช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในรปูของการฝึกอบรมและการวจิยั และส่งเสรมิการศกึษาดา้น
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
6. เพิม่ประสทิธภิาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการปรบัปรุงการ
ขนส่งและคมนาคม 
7. เสรมิสรา้งความรว่มมอือาเซยีนกบัประเทศภายนอก องคก์ารความร่วมมอืแห่งภูมภิาคอื่นๆ และ
องคก์รระหว่างประเทศ” 
ปจัจบุนัอาเซยีนมปีระเทศสมาชกิทัง้หมด 10 ประเทศ ดงันี้  
“1. บรไูนดารสุซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)  
2. ราชอาณาจกัรกมัพชูา (KINGDOM OF CAMBODIA) 
3. สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี (REPUBLIC OF INDONESIA) 
4. สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC) 
5. มาเลเซยี (MALAYSIA) 
6. สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR) 
7. สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) 
8. สาธารณรฐัสงิคโปร ์(REPUBLIC OF SINGAPORE) 
9. ราชอาณาจกัรไทย (KINGDOM OF THAILAND) 
10. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)”  
(พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 10-11) 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามร่วมมอืกนัในหลายด้าน ความร่วมมอืของอาเซยีนในทศวรรษแรก
ของการจดัตัง้จะเน้นเป้าหมายดา้นการเมอืงมากกว่าความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิ ในขณะทีป่จัจุบนัจะเน้น
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ความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการค้าระหว่างกนัมากขึน้ เนื่องจากการคา้ระหว่างประเทศในโลกมแีนวโน้ม
กดีกนัการค้ารุนแรงขึน้ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั คอื การจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน (ASEAN 
Free Trade Area: AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารคา้ขายภายในภูมภิาคอย่างเสรมีากขึน้ ดว้ย
การลดภาษีศุลกากรระหว่างกนั (เขตการค้าเสรอีาเซยีนจะกล่าวต่อไปในหวัขอ้ 2.8.2) (พชัรา โพธิก์ลาง, 
2555: 19; ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 196; กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 9)  

อยา่งไรกต็าม แมอ้าเซยีนจะเน้นเป้าหมายความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างกนัมากขึน้
ในปจัจุบนั แต่อาเซยีนก็ยงัคงเป้าหมายหลกั 3 ประการ ในการจดัตัง้อาเซยีนที่ก าหนดไว้ในปฏญิญา
กรงุเทพฯ คอื  

“(1) ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในภมูภิาค  
(2) รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและความมัน่คงในภมูภิาค  
(3) ใชเ้ป็นเวทแีกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ภายในภูมภิาค”  
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 9) 

ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้แทนของประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ลงนามร่วมกนัในปฏญิญาว่าด้วย
ความร่วมมอือาเซยีน ฉบบัที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรอื Bali Concord II) เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนสถานะจากการเป็นสมาคมขึ้นเป็นประชาคม และประกาศจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน (ASEAN 
Community) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2563 หรอื ค.ศ. 2020 (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 19) 
 
2.8.1.2 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดร้บัรองปฏญิญาชะอ า-หวัหนิเกีย่วกบัแผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนเมื่อ
เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552 สาระส าคญัของประชาคมอาเซยีน คอื การก าหนดให้มคีวามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 3 ดา้น หรอืเรยีกว่า “เสาหลกัทัง้สาม” ดงันี้ 

(1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC) 

ประชาคมนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชกิอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัตสิุข สามารถแก้ไขปญัหา
ความขดัแย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ด้วยสนัติวิธี รวมถึงความร่วมมอืของประเทศสมาชิกอาเซยีนในการ
ต่อต้านการก่อการรา้ย และการส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชน (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 
21) 

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
จะกล่าวในหวัขอ้ 2.8.1.4 

(3) ประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
ประชาคมนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนในภูมภิาคอาเซียน โดยมแีผนงาน 

ความรว่มมอื 6 ดา้น คอื 
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1. พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้กีารศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมแก่การน าไปประกอบอาชพี 
2. พฒันาสวสัดกิารสงัคมเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพดีได้รบัการบรกิารทางการแพทย์อย่างเท่า

เทยีม 
3. พฒันาสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
4. ลดช่องว่างการพฒันาประเทศ ใหภ้มูภิาคนี้เจรญิเตบิโตอยา่งทดัเทยีมกนั 
5. พฒันาดา้นสทิธมินุษยชน 
6. สรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน ส่งเสรมิความเขา้ใจในความคล้ายคลงึและแตกต่างกนัของวฒันธรรม

ของแต่ละประเทศในอาเซยีน 
(พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 22)  

 
2.8.1.3 กฎบตัรอาเซียน 

แนวคดิของการจดัท ากฎบตัรอาเซยีนเกดิขึน้ในกรอบกระบวนการปฏิรปูอาเซยีนเพีอ่สรา้งสภาพนิติ-
บุคคลของอาเซยีนและจดัโครงสรา้งองค์กรเพีอ่รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน โดยมุ่งเน้นการสรา้งนิติ-
ฐานะ (Legal Status) ในเวทรีะหว่างประเทศใหก้บัอาเซยีน จากแนวคดิดงักล่าว ผูน้ าอาเซยีนได้ร่วมกนัลง
นามในกฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที่ 13 เมื่อวนัที่ 20 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสงิคโปร ์เพื่อการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีน (กรมเจรจาการค้า-
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 39) 

วตัถุประสงคห์ลกัของกฎบตัรอาเซยีน คอื 
1. เพีอ่ใหก้ระบวนการรวมกลุ่มของอาเซยีนมพีืน้ฐานทางกฎหมายรองรบั 
2. เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของอาเซยีนในการด าเนินการตามเป้าหมายต่างๆและในการรบัมอืความ

ทา้ทายใหม่ๆ  
3. เพื่อให้มพีนัธะสญัญาต่อกนัมากขึ้น หรอืเป็นการสร้างกลไกส่งเสรมิให้รฐัสมาชกิปฏบิตัติาม

ความตกลงต่างๆ ของอาเซยีน  
4. เพื่อส่งเสรมิเอกภาพในการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิเพื่อให้อาเซยีนเป็นองค์กรทีใ่กล้ชดิ

และสรา้งประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแทจ้รงิมากขึน้ 
5. เพื่อเป็นก้าวส าคญัในการยกระดบัการรวมตวักนัของประเทศสมาชกิไปสู่การจดัตัง้ประชาคม

อาเซยีนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2558  
 (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 19-20; กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 39) 
จากวตัถุประสงคข์องกฎบตัรอาเซยีนขา้งตน้ กฎบตัรอาเซยีนเป็นเสมอืนธรรมนูญหรอืเป็นกฎหมายที่

ประเทศสมาชกิอาเซยีนมพีนัธกจิตอ้งปฏบิตัติาม กฎบตัรอาเซยีนมผีลใชบ้งัคบัอย่างเป็นทางการกบัประเทศ
สมาชกิตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  
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องค์ประกอบส าคญัในกฎบตัรอาเซยีน คอื โครงสรา้งองค์กรและสถานะของอาเซยีน กระบวนการ
ตดัสนิใจและกลไกการระงบัขอ้พพิาทระหว่างประเทศสมาชกิ กองทุนและงบประมาณในการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆของอาเซยีน (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2552: 39) ซึง่องคป์ระกอบของ 
กฎบตัรอาเซยีนประกอบดว้ยบทบญัญตั ิ13 บท 55 ขอ้ ซึง่มสีาระส าคญัดงันี้ 
 วตัถปุระสงคข์องอาเซียน 

“1. เพื่อส่งเสรมิและรกัษาสนัตภิาพในภมูภิาคใหม้เีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ 
2. เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืดา้นการเมอืง ความมัน่คงเศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรมใหแ้น่นแฟ้นยิง่
ขึน้ 
3. เพื่อใหภ้มูภิาคอาเซยีนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลยีรแ์ละอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูงอื่น ๆ ทุก
ชนิด 
4. เพีอ่ใหป้ระชาชนและรฐัสมาชกิของอาเซยีนอยูร่ว่มกบัประชาคมโลกไดโ้ดยสนัติ 
5. เพื่อสรา้งตลาดและฐานการผลติเดยีวทีม่เีสถยีรภาพ ความมัง่คัง่ มคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงู 
6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพฒันาในอาเซยีน 
7. เพื่อเสรมิสร้างประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล หลกันิติธรรม รวมถึง ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ-

 มนุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
8. เพื่อความรว่มมอืในการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาตทิุกรปูแบบ 
9. เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรมในภูมภิาค และสนับสนุนการพฒันา
อยา่งยัง่ยนืเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
10. เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืกนัในดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ี 
11. เพื่อให้ประชาชนในภูมภิาคมคีวามอยู่ดีกินดี มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการพัฒนามนุษย ์
สวสัดกิารสงัคม และความยตุธิรรม 
12. เพื่อเสรมิสรา้งความรว่มมอืในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั มัน่คง และปราศจากยาเสพตดิ 
13. เพื่อส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนของภมูภิาคนี้มสี่วนรว่มและไดร้บัผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตวั
และการสรา้งประชาคมของอาเซยีน 
14. เพีอ่ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีนทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 
15. เพื่อเป็นองคก์รทีม่พีลงัในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัองคก์รระหว่างประเทศอื่นๆ
ในเวทโีลก” (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 23-24) 
หลกัการของอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกต้องปฏิบติัตาม 
“1.เคารพเอกราช อธปิไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดนิแดน และอตัลกัษณ์แห่งชาติของรฐั
สมาชกิอาเซยีนทัง้ปวง 
2. ผกูพนัและรบัผดิชอบรว่มกนัในการเพิม่พูนสนัตภิาพ ความมัน่คง และความมัง่คัง่ของภมูภิาค 
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3. ไมร่กุรานหรอืขม่ขูว่่าจะใชก้ าลงัหรอืการกระท าอื่นใดในลกัษณะที่ขดัต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 
4. ระงบัขอ้พพิาทโดยสนัต ิ
5. ไมแ่ทรกแซงกจิการภายในของรฐัสมาชกิอาเซยีน 
6. เคารพสทิธขิองรฐัสมาชกิทุกรฐัในการธ ารงประชาชาตขิองตนโดยปราศจากการแทรกแซง การ
บ่อนท าลาย และการบงัคบัจากภายนอก 
7. ปรกึษาหารอืทีเ่พิม่พนูขึน้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อผลประโยชน์รว่มกนัของอาเซยีน 
8. ยดึมัน่ต่อหลกันิตธิรรม ธรรมาภบิาล หลกัการประชาธปิไตยและรฐับาลตามรฐัธรรมนูญ  
9. เคารพเสรภีาพพืน้ฐาน การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน และการส่งเสรมิความยุตธิรรมทาง
สงัคม 
10. ยดึถอืกฎบตัรสหประชาชาตแิละกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศทีร่ฐัสมาชกิอาเซยีนยอมรบั 
11. ละเว้นจากการมสี่วนร่วมในการคุกคามอธปิไตย บูรณภาพแห่งดนิแดน หรอืเสถยีรภาพทาง
การเมอืงและเศรษฐกจิของรฐัสมาชกิอาเซยีน 
12. เคารพในวฒันธรรม ภาษา และศาสนาทีแ่ตกต่างของประชาชนอาเซยีน 
13. มสี่วนร่วมกบัอาเซยีนในการสรา้งความสมัพนัธก์บัภายนอกทัง้ในดา้น การเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคม โดยไมปิ่ดกัน้และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
14. ยดึมัน่ในกฎการคา้พหุภาคแีละระบอบของอาเซยีน” (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 24) 

 
2.8.1.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.8.1.2 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นหนึ่งในความร่วมมอืระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซยีนหรอืหนึ่งในสามเสาหลกัของประชาคมอาเซยีน  

อาเซยีนจ าเป็นต้องเร่งจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเนื่องจากกระแสโลกาภวิตัน์และแนวโน้ม
การท าขอ้ตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคต่างๆ มากขึน้ท าใหอ้าเซยีนต้องเร่งแสดงบทบาทการ
รวมกลุ่มดว้ยความมัน่คงมากขึน้กว่าแต่ก่อนและปรบัปรุงการด าเนินการงานใหท้นักระแสการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่กระแสการแข่งขนัทางการค้าและการแข่งขนัเพื่อดงึดูดการลงทุนโดยตรงที่
นับวนัจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและมแีนวโน้มจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น เช่น จีน 
อนิเดยี และรสัเซยี เป็นตน้ (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 33) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจงึมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้เกดิการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิของอาเซยีนเพื่อใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนมเีศรษฐกจิทีม่ ัน่คงสามารถแขง่ขนักบัภูมภิาคอื่น  

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมแีผนการด าเนินงานทีส่ าคญัดงันี้  
1. มตีลาดและฐานการผลติรว่มกนั (Single Market and Single Production Base) 
2. มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน เงนิทุน และแรงงานฝีมอือยา่งเสร ี
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3. ผู้บรโิภคสามารถเลือกสรรสินค้า/บรกิารได้อย่างหลากหลายภายในภูมภิาค และสามารถ
เดนิทางในอาเซยีนไดอ้ยา่งสะดวกและเสรมีากยิง่ขึน้ 

4. ส่งเสรมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ โดยให้ความส าคญัในเรื่ องการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค ทรพัยส์นิทางปญัญา และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พฒันาเศรษฐกจิเพื่อความเสมอภาคกนัของประเทศสมาชกิ 
6. ประสานนโยบายกบันานาชาตเิพื่อใหด้ าเนินเศรษฐกจิไดอ้ย่างกลมกลนืกบัเศรษฐกจิโลก 
(พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 22; กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 10, 31)  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากแผนการด าเนินงาน คอื การบรรลุวตัถุประสงค์ในการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซยีนใน
ตลาดโลก เนื่องจากแผนการด าเนินงานจะส่งเสรมิใหเ้กดิการเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติระหว่าง
ประเทศสมาชกิที่ลกึซึ้งและกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร การลงทุน เงนิทุน 
และแรงงาน รวมถงึความร่วมมอืในด้านการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน เพื่ อลดอุปสรรค
ทางด้านการค้าและการลงทุนให้เหลอืน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานการ
ครองชพีและความกนิดอียูด่ขีองประชาชนภายในประเทศ และลดช่องว่างการเหลื่อมล ้าทางสงัคมใหน้้อยลง 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 33) 
 
2.8.1.5 บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 

นบัตัง้แต่การก่อตัง้อาเซยีนจนถงึปจัจบุนั บทบาทของประเทศไทยในอาเซยีนมหีลายดา้นทีส่ าคญั คอื 
1. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
2. ประเทศไทยเสนอใหอ้าเซยีนจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

เมือ่ปี พ.ศ. 2535 (ซึง่จะกล่าวต่อไปในหวัขอ้ 2.8.2) 
3. ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอาเซยีนว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการเมอืงและความมัน่คง

ในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิิก (ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ.2537 
4. ประเทศไทยเสนอให้มกีารจดัท าความตกลงว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกการขนส่งสนิค้าผ่าน

แดนและขา้มแดน ซึง่มกีารลงนามในกรอบความตกลงดงักล่าวเมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2541 
5. ประเทศไทยไดว้างรากฐานการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน (พชัรา โพธิก์ลาง, 2555: 14) 

 
2.8.2 เขตการค้าเสรีอาเซียน 

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.6.4.8 การรวมกลุ่มภูมภิาคทางเศรษฐกจิ (เช่น สหภาพยุโรป กลุ่มภูมภิาค
ทางเศรษฐกจิอเมรกิาเหนือ (NAFTA) เขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-  
แปซฟิิค (APEC)) มวีตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อการส่งเสรมิการคา้เสรภีายในประเทศสมาชกิ และตามทีก่ล่าวใน
หวัขอ้ 2.8.1.1 เขตการค้าเสรอีาเซยีนเป็นความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศสมาชกิ
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อาเซียนหรือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาคอาเซียนเพื่อส่งเสรมิให้มีการค้าขายภายในภูมิภาค
อาเซยีนใหม้ากขึน้ ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะกล่าวถงึความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องเขตการคา้เสรอีาเซยีนและ
ชีใ้หเ้หน็ว่าเขตการคา้เสรอีาเซยีนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดว้ย 

 
2.8.2.1 ความเป็นมาและวตัถปุระสงคข์องเขตการค้าเสรีอาเซียน 

หลงัจากอาเซยีนไดก่้อตัง้ขึน้แลว้ในปี พ.ศ. 2520 ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดท้ าขอ้ตกลงการคา้สทิธิ
พเิศษ (Preferential Trading Agreement : PTA) หลงัจากนัน้ ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ท าขอ้ตกลง
ร่วมมอืด้านต่างๆตามมาอกีหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมถีงึ 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
อุตสาหกรรมอาเซยีน (ASEAN Industrial Project : AIP) ปี พ.ศ. 2523 โครงการแบ่งผลติทางอุตสาหกรรม
อาเซยีน (ASEAN Industrial Complementation : AIC) ปี พ.ศ. 2524 โครงการร่วมทุนดา้นอุตสาหกรรม
ของอาเซยีน (ASEAN Industrial Joint Ventures : AIJV) ปี พ.ศ. 2526 และโครงการแบ่งผลติชิน้ส่วนยาน-
ยนต ์(Brand-to-Brand Complementation : BBC) ปี พ.ศ. 2532 (ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 196)  

ภายใต้ขอ้ตกลงการคา้สทิธพิเิศษ (Preferential Trading Agreement : PTA)  ประเทศสมาชกิ
อาเซยีนได้ให้สทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรด้วยการลดอตัราภาษีศุลกากร (อากรขาเขา้) ให้แก่สนิค้ารวม
ทัง้สิน้ 20,916 รายการ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยแต่ละรายการไดร้บัการลดอตัรา
อากรขาเข้าระหว่างร้อยละ 25-50 จากอัตราปกติ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรนี้ถือได้ว่า เป็น
เครื่องมอืที่อาเซยีนพยายามสรา้งขึน้เพื่อกระตุ้นให้กระแสการค้าระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนขยายตวั
มากขึน้ (สุภาภรณ์ ชาญณรงค ์และจริาวไิล ธารณปกรณ์, 2533: 4) 

อย่างไรกต็าม สนิคา้ทีไ่ด้รบัสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรตาม PTA มกัไม่ตรงกบัความต้องการของ
แต่ละประเทศ ซึ่งท าให้การค้าภายในอาเซยีนไม่ขยายตวัมากเท่าที่ควร นอกจากนี้  สนิค้าบางรายการที่
ได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรตาม PTA ยงัต้องประสบปญัหามาตรการกดีกนัทางการคา้ เพราะมกีาร
ปกป้องสนิคา้ประเภทเดยีวกนักบัที่ผลติไดภ้ายในประเทศ โดยการใช้มาตรการทีม่ใิช่ภาษีศุลกากร (Non-
Tariff Barriers) ท าใหไ้ม่สามารถใชส้ทิธพิเิศษนัน้อย่างเต็มที ่การเจรจาแลกเปลี่ยนสทิธพิเิศษทางภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนจงึด าเนินไปอย่างเชื่องช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควร  (สุภาภรณ์     
ชาญณรงค ์และจริาวไิล ธารณปกรณ์, 2533: 4) 

ตามที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภายใต้ข้อตกลงการค้าสิทธพิิเศษ (PTA) ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนไม่ประสบความส าเร็จ ประกอบกับการกีดกันทางการค้าและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิระหว่างประเทศในโลกมเีพิม่มากขึน้ ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนเองกม็เีศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2532 อาเซยีนจงึได้เริม่น าวธิกีารใหม่ๆมาใช้เพื่อขยายความร่วมมอืทางการค้าภายในอาเซยีน
และเพื่อเพิม่อ านาจการต่อรองของอาเซยีนกบัประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีน โดยอาเซยีนตกลงใชอ้ตัราภาษี
ศุลกากรพเิศษทีเ่ท่ากนั (Common Effective Preferential Tariff : CEPT) ส าหรบัสนิคา้อุตสาหกรรมบาง
ชนิดของอาเซยีน เป็นการน าร่อง (รวมทัง้ซเีมนต์ ปุ๋ ย และเยื่อกระดาษ) ซึ่งเท่ากบัเป็นการรเิริม่การจดัตัง้
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เขตการค้าเสรอีาเซยีน เฉพาะสาขาสนิคา้อุตสาหกรรม (สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ และจริาวไิล ธารณปกรณ์, 
2533: 5; ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 196) 

 ตามขอ้มลูเพิม่เตมิทีพ่บ เขตการคา้เสรอีาเซยีนเกดิขึน้จรงิในปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมสุดยอด
ของผูน้ ารฐับาลอาเซยีนครัง้ที ่4 ระหว่างวนัที ่27-28 มกราคม พ.ศ. 2535 ณ ประเทศสงิคโปร ์นายอานันท ์
ปนัยารชุน นายกรฐัมนตรไีทยในช่วงเวลานัน้ไดเ้สนอแนวความคดิในการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน โดย
ไดร้บัการสนบัสนุนจากบรรดาผูน้ าประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ ในทีสุ่ดผูน้ าอาเซยีน (ตามขอ้เสนอของไทย) 
ได้ลงนามกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกิจของอาเซยีน (Framework 
Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนลงนามความ
ตกลงว่าดว้ยการใช้มาตรการก าหนดอตัราอากรร่วมกนัเพื่อจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน (Agreement on 
the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
หรอื  CEPT-AFTA) เป็นการประกาศเริม่ต้นการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area : 
AFTA) ทัง้นี้ จะมกีารใชอ้ตัราภาษพีเิศษทีเ่ท่ากนัเป็นกลไกหลกัในการลดภาษสี าหรบัสนิคา้ในเขตการคา้เสรี
อาเซยีนให้อยู่ในระดบัต ่าเพยีงรอ้ยละ 0-5 ซึ่งรายการสนิค้าครอบคลุมสนิค้าอุตสาหกรรม สนิค้าทุน และ
สนิคา้เกษตรแปรรูป โดยมคีวามยดืหยุ่นใหแ้ก่สนิคา้อ่อนไหวได้27 โดยก าหนดให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
จดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีนภายในก าหนดเวลา 15 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 (สุภาภรณ์ 
ชาญณรงค ์และจริาวไิล ธารณปกรณ์, 2533: 5; สมนึก แตงเจรญิ, 2538: 364; ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 
197; กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 10)  

เขตการคา้เสรอีาเซยีนมวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ใหก้ารคา้ภายในภูมภิาคอาเซยีนเป็นไปโดยเสร ี(2) 
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมและของสนิคา้ในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน (3) ดงึดูด
การคา้สนิคา้ระหว่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีน (4) ขยายตลาดการคา้สนิคา้ภายในเขตอาเซยีนใหก้วา้งขึน้ 
(5) ดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีนเข้าสู่ภูม ิภาคอาเซียน (6) เพิม่อ านาจในการ
เจรจาต่อรองทางการค้าสนิค้ากบัประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีน28 และ (7) เตร ียมพร้อมส าหร ับ
สถานการณ์เ ศ รษฐก ิจและการค้า โลกที่จ ะ เปิด เสร ียิ ่ง ขึ้นจากผล การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย 

                                                           
27 สนิคา้อ่อนไหว หมายถงึ “สนิคา้ทีอ่าจสรา้งผลกระทบต่อเนื่องอย่างรุนแรงในทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงใน
ตลาดสนิคา้นัน้ ตวัอย่างของสนิคา้อ่อนไหวไดแ้ก่ สนิค้าทีม่กีารแข่งขนัโดยใช้ราคาเป็นส าคญั ซึ่งหากมกีารลดอตัราภาษีศุลกากรหรอืยกเลกิ
เครือ่งกดีขวางการน าเขา้อื่นๆจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงอยู่ของอุตสาหกรรมนัน้ภายในประเทศ หรอืเป็นสนิคา้ทีม่กีารจา้งแรงงาน
จ านวนมาก หากมกีารยกเลกิหรอืลดอตัราภาษนี าเขา้สนิคา้ชนิดเดยีวกนั ย่อมจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจา้งงาน ดงันัน้ ในการเจรจาลด
อตัราภาษีศุลกากร สนิคา้อ่อนไหวจงึมกัจะไดร้บัการยกเวน้ ตวัอย่างของสนิคา้ประเภทนี้ในหลายประเทศไดแ้ก่ สิง่ทอและเหลก็กลา้ เป็นต้น ” 
(วนัรกัษ์ มิง่มณนีาคนิและคณะ, 2542: 261) 
28 โดยเฉพาะการเพิม่อ านาจต่อรองกบัประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา และประชาคมยุโรป ทีน่ับวนัจะมกีารใชม้าตรการกดีกนัทาง
การคา้มากขึน้ และกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้มแีนวโน้มจะรวมตวัจดัตัง้เป็นกลุ่มเศรษฐกจิในลกัษณะ Trade Block มากขึน้ ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การ
รวมตวัเป็นยุโรปตลาดเดยีวในปี ค.ศ.1992 ของกลุ่มประชาคมยุโรป (EC) และจะรวมประเทศในเขตตลาดเสรยีุโรป (EFTA) เขา้ไปในประชาคม
ดว้ย ทางดา้นสหรฐัอเมรกิา คานาดา และ เมก็ซโิกกม็กีารรวมตวักนัเป็นเขตตลาดเสรใีนอเมรกิาเหนือ (NAFTA) (สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ และ    
จริาวไิล ธารณปกรณ์, 2533: 6) 
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ภายใต้ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษศุีลกากรและการคา้หรอืแกตต์ (GATT) เขตการคา้เสรอีาเซยีน
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ โดยใชข้นาดของตลาดที่ใหญ่ขึน้จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเป็น
ปจัจยัดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ29และการลดข้อจ ากัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกนัภายใน
ภูมภิาคอาเซียนโดยให้มอีตัราอากรที่จดัเก็บจากสนิค้า (อัตราอากรขาเข้า) ระหว่างกนัต ่าที่สุด รวมทัง้
ยกเลกิอุปสรรคทางการค้าทีม่ใิช่ภาษีศุลกากรระหว่างกนั ทัง้นี้ ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงมอีสิระในการ
ก าหนดอตัราอากรขาเขา้กบัประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนไดโ้ดยเสรี (ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 197; บุญธรรม 
ราชรกัษ์, 2551: 164; ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ, นวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543, 29-
30; สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ และจริาวไิล ธารณปกรณ์, 2533: 4-6; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 12) 
 
2.8.2.2 เขตการค้าเสรีอาเซียนกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตามที่กล่าวในหวัข้อ 2.8.1.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมแีผนการด าเนินงานดงันี้  

1. มตีลาดและฐานการผลติรว่มกนั  
2. ส่งเสรมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้ 
3. พฒันาเศรษฐกจิเพื่อความเสมอภาคกนัของประเทศสมาชกิ 
4. ประสานนโยบายกบันานาชาตเิพื่อใหด้ าเนินเศรษฐกจิไดอ้ย่างกลมกลนืกบัเศรษฐกจิโลก 
แผนการด าเนินงานประการแรก คือ การมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ภายใต้แผนการนี้ 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะท าการลดอุปสรรคดา้นภาษศุีลกากรและมาตรการที่มใิช่ภาษี ขจดัอุปสรรคทาง
การค้า ฯลฯ เพื่อให้มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ บรกิาร การลงทุน แรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีและการเคลื่อนยา้ย
เงนิทุนทีเ่สรมีากขึน้เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกสรรสนิคา้/บรกิารไดอ้ย่างหลากหลายภายในภูมภิาค และ
สามารถเดนิทางในอาเซยีนไดอ้ยา่งสะดวกและเสรมีากยิง่ขึน้ (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวง-
พาณิชย,์ 2552: 10, 31, 34) และตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.8.1.1 และ 2.8.2.1 เขตการคา้เสรอีาเซยีนเป็น
ความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนดว้ยการลดภาษศุีลกากรระหว่างกนั
รวมทัง้ยกเลกิอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่ภาษีระหว่างกนัเพื่อให้การค้าภายในกลุ่มอาเซยีนเป็นไปโดยเสร ี
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้อาเซยีน  ดงึดูดการคา้สนิคา้ระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 
ขยายตลาดการค้าสินค้าภายในเขตอาเซยีนให้กว้างขึ้น ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนอกภูมภิาค
อาเซยีน และสรา้งอ านาจในการเจรจาต่อรองทางการคา้สนิคา้กบัประเทศนอกภมูภิาคอาเซยีน  

                                                           
29 เขตการคา้เสรอีาเซยีนมปีระชากรรวมกนัประมาณ 583 ลา้นคน หรอืประมาณ 9% ของประชากรโลก (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 47)  
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ดงันัน้ จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่าเขตการค้าเสรอีาเซยีนมวีตัถุประสงค์โดยรวม คอื การ
ส่งเสรมิใหม้กีารคา้ขายสนิคา้ภายในภูมภิาคอาเซยีนอย่างเสรมีากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน
ประการแรกของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง เขตการคา้เสรอีาเซยีนเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
2.9 การลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนและความตกลงอ่ืนๆท่ี
เก่ียวเน่ือง 

เนื่องจากประเด็นหลกัของงานวจิยันี้  คอื การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะไดศ้กึษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัวธิกีารลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง
ดงักล่าวในหวัขอ้ย่อย 2.9.1 และเนื่องจากสนิคา้ทีจ่ะไดร้บัการลดอตัราภาษตี้องเขา้เงื่อนไข 2 ประการ คอื 
ประการที ่1 ต้องเป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษ ีและประการที ่2 ต้องเป็นสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน 
ผูว้จิยัจะไดศ้กึษาทบทวนวรรณกรรมในประเดน็ทัง้สองในหวัขอ้ย่อย 2.9.2 และ 2.9.3 ตามล าดบั นอกจากนี้ 
ผู้วจิยัจะได้ศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการยกเลกิมาตรการกดีกนัทางการค้าที่มใิช่ภาษีศุลกากรใน
หวัขอ้ย่อย 2.9.4 เนื่องจากขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนซึ่งเป็นสาระส าคญัหลกัของงานวจิยันี้จะบรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการค้าขายสินค้าอย่างเสรไีด้นอกจากการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีนแล้ว ต้องขจดัอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่ภาษีระหว่างกันด้วย และในหวัข้อย่อย
สุดท้าย 2.9.5 ผูว้จิยัจะไดศ้กึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึง่เป็นขอ้ตกลงทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีน 

เนื้อหาวรรณกรรมในหวัขอ้นี้น ามาจากงานเขยีนของวนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ ชูศกัดิ ์จรูญ-
สวสัดิ ์บุญธรรม ราชรกัษ์ ผาสุก พงษ์ไพจติรและชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
สุภาภรณ์ ชาญณรงคแ์ละจริาวไิล ธารณปกรณ์  

 
2.9.1 วิธีการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน  

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.8.2.1 การจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดอตัราภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนภายใต้กรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิของอาเซยีนและความตกลงว่าดว้ยการใชม้าตรการก าหนดอตัราอากรร่วมกนัเพื่อจดัตัง้เขตการคา้
เสรอีาเซยีน (CEPT - AFTA) หลกัการทีส่ าคญัของความตกลงดงักล่าวเมื่อแรกด าเนินการ คอื การลดอตัรา
อากรขาเขา้ส าหรบัการน าเขา้สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศสมาชกิในกลุ่มอาเซยีนเท่านัน้นับตัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2536 ใหเ้หลอืเพยีงอตัรารอ้ยละ 0 - 5 ภายใน 15 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2551) วธิกีารลดภาษี
แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คอื  
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 (1) กรณีทีม่กีารเกบ็ภาษใีนอตัราสูงกว่ารอ้ยละ 20 ต้องลดลงไม่ใหสู้งกว่ารอ้ยละ 20 ภายใน 5-8 ปี 
(ระหว่าง พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2545) และลดลงเป็นรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลาอกี 7 ปีต่อจากนัน้ ทัง้นี้ อตัราการ
ลดภาษแีต่ละครัง้จะตอ้งไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 5 
 (2) กรณีเร่งลดภาษ ี(Fast Track) เป็นรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 7 ปี ประกอบดว้ยสนิคา้ทีร่ะบุ 15 
กลุ่ม (กรณีนี้หมายถงึสนิค้ารายการใดที่มกีารเก็บภาษใีนอตัรารอ้ยละ 20 หรอืต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ในวนัที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2536 อยู่แล้ว ประเทศสมาชกิอาเซยีนตัง้แต่ 2 ประเทศขึ้นไปสามารถตกลงลดอตัราภาษี
ระหว่างกนัใหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 ก่อนประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆได ้รวมทัง้ประเทศสมาชกิอาเซยีนประเทศ
ใดประเทศหนึ่งยงัสามารถด าเนินการลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0 ไดท้นัท)ี และ 
 (3) กรณียกเว้นชัว่คราว (exclusive list) ส าหรบัประเทศสมาชกิที่ยงัไม่พรอ้มที่จะลดภาษตีาม 2 
กรณีแรก มสีทิธขิอยกเวน้ชัว่คราวเป็นเวลา 8 ปี (กรณีนี้หมายถงึประเทศสมาชิกอาเซยีนสามารถขอ
ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ย ังไม่พร้อมจะลดภาษีได้เ ป็น การชัว่คราว (ไม่เกนิ 8 ปี) ทัง้นี้ อาเซยีน
ก าหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนขอ้ยกเวน้รายการสนิคา้ดงักล่าวในปีที ่8 (พ.ศ. 2544) และหลงัจากปีที่ 8 
แล้ว ประเทศนัน้จะต้องลดภาษีรายการสนิค้าที่ขอยกเว้นไว้ให้เหลอืรอ้ยละ 20 อนึ่ง ในช่วงระหว่างการขอ
ยกเว้นภาษีส าหรบัสินค้าบางรายการ ประเทศนัน้จะไม่ได้รบัสทิธพิเิศษของการลดภาษีระหว่างกนัจาก
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นส าหรบัสนิคา้รายการนัน้)  

สนิค้าที่จะได้รบัการลดอัตราอากรขาเข้าได้แก่ สนิค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมทัง้สนิค้าทุนและ
สนิค้าเกษตรแปรรูป ยกเว้นสนิค้าเกษตรที่ยงัไม่ได้ผ่านการแปรรูปและสนิค้าเกษตรที่ผ่านกรรมวธิแีปรรูป
ขัน้ต้นที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเดมิน้อยที่สุด ทัง้นี้ สนิค้าที่ได้รบัการลดอตัราภาษีต้องเขา้เงื่อนไข 2 
ประการ ดงันี้  

ประการที ่1 ต้องเป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษหีรอื Inclusion List (IL) ของทัง้ประเทศผูส้่งออก
และน าเขา้  

ประการที ่2 ตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน  
(วนัรกัษ์ มิง่มณีนาคนิและคณะ, 2542: 22; ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 197; บุญธรรม ราชรกัษ์, 

2551: 164; ผาสุก พงษ์ไพจติรและชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ, นวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543, 29-30; กรม-
เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2552: 12; สุภาภรณ์ ชาญณรงค์ และจริาวไิล ธารณ-
ปกรณ์, 2533: 6)  
 
2.9.2 สินค้าท่ีอยู่ในบญัชีลดภาษี 

สนิคา้ทีไ่ดร้บัการลดอตัราภาษภีายใต้ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนต้องเป็นสินค้าท่ีอยู่ในบญัชี
ลดภาษีหรือ Inclusion List (IL) แต่เนื่องมาจากวกิฤตการณ์เศรษฐกจิในอาเซยีน ในการประชุมสุดยอด
อาเซยีนครัง้ที ่6 เมื่อเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2541 ผูน้ าอาเซยีนไดป้ระกาศใชม้าตรการระยะสัน้เพื่อเร่งรดัการ
ลงทุนจากต่างประเทศและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทีเ่รยีกว่า “มาตรการเขม้ขน้” หรอื Bold Measures ซึง่รวมถงึการ
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เร่งรดัการลดอตัราภาษีภายใต้ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน โดยใหส้มาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ (ไทย 
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร ์และบรูไน ดารุสซาลาม) ก าหนดเป้าหมายการลดอตัราภาษีไว้
ดงันี้: ภายในปี พ.ศ. 2546 รอ้ยละ 60 ของสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษหีรอื Inclusion List (IL) ต้องลดอตัรา
ภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2550 รอ้ยละ 80 ของสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษหีรอื Inclusion List 
(IL) ตอ้งลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0 และภายในปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 100 ของสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษี
หรอื Inclusion List (IL) ตอ้งลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 030 

ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีน 4 ประเทศ (กมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนาม) ก าหนด
เป้าหมายการลดอตัราภาษไีวด้งัน้ี: ภายในปี พ.ศ. 2546 เวยีดนามต้องลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 ให้
มากรายการทีสุ่ด ภายในปี พ.ศ. 2550 ลาวและพม่าต้องลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 ใหม้ากรายการ
ทีสุ่ด ภายในปี พ.ศ. 2553 กมัพูชาและพม่าต้องลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 ใหม้ากรายการทีสุ่ด และ
ภายในปี พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 100 ของสนิคา้ของกมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนามทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษหีรอื 
Inclusion List (IL) ต้องลดอตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 031 (ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 200-201; กรมเจรจา-
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 13) 

ในส่วนของไทย ไทยไดน้ าสนิคา้จ านวน 8,300 ประเภทย่อยเขา้มาลดอตัราภาษภีายใต้ขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีน โดยแบ่งสนิคา้ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคอื  

(1) สนิค้าที่อยู่ในบญัชลีดภาษี (จ านวน 8,287 ประเภทย่อย) ต้องลดอตัราภาษีลงเหลอืร้อยละ 0 
ภายในปี 2553 และ  

(2) สนิคา้ในบญัชอ่ีอนไหวจ านวน 4 กลุ่มสนิคา้ (7 รายการ) ประกอบดว้ย กาแฟ มนัฝรัง่ มะพรา้ว
แหง้และไมต้ดัดอก (13 ประเภทยอ่ย) จะมอีตัราภาษสีุดทา้ย (Final Rate) ทีร่อ้ยละ 5 (ไม่ลดลงเหลอืรอ้ยละ 
0) ในปี 2553 

ส าหรบัการลดภาษีของสนิค้าทัง้สองกลุ่ม กระทรวงการคลงัได้ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพื่อให้เวลาในการปรบัตวัรองรบัการแข่งขนัที่เพิม่มากขึน้รวมทัง้ได้มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งภาษีศุลกากร 

                                                           
30 อย่างไรกด็ ีแผนงานภายใตก้ารรวมกลุ่ม 12 สาขาส าคญัของอาเซยีน ไดก้ าหนดการเร่งลดภาษีสนิคา้ของสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ ใน 

9 สาขาหลกั ( เกษตร / ประมง / ไม ้/ ยาง / สิง่ทอ / ยานยนต์ / อเิลก็ทรอนิกส์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ / สาขาสุขภาพ) ใหเ้รว็ขึน้จากภายในปี 
พ.ศ. 2553 เป็นภายในปี พ.ศ. 2550 ทัง้นี้ สนิคา้ทีจ่ะเร่งลดภาษีใน 9 สาขาส าคญัมจี านวนทัง้สิ้น 4,272 รายการ โดยประเทศดงักล่าวสามารถ
ยกเวน้รายการสนิคา้ทีไ่ม่พรอ้มเร่งลดภาษี (Negative List) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนรายการสนิคา้ทัง้หมด (กรมเจรจาการคา้ระหว่าง-
ประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 27) 
31

 อย่างไรก็ด ีแผนงานภายใต้การรวมกลุ่ม 12 สาขาส าคญัของอาเซียน ได้ก าหนดการเร่งลดภาษีสนิค้าของกมัพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม ใน 9 สาขาหลกั ( เกษตร / ประมง / ไม ้/ ยาง / สิง่ทอ / ยานยนต์ / อเิลก็ทรอนิกส์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ / สาขาสุขภาพ) ใหเ้รว็
ขึน้จากภายในปี พ.ศ. 2558 เป็นภายในปี พ.ศ. 2555 ทัง้นี้ สนิค้าทีจ่ะเร่งลดภาษีใน 9 สาขาส าคญัมจี านวนทัง้สนิ 4 ,272 รายการ โดย
ประเทศดงักล่าวสามารถยกเวน้รายการสนิคา้ทีไ่ม่พรอ้มเร่งลดภาษี (Negative List) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนรายการสนิคา้ทัง้หมด 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย,์ 2552: 27) 
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เพี่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและลดต้นทุนการผลติใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีม่ฐีานการผลติในประเทศ 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2552: 13) (รายละเอยีดการลดภาษแีละอตัราภาษี
สนิคา้ทีอ่ยูใ่นบญัชอ่ีอนไหวของประเทศสมาชกิอาเซยีนอยูใ่นภาคผนวก ฎ) 
 
2.9.3 สินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดในอาเซียน 

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์(2552: 12-13) ได้อธบิายเกี่ยวกบัสินค้าท่ีมี
แหล่งก าเนิดในอาเซียนไวด้งันี้  

แต่เดิม อาเซียนก าหนดว่าสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดในอาเซียน คือ สินค้าที่มีสัดส่วนการผลิต 
ภายในประเทศสมาชกิอาเซยีนประเทศใดประเทศหนึ่ง (Local Content) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของมลูค่า
สนิค้า ต่อมาอาเซยีนก าหนดว่าสนิค้าทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน คอื สนิค้าที่มสีดัส่วนการผลติในอาเซยีน
ประเทศใดประเทศหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งประเทศ (ASEAN Content) รวมกนัแล้วคดิเป็นมลูค่าอย่างน้อย
รอ้ยละ 40 ของมูลค่าสนิค้า กล่าวอีกอย่างหนึ่ง อาเซยีนได้น ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสนิค้าแบบสะสม
บางส่วน (Partial Accumulation) มาใช ้(สดัส่วนขัน้ต ่ารอ้ยละ 20)  

ตวัอยา่งเช่น เวยีดนามส่งสนิคา้ทีม่สีดัส่วนการผลติภายในประเทศของตนรอ้ยละ 20 มาไทย สนิคา้
ของเวยีดนามดงักล่าวไมถ่อืว่าเป็นสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน ซึง่ไม่ไดร้บัการลดอตัราอากรขาเขา้จาก
ไทยหรอืไม่ได้รบัสิทธปิระโยชน์ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนจากไทย แต่ไทยสามารถน าสินค้า
ดงักล่าวของเวยีดนามมาใส่ในสดัส่วนการผลติภายในประเทศของไทยเพิม่ หากเพิม่จนถงึรอ้ยละ 40 และ
ส่งออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น สนิคา้ของไทยถอืว่าเป็นสนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน ซึง่ไดร้บัการ
ลดอตัราอากรขาเข้าจากประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น หรอืได้รบัสทิธปิระโยชน์ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนจากประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น  

ล่าสุดอาเซยีนได้เริม่น ากฎการแปลงสภาพอย่างเพยีงพอ (Substantial Transformation) มาใช ้
กล่าวคอื สนิค้าที่แปรรูปไปจากวตัถุดบิอย่างมาก โดยในกรณีที่มปีระเทศที่เกี่ยวข้องกบัการผลติมากกว่า
หนึ่งประเทศ จะถอืว่าสนิคา้นัน้มแีหล่งก าเนิดจากประเทศสุดทา้ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมากเกดิขึน้ โดย
พจิารณาจากการเปลี่ยนพกิดัศุลกากรซึ่งน ามาใช้กบัสนิค้าบางประเภทแล้ว ได้แก่ สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
แป้งขา้วสาล ีผลติภณัฑอ์ะลมูเินียม และเหลก็ เป็นตน้ 

 
2.9.4 การยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) 
 ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.8.2.1 เขตการคา้เสรอีาเซยีนมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดขอ้จ ากดัและอุปสรรค
ทางการคา้ระหว่างกนัภายในกลุ่มอาเซยีนโดยใหม้อีตัราอากรระหว่างกนัต ่าทีสุ่ด รวมทัง้ยกเลกิอุปสรรคทาง
การคา้ทีม่ใิช่ภาษรีะหว่างกนั  
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ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์(2548: 200-201) ไดอ้ธบิายการยกเลกิมาตรการทีม่ใิช่ภาษไีวด้งันี้ 
“การยกเลกิมาตรการจ ากดัปรมิาณ (Quantitative Restrictions) และมาตรการที่มใิช่ภาษี

อื่นๆ (NTBs) ซึ่งความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการอตัราภาษีพเิศษเท่ากนัส าหรบัเขตการค้าเสรี
อาเซียน ก าหนดว่าเมื่อสินค้าหนึ่งๆ มกีารลดภาษีลงเหลอืร้อยละ 20 หรอืต ่ากว่า ก็ต้องยกเลิก
มาตรการจ ากดัปรมิาณน าเขา้ทนัท ีและใหท้ยอยยกเลกิมาตรการทีม่ใิช่ภาษอีื่นๆ ภายในเวลา 5 ปี
ต่อมา 

แมว้่าการด าเนินการเพื่อยกเลกิ NTBs ระหว่างสมาชกิอาเซยีนด้วยกนั ไม่มคีวามคบืหน้า
เท่าที่ควร แต่ก็อยู่ระหว่างการเริม่ด าเนินการอย่างจรงิจงั เริม่จากการจดัท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษขีองอาเซยีนรายประเทศ จดัหมวดหมู่ของมาตรการเหล่านัน้
ว่ามาตรการใดทีป่ระเทศสมาชกิสามารถกระท าได ้และมาตรการใดทีไ่มส่ามารถกระท าได ้ก่อนเขา้สู่
ข ัน้ตอนการพจิารณายกเลกิมาตรการซึง่มลีกัษณะทีก่ดีกนัทางการคา้โดยตรงต่อไป  

ในขณะเดียวกัน อาเซียนได้เร่งปรบัประสานมาตรฐานสินค้าและจดัท าความตกลงการ
ยอมรบัรว่ม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) เพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้ ซึง่
เท่ากบัเป็นการลดอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่ภาษีระหว่างกนั โดยได้เริม่ด าเนินการปรบัประสาน
มาตรฐานสินค้า 20 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรบัอากาศ ตู้เยน็ วิทยุ และ
โทรทศัน์ เป็นต้น ในช่วงของการจดัท า MRAs นัน้ ปจัจุบนัอาเซยีนไดจ้ดัท าความตกลงว่าดว้ยการ
ยอมรบัรายสาขา ส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(Electrical and Electronic Equipment) 
และความตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมว่าด้วยการรบัรองการขึ้นทะเบยีนผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง 
(ASEAN MRA on Product Registration Approvals for Cosmetics) และอยู่ระหว่างการจดัท า 
MRAs  ส าหรบัสนิคา้ยาและอาหาร (Prepared Foodstuff) 

ส าหรบัสนิคา้เกษตรกไ็ด้มกีารปรบัประสานมาตรการด้านสุขอนามยัพชืในสนิค้าเกษตร 14 
ชนิด เช่น ขา้ว มะม่วง มะพรา้ว ขงิ กาแฟ เป็นต้น และไดป้รบัประสานระดบัสูงสุดของสารตกคา้ง
จากยาฆา่แมลงในพชืผกัต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อลดอุปสรรคและขยายการคา้ในอาเซยีนส าหรบัวคัซนี
สตัว์ อาเซียนยงัได้จดัพิมพ์ชุดคู่มือวคัซีนสัตว์ที่ประกอบด้วย คู่มอืหลักเกณฑ์การรบัรองห้อง
ทดสอบวคัซนีสตัว์ มาตรฐานวคัซนีสตัว์ มาตรฐานอาเซียนส าหรบัอุตสาหกรรมวคัซนีสตัว์ และ
กฎระเบยีบการจดทะเบยีนวคัซนีสตัวใ์นอาเซยีน” 
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2.9.5 ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)32 
ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.8.2.1 เขตการคา้เสรอีาเซยีนถูกจดัตัง้ขึน้ภายใต้กรอบความตกลงแม่บทว่า

ดว้ยการขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีนและความตกลงว่าดว้ยการใชม้าตรการก าหนดอตัรา
อากรรว่มกนัเพื่อจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (CEPT-AFTA) 

นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นวนัเริม่ต้นการบงัคบัใช้ความตกลง CEPT-AFTA 
ประเทศสมาชิกอาเซียนมกัมขี้อขดัแย้งในเรื่องการตีความบทบญัญัติ และการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตัิตาม
พนัธกรณี ตัวอย่างเช่น มาเลเซียขอชะลอการลดภาษีศุลกากรส าหรบัสินค้ายานยนต์ อินโดนีเซียและ
ฟิลปิปินส์ขอชะลอการโอนยา้ยรายการสนิค้าขา้วและน ้าตาล เวยีดนามขอชะลอการลดภาษสีนิคา้ยานยนต ์
ไทยใช้มาตรการที่มใิช่ภาษีกบัน ้ามนัปาล์ม เป็นต้น ท าให้อาเซยีนสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของ
ประชาคมโลก  

เมื่อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทีป่ระชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM Retreat) จงึเหน็ชอบ
ใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงความตกลง CEPT-AFTA และทีป่ระชุม AFTA Council ครัง้ที ่ 21 เมื่อเดอืน
สงิหาคม พ.ศ. 2550 มมีตใิหด้ าเนินการปรบัปรุงความตกลง CEPT-AFTA ใหม้คีวามทนัสมยัทดัเทยีมกบั
กฎเกณฑท์างการคา้ในระดบัสากลใหเ้ป็นความตกลงทีค่รอบคลุมประเดน็ทางการคา้ทุกเรื่อง เพื่อส่งเสรมิให้
อาเซยีนมกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้อยา่งเสร ีเพื่อมุง่ไปสู่การเป็นตลาดเดยีวและฐานการผลติร่วม และเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มของประเทศสมาชกิในการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2558 

การด าเนินการปรบัปรุงความตกลง CEPT-AFTA น ามาสู่ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)33 โดยรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนได ้ลงนามความตกลง
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่14 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2552 ณ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี
ความตกลง ATIGA ไดพ้ฒันาตามรปูแบบความตกลงการคา้สนิคา้ทัว่ไป โดยการปรบักฎเกณฑท์างการคา้ทัง้
ดา้นมาตรการภาษแีละทีม่ใิช่ภาษใีหช้ดัเจนและรดักุมเขม้งวดมากขึน้ แต่กร็ะบุใหม้คีวามยดืหยุ่นทีเ่พยีงพอ
ส าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (กมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนาม) ดว้ย และมกีารน าหลกัการอื่นทีใ่ช้
อยู่ในสากลมารวมในความตกลง รวมทัง้ปรบัปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกบัความตกลงการค้าสนิค้าระหว่าง
อาเซยีนกบัประเทศคู่เจรจาอื่นๆ โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงสทิธแิละพนัธกรณทีีม่อียูเ่ดมิ  

สาระส าคญัของความตกลง ATIGA 
ความตกลง ATIGA ครอบคลุมมาตรการที่ส าคญัต่อการส่งออกและน าเขา้สนิคา้อย่างเสรรีะหว่าง

ประเทศสมาชกิ 10 ประเทศ ซึง่ประกอบดว้ยหลกัเกณฑเ์รือ่งการลดและยกเลกิมาตรการทางภาษตีามตาราง
การลดภาษีตามพนัธกรณีของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน การยกเลกิอุปสรรคการค้าที่มใิช่ภาษี การ
ก าหนดใหใ้ชม้าตรการทีม่ใิช่ภาษศุีลกากรไดเ้ฉพาะเรือ่งทีจ่ าเป็น โดยมแีผนงานและกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน 
                                                           
32 ผูว้จิยัเรยีบรยีงหวัขอ้นี้จากเอกสารของกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2552: 14) และเอกสารชื่อเรื่อง “ASEAN Trade 
in Goods Agreement: ATIGA” จดัท าโดยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
33 โปรดดใูนภาคผนวก ฏ 
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เพื่อป้องกนัปญัหาการหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติามพนัธกรณีของประเทศสมาชกิ การส่งเสรมิให้มกีารอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ในภมูภิาคอาเซยีน หลกัปฏบิตัดิา้นศุลกากรโดยองิหลกัการสากล หลกัเกณฑใ์นการ
ใช้มาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรบัรองมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยั
พชื และมาตรการเยยีวยาทางการค้า การเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ทางการค้าทัว่ไปที่ส าคญัไว้ในความตกลง 
ATIGA โดยอาศยัแนวทางจากความตกลงขององค์การการค้าโลก เช่น หลกัการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิี่ได้รบั
ความอนุเคราะหย์ิง่ การปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิมาตรการเยยีวยาทางการคา้ และความโปร่งใส เป็นต้น เป็นการ
อุดช่องโหว่ในความตกลง CEPT-AFTA เดมิ  

อย่างไรก็ตาม ความตกลง ATIGA ได้ก าหนดให้มขีอ้ยกเว้นจากการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัไว้ด้วย 
เช่น บทบญัญตัเิรือ่งการแกไ้ขหรอืการระงบัการใหข้อ้ลดหยอ่นชัว่คราว บทบญัญตัเิรื่องขอ้ยกเวน้ทัว่ไป เป็น
ตน้  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากความตกลง ATIGA 
ความตกลง ATIGA จะช่วยจดัระบบเขตการคา้เสรอีาเซยีนใหเ้ป็นระบบทีอ่งิกฎ ระเบยีบมากขึน้ใช้

งานงา่ยยิง่ขึน้ มคีวามโปรง่ใส เพราะกฎเกณฑต่์างๆ ก าหนดชดัเจน สะดวก ต่อการตรวจสอบพนัธกรณีของ
ประเทศสมาชกิ ท าใหม้ัน่ใจว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัความตกลงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคา้สนิคา้ ส่งเสรมิให้
เกดิความรว่มมอืในทุกภาคส่วน 

อยา่งไรกต็าม อาเซยีนตอ้งเตรยีมการรบัมอืกบัปญัหาทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการบงัคบัใช้
ความตกลง ATIGA ไม่ว่าจะเป็นปญัหาในทางปฏบิตั ิโดยอาเซยีนต้องมกีารหารอืระหว่างประเทศสมาชกิ
ดว้ยกนัเพื่อหาแนวทางหรอืรปูแบบเพื่อใหป้ระเทศสมาชกิสามารถปฏบิตัติามพนัธกรณไีดอ้ย่างสมบูรณ์ หรอื
ปญัหาด้านความไม่ชดัเจนและคลุมเครอืของถ้อยค าในบทบญัญตัิ ซึ่งอาเซียนอาจพิจารณาใช้แนวทาง
แกป้ญัหาตามกรณตีวัอยา่งทีป่รากฏในองคก์ารการคา้โลก  

เมื่อศกึษาตวัอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่ประสบความส าเรจ็ดงัเช่นการจดัตัง้เขตการค้าเสรี
อเมรกิาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA) ของสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และเมก็ซโิก 
NAFTA ได้ให้ความส าคญักบักฎเกณฑท์างการค้าที่มคีวามชดัเจนและละเอียดซบัซ้อน ซึ่งเน้นให้ภาคี
สมาชกิปฏบิตัติามพนัธกรณีอย่างเคร่งครดั เช่น การปฏบิตัต่ิอภาคสีมาชกิเยีย่งคนชาต ิการขจดัอุปสรรค
ทางด้านการค้าทัง้ในเรื่องมาตรการทางภาษีซึ่งก าหนดขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาในการยกเลิกภาษี
ศุลกากรอยา่งชดัเจน โดยแบ่งกลุ่มสนิคา้ตามล าดบัความส าคญัและความพรอ้มของภาคสีมาชกิ และก าหนด
มาตรการยกเลิกอุปสรรคการค้าที่มใิช่ภาษีหลายมาตรการ รวมทัง้ผลกัดนัเรื่องการลดขัน้ตอนพิธีการ
ศุลกากรเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น และปจัจยัส าคญัทีท่ าให้เกดิการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและการค้าภายในภูมภิาคอย่างเห็นได้ชดั คอื การปฏิบตัิตามข้อผูกพนัของภาคสีมาชิกอย่าง
เครง่ครดั  

ดงันัน้ การทีค่วามตกลง ATIGA ก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างชดัเจนและมรีายละเอยีดครบถ้วน
ทัง้ในด้านมาตรการทางภาษีและมาตรการที่มใิช่ภาษี โดยมแีนวทางเช่นเดยีวกบั  NAFTA คาดได้ว่า
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กฎเกณฑภ์ายใตค้วามตกลง ATIGA จะเป็นส่วนส าคญัทีส่นับสนุนใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถปฏบิตัิ
ตามพนัธกรณีได้อย่างเคร่งครดัและครบถ้วน และป้องกนัการหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติามพนัธกรณีโดยอ้าง
เหตุผลทางการเมอืง เศรษฐกิจ หรอืสงัคมเหมอืนในอดตี และจะเป็นส่วนส าคญัที่เสรมิสร้างความเชื่อมัน่
ใหก้บัผูน้ าเขา้และผูส้่งออกภายในภมูภิาคเดยีวกนัและภมูภิาคอื่นดว้ย  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซยีนจะประสบความส าเรจ็ได ้การปฏบิตัติามความตกลง ATIGA 
อยา่งเคร่งครดัของประเทศสมาชกิทุกประเทศถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญั เน่ืองจากท าใหเ้กดิการทลายก าแพงขอ้
กดีกนัและอุปสรรคทัง้หลายระหว่างประเทศสมาชกิ ซึ่งจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชกิขยายตวั
มากขึ้น มกีารขยายตลาดภายในภูมภิาคและขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศนอกภูมภิาคอีกด้วย ท าให้
ปรมิาณการค้าในภูมภิาคจะเพิ่มขึ้น มกีารเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนท าให้อาเซียน
สามารถเพิม่อ านาจการต่อรองกบัประเทศนอกกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
2.10 ข้อวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัประโยชน์ของการค้าเสรี ผลกระทบของข้อตกลงเขต
การค้าเสรีและผลกระทบของการลดภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
ต่อไทย 

ในหวัขอ้นี้ ผู้วจิยัจะกล่าวถงึขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัประโยชน์ของการคา้เสรแีละเขตการค้าเสร ี
ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสร ีผลกระทบของการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนต่อไทย และปจัจยัทีจ่ะท าใหไ้ด้รบัผลประโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนตามล าดบั  การ
ทบทวนวรรณกรรมในเรือ่งเหล่านี้จะท าใหผู้ว้จิยัไดพ้บขอ้วพิากษ์วจิารณ์ของนักวชิาการท่านอื่น ซึง่สามารถ
น ามาใชส้นบัสนุนหรอืคดัคา้นผลการวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนของผูว้จิยั ซึง่เป็นประเดน็หลกัของงานวจิยัน้ี 

เนื้อหาวรรณกรรมในหวัขอ้นี้น ามาจากงานเขยีนของ Adam Smith ไพฑรูย ์วบิูลชุตกุิล สมนึก แตง-
เจรญิ กรมศุลกากร วชิยั มากวฒันสุข ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์ผาสุก พงษ์ไพจติรและชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ 
 
2.10.1 ประโยชน์ของการค้าเสรีและเขตการค้าเสรี 

ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.7.1 การคา้เสร ีคอื การคา้ระหว่างประเทศทีไ่ม่มสีิง่กดีขวางหรอืมาตรการกดี
กนัในทางการค้าระหว่างประเทศที่ค้าขายกนั  ท าให้แต่ละประเทศสามารถเลอืกผลติเฉพาะสนิค้าที่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้อื่นแลว้ประเทศตนสามารถผลติไดด้ว้ยตน้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ด หรอืแต่ละประเทศจะเลอืกผลติ
เฉพาะสนิคา้ทีต่นมคีวามไดเ้ปรยีบโดยสมับรูณ์เพราะตนมคีวามช านาญในการผลติ แลว้น าไปแลกเปลีย่นกบั
สนิคา้ทีอ่กีประเทศหนึ่งผลติขึน้ ตามทฤษฎไีดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบหรอืทฤษฎวี่าดว้ยความไดเ้ปรยีบโดย
สมบรูณ์ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.7.4  
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การที่ประเทศต่างๆผลติเฉพาะสนิค้าที่ตนเองมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบหรอืได้เปรยีบโดย
สมบรูณ์และน าสนิคา้ทีผ่ลติไปแลกเปลีย่นกบัสนิคา้ทีต่นเองไมไ่ดผ้ลติก่อใหเ้กดิผลด ีดงันี้ 

(1) การจดัสรรทรพัยากรการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ภายในและระหว่างประเทศ หรอืการคา้เสรี
ท าใหก้ารจดัสรรทรพัยากรของโลกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

(2) การแลกเปลีย่นซื้อขายสนิค้าระหว่างแหล่งผลติที่มคีวามได้เปรยีบในการผลติสูงสุดหรอืต้นทุน
การผลติต่อหน่วยต ่าทีสุ่ด (Adam Smith อา้งในไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 14) 

กล่าวอกีอย่างหนึ่ง การคา้เสรชี่วยใหแ้ต่ละประเทศสามารถบรโิภคสนิคา้ในปรมิาณเพิม่มากขึน้เมื่อ
เทยีบกบัก่อนเปิดประเทศ โดยแต่ละประเทศไดป้ระโยชน์จากการส่งออกสนิคา้ทีต่นมคีวามถนัดในการผลติ
โดยจ าหน่ายในราคาสงูขึน้ในตลาดโลก และน าเขา้สนิคา้ทีต่นไม่มคีวามถนัดในการผลติในราคาทีต่ ่ากว่าการ
ผลติดว้ยตนเอง สวสัดกิารทางเศรษฐกจิของประเทศจงึเพิม่ขึน้จากผลได ้2 ประการ คอื ผลได้จากการใช้
ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการผลติสนิค้าส่งออก และผลได้จากการแลกเปลี่ยนการส่งออกกบัการ
น าเขา้สนิคา้ราคาต ่าจากต่างประเทศ (Adam Smith อา้งถงึในไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล (2555: 20-25) 

ผลดขีา้งต้นมสี่วนช่วยให้ประชากรของโลกมรีายได้ประชาตสิูงและสรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ
ใหแ้ก่ประเทศต่างๆทีค่า้ขายกนัอยา่งเสร ี(Adam Smith อา้งในไพฑรูย ์วบิลูชุตกุิล, 2555: 14) 

สมนึก แตงเจรญิ (2538: 235) กล่าวสนับสนุนว่า การคา้เสรเีป็นนโยบายทีด่ทีีสุ่ด (The Best Policy 
Instrument) ในการก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่โลกและประเทศทีค่า้ขายกนั เพราะการคา้เสรที าใหผ้ลผลติของ
โลกเพิม่ขึน้สงูสุดและผลประโยชน์ของการคา้เสรจีะตกอยูก่บัประเทศทีท่ าการคา้ขายกนั เนื่องจากการคา้เสรี
เป็นการผ่อนปรนขอ้จ ากดัทีป่ระเทศหนึ่งใชใ้นการควบคุมแรงงาน ทุน และทรพัยากรธรรมชาตทิีป่ระเทศนัน้
มอียู ่ 

ในขณะที ่วชิยั มากวฒันสุข (2551: 560-561) กล่าวว่า  
“ประเทศทีท่ าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างกนัจะไดร้บัประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

ข้อแรก คอื ได้พนัธมติรทางการค้า เพราะข้อตกลงเขตการค้าเสรจีะน าไปสู่ความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิระหว่างกนั กเ็หมอืนกบัการท าการคา้ของพ่อคา้ทัว่ไปทีใ่ครมเีพื่อนมาก ในหลายหลาย
วงการ ย่อมไดเ้ปรยีบในการท าธุรกจิ ประเทศกเ็ช่นกนั จากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีีก่ว่าจะ
ตกลงกนัได ้ตอ้งมกีารประชุมรว่มกนัหลายรอบ ในหลายระดบัตัง้แต่ผูน้ าประเทศ รฐัมนตรกีระทรวง
ทีเ่กี่ยวขอ้ง อธบิด ีขา้ราชการ และนักธุรกจิ ย่อมน าไปสู่สายสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างประเทศที่ด ี
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิดา้นต่างๆกจ็ะตามมา 

เหน็ไดว้่า การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรขีองไทยนัน้ไม่ไดม้แีผนจะจดัท ากบัเฉพาะประเทศ
ทีเ่ป็นคู่คา้ส าคญัอย่าง สหรฐัฯ ญี่ปุ่น หรอื จนีเท่านัน้ แต่ยงัมที าขอ้ตกลง หรอือยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อท าข้อตกลงกบัประเทศใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ค้าขายด้วยมากนัก อย่างเปรู หรอืบาห์เรน ซึ่ง
ประเทศเปรูเป็นประตูการค้าส าคัญสู่ตลาดอเมริกาใต้ ขณะที่บาห์เรนเป็นช่องทางเข้าสู่ตลาด
ตะวนัออกกลาง 
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ตลาดใหม่ๆเหล่านี้ในเชงิยุทธศาสตรก์ารค้าระหว่างประเทศในระยะยาวแล้ว เป็นตลาดที่
ไทยเราน่าจะเขา้ไปคา้ขายดว้ยมากขึน้ เพื่อน ามาทดแทนตลาดเดมิๆทีก่ารแข่งขนัรนุแรงขึน้ทุกวนั 

ข้อท่ีสอง การพฒันามาตรฐานสนิค้าและมาตรฐานด้านสุขอนามยั เพราะประเทศคู่เจรจา
นัน้ จะก าหนดมาตรการความร่วมมือในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทุกๆด้าน ซึ่ง
มาตรฐานสนิค้าเป็นประเดน็หนึ่งทีน่ิยมยกขึน้มาเป็นขอ้อ้างในการปฏเิสธการน าเขา้ เมื่อคดิจะเปิด
การค้าเสรทีางหน่วยงานภาครฐัของทัง้ 2 ฝ่าย ก็จะมคีวามร่วมมอืด้านมาตรฐานสนิค้าระหว่างกนั 
รวมถงึการก าหนดขัน้ตอนวธิกีารตรวจสอบมาตรฐานร่วมกนั ผู้ส่งออกเองก็จะได้ขอ้มูลมากขึน้ใน
การน ามาปรบัปรุงมาตรฐานของตวัเองใหด้ขีึน้ และเมื่อเขตการคา้เสรขียายวงกวา้งออกไป สนิคา้ที่
ผ่านมาตรฐานของประเทศ กส็ามารถส่งเขา้ไปขายในประเทศอื่นๆไดง้า่ยขึน้ 

ในด้านมาตรฐานด้านสุขอนามยั ประเดน็นี้ก็เป็นอกีประเดน็หนึ่งที่สนิค้าส่งออกของไทยมี
ปญัหากบัหลาย ๆ ประเทศจากการถูกตกีลบั ในกรอบขอ้ตกลงเขตการค้าเสรทีางไทยเองก็มกีาร
ก าหนดกรอบความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไข เช่น กับทางรฐับาลจีนมี
ข้อตกลงในการที่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามยัระหว่างกนั เพื่อให้การ
ตรวจสอบท าที่ต้นทางเพยีงครัง้เดยีวจากเจ้าหน้าที่ของทัง้ 2 ชาต ิท าให้ปญัหาสนิค้าโดนปฏเิสธ
ปลายทางจากมาตรฐานสุขอนามยัน่าจะลดน้อยลง 

ข้อท่ีสาม ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อตกลงเขตการค้าเสร ีในระยะยาวจะขยาย
ขอบเขตไปสู่การบรกิารและการลงทุนระหว่างประเทศ เมือ่มกีารลดอุปสรรคในดา้นการลงทุนของทัง้ 
2 ฝา่ย กม็โีอกาสทีต่่างชาตจิะเขา้มาลงทุนในไทยเพื่อเป็นฐานในการผลติแลว้ส่งไปขายยงัประเทศที่
มขีอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัไทย  

อีกด้านหนึ่ง นักลงทุนไทยก็จะได้รบัความสะดวกมากขึ้น ในการไปลงทุนท าธุรกิจใน
ประเทศทีจ่ดัท าขอ้ตกลง FTA กบัเรา อย่างทางออสเตรเลยีกเ็ป็นตลาดทีน่่าสนใจทีน่ักธุรกจิไทยจะ
ไปลงทุนเปิดรา้นอาหารหรอืสปาทีน่ัน่ 

ข้อสุดท้าย เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารดีมานส์ ซัพพลายของสินค้าทัง้ที่ผลิต
ภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ จากขอ้ตกลง FTA ที่ช่วยให้ไทยมตีลาดในการระบาย
สนิค้าออกสู่ต่างประเทศได้มากขึน้ และท าให้เรามแีหล่งซื้อสนิคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้ไม่ว่าจะเป็น
วตัถุดบิ ปจัจยัการผลติ หรอืสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีเ่ราผลติเองไม่ไดห้รอืผลติไดไ้ม่ด ีจะช่วยใหเ้มื่อ
ผลผลติในประเทศเช่นในกลุ่มสนิคา้เกษตรลน้ตลาดจนราคาตกต ่า กจ็ะมชี่องทางระบายสนิคา้ออกสู่
ต่างประเทศไดง้า่ยขึน้ 

ในดา้นการน าเขา้ปจัจยัการผลติ หากประเทศคู่คา้เดมิของเราประสบปญัหาว่าจะเป็นต้นทุน
การผลติทีสู่งขึน้หรอืมวีกิฤตทีค่าดไม่ถงึ ผูป้ระกอบการไทยทีต่้องใชป้จัจยัการผลตินัน้กส็ามารถหา
แหล่งซือ้จากประเทศอื่นไดห้ลากหลายขึน้ ท าใหเ้รามอี านาจต่อรองมากขึน้ดว้ย”  
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ในขณะที ่กรมศุลกากร (2556.online) กล่าวว่า 
“ในภาพรวมการท า FTA น่าจะมปีระโยชน์ดงันี้  

1. ลดอุปสรรคทางการคา้ทัง้ทีเ่ป็นอุปสรรคทางภาษ ีและทีม่ใิช่ภาษ ี 
2. เพิม่มลูค่าในทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ  
3. เพิม่โอกาสการส่งออก ไดต้ลาดใหม ่และขยายตลาดเดมิ  
4. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  
5. สรา้งอ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิ การเมอืง  
6. ให้ความร่วมมอืทางด้านศุลกากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการลกัลอบ 
หลกีเลีย่งและสนิคา้อนัตราย สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์ 

7. พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิ และดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ  
8. ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอื่น ๆ  และเทคโนโลยกีารผลติ  
9. สรา้งความสมัพนัธใ์หใ้กลช้ดิยิง่ขึน้” 

 
2.10.2 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

กรมศุลกากร (2556.online) กล่าวว่า 
“ในภาพรวมแลว้การท า FTA มทีัง้ผลดแีละผลกระทบ แต่คู่เจรจาไดพ้ยายามศกึษารวบรวม

ขอ้มลู และเจรจาเพื่อใหต่้างฝา่ยต่างพอใจไดร้บัผลประโยชน์มากทีสุ่ด หรอืไดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด 
อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มเฉพาะและสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกนัไป

ในแต่ละ FTA หากจะวเิคราะหแ์ต่ละดา้นของแต่ละ FTA จะมบีางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสนิคา้
ได้ประโยชน์ บางกลุ่มสนิค้าไม่ได้รบัผลกระทบ ส าหรบักลุ่มสนิค้าที่ได้รบัผลกระทบ การเจรจาก็
สามารถยดืเวลาในการลดหรอืยกเวน้ภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลติจะสามารถปรบัตวัได้   หรอื
ภาครฐัจะเขา้มาช่วยเหลอืเยยีวยาชดเชยผลกระทบเหล่านัน้” 

 ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบของขอ้ตกลงเขต
การคา้เสร ี
 
2.10.2.1 ผลกระทบในเชิงบวก 

วชิยั มากวฒันสุข (2551: 558-559) กล่าวว่า การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ในเชงิบวกกบัประเทศ 5 ประการ ดงันี้ 

“(1) ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ การใช้นโยบายการค้าเสรจีะก่อให้เกิดความมปีระสทิธภิาพ ความ
ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) การแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) และ
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การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ซึง่ท าใหเ้กดิผลผลติเป็นจ านวนมาก ต้นทุนการผลติ
ต ่าลง ผูบ้รโิภคสามารถบรโิภคสนิคา้ทีด่แีละมคีุณภาพราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอยา่งแทจ้รงิ 
(2) เขตการคา้เสรจีะท าใหม้ตีลาดทีก่วา้งขึน้ การส่งออกจะง่าย สะดวกมากขึน้ การคา้ระหว่างกนัจะ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นคู่ส ัญญาความตกลงกันแล้ว การเจรจาขจัดอุปสรรคทางกา รค้าต่างๆ 
นอกเหนือจากภาษจีะมมีากขึน้และง่ายในการเจรจา นอกจากนี้จะมกีารกระจายแหล่งวตัถุดบิมาก
ขึน้ ท าใหว้ตัถุดบิทีน่ าเขา้มรีาคาถูกลงและตน้ทุนการผลติต ่าลง 
(3) ผลพลอยได้จากการท าเขตการค้าเสร ีคอื กระตุ้นให้มกีารลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 
อุตสาหกรรมทีร่ฐับาลเคยใหก้ารปกป้องจะตอ้งพยายามปรบัตวัเพื่อทีจ่ะสามารถต่อสูแ้ข่งขนัได ้กรณี
นี้จะเป็นผลดทีางอ้อม คอื ท าใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้เขตการคา้เสรนีัน้มคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัมากขึน้ 
(4) การจดัท าเขตการคา้เสรใีนลกัษณะพหุภาค ีเช่น กลุ่ม AFTA หรอืกลุ่ม EU มผีลท าใหก้ลุ่มนัน้ๆ 
นอกจากจะตลาดการคา้ทีก่วา้งขึน้แลว้ สนิคา้ยงัสามารถสนองความตอ้งการในกลุ่มเองได ้รวมทัง้ยงั
ท าใหม้อี านาจในการต่อรองและอ านาจเจรจาระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละใน
ระดบัภมูภิาค เพราะถ้ารอ WTO หรอืจะหวงัพึง่ WTO ทีจ่ะมาเป็นผลไกในการเปิดตลาดการคา้เสรี
คงจะตอ้งรออกีนาน 
(5) การจดัท าเขตการคา้เสร ีมนียัทางดา้นการเมอืงระหว่างประเทศอยูด่ว้ย คอื การเขา้ไปใกลช้ดิกบั
อกีประเทศหนึ่ง เท่ากบัว่าเป็นการถ่วงดุลอ านาจกบัอกีประเทศหนึ่ง ตวัอย่างเช่น การท าเขตการคา้
ระหว่างอาเซยีนกบัจนี มนีัยทางการเมอืง คอื จนีจะมบีทบาทและอทิธพิลทางเศรษฐกิจทางการ
เมอืงเพิม่ขึน้ในอาเซยีน และถ้าสหรฐัอเมรกิาต้องการจะถ่วงดุลอ านาจจนีกต็้องเขา้มาท าเขตการคา้
เสรกีบัประเทศในภูมภิาคนี้ด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมอืงที่แทรกอยู่ในเรื่ องของการจดัท าเขต
การคา้เสร ีซึง่จะตอ้งน ามาพจิารณาดว้ย” 

 
2.10.2.2 ผลกระทบในเชิงลบ 

วชิยั มากวฒันสุข (2551: 559-560) กล่าวว่า การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ในเชงิลบกบัประเทศ 6 ประการ ดงันี้ 

“(1) กระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการให้รฐับาลปกป้อง ไม่มี
ความสามารถในการที่จะไปแข่งขนัในเวทโีลกอย่างเพยีงพอ เพราะฉะนัน้ถ้าหากมกีารจดัท าเขต
การค้าเสร ีอุตสาหกรรมเหล่านี้จะถูกกระทบจากสนิค้าราคาถูกของประเทศคู่ตกลงเขตการค้าและ
อาจตอ้งลม้หายไปได ้
(2) ประเทศทีเ่ป็นคู่ตกลงจดัท าเขตการคา้เสรอีาจมโีครงสรา้งการส่งออกสนิคา้เหมอืนกนั ท าใหเ้กดิ
การแข่งขนักนัเองโดยมสีนิค้าประเภทเดยีวกนัมาตตีลาดสนิค้าในประเทศที่ด้อยกว่า เพราะฉะนัน้
โครงสรา้งการผลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัจะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่มเ่กือ้หนุนกนั 
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(3) การจดัท าเขตการค้าเสรแีบบทวภิาคหีรอืแบบภูมภิาคจะเป็นการท าลายระบบการค้าระบบ    
พหุภาค ีหรอืเป็นการท าลายการค้าโลก ซึ่งตามความเป็นจรงิแลว้ตามหลกัเศรษฐศาสตรร์ะบบที่ดี
ทีสุ่ด (The Best Option) คอื WTO กล่าวคอื ถ้าจะมเีขตการคา้เสรนีัน้ กค็วรจะเป็นเขตการคา้ของ
ทัง้โลกรวมกนั 
(4) ในการจดัท าเขตการค้าเสรคีู่หนึ่งจะไปกระตุ้นใหป้ระเทศอื่นต้องแข่งขนัทีจ่ะท าเขตการค้าเสรี
เพิม่ขึน้เพราะฉะนัน้ FTA จะน าไปสู่ความสบัสนและความขดัแยง้ทางการคา้มากขึน้ เช่น ประเทศ A 
ท า FTA กบัประเทศ B  สองประเทศจะไดป้ระโยชน์ต่อกนั ต่อมาประเทศ B ท า FTA กบัประเทศ C 
แต่ว่าประเทศ C จะถูกกดีกนัทางการคา้เพราะเป็นประเทศนอกกลุ่มประเทศ FTA ระหว่างประเทศ 
A กบัประเทศ B ท านองเดยีวกนั ประเทศ A จะถูกกดีกนัทางการคา้เพราะเป็นประเทศนอกกลุ่ม
ประเทศ FTA ระหว่างประเทศ B กบัประเทศ C ประเทศที่ได้รบัประโยชน์สูงสุดคอื ประเทศ B 
ดงันัน้ ยิง่ม ีFTA มากขึน้เท่าใด ความสบัสนและความขดัแยง้ทางการคา้ยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้
เท่านัน้ 
(5) ในการเจรจาท าเขตการคา้เสรรีะหว่างกนั ส่วนใหญ่แลว้ประเทศใหญ่หรอืประเทศทีพ่ฒันาแลว้จะ
ได้เปรยีบขณะที่ประเทศเล็กหรอืประเทศที่ก าลงัพฒันาจะเสียเปรยีบ เพราะประเทศเล็กจะไม่มี
อ านาจในการต่อรอง ดงันัน้ ในการทีจ่ะไปเจรจากบัประเทศใหญ่ๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 
(6) การจดัท าเขตการคา้เสรอีาจจะท าใหป้ระเทศหนึ่งเขา้สู่สภาวะการพึง่พาทางเศรษฐกจิประเทศ
หนึ่งมากเกนิไปเรยีกว่า Over Dependency นอกจากนัน้ ยงัมผีลในการเบี่ยงเบนทศิทางการค้า 
(Trade Diversion) ท าใหป้ระเทศคู่ตกลงเขตการคา้เสรหีนัมาคา้ขายกนัเองมากขึน้ หลงัจากทีม่กีาร
เปิดเสรใีห้แก่กันแต่ยังคงมอุีปสรรคการค้ากับประเทศอื่นๆ จงึอาจจะท าให้ไม่มกีารน าเข้าจาก
ประเทศทีต่น้ทุนการผลติต ่ากว่าไดด้ว้ย”  

 
2.10.3 ผลกระทบของการลดภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อไทย 

ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบของขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนต่อไทย 
 
2.10.3.1 ผลกระทบในเชิงบวก 

ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์(2548: 201-203) ไดก้ล่าวถงึผลกระทบในเชงิบวกของเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อ
ไทยไว ้5 ประการ ดงันี้ 

“(1) [เขตการคา้เสรอีาเซยีน] เป็นแรงขบัส าคญัทีท่ าใหก้ารคา้ของไทยกบัอาเซยีนขยายตวัเพิม่ขึน้ 
โดยเฉพาะในดา้นการส่งออก ก่อนการจดัตัง้ [เขตการคา้เสรอีาเซยีน] ในปี พ.ศ. 2535 ไทยมกีารคา้
กบัอาเซยีนราว 10,031.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั และเพิม่ขึน้เป็น 37,024 ลา้นดอลลารส์หรฐัในปี พ.ศ. 
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2547 นับเป็นคู่คา้ส าคญัทีสุ่ดของไทย แซงหน้าญี่ปุ่นทีเ่คยเป็นคู่คา้อนัดบั 1 ของไทยในปีก่อนหน้า 
และนบัวนัอาเซยีนจะทวคีวามส าคญัมากขึน้เป็นล าดบั  

ในดา้นการส่งออก ในช่วงเวลาดงักล่าวกเ็พิม่ขึน้มากเช่นกนั และปจัจุบนัอาเซยีนเป็นตลาด
ส่งออกอันดบัหนึ่งของไทยต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2547 ไทยส่งออกไป
อาเซียนมูลค่า 21,245 ล้านดอลลาร์สหรฐั สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูง เช่น คอมพิวเตอร์ น ้ ามนั
ส าเรจ็รปู แผงวงจรไฟฟ้า และเคมภีณัฑ ์เป็นตน้ ส าหรบัการน าเขา้ กม็กีารขยายตวัเช่นเดยีวกนั แต่
เป็นไปในอตัราทีต่ ่ากว่าการขยายตวัของการส่งออก ในปี พ.ศ. 2547 ไทยน าเขา้จากอาเซยีนมลูค่า 
15,779 ล้านดอลลารส์หรฐั จงึท าให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากบัอาเซยีน โดยในปี พ.ศ. 2547 ที่
ผ่านมา ไทยไดดุ้ลการคา้กบัอาเซยีนเป็นมลูค่า 5,466 ลา้นดอลลารส์หรฐั  
(2) สนิค้าออกส่วนใหญ่มมีูลค่าการส่งออกสูงขึ้น ช่วยเพิม่รายได้เงนิตราต่างประเทศ ทัง้นี้ การ
ส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ทัง้ในส่วนของสินค้าเกษตรกรรม สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้า
อุตสาหกรรม ซึง่จะช่วยใหส้าขาเศรษฐกจิต่างๆ มรีายไดแ้ละมกีารจา้งงานเพิม่ขึน้ 

  สนิคา้ทีม่ลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้มาก 
  - สนิคา้เกษตรกรรม เช่น ขา้ว น ้าตาลทราย และยางพารา เป็นตน้ 

- สนิค้าเกษตรแปรรูป เช่น อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง ผลติภณัฑ ์ขา้วสาล ี
และอาหารส าเรจ็รปูอื่นๆ อาหารสตัว์ สิง่ปรงุรสอาหาร เป็นตน้ 
- สนิคา้อุตสาหกรรม เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบเคมภีณัฑ ์กระดาษ 
เยื่อกระดาษและผลติภณัฑ ์เมด็พลาสตกิ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบและแผงวงจร
ไฟฟ้า เป็นตน้ 

(3) อตัราภาษทีีล่ดลงท าใหส้นิคา้เขา้มรีาคาถูกลง ส่งผลใหม้กีารน าเขา้สนิคา้ต่างๆ โดยเฉพาะสนิคา้
ทุน วตัถุดบิ และสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ ช่วยใหก้ารผลติขยายตวัและต้นทุนการผลติลดลง ซึง่ใน
ส่วนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ทัง้ทีอ่ยูใ่นภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

สนิคา้ทุน วตัถุดบิและสนิคา้กึง่ส าเรจ็รปูทีม่มีูลค่าน าเขา้เพิม่ขึน้มาก ไดแ้ก่ เครื่องจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
โครง/ตัวถังรถ เคมภีัณฑ์ ปุ๋ ย แก้วและผลิตภณัฑ์เครื่องดินเผา กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กระดาษ 
กระดาษแขง็และผลติภณัฑ ์ไขมนัและน ้ามนัพชื หลอดและท่อโลหะ และเหลก็  
(4) ผูบ้รโิภคจะไดป้ระโยชน์จากการทีส่นิคา้อุปโภคบรโิภคมรีาคาถูกลง โดยมสีนิคา้ทีม่คีุณภาพและ
รูปแบบหลากหลายให้เลือกซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าน าเข้าเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สบู่ ผงซกัฟอกและเครื่องส าอาง ธญัพชืและธญัพชืส าเรจ็รูป ผลติภณัฑไ์ม ้เครื่อง
แต่งเรอืน เครือ่งดื่มประเภทน ้าแร ่ผกัผลไมแ้ละของปรงุแต่งทีท่ าจากผกัผลไม ้กาแฟ ชา เครือ่งเทศ 
(5) ไทยจะเป็นแหล่งดงึดดูจากการลงทุนจากต่างประเทศ อนัเป็นผลจากการทีอ่าเซยีนไดก้ลายเป็น
ตลาดการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรเกือบ 500 ล้านคน จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุน
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมคีวามพร้อมในหลายๆ ด้าน และตัง้อยู่ในศูนยก์ลางของ
ภมูภิาคนี้” 
ในขณะทีส่มพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ (2552: 128) ไดก้ล่าวถงึขอ้ดขีองเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อไทยไว ้6 

ประการ ดงันี้ 
“(1) การลดภาษขีองอาเซยีนจะท าใหส้นิคา้ไทยทีส่่งออกไปอาเซยีนมรีาคาถูกและสามารถแข่งขนั
กบัประเทศนอกกลุ่มได ้
(2) การลดภาษขีองไทยจะท าใหม้กีารน าเขา้วตัถุดบิและสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูจากอาเซยีนในราคาถูก 
ซึง่จะมผีลต่อการลดตน้ทุนการผลติและเพิม่ขดีความสามารถในการส่งออก 
(3) ผูบ้รโิภคสามารถบรโิภคสนิคา้อุปโภค บรโิภค ในราคาถูก 
(4) การขยายฐานตลาดจะท าให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบในหลายด้าน เช่น สิง่อ านวยความสะดวก แรงงานที่มปีระสทิธภิาพ 
ขนาดของตลาด ลกัษณะสงัคมเปิด และการเป็นประตูสู่อนิโดจนี ท าใหป้ระเทศไทยน่าจะเป็นแหล่ง
ดงึดดูการลงทุนไดม้ากกว่าประเทศอื่น 
(5) การแขง่ขนัภายในอาเซยีนจะท าใหเ้กดิการปรบัปรุงประสทิธภิาพและพฒันาเทคโนโลย ี
(6) การขยายการน าเขา้และการส่งออกภายในอาเซยีนจะท าใหป้ระเทศไทยลดการพึง่พาการคา้กบั
กลุ่มอื่น” 
 

2.10.3.2 ผลกระทบในเชิงลบ 
ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์(2548: 203-204) ไดก้ล่าวถงึผลกระทบในเชงิลบของเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อ

ไทยไว ้2 ประการ ดงันี้ 
“(1) การลดภาษี [ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน] อาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพการผลติต ่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มศีกัยภาพในการ
ปรบัตวัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัหรอือุตสาหกรรมที่ต้องใช้เวลาในการปรบัตวันานมาก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถแข่งขนักบัสนิคา้จากประเทศอาเซยีนทีม่รีาคาถูกกว่าได ้
ซึ่งผลกระทบดงักล่าวนี้จะเกดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมที่ผลติสนิค้าเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและ
อุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อส่งออก โดยเฉพาะสนิค้าส าเรจ็รูปบางชนิด เช่น น ้ามนัพชื สิง่ทอ (ผ้าผนื 
เส้นด้าย เส้นใยประดิษฐ์) เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เคมภีณัฑ ์    
เป็นตน้ 
(2) สนิค้าทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการลดภาษีใน [เขตการค้าเสรอีาเซยีน] อกีกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ สนิค้า
ส าเรจ็รปูที่มกีารลดภาษใีน [เขตการคา้เสรอีาเซยีน] แลว้ แต่เป็นสนิคา้ทีต่้องใชว้ตัถุดบิน าเขา้จาก
นอกอาเซียน ซึ่งมอีตัราภาษีอยู่ในระดบัสูง เช่น วตัถุดิบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
วตัถุดบิประเภทวสัดุสิ้นเปลอืงที่น ามาผลติเฟอร์นิเจอร์ (กาว เคมภีณัฑ์ เหลก็ สวีเีนียร์ อุปกรณ์
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ต่างๆ) เคมภีณัฑแ์ละวสัดุประกอบสนิคา้เครื่องหนังและรองเทา้ จากอตัราภาษวีตัถุดบิทีสู่งดงักล่าว
ท าให้ต้นทุนการผลติสูงและสนิค้าส าเรจ็รูปที่ผลติภายในประเทศมรีาคาแพงกว่าสนิค้าส าเรจ็รูปที่
น าเขา้จากอาเซยีน จงึไมส่ามารถแข่งขนัได ้ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรเร่งรดัการปรบัโครงสรา้งอตัราภาษตีาม
ขัน้ตอนการผลติใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

อย่างไรก็ด ีประเทศอาเซยีนนอกจากเป็นคู่ค้าที่ส าคญัของไทยแล้ว ยงัเป็นคู่แข่งที่ส าคญั
ของไทยในการส่งออกไปตลาดสหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นด้วย เน่ืองจากต่างกเ็น้นทีจ่ะ
พฒันาและส่งออกสนิค้าอเิลก็ทรอนิกส ์และสนิค้าที่ใชแ้รงงานเป็นหลกั เช่น สิง่ทอ เสือ้ผ้า รองเท้า 
เป็นต้น ซึ่งไทยจะต้องประสบกับการแข่งขนัจากอินโดนีเซยีและเวียดนาม นอกจากนี้ ประเทศ
อาเซยีนยงัมวีตัถุดบิคลา้ยกนั เช่น ยางพารา เป็นต้น จงึต่างแข่งขนักนัในการส่งออกยางพาราและ
ผลติภณัฑย์างดว้ย”  
ในขณะทีส่มพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ (2552: 128-129) ไดก้ล่าวถงึผลเสยีของเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อ

ไทยไว ้2 ประการ ดงันี้ 
“(1) อุตสาหกรรมที่เพิง่เริม่ก่อตัง้ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอาจเสยีเปรยีบในการแข่งขนักบั
สงิคโปร ์ซึง่ประกอบการมานานและตัง้ตวัไดแ้ลว้ 
(2) อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเสียเปรยีบด้านต้นทุนวตัถุดิบ เช่นน ้ามนัปาล์ม จะมปีญัหาการ
แข่งขนักบัมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี อย่างไรก็ตาม ไทยไดแ้ก้ไขปญัหา โดยพยายามลดภาษนี าเขา้
สนิคา้ดงักล่าวใหช้า้ลงเท่าทีจ่ะท าได ้โดยจะเริม่ลดภาษใีนปี ค.ศ. 2001 เพื่อใหม้เีวลาปรบัตวัอย่าง
เพยีงพอ” 

 
2.10.4 ปัจจยัท่ีจะท าให้ได้รบัผลประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนถือเป็นลกัษณะของการรวมกลุ่มภูมภิาคทางเศรษฐกิจแบบเลอืก
ปฏบิตัซิึง่เป็นช่องทางส าคญัของการสรา้งอ านาจการต่อรองและการขยายตลาดการคา้การลงทุนใหเ้พิม่มาก
ขึน้ พรอ้มกบัเป็นช่องทางดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้เขตการคา้เสรอีาเซยีนจะเอื้อ
ประโยชน์ให้กบัประเทศสมาชกิอาเซยีน แต่ผลประโยชน์จะตกอยู่กบัประเทศสมาชกิใดก็ขึ้นอยู่กบัปจัจยั
ความพร้อมภายในของประเทศนัน้ๆด้วย (ผาสุก พงษ์ไพจติร และชัยยศ จริพฤกษ์ภิญโญ , นวลน้อย   
ตรรีตัน์, บก., 2543, 29, 31) 

ปจัจยัความพร้อมภายในประเทศ ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ความพร้อมด้านทรพัยากรมนุษย ์
คุณภาพแรงงาน ระบบกฎหมาย นโยบายภาครฐั ฯลฯ ประเทศไทยจะได้รบัผลประโยชน์จากข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียนได้มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับปจัจยัความพร้อมภายในประเทศดังกล่าว 
นอกจากนี้ ภาคธุรกจิเอกชนในประเทศไทยในฐานะผูผ้ลติตอ้งปรบัตวัใหไ้ดภ้ายใต้มาตรฐานและระเบยีบของ
สงัคมโลก การปรบัตวัใหไ้ด้ตามมาตรฐานและระเบยีบเหล่านี้ต้องการการลงทุนและการส่งเสรมิจากภาครฐั 
เพราะหากปรบัตวัไม่ได้ย่อมหมายถึงการถูกกีดกันจากประเทศคู่ค้ามากขึ้น และหมายถึงผลกระทบต่อ
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ประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีจ่ะไดร้บั (ผาสุก พงษ์ไพจติร และชยัยศ จริพฤกษ์ภญิโญ, นวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 
2543, 31) 

ในขณะทีว่ชิยั มากวฒันสุข (2551: 561) กล่าวว่า  
“ในทางปฏิบตัิเขตการค้าเสร ีเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความระมดัระวังและค านึงถึงความ
ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบ ภาครฐัต้องใชท้รพัยากรต่าง ๆ รวมทัง้บุคคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
เพื่อการวางแผนอย่างเป็นระบบและรอบคอบ โดยหนึ่งในการเจรจาเขตการคา้เสร ีคอื การก าหนด
กฎเกณฑเ์กีย่วกบัแหล่งก าเนิดสนิคา้ (Rule of Origin)34 ทีร่ดักุม”  
 

 
 

 

 
   
 
 

 
 

                                                           
34

 กฎเกณฑเ์กีย่วกบัแหล่งก าเนิดสนิคา้ทีช่ดัเจนปจัจุบนัอยู่ในความตกลง ATIGA ในภาคผนวก ฏ 
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บทท่ี 3  
ข้อคิดเหน็ของนักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีของรฐั และผู้ท่ีเป็นท่ียอมรบัเช่ือถือได้ 

จากการสมัภาษณ์ 
 

ตามทีก่ล่าวในบทที่ 1 และบทที ่2 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียนและวิเคราะห์ว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงดงักล่าวสอดคล้องและเป็นไปตาม
หลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎแีละหลกักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรอืไม่ หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง ผูว้จิยัจะ
ท าการวเิคราะห์ว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงดงักล่าวส่งผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ
ต่อประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงโดยเฉพาะประเทศไทยอย่างไร รวมทัง้ท าขอ้เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจาอื่นๆต่อไปในอนาคต หากผูว้จิยัพบว่าการ
ลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบในด้านบวก และท าข้อเสนอแนะเพื่อลด
ผลกระทบดา้นลบทีเ่กดิจากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีซึง่รวมถงึการปรบัปรุงกฎหมายและนโยบาย
ภาษทีีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี

นอกจากนี้ ตามที่กล่าวในบทที่ 1 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใช้การศกึษาวจิยัจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก 
หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัจะสกดัเอาขอ้มลูส าคญัทีไ่ดม้าใชเ้ป็นเครื่องมอืช่วยในการวเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎีทัง้ใน
แงส่นบัสนุนและโตแ้ยง้คดัคา้น เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลของการวจิยัว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนสอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎแีละหลกักฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งหรอืไม่ และเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรูท้ี่จะน าไปใช้ในการท าขอ้เสนอแนะเพื่อสนับสนุนขอ้ดี
และแกไ้ขผลกระทบอนัเกดิจากขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าว 

ในการศกึษาวจิยัโดยการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัไดไ้ปสมัภาษณ์
นักวชิาการและเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เกี่ยวข้องในเชงิลึก1 (ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ปรากฏอยู่ใน

                                                           
1 นกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐัทีผู่ว้จิยัสมัภาษณ์มรีายชือ่ ดงันี้ 

- ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์(เจา้หน้าทีก่รมสรรพากร กระทรวงการคลงั และอาจารยพ์เิศษทางดา้นกฎหมายภาษีในมหาวทิยาลยั
หลายแห่ง)  

- นางสาวโชติมา เอี่ยมสวสัดิกุล (ผู้อ านวยการส่วนบรหิารงานอาเซียน ส านักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย)์  

- นายพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์(ผูอ้ านวยการส่วนประมวลขา่ว ส านกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั)  
- นางสาวจนัญญา บณัฑุกุล (ผูอ้ านวยการส่วนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 1 ส านักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ กรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย)์  
- รองศาสตราจารยภ์าณนิี กจิพ่อคา้ (อดตีเจา้หน้าทีก่รมสรรพากร กระทรวงการคลงั และอดตีประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา

นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  ปจัจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช)  

- ดร.ชูชาติ อศัวโรจน์ (อดตีผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย กรมศุลกากร ปจัจุบนั ที่ปรกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั และ
อาจารยพ์เิศษคณะนิตศิาสตรแ์ละคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
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ภาคผนวก ฐ.) นอกจากนี้ ผูว้จิยัไดค้น้ควา้หาบทสมัภาษณ์ของผูท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอืได้ในสาขาที่
เกี่ยวขอ้ง (Authority) ทีต่พีมิพใ์นสิง่พมิพ์ของทางราชการ2 (ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบทสมัภาษณ์ปรากฏอยู่ใน
ภาคผนวก ฑ.) ในบทนี้ ผูว้จิยัได้สกดัเอาขอ้มูล (ขอ้คดิเหน็) ที่ส าคญัที่ได้จากการสมัภาษณ์ในประเดน็
ดงัต่อไปนี้มาแสดงไว้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นเครื่องมอืช่วยในการให้เหตุผลสนับสนุนหรอื
โต้แยง้คดัคา้นการวเิคราะหแ์ละการสรุปผลการวจิยัรวมทัง้การท าขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัในบทที ่4 และ
บทที ่5 ต่อไปตามล าดบั 

(1) ประโยชน์และผลกระทบในทางบวกของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรซีึง่รวมถงึขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

(2) ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่ง
รวมถงึขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

(3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายและนโยบายภาษทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรซีึง่รวมถงึขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

 
3.1 การสมัภาษณ์นักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัโดยผูวิ้จยัในเชิงลึก 
 
3.1.1 ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบในทางบวกของข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน 

จากการสงัเคราะหค์วามคดิเหน็ของนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐั ผูว้จิยัพบว่าขอ้ด ีประโยชน์
และผลกระทบในทางบวกที่เกดิจากการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ี(ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบดา้นบวกของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย)  ม ี15 ประการ ดงันี้ 

(1) การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรสี่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ (ด ูดร.
อาทิตย์ ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างเขตการค้าเสรอีาเซยีน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) กบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: 

                                                           
2 ผูท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืไดท้ีม่บีทสมัภาษณ์ในสิง่พมิพข์องทางราชการ มรีายชือ่ดงันี้ (ต าแหน่งทีป่รากฏ เป็นต าแหน่งในเวลาทีบุ่คคล
ผูน้ัน้ใหส้มัภาษณ์) 

- ศาสตราจารย ์เกยีรตคิุณ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั (องคมนตร)ี 
- นายเกรกิไกร จรีแพทย ์(อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย)์ 
- นายมชียั ฤชพุนัธ ์(ประธานสภาร่างรฐัธรรมนูญ) 
- นายประมนต์ สุธวีงษ์ (ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) 
- นายไพบลูย ์พลสุวรรณา (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
- ดร.นิลสุวรรณ ลลีารศัม ี(ประธานคณะกรรมการอุปสรรคการคา้ทีม่ใิช่ภาษแีละกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย) 
- นายอดศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์( ประธานสมาคมธนาคารไทย) 
- นายพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล (เลขาธกิารสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) 
- ดร.ธนวฒัน์ พลวชิยั (ผูอ้ านวยการศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย) 
- นายพรีมล กลบีบวั (กรูเมต์ ฟารม์) 
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AEC)  เขตการค้าเสรอีาเซยีนถอืเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เพราะเขตการค้าเสรี
อาเซยีนต้องการส่งเสรมิการค้าขายสนิค้าอย่างเสร ีในขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนไม่เพยีงแต่
ต้องการสนับสนุนให้เกดิการค้าขายสนิค้าอย่างเสรแีล้ว ยงัสนับสนุนทางด้านการบรกิาร การลงทุนและ
การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรอีกีดว้ย (ด ูโชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

(2) ผลจากการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน สนิค้าไทยเมื่อน าเขา้
ไปขายในประเทศที่เป็นภาคีสมาชกิของข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนจะมรีาคาถูกกว่าสนิค้าของ
ประเทศอื่นที่ไม่ไดเ้ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง การลด
อตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซยีนจะท าให้ไทยส่งสนิค้าออกไปขายยงัประเทศใน
อาเซยีนไดใ้นราคาทีถู่กลง เพราะขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหทุ้กประเทศทีท่ าขอ้ตกลงต้องลด
อตัราอากรขาเขา้ตามบญัชลีดภาษเีช่นเดยีวกนั3 (ด ูโชตมิา เอี่ยมสวสัดกุิล, พนัธท์อง ลอยกุลนันท์ ใน
ภาคผนวก ฐ.) 

(3) ผลจากการลดอตัราภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากสนิค้าน าเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน การส่งออกของไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้ เพราะต้นทุนการผลติต ่าลง อนัเป็นผลมาจากการเปิด
โอกาสใหม้กีารน าเขา้วตัถุดบิหรอืสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูจากประเทศในอาเซยีนทีน่ ามาใชใ้นการผลติในราคา
ทีถู่กลง (ด ูโชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล, จนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(4) การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน าไปสู่การปรบัโครงสรา้งการผลติและการคา้สนิคา้ใน
ประเทศ หรอืท าใหป้ระเทศมกีารปรบัตวัในการผลติและในการคา้สนิคา้มากขึน้ (ด ูจนัญญา บณัฑุกุล ใน
ภาคผนวก ฐ.) 

(5) ผลจากการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์ โดยเฉพาะประโยชน์จะตกแก่ผู้ประกอบการที่มคีวามสามารถในการ
แข่งขนักบัต่างประเทศ  เพราะสนิค้าที่ผู้ประกอบการผลติได้จะถูกส่งไปขายยงัตลาดที่มปีระชากรเพิม่
มากขึ้น  จากแต่เดิม สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทยจะถูกน าไปขายในตลาดภายในประเทศให้แก่
ประชากร 60 ลา้นคน แต่เมือ่มกีารเปิดเสรทีางการคา้ในอาเซยีน สนิคา้ทีผ่ลติไดจ้ะถูกน าไปขายในตลาด
ที่กว้างใหญ่ขึน้ที่มปีระชากรอย่างน้อย 600 ล้านคนในภูมภิาคอาเซยีน (ดู พนัธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ใน
ภาคผนวก ฐ.) 

 (6) ผลจากการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซยีน สนิค้าน าเข้าจาก
ประเทศคู่แข่งของไทยในอาเซยีนไดร้บัการลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 (ยกเว้นสนิคา้อ่อนไหว) ท าให้
สนิคา้น าเขา้จากประเทศคู่แข่งในอาเซยีนมรีาคาถูกลง การน าเขา้สนิคา้ทีม่คีุณภาพจากอาเซยีนในราคา
ที่ถูกลงจะเพิม่มากขึน้ ในขณะที่สนิค้าที่น าเขา้จากประเทศภายนอกอาเซยีนจะไม่ได้รบัประโยชน์จาก

                                                           
3 สนิคา้ทีม่แีหล่งหรอืถิน่ก าเนิดจากอาเซยีนตามทีป่รากฏรายการอยู่ในบญัชลีดภาษีทัง้หมดไดร้บัการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลง
การคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ขณะทีส่นิคา้อ่อนไหว (เช่น สนิคา้เกษตรพื้นฐาน) ไดร้บัการลดอตัราภาษีลงเหลอืรอ้ยละ 0 ถงึ รอ้ยละ 5   
(หรอืยงัคงถูกเกบ็ภาษศีุลกากรในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5) (ด ูโชตมิา เอีย่มสวสัดกิุล, จนญัญา บณัฑุกุล ในภาคผนวก ฐ.) 
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การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน (ด ูโชตมิา เอี่ยมสวสัดกุิล, ดร.อาทติย ์
ศรทัธาวรสทิธิ,์ พนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.)  

(7) การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ท าให้ประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงเป็นพนัธมติรกนัโดย
จะประสานกฎและระเบยีบการคา้ระหว่างประเทศใหเ้ขา้กนัมากขึน้ (ด ูจนัญญา บณัฑุกุล ในภาคผนวก 
ฐ.) 

(8) การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีม่ขดักบัหลกัการจดัเกบ็ภาษรีะหว่าง
ประเทศ เพราะการลดอตัราภาษีศุลกากรขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีม่ได้กดีกนัการจดัเก็บภาษมีูลค่าเพิม่ 
(ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(9) การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้เสรไีม่ขดักบัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ีเพราะ
การลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีม่กระทบกระเทอืนต่อหลกัการจดัเก็บภาษมีูลค่าเพิม่ 
(ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(10) ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรสีนับสนุนในด้านการน าเขา้สนิค้าทุนเพื่อการผลติสนิค้า เมื่อการ
ผลติและขายสนิคา้มากขึน้ รฐับาลกส็ามารถจดัเกบ็ภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูค่าเพิม่ตามประมวลรษัฎากร
ได้เพิม่ขึ้น (ดู รศ.ภาณินี กจิพ่อค้า ในภาคผนวก ฐ.) ถ้าพจิารณาทางด้านปรมิาณการขายสนิค้า เมื่อ
สนิค้ามากขึน้ การบรโิภคสนิค้าภายในประเทศก็มากขึน้ตามไปด้วย ท าให้เก็บภาษีมูลค่าเพิม่จากการ
ขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ แต่ถ้าพจิารณาทางดา้นราคาสนิค้าต่อหน่วย ภาษมีลูค่าเพิม่อาจลดน้อยลง เพราะ
ฐานภาษลีดลง เนื่องจากราคาสนิคา้ไมร่วมภาษศุีลกากร (ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 

 (11) การลดอตัราภาษีศุลกากรลงตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนอาจท าให้ประเทศใน
อาเซียนเลือกท าการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบในการผลิตแล้วส่งสินค้าออกมาขายในประเทศไทย 
ประเทศไทยจงึอาจไมผ่ลติสนิคา้ชนิดนัน้ เพราะสนิคา้น าเขา้ราคาถูกกว่าราคาของสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการ
ในประเทศไทยผลติเอง เช่นนี้ จงึมคี าถามว่า ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจะน าไปสู่ปญัหาหรอืท าให้
เกดิปญัหาการพึ่งพาตลาดต่างประเทศหรอืพึ่งพาสนิค้าจากผู้ผลติในอาเซยีนหรอืไม่ ความคดิเห็นใน
เรื่องนี้ คอื ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะไม่น าไปสู่ปญัหาการพึ่งพาตลาดต่างประเทศหรอืพึ่งพา
สนิคา้จากผูผ้ลติในอาเซยีน เพราะก่อนหน้าการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ประเทศไทยกพ็ึง่พา
สนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศอยูแ่ลว้ ทัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการคา้พืน้ฐานทีแ่ต่ละประเทศต้องเชื่อมโยง
การค้าสนิค้าระหว่างกนัเพื่อน าไปสู่การส่งออกสนิค้า และน ารายได้จากการผลติและส่งออกมากระตุ้น
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรเีป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนและ
ผลกัดนันโยบายการส่งออกดงักล่าว (ด ูจนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(12) มคี าถามว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรลงตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะท าให้
ประเทศไทยเสยีเปรยีบดุลการคา้หรอืไม่ เพราะขอ้ตกลงดงักล่าวอาจท าใหป้ระเทศไทยน าเขา้สนิคา้จาก
ประเทศอื่นในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ความคดิเหน็ในเรื่องนี้ คอื ประเทศไทยไม่น่าจะเสยีเปรยีบดุลการคา้ 
เพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสนิคา้เกษตรสุทธ ิเช่น น ้าตาล ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีเป็นตลาด
อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย  
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ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหม้กีารคา้สนิคา้ระหว่างประเทศในอาเซยีนและน าเขา้สนิคา้
จากประเทศในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ถ้าผูป้ระกอบการผลติและขายสนิคา้ในประเทศไทยสามารถปรบัตวั
แข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศได้ทัน ประเทศไทยก็จะไม่เสียเปรียบดุลการค้า แต่ถ้า
ผู้ประกอบการผลิตและขายสนิค้าในประเทศไทยไม่สามารถปรบัตัวได้ทนั ประเทศไทยก็ไม่สามารถ
แข่งขนักบัประเทศอื่นได้ ประเทศไทยก็จะเสยีเปรยีบดุลการค้า ถ้าประเทศไทยต้องน าสนิค้าเขา้จาก
ประเทศในอาเซยีน 

ประเทศไทยมศีกัยภาพในการส่งออกอาหารและสนิค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยมี
ฝีมอืในการประกอบรถยนต์และเป็นฐานการผลติรถยนต์ในภูมภิาคอาเซยีน การคา้ในอาเซยีนมลีกัษณะ 
complement คอื การน าเขา้ชิ้นส่วนและอะไหล่มาประกอบในไทยและส่งออกสนิค้าส าเรจ็รูปไปขายใน
ประเทศอื่น ประเทศไทยตอ้งพยายามรกัษาความไดเ้ปรยีบน้ี (ด ูจนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(13) หลกัการค้าระหว่างประเทศ คอื การคา้ระหว่างประเทศควรมคีวามเสรีหรอืไม่มอุีปสรรค
ทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้า ความต้องการให้เกิดการค้าเสรสี่วนหนึ่งท าได้โดยการลดอตัราภาษี
ศุลกากร การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจงึสนับสนุนหลกัการคา้ระหว่าง
ประเทศ แต่การคา้เสรอีาจก่อให้เกดิเหตุการณ์การเบี่ยงเบนทศิทางการค้า (Trade Diversion) แม้
กระนัน้กต็าม การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนวงกวา้งจะเกดิเหตุการณ์ Trade Diversion ลดน้อยลง (ด ู
จนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(14) ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยลดปญัหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิจากการท าขอ้ตกลงทัว่ไป
ว่าดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) การท า
ประชามตริ่วมกนั (Consensus) ระหว่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของขอ้ตกลง GATT ในเรื่องการลดอตัรา
ภาษศุีลกากรท าไดย้ากกว่าการท าประชามตริว่มกนัระหว่างประเทศทีท่ าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
เพราะในขณะที่ท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะมปีระเทศเขา้ร่วมเจรจาน้อยกว่าการท าขอ้ตกลง 
GATT จงึท าให้การตกลงเกี่ยวกบัการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนัท าได้ง่ายกว่าการท าขอ้ตกลง 
GATT การท าขอ้ตกลง FTA หรอื AFTA จงึช่วยลดช่องว่าง (Gap) ของ GATT4 (ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธา-
วรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่มขีนาดใหญ่จะดกีว่าการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิที่มขีนาดเลก็ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยรวมในการหาแหล่งสนิค้าและวตัถุดบิ (ด ู
จนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(15) มคี าถามว่า ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจะท าให้การน าเขา้สนิค้าจากประเทศทีไ่ม่ได้
เป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลงลดน้อยลงหรอืไม ่และจะท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศดงักล่าวมรีาคาสูง
กว่าสนิค้าที่น าเข้าจากประเทศที่เป็นภาคสีมาชกิของข้อตกลงหรอืไม่ รวมทัง้ท าให้สินค้าน าเข้าจาก

                                                           
4 อนึ่ง ผูว้จิยัพบขอ้มลูว่า ตัง้แต่ปี 2543 หลงัการประชุม WTO ที ่Seattle ลม้เหลว ประเทศสมาชกิเริม่หนัไปท า FTA ซึ่งเป็นอกีทางเลอืก
หนึ่งในการแข่งขนัเปิดเสร ีโดยเฉพาะประเทศคู่คา้ส าคญัของไทยเองต่างกม็กีารท า FTA มาก เช่น สหรฐัฯ ญี่ปุ่น จนีและสหภาพยุโรป  
เป็นตน้ หากไทยไม่ท ากอ็าจสูญเสยีตลาด เนื่องจากประเทศอื่นไดเ้ปิดตลาดระหว่างกนัไปแลว้ ถ้ายิง่ชา้ไทยจะยิง่เสยีเปรยีบ  (กรมเจรจา-
การคา้ระหว่างประเทศ FTA Fact Book หน้า 39) 
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ประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลงขายไม่ได้ในประเทศไทยหรอืไม่ ความคดิเหน็ในเรื่องนี้ คอื 
ไมจ่ าเป็นเสมอไป ขึน้อยูก่บัประเภทและคุณภาพสนิคา้ (เช่น สนิคา้จากประเทศจนีเขา้มาขายในไทยเป็น
จ านวนมาก แต่คนในประเทศอาจไม่นิยมบรโิภค) (ดู ดร.อาทิตย์ ศรทัธาวรสิทธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 
นอกจากนี้ ในทางปฏบิตั ิประเทศที่ไม่ไดเ้ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาจจะไปลงทุนใน
ประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลงกไ็ด ้(ด ูรศ.ภาณนิี กจิพ่อคา้ ในภาคผนวก ฐ.)  
 
3.1.2 ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบด้านลบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

จากการสงัเคราะหค์วามคดิเหน็ของนักวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐั ผูว้จิยัพบว่าผลกระทบดา้น
ลบทีเ่กดิจากการการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(ซึง่รวมถงึผลกระทบดา้นลบของ
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย)  ม ี4 ประการ ดงันี้ 

(1) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซยีนอาจก่อให้เกิดปญัหาแก่  
ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศไทย เพราะ 

(ก) การแขง่ขนัในการขายสนิคา้ในประเทศจะสงูขึน้ (เพราะสนิคา้น าเขา้มจี านวนมากขึน้)  
(ข) สนิคา้ของประเทศทีเ่ป็นคู่แขง่ทางการคา้ของไทยในอาเซยีนจะมรีาคาถูกลง 
(ค) สนิคา้ของไทยต้องท าการปรบัปรุงคุณภาพ/ราคาใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัสนิคา้ที่มรีาคาถูก

ลงทีน่ าเขา้จากประเทศคู่แข่งในอาเซยีน ถ้าผูป้ระกอบการหรอืภาคอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ของไทย
ไม่สามารถปรบัตวัในเรื่องคุณภาพ/ราคาของสนิค้าให้สามารถแข่งขนัได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มี
ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศหรอืไม่สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ย่างดพีอ อาจจะ
ประสบปญัหาจากการเปิดการค้าเสรี จนอาจท าให้ต้องออกไปจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 
นอกจากนี้ ถ้าผูป้ระกอบการผลติและขายสนิคา้ในประเทศไทยไม่สามารถปรบัตวัไดท้นั ประเทศไทยก็
ไม่สามารถแข่งขนักับประเทศอื่นได้ ประเทศไทยก็จะเสียเปรียบดุลการค้า ถ้าประเทศไทยต้องน า
สนิคา้เขา้จากประเทศในอาเซยีน 

(ดู ดร.อาทิตย์ ศรทัธาวรสิทธิ,์ โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล, พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์, จนัญญา     
บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

รฐับาลตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นนโยบายเพื่อแก้ไขภาคการผลติทีอ่่อนแอใหส้ามารถ
แข่งขนักบัสนิคา้น าเขา้ทีร่าคาถูกลงได ้รวมทัง้รฐับาลควรหา/น ามาตรการต่างๆมาใช้เพื่อสนับสนุนและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในประเทศไทย (ด ูจนญัญา บณัฑกุุล, ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์
ในภาคผนวก ฐ.) 

(2) ถ้ามองในแง่ของต้นทุนการผลติ ถ้าสนิค้าที่ผลติจากประเทศที่เขา้ท าข้อตกลงการค้าเสรมีี
ตน้ทุนต ่ากว่าสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยจะท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยเสยีเปรยีบสนิคา้ทีผ่ลติจาก
ประเทศที่ท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี เช่น ถ้าสินค้าที่ผลิตจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ เข้าท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมตี้นทุนต ่ากว่าสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย เมื่อสนิคา้นัน้ถูกน าเขา้มาใน
ประเทศไทย สนิคา้ดงักล่าวกจ็ะไม่ถูกเก็บอากรขาเขา้ ท าให้สนิคา้นัน้มรีาคาทีไ่ม่บวกรวมภาษศุีลกากร 
และเมื่อถูกน ามาขายในตลาดภายในประเทศไทย สนิค้านัน้จงึมรีาคาต ่ากว่าสนิค้าที่ผลติได้ในประเทศ
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ไทย ท าให้ได้เปรียบกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (ดู ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ,์ พันธ์ทอง          
ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

อยา่งไรกต็าม ถา้มองในแงข่องภาษมีลูค่าเพิม่ ไมน่่าจะมกีารไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เพราะสนิคา้ที่
ผลติจากประเทศที่ท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ี(เช่น ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนที่ท าขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีน) เมื่อส่งเข้ามาในประเทศไทยยงัคงต้องถูกเก็บภาษีมูลค่าในเพิม่อตัราร้อยละ 7 (ดู ดร.
อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(3) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนขดักบัหลกัการจดัเก็บภาษี
ศุลกากร เนื่องจากภาษศุีลกากรไมส่ามารถถูกใชเ้ป็นกลไก/เครือ่งมอืในการปกป้องคุม้ครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศทีร่ฐับาลตอ้งการปกป้องดแูลไดด้อีกีต่อไป (ตามหลกัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร การใชภ้าษี
ศุลกากร (โดยเฉพาะภาษีศุลกากรในอตัราที่สูง) ช่วยในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ) (ด ู
จนญัญา บณัฑกุุล, ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ,์ พนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(4) ประเทศดอ้ยพฒันาซึง่ตอ้งพึง่พาการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ อตัราอากรขาเขา้ยงัคงสูง
อยู่ ภาษีศุลกากรจงึสนับสนุนหลกัการจดัเก็บภาษีว่าด้วยการอ านวยรายได้ให้แก่รฐั  แต่เมื่อประเทศ
พฒันาทางเศรษฐกจิมากขึน้และท าการค้าเสรกีบัต่างประเทศมากขึน้ อตัราภาษีศุลกากรจะลดน้อยลง 
การลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจงึอาจขดักบัหลกัการจดัเก็บภาษีว่าดว้ย
การอ านวยรายไดใ้หแ้ก่รฐั (ด ูจนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 
 
3.1.3 ข้อคิดเหน็เก่ียวกบักฎหมายและนโยบายภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

จากการสงัเคราะหค์วามคดิเหน็ของนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐั ผูว้จิยัพบว่ารฐัธรรมนูญและ
พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากรเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ี(ซึ่ง
รวมถงึขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย)  และการด าเนินนโยบายการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่เกี่ยวโยง
กบัการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีดงันี้ 

(1) กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานของทางราชการที่บงัคบัใช้กฎหมายศุลกากร บทบาทของกรม
ศุลกากรในปจัจุบนัเปลี่ยนไปจากบทบาทในอดีต กรมศุลกากรเคยจดัเก็บภาษีได้มากในอดีต แต่ใน
ปจัจุบนั กรมศุลกากรมบีทบาทมากขึ้นในการเพิม่ความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขนัทาง
การค้าของประเทศ ซึ่งบทบาทดงักล่าวลดบทบาทในการจดัเก็บภาษี กรมศุลกากรจงึเก็บภาษีได้น้อย
กว่ากรมสรรพสามติและกรมสรรพากร (ด ูพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(2) กฎหมายศุลกากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่าดว้ย
พกิดัอตัราศุลกากร กฎหมายศุลกากรใชม้าเป็นเวลานานแลว้ มกีารแก้ไขกฎหมายหลายครัง้ ในปจัจุบนั
กฎหมายศุลกากรที่มผีลบงัคบัใช้มทีัง้กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า (ซึ่งไม่ได้ถูกยกเลกิโดยกฎหมาย
ใหม่) รวมกัน กฎหมายศุลกากรจงึมหีลายฉบบัและมเีนื้อหาจ านวนมาก ซบัซ้อนและยากที่จะเข้าใจ 
กฎหมายว่าด้วยการศุลกากรมีด้วยกัน 22 ฉบับ กฎหมายฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติศุลกากร      
พระพุทธศกัราช 2496 กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรเป็นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าขอ้ตกลง
เขตการคา้เสร ีทัง้นี้ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 รฐัมนตรวี่าการ
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กระทรวงการคลงัมอี านาจในการออกประกาศกระทรวงการคลงัเพื่ออนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศได ้โดยไมต่อ้งผ่านกระบวนการนิตบิญัญตัทิางรฐัสภา (ดู ชูชาต ิอศัวโรจน์ ในภาคผนวก 
ฐ.)  

 (3) มขีอ้คดิเหน็ว่า เพื่ออนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ ควรต้องมกีารออก
หรอืแกไ้ขกฎหมายภายใน โดยกฎหมายภายในควรตอ้งอา้งองิความตกลงระหว่างประเทศ มกีารก าหนด
รายการ (Checklist) ว่ากฎหมายภายในอนุวตักิารครบถ้วนตามความตกลงระหว่างประเทศหรอืไม่ (ด ู 
ชูชาต ิ อศัวโรจน์ ในภาคผนวก ฐ.) ผูว้จิยัเหน็ว่า มาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ใหอ้ านาจองคก์รฝ่ายบรหิารในการออกกฎหมายภายในอนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  

(4) มขี้อคิดเห็นว่า ในการเจรจาท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะไม่น าไปสู่การแก้ไขกฎหมาย
ภายใน พระราชก าหนดพกิดัอตัราภาษีศุลกากร พ.ศ.2530 ให้อ านาจกระทรวงการคลงัในการลดอตัรา
ภาษีศุลกากรได้ทนัท ีหลงัจากที่ประเทศไทยไปเจรจาท าขอ้ตกลง การท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรจีงึไม่
น าไปสู่การแก้ไขกฎหมายภายใน แต่ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัผลการเจรจาว่ามผีลในเชงิลกึหรอืไม่ ถ้ามผีลในเชงิ
ลกึอาจส่งผลต่อการแกไ้ขกฎหมายภายในได ้(ด ูจนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(5) ในส่วนของการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเพื่อลดอตัราภาษีศุลกากร นับตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2535 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัได้ออกประกาศกระทรวงเพื่อลดอตัราภาษีศุลกากร (ลด
อตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศอาเซยีน) ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดอัตราพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ.2530 (ดู พันธ์ทอง      
ลอยกุลนนัท,์ โชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

(6) ผู้วจิยัเคยศึกษาพบว่า ตามระบบภาษีอากรที่ด ีกฎหมายภาษีควรออกโดยประชาชนหรอื
ควรให้รฐัสภา (ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของประชาชน) เป็นผูอ้อกกฎหมายภาษ ีโดยเฉพาะในเรื่องการ
ลดหรือการเพิ่มอัตราภาษีตามประมวลรษัฎากร และการลดหรือการเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศุลกากร หรอืกล่าวอีกอย่างหนึ่ง อตัราภาษีเป็นโครงสร้างภาษีที่ส าคญัมี
ผลกระทบต่อประชาชนผูเ้สยีภาษแีละเศรษฐกจิของประเทศ ควรใหร้ฐัสภาเป็นผูอ้นุมตักิารลดอตัราภาษี
หรอืออกกฎหมายแมบ่ทเพื่อลดอตัราภาษี5  

อยา่งไรกต็าม นกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐัเกอืบทัง้หมดเหน็ดว้ยกบัมาตรา 14 แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั (องคก์รฝา่ยบรหิาร) ในการออกประกาศกระทรวงการคลงัทีถ่อืเป็นกฎหมายล าดบัรอง
เพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี ตามเหตุผลดงันี้6  

                                                           
5 ดู จริศกัดิ ์รอดจนัทร์, 2555: 228, 240-243, ตวัอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่น การออกกฎหมายเพื่อลดอตัราภาษีการคา้เป็นหน้าทีข่อง
รฐัสภา 
6 แมก้ระนัน้กต็าม มผีูเ้หน็ว่ากฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรต่างกบัประมวลรษัฎากร กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรก าหนดให้
กรมศุลกากรสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานได้ง่ายขึ้น ไม่น่าจะให้รฐัมนตรอีอกกฎหมายลดหรอืเพิ่มอัตราภาษ ี
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารมกีารใช้ดุลยพนิิจค่อนขา้งสูง การลดหรอืเพิม่อตัราภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกบันโยบายทางด้านเศรษฐกจิที่มี
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(ก) ประกาศของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ออกมาเพื่อปฏบิตัติามผลการเจรจาหรอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ี(ด ู
จนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

(ข) ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรผี่านการเหน็ชอบของรฐัสภามาก่อนแล้ว โดยรฐัสภาเป็นผู้ก าหนด
กรอบการเจรจาให้ร ัฐบาลไปเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากร การลดอัตราภาษีศุลกากรของ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัจงึเป็นการปฏบิตัิให้เป็นไปตามขอ้ตกลง นอกจากนี้ การลดหรอืการ
เพิม่อตัราภาษเีป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการพจิารณาลดหรอืเพิม่อตัราภาษี จงึไม่
เหน็ว่ารฐัสภาต้องเป็นผู้ออกกฎหมายภาษีการลดหรอืการเพิม่อตัราภาษี หรอืถ้ารฐัสภาใหก้รอบไวแ้ล้ว 
องคก์รฝา่ยบรหิารกป็ฏบิตัติามได ้(ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 
  (ค) ในการลดอตัราภาษศุีลกากรเพื่ออนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ ควรให้
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัมอี านาจในการออกประกาศกระทรวง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการนิติ-
บญัญตัิทางรฐัสภา เพราะกฎหมายส่วนใหญ่ที่ต้องน าเข้าสู่รฐัสภาเพื่อการพิจารณามกัมคีวามล่าช้า 
เพราะขัน้ตอนในการออกกฎหมายทางรฐัสภาใชเ้วลานาน การบรหิารจดัการเกี่ยวกบักฎหมายจะยุ่งยาก
มากขึน้ ถา้กฎหมายทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรต้องผ่านกระบวนการทางรฐัสภา  มาตรา 
14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 จงึช่วยแกป้ญัหาการออกกฎหมายโดยรฐัสภาทีม่ ี
ความล่าชา้ (ด ูพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(ง) กฎหมายล าดบัรองทีอ่อกโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรตาม
ข้อตกลงการค้าเสร ีท าให้การบรหิารจดัการข้อตกลงเขตการค้าเสรเีป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ (ด ู   
พนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 
 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี นอกจากมาตรา 14 แห่ง     
พระราชก าหนดพกิดัอตัราภาษศุีลกากร พ.ศ. 2530 แลว้ ยงัมมีาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
 (8) ในการเจรจาเพื่อการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรแีละข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนฉบบั
นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรตี้องด าเนินการตามมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ด ู  
โชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

(9) มาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท าใหเ้กดิความสะดวกในการบรหิารจดัการในการ
เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  โดยใหห้น่วยงานของรฐับาลทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถด าเนินกระบวนการเจรจา
การท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัต่างประเทศต่อเนื่องไปได้ (ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไป
เจรจาในการลดอตัราภาษภีายในกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบ) มาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จงึ
ช่วยใหก้ารบรหิารจดัการขอ้ตกลงเขตการคา้เสรเีป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ (ดู พนัธท์อง ลอยกุลนันท์, 
โชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

                                                                                                                                                                                     
ผลกระทบต่อประชาชนทัง้ประเทศ รฐัสภาจงึควรเป็นผูอ้อกกฎหมายหรอืเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาเกีย่วกบัการลดหรอืเพิม่อตัราภาษ ี
(ด ูรศ.ภาณนิี กจิพ่อคา้ ในภาคผนวก ฐ.)  
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(10) ในการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัใหม่ๆ หลงัปี พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรไีดป้ฏบิตัติาม
มาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยก่อนไปท าการเจรจาการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรฉีบบั
ใหม่ๆกบัต่างประเทศ คณะรฐัมนตรตี้องเสนอเรื่องให้รฐัสภาอนุมตักิรอบการเจรจาเพื่อน าไปใช้ในการ
เจรจากบัประเทศคู่เจรจา และเมื่อการเจรจาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว คณะรฐัมนตรตี้องน าผลการเจรจาเข้า
รฐัสภาเพื่อใหร้ฐัสภาเหน็ชอบอกีครัง้หนึ่ง (ด ูโชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

ทัง้นี้ ในการเสนอกรอบการเจรจาเขา้สู่การพจิารณาของรฐัสภา โดยปกต ิคณะรฐัมนตรจีะเสนอ
กรอบกวา้งว่าการเจรจาจะครอบคลุมเรือ่งใดบา้ง โดยไม่ไดเ้สนอว่าจะลดอตัราภาษทีีจ่ะจดัเกบ็จากสนิคา้
เหลอืรอ้ยละเท่าไร เช่น ก่อนทีก่รมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศจะไปเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรกีบัประเทศชลิ ีคณะรฐัมนตรจีะไมไ่ดก้ าหนดอตัราภาษทีีจ่ะลดใหก้บัสนิคา้เกษตร เช่น จากเดมิทีเ่คย
เกบ็รอ้ยละ 15 เหลอืรอ้ยละ 5 ไวใ้นกรอบการเจรจาเสนอใหร้ฐัสภาพจิารณา (ด ูค าถามในการสมัภาษณ์
และ โชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล ในภาคผนวก ฐ.) 

(11) กระบวนการทางรฐัสภาไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีตามมาตรา 
190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก่อนหน่วยงานของรฐับาลไปท าการเจรจา รฐับาลต้องขอให้รฐัสภา
เหน็ชอบในกรอบการเจรจาก่อน แต่ถ้าหากก าหนดว่า เมื่อเจรจาท าความตกลงไดแ้ลว้ ต้องน าขอ้ตกลง
มาให้รฐัสภาเหน็ชอบในภายหลงั กรณีนี้อาจเกดิความไม่แน่นอนว่ารฐัสภาจะอนุมตัิตามที่ได้ไปเจรจา  
ตกลงไวแ้ลว้หรอืไม ่(ด ูจนญัญา บณัฑกุุล ในภาคผนวก ฐ.) 

รฐับาลเสนอกรอบการเจรจา 

        

           รฐัสภาเหน็ชอบกรอบ 

        

     รฐับาลไปเจรจาและไดผ้ลการเจรจา 

                        

      การจดัท าขอ้ตกลง 

                              รมต.คลงั ใช ้ม. 14 ลดอตัราภาษ ี

           รฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ 

(12) มขี้อคิดเห็นว่า ควรมกีารปฏิรูปกฎหมายศุลกากร โดยควรรวมกฎหมายศุลกากรเป็น
กฎหมายฉบบัเดยีวเพื่อความสะดวกในการบงัคบัใช ้(ดู พนัธท์อง ลอยกุลนันท,์ ดร.ชูชาต ิอศัวโรจน์ ใน
ภาคผนวก ฐ.) 

(13) การรวมกฎหมายศุลกากรให้เป็นกฎหมายฉบบัเดยีว คอื การน ากฎหมายศุลกากรหลาย
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ฉบบัมารวมกนัเป็นฉบบัเดียว และในกฎหมายฉบบัเดยีวนี้ ให้แยกเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆรวมทัง้น า
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาใส่ไว้ด้วย และมีการก าหนดรายการ 
(Checklist) ว่าอนุวตักิารครบถว้นตามความตกลงระหว่างประเทศหรอืไม่ นอกจากนี้ ถ้อยค าและเนื้อหา
รวมทัง้หลกักฎหมายในกฎหมายฉบบันี้ควรไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขขึน้จากกฎหมายศุลกากรฉบบัต่างๆ 
(ด ูดร.ชชูาต ิอศัวโรจน์ ในภาคผนวก ฐ.) 

(14) ในการเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายภาษีศุลกากรทางรฐัสภา กรมศุลกากรควรเสนอ
หลกัการและค าอธบิายไปพรอ้มต้นร่างกฎหมายเป็นเรื่องๆเพื่อให้รฐัสภาผ่านกฎหมายได้โดยง่าย (ด ู
พนัธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ในภาคผนวก ฐ.) นอกจากกฎหมายภาษีศุลกากร มผีู้เห็นด้วยว่าในการออก
กฎหมายภาษีอื่นๆ ผู้เสนอร่างกฎหมายควรแนบบนัทกึค าอธบิายตวับทบญัญตั ิ(หลักการและเหตุผล) 
ไปพร้อมกับร่างกฎหมาย และเมื่อมกีารประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาก็ต้องประกาศใช้
กฎหมายพร้อมบนัทึกค าอธบิายตัวบทบญัญตัิ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ร่างกฎหมายและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งควรออกกฎหมายเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบหรอืสบืคน้ทีม่าได ้ไม่ว่าทางเวบ็ไซต์หรอื
จากหน่วยงาน (ด ูรศ.ภาณนิี กจิพ่อคา้ ในภาคผนวก ฐ.)7  

(15) นอกจากการปฏริูปกฎหมายศุลกากรตามแนวทางข้างต้นแล้ว พระราชบญัญตัิศุลกากร 
พ.ศ.2546 ไม่ไดใ้หอ้ านาจกรมศุลกากรในการตรวจสอบสนิค้าผ่านแดน ในการถ่ายล าเปลีย่นแดน หรอื
การขนส่งสนิค้าผ่านแดน กรมศุลกากรไดเ้สนอไปยงัรฐัสภาใหพ้จิารณาออกกฎหมายให้กรมศุลกากรมี
อ านาจในการตรวจสอบสนิค้าผ่านแดนเพื่อตรวจสอบสนิค้าที่ไม่พึ่งประสงค์ เพื่อรองรบัข้อตกลงเขต
การคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน  (ด ูพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(16) นอกจากการปฏริปูกฎหมายศุลกากร มผีูใ้หค้วามเหน็ว่า เมื่อมกีารท าขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรทีี่ก าหนดให้มกีารปรบัลดอตัราภาษีศุลกากรแล้ว ไม่ควรแก้ไขประมวลรษัฎากรหรอืกฎหมายภาษี
ล าดบัรองภายในฉบบัใดอีกในส่วนที่เกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่เพื่อให้สอดคล้องรองรบักบัข้อตกลงเขต
การค้าเสรี  เนื่องจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีไม่มีผลกระทบต่อกรมสรรพากร การจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่ยงัคงอยู่ภายใต้หลกั Destination Principle กล่าวคอื การส่งออกสนิค้าถูกเรยีกเก็บ
ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 0 การน าเขา้สนิคา้ถูกเรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 7 (ดู ดร.อาทติย ์ศรทัธาวร-
สทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(17) รฐับาลไม่ควรปรบัลดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ที่ใช้ในการจดัเก็บจากสนิค้าที่น าเข้าเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงการค้าเสรี (ดู ดร.อาทิตย์ ศรทัธาวรสิทธิ ์ใน
ภาคผนวก ฐ.) ถ้ารฐับาลจะปรบัลดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้สนิคา้เพื่อรองรบัขอ้ตกลงเขต
การค้าเสรี ร ัฐบาลควรปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศด้วย  เพราะ
ภาษีมูลค่าเพิม่เก็บจากการบรโิภคสนิค้าทัง้ในประเทศและน าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ ถ้ามปีรบัลด

                                                           
7 อย่างไรกต็าม มผีูไ้มเ่หน็ดว้ยว่าในการออกกฎหมายภาษอีื่นๆ ผูเ้สนอร่างกฎหมายตอ้งแนบบนัทกึค าอธบิายตวับทบญัญตั ิ(หลกัการและ
เหตุผล) ไปพรอ้มกบัร่างกฎหมาย เพราะผูต้ีความกฎหมายสามารถดูแนวนโยบายประกอบในการตคีวามไดเ้นื่องจากเป็นกฎหมายทาง
เทคนิค (ด ูดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในภาคผนวก ฐ.) 
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อตัราภาษีมูลค่าเพิม่จากการน าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ แต่ไม่ปรบัลดอัตราภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบั
สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ จะก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรม (ด ูพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

(18) ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม 2548 เหน็ชอบใหก้รมศุลกากร เป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัตัง้ (National single window : NSW) ซึง่เป็นระบบศูนยก์ลางการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคธุรกิจ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ท าให้อ านวย
ความสะดวกแก่การน าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิ มผีูใ้หค้วามเหน็ว่า การจดัตัง้ NSW ทีก่รมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลกัช่วยอ านวยความสะดวกแก่การน าเข้า ส่งออก และโลจสิติก เนื่องจากในการน าเข้า
ส่งออกมกีฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น 100 ฉบบัและมหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 หน่วยงาน การ
จดัตัง้ NSW ช่วยเชื่อมโยงขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆและเปลีย่นระบบการน าเสนอหรอืยื่นเอกสารต่างๆ 
เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ด ูพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในภาคผนวก ฐ.) 

 
3.2 บทสมัภาษณ์ของผูท่ี้เป็นท่ียอมรบัเช่ือถือได้ท่ีตีพิมพใ์นส่ิงพิมพข์องทางราชการ 
 
3.2.1 ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบในทางบวกของข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(Authority) ในบทสมัภาษณ์ทีต่พีมิพใ์นสิง่พมิพ์ของทางราชการ ผูว้จิยัพบว่าประโยชน์และผลกระทบใน
ทางบวกของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรโีดยทัว่ไป (ซึง่น่าจะรวมถงึประโยชน์
และผลดขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย) ม ี10 ประการ ดงันี้ 

(1) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรสีรา้งโอกาสทางการคา้สนิคา้ใหแ้ก่ประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลง
(ด ูพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล ในภาคผนวก ฑ.)  

(2) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรมีปีระโยชน์ในมติขิองการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศมากขึน้ 
เนื่องจากท าใหป้ระเทศไทยสามารถขยายโอกาสในการส่งออกสนิคา้และการบรกิารไปยงัประเทศคู่เจรจา
ได้มากขึน้ และยงัส่งเสรมิให้ประเทศไทยสามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศคู่เจรจาไดค้ล่องตวัมากยิง่ขึน้ 
(ด ูดร.ธนวฒัน์ พลวชิยั ในภาคผนวก ฑ.) 

(3) ผู้บริโภคจะมีสินค้าจากต่างประเทศให้เลือกมากขึ้นและในราคาที่ถูกลง (ดู พรศิลป์          
พชัรนิทรต์นะกุล ในภาคผนวก ฑ.) 

(4) การผลกัดนัสนิค้าเกษตรซึ่งถือว่ามศีกัยภาพและสนิค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดที่สามารถ
แข่งขนักบัประเทศอื่นไดใ้ห้เขา้อยู่ในขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีจะท าให้ไทยได้รบัประโยชน์ (ดู ประมนต ์   
สุธวีงษ์ ในภาคผนวก ฑ.) 

(5) การจดัท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีท าให้ประเทศไทยขยายขอบเขตทางการค้าได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ยงัท าให้ประเทศไทยได้รบัการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ และวตัถุดบิในสิง่ที่
ประเทศไทยขาดแคลนหรอืไม่มมีาผลติเป็นสนิค้าให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม (ดู ไพบูลย์ พลสุวรรณา ใน
ภาคผนวก ฑ.) 

(6) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรมีปีระเดน็ส าคญั คอื การเร่งลดอตัราอากรขาเขา้ใหต้ ่าทีสุ่ด
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หรอืเหลอืรอ้ยละ 0 ซึ่งจะส่งผลให้สนิค้าน าเขา้มรีาคาถูก จงึถือเป็นการเปิดตลาดให้มกีารแข่งขนัทาง
การคา้สนิคา้ระหว่างประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลง (ด ูดร. นิลสุวรรณ ลลีารศัม ีในภาคผนวก ฑ.) 

(7) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะเกดิประโยชน์ขึน้อยู่กบัวสิยัทศัน์ของผูน้ าแต่ละประเทศที่
เขา้เป็นคู่กรณีในการรกัษาประโยชน์ของประเทศหรอืประชาชนของตน (ดู มชียั ฤชุพนัธ์ ในภาคผนวก 
ฑ.) 

(8) ประโยชน์จากการจดัท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรตี้องพจิารณาจากผลประโยชน์รวมทัง้หมด
ไม่ใช่พจิารณาเฉพาะภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง (Section) เช่น ในเรื่องของภาคการเงนิอาจจะไม่ได้รบั
ประโยชน์ แต่ในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมจะได้รบัประโยชน์ (ดู อดิศักดิ ์ตันติวรวงศ์ ใน
ภาคผนวก ฑ.) 

(9) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรีจะเกิดประโยชน์ขึ้นอยู่กบัการรบัฟงัความเห็นจากทุกๆ 
ฝ่ายหรอืรบัฟงัความคดิเหน็รอบด้านจากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ในออสเตรเลยี ก่อนรฐับาลท าขอ้ตกลงเขต
การค้าเสรี จะมกีารศึกษาและประชุมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายครัง้ (ไม่ต ่ากว่า 5 ครัง้) การท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี ถ้ารกัษาสมดุลดีๆ  แมว้่าขณะท าอาจจะมคีวามไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบในทาง
การค้าระหว่างประเทศที่เข้าท าข้อตกลง แต่เมื่อขอ้ตกลงน ามาซึ่งการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว
ประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงจะไดป้ระโยชน์ทัง้หมด (ด ูศาสตราจารย ์เกยีรตคิุณ นายแพทย์เกษม วฒันชยั 
ในภาคผนวก ฑ.) 

(10) การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรนีัน้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากการคา้
เสรทีีเ่ป็นธรรม (Free and Fair Trade) การเปิดการคา้เสรตี้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะต้องมี
มาตรการเพี่อป้องกนัผลกระทบที่จะเกดิขึน้ (Safeguard) เพี่อไม่ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศเกิด
ความเดอืดรอ้น ดงันัน้ การตดัสนิใจของรฐับาลในการจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีต่ละครัง้จะต้องตัง้อยู่
บนผลประโยชน์โดยรวมของประเทศไทย ก่อนการเจรจาทุกครัง้ ต้องมกีารศึกษาอย่างรอบด้านถึง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหามาตรการเพี่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย (ดู เกรกิไกร         
จรีแพทย ์ในภาคผนวก ฑ.) 

 
3.2.2 ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบด้านลบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(authority) ในบทสมัภาษณ์ทีต่พีมิพใ์นสิง่พมิพ์ของทางราชการ ผูว้จิยัพบว่าผลกระทบดา้นลบทีเ่กดิจาก
การการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (ซึ่งน่าจะรวมถึงผลกระทบด้านลบของ
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย)  ม ี3 ประการ ดงันี้ 

(1) ผลจากการเปิดการคา้เสรจีะท าใหป้ระเทศไทยมคีู่แข่งทางการคา้เพิม่ขึน้อกีหลายประเทศที่
อยูใ่นกลุ่มอาเซยีนดว้ยกนั ซึง่มศีกัยภาพในการผลติและส่งออกสนิคา้ทีไ่ม่ไดด้อ้ยไปกว่าประเทศไทย (ดู
ไพบลูย ์พลสุวรรณา ในภาคผนวก ฑ.) 

(2) ธุรกจิที่ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัจะไม่สามารถสรา้งโอกาสทางการค้าสนิค้าในประเทศที่
เขา้ท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(ด ูพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล ในภาคผนวก ฑ.) 
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(3) ผู้บรโิภคอาจจะมสีนิค้าจากต่างประเทศให้เลอืกมากขึน้และในราคาที่ถูกลง แต่ผู้บรโิภคก็
ตอ้งระมดัระวงัในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภยัของสนิคา้ทีน่ าเขา้ดว้ย (ด ูพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล 
ในภาคผนวก ฑ.) 
 
3.2.3 ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัการปรบัปรงุนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(Authority) ในบทสมัภาษณ์ทีต่พีมิพใ์นสิง่พมิพ์ของทางราชการ ผูว้จิยัพบว่าภาครฐัและภาคเอกชนควร
ปรบัปรุงนโยบายเพื่อรองรบัการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(ซึ่งน่าจะรวมถงึเพื่อรองรบัการท าขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนดว้ย) 2 ประการ ดงันี้ 

(1) ภาคการผลติต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปรบัปรุงวธิกีารผลติและโครงสรา้งทางการ
ผลติให้ได้มาตรฐาน  ภาคเกษตรกรรมควรก าหนดนโยบายการรวมกลุ่มเกษตรให้มขีนาดใหญ่เพื่อลด
ต้นทุน นอกจากนี้  ภาครฐัต้องก าหนดนโยบายในการจัดสรรเงินมาเพื่อจัดมาตรฐานการผลิตให้
ภาคเอกชน (ด ูพรีมล กลบีบวั ในภาคผนวก ฑ.) 

 (2) ธุรกจิที่ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปรบัปรุงการ
ผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด และปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติ
ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ซึง่ภาครฐัควรเขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืบางธุรกจิเพื่อการปรบัปรุงการผลติดว้ย (ด ู 
พรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล ในภาคผนวก ฑ.) 
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บทท่ี 4 
บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน 
 
4.1 แนวทางการวิเคราะห ์

ในบทที่ 2 ผู้วิจยัพบว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนถูกจดัตัง้ขึ้นภายใต้กรอบความตกลง
แม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีนและความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการ
ก าหนดอตัราอากรรว่มกนัเพื่อจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (CEPT-AFTA) ซึง่เป็นความร่วมมอืทางดา้น
เศรษฐกิจการค้าและความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียน โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื การส่งเสรมิใหม้กีารคา้ขายสนิคา้ภายในภมูภิาคอาเซยีนอย่างเสรมีากขึน้ ดว้ยการ
ลดภาษศุีลกากรระหว่างกนัรวมทัง้ยกเลกิอุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษีระหว่างกนั ในส่วนของการลด
ภาษีศุลกากร ภาษีที่ลด คอื อตัราอากรขาเข้าส าหรบัการน าเข้าสนิค้าที่มแีหล่งก าเนิดในอาเซยีน ซึ่ง
สนิคา้ทีจ่ะไดร้บัการลดอตัราอากรขาเขา้ต้องเป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษขีองทัง้ประเทศผูส้่งออกและ
น าเขา้ 

ในส่วนของประเทศไทย ประเทศไทยไดล้ดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ส าหรบัสนิค้าที่อยู่ในบญัชลีดภาษีลงเหลอืรอ้ยละ 0 ตัง้แต่ปี 2553 (ดู ภาคผนวก ฉ.) และได้ลดอตัรา
อากรขาเขา้ส าหรบัสนิค้าในบญัชอ่ีอนไหวเหลอือตัราภาษีสุดท้ายทีร่อ้ยละ 5 (ไม่ลดลงเหลอืรอ้ยละ 0) 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 (ดู ภาคผนวก ฎ.) ซึ่งต่อมาความตกลง CEPT-AFTA ได้รบัการปรบัปรุงใหเ้ป็น
ความตกลงการคา้สนิค้าของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึ่งยงัคง
หลกัเกณฑเ์รื่องการลดอตัราอากรขาเขา้ตามตารางการลดภาษีตามพนัธกรณีของขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีน (ด ูภาคผนวก ฏ.) 

การลดอตัราอากรขาเข้าตามพนัธกรณีของข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเมื่อพจิารณาตาม
วตัถุประสงค์ของการท าข้อตกลงแล้วมขี้อด ีคอื การลดอตัราภาษีจะท าให้ (1) การค้าภายในกลุ่ม
อาเซยีนเป็นไปโดยเสรมีากขึน้ (2) ความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าอาเซยีนสูงขึน้ (3) ดงึดูด
การคา้สนิคา้ระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้ (4) ขยายตลาดการคา้สนิคา้ภายในเขตอาเซยีน
ใหก้วา้งขึน้ (5) ดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้ และ (5) สรา้งอ านาจใน
การเจรจาต่อรองทางการค้าสนิคา้กบัประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้ นอกจากนี้ ยงัมผีู้สนับสนุน
ขอ้ดขีองการลดอตัราอากรขาเขา้ตามพนัธกรณีของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน (ดู ชูศกัดิ ์ จรูญ-
สวสัดิ ์และสมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ ในหวัขอ้ 2.10.3.1 ของบทที ่2) นอกจากผลกระทบในเชงิบวกหรอืขอ้ดี
แลว้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามพนัธกรณขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนยงัถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่ามี
ผลกระทบในเชงิลบต่อประเทศไทย  (ด ูชศูกัดิ ์ จรญูสวสัดิ ์และสมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ ในหวัขอ้ 2.10.3.2 
ของบทที ่2) 
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ในบทนี้ ผู้วจิยัจะวเิคราะห์ในเชงิทฤษฎีโดยการน าเอาขอ้มูลรวมทัง้หลกัการและแนวความคดิ
ทางทฤษฎทีี่ส าคญัทีผู่้วจิยัสกดัได้จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมและจากการสมัภาษณ์ในเชงิลกึใน
บทที ่2 และบทที ่3 มาวเิคราะห์เพื่อหาค าตอบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามพนัธกรณีของขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนผลกระทบในเชงิบวกและเชงิลบต่อประเทศไทยอย่างไร กล่าวอกีอย่าง
หนึ่ง ผูว้จิยัจะวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อ
ประเทศไทย ตามหลกัการและแนวความคดิทางทฤษฎีตามที่สกดัได้จากบทที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดย
ขอ้คดิเหน็และบทสมัภาษณ์ในบทที ่3 ดงัต่อไปนี้ 

(1) วเิคราะห์ผลกระทบของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนต่อ
การด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาคและนโยบายการคลงัสาธารณะ 

(2) วเิคราะห์ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามวตัถุประสงคข์องภาษ ี

(3) วเิคราะห์ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ ี

(4) วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามหลกัการและหลกัความรว่มมอืทางกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ  

(5) วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 

(6) วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามหลกัการคา้ระหว่างประเทศ  

(7) วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ตามวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

อนึ่ง ผูว้จิยัจะน าขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัผลกระทบของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละผลกระทบ
ของการลดภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนต่อไทยในหวัข้อ 2.10 ของบทที่ 2 มา
วเิคราะหป์ระกอบดว้ย 

ผลการวเิคราะหใ์นบทนี้ จะน าไปสู่ขอ้สรุปเพื่อการท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการลดอัตราภาษีศุลกากรในการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรขีองไทยหรอืของอาเซียนที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิอยูก่บัประเทศคู่เจรจาต่างๆในอนาคต1  
 

                                                           
1 ในปี พ.ศ.2552 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2552: 47) กล่าวว่า อาเซยีนจะขยายการจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีอกไปในกรอบทีก่วา้งขึน้ ไมว่่ากรอบอาเซยีน + 3 (จนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต)้ ทีเ่รยีกว่า East Asia Free Trade Area (EAFTA) หรอืใน
กรอบอาเซยีน + 6 (จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และอนิเดยี) ทีเ่รยีกว่า Comprehensive Economic Partnership in East 
Asia (CEPEA) ซึ่งจะส่งผลใหข้นาดของตลาดและขนาดของเศรษฐกจิขยายตวัมากขึน้ ขอ้มลูทีพ่บในปจัจุบนั (พ.ศ. 2556) อาเซยีนได้
จดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศดงักล่าวทัง้หมดแลว้ 
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4.2 วิเคราะห์ผลกระทบของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการคลงัสาธารณะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าเป้าหมายของเศรษฐกจิมห-
ภาค คอื การเพิม่ขึน้ของการจา้งแรงงาน การมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
และการกระจายรายได้และความมัง่คัง่อย่างเป็นธรรมหรอืเสมอภาคมากขึน้ และในหวัขอ้ 2.1.3 ของบท
ที ่2 ผูว้จิยัพบว่าการก าหนดว่าอตัราภาษสี าหรบัภาษชีนิดใดชนิดหนึ่งจะสูงหรอืต ่าหรอืจะมจี านวนอตัรา
มากหรอืน้อยแค่ไหนเพยีงใดขึน้อยู่กบัการใช้อตัราภาษขีองรฐับาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิ
มหภาคดา้นใดดา้นหนึ่ง นอกจากนี้ ในหวัขอ้ 2.10.3.1 (3) ของบทที ่2 ชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์และในหวัขอ้ 
3.1.1 (3) ของบทที ่3 โชตมิา เอีย่มสวสัดกุิลและจนญัญา บณัฑกุุล กล่าวถงึผลกระทบของเขตการคา้เสรี
อาเซยีนต่อไทยว่า การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนท าให้สนิค้าน าเขา้มี
ราคาถูกลง ส่งผลให้มีการน าเข้าสินค้าทุน วตัถุดิบ และสินค้ากึ่งส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น ช่วยให้การผลิต
ขยายตวัและตน้ทุนการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกลดลง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการผลติเพื่อการส่งออกซึง่สนิคา้
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท าใหก้ารส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ และตามขอ้มลูทางสถติทิีอ่า้งถงึในหวัขอ้ 
2.10.3.1 (1) ของบทที ่2 หลงัจากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน การส่งออกของประเทศไทยไป
ในภมูภิาคอาเซยีนมมีลูค่าสงูขึน้ ซึง่ช่วยเพิม่รายไดเ้งนิตราต่างประเทศ และช่วยใหส้าขาเศรษฐกจิต่างๆ 
มรีายไดแ้ละมกีารจา้งแรงงานเพิม่ขึน้  

จากที่กล่าวมาขา้งต้น เมื่อพจิารณาตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาค
แลว้ ผู้วจิยัเหน็ว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมผีลกระทบในเชงิบวก 
เพราะการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าวท าใหบ้รรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาคโดยท าใหเ้กดิการจา้ง
แรงงานเพิม่ขึน้และสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเนื่องจากผลผลติในระบบเศรษฐกจิของประเทศ
และรายไดป้ระชาชาตเิพิม่สงูขึน้  

อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาในดา้นนโยบายการคลงัสาธารณะแลว้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมผีลกระทบในเชงิลบต่อการด าเนินนโยบายการคลงัทางดา้นภาษเีพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนและทางดา้นหนี้สาธารณะของรฐับาล ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(1) จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่านโยบายการคลงั
ทางด้านภาษีเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่รฐับาลใช้เพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ระหว่างประชาชนซึ่ง
เป็นเป้าหมายหนึ่งของเศรษฐกจิมหภาค โดยรฐับาลสามารถใช้การจดัเกบ็ภาษทีัง้ภาษทีางตรงและภาษี
ทางอ้อมเพื่อลดจ านวนเงนิไดข้องผูม้รีายไดสู้งและเพื่อช่วยเหลอืไม่ให้ผูม้รีายไดน้้อยและปานกลางแบก
รบัภาระภาษทีีม่ากจนเกนิไป กล่าวคอื ในส่วนของภาษทีางอ้อม (เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษสีรรพสามติ 
ภาษีศุลกากร)  รฐับาลสามารถใช้การจดัเก็บภาษีในอตัราที่สูงจากสนิค้าบางอย่างที่กลุ่มผู้มรีายได้สูง
นิยมบรโิภคหรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเป็นการฟุ่มเฟือยและมผีูม้รีายไดส้งูเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และจดัเกบ็
ภาษใีนอตัราทีต่ ่าจากสนิคา้บางอย่างทีก่ลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและปานกลางโดยส่วนใหญ่บรโิภค 

อยา่งไรกต็าม ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.9.2 และ 2.9.5 ของบทที ่2 สนิคา้ที่
ได้รบัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนตามบญัชลีดภาษีส าหรบัของที่มถีิน่
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ก าเนิดจากอาเซยีนและตามความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) (ด ูภาคผนวก ฏ.) มหีลาย
รายการและหลายประเภททัง้สนิค้าอุตสาหกรรมและสนิคา้เกษตรกรรมซึง่เป็นสนิคา้ที่ทัง้กลุ่มผู้มรีายได้
น้อยและผูม้รีายไดส้งูสามารถเลอืกบรโิภคได ้ 

การทีผู่ม้รีายไดส้งูสามารถบรโิภคสนิคา้น าเขา้ทีม่รีาคาถูกลง ปรมิาณเงนิในมอืของผูม้รีายไดสู้ง
ย่อมจะลดลงไม่มาก ซึ่งขดัแย้งกบัการด าเนินนโยบายการคลงัทางด้านภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ทางดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนทีต่้องการลดจ านวนเงนิของผูม้รีายไดสู้ง เช่นนี้ การลดอตัราอากรขา-
เขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจงึไมส่่งเสรมิต่อการด าเนินนโยบายการคลงัดงักล่าว 

(2) จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า เครื่องมอืหนึ่งทีร่ฐับาล
ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาค คอื นโยบายทางด้านการคลงัซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
ด้านรายรบัและรายจ่ายสาธารณะ นโยบายด้านรายรบัประกอบด้วยการจดัเก็บภาษีอากรและหนี้
สาธารณะ รฐับาลสามารถใชน้โยบายดา้นหนี้สาธารณะเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเศรษฐกจิมหภาคเมื่อ
รายรบัจากการจดัเกบ็ภาษไีมเ่พยีงพอกบัรายจา่ยสาธารณะ และรฐับาลไดก่้อหนี้สาธารณะเพื่อหาเงนิมา
ใช้จ่ายในการจดัสรรประโยชน์สาธารณะและการสร้างปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆที่เร่งด่วนหรอื
จ าเป็น ตลอดจนเพื่อแทรกแซงระบบเศรษฐกจิ เพื่อทีจ่ะท าใหเ้ศรษฐกจิมเีสถยีรภาพและเจรญิเตบิโต ลด
ความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดแ้ละลดการว่างงาน  

รศ.ดร.อรพนิ ผลสุวรรณ์ สบายรปู (2551: 133-134) กล่าวว่า หากรฐับาลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ก่อหนี้สาธารณะภายในประเทศ มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนท าการออมเงนิเป็นเรื่องส าคญั หนึ่งใน
มาตรการสนับสนุนการออม คอื การขึน้อตัราภาษีสนิค้าเพื่อให้ประชาชนซือ้สนิค้าน้อยลงเพื่อใหเ้หลอื
เงนิออมมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10.3.1 (4) ของบทที่ 2 ชูศกัดิ ์  
จรญูสวสัดิ ์ และพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล จากบทสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.2.1 (3) ของบทที ่3 สนับสนุน
ขอ้ดขีองการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนว่า ผูบ้รโิภคจะไดป้ระโยชน์จากการ
ที่สนิค้าอุปโภคบรโิภคมรีาคาถูกลง โดยมสีนิค้าที่มคีุณภาพและรูปแบบหลากหลายให้เลอืกซื้อ  ผู้วจิยั
เหน็ด้วยว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวท าให้สนิค้าเขา้มรีาคาถูกลงซึง่ท าให้คนไทยสามารถเลอืก
บรโิภคสนิค้าน าเขา้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น2  แต่การบรโิภคที่เพิม่ขึน้อนัเป็นผลจากการลดอตัรา
อากรขาเข้าดงักล่าวจะท าให้ประชาชนเหลือเงนิออมน้อยหรอืไม่มเีงนิออม ซึ่งขดัแย้งกับมาตรการ
ส่งเสรมิการออมของรฐับาลทีต่้องการให้ประชาชนมเีงนิออมเพื่อใหร้ฐับาลสามารถก่อหนี้สาธารณะโดย
การกู้ยมืเงนิจากประชาชนภายในประเทศได้ในเวลาที่รายจ่ายสาธารณะสูงกว่ารายรบัจากการจดัเก็บ
ภาษี ดงันัน้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจงึไม่ส่งเสรมิต่อการด าเนิน
นโยบายดา้นหน้ีสาธารณะของรฐับาล 
 
                                                           
2 จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าหากรฐับาลลดอตัราภาษีมลูค่าเพิม่ทีใ่ชจ้ดัเกบ็จากการขายสนิคา้หรอื
การใหบ้รกิารเพื่อใหส้นิค้าหรอืบรกิารมรีาคาต ่าลง ประชาชนจะสามารถซื้อสนิคา้หรอืบรกิารไดม้ากขึน้ ในท านองเดยีวกนั เมือ่รฐับาลลด
อตัราภาษีศุลกากร (ซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมทีจ่ดัเกบ็จากสนิคา้เช่นเดยีวกบัภาษีมลูค่าเพิม่) ส าหรบัสนิคา้น าเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
เพือ่ใหส้นิคา้น าเขา้มรีาคาต ่าลง ประชาชนย่อมมคีวามสามารถในการซื้อสนิคา้น าเขา้ไดม้ากขึน้  
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4.3 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนตามวตัถปุระสงคข์องภาษี 

ในหวัขอ้ 2.1.4 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัเกบ็ภาษอีากรของรฐับาล คอื 
การหาเงนิเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายของรฐับาล นอกจากนี้ การจดัเก็บภาษีอากรยงัเป็นไปเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ื่นๆอกีหลายประการ เช่น เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ เพื่อการ
ควบคุมการน าเขา้สนิค้าเพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมอื
ในการด าเนินนโยบายทางธุรกจิ และเพื่อการช าระหนี้สนิของรฐั  

เมื่อพจิารณาตามวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัเก็บภาษอีากรแลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากร
ขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมผีลกระทบในเชงิลบเพราะการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าว
ท าให้รฐับาลหาเงนิจากการจดัเก็บภาษีศุลกากรเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายได้น้อยลง นอกจากนี้ เมื่อ
พจิารณาตามวตัถุประสงคร์องในดา้นอื่นๆ ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีนยงัมผีลกระทบในเชงิลบอกีดว้ย ดงันี้  

(1) การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนมผีลกระทบในเชิงลบเมื่อ
พจิารณาในแง่มุมการใช้เป็นภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมอืในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.4 (2) ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่ารฐับาลสามารถใช้
ภาษีทางอ้อมเพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเงินเฟ้อเพื่อดึงเงินจากมือของ
ประชาชน โดยการเพิม่อตัราภาษดีงักล่าวใหส้งูขึน้ เพื่อลดอ านาจซือ้หรอืลดการบรโิภคของประชาชนซึง่
มผีลท าให้รายได้ของประชาชนขัน้ต่อๆไปลดลง และในหวัขอ้ 2.1.2 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่าภาษี
ศุลกากรเป็นภาษทีางออ้มเช่นเดยีวกบัภาษมีลูค่าเพิม่ทีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษสีามารถจะผลกัภาระไปยงัผูอ้ื่น
ได ้ 

ดงันัน้ หากรฐับาลต้องการแก้ไขปญัหาเงนิเฟ้อ รฐับาลสามารถท าได้โดยการปรบัเพิ่มอตัรา
อากรขาเขา้ เนื่องจากเมื่อผูน้ าเขา้เสยีภาษศุีลกากรส าหรบัสนิคา้น าเขา้ทีสู่งขึน้ไปแลว้ ผูน้ าเขา้กจ็ะบวก
รวมภาษีศุลกากรเขา้ไปกบัราคาสนิคา้น าเขา้และน าไปขายใหป้ระชาชน เมื่อประชาชนบรโิภคสนิคา้ที่มี
ราคาสงูขึน้ ปรมิาณเงนิในมอืของประชาชนกจ็ะลดลงมาก  

ในทางตรงกนัข้าม รฐับาลไม่อาจแก้ไขปญัหาเงนิเฟ้อได้ หากรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเข้า 
เนื่องจากเมื่อผู้น าเข้าเสยีภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าน าเข้าที่ลดลงไปแล้ว ผู้น าเข้าก็จะบวกรวมภาษี
ศุลกากรที่ต ่าลงเขา้ไปกบัราคาสนิค้าน าเขา้และน าไปขายให้ประชาชน เมื่อประชาชนบรโิภคสนิค้าที่มี
ราคาถูกลง ปรมิาณเงนิในมอืประชาชนก็จะลดลงไม่มาก เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซยีนจงึไม่สนับสนุนการใช้ภาษีทางอ้อมเพื่อแก้ปญัหาเศรษฐกจิของประเทศที่อยู่ใน
ภาวะเงนิเฟ้อ 

(2) การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนมผีลกระทบในเชิงลบเมื่อ
วเิคราะหใ์นแงม่มุการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อการควบคุมการน าเขา้สนิคา้เพื่อการคุม้ครองอุตสาหกรรมการ
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ผลติสนิคา้ภายในประเทศ และในแง่มุมการใชเ้ป็นภาษศุีลกากรเพื่อเป็นเครื่องมอืในการด าเนินนโยบาย
ทางธุรกจิ ดงันี้ 

ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.4 (5) ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่า หากรฐับาล
ต้องการคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ รฐับาลสามารถใชก้ารจดัเกบ็ภาษีศุลกากร
จากสนิค้าน าเข้า ถ้าสนิค้าชนิดนัน้เป็นสินค้าชนิดเดยีวกับที่ผลิตได้ภายในประเทศ การจดัเก็บภาษี
ศุลกากรของรฐับาลจงึเท่ากบัเป็นการควบคุมการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ ในท านองเดยีวกนั ในการ
ด าเนินนโยบายทางธุรกจิ รฐับาลอาจก าหนดอตัราภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าน าเขา้ใหสู้งเพื่อช่วยเหลอื
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ในทางตรงกนัข้าม หากรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ เมื่อผู้น าเขา้เสยีภาษีศุลกากรส าหรบั
สนิค้าน าเขา้ที่ลดลงไปแล้ว ผู้น าเขา้ก็จะบวกรวมภาษีศุลกากรที่ต ่าลงเข้าไปกบัราคาสนิค้าน าเข้าและ
น าไปขายให้ประชาชน เมื่อประชาชนบรโิภคสนิคา้น าเขา้ทีม่รีาคาถูกลง ประชาชนอาจไม่เลอืกบรโิภค
สนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศทีม่รีาคาสูงกว่า เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซยีนจงึไม่สนับสนุนการควบคุมการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ 

(3) การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนมผีลกระทบในเชิงลบเมื่อ
พจิารณาในแงม่มุการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อการช าระหน้ีสนิของรฐั ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.1.4 (4) ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า รฐับาลสามารถ
หารายได้การจัดเก็บภาษีเพื่อน าไปช าระหนี้ เง ินที่กู้ยืมจากต่างประเทศเพื่อน ามาลงทุนสร้าง
ปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิต่างๆเพื่อการพฒันาประเทศ แต่เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน รายไดข้องรฐับาลจากการจดัเกบ็ภาษีเพื่อน าไปช าระหนี้เงนิทีกู่้ยมืย่อม
ลดน้อยลง รฐับาลอาจจ าเป็นต้องขึน้อตัราภาษีชนิดอื่นๆเพื่อหารายได้ให้พอเพยีงที่จะน าไปช าระหนี้
เงนิกูใ้หค้รบถว้นตามสญัญาได ้แต่การขึน้อตัราภาษชีนิดอื่นๆย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัภาษชีนิดนัน้ 
 
4.4 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนตามหลกัการจดัเกบ็ภาษีท่ีดี 

ในหวัขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าหลกัการจดัเกบ็ภาษอีากรทีด่มีหีลายประการ
ซึ่งหลายหลกัการใกล้เคยีงกนั ดงันัน้ ในหวัข้อนี้ ผู้วจิยัจะวิเคราะห์ว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมอ่ยา่งไร 

เมื่อพิจารณาตามหลกัความร่วมมอืระหว่างนานาชาติ หลกัความแน่นอนชดัเจน หลกัความ
ประหยดัในการจดัเก็บภาษี หลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษี หลกัความเป็นกลางในทาง
เศรษฐกจิของภาษี และหลกัการส่งเสรมิประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ  แล้ว ผู้วจิยัเหน็ว่าการลดอตัรา
ภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมผีลกระทบในเชงิบวก ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
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(1) ตามหลกัความร่วมมอืระหว่างนานาชาติ (International Cooperation) ทีผู่ว้จิยัไดท้บทวน
วรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2 ประเทศต่างๆควรร่วมมอืสรา้งความปรองดองในการจดัเกบ็ภาษี
เพื่อลดการแขง่ขนัทางดา้นการจดัเกบ็ภาษรีะหว่างประเทศ  

ในหวัขอ้ 2.8 และ 2.9 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีนมทีีม่าจากความตกลงว่าดว้ยการใชม้าตรการก าหนดอตัราอากรร่วมกนัเพื่อจดัตัง้เขตการคา้
เสรอีาเซยีน  (CEPT-AFTA) ซึง่ก าหนดให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนใชอ้ตัราภาษีศุลกากรพเิศษทีเ่ท่ากนั
เป็นกลไกหลกัในการลดภาษีศุลกากรส าหรบัสนิคา้ในภูมภิาคอาเซยีนใหอ้ยู่ในระดบัต ่าเพยีงรอ้ยละ 0-5 
ซึ่งต่อมาความตกลง CEPT-AFTA ได้รบัการปรบัปรุงให้เป็นความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน 
(ATIGA) ซึ่งประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงหลกัเกณฑ์เรื่องการลดอตัราอากรขาเข้าตามตารางการลด
ภาษตีามพนัธกรณขีองขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

ดงันัน้ การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและตามความตกลงการคา้
สนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) จงึถือเป็นความร่วมมอืในการสร้างความปรองดองในการจดัเก็บภาษี
ระหว่างประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัความร่วมมอืระหว่างนานาชาติ ทัง้นี้   
สุภาภรณ์ ชาญณรงค ์และจริาวไิล ธารณปกรณ์ (2533: 2) สนบัสนุนขอ้สรปุดงักล่าวของผูว้จิยัว่า  

“เขตการค้าเสรอีาเซยีน (Asean Free Trade Area : AFTA) เป็นขัน้ตอนเบือ้งต้นของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีน โดยการก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อลดอุปสรรคทาง
ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยจะค่อยๆ ลดอตัราภาษนี าเขา้สนิคา้ประเภท
ต่างๆ ทลีะน้อยจนเกดิการคา้เสรใีนกลุ่มประเทศอาเซยีนในที่สุด ขณะเดยีวกนัประเทศสมาชกิ
ยงัคงมอีสิระในการก าหนดอตัราภาษศุีลกากรกบัประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนไดโ้ดยเสร”ี 
(2) ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.1 ของบทที่ 2 หลกัความแน่นอนชดัเจน 

(Certainty) ต้องการให้กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัความรบัผดิในการเสยีภาษีหรอืกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัสิง่ที่เป็น
โครงสรา้งของภาษ ี(เช่น ฐานภาษ ีอตัราภาษ ีวธิกีารและการค านวณภาษ)ี มคีวามแน่นอนชดัเจน หรอื
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎเกณฑ์ดงักล่าวต้องสามารถท าให้ผู้เสียภาษีและผู้จดัเก็บภาษีมองเห็นผลลพัธ์
ล่วงหน้าได ้และตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.2.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าอตัราอากร
เป็นปจัจยัหนึ่งที่ส าคญัในการค านวณภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากสนิค้าน าเข้า กล่าวคอื การเก็บภาษี
ศุลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้ตอ้งเกบ็ตามอตัราอากรทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราชก าหนด
พกิดัอตัราศุลกากร (ด ูภาคผนวก ข. และ ค.)  

นอกจากนี้ ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.9.2 และ 2.9.5 ของบทที่ 2 ตาม
ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตามความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) สนิค้าที่มถีิ่น
ก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีได้รบัการลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 และในบญัชอ่ีอนไหว
เหลืออัตราภาษีสุดท้ายที่ร้อยละ 5 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ทัง้นี้  กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ
กระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน และ
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจาก
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อาเซยีนให้เหลือร้อยละ 0 (ยกเว้นอากร) และร้อยละ 5 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงดงักล่าว (ดู 
ภาคผนวก ฉ. ช. และ ซ.) 

ผูว้จิยัเหน็ว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวน่าจะสอดคลอ้งกบัหลกัความแน่นอนชดัเจนที่
กล่าวมาข้างต้น เพราะการมีประกาศกระทรวงการคลงัลดอัตราอากรขาเข้าส าหรบัเขตการค้าเสรี
อาเซียนและส าหรบัสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียนท าให้กรมศุลกากรและผู้น าเข้าสินค้าสามารถ
มองเห็นผลลพัธ์หรอืท าให้กรมศุลกากรและผู้น าเข้าสนิค้ามคีวามชดัเจนในการค านวณภาษีศุลกากร
ส าหรบัสินค้าที่น าเข้าจากอาเซียนซึ่งแตกต่างจากค านวณภาษีศุลกากรส าหรบัสินค้าที่น าเข้าจาก
ประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนที่ต้องค านวณตามอตัราอากรที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากรท้ายพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร  

(3) ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.1และ 2.2.2 ของบทที ่2 หลกัความประหยดั
ในการจดัเก็บภาษี (Economy) หรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษี (Efficiency of 
Taxation) ต้องการให้มตี้นทุนที่ต ่าในการบรหิารจดัเก็บภาษีของเจา้หน้าที่และไม่ต้องการให้ผู้เสยีภาษี
ท าการหลบหลกีและหนีภาษ ีแต่ตอ้งการใหผู้เ้สยีภาษปีฏบิตัติามกฎหมายภาษดีว้ยความเตม็ใจและดว้ย
ค่าใชจ้า่ยทีต่ ่า นอกจากนี้ ผูว้จิยัพบว่าสาเหตุทีท่ าใหต้้นทุนในการจดัเกบ็ภาษแีละค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายภาษสีูง คอื ความยากและความซบัซ้อนของกฎหมายภาษีและการหลบหลกีและหนีภาษี 
และเพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปตามความต้องการของหลกัการดงักล่าว กฎหมายภาษี (ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายแม่บทหรือกฎหมายล าดับรอง) และวิธีการจดัเก็บภาษีจะต้องมีความง่ายและไม่ซับซ้อน 
นอกจากนี้ บทบญัญตัขิองกฎหมายทีจ่งูใจใหเ้กดิการหลบหลกีและหนีภาษตีอ้งมจี านวนไมม่าก  

เมื่อพจิารณาในแง่มุมการหลบหลกีและหนีภาษ ีผูว้จิยัเหน็ว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนบัสนุนหลกัความประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็
ภาษีทีก่ล่าวมาขา้งต้น กล่าวคอื นักวชิาการภาษเีชื่อกนัว่าอตัราภาษทีี่สูงจงูใจให้เกดิการหลบหลกีและ
หนีภาษี ดงันัน้ อตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิค้าที่มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนและตามความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) ทีไ่ดป้รบัลดลงเหลอืรอ้ย
ละ 0 (หรอืไม่มกีารจดัเก็บภาษี) และในบญัชอ่ีอนไหวเหลอือตัราภาษีสุดทา้ยที่รอ้ยละ 5 ย่อมที่จะลด
แรงจงูใจของผูน้ าเขา้สนิคา้ในการหลบหลกีและหนีภาษีศุลกากร เมื่อไม่มกีารหลบหลกีและหนีภาษหีรอื
เมือ่การหลบหลกีและหนีภาษลีดน้อยลง รฐับาลกไ็ม่จ าเป็นต้องใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่มากขึน้
ในการต่อต้านและตรวจจบัการหลบหลกีและหนีภาษี ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการบรหิารจดัเก็บภาษีของ
รฐับาลลดน้อยลง  

อย่างไรกต็าม แมว้่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนส่งผลดใีนดา้น
การลดลงของการหลบหลกีและหนีภาษีตามที่กล่าวมาขา้งต้น แต่เมื่อพจิารณาทางด้านความยากและ
ความซบัซ้อนของกฎหมายภาษีแลว้ ผู้วจิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีนน่าจะขดักบัหลกัความประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี ซึง่วเิคราะหไ์ด้
ดงันี้ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.5.1 ของบทที่ 2 และจากการสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.1.3 
(2) ของบทที ่3 ผูว้จิยัพบว่ากฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบวธิปีฏบิตัิและ
มรีายละเอยีดแบบฟอรม์การปฏบิตัิค่อนขา้งมาก นอกจากนี้ กฎหมายศุลกากรยงัเป็นกฎหมายที่ยากใน
การเข้าใจและสร้างความสบัสนในการใช้ ทัง้นี้ เป็นผลมาจากการที่กฎหมายศุลกากรประกอบด้วย
กฎหมายหลายฉบบัทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งและไดถู้กแกไ้ขปรบัปรงุเพิม่เตมิหลายครัง้  

ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะขดักบัหลกัความ
ประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การ
ยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการค้าเสรอีาเซยีน และประกาศกระทรวงการคลงั 
เรือ่ง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 
(หรอืไมม่กีารจดัเกบ็ภาษ)ี และรอ้ยละ 5 ทีอ่อกมาเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและ
ตามความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) (ดู ภาคผนวก ฉ. ช. และ ซ. ) ท าใหก้ฎหมายภาษี
ศุลกากรมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น เพราะประกาศดงักล่าวเพิ่มกฎเกณฑ์ในการค านวณภาษีศุลกากร
ส าหรบัสนิค้าที่น าเข้าจากอาเซยีนให้แตกต่างไปจากค านวณภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าที่น าเข้าจาก
ประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนทีต่้องค านวณตามอตัราอากรที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราช-
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร3  

นอกจากนี้ กรมศุลกากรยงัไดอ้อกประกาศกรมศุลกากรที ่1/2555 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละพธิกีาร
เกีย่วกบัการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน (ดู ภาคผนวก 
ฌ.) ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากร
ส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ประกาศกรมศุลกากรฉบบันี้ไดก้ าหนดระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละพธิี
การรวมทัง้เอกสารและแบบฟอรม์ทีผู่น้ าเขา้สนิคา้จากอาเซยีนต้องปฏบิตัซิึง่มรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก
ท าใหก้ฎหมายภาษศุีลกากรเพิม่ความซบัซอ้นและปฏบิตัยิากขึน้ไปอกี 

(4)  ตามหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจของภาษี  (Neutrality) หรือหลักความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจหรือหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ   (Economic 
Efficiency) ทีผู่้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2 ระบบภาษคีวรที่จะส่งเสรมิการ
ท างาน การลงทุน การออม และความส าเรจ็ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ หลกัการนี้สามารถท างานไดผ้ล
เมือ่ภาษมีคีวามเป็นกลางต่อการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิหรอืภาษไีมเ่ขา้ไปบดิเบอืนการตดัสนิใจในการ
ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน หรอืภาษีมผีลกระทบต่อต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดการ
ตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนน้อยที่สุด เพื่อก่อให้เกิดการสูญเปล่าทาง
เศรษฐกจิทีน้่อยทีสุ่ด 

นกัวชิาการภาษเีชื่อกนัว่าภาษเีขา้ไปยุง่เกีย่วและบดิเบอืนต่อการตดัสนิใจในการท ากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของผูเ้สยีภาษ ี เนื่องจากภาษถีอืเป็นการลดผลประโยชน์ในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่าง
                                                           
3 สนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีนทีไ่ดร้บัการลดอตัราอากรตามบญัชทีา้ยประกาศกระทรวงการคลงัมเีป็นจ านวนมาก (มหีลายรายการและหลาย
ประเภททัง้สนิคา้อุตสาหกรรมและสนิคา้เกษตรกรรม) (ด ูภาคผนวก ฉ. ช. และ ซ.) ในขณะทีส่นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนที่
ต้องค านวณตามอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในพิกดัอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพิกดัอัตราศุลกากรก็มเีป็นจ านวนมากเช่นกนั (ด ู
ภาคผนวก ค.) 
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หนึ่ง (หรอืเป็นต้นทุนในการด าเนินธุรกจิและการลงทุนของนักการค้าและนักลงทุนอย่างหนึ่ง (ธนภณ 
แกว้สถติย,์ 2546: 297-298)) การบดิเบอืนของภาษีต่อการตดัสนิใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ผู้เสยีภาษีก่อให้เกดิผลไม่จูงใจให้ท ากจิกรรมทางเศรษฐกิจหรอืก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ  

(จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 40-42) 
ผู้วิจยัขอยกตัวอย่างความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจในกรณีของการเก็บอากรขาเข้าจากสนิค้า

น าเข้า ดงันี้ เมื่อรฐับาลจดัเก็บอากรขาเข้าส าหรบัสินค้าที่น าเข้าไปแล้ว ผู้น าเข้าก็จะบวกรวมภาษี
ศุลกากรดงักล่าวเข้าไปกับราคาสินค้าน าเข้าและน าไปขายให้แก่ประชาชน เมื่อราคาสินค้าน าเข้า
ดงักล่าวบวกรวมกบัภาษีศุลกากร ราคาของสนิค้าน าเข้าที่สูงขึ้นจะไม่จูงใจให้ประชาชนบรโิภคสนิค้า
น าเขา้ชนิดนัน้ แต่ประชาชนอาจเลอืกบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศทีอ่าจมคีุณภาพ
ต ่ากว่าแต่ไม่ถูกจดัเก็บภาษีศุลกากร (ทัง้ที่อาจจะไม่ปรารถนาที่จะบรโิภคสนิค้านัน้)  ในขณะเดยีวกนั 
ผู้ประกอบการอาจเลอืกซื้อวตัถุดบิที่หาได้ภายในประเทศที่อาจมคีุณภาพต ่ากว่าแต่ไม่ถูกจดัเก็บภาษี
ศุลกากรมาใชใ้นการผลติสนิคา้ (ทัง้ทีอ่าจจะไม่ปรารถนาทีจ่ะเลอืกวตัถุดบินัน้) แทนวตัถุดบิที่น าเขา้จาก
ต่างประเทศซึง่ถูกจดัเกบ็ภาษศุีลกากร  
    การทีป่ระชาชนไม่เลอืกบรโิภคสนิคา้ทีถู่กจดัเก็บภาษศุีลกากรหรอืการทีผู่ป้ระกอบการไม่เลอืก
ซือ้วตัถุดบิทีถู่กจดัเกบ็ภาษศุีลกากรมาใชใ้นการผลติสนิคา้ อาจก่อใหเ้กดิความสูญเปล่าทางเศรษฐกจิได ้
ถ้าสินค้าหรือวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าหรือเป็นวัตถุดิบหรือเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ดีมี
คุณประโยชน์เหมาะสมกบัการบรโิภคและการผลติสนิค้าที่มคีุณภาพตามสภาพเศรษฐกจิ แต่ไม่ได้ถูก
จดัสรรภายใตร้ะบบการตลาดทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในทางเศรษฐกจิ   

หนึ่งในวธิีการลดการบดิเบือนของภาษีต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนทีผู่ว้จิยัพบ คอื การใชอ้ตัราภาษทีีเ่หมาะสม เช่น การใชอ้ตัราภาษสี่วนเพิม่ในการจดัเกบ็ภาษี
เงนิไดท้ีม่จี านวนน้อยและมอีตัราทีไ่ม่สูง การใชอ้ตัราภาษธีุรกจิเฉพาะทีไ่ม่สูง และมกีารยกเวน้การเกบ็
ภาษมีลูค่าเพิม่จากสนิคา้และบรกิารใหน้้อยทีสุ่ด เป็นตน้ (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 53-54) 

ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.9.2 และ 2.9.5 ของบทที ่2 อตัราอากรขาเขา้
ส าหรบัสนิค้าที่มถีิ่นก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) ได้ปรบัลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 และในบญัชอ่ีอนไหวเหลอื
อตัราภาษสีุดทา้ยทีร่อ้ยละ 5 (ไม่ลดลงเหลอืรอ้ยละ 0) การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวย่อมลดการ
บดิเบอืนของภาษีต่อการตดัสนิใจของประชาชนในการซื้อสนิค้าที่น าเข้าจากภูมภิาคอาเซยีน เพราะ
ต้นทุนในการซื้อสนิค้าประชาชนไม่สูง เนื่องจากไม่มกีารบวกรวมภาษีศุลกากรหรอืมกีารบวกรวมภาษี
ศุลกากรแต่เพยีงเลก็น้อยเขา้ไปในราคาสนิคา้ หรอืกล่าวอกีอย่างหนึ่ง เมื่อราคาสนิคา้น าเขา้จากภูมภิาค
อาเซยีนเป็นไปตามกลไกตลาดอยา่งแทจ้รงิ ราคาสนิคา้ดงักล่าวจงึจงูใจใหป้ระชาชนซือ้สนิคา้นัน้ 

นอกจากนี้  การลดอัตราอากรขาเข้าดงักล่าวจูงใจให้ผู้ประกอบการชาวไทยน าเข้าสินค้าทุน 
วตัถุดบิ และสนิค้ากึ่งส าเรจ็รูปเพิม่มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนผลติสนิค้าเพื่อขายในตลาด
ภายในประเทศและการผลติเพื่อการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ เพราะต้นทุนในการผลติสนิคา้ลดลง
เนื่องจากไม่มกีารบวกรวมภาษีศุลกากรหรอืมกีารบวกภาษีศุลกากรเพยีงเลก็น้อยเขา้ไปในราคาสนิค้า
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น าเขา้ งานเขยีนของชูศกัดิ ์จรญูสวสัดิ ์ ในหวัขอ้ 2.10.3.1 (3) ของบทที ่2 และขอ้คดิเหน็ของโชตมิา 
เอีย่มสวสัดกุิล และจนญัญา บณัฑกุุล ในหวัขอ้ 3.1.1 (3) ของบทที ่3 น่าจะสนับสนุนการวเิคราะหน์ี้ของ
ผูว้จิยั 

จากที่วิเคราะห์มาข้างต้น  การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจึง
สนับสนุนหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจของภาษีหรือหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพในทาง
เศรษฐกิจ เพราะภาษีศุลกากรลดการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน เนื่องจากภาษศุีลกากรส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชน
น้อยลง  

อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาตามหลกัความพอเพยีง หลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษ ีหลกั
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ครัง้ใหม่ ผู้วจิยัเห็นว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนมผีลกระทบในเชงิลบ ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(1) ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในเรื่องหลกัความพอเพยีง (Sufficiency) ในหวัขอ้ 2.2.2 
ของบทที่ 2 ผูว้จิยัพบว่าระบบภาษีควรทีจ่ะหารายได้ใหร้ฐับาลอย่างพอเพยีงเพื่อที่จะสามารถอุดหนุน
รายจา่ยสาธารณะไดใ้นระดบัทีป่รารถนา  

อย่างไรกต็าม ตามทีผู่ว้จิยัวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.3 (3) เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน รายไดข้องรฐับาลจากการจดัเก็บอากรขาเขา้เพื่อน ามาเป็นทุนอุดหนุน
รายจ่ายสาธารณะและน าไปช าระหนี้เงนิที่กู้ยมืย่อมลดน้อยลง รฐับาลอาจจ าเป็นต้องขึน้อตัราภาษีชนิด
อื่นๆเพื่อหารายไดท้ดแทน  

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาในเรื่องหลกัการหารายไดใ้หพ้อเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้โดยน าเอา
การเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิค้าส่งออกเขา้มาเกี่ยวขอ้งแลว้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนขดักบัหลกัการดงักล่าว กล่าวคอื แมก้ารลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีนช่วยท าให้ต้นทุนการผลติสนิคา้ลดลง การผลติสนิค้าขยายตวั การส่งออกสนิค้าของไทยไป
ยงัภูมภิาคอาเซยีนขยายตวัเพิม่ขึน้และมมีลูค่าการส่งออกสูงขึน้ ซึง่ช่วยเพิม่รายไดเ้งนิตราต่างประเทศ 
ตามทีว่เิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.2 และบทสมัภาษณ์ของ ดร.ธนวฒัน์ ผลวชิยั ในหวัขอ้ 3.2.1 (2) ของบทที ่3
น่าจะสนับสนุนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายก าหนดใหเ้ก็บภาษศุีลกากรจากสนิคา้ส่งออกเพยีง 9 
ประเภทเท่านัน้ และในปจัจบุนักรมศุลกากรจดัเกบ็อากรขาออกจากสนิคา้ส่งออกเพยีง 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ไมแ้ละหนังดบิ (ดู หวัข้อ 2.5.2.3 และภาคผนวก ง.) รายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรจากการส่งออก
สนิคา้ยอ่มมน้ีอย จงึขดักบัหลกัอ านวยรายได ้

อย่างไรก็ตาม การวเิคราะห์ข้อเสยีของการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนข้างต้นของผู้วิจยัน่าจะถูกทอนน ้ าหนักลง เมื่อน าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายได้จากการจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีเงนิได้เข้ามาพจิารณา กล่าวคอื แม้การลดอตัราอากรขาเข้าตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรจีะลดรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรซึง่ขดักบัหลกัอ านวยรายได ้แต่การลดอตัราอากรขา-
เขา้ดงักล่าวน ามาซึง่ผลดใีนทางการคา้และการเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่รวมทัง้ภาษเีงนิได ้กล่าวคอื  
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(1) แมจ้ะมกีารลดอตัราหรอืยกเลกิอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีน 
แต่สนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงถูกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากการน าเขา้ในอตัรารอ้ยละ 7 
ดงันี้ เมื่อการน าเข้าสินค้าจากอาเซียนเพิ่มมากขึ้น รฐับาลก็จะจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ได้มากขึ้นด้วย 
ขอ้คดิเหน็ของ ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในหวัขอ้ 3.1.2 (2) ย่อหน้าที ่2 และหวัขอ้ 3.1.3 (16) ของ  
บทที ่3 น่าจะสนบัสนุนการวเิคราะหน์ี้ของผูว้จิยั 

(2) เมือ่สนิคา้ทีน่ าเขา้มามรีาคาถูกลง ส่งผลใหเ้กดิการน าเขา้สนิคา้ทุนหรอืวตัถุดบิมากขึน้ ท าให้
การผลติสนิค้าภายในประเทศขยายตวัเพิม่มากขึน้ นอกจากการส่งออกสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ
แล้ว ผูผ้ลติสนิคา้ยงัสามารถขายสนิค้าที่ผลติได้มากขึน้ในตลาดภายในประเทศได้อกีดว้ย ซึง่จะท าให้
รฐับาลจดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากก าไรและภาษมีลูค่าเพิม่จากการขายสนิคา้ในประเทศไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย 
ขอ้คดิเหน็ดงัต่อไปนี้น่าจะสนบัสนบัสนุนน่าจะสนบัสนุนการวเิคราะหด์งักล่าว 

“แมก้ารเปิดเสรจีะท าใหร้ายไดข้องของประเทศทีไ่ดจ้ากการเกบ็ภาษศุีลกากรลดลง แต่ประเทศก็
จะมรีายไดจ้ากการเกบ็ภาษดีา้นอื่นสงูขึน้ เช่น เกบ็ภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูค่าเพิม่ไดม้ากขึน้ เมื่อ
มกีารซื้อขายมากขึน้ เป็นต้น นอกจากน้ี หากสนิค้าที่น าเขา้มาเป็นวตัถุดบิที่ป้อนเขา้สู่โรงงาน
เพื่อผลติเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูและส่งออกอกีต่อหนึ่ง มลูค่าของสนิคา้ดงักล่าวกจ็ะสูงขึน้ เมื่อขาย
ไปแลว้ ผูป้ระกอบการจะได้ก าไรเพิม่ขึน้ รฐัก็จะได้ภาษีเพิม่ขึน้ด้วยนัน่เอง” (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ AEC News Alerts, ข่าวประจ าวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556 
หน้า 7)  
นอกจากนี้ ขอ้คดิเหน็ของ รศ.ภาณนิี กจิพ่อคา้ ในหวัขอ้ 3.1.1 (10)  ของบทที ่3 และขอ้คดิเหน็

ของ ดร. อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในหวัขอ้ 3.1.1 (9) และ (10) บทที่ 3 น่าจะสนับสนุนการวเิคราะห์
ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ดี แม้การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะท าให้รฐับาลจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่จากการขายสนิค้าได้มากขึน้แต่ภาษีมูลค่าเพิม่เป็นภาษีที่จดัเก็บยากกว่าภาษีศุลกากร 
ตามทีส่มนึก แตงเจรญิ (2538: 246) ใหข้อ้สงัเกตว่า ภาษศุีลกากรมคีวามง่ายในดา้นการบรหิารจดัเกบ็ 
เนื่องจากภาษีศุลกากรจดัเก็บจากการไหลของสนิคา้ระหว่างประเทศทีถู่กจ ากดัอยู่ที่บรเิวณท่าเรอืที่จะ
เข้าหรอืออก สินค้าระหว่างประเทศจงึมสีภาพความพร้อมที่จะถูกเก็บภาษี ศุลกากรมากกว่าการค้า
ภายในประเทศ นอกจากนี้  ผู้วิจ ัยเห็นว่าถ้าการบริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลไม่มี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัและปราบปรามการหนีภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น การใช้ใบก ากบัภาษีปลอม)  
รวมทัง้ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการขอคืน
ภาษมีลูค่าเพิม่จากการส่งออกสนิคา้ แต่ไม่มกีารส่งออกสนิคา้จรงิ การใชก้ารจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่เพื่อ
อ านวยรายไดใ้หแ้ก่รฐับาลแทนทีภ่าษศุีลกากรอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้

(2) ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2 หลกัความเป็นธรรมในการ
จดัเกบ็ภาษ ี(Equity of Taxation) แบ่งออกเป็นหลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวตัง้และใน
แนวนอน หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวตัง้ต้องการให้บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่
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แตกต่างกนัแบกรบัภาระภาษีที่แตกต่างกนั ส่วนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวนอน
ตอ้งการใหบุ้คคลทีอ่ยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนัถูกจดัเกบ็ภาษเีท่ากนั  

อยา่งไรกต็าม ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.9.2 และ 2.9.5 ของบทที ่2 สนิคา้ที่
มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนและอยูใ่นบญัชลีดภาษไีดร้บัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีนและตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซยีน (ATIGA) เหลอืร้อยละ 0 ตัง้แต่ปี 2553 (ดู
ภาคผนวก ฏ.) ซึง่สนิค้าดงักล่าวเป็นสนิคา้ที่ทัง้กลุ่มผู้มรีายได้น้อยและกลุ่มผูม้รีายไดสู้งสามารถเลอืก
บรโิภคได้ เช่นนี้ ประชาชนทัง้สองกลุ่มแม้มรีายได้แตกต่างกันแต่ถ้าซื้อสนิค้าชนิดเดียวกันในราคา
เท่ากนัจะแบกรบัภาระภาษศุีลกากรเท่ากนัคอืรอ้ยละ 0 การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีนจงึไม่สนับสนุนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวตัง้ที่ต้องการให้กลุ่มผูม้รีายได้
สงูแบกรบัภาระภาษสีงูกว่ากลุ่มผูม้รีายไดน้้อย  

นอกจากนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกัความ
เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวนอนที่ต้องการให้บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดยีวกนัถูกจดัเก็บภาษี
เท่ากนัดว้ย เพราะกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและกลุ่มผู้มรีายได้สูงอยู่ในสถานการณ์ที่มรีายได้แตกต่างกนัแต่
แบกรบัภาระภาษศุีลกากรเท่ากนัคอืรอ้ยละ 0  

(3) ตามที่ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2 หลกัความเป็นธรรมในการ
กระจายรายไดค้รัง้ใหม่ (Equity of Income Redistribution) ต้องการให้รฐับาลจดัเกบ็ภาษีเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิหรอืความแตกต่างดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนในสงัคม 

อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้วจิยัวเิคราะห์ในหวัขอ้ 4.2 รฐับาลสามารถใช้การจดัเก็บภาษีทัง้ภาษี
ทางตรงและภาษทีางออ้มเพื่อลดจ านวนเงนิไดข้องผูม้รีายไดสู้งเพื่อลดความแตกต่างดา้นรายไดร้ะหว่าง
ประชาชน แต่เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนส าหรบัสนิคา้ทีท่ ัง้
กลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและผูม้รีายไดส้งูสามารถเลอืกบรโิภคได ้ผูม้รีายไดสู้งสามารถบรโิภคสนิคา้น าเขา้ทีม่ ี
ราคาถูกลง ปรมิาณเงนิในมอืของผู้มรีายได้สูงย่อมจะลดลงไม่มาก เช่นนี้ การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้
ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจงึไมส่นบัสนุนหลกัการดงักล่าว 

 
4.5 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า

เสรีอาเซียนตามหลกัการของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  
จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.1 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า ภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่

เกีย่วกบัการบรโิภคซึง่แบ่งเป็น 2 ชนิด คอื “อากรขาออก” (Export Duty) หรอืภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็จาก
สนิค้าส่งออก และ “อากรขาเข้า” (Import Duty) หรอืภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และในหวัขอ้ 2.3.1 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า หลกัการส าคญัของกฎหมายภาษอีากรระหว่าง
ประเทศ คอื หลกัความเป็นธรรม (Equity) และหลกัความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) หรอืหลกัความ
เป็นกลาง (Neutrality)   
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เมื่อพจิารณาตามหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมปีระสทิธภิาพในทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศแลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุน
กบัหลกัการทัง้สองประการดงักล่าว ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(1) ตามหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศที่ผู้วิจยัได้ทบทวน
วรรณกรรมในหวัขอ้ 2.3.1.1 ของบทที่ 2 ทุกประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิได้และการบรโิภค ควรต้อง
แบ่งสรรปนัส่วนภาษีที่จดัเก็บจากเงนิได้และการบริโภคนัน้อย่างเป็นธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี
ศุลกากรทีจ่ดัเกบ็จากการบรโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ การแบกรบัภาระภาษดีงักล่าวควรตกอยู่
กบัประชาชนผูบ้รโิภคในประเทศทีน่ าเขา้ หรอืไมค่วรผลกัภาระอากรขาเขา้ออกไปยงัประเทศผูส้่งออก 

อากรขาเข้าอาจถูกผลกัภาระออกไปสู่ประเทศที่ส่งออกได้ในกรณีที่เมื่อมกีารเก็บอากรขาเข้า
แล้ว ราคาสินค้าน าเข้าเมื่อบวกรวมกบัภาษีดงักล่าวจะสูงขึ้นซึ่งจะไม่จูงใจให้ประชาชนในประเทศที่
น าเขา้บรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้ การเกบ็อากรขาเขา้อาจท าใหช้าวต่างชาตใินประเทศผูส้่งออกต้องขายสนิคา้
ในราคาต ่าลง (ดว้ยเหตุผลทีว่่าราคาสนิคา้น าเขา้เมือ่บวกรวมกบัภาษดีงักล่าวจะไดไ้ม่สูงขึน้ซึง่จะจงูใจให้
ประชาชนในประเทศทีน่ าเขา้บรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้) ในกรณีเช่นนี้ ภาระภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้จะถูก
ผลกัออกไปสู่ประเทศทีส่่งออก การผลกัภาระภาษดีงักล่าวจงึขดักบัหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมาย
ภาษอีากรระหว่างประเทศ  

ผูว้จิยัเหน็ว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ท า
ให้ไม่มกีารจดัเก็บภาษีศุลกากรจากการน าเข้าสนิค้าจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ชาวต่างชาติใน
ประเทศอาเซยีนผูส้่งออกจงึไม่ต้องขายสนิค้าในราคาทีต่ ่าลง และไม่เกดิมกีรณีการผลกัภาระภาษทีีเ่ก็บ
จากสนิค้าน าเขา้ออกไปสู่ประเทศที่ส่งออกตามที่กล่าวในย่อหน้าก่อน เช่นนี้ การปรบัลดอตัราอากรขา
เข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนจงึไม่ขดักับหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศ  

(2) ตามหลกัความมปีระสทิธภิาพหรอืหลกัความเป็นกลางในทางกฎหมายภาษอีากรระหว่าง
ประเทศทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.3.1.2 ของบทที ่2 ภาษอีากรต้องไม่ขดัขวางต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ หรือต้องไม่ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุน
ภายในประเทศหรอืภายนอกประเทศ ภาษีอากรที่สอดคล้องกบัหลกัความมปีระสิทธิภาพจะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกจิการค้าระหว่างประเทศและส่งเสรมิการจดัสรรทรพัยากรทางเศรษฐกจิในโลก
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ผูว้จิยัเหน็ว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนส่งเสรมิหลกัความ
มปีระสทิธภิาพหรอืหลกัความเป็นกลางในทางกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ  เนื่องจากเมื่อรฐับาล
ปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 การลดอตัราภาษดีงักล่าวท า
ให้สนิคา้น าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมรีาคาถูกลงเพราะไม่มกีารบวกรวมภาษศุีลกากรเขา้ไป
ในราคาสนิคา้น าเขา้ ซึง่ส่งผลใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ (ส่งออกและน าเขา้) ในภูมภิาคอาเซยีนเพิม่มาก
ขึน้ และลดผลกระทบต่อการตดัสนิใจของประชาชนในการซือ้สนิคา้ทีน่ าเขา้จากภูมภิาคอาเซยีน รวมทัง้
ลดผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ประกอบการชาวไทยว่าจะเลอืกลงทุนภายในประเทศไทยหรอืใน
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ประเทศอื่นๆในภูมภิาคอาเซยีน เนื่องจากไม่ว่าจะลงทุนในประเทศไทยหรอืในประเทศอื่นๆในอาเซยีน 
วตัถุดบิในการผลติสนิคา้ (สนิคา้ในบญัชลีดภาษ)ี จะมรีาคาเดยีวกนั 

 
4.6 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า

เสรีอาเซียนตามหลกัความร่วมมือทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  
จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.3.2 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า ตามหลกัความร่วมมอืทาง

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆควรที่จะร่วมมอืกนัทางภาษีโดยก าหนดกฎเกณฑ์
ทางด้านภาษีให้สอดคล้องกันเพื่อให้การจดัเก็บภาษีมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การท า
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ (เช่น ขอ้ตกลงตลาดร่วมยุโรป) ถอืเป็นความร่วมมอืกนัทางภาษีเพื่อให้การ
จดัเกบ็ภาษใีนประเทศภาคสีมาชกิเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  

 ผู้วจิยัเห็นว่าการลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนสอดคล้องกบัหลกั
ความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ เพราะการลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวเป็นความ
ร่วมมอืทางด้านภาษีอากรของประเทศสมาชกิอาเซยีนที่เกดิมาจากการท าขอ้ตกลงระหว่างประเทศใน
ภูมภิาคอาเซยีน (ขอ้ตกลง CEPT – AFTA และขอ้ตกลง ATIGA) ทีก่ าหนดใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีน
ใช้อตัราอากรขาเขา้ที่เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั (รอ้ยละ 0-5) ส าหรบัสนิค้าในบญัชลีดภาษีที่มถีิน่ก าเนิด
จากภมูภิาคอาเซยีน 

 
4.7 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า

เสรีอาเซียนตามวตัถปุระสงคข์องภาษีศลุกากร 
เมื่อพจิารณาเกี่ยวกบัความหมาย ลกัษณะและขอบเขตของภาษศุีลกากรและวตัถุประสงคข์อง

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรที่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4 ของบทที ่2 แลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการ
ลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบัเรื่องดงักล่าว ซึ่งวเิคราะห์ได้
ดงันี้ 

(1) ตามความหมายของภาษีศุลกากรที่ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.4.1 ภาษี
ศุลกากรเป็นภาษีที่จดัเก็บจากการน าเข้าและส่งออกสนิค้า การค้าขายสินค้าระหว่างประเทศจงึเป็น
เป้าหมายหลกัในการจดัเกบ็ภาษ ีแมข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการคา้ขาย
สนิคา้ระหว่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีนซึง่ดเูหมอืนว่าจะสอดคลอ้งกบัความหมายของภาษศุีลกากร แต่
การส่งเสรมิการคา้ขายสนิคา้ตามขอ้ตกลงดงักล่าวท าโดยการลดภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการน าเขา้สนิคา้ 

ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.9.2, 2.9.3 และ 2.9.5 ของบทที ่2 ภาษทีีจ่ดัเกบ็
จากการน าเขา้สนิค้าที่มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและ
ตามความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) ได้ปรบัลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 และในบญัชอ่ีอนไหว
เหลอือตัราภาษีสุดทา้ยทีร่อ้ยละ 5 ในส่วนของการปรบัลดภาษดีงักล่าวเหลอืรอ้ยละ 0 ผูว้จิยัเหน็ว่าไม่
สอดคลอ้งกบัความหมายของภาษศุีลกากร เนื่องจากการปรบัลดดงักล่าวท าให้ไม่มกีารจดัเกบ็ภาษจีาก
การคา้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโดยการน าเขา้สนิคา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน  
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นอกจากนี้ การที่รฐับาลไม่จดัเก็บภาษีจากการน าเข้าสินค้าดงักล่าวท าให้รายได้ของรฐับาล
ลดลงตามทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหไ์วใ้นหวัขอ้ 4.3 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัหนึ่งในวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษี
ศุลกากรทีต่้องการใหร้ฐับาลจดัเกบ็ภาษศุีลกากรเพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องรฐับาลตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวน
วรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.1 ขอ้คดิเหน็ดงัต่อไปนี้น่าจะสนบัสนบัสนุนการวเิคราะห์นี้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.1 สมนึก แตงเจรญิ (2538: 238) กล่าวว่า ภาษทีีเ่กบ็
จากการน าเข้าสินค้าเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัของการด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศในการถูก
น ามาใช้เป็นมาตรการเพี่อแสวงหารายได้ บุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 153) กล่าวสนับสนุนว่า ภาษี
ศุลกากร มบีทบาทในการท ารายได้ให้รฐัค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ด ีบุญธรรม ราชรกัษ์ (2551: 153) ให้
ขอ้คดิเหน็ว่า  

“ในยุคโลกาภิวัตน์ระบบการภาษีศุลกากรได้มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือ 
นอกจากจะเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทีเ่ป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิภายในประเทศ
แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งภาษีศุลกากรยงัเป็นผลจากการที่ประเทศต้องปฏบิตัติามภาคี
อนุสญัญาทีป่ระเทศไดภ้าคยานุวตัรเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาอกีดว้ย”  
การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง

ภาษีศุลกากรซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรลดลง 
ขอ้คดิเหน็ของจนญัญา บณัฑกุุล ในหวัขอ้ 3.1.2 (4) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนในเรือ่งนี้ และตามขอ้มลู
ของวารสารการเงนิธนาคาร ภาษศุีลกากรของไทยมแีนวโน้มลดลงตามการเปิดเขตการคา้เสรี (การเงนิ-
ธนาคาร ฉบบัที ่303 กรกฎาคม 2007, หน้า 6)  

(2) เมื่อพจิารณาลกัษณะและขอบเขตของภาษศุีลกากรที่ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 
2.4.2 ผู้วจิยัเห็นว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบัเรื่อง
ดงักล่าว กล่าวคอื อากรขาเขา้เป็นภาษศุีลกากรทีม่ลีกัษณะและขอบเขตในทางเลอืกปฏบิตัเิพราะเป็นภาษทีีเ่กบ็
จากสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศ แต่จากการทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะห์ใน (1) ขา้งต้นการปรบัลดอตัราอากรขา
เขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ท าใหไ้ม่มกีารจดัเก็บภาษีจากสนิคา้ทีผ่ลติและ
น าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน  

(3) เมื่อพจิารณาวตัถุประสงคอ์ื่นๆของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรนอกเหนือจากวตัถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งรายได้ของรฐับาลแล้ว ผู้วิจยัเห็นว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ดงันี้ 

(3.1) ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.2 ของบทที ่2 การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรมี
วตัถุประสงค์อย่างหนึ่งเพื่อรกัษาเสถยีรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกจิ กล่าวคอื ในกรณีทีป่ระเทศ
ประสบปญัหาดุลการค้าและดุลการช าระเงนิ รฐับาลจะแก้ปญัหาโดยการปรบัอตัราอากรขาเขา้ทีจ่ดัเก็บ
จากสินค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากต่างประเทศให้สูงขึ้น เพื่อลดปรมิาณการน าเข้าสนิค้าฟุ่มเฟือยจาก
ต่างประเทศ 
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ในทางตรงกนัขา้ม หากประเทศไทยประสบปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิกบัประเทศใน
ภูมภิาคอาเซยีนในอนาคต การลดอตัราอากรขาเข้าตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะไม่สามารถ
ช่วยแก้ไขปญัหาดงักล่าวได้ เน่ืองจากการลดอตัราอากรขาเขา้จะส่งผลให้สนิค้าฟุ่มเฟือยที่น าเขา้จาก
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมรีาคาถูกลง ซึ่งไม่อาจลดปรมิาณการน าเขา้สนิค้าฟุ่มเฟือยจากประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีนลงได ้ 

(3.2) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.3 ของบทที ่2 การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร
จากการน าเข้าสินค้าหรืออากรขาเข้ามีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ ง  คือ เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ กล่าวคอื ในกรณีที่รฐับาลต้องการคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลติสนิค้าภายในประเทศ 
รฐับาลกจ็ะจดัเกบ็อากรขาเขา้จากสนิค้าประเภทนัน้ในอตัราทีสู่ง เพื่อใหส้นิค้าน าเขา้ประเภทนัน้มรีาคา
สงูจนไมส่ามารถขายแข่งขนักบัสนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศได้ และท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศมี
ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้ มรีาคาขายเพิม่ขึน้และสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้  

ในทางตรงกนัข้าม หากรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน 
สนิค้าที่ผลติได้ภายในประเทศที่เคยได้รบัการปกป้องคุ้มครองจะได้รบัผลกระทบทนัที เนื่องจากสนิค้า
น าเข้าประเภทนัน้จะมีราคาถูกลง ประชาชนอาจจะไม่เลือกบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตได้
ภายในประเทศทีม่รีาคาสูงกว่า ท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศมปีรมิาณการผลติลดลง และไม่สรา้งผล
ก าไรให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้จงึไม่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

(3.3) ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.6 ของบทที ่2 การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร
จากการน าเขา้สนิคา้มวีตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่ง คอื เพื่อแก้ไขภาวะสงัคม กล่าวคอื รฐับาลสามารถจดัเกบ็
อากรขาเขา้ในอตัราสูง เช่น รอ้ยละ 80 ของราคาสนิค้า เพื่อควบคุมปรมิาณการน าเขา้สนิค้าฟุ่มเฟือย
จากต่างประเทศเพื่อไมใ่หป้ระชาชนใชจ้่ายฟุ่มเฟือยและเพื่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

ในทางตรงกนัขา้ม การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 
จะไมส่ามารถป้องกนัความฟุ่มเฟือยของประชาชนได ้เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้จะส่งผลให้สนิคา้
ฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมรีาคาถูกลงมาก ซึ่งอาจจะไม่ลดปรมิาณการน าเข้า
สนิคา้ฟุ่มเฟือยจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนลงได ้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์บางประการของการจดัเก็บภาษีศุลกากรที่
ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4 ของบทที ่2 แล้ว ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างประการ ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(1) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.6 ของบทที ่2 การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร
จากการน าเขา้สนิค้ามวีตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่ง คอื เพื่อแก้ไขภาวะสงัคม โดยรฐับาลอาจลดหรอืยกเว้น
อากรขาเขา้ใหแ้ก่สนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการบรโิภคของประชาชนในประเทศ ดงันัน้ การลดอตัราอากร
ขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 หรอืการไม่จดัเก็บภาษีจากสนิค้าที่มคีวาม
จ าเป็นต่อการบรโิภคทีผ่ลติและน าเขา้จากประเทศในภมูภิาคอาเซยีน จงึช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ี้ 
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(2) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.4.3.5 ของบทที ่2 การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร
จากการน าเขา้สนิค้ามวีตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่ง คอื เพื่อเป็นเครื่องมอืทีท่ าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของระดบั
ราคาและตน้ทุนการผลติสนิคา้ เนื่องจากภาษศุีลกากร (อากรขาเขา้) เกบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศโดยไม่เกบ็จาก
สนิค้าที่ผลติไดภ้ายในประเทศ ผู้วจิยัเหน็ว่า การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์นี้ กล่าวคอื เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 การลดอตัราภาษีดงักล่าวท าให้สนิคา้น าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมี
ราคาถูกลง เนื่องจากไม่มกีารบวกภาษีศุลกากรเขา้ไปในราคาสนิค้าน าเขา้ ส่งผลใหม้กีารน าเขา้สนิค้า
ทุน วตัถุดบิ และสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูเพิม่มากขึน้ ช่วยใหก้ารผลติขยายตวัและลดต้นทุนในการผลติสนิค้า
เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรอืเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ  

 
4.8 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า

เสรีอาเซียนตามหลกัการจดัเกบ็ภาษีศลุกากร 
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตของกฎหมายภาษีศุลกากร หลักการส าคัญของ

กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและพกิดัอตัราศุลกากร ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีศุลกากร ความผดิ
ทางศุลกากร ระบบภาษีศุลกากรที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ เหตุผลในการจัดเก็บภาษีศุลกากร และ
หน่วยงานราชการทีจ่ดัเกบ็ภาษศุีลกากรที่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5 ของบทที ่2 แล้ว 
ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนมผีลกระทบทัง้ในเชงิบวกและ
เชงิลบต่อเรือ่งดงักล่าว ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้  

(1) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.1 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า กฎหมายภาษี
ศุลกากรเป็นกฎหมายที่เป็นพลวตัรไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ กฎหมายภาษีศุลกากรจะต้องถูก
ปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิให้ก้าวหน้าทนัต่อการเปลีย่นแปลงตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและการคา้ของ
โลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอตามพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยต้องปฏบิตัติามภาคอีนุสญัญาระหว่างประเทศที่
ได้ผูกพนัไว้ ผู้วจิยัเห็นว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเป็นการ
ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายภาษศุีลกากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการคา้ของ
โลกตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ ดงันัน้ การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึช่วยใหก้ฎหมายภาษี
ศุลกากรของไทยมวีวิฒันาการก้าวทนัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและการค้าของโลก บุญธรรม ราชรกัษ์ 
(2551: 158) กล่าวสนับสนุนว่า “อตัราอากรขาเขา้ลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิยุค
ใหม.่.. ทีร่ะบบการคา้ของโลกมแีนวโน้มเปิดเสรมีากขึน้” 

อย่างไรก็ตาม แม้การปรบัลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะช่วยให ้
เนื้อหาและขอบเขตของกฎหมายภาษีศุลกากรสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการค้า
ของโลก แต่จากการทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.1.1 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบดว้ยว่า การที่
กฎหมายภาษีศุลกากรถูกปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เติมหลายครัง้ท าให้กฎหมายภาษีศุลกากรมขี้อก าหนด
เกี่ยวกบัระเบยีบวธิปีฏบิตัิค่อนข้างมากและจดัเป็นกฎหมายที่มรีายละเอยีดแบบฟอร์มการปฏบิตัมิาก
ที่สุด เนื้อหาเรื่องเดียวกันมีบทบัญญัติอยู่ ในหลายมาตราหรืออยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ไม่อยู่ใน
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หมวดหมูเ่ดยีวกนั กฎหมายภาษศุีลกากรจงึเป็นกฎหมายค่อนขา้งทีจ่ะเขา้ใจยากและท าใหผู้ใ้ชก้ฎหมาย
เกดิความสบัสน ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหเ้นื้อหา
และขอบเขตของกฎหมายภาษศุีลกากรทีซ่บัซอ้นอยูแ่ลว้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้และปฏบิตัยิากขึน้ ซึง่ขดั
กบัหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษตีามทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหไ์วแ้ลว้ในหวัขอ้ 4.4   

(2) ถา้พจิารณาตามหลกัการในการค านวณภาษศุีลกากรอยา่งเครง่ครดัแลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกัการค านวณดงักล่าว ดว้ยเหตุผล 
2 ประการต่อไปนี้  

(ก) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.2.2 และ 2.5.2.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า
นอกจากสภาพสนิคา้ ราคาสนิคา้และการจ าแนกประเภทสนิคา้แลว้ อตัราอากรเป็นอกีหน่ึงปจัจยัส าคญั
ในการค านวณภาษศุีลกากรทีจ่ดัเกบ็จากสนิคา้น าเขา้ กล่าวคอื การเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้
ต้องเก็บตามอตัราอากรที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ดู
บญัชทีา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ค.) ทัง้นี้ ตามมาตรา 4 
วรรคแรกแห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและ
ตามความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) ประเทศไทยต้องปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบั
สนิค้าที่มถีิ่นก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีเหลอืร้อยละ 0 และในบญัชอ่ีอนไหวเหลอือตัราภาษี
สุดทา้ยทีร่อ้ยละ 5 (ด ูภาคผนวก ฎ. และ ฏ.) การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึท าให้ไม่สามารถ
ค านวณภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากสนิค้าน าเขา้ตามอตัราอากรตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 
วรรคแรกแห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได ้ 

(ข) จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.2.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าอตัราอากรศุลกากรม ี
2 ประเภท คอื อตัราอากรตามราคาและอตัราอากรตามสภาพ กรณีที่พกิดัอตัราอากรท้ายพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ไดก้ าหนดไว้ทัง้อตัราอากรตามราคาและอตัราอากรตามสภาพ 
(การจดัเก็บแบบผสม) ให้ใช้อตัราอากรที่เมื่อค านวณค่าอากรแล้วไดเ้งนิอากรสูงกว่าเป็นเกณฑใ์นการ
จดัเก็บภาษีศุลกากร เพื่ออ านวยรายได้จากการจดัเก็บภาษใีห้แก่รฐั ทัง้นี้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่เมื่อประเทศไทยต้องปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ส าหรบัสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษี ภายใต้
หลกัผลลพัธส์ุดทา้ย (the End Result) ท าให้ไม่ต้องมกีารใช้อตัราอากรตามราคาหรอือตัราอากรตาม
สภาพมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณค่าอากรในการจดัเก็บภาษีศุลกากรจากสนิค้าที่น าเขา้จากอาเซยีน 
ดงันี้ การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึเป็นอุปสรรคต่อการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการท ารายไดใ้หแ้ก่รฐั  

(3) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.2.3 และ 2.5.2.4 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า 
การเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้ตอ้งเกบ็ตามอตัราอากรตามราคาหรอืตามสภาพตามทีก่ าหนดไว้
ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร อย่างไรก็ตาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรมีอี านาจที่จะประกาศลด หรอืยกเว้น หรอืเรยีก
เกบ็อากรพเิศษเพิม่จากอตัราทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร 
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กไ็ด ้โดยอาศยัอ านาจตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 และมาตรา 14 แห่งพระราช
ก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ไดใ้หอ้ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยความเหน็ชอบ
ของคณะรฐัมนตรีในการออกประกาศยกเว้น ลดหรอืเพิ่มอากรจากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตรา
ศุลกากรส าหรบัสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากประเทศทีร่ว่มลงนามหรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
หรอืความตกลง  

ผู้วิจยัพบว่ารฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีได้ออก
ประกาศยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อตกลงระหว่างประเทศหลายกรณี ประกาศ
กระทรวงการคลงัทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน คอื 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจาก
อาเซยีนลงวนัที่ 6 มกราคม 2555 ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากร
ศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน ฉบบัที ่3 ลงวนัที ่21 มกราคม 2551 และฉบบัที ่4 ลงวนัที ่18 
มถุินายน 2551 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและตามความตกลงการคา้สนิคา้
ของอาเซยีน (ATIGA)  (ด ูภาคผนวก ฉ. ช. และ ซ.) ซึง่สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าทีข่อง
รฐัในหวัขอ้ 3.1.3 (2), (4) และ (5) ของบทที ่3 

ในความเห็นของผู้วจิยั เมื่อวเิคราะห์ตามหลกัการของระบบภาษีที่ดอีย่างเคร่งครดั  ประกาศ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ ี

หลกัการในเรื่องระบบภาษีอากรที่ดตี้องการให้กฎหมายภาษีถูกบญัญตัิหรอืตราไว้โดยรฐัสภา 
เพราะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนทีเ่หมาะสมผ่านทางกระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐัสภา (F. 
Lagerberg อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 228) ผูว้จิยัพบว่ากฎหมายภาษปีระกอบดว้ยกฎหมายภาษี
แม่บทที่ออกโดยรฐัสภา (เช่น พระราชบญัญตัิ ประมวลกฎหมาย) และกฎหมายภาษลี าดบัรอง (เช่น 
พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสัง่ หรอืระเบยีบ) (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 227) ดว้ย
เหตุผลทีเ่กดิจากการวเิคราะห์ต่อไปขา้งล่างนี้ กฎหมายภาษีแม่บทสอดคลอ้งกบัหลกัการในเรื่องระบบ
ภาษีอากรทีด่ ีในขณะที่ประกาศกระทรวงการคลงัที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ ี 

(ก) ระบบภาษอีากรทีด่ตี้องการใหก้ฎหมายภาษถีูกบญัญตัิหรอืตราไว้โดยรฐัสภา เนื่องจากการ
จดัเก็บภาษีอากรเป็นค าสัง่ของภาครฐัที่มผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ประชาชนไม่
สามารถใชเ้งนิที่หามาได้ทัง้หมดเพราะเขาจ าเป็นต้องเกบ็เงนิบางส่วนไวเ้พื่อการช าระภาษีอากร กล่าว
อกีอย่างหนึ่ง ภาษอีากรลดความสามารถในการใชจ้่ายเงนิของประชาชน ผลทีต่ามมาก็คอื ภาษอีากรมี
ผลกระทบต่อสทิธขิองประชาชนในการใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิและกระทบต่อเสรภีาพในการใชช้วีติ
ของประชาชน ดังนัน้ การตรวจสอบ การยนิยอมหรอืการอนุมตัิของประชาชนทัง้ประเทศผ่านทาง
กระบวนการบญัญตักิฎหมายของรฐัสภาซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนจงึควรไดร้บัเป็นอนัดบัแรก
ก่อนทีก่ฎหมายภาษีอากรจะถูกออกมาใชบ้งัคบักบัประชาชน เมื่อกฎหมายภาษแีม่บทเป็นกฎหมายที่
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ออกโดยรฐัสภาหรอืถูกเปลีย่นแปลงแก้ไขโดยรฐัสภา กฎหมายภาษแีม่บทจงึสอดคลอ้งกบัหลกัการเรื่อง
ระบบภาษอีากรทีด่ ี (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 228) 

(ข) กฎหมายภาษแีมบ่ททีอ่อกโดยรฐัสภาอาจขาดกฎเกณฑท์ีเ่ป็นรายละเอยีดและกฎเกณฑท์าง
เทคนิคทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ฎหมายภาษแีม่บทมผีลใชบ้งัคบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อแก้ไขปญัหาน้ี อาจ
มีบทบัญญัติในกฎหมายภาษีแม่บทให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายบริหารในการออกค าสัง่หรือระเบียบ
(กฎหมายภาษีล าดบัรอง) ที่เกี่ยวข้องกบักฎเกณฑท์ี่เป็นรายละเอยีดและกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อให้
กฎหมายภาษแีม่บทมผีลบงัคบัใช้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยรฐัสภาไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายภาษี
แมบ่ทฉบบัใหม ่และในกรณีทีจ่ าเป็น ค าสัง่หรอืระเบยีบดงักล่าวสามารถทีจ่ะถูกแก้ไขในภายหลงัไดโ้ดย
ไมต่อ้งรบกวนการใชเ้วลาทีม่คีุณค่าของรฐัสภา (E. Martin, ed., อา้งในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 236)  

กฎหมายภาษแีมบ่ทไดม้อบอ านาจใหอ้งคก์รฝา่ยบรหิารท าการออกกฎหมายภาษลี าดบัรองดงัน้ี 
 กฎหมายภาษลี าดบัรองทีอ่อกมาโดยการเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีคอื พระราชกฤษฎกีา  
 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัมอี านาจในการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั 

และระเบยีบกระทรวงการคลงั  
 อธบิดขีองหน่วยงานรฐับาล (เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามติ มอี านาจ

ในการออกประกาศอธบิด ีและค าสัง่กรมฯ) 
ตามหลกัการที่กล่าวมาขา้งต้น องค์กรฝ่ายบรหิารควรออกกฎหมายภาษลี าดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง

กบักฎเกณฑท์ีเ่ป็นรายละเอยีดและกฎเกณฑท์างเทคนิคเพื่อสนับสนุนการท างานหรอืการบงัคบัใช้ของ
กฎหมายภาษแีม่บท องค์กรฝ่ายบรหิารไม่ควรออกกฎหมายภาษีล าดบัรองในเรื่องโครงสรา้งที่ส าคญั
ของภาษ ี(เช่น หน่วยภาษ ีฐานภาษ ีอตัราภาษ)ี หรอืขอบเขตของกฎหมายภาษลี าดบัรองไม่ควรขยาย
ไปถงึเรือ่งโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษ ีเพราะโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษคีวรอยู่ภายใต้การตรวจสอบและ
ควบคุมโดยรฐัสภา (จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 248) 

การลดอตัราภาษี การเพิม่อตัราภาษี การยกเวน้ภาษี การหกัลดหย่อนต่างๆเป็นเรื่องเกี่ยวกบั
โครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษีทีเ่กี่ยวขอ้งและกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในการใชท้รพัยากร
ทางเศรษฐกจิของเขา เรือ่งเกี่ยวกบัภาษเีหล่านี้ควรทีจ่ะถูกบญัญตัเิป็นกฎหมายภายใต้กระบวนการทาง
นิตบิญัญตัขิองรฐัสภา เนื่องจากแสดงถงึความยนิยอมของประชาชนทัง้หมด กล่าวอกีอย่างหนึ่ง เรื่อง
โครงสรา้งที่ส าคญัของภาษีเหล่านี้ควรถูกก าหนดโดยพระราชบญัญตัภิาษีที่ออกโดยรฐัสภา (จริศกัดิ ์
รอดจนัทร,์ 2555: 248) 

ดังนั ้น  เมื่ อวิเ คราะห์ตามหลักการของระบบภาษีที่ดี อย่ าง เคร่ งครัด แล้ว  ประกาศ
กระทรวงการคลงัที่เกี่ยวข้องกบัการลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน จงึไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ ีเพราะประกาศดงักล่าวถอืเป็นกฎหมายภาษลี าดบัรอง
แต่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษีซึง่ถอืเป็นโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษีทีค่วรอยู่ภายใต้กระบวนการทาง
นิตบิญัญตัขิองรฐัสภา การที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบรหิารสามารถออก
ประกาศกระทรวงการคลงัลดอตัราอากรไดจ้งึเปรยีบเสมอืนว่ากฎหมายภาษลี าดบัรองอยู่เหนือกฎหมาย
ภาษีแม่บทในเรื่องอตัราภาษีที่เป็นโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษีทีบ่ญัญตัอิยู่ในมาตรา 4 วรรคแรกแห่ง 
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พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของ รศ.ภาณินี กจิพ่อคา้ ในหวัขอ้ 3.1.3 
(6) เชงิอรรถที ่6 ของบทที ่3 สนบัสนุนการวเิคราะหน์ี้ 

อย่างไรก็ด ี นักวชิาการและเจา้หน้าที่ของรฐัทีผู่้วจิยัได้ไปสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการ
ออกประกาศกระทรวงการคลงัที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีตาม
ขอ้คดิเหน็ในหวัขอ้ 3.1.3 (6) ของบทที ่3 ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ในทางหลกัการโดยรวมแลว้ ถ้าการ
ด าเนินกระบวนการบญัญตัิกฎหมายโดยรฐัสภาตามปกตใินเรื่องที่เกี่ยวกบัโครงสร้างส าคญัของภาษี
เหล่านี้ จะท าใหร้ะบบภาษเีปลีย่นแปลงไดไ้ม่ทนักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ผู้วจิยัขอเสนอแนะว่า ภายหลงัจากองค์กรฝ่ายบริหารจดัท าร่างกฎเกณฑ์เก่ียวกบั
โครงสร้างท่ีส าคญัของภาษีเหล่าน้ีแล้ว ควรเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวฒิุสภาอนุมติัภายใต้
กระบวนการทางรฐัสภาท่ีก าหนดขึ้นไว้เป็นพิเศษ ซ่ึงมีความรวดเรว็กว่าการด าเนินกระบวนการ
บญัญติักฎหมายโดยรฐัสภาตามปกติ ส่วนขอ้เสนอแนะอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบังานวจิยันี้ ผูว้จิ ัยจะ
น าเสนอในหวัขอ้ 5.2.2 ของบทที ่5 

(4) เมื่อพจิารณาในเรื่องผลกระทบของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากร
ขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะลดผลกระทบในเชงิปรปกัษ์ ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(4.1) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องผลกระทบดา้นราคาของสนิคา้ในหวัขอ้ 2.5.3.1 
ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่าการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้ส่งผลกระทบใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้มรีาคา
สูงขึ้น ภาระภาษีศุลกากรตกอยู่กับผู้บริโภคสินค้าที่น าเข้ามากกว่าที่จะตกอยู่กับผู้ผลิตสินค้าใน
ต่างประเทศ ดงันัน้ เมือ่มกีารปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 
หรอืการไม่จดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิค้าที่น าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน จงึช่วยลดผลกระทบ
ดา้นราคาของสนิคา้ต่อผูบ้รโิภค 

(4.2) เมื่อพจิารณาผลกระทบด้านการบรโิภคที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.3.2
ผูว้จิยัพบว่าการจดัเกบ็อากรขาเขา้จากสนิคา้ทีน่ าเขา้ท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้ชนิดนัน้มรีาคาสูงขึน้ เมื่อราคา
สนิค้าสูงขึน้ ย่อมส่งผลกระทบให้ปรมิาณการบรโิภคสนิค้าชนิดนัน้ลดต ่าลง และถ้าหากสนิคา้ชนิดนัน้มี
ความจ าเป็นต่อการบรโิภคของประชาชนภายในประเทศ ความเสยีหายต่อประชาชนภายในประเทศ 
ย่อมเป็นผลตามมา ดงันัน้ เมื่อมกีารปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเหลอื
รอ้ยละ 0 หรอืการไม่จดัเก็บภาษศุีลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ย่อมท าให้
ราคาสนิคา้นัน้ต ่าลง ปรมิาณการบรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้ย่อมมมีากขึน้ ผลกระทบดา้นการบรโิภคของภาษี
ศุลกากรยอ่มลดลง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาในเรื่องผลกระทบด้านการผลติที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมใน
หวัขอ้ 2.5.3.3 ของบทที่ 2 ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน
น่าจะส่งผลกระทบต่อการผลติภายในประเทศ กล่าวคอื เมื่อการจดัเกบ็อากรขาเขา้ท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้มี
ราคาสงูขึน้ ซึง่ท าใหป้ระชาชนบรโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้ลดลงและหนัไปบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีส่ามารถ
ผลติไดภ้ายในประเทศแทน  โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ท าการผลติชนิดเดยีวกนักบัสนิค้าที่
น าเขา้และถูกเกบ็อากรขาเขา้จะขยายตวัเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารผลติสนิคา้ในประเทศเตบิโตมากขึน้ แต่เมื่อมี
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การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 หรอืการไม่จดัเกบ็ภาษี
ศุลกากรจากสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ย่อมท าใหร้าคาสนิคา้น าเขา้นัน้ต ่าลงและอาจ
ส่งผลใหป้ระชาชนเลอืกบรโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีนแทนทีจ่ะบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีส่ามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศ เช่นนี้  ผลกระทบต่อการผลิตสินค้าภายในประเทศย่อมตามมาโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศทีท่ าการผลติชนิดเดยีวกนักบัสนิค้าทีน่ าเขา้ซึง่ไดร้บัการปรบัลดอตัราอากร
ขาเขา้อาจท าการผลติสนิคา้ลดน้อยลงและปิดกจิการลงในทีสุ่ด  

(5) ตามที่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.4 ของบทที ่2 ผู้วจิยัพบว่าความผดิทาง
ศุลกากรมหีลายประเภท เช่น ความผดิฐานลกัลอบหนีภาษ ีความผดิฐานส าแดงเทจ็ เป็นต้น ผูว้จิยัเหน็
ว่า การลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนน่าจะท าให้การกระท าความผิดทาง
ศุลกากรลดน้อยลงลง เพราะการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้น่าจะลดแรงจงูใจในการกระท าความผดิทาง
ศุลกากร เนื่องจากผู้น าเข้าสนิค้าจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนไม่ต้องเสยีอากรขาเข้าหรอืเสยีภาษี
ศุลกากรน้อยลง 

(6) ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.5 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่าระบบภาษี
ศุลกากรทีก่ าหนดขึน้เป็นพเิศษ เช่น สนิคา้ผ่านแดน คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น การอนุญาตใหน้ าเขา้ชัว่คราว 
สหภาพศุลกากร เขตการค้าเสร ีและย่านอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มวีตัถุประสงค์เพื่อยกเว้นการ
จดัเกบ็ภาษศุีลกากรหรอืใหเ้สยีภาษศุีลกากรไปก่อนแลว้ขอคนืภายหลงั ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากร
ขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนน่าจะช่วยสนับสนุนวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ระบบภาษี
ศุลกากรทีก่ าหนดขึน้เป็นพเิศษ เพราะการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ท าใหผู้น้ าเขา้สนิคา้จากประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีนไมต่อ้งเสยีอากรขาเขา้หรอืเสยีภาษศุีลกากรน้อยลง 

(7) ตามที่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.6 ของบทที่ 2 ผูว้จิยัพบว่ามเีหตุผลหลาย
ประการที่สนับสนุนให้มีการจดัเก็บภาษีศุลกากร เหตุผลที่ส าคัญได้แก่ เหตุผลทางด้านอัตราการ
แลกเปลี่ยนสินค้า เหตุผลในการปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกิด เหตุผลในการต่อสู้กับค่าแรงต ่าของ
ต่างประเทศ และเหตุผลดา้นอื่นๆเพีอ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิและเป้าหมายทีม่ใิช่ทางเศรษฐกจิ
ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะท าใหเ้หตุผลที่สนับสนุน
การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรมนี ้าหนกัอ่อนดอ้ยลง ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

(ก) ตามเหตุผลทางดา้นอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ในหวัขอ้ 2.5.6.1 ของบทที ่2 การเกบ็ภาษี
ศุลกากรท าใหป้ระเทศหนึ่งสามารถปรบัอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้ของตนใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบได ้ซึ่ง
จะเป็นการเพิม่ผลประโยชน์ที่ได้จากการส่งสินค้าออก ทัง้นี้เพราะถ้าปรบัอตัราอากรขาเข้าให้สูงขึ้น 
สนิค้าที่น าเข้าก็จะมรีาคาสูงขึ้น ซึ่งท าให้อตัราการน าเข้าลดลง โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
สามารถท าการผลติและส่งออกสนิคา้ได้มากขึน้ ซึง่ท าใหอ้ตัราการส่งออกเพิม่ขึน้ แต่เมื่อมกีารปรบัลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ย่อมท าให้ราคาสนิคา้น าเขา้จาก
อาเซยีนลดต ่าลง ซึง่อาจส่งผลใหอ้ตัราการน าเขา้เพิม่มากขึน้ เช่นนี้ โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
อาจท าการผลติและส่งออกสนิคา้ลดน้อยลง 
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(ข) ตามเหตุผลทางด้านการปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิในหวัขอ้ 2.5.6.2 ของบทที่ 2 ภาษี
ศุลกากรไดถู้กน ามาใช้เพีอ่ปกป้องบรษิทัและธุรกจิในอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศที่มตี้นทุนการผลติที่
สูงจากการแข่งขนัของบรษิทัและธุรกจิเก่าๆที่ด าเนินมานานในต่างประเทศ โดยรฐับาลจดัเกบ็อากรขา
เขา้จากสนิค้าที่น าเขา้จากต่างประเทศในอตัราที่สูงเพื่อให้สนิค้าน าเขา้นัน้มรีาคาสูงจนไม่สามารถขาย
แข่งขนักบัสนิคา้ที่ผลติภายในประเทศได้  ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนลง สนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีนจะมรีาคาถูกลงจนสามารถขายแข่งขนักบั
สนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศได้ เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ท าใหเ้หตุผลการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อการ
ปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิอ่อนลง 

(ค) ตามเหตุผลทางดา้นการต่อสูก้บัค่าแรงงานของต่างประเทศในหวัขอ้ 2.5.6.3 ของบทที่ 2 
ภาษศุีลกากรไดถู้กน ามาใชเ้พีอ่ป้องกนัผลผลติทีใ่ชค้่าแรงต ่าจากต่างประเทศไม่ใหเ้ขา้ไปแข่งขนั แต่เมื่อ
รฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนลง สนิค้าที่เป็นผลผลติจากการใช้
ค่าแรงต ่าในประเทศในภูมภิาคอาเซยีน เช่น ลาว กมัพูชา เวยีดนาม และพม่า และน าเขา้มาในประเทศ
ไทยจะมรีาคาถูกลงไปอกี ซึง่อาจท าใหผู้ผ้ลติสนิคา้ในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากสนิคา้น าเขา้ราคา
ถูก และอาจท าใหผู้ผ้ลติสนิคา้ในประเทศไทยต้องปรบัลดค่าแรงซึง่จะมผีลกระทบต่อมาตรฐานการครอง
ชพีของแรงงานภายในประเทศ เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ท าใหเ้หตุผลการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อการ
ต่อสูก้บัค่าแรงงานของต่างประเทศอ่อนลง 

(ง) เมื่อพิจารณาเหตุผลที่สนับสนุนให้มกีารเก็บภาษีศุลกากรเพี่อบรรลุเป้าหมายที่มใิช่ทาง
เศรษฐกจิในหวัขอ้ 2.5.6.4 ของบทที ่2 ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีนน่าจะท าใหเ้หตุผลทีส่นบัสนุนดงักล่าวมนี ้าหนกัอ่อนดอ้ยลง ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

ตามเหตุผลทางด้านการป้องกนัประเทศในหวัข้อ 2.5.6.4.1 ของบทที่ 2 ภาษีศุลกากรได้ถูก
น ามาใชเ้พื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภททีม่คีวามส าคญัต่อการป้องกนัประเทศเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถด้านการผลติ แต่เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนลง สนิคา้ประเภทเดยีวกนัทีน่ าเขา้จากอาเซยีนจะมรีาคาถูกลง ซึง่อาจลดความสามารถดา้นการ
ผลติของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศทีผ่ลติสนิคา้ประเภทนัน้   

นอกจากนี้ ตามเหตุผลทางด้านการอนุรกัษ์วฒันธรรมและค่านิยมที่ดงีามในหวัข้อ 2.5.6.4.2 
ของบทที ่2 ภาษศุีลกากรไดถู้กน ามาใชเ้พื่อปกป้องสนิคา้ประเภทหตัถกรรมและสนิคา้พืน้เมอืงขนาดเลก็
ชนิดต่างๆภายในประเทศจากสนิค้าน าเขา้จากต่างประเทศที่มรีาคาต ่ากว่าและเพื่อป้องกนัการน าเข้า
สนิคา้ประเภทอุตสาหกรรมและสนิคา้จากโรงงานขนาดใหญ่ในต่างประเทศทีผ่ลติในปรมิาณมาก แต่เมื่อ
รฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนลง สนิค้าที่น าเขา้จากอาเซยีนที่มี
ราคาต ่ากว่าเนื่องจากการผลติจากโรงงานขนาดใหญ่ในอาเซยีนในปรมิาณมาก จะมรีาคาต ่าลงไปอกีจน
อาจสามารถแยง่ตลาดสนิคา้ประเภทหตัถกรรมและสนิคา้พืน้เมอืงทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ 

 (จ) เมื่อพจิารณาเหตุผลที่สนับสนุนให้มกีารเก็บภาษีศุลกากรเพี่อแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของ
ระบบเศรษฐกจิในหวัขอ้ 2.5.6.4.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนน่าจะท าใหเ้หตุผลทีส่นบัสนุนดงักล่าวมนี ้าหนกัอ่อนดอ้ยลง ซึง่วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
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ตามเหตุผลทางด้านภาวะการว่างงานในหวัข้อ 2.5.6.4.3.1 ของบทที่ 2 ภาษีศุลกากรได้ถูก
น ามาใชเ้พื่อเพิม่การว่าจา้งงานในขณะที่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย เนื่องจากภาษี
ศุลกากรท าใหส้นิค้าน าเขา้จากต่างประเทศมรีาคาสูงขึน้ซึง่ช่วยป้องกนัไม่ให้สนิคา้น าเขา้เขา้ไปแข่งขนั
กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศที่รฐับาลต้องการปกป้อง แต่เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเข้าตาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนลง การปรบัลดอัตราภาษีดงักล่าวจะท าให้สนิค้าน าเข้าจากอาเซียน
สามารถเขา้ไปแขง่ขนักบัอุตสาหกรรมภายในประเทศทีร่ฐับาลตอ้งการปกป้องไดม้ากขึน้ เนื่องจากสนิคา้
ที่น าเข้าจากอาเซียนจะมรีาคาถูกลง ซึ่งอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในประเทศที่รฐับาลต้องการ
ปกป้องลดปรมิาณการผลติลงและเกดิการลดการว่าจา้งงานในอุตสาหกรรมประเภทนัน้ตามไปดว้ย 

ตามเหตุผลทางดา้นการกระตุ้นการลงทุนในหวัขอ้ 2.5.6.4.3.2 ของบทที่ 2 ภาษศุีลกากรไดถู้ก
น ามาใชเ้พื่อกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ ในกรณีทีภ่าษศุีลกากรช่วยจ ากดัการน าเขา้สนิคา้ประเภท
อุตสาหกรรม การจ ากัดการน าเข้าดังกล่าวจะกระตุ้นการพัฒนาความสามารถด้านอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและกระตุ้นการไหลเขา้ของเงนิทุนจากต่างประเทศ แต่เมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขา
เขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนลง การปรบัลดอตัราภาษดีงักล่าวน่าจะลดบทบาทการจ ากดัการ
น าเขา้สนิคา้ประเภทอุตสาหกรรมจากอาเซยีน ซึง่น่าจะท าใหส้นิคา้ประเภทอุตสาหกรรมจากอาเซยีนเขา้
ไปแข่งขนักับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้มากขึ้น การพัฒนาความสามารถด้านอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและการไหลเขา้ของเงนิทุนจากต่างประเทศน่าจะลดลง  

นอกจากนี้ การจดัเกบ็ภาษีศุลกากรจากสนิค้าฟุ่มเฟือยทีน่ าเขา้จากต่างประเทศจะเพิม่สดัส่วน
ของการออมต่อรายไดข้องบุคคลทีร่ ่ารวย แต่เมือ่รฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีนลง สนิคา้น าเขา้จากอาเซยีนจะมรีาคาถูกลง ถ้าบุคคลทีร่ ่ารวยซือ้สนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีน
มากขึน้ เงนิออมของบุคคลทีร่ ่ารวยทีจ่ะน าไปใชจ้่ายในการลงทุนยอ่มจะลดลง  

ตามเหตุผลทางด้านการต่อต้านการทุ่มตลาดในหวัข้อ 2.5.6.4.3.3 ของบทที่ 2 การทุ่มตลาด
เกดิขึน้เมื่อผูข้ายคดิราคาสนิคา้ส่งออกต ่ากว่าราคาขายภายในประเทศ ภาษศุีลกากรสามารถถูกใชเ้ป็น
มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด เนื่องจากภาษีศุลกากรสามารถต่อต้านการก าหนดราคาดงักล่าวโดยท า
ใหร้าคาสนิคา้น าเขา้สงูขึน้ แต่เมือ่รฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนลง 
การปรบัลดอตัราภาษดีงักล่าวน่าจะลดบทบาทของภาษศุีลกากรในการถูกใชเ้ป็นมาตรการต่อต้านการ
ทุ่มตลาด เพราะหากผูข้ายสนิค้าจากประเทศในอาเซยีนลดราคาสนิคา้ส่งออกมายงัประเทศไทยเพื่อทุ่ม
ตลาดในประเทศไทย การก าหนดราคาสนิค้าที่ส่งออกจากประเทศนัน้เข้ามายงัประเทศไทยจะไม่ถูก
ต่อตา้นโดยการท าใหส้นิคา้นัน้มรีาคาสงูขึน้ดว้ยผลของการลดอตัราภาษศุีลกากร  

(8) ตามทีผู่ว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.7 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่ากรมศุลกากรมี
อ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัหลายประการ คอื จดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้น าเขา้-ส่งออก
ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  

ผูว้จิยัเหน็ว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนลดบทบาทหน้าทีข่อง
กรมศุลกากรในการจดัเก็บภาษีจากสนิค้าน าเขา้จากอาเซยีนและการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
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ศุลกากรและกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร แต่เพิม่บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการสนับสนุน
และส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เนื่องจากการไม่จดัเก็บอากรขาเขา้หรอืจดัเกบ็อากรขาเขา้ต ่าลงท า
ใหส้นิคา้น าเขา้จากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนมรีาคาถูกลง ส่งผลใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ (ส่งออกและ
น าเขา้) ในภูมภิาคอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ซึ่งช่วยให้การผลติสนิค้าในประเทศขยายตวั และท าให้การค้า
สนิคา้ระหว่างประเทศขยายตวัเพิม่ขึน้  

วชิยั มากวฒันสุข (2551: 25) กล่าวสนับสนุนการวเิคราะหข์องผูว้จิยัขา้งต้นว่า “บทบาทและ
ภารกจิของกรมศุลกากรทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก จากเดมิทีมุ่ง่ผลส าเรจ็ในการจดัเกบ็ภาษอีากรขาเขา้
และขาออกเป็นส าคญั แปรเปลีย่นภารกจิมาเป็นการสนับสนุนส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ” 

นอกจากนี้ John Crotty (อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543: 65) ไดก้ล่าวว่าสาเหตุประการ
หนึ่งของการคอรร์ปัชนัในหน่วยงานศุลกากรในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก คอื อตัราภาษีที่สูงเกนิไปสรา้ง
แรงจงูใจใหธุ้รกจิหาทางทุจรติเพื่อลดภาระภาษ ีเช่น การตดิสนิบนเจา้หน้าทีเ่พื่อหนีภาษ ีดงันี้ ผูว้จิยัจงึ
เหน็ว่าการปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนน่าจะช่วยขจดัปญัหาการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ในกรมศุลกากร เนื่องจากผูน้ าเขา้สนิคา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนไม่ต้องเสยีอากรขาเขา้
หรอืเสยีภาษีศุลกากรในอตัราทีต่ ่า บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรทีโ่ปร่งใสย่อมลดอุปสรรคทางการคา้
ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการสนบัสนุนและส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  

Michael H. Lane (อ้างในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก., 2543: 61) กล่าวสนับสนุนการวเิคราะหข์อง
ผูว้จิยัขา้งตน้ว่า  

“ศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มคีวามส าคญัยิง่ในการเป็นขอ้ต่อที่ก่อให้เกดิการค้าระหว่างประเทศ 
และไม่ใช่เป็นเพยีงหน่วยงานที่มหีน้าที่จดัเก็บภาษีให้กบัภาครฐัเท่านัน้ แต่เป็นหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดความมัน่คงในทางเศรษฐกิจการเมอืงและสงัคม ดงันัน้  การด าเนินงานขององค์กร
จะต้องสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกฝ่ายว่าการ
ด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นทีต่ ัง้” 
 

4.9 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนตามหลกัการค้าระหว่างประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.6.1 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่าประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศมหีลายประการ กล่าวคอื เมื่อการค้าระหว่างประเทศขยายตวั เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศและของโลกโดยรวมกข็ยายตวัตาม ยิง่หากสนิคา้และบรกิารสามารถเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนได้
อย่างสะดวกและเสรมีากขึน้ การคา้ระหว่างประเทศก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศและผลกัดนั
การจา้งงานใหข้ยายตวัเรว็ขึน้ นอกจากนี้ การคา้ระหว่างประเทศยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์อกีหลายประการ
ดงันี้ 

(1) ก่อให้เกิดการขยายตัวของการผลิตสินค้าภายในประเทศทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

DPU



151 
 

 

(2) ท าให้ประชากรของประเทศมสีินค้าอุปโภคและบรโิภคเพิม่ชนิดขึ้น (คอื สินค้าที่ผลติได้
ภายในประเทศและสนิค้าที่น าเขา้มาจากต่างประเทศที่มคีุณภาพหรอืมาตรฐานสูง) ท าให้ฐานะความ
เป็นอยูข่องประชาชนสงูขึน้ 

(3) ท าใหป้ระชากรของประเทศมโีอกาสเรยีนรูก้จิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคา้ ทีส่ าคญั คอื ดา้น
เทคโนโลยแีละดา้นการบรหิารจดัการ 

(4) ท าใหป้ระเทศทีน่ าเขา้สนิคา้และบรกิารจากต่างประเทศไดม้าซึง่สนิคา้และบรกิารในปรมิาณ
และคุณภาพทีส่งูกว่าทีป่ระเทศของตนสามารถผลติได ้

(5) ท าใหแ้ต่ละประเทศท าการผลติตามความถนัดจากปจัจยัที่ตนมอียู่อย่างจ ากดัร่วมกบัปจัจยั
และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ซึง่ท าให้แต่ละประเทศสามารถท าการผลติและส่งออกสนิค้าประเภทที่
ตนมคีวามไดเ้ปรยีบในการผลติ และสัง่สนิคา้เขา้ทีต่นมคีวามเสยีเปรยีบในการผลติ  

(6) การส่งสนิคา้ออกสามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศทีก่ าลงัพฒันาเพราะ
การคา้ระหว่างประเทศท าใหป้ระเทศทีก่ าลงัพฒันาสามารถพึง่พาตลาดต่างประเทศทีม่กี าลงัซือ้มากกว่า
ตลาดในประเทศ 

(7) การผลติสนิค้าเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศที่กว้างขวางท าให้มรีายได้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศและรายไดจ้ากการเกบ็ภาษอีากรจากการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่สามารถน ามาใชจ้่ายในการ
ลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ 

(8) การขยายการผลิตสนิค้าเพื่อส่งออกท าให้มกีารว่าจ้างงานและเพิม่รายได้ของประชากร
ภายในประเทศ ซึ่งท าให้เกิดความต้องการสนิค้าและบรกิารที่ผลติภายในประเทศมากขึน้ และท าให้
ตลาดภายในประเทศขยายตวักวา้งขวางยิง่ขึน้  

อย่างไรก็ตาม ในหวัข้อ 2.6.2 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่าถึงแมว้่าการค้าระหว่างประเทศจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์หลายประการ แต่ในขณะเดยีวกนัการค้าระหว่างประเทศถูกโต้แยง้ว่ามขีอ้เสยีอย่าง
น้อย 4 ประการ คอื 

(1) การคา้ระหว่างประเทศก่อใหเ้กดิการพึง่พาตลาดต่างประเทศซึง่เป็นทีม่าของสนิคา้และบรกิาร
ชนิดต่างๆ ซึง่เป็นการไมร่กัษาผลประโยชน์ของประเทศ 

(2) ประเทศทีพ่ึง่พาการส่งสนิคา้ออกและการสัง่สนิคา้เขา้จะไดร้บัผลกระทบและความยากล าบาก
ในเวลาทีเ่กดิสงคราม  

(3) ประเทศที่พึ่งพาอาศัยการค้าระหว่างประเทศจะประสบปญัหาความไร้เสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิในขณะที่เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่า เนื่องจากระดบัราคาสนิคา้บางประเภทอาจสูงขึน้ ปรมิาณ
การผลติตกต ่า ประชากรว่างงานและรายไดข้องประชากรตกต ่า  

(4) สนิค้าน าเขา้จากต่างประเทศอาจเขา้มาท าลายสนิค้าบางประเภทที่ผลติได้ภายในประเทศ   
เพราะการผลติสนิคา้ภายในประเทศมตีน้ทุนสูงและการผลติภายในประเทศเป็นอุตสาหกรรมแรกเกดิ 

แม้การค้าระหว่างประเทศจะมขี้อเสียตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ในทางปฏิบตัิแล้ว รฐับาลของ
ประเทศต่างๆจะมมีาตรการและนโยบายในการแก้ไขข้อเสียและยงัคงด าเนินการค้ากบัประเทศ
อื่นๆ แมก้ระนัน้กต็าม ยงัมอุีปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศอื่นๆอกีทีผู่ว้จิยัไดพ้บในหวัขอ้ 2.6.3 ของ
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บทที ่2 ดงันี้ 
(1) การที่ร ัฐบาลใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากรเพื่อจ ากัดปริมาณสินค้าขาเข้าเพื่อคุ้มครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ 
(2) การที่รฐับาลใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรฐัและเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม

ภายในประเทศเป็นอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ กล่าวคอื การใชอ้ตัราอากรขาเขา้กบัสนิคา้เพื่อ
ใชใ้นการผลติทีไ่ม่เท่ากนั แตกต่างตามชนิด ประเภท อตัราอากรขาเขา้จงึเป็นต้นทุนทีแ่ฝงมากบัปจัจยั
การผลติเพื่อส่งออก และอตัราอากรขาเขา้ทีค่่อนขา้งสูงเป็นภาระของผูน้ าเขา้วตัถุดบิและสนิคา้ทีต่้องใช้
ในการผลติเพื่อการส่งออก ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่งออกมตี้นทุนการผลติที่สูง อตัราอากรขาเขา้จงึมผีล
ต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่งออก นอกจากนี้ โครงสรา้งของภาษีศุลกากรที่ขาดความเป็นระบบ มี
ฐานภาษีกว้างและมลีกัษณะซบัซ้อนท าให้ภาคเอกชนเสยีค่าใช้จ่ายและเวลามากขึน้ในการปฏบิตัติาม
กฎหมายภาษี ภาคเอกชนบางกลุ่มจงึอาจหลบเลี่ยงการจ่ายภาษ ีหรอืให้สนิบนแก่เจา้หน้าที่เพื่อเร่งรดั
ระยะเวลาการท างานของเจา้หน้าทีศุ่ลกากรใหร้วดเรว็ขึน้อนัน ามาซึง่การเพิม่ตน้ทุนของสนิคา้  

(3) การที่ร ัฐบาลใช้มาตรการด้านโควตาเพื่อควบคุมปริมาณการน าเข้า เพื่อการปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ การลดลงของการน าเข้าสนิค้าจากการใช้มาตรการด้านโควตาจะส่งผล
กระทบต่อต่างประเทศเพราะท าใหส้นิคา้ออกของต่างประเทศลดลง ประเทศทีก่ารส่งออกสนิคา้ลดลงจะ
ใชม้าตรการต่างๆเพื่อตอบโตห้รอืเพื่อเป็นการแกแ้คน้  

(4) การคอรร์ปัชนัในการน าเขา้หรอืส่งออกสนิคา้เป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ เพราะมี
ผลท าใหต้น้ทุนการผลติและการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการสูงขึน้และท าลายขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของสนิคา้ในตลาดโลก การคอรร์ปัชนัมสีาเหตุจากวฒันธรรมการใหส้นิบนในกระบวนการน าเขา้
และส่งออก ความซบัซอ้นของการด าเนินงาน กฎ ระเบยีบที่ยุ่งยาก และการขาดหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่
ชดัเจน ปญัหาการคอรร์ปัชนัในการน าเขา้หรอืส่งออกสนิคา้อาจแก้ไขโดยการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้
มาใชใ้นการน าเขา้และส่งออกหรอืว่าจา้งใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนินการในการจดัการทางดา้นการน าเขา้และ
ส่งออกแทนหน่วยงานของรฐั 

(5) การคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที่กรมศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและน าเขา้เพราะท าให้
ต้นทุนการผลติและการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสูงขึ้น ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ กรมศุลกากรมี
หน้าที่ในการจดัเก็บภาษีจากการน าเข้าและส่งออกสินค้าและเป็นจุดตรวจสินค้าน าเข้าและส่งออก 
ภาคเอกชนบางส่วนจงึจ่ายเงนิเพื่อให้เจา้หน้าที่ท างานตามหน้าที ่บางส่วนตดิสนิบนเพื่อหลบเลี่ยงภาษ ี
หรอืบางส่วนรว่มมอืกบัเจา้หน้าทีท่ าการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อการหลบเลีย่งไม่จ่ายภาษหีรอืจ่ายในอตัราที่
ไม่ถูกต้อง เช่น ภาคเอกชนน าของเขา้ในช่องทางปกต ิแต่ตดิสนิบนเจา้หน้าทีเ่พื่อใหป้ระเมนิพกิดัอตัรา
ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น หรอืประเมนิราคาต ่ากว่าที่ควรจะเป็น หรอืประเมินราคาต ่ากว่าราคาน าเขา้จรงิ ๆ 
หรอืเจา้หน้าทีช่่วยใหภ้าคเอกชนขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่ (ภาษซีือ้) ได ้ทัง้ทีภ่าคเอกชนไม่มกีารส่งออกจรงิ 
หรอืมกีารส่งออกจรงิแต่ราคาที่ส่งออกไม่ถูกต้องหรอืภาคเอกชนใช้ใบก ากบัภาษีปลอม การหลบหลกี
ภาษีศุลกากรมีผลกระทบไปถึงการจดัเก็บภาษีสรรพามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษมีลูค่าเพิม่มผีลกระทบรนุแรงมากกว่าภาษทีีค่ านวณจากมลูค่าการน าเขา้ 
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มลูเหตุแห่งการคอรร์ปัชนัหน่วยงานศุลกากรมหีลายประการ ทีส่ าคญั คอื  
(1) การมกีฎเกณฑ์ระเบยีบปฏบิตัขิองกรมศุลกากรที่ไม่ชดัเจนคลุมเครอืซึ่งก่อให้เกดิการใช้

อ านาจในการวนิิจฉัยของเจา้หน้าที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ค าสัง่ใดทีผู่ป้ระกอบการจะต้องปฏบิตั ิมกัจะรูก้นั
ในหมูผู่ป้ฏบิตังิานของรฐั 

(2) งานศุลกากรมลีกัษณะความรบัผดิชอบค่อนขา้งกว้าง ท าใหม้พีธิกีารหรอืระเบยีบขอ้ปฏบิตัิ
ในการน าเขา้และส่งออกทียุ่่งยากซ ้าซอ้นมากเกนิไป มขี ัน้ตอนทีเ่ป็นราชการและซบัซอ้น ความซบัซอ้น
และยุ่งยากของระเบียบปฏิบตัิไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิ มผีลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนัน้ได้ บางครัง้การออกค าสัง่ใหม่ท าไปโดยไม่ได้ยกเลกิค าสัง่เก่า ท าให้เจา้หน้าที่เลอืกใช้
กฎหมายได ้

(3) มกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท์ัง้ภายในประเทศและนอกประเทศอยู่เสมอเนื่องจากเงื่อนไข
ทางการคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  

(4) การขาดซึ่งแนวทางในการท างานที่ชัดเจน การขาดการตรวจสอบ และการขาดระบบ
เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ  

(5) อตัราภาษทีีส่งูเกนิไป 
(6) การมโีครงสร้างพิกดัศุลกากรที่ยุ่งยาก ซ ้าซ้อน และมกีารคุ้มครองบางอุตสาหกรรม ซึ่ง

ก่อใหเ้กดิตน้ทุนกบัอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเป็นการสรา้งเงือ่นไขและเป็นภาระใหเ้กดิแก่ผูป้ระกอบการ 
จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ได้ว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขต

การค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศของไทยและเป็นปจัจยัส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศนอกเหนือจากปจัจยัอื่นทีผู่ว้จิยัไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.6.4 ของบทที ่2 ตามเหตุผลดงันี้ 

(1) การคา้ระหว่างประเทศมปีระโยชน์หลายประการ แมม้ขีอ้โต้แยง้ว่าการค้าระหว่างประเทศมี
ขอ้เสยี แต่ขอ้โต้แยง้ดงักล่าวเป็นขอ้โต้แยง้ของลทัธชิาตนิิยมซึ่งสามารถถูกคดัค้านได้ด้วยเหตุผลที่ว่า
ประเทศที่ท าการคา้ระหว่างประเทศได้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลีย่นสนิคา้ทีผ่ลติจากแหล่งผลติ
ในหลายๆประเทศมากกว่าขอ้เสยี และประเทศต่างๆสามารถก าหนดมาตรการและนโยบายในการ
แก้ไขข้อเสียได้ 

(2) แม้รฐับาลของประเทศต่างๆจะมมีาตรการและนโยบายในการแก้ไข เย ียวยาข้อ เส ีย
ของการคา้ระหว่างประเทศกต็าม ยงัมอุีปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศอื่นๆอกี อุปสรรคทีส่ าคญั คอื 
การที่ร ัฐบาลใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐและ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และการคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร เพราะเพิม่ต้นทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้
ระหว่างประเทศ 

(3) มาตรการทางภาษีอากรและการคอร์รปัชันของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสร้างอุปสรรคทาง
การค้าระหว่างประเทศเพิม่ต้นทุนใหแ้ก่ผู้น าเขา้และส่งออกสนิคา้ เนื่องจากอตัราอากรขาเขา้ทีร่ฐับาล
จดัเกบ็จากวตัถุดบิและสนิค้าน าเขา้ที่ต้องใช้ในการผลติเพื่อการส่งออก ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมส่งออกมี
ต้นทุนการผลติทีสู่ง เพราะอตัราอากรขาเขา้เป็นต้นทุนแฝงมากบัปจัจยัการผลติเพื่อส่งออก นอกจากนี้ 
อตัราอากรขาเข้าที่สูงซึ่งเป็นภาระของผู้น าเข้าและเพิม่ต้นทุนของสนิค้า จูงใจให้ผู้น าเข้าบางกลุ่มให้
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สนิบนแก่เจา้หน้าที่กรมศุลกากรหรอืร่วมมอืกบัเจา้หน้าที่ท าการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อการหลบเลี่ยงไม่
จา่ยอากรขาเขา้หรอืจา่ยในอตัราทีไ่มถู่กตอ้ง 

(4) นอกจากการปฏริปูกรมศุลกากรแลว้ ยงัมมีาตรการอื่นๆทีช่่วยลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่าง
ประเทศและเป็นปจัจยัส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ที่ส าคญัคือ ระเบียบการค้าโลกใหม่และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ใช้การปรบัลดอัตราอากรขาเข้าเป็นปจัจยัช่วยในการลด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคอื อตัราอากรขาเข้าที่ต ่าลดแรงจูงใจในการให้สนิบนแก่
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและลดต้นทุนในการผลิตสนิค้า ระเบยีบการค้าโลกใหม่และการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิตอ้งการใหก้ารคา้ระหว่างประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มเศรษฐกจิมลีกัษณะเสรมีกีารด าเนินกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิที่มคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัโดยการยกเลกิการกดีกนัในทางการค้าต่างๆ ซึ่งรวมถงึการ
ยกเลกิภาษศุีลกากรหรอืลดอตัราภาษเีพื่อลดตน้ทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศ  

ดงันี้  ผู้วิจยัจึงเห็นว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนช่วยลด
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศของไทยกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.6.5 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่า ภายหลงั
สงครามโลก การคา้ของประเทศไทยขยายตวัและเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติและการส่งออก
จากสนิคา้ทีอ่าศยัทรพัยากรและแรงงานจ านวนมากไปสู่การใชเ้ทคโนโลยทีีสู่งขึน้ เนื่องจากประเทศไทย
ไดด้ าเนินการดงันี้  

(1) เปิดเสรทีางการค้ามากขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการใช้มาตรการ
ภาษีศุลกากรเพื่อปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมที่ผลติสนิคา้ทดแทนการน าเขา้ มาเป็นนโยบายส่งเสรมิ
การส่งออก  

(2) ด าเนินนโยบายเปิดตลาดตามพนัธะข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO)   

(3) เชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกตามกระแสโลกาภวิตัน์ในดา้นการคา้เช่นเดยีวกบัประเทศเปิดอื่นๆ 
และ  

(4) เปิดรบัการลงทุนจากต่างประเทศไดใ้นปรมิาณทีม่าก เนื่องจากประเทศไทยมนีโยบายการคา้
ทีเ่หมาะสมและเศรษฐกจิทีพ่ฒันาอย่างมัน่คง  

ดงันี้ ผู้วิจยัเห็นว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนซึ่งช่วยลด
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศของไทยกบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีนดงัทีว่เิคราะหไ์วข้า้งต้น น่าจะ
เป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานทัง้ 4 ประการข้างต้น ในการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศของไทยใหม้ากยิง่ขึน้ 
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4.10 วิเคราะหข้์อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนตามวตัถปุระสงค์ของประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และกฎบตัรอาเซียน  

ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.8.1.2 และ 2.8.1.4 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่า
ประชาคมอาเซยีนมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนใน 3 ด้าน 
กล่าวคอื ความร่วมมอืทางด้านการเมอืงและความมัน่คงของอาเซยีน ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจ 
และความร่วมมอืทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเป็นหนึ่งในความร่วมมอื
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสรมิการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซยีนเพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งทางเศรษฐกจิและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสมาชกิอาเซยีนในตลาดโลก 
โดยการมตีลาดและฐานการผลิตร่วมกนัหรอืมกีารเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทุน เงนิทุน และ
แรงงานฝีมอือย่างเสร ีนอกจากนี้ การมตีลาดและฐานการผลิตร่วมกันยงัน าไปสู่ความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนภายในภมูภิาคโดยประชากรของประเทศในอาเซยีนสามารถเลอืกบรโิภคสนิคา้/บรกิารไดอ้ย่าง
หลากหลาย  

นอกจากนี้ ตามทีผู่ว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.8.1.3 ของบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่ากฎบตัร
อาเซยีนเป็นกฎหมายรองรบัการจดัตัง้เป็นประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีนก าหนดวตัถุประสงคข์อง
อาเซียนไว้หลายประการ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน คือ เพื่อ
ส่งเสรมิความมัน่คงเศรษฐกิจ เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มเีสถียรภาพ ความมัง่คัง่ มี
ความสามารถในการแขง่ขนัสงู เพื่อใหป้ระชาชนในภมูภิาคมคีวามอยูด่กีนิด ี

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัเห็นว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกฎบตัร
อาเซยีน เพราะการลดอตัราภาษีศุลกากรดงักล่าวถอืเป็นความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีน และการลดอตัราภาษีศุลกากรดงักล่าวท าใหม้กีารคา้ขายสนิคา้ภายในภูมภิาค
อาเซยีนอยา่งเสรมีากยิง่ขึน้เพราะการกดีกนัทางการคา้ลดน้อยลงหรอืไม่มกีารกดีกนัทางการคา้โดยการ
ตัง้ก าแพงภาษี (กรณีลดอตัราภาษีเหลอืรอ้ยละ 0) นอกจากนี้ การลดอตัราภาษีศุลกากรดงักล่าวเพิม่
ความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นการคา้สนิคา้ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในตลาดโลก เนื่องจากการ
ลดอตัราภาษดีงักล่าวท าใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกลดลง และการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าว
ท าใหส้นิคา้น าเขา้จากอาเซยีนมรีาคาถูกลด ท าใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์จากการที่มสีนิคา้อุปโภคบรโิภค
ทีม่คีุณภาพและรปูแบบหลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ในราคาทีถู่กลง  
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) ทีส่นับสนุนดว้ยขอ้คดิเหน็ของ
นกัวชิาการ เจา้หน้าทีข่องรฐัและผูท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาทีเ่ป็นหวัขอ้ของ
การวจิยั การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ กล่าวคอื   

(1) ศกึษาความรว่มมอืทางดา้นกฎหมายภาษขีองประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในอาเซยีน โดย
ศกึษาในเชงิลกึในประเดน็ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนทีป่ระเทศไทยไดท้ ากบัประเทศสมาชกิอาเซยีน
อื่นๆดว้ยการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนั ทัง้นี้ การศกึษานี้เชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศด้วย เนื่องจากความร่วมมอืทางด้านภาษีระหว่างประเทศตามข้อตกลงเขตการค้าเสรถีือเป็น
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงดว้ย 

(2) วเิคราะหใ์นเชงิทฤษฎี (Theoretical Analysis) ถงึผลกระทบของการลดอตัราภาษศุีลกากร
ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนทัง้ในขอ้ดแีละขอ้เสยีเพื่อหาค าตอบว่า การลดอตัราภาษีศุลกากร
ดงักล่าวสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎแีละหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่

(3) ท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษศุีลกากร ซึง่เป็น
สาระส าคญัในการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรขีองประเทศไทยหรอืของอาเซยีนทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ
อยูก่บัประเทศคู่เจรจาต่างๆในอนาคต 

จากวตัถุประสงค์ของการวจิยัที่กล่าวข้างต้น การวจิยันี้จงึมเีนื้อหาสาระส าคญัอยู่  3 ส่วน 
กล่าวคอื  

(1) การศกึษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความร่วมมอืทางดา้นกฎหมายภาษขีองประเทศไทย
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆด้วยการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนั เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบไป
ด้วยการศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน หลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนและการลดอัตราภาษีศุลกากร ซึ่งได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค แนวความคิดและ
วตัถุประสงค์ในการจดัเกบ็ภาษี หลกัการจดัเก็บภาษทีี่ดี หลกัการและหลกัความร่วมมอืทางกฎหมาย
ภาษีอากรระหว่างประเทศ ทฤษฎแีละวตัถุประสงค์ของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ หลกัการ
จดัเก็บภาษีศุลกากร หลักการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีเบื้องหลังเขตการค้าเสรี หลักการและ
วตัถุประสงค์ของข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ประชาคมอาเซยีน กฎบตัรอาเซยีน และประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน  

(2) การวเิคราะห์ข้อดแีละข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน โดยผูว้จิยัไดน้ าหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายทีก่ล่าวใน (1) มาใชใ้นการ
วเิคราะห ์รวมทัง้น าขอ้คดิเหน็ของนกัวชิาการและเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ว้จิยัไดไ้ปสมัภาษณ์และ
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บทสมัภาษณ์ของผู้ที่เป็นที่ยอมรบัเชื่อถอืได้ในสาขาที่เกี่ยวขอ้งที่ตพีมิพ์ในเอกสารของทางราชการมา
ช่วยในการวเิคราะหด์ว้ย 

(3) การท าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
ของประเทศไทยหรอืของอาเซยีนทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิอยูก่บัประเทศคู่เจรจาต่างๆในอนาคต  

ในหวัขอ้ 5.1 นี้ ผู้วจิยัขอสรุปผลการวจิยัในเนื้อหาสาระส าคญั 2 ส่วนแรกก่อน หลงัจากนัน้ 
ผูว้จิยัจะน าผลทีส่รปุไดไ้ปใชใ้นการท าขอ้เสนอแนะในหวัขอ้ 5.2  

 
5.1.1 สรปุผลการวิจยัเก่ียวกบัความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
 
5.1.1.1 สรปุผลหลกัการค้าเสรีและข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

ผลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจยัพบว่า “การค้าเสรี” คือ การซื้อขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างสองประเทศขึน้ไปทีไ่ม่มมีาตรการทางภาษีและมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษมีากดีกนั
หรอืเป็นอุปสรรคในทางการคา้ระหว่างกนั 

ลกัษณะส าคญัของ “การคา้เสร”ี คอื แต่ละประเทศจะเลอืกผลติเฉพาะสนิค้าที่ตนมคีวามถนัด
และมตีน้ทุนการผลติทีต่ ่า ไมม่กีารเกบ็ภาษีและไม่มขีอ้จ ากดัทางการคา้ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ไมม่กีารควบคุมการน าเขา้หรอืส่งออกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ  

“เขตการคา้เสร”ี หมายถงึ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของสองประเทศขึน้ไปเพื่อท าความตกลง
ทางด้านการค้า โดยมเีป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกนัภายในกลุ่มที่ท าขอ้ตกลงให้เหลอืน้อย
ทีสุ่ดหรอืเป็นรอ้ยละ 0 และใชอ้ตัราภาษปีกตทิีสู่งกว่ากบัประเทศนอกกลุ่มการท าเขตการคา้เสรี รวมทัง้
รว่มมอืขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากร 

“ขอ้ตกลงการคา้เสร”ี หรอื “ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร”ี หมายถงึ ขอ้ตกลงในการรวมกลุ่มเศรษฐกจิ
ของสองประเทศขึน้ไปโดยตกลงจดัตัง้ “เขตการคา้เสร”ี โดยมเีป้าหมายเพื่อลดภาษศุีลกากรระหว่างกนั
ยกเลกิกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ตลอดจนปจัจยัอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการค้าและการลงทุน
ของประเทศสมาชกิทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลง 

ทฤษฎทีีอ่ยูเ่บือ้งหลงั “ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร”ี คอื ทฤษฎไีดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบหรอืทฤษฎี
ว่าด้วยความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ตามทฤษฎีดังกล่าว ประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าซึ่งตนมีความ
ไดเ้ปรยีบโดยสมบรูณ์หรอืผลติสนิคา้ทีต่นถนดัแต่เพยีงชนิดเดยีวจนเกดิความช านาญและเชีย่วชาญ และ
น าสนิค้าที่ผลติได้ไปจ าหน่ายทัง้ในประเทศของตนและส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับ
สนิคา้ชนิดอื่นทีผ่ลติไดใ้นอกีประเทศหนึ่งทีผ่ลติสนิคา้ทีต่นมคีวามถนัดเช่นกนั 

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนโลกเกดิขึน้ใน 2 ช่วงเวลา  
ช่วงแรกเกดิขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1870 – ค.ศ. 1914 ในช่วงนี้ องักฤษไดเ้ริม่เปิดเสรทีางการคา้

และกระจายกระแสการลดอุปสรรคการคา้ไปสู่ประเทศอื่นๆทัว่โลก 
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ช่วงทีส่องเกดิขึน้ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1950 ถงึปจัจบุนั ในช่วงนี้ ประเทศทัว่โลกเริม่ปรบัเปลีย่น
นโยบายการคา้และการลงทุนใหเ้ป็นเสรมีากขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุต ิดชันีการเปิดเสรซีึง่วดั
จากมูลค่าการค้าต่อรายได้ประชาชาตขิองโลกเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 8 ในปี ค.ศ. 1960 เป็นรอ้ยละ 33 
ในปี ค.ศ. 2007 การเปิดเสรทีางการค้ามสี่วนช่วยท าให้เศรษฐกจิโลกขยายตวัสูงเกอืบรอ้ยละ 4 ต่อปี 
รวมทัง้ประชากรในประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศพน้จากระดบัความยากจน  

ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรมีอียู่ในหลายภูมภิาคของโลก เช่น สมาคมการค้าเสรแีห่งยุโรป สมาคม
การคา้เสรแีห่งลาตนิอเมรกินั สมาคมการคา้เสรแีห่งแครบิเบยีน  

ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ประเทศไทยได้ลงนามท าข้อตกลงเขตการค้าเสรทีัง้ในระดบั    
ทวภิาคแีละระดบัภูมภิาค ในระดบัทวภิาค ีประเทศไทยไดล้งนามท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศ
จนี  บงักลาเทศ บาหเ์รน อนิเดยี ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา เปร ูสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ  

ในระดบัภูมภิาค ประเทศไทยได้ลงนามท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆในเอเชยี ที่
ส าคญั คอื เขตการคา้เสรอีาเซยีน ซึง่ผูว้จิยัจะสรปุเรือ่งดงักล่าวในหวัขอ้ 5.1.1.2 
 
5.1.1.2 สรปุผลการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ผลจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในบทที ่2 ผูว้จิยัพบว่า เขตการคา้เสรอีาเซยีนไดถู้กจดัตัง้
ขึน้ตามขอ้ตกลงที่สอดคล้องกบัหลกัการค้าเสรแีละขอ้ตกลงเขตการค้าเสรตีามที่สรุปในหวัขอ้ 5.1.1.1 
เขตการค้าเสรอีาเซยีนมมีูลค่าสูงในทางการค้าและมสี่วนช่วยท าให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมภิาค
อาเซยีนขยายตวั ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมคีวามเป็นมาและมกีารลดอตัราภาษศุีลกากรระหว่าง
ประเทศสมาชกิทีท่ าขอ้ตกลง ดงัสรปุไดต่้อไปนี้ 

ในปี พ.ศ. 2510 ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้ก่อตัง้สมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรอือาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมมอืกนัในหลายๆด้านซึ่งรวมถึง
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ประกาศ
ปรบัเปลีย่นสถานะจากสมาคมเป็นประชาคมและประกาศจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน ซึ่งมกีฎบตัรอาเซยีน
เป็นกฎหมายรองรบัการจดัตัง้เป็นประชาคมอาเซียน สาระส าคญัของประชาคมอาเซียน คือ การ
ก าหนดให้มคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 3 ด้าน ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเป็น
หนึ่งในความรว่มมอืระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
เพื่อให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิสามารถแข่งขนักบัประเทศในภูมภิาคอื่น
ได ้ทัง้นี้ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมแีผนงานทีส่ าคญั คอื การสรา้งตลาดและฐานการผลติร่วมกนั โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะท าการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรและขจดัอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่
มาตรการด้านภาษี เพื่อให้มกีารเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอือย่างเสร ีและการ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนทีเ่สรมีากขึน้  

แผนการและวธิกีารด าเนินงานของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนขา้งต้นสอดคล้องกบัขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซียนที่เกิดขึ้นก่อนหน้า (ข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2535)  
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ข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนเป็นความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซยีน ดว้ยการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนั รวมทัง้ยกเลกิอุปสรรคทางการคา้ที่มใิช่ภาษี เพื่อ
ส่งเสรมิให้มกีารค้าขายสินค้าภายในภูมภิาคอาเซียนอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนจงึเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมทีีม่าจากความตกลงว่าดว้ยการใชม้าตรการก าหนดอตัราอากร
ร่วมกนัเพื่อจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน (CEPT-AFTA) ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนใช้อตัรา
ภาษศุีลกากรพเิศษทีเ่ท่ากนัเป็นกลไกหลกัในการลดภาษีศุลกากรส าหรบัสนิคา้ในภูมภิาคอาเซยีนใหอ้ยู่
ในระดับต ่ าเพียงร้อยละ 0-5 ทัง้นี้ รายการสินค้าที่ได้รบัการลดอัตราภาษีศุลกากรตามความตกลง 
CEPT-AFTA ครอบคลุมสนิค้าอุตสาหกรรม สินค้าทุน และสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมคีวามยดืหยุ่น
ใหแ้ก่สนิคา้อ่อนไหวได ้อย่างไรกด็ ีสนิคา้ทีไ่ดร้บัการลดอตัราภาษีต้องเขา้เงื่อนไข 2 ประการ คอื ต้อง
เป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษหีรอื Inclusion List (IL) ของทัง้ประเทศผูส้่งออกและน าเขา้ และต้องเป็น
สนิคา้ทีม่แีหล่งก าเนิดในอาเซยีน ความตกลง CEPT-AFTA ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะลดอตัราภาษีศุลกากร
หรอืลดอตัราอากรขาเขา้ทีจ่ดัเก็บจากสนิค้าน าเขา้ใหเ้หลอืรอ้ยละ 0-5 รวมทัง้การขจดัมาตรการกดีกนั
ทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษภีายในระยะเวลา 15 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2536  

อย่างไรก็ด ีตามมาตรการระยะสัน้เพื่อเร่งรดัการลงทุนจากต่างประเทศและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่
ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร ์และบรูไน ดารุสซาลาม) ต้องเร่งรดัการลดอตัราภาษีศุลกากรภายใต้ขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีน โดยภายในปี พ.ศ. 2553 รอ้ยละ 100 ของสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษตี้องลดอตัรา
ภาษีให้เหลอืรอ้ยละ 0 ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีน 4 ประเทศ (กมัพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม) ภายในปี พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 100 ของสนิคา้ของประเทศดงักล่าวทีอ่ยู่ในบญัชลีดภาษตี้องลด
อตัราภาษใีหเ้หลอืรอ้ยละ 0  

ในส่วนของประเทศไทย ไทยได้น าสินค้าจ านวน 8,300 ประเภทย่อยเข้ามาลดอัตราภาษี
ศุลกากรภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน โดยแบ่งสนิคา้ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคอื  

(1) สนิคา้ทีอ่ยูใ่นบญัชลีดภาษ ี(จ านวน 8,287 ประเภทยอ่ย) ต้องลดอตัราภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 0 
ภายในปี พ.ศ. 2553 และ  

(2) สนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชอ่ีอนไหวจ านวน 4 กลุ่มสนิคา้ (7 รายการ) ประกอบดว้ย กาแฟ มนัฝรัง่ 
มะพรา้วแหง้และไมต้ดัดอก (13 ประเภทยอ่ย) จะมอีตัราภาษสีุดทา้ย (Final Rate) ทีร่อ้ยละ 5 (ไม่ลดลง
เหลอืรอ้ยละ 0) ในปี พ.ศ. 2553 

อย่างไรก็ดี ตามแผนงานภายใต้การรวมกลุ่ม 12 สาขาส าคญัของอาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ ต้องเร่งลดภาษีสนิค้าใน 9 สาขาหลกั (เกษตร / ประมง / ไม ้/ ยาง / สิง่ทอ / 
ยานยนต์ / อเิลก็ทรอนิกส์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ / สาขาสุขภาพ) ใหเ้รว็ขึน้จากภายในปี พ.ศ. 2553 
เป็นภายในปี พ.ศ. 2550 ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีน 4 ประเทศ ต้องเร่งลดภาษสีนิคา้ใน 
9 สาขาหลกั ใหเ้รว็ขึน้จากภายในปี พ.ศ. 2558 เป็นภายในปี พ.ศ. 2555 
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ตามความตกลง CEPT-AFTA รวมทัง้มาตรการระยะสัน้และแผนงานการลดอตัราภาษีศุลกากร
ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การลดอตัราภาษศุีลกากรในเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะเป็นไปโดยราบรื่น แต่อย่างไร
กต็าม ตามขอ้มูลที่ผู้วจิยัศกึษาพบ นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นวนัเริม่บงัคบัใช้ความ
ตกลง CEPT-AFTA ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกัมขีอ้ขดัแยง้ในเรื่องการตคีวามบทบญัญตัิ และการ
หลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติามพนัธกรณี ในปี พ.ศ. 2550 ทีป่ระชุม AFTA Council ครัง้ที ่ 21 จงึมมีตใิห้
ปรบัปรุงความตกลง CEPT-AFTA  ใหเ้ป็นกฎเกณฑท์างการคา้ในระดบัสากลทีค่รอบคลุมประเดน็ทาง
การคา้ทุกเรื่องทัง้การส่งออกและน าเขา้สนิคา้เพื่อส่งเสรมิให้มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่างเสรีในอาเซยีน 
เพื่อใหอ้าเซยีนมุง่ไปสู่การเป็นตลาดเดยีวและฐานการผลติรว่ม  

การปรบัปรุงความตกลง CEPT-AFTA น ามาสู่ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement: ATIGA) ความตกลง ATIGA ได้ปรบักฎเกณฑท์างการค้าทัง้ด้าน
มาตรการภาษแีละทีม่ใิช่ภาษใีหช้ดัเจนและรดักุมเขม้งวดมากขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยหลกัเกณฑเ์รื่องการลด
และยกเลกิมาตรการทางภาษีตามตารางการลดภาษตีามพนัธกรณีของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน 
การยกเลกิอุปสรรคการค้าที่มใิช่ภาษี การก าหนดให้ใช้มาตรการที่มใิช่ภาษีศุลกากรได้เฉพาะเรื่องที่
จ าเป็น โดยมแีผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชดัเจน เพื่อป้องกนัปญัหาการหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติาม
พนัธกรณีของประเทศสมาชกิ การส่งเสรมิใหม้กีารอ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมภิาคอาเซยีน 
หลกัปฏบิตัิด้านศุลกากรโดยองิหลกัการสากล หลกัเกณฑใ์นการใช้มาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิค 
กระบวนการตรวจสอบและรบัรองมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช และมาตรการเยยีวยาทาง
การคา้ การเพิม่เตมิกฎเกณฑท์างการคา้ทัว่ไปทีส่ าคญัไวใ้นความตกลง ATIGA โดยอาศยัแนวทางจาก
ความตกลงขององคก์ารการคา้โลก เช่น หลกัการประตบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ เป็นการ
อุดช่องโหว่ในความตกลง CEPT-AFTA เดมิ  

สรุปผลการวจิยัจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมขา้งต้นได้ว่า การลดอตัราภาษีศุลกากรตาม
ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตามความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) ถอืเป็นความ
รว่มมอืทางดา้นกฎหมายภาษศุีลกากรของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน เพื่อส่งเสรมิ
ใหม้กีารคา้ขายสนิคา้ภายในภมูภิาคของประเทศภาคสีมาชกิทีท่ าขอ้ตกลงอย่างเสรมีากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัหลกัการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีีผู่ว้จิยัสรปุในหวัขอ้ 5.1.1.1 

 
5.1.2 สรปุผลการวิจยัเก่ียวกบัข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากร 

ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
 

5.1.2.1 ข้อดีของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
สรปุผลการวจิยัในส่วนนี้ ผูว้จิยัไดม้าจาก 
(1) การทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10 ของบทที ่ 2 การสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.1.1 และ      

บทสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.2.1 ของบทที ่3 
 (2) การวเิคราะหใ์นบทที ่4   
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5.1.2.1.1 สรปุผลการวิจยัท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.10 ของบทท่ี 2 และ    
บทท่ี 3 

ในหวัขอ้ 5.1.1.2 ผู้วจิยักล่าวว่า ผลจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2  ผู้วจิยัพบว่า 
เขตการคา้เสรอีาเซยีนไดถู้กจดัตัง้ขึน้ตามขอ้ตกลงทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรตีามที่สรุปในหวัขอ้ 5.1.1.1 ดงันัน้ ขอ้ดขีองการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนทีส่รปุในหวัขอ้นี้ จงึเป็นขอ้ดทีีผู่ว้จิยัสกดัมาจากขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัประโยชน์ของการคา้
เสรแีละผลกระทบในเชิงบวกของข้อตกลงเขตการค้าเสรีตามแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศและน ามาปรบัเข้ากบัข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนให้เหมาะสม รวมทัง้เป็นข้อดทีี่
ผูว้จิยัสกดัมาจากขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัผลกระทบในเชงิบวกของการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อไทยทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.10 ของบทที ่2 นอกจากนี้ ยงัรวมถงึขอ้ดทีีผู่ว้จิยัสกดั
มาจากความเหน็ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และบทสมัภาษณ์ของนักวชิาการ เจา้หน้าทีข่องรฐั และผูท้ีเ่ป็นที่
ยอมรบัเชื่อถอืไดใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งในบทที ่3 ซึง่ผูว้จิยัเหน็ดว้ย ดงันี้ 

(1) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ   
กดีกนัทางการคา้ ซึง่สรา้งโอกาสทางการคา้หรอืเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนัทางการคา้และส่งเสรมิการคา้
ระหว่างประเทศที่เข้าท าข้อตกลง ท าให้การจดัสรรทรพัยากรของประเทศไทยและประเทศต่างๆใน
ภมูภิาคอาเซยีนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ส่งผลใหก้ารผลติของของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนเพิม่
สงูขึน้  

(2) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ   
กดีกนัทางการค้า จงึท าให้การคา้ของประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนเป็นไปอย่างเสร ี
ซึ่งช่วยให้ผู้บรโิภคในแต่ละประเทศสามารถบรโิภคสนิค้าที่ดมีคีุณภาพและรูปแบบหลากหลายที่มใีห้
เลอืกซือ้ในปรมิาณเพิม่มากขึน้ในราคาทีถู่กลงและเป็นราคาทีเ่ป็นไปตามกลไกตลาดอยา่งแทจ้รงิ  

(3) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ   
กดีกนัทางการคา้ จงึท าให้แต่ละประเทศในภูมภิาคอาเซยีนรวมทัง้ประเทศไทยไดร้บัประโยชน์จากการ
ขยายโอกาสในการส่งออกสนิคา้ทีต่นมคีวามถนดัในการผลติ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการทีม่คีวามสามารถ
ในการผลติสนิคา้แขง่ขนักบัต่างประเทศ1 ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการสามารถท าก าไรไดม้ากขึน้จากการส่งออก
สนิค้า เนื่องจาก (ก) เมื่อประเทศในภูมภิาคอาเซยีนส่งสนิค้าออกไปขายในประเทศอาเซยีนด้วยกนั 
สนิค้าดงักล่าวจะมรีาคาถูกกว่าสนิคา้ของประเทศนอกภูมภิาคอาเซยีน (ข) การประหยดัต่อขนาดของ
การผลติและต้นทุนการผลติที่ต ่าลง ซึ่งท าให้เกิดผลผลิตเพื่อส่งออกได้เป็นจ านวนมาก รวมทัง้ (ค) 
น าเขา้สนิคา้ทีต่นไมม่คีวามถนัดในการผลติในราคาทีต่ ่ากว่าการผลติดว้ยตนเอง ซึง่ผลดทีัง้สามประการ

                                                           
1 ประเทศไทยมศีกัยภาพและเป็นผูส้่งออกสนิคา้เกษตรสุทธ ิเช่น น ้าตาล โดยประเทศอนิโดนีเซยีเป็นตลาดส่งออกอนัดบัหนึ่ง  นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยงัมศีกัยภาพในการส่งออกอาหารและสนิคา้อุตสาหกรรมหลายชนิดทีส่ามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้ (ขอ้มลูจากจนัญญา 
บณัฑุกุล ในหวัขอ้ 3.1.1 (12) และประมนต์ สุธวีงษ์ ในหวัขอ้ 3.2.1 (4) ของบทที ่3) 
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ดงักล่าวมสี่วนช่วยให้ประชากรของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมรีายได้ประชาชาตสิูงขึน้ รวมทัง้สรา้ง
รายไดแ้ละความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

(4) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ   
กดีกนัทางการคา้ ท าใหก้ารคา้ของประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนเป็นไปอย่างเสร ีซึง่
ช่วยใหป้ระเทศในภมูภิาคอาเซยีนท าการส่งออกสนิคา้งา่ยและสะดวกมากขึน้ โดยมตีลาดต่างประเทศใน
การระบายและรองรบัสนิคา้กว้างขวางมากขึน้2 และเพิม่มลูค่าในทางการค้าระหว่างประเทศ3 ขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซยีนจงึเป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนและผลกัดนัการส่งออก รวมทัง้ท าใหป้ระเทศใน
ภูมภิาคอาเซยีนมแีหล่งซื้อสนิค้าที่หลากหลายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าอุปโภคหรอืบรโิภคทีป่ระเทศ
ตนเองผลติไม่ได้หรอืผลติได้ไม่ดีหรอืที่ขาดแคลนหรอืไม่ม ีรวมทัง้มแีหล่งซื้อสนิค้าทุน วตัถุดบิ และ
สนิคา้กึง่ส าเรจ็รปูเพื่อน าเขา้มาใชเ้ป็นปจัจยัในการผลติทีม่รีาคาถูกลงหรอืทีป่ระเทศตนขาดแคลนหรอืไม่
ม ีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลติ ท าให้การผลติขยายตวัและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัการผลติ
สินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งจะท าให้สินค้าภายในกลุ่มอาเซียนมรีาคาถูกกว่าสินค้านอกกลุ่มอาเซียน 
อยา่งไรกต็าม ความสะดวกในการส่งออกและน าเขา้สนิคา้ดงักล่าวจะไม่น าไปสู่ปญัหาการพึง่พาตลาดใน
อาเซยีน เพราะตามกฎการคา้พืน้ฐาน แต่ละประเทศตอ้งเชื่อมโยงการคา้สนิคา้ระหว่างกนัอยูแ่ลว้ 

(5) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนซึง่ช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ
กดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีนที่เข้าท าข้อตกลง ถอืเป็นการรวมกลุ่มหรอืความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิ (นอกเหนือจากความร่วมมอืทางด้านกฎหมายภาษศุีลกากร) ระหว่างประเทศใน
ภูมภิาคอาเซยีน โดยมกีารประสานกฎและระเบยีบการค้าระหว่างประเทศให้เข้ากนัมากขึ้น จงึท าให้
ประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนที่เข้าท าข้อตกลงได้พนัธมติรทางการค้า  ท าให้มี
อ านาจในการต่อรองและอ านาจเจรจาทางดา้นการคา้และทางดา้นการเมอืงระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้
ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละในระดบัภูมภิาค  

(6) การขยายการน าเข้าและส่งออกภายในกลุ่มอาเซียนท าให้ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน
สามารถลดการพึง่พาการคา้กบักลุ่มอื่นได ้

(7) การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการ   
กดีกนัทางการคา้ ท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ของประเทศในภูมภิาคอาเซยีนเป็นไปอย่างเสร ีโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ สนิคา้ทีผ่่านมาตรฐานของประเทศสามารถส่งเขา้ไปขายในประเทศอื่นๆไดง้่ายขึน้ จงึท าใหเ้กดิ
                                                           
2 จากแต่เดมิ สนิค้าทีผ่ลติไดใ้นประเทศไทยจะถูกน าไปขายในตลาดภายในประเทศให้แก่ประชากร 60 ล้านคน แต่เมือ่มกีารเปิดเสรี
ทางการค้าในอาเซียน สนิค้าที่ผลติได้จะถูกน าไปขายในตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นที่มปีระชากรอย่างน้อย 600 ล้านคน ในภูมภิาคอาเซียน 
(ขอ้มลูจากพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในหวัขอ้ 3.1.1 (5) ของบทที ่3) 
3 ตวัอย่างเช่น ก่อนการจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซียน ในปี พ.ศ. 2535 ไทยมกีารค้ากบัอาเซียนราว 10,031.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ
เพิม่ขึน้เป็น 37,024 ลา้นดอลลาร์สหรฐัในปี พ.ศ. 2547 ในดา้นการส่งออก ในช่วงเวลาดงักล่าวกเ็พิม่ขึน้มากเช่นกนั และปจัจุบนัอาเซยีน
เป็นตลาดส่งออกอนัดบัหนึ่งของไทยต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2547 ไทยส่งออกไปอาเซยีนมลูค่า 21,245 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั ส าหรบัการน าเขา้ กม็กีารขยายตวัเช่นเดยีวกนั แต่เป็นไปในอตัราทีต่ ่ากว่าการขยายตวัของการส่งออก ในปี พ.ศ. 2547 ไทยน าเขา้
จากอาเซียนมูลค่า 15,779 ลา้นดอลลาร์สหรฐั จงึท าให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากบัอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2547 ไทยได้ดุลการคา้กบั
อาเซยีนเป็นมลูค่า 5,466 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ชศูกัดิ ์จรญูสวสัดิ,์ 2548: 201-203) 
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การพฒันามาตรฐานสนิคา้และมาตรฐานดา้นสุขอนามยั นอกจากนี้ การแข่งขนักนัในภูมภิาคอาเซยีนจะ
ท าใหเ้กดิการปรบัปรงุประสทิธภิาพและพฒันาเทคโนโลย ี

(8) การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยลดหรอืขจดัมาตรการกดี
กนัทางการค้า ท าให้การคา้ของประเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนเป็นไปอย่างเสร ีและ
ส่งเสรมิให้แต่ละประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นที่ท าข้อตกลงได้คล่องตวัมากยิง่ขึ้น  ในระยะยาว
การคา้สนิคา้อยา่งเสรจีะขยายขอบเขตไปสู่การบรกิารและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเสรมีากขึน้ ซึง่
ช่วยกระตุ้นและดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ4 อุตสาหกรรมภายในประเทศที่รฐับาลเคยปกป้อง
จะตอ้งพยายามปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถต่อสูแ้ขง่ขนักบัการลงทุนจากต่างประเทศได ้ 
   
5.1.2.1.2 สรปุผลการวิจยัท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 

สรุปผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 นั ้น ผู้วิจ ัยได้มาจากการน าหลักการ
แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายในบทที ่2 มาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อหาขอ้ดขีองการลดอตัรา
ภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน รวมทัง้น าขอ้คดิเหน็ของนักวชิาการ เจา้หน้าทีข่องรฐั
และผู้ที่เป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืได้ในสาขาที่เกี่ยวขอ้งในบทที่ 3 มาช่วยสนับสนุนการวเิคราะห์ด้วย ผู้วจิยั
พบว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมขีอ้ดอียู ่13 ประการ ดงันี้ 

ประการท่ี 1 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั
หลกัการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

ผู้วิจ ัยพบว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงค์บางประการของการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิมหภาคที่กล่าวในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที่ 2 
เพราะการลดอตัราภาษศุีลกากรดงักล่าวท าใหเ้กดิการจา้งแรงงานเพิม่ขึน้และสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ทัง้นี้ เนื่องจากการลดอตัราภาษดีงักล่าวท าใหส้นิคา้ทุนและวตัถุดบิทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นการ
ผลติมรีาคาถูกลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลติสนิค้าเพื่อการส่งออกและท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลติ
ขยายตวั  

ข้อดีของการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ผู้วิจยัพบข้างต้น
สอดคล้องกบัสรุปผลการวจิยัเกี่ยวกบัข้อดใีนหวัขอ้ 5.1.2.1.1 และสอดคล้องกบังานเขยีนของชูศกัดิ ์
จรญูสวสัดิ ์ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10.3.1 (3) ของบทที ่2 รวมทัง้สอดคลอ้งกบั
ขอ้คดิเหน็ของโชตมิา เอีย่มสวสัดกุิล และจนญัญา บณัฑกุุล ในหวัขอ้ 3.1.1 (3) ของบทที ่3 

 ประการท่ี 2 การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้อง
กบัหลกัการจดัเกบ็ภาษีท่ีดีบางประการ 

ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนสอดคล้องกบัหลกั
ความร่วมมือระหว่างนานาชาติ หลักความแน่นอนชัดเจน หลักความประหยดัในการจดัเก็บภาษ ี      
                                                           
4 ประเทศไทยจะเป็นแหล่งดงึดดูจากการลงทุนจากต่างประเทศ อนัเป็นผลจากการทีอ่าเซยีนไดก้ลายเป็นตลาดการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ มี
ประชากรจ านวนมหาศาล และประเทศไทยตัง้อยู่ในศนูยก์ลางของภมูภิาคอาเซยีนและเป็นประตูสู่อนิโดจนี ซึง่มคีวามพรอ้มในหลายๆ ดา้น 
เช่น สิง่อ านวยความสะดวก แรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ขนาดของตลาด และสงัคมเปิด เป็นตน้ (ชศูกัดิ ์จรูญสวสัดิ,์ 2548: 201-203; สมพงษ์ 
เฟ่ืองอารมณ์, 2552: 128) 
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หลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ีหลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิของภาษี และหลกัการ
ส่งเสรมิประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ ดงันี้ 

(1) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนหลกัความ
ร่วมมอืระหว่างนานาชาติทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2  เนื่องจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน
ซึ่งมทีี่มาจากความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการก าหนดอัตราอากรร่วมกันเพื่อจดัตัง้เขตการค้าเสรี
อาเซยีน  (CEPT – AFTA) และความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) ถอืเป็นความร่วมมอืใน
การสร้างความปรองดองในการจดัเก็บภาษีระหว่างประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน ซึ่งก าหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากันเป็นกลไกหลกัในการลดภาษีศุลกากร
ส าหรบัสนิคา้ในภมูภิาคอาเซยีนใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าเพยีงรอ้ยละ 0-5  

ผู้วิจยัพบว่าสุภาภรณ์ ชาญณรงค์ และจริาวิไล ธารณปกรณ์ สนับสนุนข้อสรุปข้อดีดงักล่าว
ขา้งตน้ ตามขอ้เขยีนทีผู่ว้จิยัน ามาอา้งองิถงึในหวัขอ้ 4.4 (1) ในบทที ่4 

(2) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนหลกัความ
แน่นอนชดัเจนของภาษทีีต่้องการใหโ้ครงสรา้งของภาษมีคีวามแน่นอนชดัเจนสามารถพยากรณ์ผลลพัธ์
ล่วงหน้าได้ เนื่องจากได้มกีารออกประกาศกระทรวงการคลงัเรื่องการลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัเขต
การคา้เสรอีาเซยีนและส าหรบัสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน ซึง่ท าใหก้รมศุลกากรและผูน้ าเขา้สนิค้า
สามารถมองเหน็ผลลพัธ์ในการเสยีภาษ ีหรอืท าให้กรมศุลกากรและผูน้ าเขา้สนิค้ามคีวามชดัเจนในการ
ค านวณภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าที่น าเขา้จากอาเซยีน ซึ่งแตกต่างจากค านวณภาษีศุลกากรส าหรบั
สนิค้าที่น าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน ที่ต้องค านวณตามอตัราอากรที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัรา
ศุลกากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร  

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ทีีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.1 
ของบทที ่2 

(3) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนหลกัความ
ประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี ทีต่้องการใหม้ตี้นทุนทีต่ ่าในการบรหิารจดัเกบ็
ภาษขีองเจา้หน้าที่และไม่ต้องการใหผู้เ้สยีภาษที าการหลบหลกีและหนีภาษี เนื่องจากอตัราอากรขาเขา้
ส าหรบัสินค้าที่มถีิ่นก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชีลดภาษีที่ได้ปรบัลดลงเหลอืร้อยละ 0 (หรอืไม่มกีาร
จดัเกบ็ภาษ)ี และในบญัชอ่ีอนไหวเหลอือตัราภาษสีุดทา้ยทีร่อ้ยละ 5 ยอ่มทีจ่ะลดแรงจงูใจของผูน้ าเขา้ใน
การหลบหลกีและหนีภาษศุีลกากร เมื่อไม่มกีารหลบหลกีและหนีภาษหีรอืเมื่อการหลบหลกีและหนีภาษี
ลดน้อยลง ค่าใชจ้่ายในการต่อต้านและตรวจจบัการหลบหลกีและหนีภาษีของรฐับาลหรอืต้นทุนในการ
บรหิารจดัเกบ็ภาษขีองรฐับาลยอ่มลดน้อยลง   

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ทีีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.1 
และ 2.2.2 ของบทที ่2 

 (4)  ผู้วิจ ัยพบว่าหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจของภาษีหรือหลักการส่งเสริม
ประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิต้องการลดการบดิเบอืนของภาษีต่อการตดัสนิใจในการท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกจิของประชาชน โดยใหภ้าษมีผีลกระทบต่อต้นทุนในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชน
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น้อยทีสุ่ด การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนับสนุนหลกัการดงักล่าว เพราะ
การปรบัลดอตัราอากรขาเข้าส าหรบัสนิค้าที่มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนในบญัชลีดภาษีลงเหลอืรอ้ยละ 0 
(หรอืไม่มกีารจดัเกบ็ภาษ)ี และในบญัชอ่ีอนไหวเหลอือตัราภาษสีุดทา้ยทีร่อ้ยละ 5 ย่อมลดการบดิเบอืน
ของภาษต่ีอการตดัสนิใจของประชาชนในการซื้อสนิคา้ที่น าเขา้จากภูมภิาคอาเซยีน เนื่องจากต้นทุนใน
การซือ้สนิคา้ของประชาชนไมส่งู นอกจากนี้ การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงูใจใหผู้ป้ระกอบการ
ชาวไทยน าเขา้สนิคา้ทุน วตัถุดบิ และสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนผลติ
สนิคา้เพื่อขายในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพราะตน้ทุนในการผลติสนิคา้ลดลง 

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ทีีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.1 
และ 2.2.2 ของบทที ่2 

ประการท่ี 3 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั
หลกัการส าคญัของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ 

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสนบัสนุนหลกัความเป็น
ธรรมและหลกัความมปีระสทิธภิาพในทางกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ ดงันี้ 

(1) ผู้วจิยัพบว่าตามหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวกบัภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากการบรโิภคสนิค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ การแบกรบัภาระภาษี
ดงักล่าวควรตกอยูก่บัประชาชนผูบ้รโิภคในประเทศทีน่ าเขา้ หรอืไม่ควรผลกัภาระอากรขาเขา้ออกไปยงั
ประเทศผูส้่งออก การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ท าใหไ้ม่มี
การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากการน าเขา้สนิคา้จากอาเซยีน และเมื่อไม่มกีารบวกรวมภาษศุีลกากรเขา้กบั
ราคาสนิคา้น าเขา้ ราคาสนิคา้น าเขา้กจ็ะไมส่งูขึน้ซึง่จะจงูใจให้ประชาชนในประเทศทีน่ าเขา้บรโิภคสนิคา้
ชนิดนัน้ ชาวต่างชาติในประเทศอาเซยีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกกไ็ม่ต้องขายสนิค้าในราคาต ่าลง จงึไม่เกดิมี
กรณกีารผลกัภาระภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้ออกไปสู่ประเทศทีส่่งออก5 เช่นน้ี การลดอตัราอากรขาเขา้
ดงักล่าวจงึไมข่ดักบัหลกัความเป็นธรรมในทางกฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ 

ผู้วิจยัพบข้อดีดงักล่าวจากการวิเคราะห์โดยอาศัยหลกัการของกฎหมายภาษีอากรระหว่าง
ประเทศทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.3.1.1 ของบทที ่2 

(2) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนส่งเสรมิหลกัความมี
ประสทิธภิาพหรอืหลกัความเป็นกลางในทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ที่ไม่ต้องการให้ภาษี
อากรขดัขวางต่อการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ระหว่างประเทศ หรอืภาษอีากรต้องไม่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ในการเลอืกลงทุน ณ ทีแ่ห่งใด เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ท าใหส้นิคา้และวตัถุดบิ

                                                           
5 ภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้อาจถูกผลกัภาระออกไปสู่ประเทศทีส่่งออกได้ ในกรณีทีเ่มือ่มกีารเกบ็อากรขาเขา้แลว้ ราคาสนิคา้น าเขา้เมือ่
บวกรวมกบัภาษีดงักล่าวจะสูงขึ้น ซึ่งจะไม่จูงใจให้ประชาชนในประเทศที่น าเขา้บรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้ การเก็บอากรขาเขา้จงึอาจท าให้
ชาวต่างชาตใินประเทศผูส้่งออกตอ้งขายสนิคา้ในราคาต ่าลง (ดว้ยเหตุผลทีว่่าราคาสนิคา้น าเขา้เมือ่บวกกบัภาษดีงักล่าวจะไดไ้มส่งูขึน้ซึ่งจะ
จูงใจให้ประชาชนในประเทศที่น าเขา้บรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้) ในกรณีเช่นนี้ ภาระภาษีทีเ่กบ็จากสนิคา้น าเขา้จะถูกผลกัออกไปสู่ประเทศที่
ส่งออก 
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ในการผลติสนิค้าที่น าเขา้จากอาเซยีนมรีาคาถูกลงเพราะไม่มกีารบวกรวมภาษีศุลกากรเขา้ไปในราคา
สนิค้าและวตัถุดบิที่น าเขา้ ส่งผลให้มกีารเคลื่อนยา้ยสนิค้าและวตัถุดบิในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ และลด
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกลงทุนในภมูภิาคอาเซยีน เนื่องจากไมว่่าจะลงทุนในประเทศใดๆใน
อาเซยีน สนิคา้ในบญัชลีดภาษจีะมรีาคาเดยีวกนั 

ผู้วิจยัพบข้อดีดงักล่าวจากการวิเคราะห์โดยอาศัยหลกัการของกฎหมายภาษีอากรระหว่าง
ประเทศทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.3.1.2 ของบทที ่2 

ประการท่ี 4 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั
หลกัความร่วมมือทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสอดคลอ้งกบัหลกัความ
ร่วมมอืทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ เพราะการลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวเกดิมาจากการ
ท าข้อตกลงระหว่างประเทศในอาเซียนที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันในการใช้
กฎเกณฑ์ทางด้านอตัราอากรขาเขา้ที่เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกัน ซึ่งท าให้การจดัเก็บภาษีอากรระหว่าง
ประเทศในอาเซยีนมคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพตามทีส่รุปในขอ้ดปีระการที ่3 

ผู้วจิยัพบข้อดีดงักล่าวจากการวิเคราะห์โดยอาศยัหลกัความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.3.2 ของบทที ่2 

ประการท่ี 5 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงคบ์างประการของภาษีศลุกากร 

ผู้วิจ ัยพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงคบ์างประการของภาษศุีลกากร ดงันี้ 

(1) การลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อ
เป็นเครื่องมอืในการแก้ไขภาวะสงัคม เนื่องจากการลดอตัราภาษีดงักล่าวช่วยให้มีการน าเขา้สนิค้าที่มี
ความจ าเป็นต่อการบรโิภคจากประเทศในอาเซยีนในราคาทีถู่กลง 

(2) การลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อ
เป็นเครื่องมอืที่ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาและต้นทุนในการผลติสนิคา้ เนื่องจากการไม่บวกรวม
ภาษศุีลกากรเขา้ไปในราคาสนิคา้น าเขา้ท าใหม้กีารน าเขา้สนิคา้ทุน วตัถุดบิ และสนิคา้กึ่งส าเรจ็รูปเพิม่
มากขึน้ ช่วยใหก้ารผลติขยายตวัและลดตน้ทุนในการผลติสนิคา้เพื่อจ าหน่ายทัง้ในและนอกประเทศ  

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.4.3.5 และ 2.4.3.6
ของบทที ่2 อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของโชตมิา เอี่ยมสวสัดกุิล และจนัญญา บณัฑุกุล ในหวัขอ้ 3.1.1 (3) และ 
(4) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุน้ี 

ประการท่ี 6 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั
เน้ือหาและขอบเขตของกฎหมายภาษีศลุกากร 

ผูว้จิยัพบว่ากฎหมายภาษีศุลกากรจะต้องถูกปรบัปรุงให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และการคา้ของโลกตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีนถอืเป็นการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายภาษศุีลกากรตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ ดงันัน้ การลด
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อตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึช่วยให้กฎหมายภาษีศุลกากรของไทยมวีวิฒันาการก้าวทนัต่อการพฒันา
ทางเศรษฐกจิและการคา้ของโลก  

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะห์โดยอาศยัแนวความคดิทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.1.1 ของ   
บทที ่2 อนึ่ง ขอ้เขยีนของบุญธรรม ราชรกัษ์ น่าจะสนบัสนุนขอ้สรุปขา้งต้นของผูว้จิยั ตามทีผู่ว้จิยัอ้างองิ
ถงึในหวัขอ้ 4.8 (1) ของบทที ่4 

ประการท่ี 7 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดผลกระทบ
ในเชิงปรปักษ์ของภาษีศลุกากร 

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยลดผลกระทบในเชงิ
ปรปกัษ์ของการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร ดงันี้ 

(1) ผู้วจิยัพบว่าการจดัเก็บภาษีศุลกากรส่งผลกระทบให้สนิค้าที่น าเข้ามรีาคาสูงขึ้น ซึ่งภาระ
ภาษศุีลกากรอยูก่บัผูบ้รโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้ แต่เมือ่มกีารลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ส าหรบัสนิคา้
ทีน่ าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ผลกระทบดา้นราคาของสนิคา้น าเขา้ต่อผูบ้รโิภคจงึลดลง 

(2) ผู้วจิยัพบว่าการจดัเก็บภาษีศุลกากรท าให้สนิค้าที่น าเขา้มรีาคาสูงขึน้ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณการบรโิภคสนิค้าชนิดนัน้ และจะเกิดความเสยีหายได้ถ้าสนิค้าชนิดนัน้มคีวามจ าเป็นต่อการ
บรโิภคของประชาชน แต่เมื่อมกีารลดอตัราอากรขาเข้าเหลอืรอ้ยละ 0 ย่อมท าให้สนิค้าที่น าเขา้จาก
ประเทศในอาเซยีนมรีาคาต ่าลง ปรมิาณการบรโิภคสนิคา้นัน้ยอ่มมมีากขึน้และผลกระทบดา้นการบรโิภค
ยอ่มลดลง 

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.3.1 และ 2.5.3.2
ของบทที่ 2 อน่ึง บทสมัภาษณ์ของพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล และ ดร.นิลสุวรรณ ลลีารศัม ีในหวัข้อ 
3.2.1 (3) และ (6) รวมทัง้ขอ้คดิเหน็ของโชตมิา เอี่ยมสวสัดกุิล ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์และพนัธท์อง 
ลอยกุลนนัท ์ในหวัขอ้ 3.1.1 (6)  ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุน้ี 

ประการท่ี 8 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดแรงจงูใจ
กระท าความผิดทางศลุกากร 

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะท าให้การกระท า
ความผดิทางศุลกากรลดน้อยลงลง เนื่องจากผู้น าเขา้สนิค้าจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนไม่ต้องเสยี
อากรขาเขา้หรอืเสยีภาษศุีลกากรน้อยลง 

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.4 ของบทที ่2 
ประการท่ี 9 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกบั

ระบบภาษีศลุกากรท่ีก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ  
ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสอดคลอ้งกบัระบบภาษี

ศุลกากรทีก่ าหนดขึน้เป็นพเิศษ เช่น สนิคา้ผ่านแดน คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น การอนุญาตใหน้ าเขา้ชัว่คราว 
สหภาพศุลกากร เขตการคา้เสร ีและยา่นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เพราะการลดอตัราอากรขาเขา้ท า
ใหผู้น้ าเขา้สนิคา้จากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนไมต่อ้งเสยีอากรขาเขา้หรอืเสยีภาษศุีลกากรน้อยลง 

ผูว้จิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.5 ของบทที ่2 
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ประการท่ี 10 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนเพ่ิมบทบาท
หน้าท่ีของกรมศลุกากรทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ผูว้จิยัพบว่ากรมศุลกากรมอี านาจหน้าทีท่ีส่ าคญั คอื การจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนียมจากสนิคา้
น าเขา้-ส่งออก สนับสนุนและส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ การลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซียนเพิ่มบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากการไม่จดัเก็บหรือจดัเก็บอากรขาเข้าที่ต ่าลงท าให้สินค้าจากประเทศในภูมภิาค
อาเซยีนมรีาคาถูกลง ส่งผลใหม้กีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ซึ่งช่วยเพิม่การผลติสนิค้า
ในประเทศ และท าใหก้ารคา้สนิคา้ระหว่างประเทศขยายตวั  

ผูว้จิยัพบว่าขอ้เขยีนของวชิยั มากวฒันสุข ทีอ่้างองิถงึในหวัขอ้ 4.8 ของบทที ่4 และขอ้คดิเหน็
ของพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (1)  ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขา้งตน้ของผูว้จิยั 

ประการท่ี 11 การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดปัญหา
การคอรร์ปัชนัและสร้างความโปร่งใสในกรมศลุกากร 

ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเข้าตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยขจดัปญัหาการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัในกรมศุลกากร เนื่องจากเมื่อผูน้ าเขา้สนิคา้จากอาเซยีนไม่ต้องเสยีอากรขาเขา้หรอืเสยี
ในอตัราทีต่ ่า แรงจงูใจให้ผูน้ าเขา้หาทางทุจรติเพื่อตดิสนิบนเจา้หน้าที่เพื่อหนีภาษีย่อมลดลง และสรา้ง
ความโปร่งใสในกรมศุลกากร บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรที่โปร่งใสย่อมลดอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างประเทศ  

ผู้วจิยัพบขอ้ดขีา้งต้นจากการวเิคราะห์โดยอาศยัแนวคดิทางทฤษฎขีอง  John Crotty และ 
Michael H. Lane ทีป่รากฏอยู่ในงานวจิยัของนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. (2543) ตามทีผู่ว้จิยัอ้างองิถงึใน
หวัขอ้ 4.8 ในบทที ่4 

ประการท่ี 12 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดอปุสรรค
ทางการค้าระหว่างประเทศ 

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนช่วยลดอุปสรรคทาง
การคา้ระหว่างประเทศของไทยกบัประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน ดงันี้  

(1) การคา้ระหว่างประเทศมปีระโยชน์หลายประการ แมม้ขีอ้โต้แยง้ว่าการคา้ระหว่างประเทศมี
ขอ้เสยี แต่ขอ้โตแ้ยง้ถูกหกัลา้งได ้ดว้ยเหตุผลทีว่่าประเทศทีท่ าการคา้ได้ประโยชน์จากการซือ้ขายสนิคา้
ทีผ่ลติจากหลายๆประเทศมากกว่าขอ้เสยี และประเทศต่างๆมมีาตรการในการแก้ไขข้อเสีย  

(2) แมร้ฐับาลจะมมีาตรการในการแก้ไขข้อเสียของการคา้ระหว่างประเทศ การคา้ระหว่าง
ประเทศยงัพบอุปสรรคทีส่ าคญั คอื การใชม้าตรการทางภาษอีากรเพื่อเป็นรายไดข้องรฐัและเพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ และการคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร  

(3) มาตรการทางภาษอีากรและการคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าทีเ่พิม่ต้นทุนใหแ้ก่ผูน้ าเขา้และส่งออก
สนิคา้ เนื่องจากอตัราอากรขาเขา้เป็นตน้ทุนแฝงมากบัปจัจยัการผลติเพื่อส่งออก และอตัราอากรขาเขา้ที่
สูงจูงใจให้ผู้น าเขา้บางกลุ่มให้สนิบนแก่เจ้าหน้าที่หรอืร่วมมอืกบัเจา้หน้าที่ท าการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อ
การไมจ่า่ยอากรขาเขา้หรอืจ่ายในอตัราทีไ่มถู่กตอ้ง 
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(4) นอกจากการปฏริปูกรมศุลกากรแลว้ มาตรการทีช่่วยลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ 
คอื ระเบยีบการค้าโลกใหม่และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ โดย (ก) ก าหนดให้ใช้อตัราอากรขาเข้าที่
ต ่าลงเพื่อลดแรงจูงใจในการให้สนิบนแก่เจ้าหน้าที่ และ (ข) ก าหนดให้การค้าระหว่างประเทศที่อยู่ใน
กลุ่มเศรษฐกิจมกีารด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกันโดยการยกเลิกการกีดกัน
ในทางการค้าต่างๆซึ่งรวมถึงการยกเลิกภาษีศุลกากรหรือลดอัตราภาษีเพื่อลด ต้นทุนให้แก่
ผูป้ระกอบการ 

ผู้วจิยัพบขอ้ดดีงักล่าวจากการวเิคราะห์โดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.6.3 และ 2.6.4 
ของบทที ่2 อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของจนัญญา บณัฑุกุล และ ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในหวัขอ้ 3.1.1 (7) 
(13) และ (14) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขา้งตน้ของผูว้จิยั 

ประการท่ี 13 การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงคข์องประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน 

ผู้วิจ ัยพบว่าการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและกฎบตัรอาเซยีน เพราะการลดอตัรา
ภาษศุีลกากรดงักล่าวถอืเป็นความร่วมมอืทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนและ
ยงัน ามาซึง่สิง่ดงัต่อไปนี้ 

(1) ท าให้มกีารค้าขายสนิค้าภายในอาเซยีนอย่างเสรีมากขึ้น เพราะการกีดกนัทางการค้าลด
น้อยลง  

(2) เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นการคา้สนิคา้ของประเทศสมาชกิอาเซยีน เนื่องจาก
การลดอตัราภาษดีงักล่าวท าใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกลดลง และ 

(3) ท าใหส้นิคา้น าเขา้จากอาเซยีนมรีาคาต ่าลง ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคไดป้ระโยชน์จากสนิคา้อุปโภค
บรโิภคทีม่คีุณภาพและรปูแบบทีห่ลากหลายในราคาทีถู่ก  

ผู้วิจยัพบข้อดีดงักล่าวจากการวเิคราะห์โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.8.1.2, 
2.8.1.3 และ 2.8.1.4 ของบทที ่2 

 
5.1.2.2 ข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

สรปุผลการวจิยัในส่วนนี้ ผูว้จิยัไดม้าจาก 
(1) การทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.10 ของบทที ่ 2 การสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.1.2 และ      

บทสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.2.2 ของบทที ่3 
(2) การวเิคราะหใ์นบทที ่4   

 
5.1.2.2.1 สรปุผลการวิจยัท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.10 ของบทท่ี 2 และ    
บทท่ี 3 

ในหวัขอ้ 5.1.1.2 ผู้วจิยักล่าวว่า ผลจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2  ผู้วจิยัพบว่า 
เขตการคา้เสรอีาเซยีนไดถู้กจดัตัง้ขึน้ตามขอ้ตกลงทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้
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เสรตีามทีส่รุปในหวัขอ้ 5.1.1.1 ดงันัน้ ขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีนทีส่รปุในหวัขอ้นี้ จงึเป็นขอ้เสยีทีผู่ว้จิยัสกดัมาจากขอ้วพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัผลกระทบในเชงิลบ
ของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรตีามแนวคดิทางด้านเศรษฐศาสตรก์ารคา้ระหว่างประเทศและน ามาปรบัเขา้
กบัขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนใหเ้หมาะสม รวมทัง้เป็นขอ้เสยีทีผู่ว้จิยัสกดัมาจากขอ้วพิากษ์วจิารณ์
เกีย่วกบัผลกระทบในเชงิลบของการลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนต่อไทยทีก่ล่าว
ในหวัขอ้ 2.10 ของบทที่ 2 และเป็นขอ้เสยีทีผู่้วจิยัสกดัมาจากความเหน็ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์และบท
สมัภาษณ์ของนักวชิาการ เจา้หน้าทีข่องรฐั และผูท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืไดใ้นบทที่  3 ซึง่ผูว้จิยัเหน็ดว้ย 
ดงันี้ 

(1) การลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในประเทศ ที่ไม่มศีักยภาพในการปรบัตัวเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัสนิค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มรีาคาถูกกว่าจากประเทศอื่น ที่
เป็นคู่แขง่ทางการคา้ของประเทศไทยในภูมภิาคอาเซยีน 

(2) การแขง่ขนัในการขายสนิคา้ในประเทศจะสงูขึน้เพราะการน าเขา้สนิคา้มจี านวนมากขึน้ 
(3) ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนอาจแข่งขนักนัเองในการส่งออกสนิค้า เพราะมโีครงสรา้งการ

ส่งออกสนิคา้เหมอืนกนั หรอืมโีครงสรา้งการผลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนั หรอืมวีตัถุดบิคลา้ยคลงึกนั เช่น 
ยางพารา จงึต่างแขง่ขนักนัในการส่งออกยางพาราและผลติภณัฑย์าง เป็นต้น ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยมี
คู่แขง่ทางการคา้เพิม่ขึน้อกีหลายประเทศทีอ่ยูใ่นภูมภิาคอาเซยีน 

(4) ถา้ผูป้ระกอบการผลติและขายสนิคา้ในประเทศไทยไม่สามารถปรบัตวัเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนักบัสนิคา้ของประเทศต่างๆในภมูภิาคอาเซยีน ประเทศไทยกไ็ม่สามารถแข่งขนัทางการคา้
สนิคา้กบัประเทศดงักล่าวได ้ประเทศไทยกจ็ะเสยีเปรยีบดุลการคา้ ถ้าประเทศไทยต้องน าเขา้สนิคา้จาก
ประเทศต่างๆในภมูภิาคอาเซยีน 

(5) การลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมทีเ่กดิใหม่ในประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการใหร้ฐับาลปกป้อง เนื่องจากถูกกระทบ
จากสนิคา้ราคาถูกทีน่ าเขา้จากประเทศอื่นในภมูภิาคอาเซยีน 

(6) แมผู้้บรโิภคในประเทศจะมสีนิค้าจากต่างประเทศให้เลอืกมากขึน้และในราคาที่ถูกลง แต่
ผูบ้รโิภคตอ้งระมดัระวงัในเรือ่งมาตรฐานและความปลอดภยัของสนิคา้ทีน่ าเขา้ดว้ย 

(7) การจดัท าข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนอาจส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนทศิทางการค้า 
กล่าวคอื ท าใหป้ระเทศไทยและประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีนหนัมาคา้ขายกนัเองมากขึน้ หลงัจากที่
มกีารเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกนั และอาจท าให้ไม่มกีารน าเข้าสนิค้าจากประเทศอื่นนอกภูมภิาค
อาเซยีน ทัง้ที ่ราคาสนิคา้ต ่ากว่า เพราะยงัคงมอุีปสรรคการคา้กบัประเทศนัน้อยู ่

 
5.1.2.2.2 สรปุผลการวิจยัท่ีได้มาจากการวิเคราะหใ์นบทท่ี 4 

สรุปผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 นั ้น ผู้วิจ ัยได้มาจากการน าหลักการ
แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายในบทที ่2 มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อคน้หาขอ้เสยีของการลด
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อตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน รวมทัง้น าขอ้คดิเหน็ของนักวชิาการ เจา้หน้าที่
ของรฐัและผู้ที่เป็นที่ยอมรบัเชื่อถอืได้ในสาขาที่เกี่ยวขอ้งในบทที่ 3 มาช่วยสนับสนุนการวเิคราะห์ด้วย 
ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมขีอ้เสยีอยู ่11 ประการ ดงันี้   

ประการท่ี 1 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบันโยบายการคลงัสาธารณะทางด้านภาษี 

ผู้วิจยัพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนไม่ส่งเสรมิต่อการ
ด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะทางด้านภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ระหว่างประชาชน 
เนื่องจากสนิค้าทีไ่ดร้บัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมหีลายรายการและ
หลายประเภท ซึง่เป็นสนิคา้ที่ทัง้กลุ่มผูม้รีายได้น้อยและผู้มรีายได้สูงสามารถเลอืกบรโิภคได้ การที่ผู้มี
รายไดสู้งสามารถบรโิภคสนิค้าน าเขา้ที่มรีาคาถูกลง ปรมิาณเงนิในมอืของผู้มรีายได้สูงย่อมจะลดลงไม่
มาก ซึ่งขดัแยง้กบัการด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะทางด้านภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางด้าน
รายไดร้ะหว่างประชาชน ทีต่อ้งการลดจ านวนเงนิของผูม้รีายไดส้งู  

ข้อสรุปข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนที่ผู้วจิยัพบ
ขา้งต้น ผูว้จิยัไดม้าจากการวเิคราะห์โดยอาศยัแนวความคดิในการด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะที่
กล่าวในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที ่2 

ประการท่ี 2 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบันโยบายการคลงัสาธารณะทางด้านหน้ีสาธารณะ 

ผู้วิจยัพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนไม่ส่งเสรมิต่อการ
ด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะทางด้านหนี้สาธารณะของรฐับาล เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้
ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหส้นิคา้น าเขา้มรีาคาถูกลง ซึง่ท าใหค้นไทยสามารถเลอืกบรโิภค
สนิคา้น าเขา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากขึน้  การบรโิภคสนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้จะท าใหป้ระชาชนเหลอืเงนิออม
น้อยลงหรอืไมม่เีงนิออม ซึง่ขดัแยง้กบัมาตรการส่งเสรมิการออมของรฐับาลทีต่้องการใหป้ระชาชนมเีงนิ
ออมเพื่อใหร้ฐับาลสามารถก่อหนี้สาธารณะ โดยการกูย้มืเงนิจากประชาชนไดใ้นเวลาทีร่ายจ่ายสาธารณะ
สงูกว่ารายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษ ี 

ข้อสรุปข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนที่ผู้วจิยัพบ
ขา้งต้น ผูว้จิยัไดม้าจากการวเิคราะห์โดยอาศยัแนวความคดิในการด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะที่
กล่าวในหวัขอ้ 2.1.5 ของบทที ่2 ประกอบกบัหลกัการส่งเสรมิการออมทีไ่ดจ้ากงานวรรณกรรมของ รศ.
ดร.อรพนิ ผลสุวรรณ์ สบายรปู (2551: 133-134) 

ประการท่ี 3 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงคข์องภาษี 

ผู้วิจยัพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัเก็บภาษีอากร เนื่องจากการลดอตัราภาษีศุลกากรดงักล่าวท าให้รฐับาลหา
เงนิจากการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้่ายไดน้้อยลง นอกจากนี้ ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัรา

DPU



172 
 

อากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์องในการจดัเกบ็ภาษอีากร
ดา้นอื่นๆ อกี ดงันี้  

(1) ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมอืในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศขณะที่อยู่ในภาวะเงนิเฟ้อได ้เนื่องจากเมื่อ
ผู้น าเขา้เสยีอากรขาเขา้ที่ลดลงหรอืไม่เสยีอากรขาเขา้ส าหรบัสนิค้าที่น าเขา้จากอาเซยีน ผู้น าเขา้ก็ไม่
ตอ้งบวกรวมภาษศุีลกากรหรอืบวกภาษศุีลกากรทีต่ ่าลงเขา้ไปกบัราคาสนิคา้ทีน่ าเขา้เพื่อน าไปขายให้แก่
ประชาชน เมื่อประชาชนบรโิภคสนิค้าที่มรีาคาถูกลง ปรมิาณเงนิในมอืของประชาชนก็จะลดลงไม่มาก 
เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึไม่สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแก้ปญัหาเงนิเฟ้อทีต่้องการ
ใหม้กีารลดอ านาจซือ้ของประชาชน 

(2) ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สามารถใช้เป็น
เครือ่งมอืในการควบคุมการน าเขา้สนิคา้เพื่อการคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ภายในประเทศ และ
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการด าเนินนโยบายทางธุรกจิ เนื่องจากเมือ่ผูน้ าเขา้เสยีอากรขาเขา้ทีล่ดลงหรอืไม่
เสยีอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีน ผูน้ าเขา้กไ็ม่ต้องบวกรวมภาษศุีลกากรหรอืบวกภาษี
ศุลกากรที่ต ่าลงเขา้ไปกบัราคาสนิคา้ที่น าเขา้เพื่อน าไปขายใหแ้ก่ประชาชน เมื่อประชาชนบรโิภคสนิค้า
น าเขา้ทีม่รีาคาถูกลง ประชาชนอาจไม่เลอืกบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศทีม่รีาคา
สูงกว่า เช่นนี้ การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึไม่สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรม
การผลติสนิค้าภายในประเทศ และใช้เป็นเครื่องมอืในการด าเนินนโยบายทางธุรกิจที่ต้องการก าหนด
อตัราภาษศุีลกากรส าหรบัสนิคา้น าเขา้ใหส้งู เพื่อช่วยเหลอือุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 (3) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมอืเพื่อการช าระหนี้สนิของรฐั เนื่องจากเมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าว รายไดข้อง
รฐับาลจากการจดัเกบ็ภาษเีพื่อน าไปช าระหน้ีเงนิทีกู่้ยมืยอ่มลดน้อยลง 

ขอ้สรุปขอ้เสยีของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนทีผู่้วจิยัพบทัง้
สามขอ้ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดม้าจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.1.4 ของบทที ่2  

ประการท่ี 4 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการจดัเกบ็ภาษีท่ีดีบางประการ 

ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบัหลกั
ความประหยดัในการจดัเกบ็ภาษหีรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษี หลกัความพอเพยีง 
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษ ีหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่ ซึง่วเิคราะหไ์ด้
ดงันี้ 

(1) ผู้วิจยัพบว่าหลกัความประหยดัในการจดัเก็บภาษีหรอืหลกัความมปีระสิทธิภาพในการ
จดัเกบ็ภาษตีอ้งการใหม้ตีน้ทุนในการจดัเกบ็ภาษแีละค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัติามกฎหมายภาษทีีต่ ่า โดย
การลดความยากและความซบัซ้อนของกฎหมายภาษี อย่างไรก็ตาม การลดอัตราอากรขาเข้าตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนน่าจะขดักบัความต้องการดงักล่าว เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลงัที่
ออกมาเพื่อให้มกีารลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและตามความตกลงการค้า
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สนิคา้ของอาเซยีน (ATIGA) ท าใหก้ฎหมายภาษศุีลกากรมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ เพราะประกาศดงักล่าว
เพิม่กฎเกณฑใ์นการค านวณภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าทีน่ าเขา้จากอาเซยีนใหแ้ตกต่างไปจากค านวณ
ภาษศุีลกากรส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน ทีต่้องค านวณตามอตัราอากรทีก่ าหนด
ไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร นอกจากนี้ ประกาศกรมศุลกากรทีอ่อก
ตามความในประกาศกระทรวงการคลงั ได้ก าหนดระเบยีบหลกัเกณฑ์และพธิกีารรวมทัง้เอกสารและ
แบบฟอร์มที่ผู้น าเข้าสนิค้าจากอาเซียนต้องปฏิบตัิ มรีายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้กฎหมายภาษี
ศุลกากรเพิม่ความซบัซอ้นและปฏบิตัยิากขึน้ไปอกี 

ผู้วิจยัยงัไม่พบว่ามผีู้ใดเคยวเิคราะห์ข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซยีนไว้อย่างชดัเจนในท านองเดยีวกบัที่ผูว้จิยัสรุปไวข้า้งต้น ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปขอ้เสยี
ดงักล่าวมาจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.1 และ 2.2.2 ของบทที ่2 

(2) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกั
ความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ให้แก่รฐับาลตามหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2
เนื่องจากเมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวแลว้ รายไดข้องรฐับาลจากการจดัเกบ็อากรขาเขา้
เพื่อน ามาเป็นทุนอุดหนุนรายจ่ายสาธารณะและน าไปช าระหนี้ เง ินกู้ย่อมลดน้อยลง รัฐบาลอาจ
จ าเป็นตอ้งขึน้อตัราภาษชีนิดอื่นๆเพื่อหารายไดท้ดแทน  

นอกจากนี้ แมก้ารลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยท าใหต้้นทุนการ
ผลติสนิค้าลดลงและท าให้การผลติสนิค้าเพื่อการส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ แต่ในปจัจุบนั กรมศุลกากร
จดัเกบ็อากรขาออกจากสนิคา้ส่งออกเพยีง 2 ประเภท ไดแ้ก่ ไมแ้ละหนังดบิ  ดงันี้ รายไดจ้ากการเก็บ
ภาษีศุลกากรจากการส่งออกสนิค้าย่อมมน้ีอย การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึขดักบัหลกัอ านวย
รายได ้

อย่างไรก็ตาม แม้การลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะขดักบัหลกั
อ านวยรายได ้แต่การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวท าใหม้กีารน าสนิคา้เขา้มาจากประเทศในอาเซยีนมาก
ขึน้ ซึง่สนิคา้ดงักล่าวยงัคงถูกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากการน าเขา้ในอตัรารอ้ยละ 7 นอกจากนี้ เมื่อสนิคา้ที่
น าเขา้มาจากประเทศในอาเซยีนมรีาคาถูกลง จะส่งผลใหเ้กดิการน าเขา้สนิคา้ทุนหรอืวตัถุดบิมากขึน้ ท า
ใหก้ารผลติสนิคา้เพื่อขายภายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศขยายตวัเพิม่มากขึน้ ท าใหร้ฐับาล
จดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากก าไรและภาษมีลูค่าเพิม่จากการขายสนิคา้ภายในประเทศไดม้ากขึน้ ผูว้จิยัพบว่า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รศ.ภาณินี กจิพ่อค้า และ ดร.อาทติย ์ศรทัธาวร-
สทิธิ ์สนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้นี้ ตามทีผู่ว้จิยัอา้งองิถงึในหวัขอ้ 4.4 ในบทที ่4 

อย่างไรก็ด ีผู้วจิยัเหน็ด้วยกบัขอ้คดิเหน็ของสมนึก แตงเจรญิ ที่ว่า ภาษีมูลค่าเพิม่เป็นภาษีที่
จดัเกบ็ยากกว่าภาษศุีลกากร ตามทีผู่ว้จิยัอ้างองิถงึในหวัขอ้ 4.4 ในบทที ่4 นอกจากนี้ ผูว้จิยัเหน็ว่าถ้า
รฐับาลไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการหนีภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น การใช้ใบก ากับภาษีปลอม) 
รวมทัง้การป้องกนัและปราบปรามการฉ้อโกงภาษมีลูค่าเพิม่โดยการขอคนืภาษมีลูค่าเพิม่จาการส่งออก
แต่ไม่มกีารส่งออกสนิคา้จรงิ อย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัเกบ็ภาษมีูลค่าเพิม่อาจไม่อ านวยรายไดใ้หแ้ก่
รฐับาลแทนทีอ่ากรขาเขา้ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้ซึง่ขอ้คดิเหน็ของผูว้จิยันี้น่าจะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
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ผาสุก พงษไพจติร และชยัยศ  จริพฤกษ์ภญิโญ ในนวลน้อย ตรรีตัน์, บก. ซึง่ผูว้จิยัไดอ้้างองิถงึในหวัขอ้ 
2.6.3.4 ของบทที ่2 ทีว่่า อาจมเีจา้หน้าทีข่องรฐับางคนช่วยใหภ้าคเอกชนโกงภาษมีลูค่าเพิม่โดยการขอ
คนืภาษีมูลค่าเพิม่ (ภาษีซื้อ) ได้ ทัง้ที่ภาคเอกชนไม่มกีารส่งออกจรงิ6 หรอืมกีารส่งออกจรงิแต่ราคาที่
ส่งออกไม่ถูกต้อง หรอืภาคเอกชนใช้ใบก ากับภาษีปลอม ซึ่งการสูญเสยีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิม่มี
ผลกระทบรนุแรงมากกว่าภาษทีีค่ านวณจากมลูค่าการน าเขา้สนิคา้ 

(3) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกั
ความเป็นธรรมในการจดัเกบ็ภาษใีนแนวตัง้ทีต่อ้งการใหก้ลุ่มผูม้รีายไดสู้งแบกรบัภาระภาษีสูงกว่ากลุ่มผู้
มรีายไดน้้อย เนื่องจากสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนที่ไดร้บัการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 เป็นสนิคา้ทีท่ ัง้กลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและกลุ่มผูม้รีายไดสู้งบรโิภค เช่นนี้ 
เมื่อประชาชนทัง้สองกลุ่มแมม้รีายไดแ้ตกต่างกนัแต่ถ้าบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัในราคาเท่ากนัจะแบก
รบัภาระภาษศุีลกากรเท่ากนั คอื รอ้ยละ 0 ซึง่ขดักบัหลกัการดงักล่าว 

นอกจากนี้ ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุน
หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวนอนที่ต้องการให้บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดยีวกนัถูก
จดัเก็บภาษีเท่ากันด้วย เพราะกลุ่มผู้มรีายได้น้อยและกลุ่มผู้มรีายได้สูงอยู่ในสถานการณ์ที่มรีายได้
แตกต่างกนัแต่แบกรบัภาระภาษีศุลกากรเท่ากนั คอื อตัรารอ้ยละ 0 ถ้าบรโิภคสนิคา้ชนิดเดยีวกนัใน
ราคาเท่ากนั 

ผู้วิจยัยงัไม่พบว่ามผีู้ใดเคยวเิคราะห์ข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซยีนไว้อย่างชดัเจนในท านองเดยีวกบัที่ผูว้จิยัสรุปไว้ขา้งต้น ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปขอ้เสยี
ดงักล่าวมาจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2  

(4) ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกั
ความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่ เนื่องจากเมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซยีน ทัง้กลุ่มคนรวยและกลุ่มคนจนสามารถบรโิภคสนิค้าน าเข้าที่มรีาคาถูกลงได ้
เช่นนี้ เงนิในมอืของคนรวยย่อมจะลดลงไม่มาก การปรบัลดอตัราภาษีดงักล่าวจงึไม่สนับสนุนหลกัการ
ดงักล่าวทีต่้องการลดความแตกต่างดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนโดยใชร้ะบบภาษดีงึเงนิจากคนรวยให้
มาก 

ผู้วิจยัยงัไม่พบว่ามผีู้ใดเคยวเิคราะห์ข้อเสยีของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรอีาเซยีนไว้อย่างชดัเจนในท านองเดยีวกบัที่ผูว้จิยัสรุปไว้ขา้งต้น ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปขอ้เสยี
ดงักล่าวมาจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2 

 

                                                           
6 นางเบญจา หลุยเจรญิ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลงักล่าวเมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถงึกรณีการฉ้อโกงภาษีมลูค่าเพิม่
มลูค่า 4,000 ลา้นบาท ว่า การโกงภาษีมลูค่าเพิม่นัน้เกดิขึ้นในขัน้ตอนของการขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่เมื่อผูป้ระกอบการส่งออกสนิค้าไป
ต่างประเทศ แต่ผูป้ระกอบการไมไ่ดส้่งออกสนิคา้ตรงตามทีร่ะบุไวใ้นใบขนสนิคา้ส่งออก การโกงภาษีมลูค่าเพิม่ในลกัษณะนี้มคีวามรุนแรง 
สร้างความเสยีหายให้แก่ราชการเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปราบปรามขบวนการโกงภาษีให้หมดสิ้น ซึ่งขบวนการนี้มี
เจา้หน้าทีก่รมสรรพากรใหค้วามร่วมมอืดว้ย (หนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ ฉบบัวนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หน้า 13 และ 16) 
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ประการท่ี 5 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงคบ์างประการของภาษีศลุกากร 

ผู้วิจยัพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้องกับ
ความหมาย ลกัษณะและขอบเขตของภาษศุีลกากรและวตัถุประสงคบ์างประการของภาษศุีลกากร ดงันี้ 

(1) ผูว้จิยัพบว่าภาษศุีลกากร หมายถงึ ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการคา้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ การ
ลดอตัราอากรขาเข้าเหลอืร้อยละ 0 จงึไม่สอดคล้องกบัความหมายดงักล่าว เพราะการลดอตัราภาษี
ดงักล่าวท าใหไ้มม่กีารจดัเกบ็ภาษจีากการน าเขา้สนิคา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน และการทีร่ฐับาล
ไม่จดัเก็บภาษีจากการน าเข้าสินค้าดงักล่าว ท าให้รายได้ของรฐับาลลดลง ซึ่งขดักับวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการใหภ้าษศุีลกากรเป็นแหล่งรายไดข้องรฐับาล อย่างไรกต็าม การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวถอื
เป็นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาษศุีลกากร ซึง่เป็นผลจากการทีไ่ทยตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซียนและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ATIGA) ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการเก็บภาษี
ศุลกากรลดลง  

ขอ้สรุปข้อเสยีดงักล่าวผู้วจิยัได้มาจากการวเิคราะห์โดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัข้อ 2.4.1 
และ 2.4.3.1 ของบทที ่2 อนึ่ง ผูว้จิยัพบว่าขอ้เขยีนของบุญธรรม ราชรกัษ์ และขอ้มลูจากวารสารการเงนิ
ธนาคาร รวมทัง้ขอ้คดิเหน็ของจนัญญา บณัฑุกุล น่าจะสนับสนุนขอ้สรุปขอ้เสยีขา้งต้นของผูว้จิยั ตามที่
ผูว้จิยัอา้งองิถงึในหวัขอ้ 4.7 ในบทที ่4 

(2) ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบั
ลกัษณะและขอบเขตของภาษศุีลกากร เนื่องจากอากรขาเขา้เป็นภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้ทีผ่ลติในต่างประเทศ 
แต่การลดอตัราอากรขาเข้าเหลอืร้อยละ 0 ท าให้ไม่มกีารจดัเก็บภาษีจากสนิค้าที่ผลติและน าเข้าจาก
ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีดงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.4.2 ของบทที ่2 
(3) ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพภายนอกของระบบ
เศรษฐกจิ เนื่องจากหากไทยประสบปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิกบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีน
ในอนาคต การลดอตัราอากรขาเข้าดงักล่าวจะไม่สามารถช่วยแก้ไขปญัหาดงักล่าวได้ เพราะการลด
อตัราอากรขาเขา้จะส่งผลให้สนิค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากประเทศในอาเซยีนมรีาคาถูกลง ซึ่งไม่อาจลด
ปรมิาณการน าเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือยจากประเทศในอาเซยีนลงได ้

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีดงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.4.3.2 ของบทที ่
2 

(4) ผู้วจิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ที่ต้องการให้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เนื่องจากเมื่อรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเข้าดงักล่าว สนิคา้น าเขา้จากประเทศในอาเซยีนจะมรีาคาถูก
ลง ประชาชนอาจจะไม่เลอืกบรโิภคสนิค้าชนิดเดยีวกนัที่ผลติได้ภายในประเทศที่มรีาคาสูงกว่า ท าให้
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สนิค้าที่ผลติได้ภายในประเทศมปีรมิาณการผลติลดลง และไม่สร้างผลก าไรให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีดงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.4.3.3 ของบทที ่
2 อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของจนญัญา บณัฑกุุล ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์และพนัธท์อง ลอยกุลนันท ์ในหวัขอ้ 
3.1.2 (3) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขอ้เสยีน้ี 

(5) แมว้่าผูว้จิยัจะพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ช่วยใหม้กีารน าเขา้สนิค้าที่มี
ความจ าเป็นต่อการบรโิภคจากประเทศในอาเซยีนในราคาทีถู่กลงมากขึน้ ซึ่งถอืเป็นขอ้ดใีนการใชภ้าษี
ศุลกากรเป็นเครื่องมอืในการแก้ไขภาวะสงัคม อย่างไรก็ด ีการลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจะไม่ช่วย
แก้ไขภาวะสงัคมในด้านการใช้ภาษศุีลกากรเป็นเครื่องมอืเพื่อควบคุมปรมิาณการน าเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือย
จากต่างประเทศเพื่อไม่ใหป้ระชาชนใชจ้่ายฟุ่มเฟือย เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจะส่งผล
ใหม้กีารน าเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือยจากประเทศในอาเซยีนซึง่มรีาคาทีถู่กลงมากขึน้  

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีดงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการที่กล่าวในหวัขอ้ 2.4.3.6 ของบทที ่
2 

ประการท่ี 6 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนท าให้เน้ือหา
และขอบเขตของกฎหมายภาษีศลุกากรซบัซ้อนมากข้ึน  

ผูว้จิยัพบว่าแมก้ารลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะช่วยใหก้ฎหมาย
ภาษศุีลกากรกา้วทนัต่อสภาพทางเศรษฐกจิและการคา้ของโลกทีต่อ้งการเปิดเสร ีแต่การทีก่ฎหมายภาษี
ศุลกากรถูกปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เติมหลายครัง้ท าให้มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบวธิปีฏบิตัิค่อนขา้งมาก
และค่อนข้างที่จะสบัสนยากที่เขา้ใจ การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึท าให้เนื้อหาและขอบเขตของ
กฎหมายภาษศุีลกากรทีซ่บัซอ้นอยูแ่ลว้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้และปฏบิตัยิากขึน้ 

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีดงักล่าวจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัแนวความคดิทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.1.1 และ
หลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษใีนหวัขอ้ 2.2.2 ของบทที ่2 รวมทัง้ขอ้คดิเหน็ในหวัขอ้ 3.1.3 
(2) ของบทที ่3  

ประการท่ี 7 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการในการค านวณภาษีศลุกากร 

 ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนไม่สนับสนุนหลกัการ
ค านวณดงักล่าว ดว้ยเหตุผล 2 ประการ ดงันี้  

(1) ตามมาตรา 4 วรรคแรกแห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 การเก็บภาษี
ศุลกากรจากสนิค้าที่น าเขา้ต้องเก็บตามอตัราอากรที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราอากรท้ายพระราชก าหนด
พกิดัอตัราศุลกากร แต่ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ไทยต้องลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ที่
มถีิ่นก าเนิดจากอาเซยีนเหลอืร้อยละ 0 และร้อยละ 5 การลดอตัราอากรขาเข้าดงักล่าวจงึท าให้ไม่
สามารถค านวณภาษศุีลกากรจากสนิคา้น าเขา้ตามหลกัเกณฑต์ามมาตรา 4 ได ้ 

(2) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 กรณีทีพ่กิดัอตัราอากร
ทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร ไดก้ าหนดไวท้ัง้อตัราอากรตามราคาและอตัราอากรตามสภาพ 
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ใหใ้ชอ้ตัราอากรทีเ่มื่อค านวณค่าอากรแลว้ไดเ้งนิอากรสูงกว่าเป็นเกณฑใ์นการค านวณภาษ ีแต่เมื่อไทย
ต้องลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 ท าใหไ้ม่ต้องมกีารใช้อตัรา
อากรตามราคาหรอือตัราอากรตามสภาพมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณภาษ ี 

ขอ้สรุปข้อเสยีข้างต้น ผู้วจิยัยงัไม่พบว่ามผีู้ใดเคยวเิคราะห์ไว้อย่างชดัเจนในลกัษณะท านอง
เดียวกับผู้วิจยั อนึ่ง ผู้วิจยัพบข้อเสียดงักล่าวจากการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการที่กล่าวในหัวข้อ 
2.5.2.2 และ 2.5.2.3 ของบทที ่2 

ประการท่ี 8 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการของระบบภาษีท่ีดี 

ผู้วิจยัพบว่ามาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ให้อ านาจ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัประกาศยกเว้น ลดหรอืเพิม่อากรจากอตัราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัรา
ศุลกากรส าหรบัสนิคา้ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากประเทศทีร่ว่มลงนามหรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
หรอืความตกลง  

ประกาศกระทรวงการคลงัที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีนไม่สอดคล้องกบัหลกัการในเรื่องระบบภาษีอากรทีด่ี เนื่องจากระบบภาษีอากรที่ดตี้องการให้
กฎหมายภาษีถูกบัญญัติหรือตราไว้โดยรัฐสภาซึ่งถือเ ป็นกฎหมายภาษีแม่บท แต่ประกาศ
กระทรวงการคลงัถอืเป็นกฎหมายล าดบัรองทีอ่อกโดยองคก์รฝา่ยบรหิาร 

นอกจากนี้ องค์กรฝ่ายบรหิารควรออกกฎหมายภาษีล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑท์ี่เป็น
รายละเอยีดและกฎเกณฑท์างเทคนิคเพื่อสนับสนุนการท างานของกฎหมายภาษีแม่บท องค์กรฝ่าย
บรหิารไม่ควรออกกฎหมายในเรื่องโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษี (เช่น หน่วยภาษี ฐานภาษี อตัราภาษี) 
เพราะโครงสร้างที่ส าคญัของภาษีควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมโดยรฐัสภา  ประกาศ
กระทรวงการคลงัที่เกี่ยวข้องกับการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนจงึไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ ีเพราะประกาศดงักล่าวถอืเป็นกฎหมายภาษลี าดบัรอง
แต่เกี่ยวข้องกบัการลดอตัราภาษี ซึ่งถอืเป็นโครงสร้างที่ส าคญัของภาษีที่ควรอยู่ภายใต้กระบวนการ    
นิตบิญัญตัขิองรฐัสภา อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของ รศ.ภาณินี กจิพ่อคา้ ในหวัขอ้ 3.1.3 ของบทที ่3 สนับสนุน
ขอ้สรปุน้ี 

อย่างไรก็ด ี ถ้าการด าเนินกระบวนการบญัญตักิฎหมายโดยรฐัสภาตามปกตใินเรื่องเกี่ยวกบั
โครงสรา้งที่ส าคญัของภาษีเหล่านี้ จะท าให้ระบบภาษีเปลี่ยนแปลงได้ไม่ทนักบัการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการค้าตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ผู้เขยีนเหน็ว่ามสีองแนวทางในการแก้ไข ประการที่ 1 
ภายหลงัจากองคก์รฝา่ยบรหิารจดัท ารา่งกฎเกณฑเ์กีย่วกบัโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษีโดยเฉพาะการลด
อตัราอากรขาเขา้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศแล้ว ควรเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรหรอื
วุฒสิภาอนุมตัภิายใตก้ระบวนการทางรฐัสภาทีก่ าหนดขึน้ไวเ้ป็นพเิศษ ซึง่มคีวามรวดเรว็กว่าการด าเนิน
กระบวนการบญัญตักิฎหมายของรฐัสภาตามปกต ิประการที ่2 รฐับาลเสนอใหร้ฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ
ในกรอบการเจรจาก่อนไปเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศคู่เจรจา และหลงัจากหน่วยงาน
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ของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งไดผ้ลการเจรจาตามกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบแลว้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั
จงึออกประกาศกระทรวงการคลงัเพื่อลดอตัราอากรขาเขา้ใหส้อดคลอ้งหรอืเป็นไปตามผลการเจรจานัน้ 

อนึ่ง แนวทางประการที่ 2 สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของนักวชิาการและเจา้หน้าที่ของรฐัที่
ผูว้จิยัไดไ้ปสมัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (6) (8) (9) (10) (11) ของบทที ่3  

ขอ้สรุปขอ้เสยีข้างต้น ยงัไม่ปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมชิ้นใดมาก่อน อนึ่ง ผู้วจิยัพบข้อเสยี
ดงักล่าวจากการวิเคราะห์โดยอาศัยหลกัการที่ปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมของผู้วิจยัเอง (จริศักดิ ์    
รอดจนัทร,์ 2555: 227, 228, 236 และ 248) 

ประการท่ี 9 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบ
ด้านการผลิตภายในประเทศ 

ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนอาจส่งผลกระทบต่อการ
ผลติภายในประเทศ เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ย่อมท าให้ราคาสนิคา้น าเขา้จาก
ประเทศในอาเซยีนต ่าลง ซึง่อาจส่งผลใหป้ระชาชนเลอืกบรโิภคสนิคา้ทีน่ าเขา้นัน้แทนทีจ่ะบรโิภคสนิค้า
ชนิดเดยีวกนัทีส่ามารถผลติได้ภายในประเทศ เช่นนี้ โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศทีท่ าการผลติ
ชนิดเดยีวกนักบัสนิคา้ทีน่ าเขา้อาจท าการผลติสนิคา้ลดน้อยลงและเลกิกจิการในทีสุ่ด  

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีขา้งตน้จากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัหลกัการทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.3.3 ของบทที ่2 
อนึ่ง ขอ้คดิเหน็ของจนัญญา บณัฑุกุล ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์และพนัธ์ทอง ลอยกุลนันท ์ในหวัขอ้ 
3.1.2 (2) และ (3) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขอ้เสยีน้ี 

ประการท่ี 10 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดน ้าหนัก
เหตผุลท่ีสนับสนุนการจดัเกบ็ภาษีศลุกากร 

ผูว้จิยัพบว่ามเีหตุผลหลายประการทีส่นับสนุนให้มกีารจดัเกบ็ภาษศุีลกากร อย่างไรก็ตาม การ
ลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนน่าจะท าให้เหตุผลที่สนับสนุนการจดัเก็บภาษี
ศุลกากรมนี ้าหนกัอ่อนดอ้ยลง ดงันี้ 

(1) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (ก) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลที่สนับสนุนการ
จดัเกบ็ภาษศุีลกากรทางดา้นอตัราการแลกเปลีย่นสนิคา้เพื่อเพิม่การส่งสนิคา้ออกมนี ้าหนักอ่อนดอ้ยลง 
เนื่องจากถ้าปรบัอตัราอากรขาเข้าให้สูงขึ้น สนิค้าที่น าเขา้ก็จะมรีาคาสูงขึ้น ซึ่งท าให้อตัราการน าเข้า
ลดลง โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถท าการผลติและส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึน้ ซึง่ท าใหอ้ตัรา
การส่งออกเพิม่ขึน้ แต่เมื่อมกีารลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเหลอืรอ้ยละ 0 
ท าให้ราคาสนิค้าน าเข้าจากประเทศในอาเซยีนลดต ่าลง ซึ่งอาจส่งผลให้อตัราการน าเข้าเพิม่มากขึ้น 
เช่นนี้ โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ไม่มคีวามสามารถในการแข่งขนัในการผลิตสินค้ากับ
ต่างประเทศอาจท าการผลติและส่งออกสนิคา้ลดน้อยลง  

ข้อคิดเห็นของ ดร.อาทิตย์ ศรทัธาวรสิทธิ ์โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล พันธ์ทอง ลอยกุลนันท ์
และจนัญญา บณัฑุกุล ในหวัขอ้ 3.1.2 (1) และบทสมัภาษณ์ของไพบูลย ์พลสุวรรณา และพรศลิป์     
พชัรนิทรต์นะกุล ในหวัขอ้ 3.2.2 (1) และ (2) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขอ้เสยีนี้ 
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(2) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (ข) ของบทที่ 4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลที่สนับสนุนการ
จดัเก็บภาษีศุลกากรเพื่อการปกป้องอุตสาหกรรมแรกเกดิมนี ้าหนักอ่อนด้อยลง เนื่องจากการลดอตัรา
อากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศในอาเซยีนมรีาคาถูกลง
จนท าใหส้ามารถขายแข่งขนักบัสนิคา้ทีผ่ลติโดยอุตสาหกรรมภายในประเทศทีร่ฐับาลปกป้องได ้ 

ข้อคดิเห็นของจนัญญา บณัฑุกุล ดร.อาทติย์ ศรทัธาวรสิทธิ ์และพนัธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ใน
หวัขอ้ 3.1.2 (3) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้สรปุขอ้เสยีน้ี 

(3) จากการวเิคราะห์ในหวัขอ้ 4.8 (7) (ค) ของบทที่ 4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลที่สนับสนุนการ
จดัเก็บภาษีศุลกากรเพื่อการต่อสู้กบัค่าแรงงานของต่างประเทศมนี ้าหนักอ่อนดอ้ยลง เนื่องจากการลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ท าให้สนิค้าที่เป็นผลผลติจากการใช้ค่าแรงต ่าใน
ประเทศในอาเซยีนและน าเขา้มาในประเทศไทยมรีาคาถูกลงไปอกี ซึง่อาจท าใหผู้ผ้ลติสนิค้าในประเทศ
ไทยตอ้งปรบัลดค่าแรง ซึง่จะมผีลกระทบต่อมาตรฐานการครองชพีของแรงงานภายในประเทศ  

(4) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (ง) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษีศุลกากรเพี่อการป้องกนัประเทศมนี ้าหนักอ่อนด้อยลง เนื่องจากภาษีศุลกากรได้ถูกน ามาใช้เพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศทีม่คีวามส าคญัต่อการป้องกนัประเทศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถดา้น
การผลติ แต่เมือ่รฐับาลลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน สนิคา้ประเภทเดยีวกนัที่
น าเข้าจากอาเซียนจะมรีาคาถูกลง ซึ่งอาจลดความสามารถด้านการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศทีผ่ลติสนิคา้ประเภทนัน้   

(5) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (ง) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษศุีลกากรเพื่อการอนุรกัษ์วฒันธรรมและค่านิยมทีด่งีามมนี ้าหนักอ่อนดอ้ยลง เนื่องจากเมื่อมกีารลด
อัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สินค้าที่น าเข้าจากอาเซียนที่มีราคาต ่ากว่า
เนื่องจากการผลติจากโรงงานขนาดใหญ่ในอาเซยีนในปรมิาณมาก จะมรีาคาต ่าลงไปอกีจนอาจสามารถ
แยง่ตลาดสนิคา้ประเภทหตัถกรรมและสนิคา้พืน้เมอืงทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ 

 (6) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (จ) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มการว่าจ้างงานมนี ้ าหนักอ่อนด้อยลง เนื่องจากการลดอัตราอากรขาเข้าตาม
ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนท าให้สนิค้าน าเข้าจากอาเซยีนสามารถเข้าไปแข่งขนักบัอุตสาหกรรม
ภายในประเทศทีร่ฐับาลปกป้องไดม้ากขึน้ เพราะสนิคา้ทีน่ าเขา้จากอาเซยีนจะมรีาคาถูกลง อุตสาหกรรม
ภายในประเทศทีร่ฐับาลปกป้องอาจลดปรมิาณการผลติลงและเกดิการลดการว่าจา้งงานในอุตสาหกรรม
ประเภทนัน้ตามไปดว้ย 

(7) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (จ) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษศุีลกากรเพื่อการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศมนี ้าหนักอ่อนดอ้ยลง เนื่องจากการลดอตัราอากร
ขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะลดบทบาทของภาษศุีลกากรในการจ ากดัการน าเขา้สนิค้า
ประเภทอุตสาหกรรมจากอาเซียน สินค้าประเภทอุตสาหกรรมจากอาเซียนจะเข้าไปแข่งขันกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศได้มากขึน้ การพฒันาความสามารถด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศและ
การไหลเขา้ของเงนิทุนจากต่างประเทศอาจจะลดลง  
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(8) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (จ) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษีศุลกากรเพื่อเพิม่สดัส่วนของการออมมนี ้าหนักอ่อนด้อยลง เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหส้นิคา้น าเขา้จากอาเซยีนมรีาคาถูกลง ถ้าบุคคลทีร่ ่ารวยซือ้สนิคา้ที่
น าเขา้จากอาเซยีนมากขึน้ เงนิออมของบุคคลทีร่ ่ารวยทีจ่ะน าไปใชจ้า่ยในการลงทุนยอ่มลดลง  

(9) จากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ 4.8 (7) (จ) ของบทที ่4 ผูว้จิยัพบว่า เหตุผลทีส่นับสนุนการเกบ็
ภาษีศุลกากรเพื่อการต่อต้านการทุ่มตลาดมนี ้าหนักอ่อนดอ้ยลง เนื่องจากการลดอตัราอากรขาเขา้ตาม
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจะลดบทบาทของภาษศุีลกากรในการถูกใชเ้ป็นมาตรการต่อต้านการทุ่ม
ตลาด เพราะหากผู้ขายสนิค้าจากประเทศในอาเซยีนลดราคาสนิค้าส่งออกมายงัประเทศไทยเพื่อทุ่ม
ตลาดในประเทศไทย การก าหนดราคาสนิค้าที่ส่งออกจากประเทศนัน้เข้ามายงัประเทศไทยจะไม่ถูก
ต่อตา้นโดยท าใหม้รีาคาสงูขึน้ดว้ยผลของการลดอตัราภาษศุีลกากร  

ประการท่ี 11 การลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนลดบทบาท
หน้าท่ีของกรมศลุกากรในการจดัเกบ็ภาษี 

ผูว้จิยัพบว่ากรมศุลกากรมหีน้าทีห่ลกั คอื การจดัเกบ็ภาษจีากสนิคา้น าเขา้-ส่งออก แต่เมื่อมกีาร
ลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน บทบาทหน้าทีข่องกรมศุลกากรในการจดัเก็บ
ภาษีจากสนิค้าน าเขา้จากอาเซยีนและการด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่า
ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรยอ่มลดลง  

ผูว้จิยัพบขอ้เสยีขา้งต้นจากการวเิคราะหโ์ดยอาศยัการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.5.7 ของ
บทที ่2 และขอ้คดิเหน็ของพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (1) ของบทที ่3 น่าจะสนับสนุนขอ้สรุป
ขอ้เสยีน้ี 

ผู้วิจยัขอสรปุผลข้อดีและข้อเสียของการลดอตัราภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียนในหวัข้อย่อย 5.1.2.1.2 และ 5.1.2.2.2 ไว้ในตารางท่ี 1 ต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. สอดคล้องกับหลักการด าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิมหภาค 

2. สอดคล้องกบัหลกัการจดัเก็บภาษีที่ดบีาง
ประการ 

3. สอดคล้องหลักการส าคัญของกฎหมาย
ภาษอีากรระหว่างประเทศ 

4. สอดคล้องกับหลักความร่ วมมือทาง
กฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ  

5. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคบ์างประการของ
กฎหมายภาษศุีลกากร 

6. สอดคล้องกับเนื้ อหาและขอบเขตของ

1. ไ ม่ ส อ ดค ล้ อ ง กับ น โ ยบ าย ก า ร ค ลั ง
สาธารณะทางดา้นภาษ ี

2. ไ ม่ ส อ ดค ล้ อ ง กับ น โ ยบ าย ก า ร ค ลั ง
สาธารณะทางดา้นหน้ีสาธารณะ 

3. ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องภาษ ี
4. ไม่สอดคล้องกับหลกัการจดัเก็บภาษีที่ดี

บางประการ 
5. ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์บางประการ

ของกฎหมายภาษศุีลกากร 
6. ท าให้เนื้อหาและขอบเขตของกฎหมาย

ภาษศุีลกากรซบัซอ้นมากขึน้  
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กฎหมายภาษศุีลกากร 
7. ลดผลกระทบในเชิงปรปกัษ์ของภาษี

ศุลกากร 
8. ลดแรงจูงใจในการกระท าความผิดตาม

กฎหมายภาษศุีลกากร 
9. สอดคลอ้งกบัระบบภาษศุีลกากรทีก่ าหนด

ขึน้เป็นพเิศษ  
10. เพิ่มบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร

ทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ 
11. ลดปญัหาการคอร์รปัชันและสร้างความ

โปรง่ใสในกรมศุลกากร 
12. ลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ 
13. สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของประชาคม

อาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและ
กฎบตัรอาเซยีน 

7. ไม่สอดคล้องกับหลักการในการค านวณ
ภาษตีามกฎหมายภาษศุีลกากร 

8. ไม่สอดคล้องกบัหลกัการของระบบภาษีที่
ด ี

9. สง่ผลกระทบดา้นการผลติภายในประเทศ 
10. ลดน ้าหนักเหตุผลที่สนับสนุนการจดัเก็บ

ภาษศุีลกากร 
11. ลดบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรในการ

จดัเกบ็ภาษ ี
 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการลดภาษีศลุกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาและวเิคราะห์ในเชงิทฤษฎี (Theoretical Analysis) จนได้

บทสรุปขอ้ดแีละบทสรุปซึง่เป็นผลกระทบด้านลบของการลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซยีน ผูว้จิยัจะท าขอ้เสนอแนะจากบทสรปุดงักล่าวในหวัขอ้ยอ่ย 5.2.1 และ 5.2.2 

อนึ่ง บทสรุปขอ้ดแีละบทสรุปดา้นลบของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน ไดม้าจากการทีผู่ว้จิยัไดน้ าหลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายในบทที ่2 มาใช้
ในการวเิคราะห์ ซึง่หลกัการ แนวความคดิทางทฤษฎีและหลกักฎหมายทีผู่้วจิยัน ามาใช้นัน้ แบ่งเป็น 2 
ประเภท กล่าวคอื  

ประเภทที่ 1 หลกัการและแนวความคดิทางทฤษฎีเกี่ยวกบักฎหมายภาษี โดยเฉพาะภาษี
ศุลกากร  

ประเภทที ่2 หลกัการและแนวความคดิทางดา้นเศรษฐศาสตร์การคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
ในเรือ่งเขตการคา้เสร ี 

ผูว้จิยัพบว่า ไดม้ผีู้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัหลกัเกณฑใ์นการท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรภีายใต้
หลกัการและแนวความคดิทางด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศไว้แล้ว ซึ่งเป็นขอ้เสนอแนะที่
น่าจะแก้ไขผลกระทบในเชงิลบของการลดอตัราภาษีศุลกากรขอ้ตกลงเขตการค้าเสรทีี่สรุปไว้ในหวัขอ้ 
5.1.2.2.1 (ด ูภาคผนวก ฒ.) ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัจะท าขอ้เสนอแนะจากบทสรุปขอ้ดแีละบทสรุปดา้นลบที่
ผู้วจิยัได้มาจากการน าหลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายภาษี โดยเฉพาะภาษี
ศุลกากร ซึง่ผูว้จิยัพบว่า ยงัไมเ่คยมผีูใ้ดใหข้อ้เสนอแนะไวอ้ยา่งชดัเจนในท านองเดยีวกบัผูว้จิยัมาก่อน 
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5.2.1 ข้อเสนอแนะจากบทสรุปข้อดีของการลดอตัราภาษีศุลกากรข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน 

ในหวัขอ้ 5.1.2.1.2 ผูว้จิยัสรปุว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมี
ขอ้ดอียู่ 13 ประการ บทสรุปขอ้ดขีองการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนจะ
สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยและอาเซยีนท าการเจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆใน
ภมูภิาคเอเชยีหรอืในภมูภิาคอื่นทัว่โลกเพิม่มากขึน้7  

ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.7.6 ของบทที่ 2 นอกจากประเทศไทยได้ท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนแลว้ ประเทศไทยยงัไดท้ าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรหีรอืจะท าขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรกีบัประเทศอื่นๆอกี ซึง่เขตการคา้เสรทีีป่ระเทศไทยได้จดัท าขอ้ตกลงแลว้ เช่น เขตการคา้เสร ี
ไทย-ออสเตรเลยี ไทย-นิวซแีลนด์ ไทย-สหรฐัฯ ไทย-ญี่ปุ่น อาเซยีน-จนี  ไทย-จนี (ภายใต้อาเซยีน-จนี) 
ไทย-อินเดีย ไทย-เปรู ไทย-บาร์เรน/กลุ่มสัมพันธ์รฐัอ่าวอาหรบั อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย 
อาเซยีน-ญี่ปุ่น อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด ์ซึง่ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรดีงักล่าวลว้นแลว้แต่มมีูลค่า
สงูในทางการคา้ และถา้หากการเจรจาจดัท าความตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ระหว่างอาเซยีน จนี เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น อนิเดยี 
ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ ประสบความส าเรจ็ จะน ามาซึ่งเขตการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกที่มี
ขนาดตลาดใหญ่ถงึ 3,358 ล้านคน ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนต่อเอเชยี 
แปซฟิิกและประเทศไทย8   

                                                           
7 นอกจากขอ้ดขีองการลดอตัราภาษศีุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเป็นเหตุผลส าคญัสนับสนุนใหป้ระเทศไทยเดนิหน้าเจรจา
และจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศอื่นๆในภมูภิาคเอเชยีหรอืในภมูภิาคอื่นทัว่โลกเพิม่มากขึน้แลว้ ค ากล่าวดงัต่อไปนี้น่าทีจ่ะเ ป็น
อกีเหตุผลหนึ่งในการสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเดนิหน้าเจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศอื่นๆ 

“ประเทศไทยพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ของประเทศ จึงมแีนวนโยบายใช้ FTA เป็น
ยุทธศาสตร์เชงิรุก เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า เพิม่โอกาสในการส่งออก ขยายการค้า การลงทุน และสร้างพนัธมติรทางธุรกจิ 
รวมทัง้เปิดประตูการคา้ไปสู่ตลาดเป้าหมาย” 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, FTA Fact Book: เขตการค้าเสรี: หน้า 33) 
“การส่งออกถือเป็นจกัรกลส าคญัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ในปจัจุบนัน ารายไดเ้ขา้ประเทศกว่า 5 ลา้นลา้นบาท/ปี หรอืคดิ
เป็นกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทัง้หมด การท า FTA จงึมเีหตุผลส าคญัเพื่อรกัษาสถานภาพและ
ศกัยภาพในการส่งออกของไทยโดยการขยายโอกาสในการส่งออกและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของสนิคา้ไทยทัง้
ในตลาดส าคญัในปจัจุบนั เช่น สหรฐัฯ ญีปุ่น่ และอาเซยีน เป็นตน้ และตลาดใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ เช่น จนีและอนิเดยี เป็นตน้” 
(กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, FTA Fact Book: เขตการค้าเสรี: หน้า 12) 

8 นอกจากนี้  
(1) ในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัก าลงัท างานวจิยันี้ (กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556) ประเทศไทยยงัคงเดนิหน้าเจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบั
สหภาพยุโรป และหากบรรลุผลการเจรจา ขดีความสามารถในการแข่งขนัและการเพิม่โอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในตลาด
สหภาพยุโรปของประเทศไทยจะเพิม่มากขึน้ เพราะตลาดยุโรปและนกัลงทุนจากยุโรปมคีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 
      สหภาพยุโรปเป็นคู่คา้ทีส่ าคญัของไทย โดยเป็นคู่คา้อนัดบั 4 และตลาดส่งออกอนัดบั 3 ของไทย ในปี พ.ศ. 2554 การคา้รวมของไทย
และสหภาพยุโรปสงูกว่า 1.2 ลา้นลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ของการคา้รวมของไทย โดยเป็นมลูค่าการส่งออกถงึ 7.3 แสนลา้นบาท ส่วน
ดา้นการลงทุน สหภาพยุโรปเป็นผูล้งทุนอนัดบั 2 ของไทย การลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. 2554 มมีลูค่า 100,232 ลา้นบาท 
     การท าความตกลงเขตการคา้เสรกีบัสหภาพยุโรปจะช่วยลดผลกระทบจากการทีไ่ทยจะถูกตดั GSP หรอืสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรใน
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากการท าความตกลงเขตการคา้เสรจีะเป็นการลดภาษีศุลกากรใหส้นิคา้ส่งออกของไทยอย่างถาวร ซึ่ง
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เมือ่ประเทศไทยยงัคงเดนิหน้าเจรจาเพื่อจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศอื่นๆต่อไปอกี 
ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ 3 ประการ ขอ้เสนอแนะสองประการแรกเกี่ยวกบัสนิคา้ทีน่ าเขา้และอตัราอากรขา
เขา้ ส่วนขอ้เสนอแนะประการสุดท้ายเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละการลดอุปสรรคทางการค้า
อื่นๆ เพื่อสนบัสนุนการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไป ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะประการท่ี 1  
ในหวัขอ้ 2.10.2 ผูว้จิยัไดอ้้างถงึขอ้สงัเกตของกรมศุลกากรทีว่่า “การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี

มทีัง้ผลดแีละผลกระทบ .....บางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสนิค้าได้ประโยชน์ บางกลุ่มสนิค้าไม่ได้รบั
ผลกระทบ ส าหรบักลุ่มสนิคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ การเจรจากส็ามารถยดืเวลาในการลดหรอืยกเวน้ภาษี
ออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้  หรือภาครฐัจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาชดเชย
ผลกระทบเหล่านัน้” 

จากข้อสงัเกตดงักล่าว ผู้วิจยัจงึขอเสนอแนะว่าในการเจรจาท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีฉบบั
ต่อๆไประหว่างประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆ รฐับาลไทยไมค่วรใหม้กีารยกเวน้อากรขาเขา้หรอืไม่ควรให้
มกีารลดอตัราอากรขาเขา้ที่ต ่าจนเกนิไปหรอืควรยดืเวลาในการยกเว้นหรอืในการลดอตัราอากรขาเขา้
ส าหรบัสนิค้าที่อาจสรา้งผลกระทบรุนแรงอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ซึ่งได้แก่ 
สนิคา้ทีก่่อใหเ้กดิการจา้งแรงงานจ านวนมากในประเทศ สนิค้าทีม่คีวามส าคญัต่ออุตสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ สินค้าที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทัง้นี้  เพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของประเทศและเพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระแก่ภาครฐัในการเขา้มาช่วยเหลอืเยยีวยาชดเชยผูท้ีจ่ะ
ไดผ้ลกระทบเป็นจ านวนมากอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การไม่ยกเว้นอากรขาเขา้หรอืการลดอตัราอากร
ขาเข้าที่ไม่ต ่าจนเกินไปหรอืการยดืเวลาในการยกเว้นหรอืในการลดอัตราอากรขาเข้าส าหรบัสินค้า

                                                                                                                                                                                     
จะช่วยไม่ใหไ้ทยสูญเสยีขดีความสามารถในการแข่งขนั ป้องกนัไม่ใหส้หภาพยุโรปยา้ยฐานการลงทุนไปยงัเวยีดนาม และช่วยท าใหไ้ทย
เป็นศนูยก์ลางการคา้การลงทุนของสหภาพยุโรปในอาเซยีน 
     (ค าใหส้มัภาษณ์ของนายบุญทรง เตรยิาภริมย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ (ในเวลานัน้)  Press Release วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.2556 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย)์   
(2) ในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัก าลงัท างานวจิยันี้ (เมษายน พ.ศ. 2556) กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศจะเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาและขอ
ความเหน็ชอบจากรฐัสภาตามมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 เพื่อการเจรจาจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีระหว่างประเทศ
ไทยกบัสมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซึ่งประกอบดว้ยสวติเซอร์แลนด์ ลกิเตนสไตน์ นอร์เวย ์
และไอซ์แลนด ์ปจัจุบนั EFTA มปีระชากรรวม 13.3 ลา้นคน มจีดีพี ี1.14 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั รายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั 7.69 หมืน่เหรยีญสหรฐั
ต่อปี มศีกัยภาพการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิสงูเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก เป็นกลุ่มผูค้า้สนิคา้อนัดบัที ่11 และการคา้บรกิารอนัดบัที ่7 ของโลก 
และเป็นนกัลงทุนรายใหญ่อนัดบั 3 ของโลก 
     การท าความตกลงเขตการคา้เสรกีบั EFTA จะช่วยใหไ้ทยขยายการส่งออกไปยงัสวติเซอรแ์ลนด์ ลกิเตนสไตน์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์
ไดเ้พิม่ขึน้ เพราะปจัจุบนัประเทศเหล่านี้เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพของไทย โดยมกีารคา้กบัไทยเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มลูค่าการคา้เฉลีย่ในช่วง 
3 ปี (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) คดิเป็นมลูค่า 1.25 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งปี พ.ศ. 2555 มมีลูค่าการคา้รวม 1.34 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ทีส่ าคญัเป็นตลาดทีม่กี าลงัซื้อสงู สามารถทดแทนตลาดส่งออกหลกัทีช่ะลอตวัได ้
    นางพริมล เจรญิเผ่า อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กลุ่ม EFTA ไดเ้ร่งเจรจาเอฟทเีอกบัหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน ซึง่หากไทยเจรจาเสรจ็ชา้ แลว้ประเทศในอาเซยีนเจรจาเสรจ็ก่อน กจ็ะใชป้ระโยชน์จากการลดภาษีสนิคา้ไปเจาะ
ตลาดสนิคา้ในกลุ่ม EFTA ไดก้่อนไทย” 
    (ขอ้มลูจาก หนงัสอืพมิพ์โพสต์ทูเดย์ วนัจนัทร์ที ่8 เมษายน 2556 ปีที ่11 ฉบบัที ่3714 หน้า B6 (ล่าง) หวัขอ้ข่าว: ไทยเร่งเอฟทเีอกบั
เอฟตาหวัน่ตกขบวน)   
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ดงักล่าวจะยงัคงท าให้ภาษีศุลกากรมสี่วนเป็นแหล่งรายได้ส าคญัของรฐับาล และการที่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ของประเทศซึง่เป็นประชากรทีม่รีายไดน้้อยไม่ไดร้บัผลกระทบจากการลดอตัราอากรขาเขา้จะส่งผล
ใหช้่องว่างดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชนในประเทศไม่ขยายตวักวา้งจนเกนิไป 

อย่างไรกต็าม การไม่ยกเวน้อากรขาเขา้หรอืการลดอตัราอากรขาเขา้ที่ไม่ต ่าจนเกนิไปหรอืการ
ยดืเวลาในการยกเวน้หรอืในการลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้บางประเภทอาจส่งผลเสยีต่อประเทศ
ไทยได้ เพราะการท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีประเทศทุกประเทศที่เข้าท าขอ้ตกลงต้องลดหรอืยกเว้น
อตัราอากรขาเข้าให้กับประเทศที่เข้าท าข้อตกลงให้แก่กันและกัน เช่น ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน ไทยลดอตัราอากรขาเข้าสนิค้าเกษตรแปรรูปให้อินโดนีเซยี ท าให้สนิค้าเกษตรแปรรูปของ
อนิโดนีเซยีมรีาคาถูกลงเมื่อน าเข้ามาขายในไทย ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติสนิค้าแปรรูปของไทย อย่างไรก็ตาม อนิโดนีเซยีก็ต้องลดอตัราอากรขาเข้า
สนิค้าเกษตรแปรรปูใหไ้ทยเช่นกนั เช่นนี้ ท าใหส้นิคา้เกษตรแปรรูปของไทยมรีาคาถูกลงเมื่อส่งไปขาย
ในอินโดนีเซีย ซึ่งอาจท าให้สนิค้าเกษตรแปรรูปของไทยสามารถเจาะตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปใน
อนิโดนีเซยีได้ อนัส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้แปร
รูปของไทย ดงันัน้ หน่วยงานของรฐับาลไทยที่เกี่ยวข้องควรต้องท าการศกึษาและรบัฟงัความคดิเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าควรยกเว้น ควรลดอตัรา หรอืควรยดืเวลาดงักล่าวอย่างไร จงึจะ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในขณะเดยีวกนั ประเทศไทยกไ็ม่สูญเสยีพนัธมติรในทาง
การคา้ระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะของผู้วิจ ัยข้างต้นน่าจะสอดคล้องกับความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธ์ (อดีต
ประธานสภารา่งรฐัธรรมนูญ) และนายเกรกิไกร จรีแพทย ์(อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย)์  

นายมชียั ฤชุพนัธ ์กล่าวว่า 
“การท าเอฟทเีอกบัแต่ละประเทศ จะเกดิประโยชน์หรอืเป็นโทษ ก็ขึน้อยู่กบัมองในมุมของใคร 
และใครสายตายาวกว่าใคร เพราะประเทศที่เข้าเป็นคู่กรณีในความตกลงแต่ละประเทศ ย่อม
รกัษาประโยชน์ของแต่ละประเทศ หรอืประชาชนของตนดว้ยกนัทัง้นัน้ ไม่มใีครยอมเสยีเปรยีบ
ใคร” (ด ูภาคผนวก ฑ.)  
นายเกรกิไกร จรีแพทย ์กล่าวว่า 
“การเจรจาการคา้เพื่อการเปิดการคา้เสรนีัน้ ........จะต้องมมีาตรการ Safeguard เป็นแนวคุม้กนั 
เพื่อไม่ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศเกดิความเดอืดร้อน ซึ่งต้องยอมรบัว่าผลการเจรจาการ
จดัท าเขตการคา้เสรหีรอื FTA นัน้มทีัง้ผลดแีละผลเสยี ซึง่การตดัสนิใจของรฐับาลในแต่ละครัง้
คณะทมีเจรจาได้ด าเนินการในทุกขัน้ตอนโดยตัง้อยู่บนผลประโยชน์โดยรวมของประเทศไทย 
ซึง่ก่อนการเจรจาทุกครัง้ไดม้กีารศกึษาอย่างรอบด้านถงึผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กจ็ะมกีารสรา้งภูมคิุม้กนัขึน้รองรบัดว้ย” (ด ูภาคผนวก ฑ.) 
นอกจากน้ี บทสมัภาษณ์ของอดศิักดิ ์ตันติวรวงศ์ และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

เกษม วฒันชยั ในหวัขอ้ 3.2.1 (8) และ (9) ของบทที ่3 น่าจะสนับสนุนขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัขา้งต้น
ดว้ย 
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ข้อเสนอแนะประการท่ี 2  
ผูว้จิยัขอเสนอแนะใหม้กีารลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีในอตัราทีเ่หมาะสม 

(Optimal Tax Rate) การลดอตัราภาษศุีลกากรในอตัราทีเ่หมาะสมจะท าใหก้ารคา้ระหว่างประเทศของ
ไทยขยายตัวเพิม่ขึ้น เนื่องจากมกีารน าเข้าสนิค้าต่างๆที่มรีาคาถูกลงจากประเทศที่ท าข้อตกลงเขต
การคา้เสรกีบัประเทศไทยเพิม่มากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคสนิค้าอุปโภคและบรโิภค รวมทัง้
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทัง้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมการผลติเพื่อการส่งออก  

การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีในอัตราที่เหมาะสม หมายถึง การน า
ผลกระทบด้านลบจากการลดอตัราภาษีศุลกากรที่ผู้วจิยัพบในหวัขอ้ 5.1.2.2 มาเป็นปจัจยัพื้นฐานส่วน
หนึ่งในการพจิารณาการปรบัลดอตัราภาษปีระกอบกบัปจัจยัดา้นอื่นๆ  

ตัวอย่างเช่น ผู้วิจยัพบว่าการลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่
สนับสนุนหลกัความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้จากการจดัเกบ็ภาษีใหแ้ก่รฐับาล เช่นนี้ หากรฐับาล
ไทยต้องท าการเจรจาและจดัท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศโบลเิวยี และต้องปรบัลดอตัราอากร 
ขาเขา้ส าหรบัสนิคา้หลายประเภททีต่อ้งน าเขา้จากประเทศโบลเิวยี รฐับาลไทยควรต้องน าผลกระทบดา้น
ลบที่เกิดจากการลดอัตราภาษีศุลกากรที่มต่ีอหลกัการอ านวยรายได้ของรฐับาลมาพิจารณาด้วยว่า
รฐับาลควรปรบัลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละเท่าไร จงึจะไม่ท าให้รายรบัของรฐับาลจากการจดัเก็บ
อากรขาเขา้ลดลงมากจนเกนิไปและไมข่ดักบันโยบายดา้นอื่นๆของรฐับาล  

ตวัอยา่งเช่น รฐับาลอาจปรบัลดอตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 5 แทนทีจ่ะปรบัลดเหลอืรอ้ยละ 0 
ส าหรบัสนิคา้น าเขา้ประเภทหตัถกรรมและสนิคา้พืน้เมอืง เนื่องจากหากรฐับาลปรบัลดอตัราอากรขาเขา้
ส าหรบัสนิค้าประเภทดงักล่าวที่จะน าเขา้จากโบลเิวยีเหลอืรอ้ยละ 0 แทนที่จะปรบัลดเหลอืรอ้ยละ 5 
รายไดข้องรฐับาลจากการจดัเกบ็อากรขาเขา้เพื่อน ามาเป็นทุนอุดหนุนรายจ่ายของรฐับาลและน าไปช าระ
หนี้เงนิกู้จะลดลงไปมาก นอกจากนี้ สนิค้าประเภทดงักล่าวซึ่งมรีาคาต ่าอยู่แล้วเนื่องจากการผลติจาก
โรงงานขนาดใหญ่ในประเทศโบลเิวยีในปรมิาณมากจะมรีาคาต ่าลงไปอีก จนอาจสามารถแย่งตลาด
สนิคา้ประเภทหตัถกรรมและสนิคา้พื้นเมอืงทีผ่ลติได้ภายในประเทศไทยทีร่ฐับาลไทยมนีโยบายให้การ
ปกป้องคุม้ครอง 

ข้อเสนอแนะประการท่ี 3 
ตามที่ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.9.5 การปรบัปรุงความตกลงว่าด้วยการใช้

มาตรการก าหนดอตัราอากรร่วมกนัเพื่อจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (CEPT-AFTA) น ามาสู่ความตกลง
การคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ความตกลง ATIGA ไดป้รบั
กฎเกณฑท์างการค้าทัง้ด้านมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีให้ชดัเจน มรีายละเอยีดและรดักุมเข้มงวด
มากขึน้ เพื่อสนบัสนุนใหป้ระเทศภาคสีมาชกิสามารถปฏบิตัติามพนัธกรณไีดอ้ยา่งเคร่งครดัและครบถ้วน 
และป้องกนัปญัหาการหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามพนัธกรณีของประเทศภาคสีมาชกิ ซึง่เป็นการอุดช่องโหว่
ในความตกลง CEPT-AFTA เดมิ  

แมก้ระนัน้ก็ตาม ภายหลงัจากการท าความตกลง ATIGA ประเทศภาคสีมาชกิบางประเทศยงั
หลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติามพนัธกรณี ตวัอย่างเช่น ไทยถูกลาวและกมัพูชารอ้งเรยีนอย่างต่อเนื่องผ่านเวที
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การประชุมหารอืระดบัต่างๆของอาเซียน ในเรื่องมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ของไทยว่าผิด
พนัธกรณีภายใต้ความตกลง ATIGA เพราะแมไ้ทยจะเรยีกเกบ็อากรขาเขา้ในอตัรารอ้ยละ 0 แต่ไทย
กลับก าหนดช่วงเวลาในการน าเข้า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Press 
Release 5 กุมภาพนัธ ์2556)9 

นอกจากนี้ แมป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนได้ปฏบิตัติามพนัธกรณีทางดา้นการลดอตัราอากรขาเขา้
แลว้ มาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศกลบัเพิม่ขึน้แทนมาตรการทางภาษ ี
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎระเบยีบ การขออนุญาตน าเขา้สนิคา้ที่ยุ่งยากและมากขึน้ การก าหนดมาตรฐาน
อาหาร มาตรฐานแรงงานหรอืสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดขึน้ หรอืก าหนดจุดน าเขา้สนิคา้ เป็นต้น (กรมเจรจา-
การคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์AEC News Alerts ขา่วประจ าวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556) 

ความตกลง CEPT-AFTA และความตกลง ATIGA ซึ่งส่วนหนึ่งถอืว่าเป็นความร่วมมอืทางดา้น
กฎหมายภาษีศุลกากรของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้มีการค้าขายสินค้าหรอืการ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ภายในภูมภิาคอาเซยีนอย่างเสรมีากขึน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะว่า (1) เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าวซึง่ถอืเป็นขอ้ดขีองการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(2) เพื่อใหป้ระเทศภาคสีมาชกิที่
ท าความตกลงมคีวามน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมโลกเพื่อประโยชน์ในการขายสนิค้าที่ผลติใน
ประเทศของตน (3) เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่ผูน้ าเขา้และผูส้่งออกภายในภูมภิาคอาเซยีนและ
ภมูภิาคอื่น และ (4) เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ีประเทศภาคสีมาชกิควรด าเนินการดงันี้ 

(1) ประเทศภาคสีมาชกิต้องปฏบิตัติามพนัธกรณีภายใต้ความตกลง ATIGA อย่างเคร่งครดัและ
ครบถ้วนทัง้มาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี รวมทัง้ไม่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมากเกิน
ความจ าเป็นหรอืไมส่รา้งอุปสรรคทางการคา้ใดๆ  

(2) เพื่อให้ประเทศภาคสีมาชกิปฏบิตัติามพนัธกรณีภายใต้ความตกลง ATIGA ไดอ้ย่างถูกต้อง
และครบถ้วน ประเทศภาคสีมาชกิควรร่วมมอืกนัจดัท าบนัทกึทีเ่ป็นการอธบิายขอ้บงัคบัที่ก าหนดอยู่ใน
ความตกลง ATIGA บนัทกึที่เป็นการอธบิายตวัข้อบงัคบั (Explanatory Memoranda) นี้ ควรที่จะ
ประกอบไปดว้ย ค าอธบิายวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัทีส่ าคญั วธิกีารท างานของขอ้บงัคบันัน้ที่ประเทศ
ภาคสีมาชกิต้องปฏบิตัติาม ตวัอย่างประกอบกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสนิค้าที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานได้10และรายละเอยีดทีเ่ป็นประโยชน์อื่นๆ 

                                                           
9 ก่อนการท าความตกลง ATIGA หรอืหลงัจากการท าความตกลง CEPT-AFTA ประเทศภาคสีมาชกิบางประเทศหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติาม
พนัธกรณ ีตวัอย่างเช่น มาเลเซยีขอชะลอการลดภาษศีุลกากรสาหรบัสนิคา้ยานยนต์ อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินสข์อชะลอการโอนยา้ยรายการ
สนิคา้ขา้วและน ้าตาล เวยีดนามขอชะลอการลดภาษีสนิคา้ยานยนต์ ไทยใชม้าตรการทีม่ใิช่ภาษีกบัน ้ามนัปาล์ม เป็นต้น ท าใหอ้าเซยีน
สญูเสยีความน่าเชือ่ถอืในสายตาของประชาคมโลก 
10 กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้อยู่ในขอ้ 25-39 ของความตกลง ATIGA (ตามค าใหส้มัภาษณ์ของโชตมิา เอี่ยมสวสัดกิุล ดู ภาคผนวก ฐ.) 
ซึง่ผูว้จิยัศกึษาแลว้พบว่ายงัไมม่ตีวัอย่างประกอบกฎดงักล่าวทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด ้
   กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสนิค้าถือว่าเป็นเรื่องส าคญั กรณีประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนไม่ต้องการลดอตัราอากรขาเข้าส าหรบัสนิค้า
อ่อนไหว สนิค้าทีไ่ม่สามารถแข่งขนัได ้หรอืสนิค้าทีไ่ม่ต้องการเปิดตลาดการคา้เสรดีว้ยเหตุผลใดกต็าม ประเทศภาคสีมาชกิสามารถน า  
กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้มาใชบ้งัคบัอย่างเขม้งวด กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้จงึเป็นเครือ่งมอืเปิดตลาดทีส่ าคญัส าหรบัการเจรจาเปิด
การคา้เสร ี(ตามค าใหส้มัภาษณ์ของ ดร.นิลสุวรรณ ลลีารศัม ีดภูาคผนวก ฑ.) 
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(3) ประเทศภาคสีมาชกิต้องน าขอ้บงัคบั/พนัธกรณีภายใต้ความตกลง ATIGA ไปบญัญตัไิวเ้ป็น
กฎหมายภายใน พรอ้มทัง้จดัท าบนัทกึที่เป็นการอธบิายขอ้บงัคบัทีก่ าหนดอยู่ในความตกลงที่ประกอบ
ไปดว้ยสาระส าคญัตามทีก่ล่าวไวใ้น (2) 

การประสบความส าเรจ็ของการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีเมรกิาเหนือ (North America Free Trade 
Area: NAFTA) น่าจะสนับสนุนขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัขา้งต้น ตามที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมใน
หวัขอ้ 2.9.5 ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการคา้ภายใน NAFTA อย่างเหน็ได้
ชดั นอกจากการใหค้วามส าคญักบักฎเกณฑท์างการคา้ทีม่คีวามชดัเจนและมรีายละเอยีดแลว้ คอื การ
ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของภาคสีมาชกิอยา่งเครง่ครดั  

นอกจากนี้ ข้อเขยีนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น่าจะสนับสนุน
ข้อเสนอแนะของผู้วิจยัข้างต้น ตามที่ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อ 2.9.5 กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศกล่าวว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซยีนจะประสบความส าเรจ็ได้ การปฏบิตัติาม
ความตกลง ATIGA อย่างเคร่งครดัของประเทศสมาชกิทุกประเทศถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญั เนื่องจากท าให้
เกิดการทลายก าแพงข้อกีดกนัและอุปสรรคทัง้หลายระหว่างประเทศสมาชกิ ซึ่งจะส่งผลให้การค้า
ระหว่างประเทศสมาชกิขยายตวัมากขึน้ มกีารขยายตลาดภายในภูมภิาคและขยายฐานการตลาดไปสู่
ประเทศนอกภูมภิาคอกีดว้ย ท าใหป้รมิาณการคา้ในภูมภิาคเพิม่ขึน้ มกีารเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั ตลอดจนท าใหอ้าเซยีนสามารถเพิม่อ านาจการต่อรองกบัประเทศนอกกลุ่มไดเ้ป็นอย่างด ี

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะจากบทสรุปข้อเสียของการลดอตัราภาษีศุลกากรข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน 

การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่ไดส้่งผลกระทบเฉพาะดา้นบวก
ต่อประเทศสมาชกิที่เขา้ท าขอ้ตกลง แต่ยงัส่งผลกระทบด้านลบต่อประเทศสมาชิกทีเ่ขา้ท าขอ้ตกลงอกี
ด้วย โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิก (ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย) ที่มปีระสทิธภิาพในการผลติต ่าและไม่มศีกัยภาพในการปรบัตวัเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนักบัสนิคา้จากประเทศต่างๆในภูมภิาคอาเซยีน ตามสรุปผลการวจิยัเกี่ยวกบัขอ้เสยีในหวัขอ้ 
5.1.2.2.111  

นอกจากนี้ ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 ผูว้จิยัสรุปว่าการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีนมผีลกระทบด้านลบอยู่ 11 ประการ ในหวัขอ้นี้ ผู้วจิยัจะท าข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
ด้านลบโดยเฉพาะผลกระทบที่ผู้วจิยัได้มาจากการน าหลกัการและแนวความคดิทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษไีปวเิคราะห ์ 
 ขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัทีจ่ะกล่าวต่อไปขา้งล่างนี้จะประกอบจะไปดว้ยขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการ
ปรบัปรงุระบบกฎหมายศุลกากรเป็นหลกั และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบันโยบายภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

                                                           
11 ขอ้เสนอแนะเพือ่แกไ้ขผลกระทบในเรือ่งนี้ คอื ภาครฐัต้องก าหนดนโยบายในการจดัสรรเงนิเพื่อจดัมาตรฐานการผลติใหภ้าคเอกชน (ด ู
พรีมล กลบีบวั ในหวัขอ้ 3.2.3 (1) ของบทที ่3) และภาครฐัควรเขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืธุรกจิที่ไม่มศีกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อการ
ปรบัปรุงการผลติ (ด ู พรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล ในหวัขอ้ 3.2.3 (2) ของบทที ่3) 
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ลดภาษศุีลกากรส าหรบัสนิคา้ทุนทีน่ าเขา้มาเพื่อการผลติสนิคา้เพื่อขายภายในประเทศและส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ และส าหรบัสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็น (ไม่ใช่สนิคา้ฟุ่มเฟือย) ต่อการบรโิภคของคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศ  

ผู้วิจยัพบว่ายงัไม่เคยมีผู้ใดให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างชัดเจนในท านองเดียวกับผู้วิจ ัยมาก่อน 
ขอ้เสนอแนะน้ีน่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

(1) ท าให้ประเทศไทยได้รบัผลประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและข้อตกลงเขต
การคา้เสรกีบัประเทศต่างๆต่อไป 

(2) เป็นประโยชน์กบัรฐับาลไทยก่อนทีร่ฐับาลจะท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆต่อไป  
(3) สนับสนุนปจัจยัที่จะท าใหไ้ด้รบัผลประโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนตามที่ผูว้จิยั

ไดท้บทวนวรรณกรรมไวใ้นหวัขอ้ 2.10.4 
ในหวัข้อ 2.10.4 ผู้วจิยัพบว่าแม้เขตการค้าเสรอีาเซยีนจะเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศสมาชิก

อาเซยีน แต่ผลประโยชน์จะตกอยู่กบัประเทศสมาชกิใดกข็ึน้อยู่กบัปจัจยัความพรอ้มภายในของประเทศ
นัน้ๆด้วย ปจัจยัความพร้อมภายในประเทศ ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ความพร้อมด้านทรพัยากร
มนุษย ์คุณภาพแรงงาน ระบบกฎหมาย นโยบายภาครฐั ฯลฯ  

นอกจากระบบกฎหมายแลว้ นโยบายภาครฐัมคีวามส าคญัต่อการคา้ระหว่างประเทศของไทย ใน
หวัขอ้ 4.9 ผูว้จิยัพบว่าเหตุผลหนึ่งทีท่ าใหก้ารคา้ของประเทศไทยขยายตวั คอื การเปิดรบัการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้ในปรมิาณมาก ทัง้นี้ เนื่องจากประเทศไทยมนีโยบายของภาครฐัที่เกี่ยวกับการค้าที่
เหมาะสม และจากการทบทวนวรรณกรรมในหวัขอ้ 2.6.5 ของบทที่ 2 ผู้วจิยัพบว่า ตัง้แต่ทศวรรษที ่
1970 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รบัการลงทุนจากต่างประเทศในสนิคา้อุตสาหกรรมมา
โดยตลอด ทัง้นี้ เนื่องจากประเทศไทยมนีโยบายการค้าที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รบั
ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกบัการขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศ  

ดงันัน้ ประเทศไทยจะได้รบัผลประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและข้อตกลงเขต
การคา้เสรฉีบบัอื่นๆได้มากน้อยเพยีงใด จงึขึน้อยู่กบัปจัจยัความพรอ้มภายในประเทศโดยเฉพาะระบบ
กฎหมายและนโยบายของภาครฐัทางดา้นการคา้เป็นส าคญั 

ข้อเสนอแนะประการท่ี 1 
ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ 2.5.1 ของบทที ่2 และตามการใหส้มัภาษณ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (2) ของบทที ่3 

ผู้วจิยัพบว่ากฎหมายภาษีศุลกากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 กฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและ
ระเบยีบพธิกีารศุลกากร และกลุ่มที ่2 กฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร  

กฎหมายกลุ่มที ่1 มพีระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 เป็นกฎหมายแม่บทฉบบั
หลักซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรที่ออกตามมาภายหลังอีกหลายฉบับ ท าให้
กฎเกณฑ์เรื่องเดยีวกนัมบีทบญัญตัอิยู่หลายมาตราหรอือยู่ในกฎหมายหลายฉบบั ไม่อยู่ในหมวดหมู่
เดยีวกนั กฎหมายกลุ่มที่ 1 จงึค่อนขา้งทีจ่ะเขา้ใจยากและเกดิการสบัสนในการใช้พอสมควร (มาโนช 
รอดสม, 2555: 10) พระราชบญัญตัศุิลกากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ คอื พระราชบญัญตัศุิลกากร พระ
พุทธศักราช 2469 โดยเฉพาะมาตรา 3 ที่ให้อ านาจอธิบดีกรมศุลกากรที่จะออกข้อบังคับส าหรับ       
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กรมศุลกากรตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็นได ้โดยสามารถออกกฎระเบยีบใหเ้กดิความยดืหยุ่นแก่การคา้ระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ใหเ้กดิความสะดวกแก่ภาคเอกชนดว้ย (มาโนช รอดสม, 2555: 10) 

ในขณะที่กฎหมายกลุ่มที่ 2 ปจัจุบนัมพีระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 เป็น
กฎหมายแม่บทฉบบัหลกั และมกีฎหมายล าดบัรอง (ประกาศกระทรวงการคลงั) อกีหลายฉบบั ในส่วน
ของกฎหมายแมบ่ทฉบบัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ี คอื ภาค 2 ของภาคผนวกพกิดัอตัราศุลกากรทา้ย
พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 (ดู ภาคผนวก ค.) ในขณะที ่ประกาศกระทรวงการคลงัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ 
คอื ประกาศกระทรวงการคลงัที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อยกเวน้ ลด หรอืเพิม่อากรจากอตัราที่
ก าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากร เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกจิของประเทศ 

ผูว้จิยัพบว่าประกาศกระทรวงการคลงัทีอ่อกตามความในมาตรา 14  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการยกเวน้
และการลดอัตราอากรขาเข้าตามความตกลงระหว่างประเทศมีหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงประกาศ
กระทรวงการคลงัที่เกี่ยวข้องกบัการลดอตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนซึ่งเป็น
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ี อนัไดแ้ก่  

(1) ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขต
การคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2551 (ด ูภาคผนวก ช.)  

(2) ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขต
การคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2551 (ด ูภาคผนวก ซ.) และ 

(3) ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของที่มี
ถิน่ก าเนิดจากอาเซยีนลงวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2555 ทัง้นี้ เพื่อยกเวน้อากรและลดอตัราอากรส าหรบั
ของในภาค 2 ของภาคผนวกพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึง่
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 ทีม่ถีิน่ก าเนิดจากประเทศ
สมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ด ูภาคผนวก ฉ.)  

นอกจากนี้ อธบิดกีรมศุลกากรยงัไดอ้อกประกาศกรมศุลกากรที ่1/2555 เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
พธิกีารเกีย่วกบัการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนลงวนัที ่
6 มกราคม พ.ศ. 2555 อธบิดกีรมศุลกากรไดอ้อกประกาศฉบบันี้โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 3 
แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั 
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรบัของที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียนลงวันที่ 6 
มกราคม พ.ศ. 2555 (ด ูภาคผนวก ฌ.)  

แม้การลดอัตราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนจะช่วยท าให้กฎหมายภาษี
ศุลกากรก้าวทนัต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและการค้าของโลกที่ต้องการเปิดเสร ีแต่จากที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปจัจุบนัมกีฎหมายหลายฉบบัที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ท าให้มขี้อ
กฎหมายและขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารรวมทัง้เอกสารและแบบฟอรม์ทีผู่น้ าเขา้
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สนิคา้จากอาเซยีนต้องปฏบิตัติามมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึท าให้
เนื้อหาและขอบเขตของกฎหมายภาษศุีลกากรทีซ่บัซอ้นอยู่แลว้มคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้12 เป็นไปไดท้ี่
จะสรา้งความความสบัสนและเพิม่ความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม ซึง่อาจก่อใหเ้กดิต้นทุนทีสู่งใน
การปฏิบตัิ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัหลกัความแน่นอนชดัเจนของกฎหมายภาษีและไม่สอดคล้องกบัหลกั
ความประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษี 

เมื่อข้อกฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ์และพธิกีารเกี่ยวกบัการลดอตัรา
อากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนทีผู่น้ าเขา้สนิคา้จากอาเซยีนต้องปฏบิตัติามปรากฏอยู่ใน
กฎหมายภาษีศุลกากรหลายฉบบัซึ่งท าให้กฎหมายภาษีศุลกากรมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น สร้างความ
สบัสนและเพิม่ความยากในการเข้าใจเพื่อปฏบิตัิตาม ดงันัน้ เพื่อลดความซบัซ้อนของกฎหมายภาษี
ศุลกากร ลดความสบัสนและลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติามเพื่อลดต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัขอ
เสนอแนะว่าควรน าขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารเกี่ยวกบัการลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนมารวมอยูใ่นกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีว13  

นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะว่าควรน าขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ์
และพธิกีารเกี่ยวกบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ผู้
น าเข้าสินค้าต้องปฏิบัติตามที่ปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงการคลังทุกฉบับที่ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกจิของประเทศ (ดู หวัขอ้ 2.5 ของบทที ่2) มารวมไวใ้นกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวทีก่ล่าวขา้งต้น 
ตามระบบการรวบรวมกฎหมาย (Consolidation) ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป 

กฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวนี้น่าจะท าใหข้อ้กฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ์
และพธิกีารเกีย่วกบัการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนและ
ตามความตกลงระหว่างประเทศทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ต้องปฏบิตัติาม ลดความซบัซอ้น ลดความสบัสนและลด
ความยากในการเข้าใจเพื่อปฏบิตัิตาม เพราะผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและผู้
น าเขา้สนิค้าไม่จ าเป็นต้องไปคน้หาขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละพธิกีาร
ในเรื่องดงักล่าวจากกฎหมายภาษศุีลกากรทีเ่กี่ยวขอ้งหลายฉบบั ซึง่จะท าให้ต้นทุนของเจา้หน้าที่กรม
ศุลกากรและผูน้ าเขา้สนิคา้ลดลง 

                                                           
12 กฎหมายศุลกากรมคีวามซบัซอ้นมากขึน้จากการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน เพราะกฎเกณฑใ์นการค านวณ
ภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าที่น าเขา้จากอาเซียนแตกต่างไปจากการค านวณภาษีศุลกากรส าหรบัสนิค้าที่น าเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม
อาเซยีนทีต่อ้งค านวณตามอตัราอากรทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร นอกจากนี้ สนิคา้ทีน่ าเขา้
จากอาเซียนที่ไดร้บัการลดอตัราอากรตามบญัชที้ายประกาศกระทรวงการคลงัมเีป็นจ านวนมาก (มหีลายรายการและหลายประเภททัง้
สนิค้าอุตสาหกรรมและสนิค้าเกษตรกรรม) (ดู ภาคผนวก ฉ. ช. และ ซ.) ในขณะที่สนิค้าที่น าเขา้จากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่ต้อง
ค านวณตามอตัราอากรทีก่ าหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากรทา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากรกม็เีป็นจ านวนมากเช่นกนั (ดู ภาคผนวก 
ค.) 
13 ขอ้คดิเหน็ของพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์และ ดร.ชชูาต ิอศัวโรจน์ ในหวัขอ้ 3.1.3 (12) และ (13) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้เสนอแนะนี้ 
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กฎหมายแม่บททีผู่ว้จิยัเสนอแนะขา้งต้นเกดิขึน้จากการน ากฎหมายภาษศุีลกากรหลายฉบบัมา
รวมไวใ้นกฎหมายฉบบัเดยีว เหตุผลทีผู่ว้จิยัเสนอแนะดงักล่าวเนื่องมาจากกฎหมายภาษศุีลกากรเหล่านี้
เกดิขึน้และมผีลใชบ้งัคบัแลว้ และการทีถู่กน ามารวบรวมไวใ้นกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวกเ็พื่อก่อใหเ้กดิ
ผลดใีนการลดความซบัซอ้น ลดความสบัสนและลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม เพื่อลดต้นทุน
ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่กล่าวในย่อหน้าก่อน กฎหมายที่เกดิขึน้ใหม่นี้ถอืเป็นกฎหมายที่เกดิขึน้จากการ
รวบรวม (Consolidating Act) อยา่งไรกต็าม แมก้ฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการรวบรวมดงักล่าวจะมขีอ้ดดีงัที่
กล่าว แต่กฎหมายที่เกดิขึน้จากระบบการรวบรวม (Consolidation) อาจสรา้งปญัหาในการใช้กฎหมาย 
กล่าวคอื ถ้อยค าส านวนในบทบญัญตัิของกฎหมายฉบบัต่างๆที่ถูกน ามารวบรวมไว้ในกฎหมายฉบบั
เดยีวอาจแตกต่างกนัหรอืไมส่อดคลอ้งกนั (Shipwright and Keeling อ้างถงึในจริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 
233) และกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากรวบรวมอาจสรา้งความไม่สะดวกในการใชก้ฎหมายแก่ผูใ้ชก้ฎหมายใน
ระยะเริม่แรกเพราะผู้ใช้กฎหมายต้องเรยีนรู้เลขมาตราใหม่ๆและโครงสร้างใหม่ๆ (Wyatt อ้างถงึใน
จริศกัดิ ์รอดจนัทร,์ 2555: 233) 

เพื่อแกไ้ขปญัหาทีก่ล่าวขา้งตน้ และเพื่อใหก้ฎหมายแมบ่ทฉบบัเดยีวทีผู่ว้จิยัเสนอมคีวามชดัเจน
และลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัความแน่นอนชดัเจน ผู้วจิยัขอ
เสนอแนะดงันี้ 

(1) ถ้อยค าส านวนในบทบญัญตัขิองกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวที่ถูกรวบรวมขึน้จากกฎหมาย
ศุลกากรทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั ควรถูกปรบัเปลีย่นเป็นถ้อยค าส านวนทีง่่ายชดัเจน ไม่คลุมเครอื ไม่อ้อม
คอ้มวกวน มคีวามสอดคลอ้งกนั และไมค่วรใชภ้าษาทีก่ระชบัมากจนเกนิไป รวมทัง้จะต้องไม่ใชป้ระโยค
ทีย่าวมากจนเกนิไปในตวับทบญัญตั ินอกจากนี้ จะต้องไม่มถี้อยค าส านวนที่เขา้ใจยาก หากมคี าศพัท์
ทางเทคนิค ควรมบีทบญัญตัอิธบิายค าศพัทเ์หล่านัน้ดว้ย 

(2) ในเวลาทีท่ าการรวบรวมกฎหมายศุลกากรทีเ่กี่ยวขอ้งหลายฉบบัใหเ้ป็นกฎหมายแม่บทฉบบั
เดยีว หน่วยงานของรฐับาลที่เป็นผู้จดัท าและรวบรวมกฎหมายควรจดัท าบนัทกึที่เป็นการอธบิายตัว
บทบญัญตัใินกฎหมายแม่บทนัน้ (Explanatory Memoranda) ควบคู่กนัไปดว้ย บนัทกึทีเ่ป็นการอธบิาย
ตวับทบญัญตันิี้ควรทีจ่ะประกอบไปดว้ย: 

(ก) ค าอธบิายวตัถุประสงค์ของบทบญัญตัใินกฎหมายแม่บทในมาตราหลกัและมาตราส าคญัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงระหว่างประเทศทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ตอ้งปฏบิตัติาม 

(ข) ค าอธบิายวธิกีารท างานของบทบญัญตัใินกฎหมายแม่บทในมาตราหลกัและมาตราส าคญัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงระหว่างประเทศทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ตอ้งปฏบิตัติาม 

(ค) ตวัอยา่งในการค านวณอตัราอากรขาเขา้ทีน่ าไปประยกุตใ์ชง้านได้ 
(ง) รายละเอยีดทีเ่ป็นประโยชน์อื่นๆ 
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ขอ้เสนอแนะขา้งต้น ผูว้จิยัประยุกต์มาจากแนวคดิของ Tax Law Review Committee ทีไ่ด้
เสนอแนะว่าบนัทกึทีเ่ป็นการอธบิายตวับทบญัญตัคิวรทีจ่ะถูกจดัท าขึน้ไว้คู่กบักฎหมายที่ถูกบญัญตัขิึน้
โดยรฐัสภาหรอืกฎหมายทีถู่กท าขึน้โดยองคก์รฝ่ายบรหิาร14  

ดงันัน้ หากผู้จดัท าและออกกฎหมายที่รวบรวมขึน้จากกฎหมายภาษศุีลกากรที่เกี่ยวขอ้งหลาย
ฉบบัไดพ้จิารณาและรบัเอาขอ้เสนอแนะขา้งต้นไปใช ้บนัทกึทีเ่ป็นการอธบิายตวับทบญัญตัใินกฎหมาย
แม่บทที่ถูกรวบรวมขึ้นจะช่วยให้กฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวดงักล่าวมคีวามชดัเจนและลดความยากใน
การเข้าใจเพื่อปฏิบัติตาม เพราะบันทึกดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากรหรอืผูน้ าเขา้สนิคา้สามารถเขา้ใจและตคีวามบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวได ้โดยเฉพาะการ
เขา้ใจและตคีวามถอ้ยค าส านวนทีค่ลุมเครอื รวมทัง้ค านวณอตัราอากรขาเขา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

นอกจากนี้ ผู้วจิยัขอเสนอแนะว่า กฎหมายภาษีศุลกากรหลายฉบบัที่ถูกน ามารวบรวมไว้เป็น
กฎหมายฉบบัเดียวดงักล่าว ควรเสนอให้รฐัสภาอนุมตัิเป็นพระราชบญัญัติภายใต้กระบวนการทาง
รฐัสภาที่ก าหนดขึ้นไว้เป็นพเิศษ ซึ่งมคีวามรวดเรว็กว่าการด าเนินกระบวนการบญัญตัิกฎหมายโดย
รฐัสภาตามปกติ ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องระบบภาษีอากรที่ดี  ที่ต้องการให้
กฎหมายภาษีถูกบญัญัติไว้หรือตราไว้โดยรฐัสภา เพราะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของตัวแทนของ
ประชาชนผ่านทางกระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐัสภา พระราชบญัญตันิี้อาจให้ชื่อว่า “พระราชบญัญตัวิ่า
ดว้ยการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ” 

พระราชบญัญตัทิี่ผูว้จิยัเสนอแนะขา้งต้นนอกจากจะน าเอาบทบญัญตัใินกฎหมายภาษศุีลกากร
ล าดบัรองหลายฉบบั (ประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศกรมศุลกากร) มารวบรวมไวแ้ลว้ ผูว้จิยัขอ
เสนอแนะให้น าเอาบทบญัญตัิมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 และ
บทบญัญตัมิาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 มารวมไวด้ว้ย เนื่องจากเหตุผล
ดงันี้ 

ตามบทบญัญตัมิาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ซึง่ถูกแก้ไขเพิม่เตมิโดยมาตรา 3 
ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2554 หนังสอืสญัญาทีม่ผีลผูกพนัด้านการค้าหรอืการลงทุนของประเทศ
ต้องได้รบัความเห็นชอบของรฐัสภา และก่อนการด าเนินการเพื่อท าหนังสือสญัญากบันานาประเทศ 
คณะรฐัมนตรตีอ้งชีแ้จงต่อรฐัสภาเกี่ยวกบัหนังสอืสญัญานัน้และต้องเสนอกรอบการเจรจาต่อรฐัสภาเพื่อ
ขอความเหน็ชอบดว้ย15 

                                                           
14 ขอ้คดิเหน็ของพนัธท์อง ลอยกุลนนัท ์และ รศ.ภาณนิี กจิพ่อคา้ ในหวัขอ้ 3.1.3 (14) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้เสนอแนะนี้ 
15 มาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 มทีีม่าดงันี้ 

ในการร่างรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 สภาร่างรฐัธรรมนูญไดใ้หค้วามส าคญัต่อปญัหาในกระบวนการเจรจาจดัท าความตกลง
เขตการคา้เสรขีองไทยทีผ่่านมาอย่างมาก เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปญัหาในอนาคต จงึปรบัปรุงเนื้อหาของรฐัธรรมนูญใหม้คีวามเท่าทนักบั
สภาพความเปลีย่นแปลงของบรบิททางการเมอืงและเศรษฐกจิทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปอย่าง
มาก ในทา้ยทีสุ่ด จงึมกีารปรบัแกไ้ขบทบญัญตัใินมาตรา 224 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 จนกลายมาเป็นบทบญัญตัมิาตรา 190 
ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กม็กีารแกไ้ขมาตรานี้ (190) อกีครัง้ โดยเพิม่เตมิการก าหนดรายละเอยีด
เกีย่วกบัประเภทของหนงัสอืสญัญาทีจ่ะตอ้งน าเสนอใหร้ฐัสภาเหน็ชอบเพือ่ใหม้คีวามชดัเจนในการน าไปปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งต่อไป (สถาบนั
ระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา, 2554: 8) 
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จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญทีย่กมาขา้งต้น เราจะเหน็ไดว้่า รฐัธรรมนูญไดใ้หค้วามส าคญักบั
รฐัสภาในแง่ที่ต้องเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบกบัหนังสอืสญัญาทีม่ผีลผูกพนัดา้นการค้าหรอืการลงทุนของ
ประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ ดงันี้ ขอ้เสนอแนะของผู้วจิยัที่ให้น ากฎหมายภาษีศุลกากรหลายฉบบัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงระหว่างประเทศทีผู่น้ าเขา้สนิค้าต้องปฏบิตัติามมารวบรวมไวเ้ป็นกฎหมายแม่บทฉบบัเดยีว
และเสนอให้รฐัสภาเป็นผูอ้นุมตัเิป็นพระราชบญัญตัิ จงึสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญทีย่กมา
ขา้งตน้ 

ตามทีเ่ราไดเ้หน็ การท าหนงัสอืสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศดา้นการคา้หรอืการลงทุน
ของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆยงัคงด าเนินอยู ่โดยเฉพาะการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีตามขอ้มลูที่
ผูว้จิยัไดจ้ากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีก่รมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ (โชตมิา เอี่ยมสวสัดกุิล ในหวัขอ้ 
3.1.3 (10) ของบทที ่3) นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ในการท าขอ้ตกลงทางการคา้ฉบบัใหม่ๆ คณะรฐัมนตรี
ได้เสนอกรอบการเจรจาต่อรฐัสภาเพื่อขอความเหน็ชอบก่อนไปด าเนินการเจรจาและท าหนังสอืสญัญา

                                                                                                                                                                                     
บทบญัญตัมิาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา 3 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2554 

มคีวามดงันี้ 
“มาตรา 190 พระมหากษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระราชอ านาจในการท าหนงัสอืสญัญาสนัตภิาพ สญัญาสงบศกึ และสญัญาอื่น กบันานา

ประเทศหรอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศ 
หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพื้นทีน่อกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอ านาจ

ตามหนงัสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรอืจะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเป็นไปตามหนงัสอืสญัญา หรอืมผีลกระทบ
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรอืมผีลผูกพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศ
อย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา ในการนี้ รฐัสภาจะต้องพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง
ดงักล่าว 

ก่อนการด าเนินการเพือ่ท าหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลู
และจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรฐัสภาเกีย่วกบัหนังสอืสญัญานัน้ ในการนี้ ใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอกรอบ
การเจรจาต่อรฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบดว้ย 

เมือ่ลงนามในหนงัสอืสญัญาตามวรรคสองแลว้ ก่อนทีจ่ะแสดงเจตนาใหม้ผีลผกูพนั คณะรฐัมนตรตีอ้งใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ
รายละเอยีดของหนงัสอืสญัญานัน้ และในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักล่าวก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนหรอืผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรฐัมนตรตีอ้งด าเนินการแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบนัน้อย่างรวดเรว็ เหมาะสม และเป็นธรรม 

ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา ข ัน้ตอนและวธิกีารจดัท าหนังสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรอืมผีลผูกพนัด้านการค้า หรอืการลงทุน หรอืงบประมาณของประเทศอย่างมี
นยัส าคญั รวมทัง้การแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักล่าว โดยค านึงถงึความเป็นธรรมระหว่างผูท้ี่
ไดป้ระโยชน์กบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญานัน้และประชาชนทัว่ไป 

ในกรณีทีม่ปีญัหาตามวรรคสอง ใหเ้ป็นอ านาจของศาลรฐัธรรมนูญทีจ่ะวนิิจฉยัชี้ขาด โดยใหน้ าบทบญัญตัติามมาตรา 154 (1) 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอเรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนูญโดยอนุโลม” 

เหตุผลในการแกไ้ขเพิม่เติมบทบญัญตัิมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 คอื บทบญัญตัิมาตรา 190 ของ
รฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ทีก่ าหนดใหห้นงัสอืสญัญาทีร่ฐับาลท ากบันานาประเทศหรอืกบัองคก์ารระหว่างประเทศในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกวา้งขวางหรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุนหรอืงบประมาณของประเทศอย่าง
มนีัยส าคญันัน้ ยงัมคีวามเข้าใจที่แตกต่างกนัเนื่องจากยงัไม่มคีวามชดัเจนพอ เพียง จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของรฐั จึงสมควรแก้ไขเพิม่เติมให้มคีวามชดัเจนในการน าไปปฏบิตัิอย่างถูกต้องต่อไปโดยให้มกีารตรากฎหมายก าหนด
รายละเอียดเกีย่วกบัประเภทของหนังสอืสญัญาทีจ่ะต้องมลีกัษณะใดจงึจะน าเสนอใหร้ฐัสภาเหน็ชอบ (หมายเหตุทา้ยรฐัธรรมนูญฉบบัปี 
พ.ศ. 2554) 
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ขอ้ตกลงกบัประเทศคู่เจรจา16 ดงันัน้ ในการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรขีองประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ 
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 รฐัสภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบในกรอบการเจรจาแลว้ว่า การยกเวน้อากรและการลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบันัน้จะครอบคลุมสนิคา้ประเภทใด 

อย่างไรก็ตาม รฐัสภาไม่ได้ให้ความเหน็ชอบว่าสนิค้าใดจะได้รบัการยกเว้นอากรและการลด
อตัราอากรขาเขา้เหลอืรอ้ยละเท่าไร ดงันัน้ สนิค้าใดจะได้รบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขา
เข้าเหลอืร้อยละเท่าไรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรฉีบบัต่างๆจงึขึ้นอยู่กบัการเจรจาของรฐับาลที่ต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ทางเศรษฐกจิของประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศเป็นส าคญั17  

เมื่อการเจรจาเป็นที่ยุติและมกีารท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่
เจรจาแลว้ และเพื่อใหผ้ลของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนเรือ่งการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้
มผีลบงัคบัใชไ้ด้ในประเทศไทย ประเทศไทยต้องออกกฎหมายภายในอนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศนัน้ ซึ่งตามบทบญัญตัมิาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ที่ถูกแก้ไข
เพิม่เตมิโดยมาตรา 3 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2554 หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผูกพนัดา้นการคา้หรอืการ
ลงทุนของประเทศตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา ดงันัน้ คณะรฐัมนตรตีอ้งเสนอขอ้ตกลงเขตการคา้
เสรใีหร้ฐัสภาอนุมตั ิโดยรฐัสภาจะต้องพจิารณาอนุมตัใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง
ดงักล่าว เพื่อใหข้อ้ตกลงระหว่างประเทศนัน้มผีลบงัคบัใชไ้ดใ้นประเทศไทย18 

ในความเหน็ของผูว้จิยั การทีร่ฐัธรรมนูญก าหนดใหร้ฐัสภาตอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหนังสอื
สญัญาที่มผีลผูกพนัดา้นการคา้หรอืการลงทุนของประเทศซึ่งรวมถงึขอ้ตกลงเขตการค้าเสรทีี่เกี่ยวขอ้ง
การยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเข้าให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัเรื่องจาก
คณะรฐัมนตร ีท าใหร้ะบบภาษีศุลกากรของไทยเปลีย่นแปลงไดท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากต้องรอให้รฐัสภาออกกฎหมาย
ภายในอนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศภายใต้กระบวนการบญัญตักิฎหมายของรฐัสภา
ตามปกติที่ใช้เวลานานจะท าให้ระบบภาษีศุลกากรของไทยเปลี่ยนแปลงได้ไม่ทนักบัสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ  

อย่างไรกต็าม เมื่อรฐัสภาอนุมตัขิอ้ตกลงเขตการค้าเสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจา
ซึง่เป็นการอนุมตัใินเนื้อหาหลกัไปแลว้ แต่หากเกดิมกีรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) ข้อตกลงระหว่างประเทศนัน้ยังคงต้องการให้มีการออกกฎหมายภายในเพื่อก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารศุลกากรรวมทัง้เอกสารและแบบฟอร์มที่ผู้น าเข้า
สนิคา้ตอ้งปฏบิตัอิกี หรอื 

                                                           
16 ตวัอย่างเช่น เมือ่วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีป่ระชุมร่วมของรฐัสภา ครัง้ที ่1 สมยัสามญันิตบิญัญตั ิไดอ้นุมตัเิหน็ชอบต่อร่างกรอบ
การเจรจาความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัสหภาพยุโรปตามทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ ซึ่งจะมผีลใหค้ณะเจรจาของไทยสามารถประกาศ
และเริม่การเจรจาเพื่อจดัท าความตกลงการค้าเสรกีบัสหภาพยุโรปได้ (ค าให้สมัภาษณ์ของนายบุญทรง เตริยาภริมย์ รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณชิย ์(ในเวลานัน้) Press Release วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย)์   
17 สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของโชตมิา เอีย่มสวสัดกิุล ในหวัขอ้ 3.1.3 (10) ของบทที ่3 
18 สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของโชตมิา เอีย่มสวสัดกิุล ในหวัขอ้ 3.1.3 (10) ของบทที ่3 
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(2) ถ้าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจาที่รฐัสภาอนุมตันิัน้ยงัไม่
สามารถก าหนดการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ไว้อย่างแน่นอนชดัเจนว่าลดเหลอืรอ้ยละ
เท่าไร และต่อมาประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจาสามารถตกลงกนัได้ในเรื่องร้อยละของอตัราอากรที่
ลดลง ภายหลงัจากทีร่ฐัสภาอนุมตัใินเนื้อหาหลกัของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบันัน้ไปแลว้  

ดงันี้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการออกกฎหมายภายในฉบบัใหม่เป็นสิง่ทีต่อ้งการส าหรบัทัง้สองกรณขีา้งตน้ 
ถา้รฐัสภาตอ้งออกพระราชบญัญตัฉิบบัใหมเ่พื่อก าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัระเบยีบ หลกัเกณฑ์

และพธิกีารศุลกากรรวมทัง้เอกสารและแบบฟอรม์ทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ตอ้งปฏบิตั ิหรอืเพื่อก าหนดการยกเวน้
อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศนัน้ การออกพระราชบญัญตัิ
โดยรฐัสภาเพื่อใหท้ัง้สองกรณมีผีลบงัคบัใชอ้าจเกดิความล่าชา้ เพราะกระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐัสภา
ใชเ้วลานาน ถงึแมว้่าทัง้สองกรณีดงักล่าวไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซบัซอ้นกต็าม เนื่องจากรฐับาลไดด้ าเนินการ
เพื่อใหไ้ดผ้ลการเจรจาตามกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบมาแลว้ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 และบทบญัญตัิมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พระพุทธศกัราช 2469 มารวมไว้ใน
พระราชบญัญตัทิีผู่ว้จิยัเสนอแนะขา้งตน้ ในการน าบทบญัญตัทิัง้สองมารวมไวจ้ะเกดิประโยชน์ ดงันี้ 

(1) ตามทีก่ล่าวก่อนหน้านี้ ประกาศกระทรวงการคลงัทีอ่อกตามความในมาตรา 14 แห่งพระ-
ราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 253019 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้
ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ ีทีต่อ้งการใหก้ฎหมายภาษถีูกบญัญตัหิรอืตราไว้โดย
รฐัสภา และไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการในเรือ่งระบบภาษอีากรทีด่ี เพราะประกาศดงักล่าวถอืเป็นกฎหมาย
ภาษลี าดบัรอง แต่เกี่ยวขอ้งกบัการลดอตัราภาษี ซึง่ถอืเป็นโครงสรา้งทีส่ าคญัของภาษี ทีค่วรอยู่ภายใต้
กระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐัสภา อยา่งไรกต็าม ประกาศกระทรวงการคลงัแมเ้ป็นกฎหมายล าดบัรองที่
ออกโดยองคก์รฝา่ยบรหิารมปีระโยชน์ดงันี้ 

(1.1) ประกาศกระทรวงการคลงัสามารถท าใหป้ระเทศไทยออกกฎหมายภายในใหม้กีารยกเว้น
อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ เพื่ออนุวตัิการให้เป็นไปตามข้อตกลงเขตการค้าเสรหีรอืข้อตกลง
ระหว่างประเทศทีจ่ะมต่ีอไปในอนาคตไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่ช่วยลดความกดดนัเรื่องเวลาของรฐัสภาในการ
ออกพระราชบญัญัติภาษีศุลกากรฉบบัใหม่หรอืในการแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีศุลกากรที่มีอยู่ใน
ปจัจุบนั เนื่องจากรฐับาลไดด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ลการเจรจาเกี่ยวกบัการยกเวน้อากรและการลดอตัรา
อากรขาเขา้ตามกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบมาแลว้ และผลของการเจรจาในเรื่องการยกเวน้อากรและการลด

                                                           
19 มาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ทีผู่ว้จิยัเสนอใหน้ ามารวมในพระราชบญัญตัิทีผู่ว้จิยัเสนอแนะขา้งต้น มี
เนื้อความดงันี้ 

“เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีมอี านาจประกาศยกเว้น ลด หรอืเพิม่อากร จากอตัราที่
ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากร หรอืประกาศเรยีกเก็บอากรตามอตัราที่ก าหนดไว้ในพกิดัอตัราศุลกากรส าหรบัของที่มถีิ่น
ก าเนิดจากประเทศที่ร่วมลงนามหรอืลกัษณะตามที่ระบุไว้ในสญัญาหรอืความตกลงดงักล่าว ทัง้นี้ จะก าหนดหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด”้ 
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อัตราอากรขาเข้านัน้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการที่ร ัฐบาลได้ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิป็นส าคญัตามกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบ  

(1.2) ประกาศกระทรวงการคลงัท าใหก้ฎหมายภาษศุีลกากรของไทยก้าวทนัต่อสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ  

(1.3) ประกาศกระทรวงการคลงัสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้น าเข้าสนิค้าต้อง
ปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการทีว่่า องคก์รฝ่ายบรหิารควรออกกฎหมายภาษลี าดบัรอง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑท์างเทคนิคและกฎเกณฑท์ีเ่ป็นรายละเอยีดปลกีย่อย หรอืแนวทางส าหรบัการบรหิารจดัเก็บ
ภาษเีพื่อสนับสนุนการท างานหรอืบงัคบัใชข้องกฎหมายแม่บท (กฎหมายแม่บทในทีน่ี้ คอื ขอ้ตกลงเขต
การค้าเสรรีะหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาที่รฐัสภาได้อนุมตัิในกรอบการเจรจาและอนุมตัิใน
ขอ้ตกลงทีเ่ป็นเน้ือหาหลกัไปแลว้)  

อย่างไรกต็าม ประกาศกระทรวงการคลงัไม่ควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีผู่้น าเขา้สนิค้า
ต้องปฏบิตัทิียุ่่งยากซบัซอ้น เนื่องจากหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในลกัษณะดงักล่าวจะกลายเป็นอุปสรรค
ทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษมีากเกนิความจ าเป็น ซึง่จะถอืเป็นการกดีกนัทางการคา้แบบแอบแฝงได้ 

(2) มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 246920 ให้อ านาจอธิบดีกรม
ศุลกากรที่จะออกขอ้บงัคบัส าหรบักรมศุลกากรตามที่เหน็ว่าจ าเป็นได้ โดยสามารถออกกฎระเบยีบให้
เกดิความยดืหยุน่แก่การคา้ระหว่างประเทศ รวมทัง้ใหเ้กดิความสะดวกแก่ภาคเอกชนดว้ย (มาโนช รอด-
สม, 2555: 10) ประกาศกรมศุลกากรหรอืขอ้บงัคบัทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรออกมสีถานะเป็นกฎหมายล าดบั
รองเช่นเดยีวกบัประกาศกระทรวงการคลงัทีอ่อกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 เพราะเป็นกฎหมายที่องค์กรฝ่ายบรหิารได้ท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจที่ให้ไว้โดย
กฎหมายภาษแีมบ่ท 

แมป้ระกาศกรมศุลกากรหรอืขอ้บงัคบัของอธบิดกีรมศุลกากรจะไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการในเรื่อง
ระบบภาษอีากรทีด่ทีีต่อ้งการใหก้ฎหมายภาษถีูกบญัญตัหิรอืตราไวโ้ดยรฐัสภา แต่ประกาศหรอืขอ้บงัคบั
ดงักล่าวมปีระโยชน์ดงันี้ 

(2.1) ประกาศกรมศุลกากรหรอืขอ้บงัคบัของอธบิดกีรมศุลกากรสามารถท าใหป้ระเทศไทยออก
กฎหมายภายในให้เกิดความยดืหยุ่นแก่การค้าระหว่างประเทศ และความสะดวกแก่ผู้น าเข้าสนิค้าที่
ได้รบัการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรขาเข้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเขตการค้าเสรหีรือ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่จะมต่ีอไปในอนาคตได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งช่วยลดความกดดนัเรื่องเวลาของ

                                                           
20 มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัศิุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 ทีผู่ว้จิยัเสนอใหน้ ามารวมในพระราชบญัญตัิทีผู่ว้จิยัเสนอแนะขา้งต้น มี
เนื้อความดงันี้ 

“มาตรา 3 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัจะไดท้รงตัง้หรอืทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
รฐัมนตรตีัง้บุคคลผูส้มควรขึน้เป็นหวัหน้าจดัการงานในกรมศุลกากร และก ากบัตรวจตรากจิการอนัเป็นหน้าทีข่องกรมนัน้ บุคคล
ผูน้ัน้ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “อธบิด”ี ใหม้หีน้าทีบ่งัคบับญัชาควบคุมบรรดาพนักงานทัง้หลายในกรมศุลกากร มอี านาจใหเ้งนิเดอืน
และเงนิรางวลั เรยีกประกนัส าหรบัความประพฤตดิ ีและออกขอ้บงัคบัส าหรบักรมตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็น เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไป
โดยเรยีบรอ้ย และบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามนัน้” 
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รฐัสภาในการออกพระราชบญัญตัภิาษศุีลกากรฉบบัใหม ่หรอืในการแกไ้ขพระราชบญัญตัภิาษศุีลกากรที่
มอียูใ่นปจัจบุนั 

(2.2) ประกาศกรมศุลกากรหรอืขอ้บงัคบัของอธบิดกีรมศุลกากรท าใหก้ฎหมายภาษศุีลกากรของ
ไทยกา้วทนัต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ  

(2.3) ประกาศกรมศุลกากรหรอืขอ้บงัคบัของอธบิดกีรมศุลกากรสามารถก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
พธิกีารศุลกากรที่ผู้น าเข้าสนิค้าต้องปฏบิตัิ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการที่ว่า องค์กรฝ่ายบรหิารควรออก
กฎหมายภาษีล าดบัรอง ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑท์างเทคนิคและกฎเกณฑท์ี่เป็นรายละเอยีดปลกีย่อย
หรอืแนวทางส าหรบัการบรหิารจดัเก็บภาษีเพื่อสนับสนุนการท างานหรอืบงัคบัใช้ของกฎหมายแม่บท 
(กฎหมายแม่บทในที่นี้ คอื ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่เจรจาที่รฐัสภาได้
อนุมตัใินกรอบการเจรจาและอนุมตัใินขอ้ตกลงทีเ่ป็นเน้ือหาหลกัไปแลว้)  

อย่างไรก็ตาม ประกาศกรมศุลกากรหรือข้อบังคับของอธิบดีกรมศุลกากรไม่ควรก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารศุลกากรทีผู่น้ าเขา้สนิคา้ต้องปฏบิตัทิียุ่่งยากซบัซอ้น เนื่องจากหลกัเกณฑแ์ละพธิี
การศุลกากรในลกัษณะดงักล่าวจะกลายเป็นมาตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษมีากเกนิความจ าเป็น 
ซึง่จะถอืเป็นอุปสรรคทางการคา้แบบแอบแฝงได ้

ตามทีก่ล่าวก่อนหน้านี้ อธบิดกีรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรบัของที่มีถิ่นก าเนิดจาก
อาเซยีนซึ่งเป็นกฎเกณฑท์างเทคนิคที่ผู้น าเขา้สนิค้าจากอาเซยีนต้องปฏบิตัิ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลงัทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีน (ด ูภาคผนวก ฌ.) 

อนึ่ง ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่า เมื่อประกาศกระทรวงการคลงัและประกาศกรมศุลกากร
หรอืขอ้บงัคบัของอธบิดกีรมศุลกากรเพื่อก าหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและพธิกีารใหเ้ป็นไปตาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะมีต่อไปในอนาคต ตามที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและอธิบดีกรมศุลกากรได้ร ับอ านาจจากพระราชบัญญัติที่ผู้วิจ ัยให้ชื่ อว่ า 
“พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละตาม
ความตกลงระหว่างประเทศ” มจี านวนมากขึน้ หน่วยงานของรฐับาลที่เกี่ยวข้องควรน าประกาศและ
ขอ้บงัคบัเหล่านัน้มารวบรวมไว้เป็นกฎหมายฉบบัเดยีว และเสนอให้รฐัสภาอนุมตัเิป็นพระราชบญัญตัิ
ภายใต้กระบวนการทางรัฐสภาที่ก าหนดขึ้นไว้ เ ป็นพิเศษ ตามระบบการรวบรวมกฎหมาย 
(Consolidation)  

นอกจากนี้ หน่วยงานของรฐับาลที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะอื่นๆที่ผู้วจิยัได้
กล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น เช่น การใชถ้้อยค าส านวนที่ง่ายชดัเจนในตวับทบญัญตัแิละการจดัท าบนัทกึทีเ่ป็น
การอธบิายตวับทบญัญตัิ (Explanatory Memoranda) ในกฎหมายแม่บทที่เกิดขึ้นจากรวบรวมนัน้ 
พระราชบญัญตัิฉบบัที่เกิดขึ้นใหม่นี้อาจให้ชื่อว่า “พระราชบญัญตัิว่าด้วยการยกเว้นอากรและการลด
อตัราอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรแีละตามความตกลงระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 2” และ
ภายหลงัจากมพีระราชบญัญตัฉิบบัที่ 2 แล้ว หากมปีระกาศและขอ้บงัคบัใหม่ๆในท านองนี้ออกตามมา
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อกีเป็นจ านวนมาก เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรหีรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีจ่ะมต่ีอไปใน
อนาคต หน่วยงานของรฐับาลที่เกี่ยวข้องควรน าประกาศและข้อบังคับเหล่านัน้มารวบรวมไว้เป็น
กฎหมายฉบบัเดยีวและเสนอให้รฐัสภาอนุมตัเิป็นพระราชบญัญตัิฉบบัที่ 3 และ 4 ฯลฯ ต่อไปเรื่อยๆ 
ภายใตก้ระบวนการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ผูว้จิยัขอสรปุขอ้เสนอแนะประการที ่1 ดงันี้ 
กฎหมายแม่บทฉบบัเดยีวที่ถูกรวบรวมขึ้นจากกฎหมายภาษีศุลกากรล าดบัรองหลายฉบบัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการยกเว้นอากรและการลดอตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนและตาม
ความตกลงระหว่างประเทศที่ผู้น าเข้าสินค้าต้องปฏิบัติ ตามที่ผู้วิจ ัยเสนอแนะข้างต้น ในรูป
พระราชบญัญตัิ น่าจะสอดคล้องกบัแนวความคดิในเรื่องระบบภาษอีากรที่ดี เพราะเป็นกฎหมายภาษีที่
ถูกตราไวโ้ดยรฐัสภา และกฎหมายภาษศุีลกากรแม่บทฉบบันี้ไดใ้หอ้ านาจแก่รฐัมนตรกีระทรวงการคลงั
และอธบิดกีรมศุลกากรในการออกกฎหมายล าดบัรองที่เป็นกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อก าหนดระเบยีบ 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและพธิกีารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรหีรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีจ่ะมี
ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ กฎหมายภาษีศุลกากรที่ผู้วจิยัเสนอแนะยงัสอดคล้องกบัหลกัความแน่นอนชดัเจน
ของกฎหมายภาษ ีและสอดคลอ้งกบัหลกัความประหยดัหรอืหลกัความมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี
เพราะลดความซบัซอ้น ลดความสบัสนและลดความยากในการเขา้ใจเพื่อปฏบิตัติาม อนัจะท าให้ต้นทุน
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งลดลง รวมทัง้การหนีภาษขีองผูน้ าเขา้ ตลอดจนการทุจรติคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที่กรม-
ศุลกากรยอ่มลดน้อยลงอกีดว้ย เนื่องจากกฎหมายทีช่ดัเจนแน่นอนท าใหก้ารค านวณภาษทีีถู่กต้องท าได้
ง่าย หรอืท าใหก้ารหนีภาษีถูกตรวจพบไดง้่ายขึน้ และเมื่อกฎหมายมคีวามชดัเจนแน่นอน การจดัเก็บ
ภาษยี่อมไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการตดัสนิตามอ าเภอใจของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร การทุจรติคอรร์ปัชนัจงึย่อม
ลดน้อยลง และการด าเนินงานของกรมศุลกากรทีโ่ปร่งใสย่อมส่งเสรมิและลดอุปสรรคทางการคา้ ซึง่เป็น
หวัใจส าคญัของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีความเหน็ของ Michael H. Lane (อ้างถงึใน นวลน้อย 
ตรรีตัน์, บก., 2543: 61-62) ขา้งล่างนี้ น่าจะสนบัสนุนบทสรปุตอนทา้ยของผูว้จิยั  

“ศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มคีวามส าคญัยิง่ในการเป็นขอ้ต่อที่ก่อให้เกดิการค้าระหว่างประเทศ 
และไม่ใช่เป็นเพยีงหน่วยงานที่มหีน้าที่จดัเก็บภาษีให้แก่ภาครฐัเท่านัน้ แต่เป็นหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดความมัน่คงในทางเศรษฐกิจการเมอืงและสงัคม ดงันัน้  การด าเนินงานขององค์กร
จะต้องสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกฝ่ายว่าการ
ด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นทีต่ ัง้”  
ข้อเสนอแนะประการท่ี 2 
ในบทสรุปขอ้ดปีระการที ่1 และ 13 ในหวัขอ้ 5.1.2.1.2 ผูว้จิยัพบว่าการลดอตัราภาษศุีลกากร

ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนท าให้มกีารค้าขายสนิค้าภายในภูมภิาคอาเซยีนอย่างเสรมีากขึ้น
เพราะมาตรการกดีกนัทางการคา้ลดน้อยลง และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นการคา้สนิค้า
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ของประเทศสมาชกิอาเซยีน เนื่องจากการลดอตัราภาษีดงักล่าวท าใหส้นิคา้ทุนและวตัถุดบิทีน่ าเขา้มา
เพื่อใชใ้นการผลติมรีาคาถูกลงซึง่ส่งผลใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้เพื่อการส่งออกลดลง  

อย่างไรก็ตาม ในบทสรุปขอ้เสยีประการที่ 4 (2) ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 ผูว้จิยัพบว่า แมก้ารลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนช่วยท าใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้ลดลง และท าใหก้าร
ผลติสนิค้าเพื่อการส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ แต่ในปจัจุบนั กรมศุลกากรจดัเก็บอากรขาออกจากสนิค้า
ส่งออกเพยีง 2 ประเภท ได้แก่ ไมแ้ละหนังดบิ ดงันี้ รายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรจากการส่งออก
สนิคา้ยอ่มมน้ีอย การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวจงึขดักบัหลกัความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได ้

แม้กระนัน้ก็ตาม ผู้วิจยัขอเสนอแนะว่าในการเจรจาท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีฉบบัต่อๆไป
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆ ประเทศไทยควรใหค้วามส าคญัต่อการยกเวน้อากรขาเขา้และการ
ลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทุน วตัถุดบิและสนิค้ากึ่งส าเรจ็รปูทีน่ าเขา้มาเพื่อใชใ้นการผลติสนิค้า 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

(1) การยกเว้นและการลดอตัราภาษดีงักล่าวจะท าใหส้นิคา้ทุน วตัถุดบิและสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปูที่
น าเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้ามีราคาถูกลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยงัต่างประเทศ อนัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ทางดา้นการคา้สนิคา้ของประเทศไทยในตลาดโลก 

(2) รฐับาลจะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่จากการน าเขา้สนิคา้ทุนและวตัถุดบิทดแทน
ภาษศุีลกากร ซึง่จะสนับสนุนหลกัความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ใหแ้ก่รฐับาล21 รฐับาลจงึอาจไม่
จ าเป็นตอ้งขึน้อตัราภาษชีนิดอื่นๆเพื่อหารายไดท้ดแทนภาษศุีลกากรทีข่าดหายไป ในขณะเดยีวกนั แม้
ผูป้ระกอบการที่น าเขา้สนิคา้ทุนและวตัถุดบิจะถูกเรยีกเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ซึง่เป็นการเพิม่ต้นทุนในการ
ผลติสนิคา้ แต่ผูป้ระกอบการจะไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าวมากจนเกนิไป เพราะภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าว
ถอืเป็นภาษีซือ้ทีส่ามารถน าไปหกัออกจากภาษขีายในเวลาขายสนิคา้ภายในประเทศหรอืส่งออกสนิค้า
ไปยงัต่างประเทศได ้

(3) รฐับาลจะมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากการขายสนิคา้ภายในประเทศทีผ่ลติขึน้
จากสินค้าทุนและวตัถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศทดแทนภาษีศุลกากร ซึ่งจะสนับสนุนหลกัความ
พอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายไดใ้หแ้ก่รฐับาล22 รฐับาลจงึอาจไมจ่ าเป็นต้องขึน้อตัราภาษชีนิดอื่นๆเพื่อหา
รายไดท้ดแทนภาษศุีลกากรทีข่าดหายไป 

(4) รฐับาลจะมรีายได้จากการจดัเก็บภาษีเงนิได้จากการที่ผู้ประกอบการมกี าไรจากขายสนิค้า
ภายในประเทศทีผ่ลติขึน้จากสนิค้าทุนและวตัถุดบิที่น าเขา้จากต่างประเทศทดแทนภาษีศุลกากร ซึ่งจะ
สนับสนุนหลกัความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ให้แก่รฐับาล รฐับาลจงึอาจไม่จ าเป็นต้องขึน้อตัรา
ภาษชีนิดอื่นๆเพื่อหารายไดท้ดแทนภาษศุีลกากรทีข่าดหายไป 

อย่างไรก็ด ีภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จดัเก็บยากกว่าภาษีศุลกากรรวมทัง้มกีารหนีและการ
ฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิม่ ตามที่ผู้วจิยัวเิคราะห์ในหวัขอ้ 4.4 ของบทที่ 4 และตามที่ผู้วจิยัสรุปในหวัข้อ 

                                                           
21 ขอ้คดิเหน็ของ ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (16) และ (17) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้เสนอแนะนี้ 
22 ขอ้คดิเหน็ของ ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์ในหวัขอ้ 3.1.3 (16) และ (17) ของบทที ่3 น่าจะสนบัสนุนขอ้เสนอแนะนี้ 
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5.1.2.2.2 ประการที ่4 (2) ของบทนี้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะว่ารฐับาลควรออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการหนีและการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มและบงัคบัใช้มาตรการดงักล่าวอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อลดการสญูเสยีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่  

ข้อเสนอแนะประการท่ี 3 
ตามที่กล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที่ 1 ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 การลดอตัราอากรขาเขา้ตาม

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่ส่งเสรมิต่อการด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะทางดา้นภาษเีพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าดา้นรายไดร้ะหว่างประชาชน เนื่องจากผูม้รีายไดสู้งสามารถบรโิภคสนิคา้น าเขา้ที่มรีาคา
ถูกลงได้ซึ่งท าให้เงนิของผู้มรีายได้สูงลดลงไม่มาก และตามที่กล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที่ 2 ใน
หวัขอ้ 5.1.2.2.2 การลดอตัราอากรขาเขา้ดงักล่าวไม่ส่งเสรมิต่อการด าเนินนโยบายการคลงัสาธารณะ
ทางดา้นหนี้สาธารณะ เนื่องจากประชาชนสามารถเลอืกบรโิภคสนิคา้น าเขา้ไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้
ท าใหป้ระชาชนเหลอืเงนิออมน้อยลงหรอืไมม่เีงนิออม ซึง่อาจส่งผลใหร้ฐับาลไม่สามารถก่อหนี้สาธารณะ
โดยการกู้ยมืเงนิจากประชาชน (โดยเฉพาะจากผูม้รีายไดสู้ง) ภายในประเทศได้มาก ในเวลาทีร่ายจ่าย
สาธารณะของรฐับาลสงูกว่ารายรบัทางภาษ ี 

นอกจากนี้ ตามทีก่ล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที ่4 (3) และ (4) ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 การลด
อตัราอากรขาเขา้ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนไมส่นบัสนุนหลกัการดงัต่อไปนี้ 

(1) ไม่สนับสนุนหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายไดค้รัง้ใหม่ เนื่องจากหลกัการดงักล่าว
ต้องการลดความแตกต่างทางดา้นรายได้ โดยใชร้ะบบภาษีดงึเงนิจากคนรวยใหม้าก แต่เมื่อมกีารปรบั
ลดอตัราอากรขาเขา้ กลุ่มคนรวยสามารถบรโิภคสนิค้าน าเขา้ที่มรีาคาถูกลงได้ เงนิของคนรวยจงึย่อม
ลดลงไมม่าก 

(2) ไม่สนับสนุนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวตัง้ เนื่องจากหลกัการดงักล่าว
ตอ้งการใหก้ลุ่มผูม้รีายไดส้งูแบกรบัภาระภาษีสูงกว่ากลุ่มผูม้รีายไดน้้อย แต่เมื่อมกีารปรบัลดอตัราอากร
ขาเขา้เหลอืรอ้ยละ 0 ประชาชนทัง้กลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและกลุ่มผูม้รีายไดสู้ง แมม้รีายไดแ้ตกต่างกนั แต่
ถา้บรโิภคสนิคา้น าเขา้ชนิดเดยีวกนัในราคาเท่ากนั จะแบกรบัภาระภาษศุีลกากรเท่ากนั คอื อตัรารอ้ยละ 
0 จงึขดักบัหลกัการดงักล่าว 

(3) ไม่สนับสนุนหลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีในแนวนอน ที่ต้องการให้บุคคลที่อยู่ใน
สถานการณ์เดยีวกนัถูกจดัเก็บภาษีเท่ากนัด้วย แต่เมื่อมกีารปรบัลดอตัราอากรขาเข้าเหลอืร้อยละ 0 
กลุ่มผู้มรีายได้น้อยและกลุ่มผู้มรีายได้สูง ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มรีายได้แตกต่างกนั แต่แบกรบัภาระ
ภาษศุีลกากรจากสนิคา้น าเขา้เท่ากนั คอื อตัรารอ้ยละ 0 ถ้าบรโิภคสนิค้าน าเขา้ชนิดเดยีวกนัในราคา
เท่ากนั จงึขดักบัหลกัการดงักล่าว 

ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะว่า ในการเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบัต่อๆไประหว่างประเทศไทย
กบัประเทศอื่นๆ รฐับาลไทยควรใหค้วามส าคญักบัสนิคา้ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศใชอุ้ปโภคและ
บรโิภค โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการอุปโภคและบรโิภคของประชาชนในประเทศ รฐับาลไทย
ไม่ควรให้ความส าคญัต่อการยกเว้นอากรขาเข้าและการลดอตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือย ที่
กลุ่มคนที่มรีายได้สูงซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มน้อยของประเทศใช้อุปโภคและบรโิภค เมื่อไม่มกีารยกเว้น

DPU



201 
 

อากรขาเข้า หรือมีการลดอัตราอากรขาเข้าที่ไม่ต ่ าจนเกินไปส าหรบัสินค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ นอกจากผลกระทบจากข้อเสยีข้างต้นจะลดลงแล้ว (เพราะกลุ่มผู้มรีายได้สูงจะไม่ได้รบั
ประโยชน์การปรบัลดอตัราอากรขาเขา้) ประโยชน์ดงัต่อไปนี้น่าทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย 

(1) รฐับาลไทยจะไม่สูญเสยีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรมากจนเกนิไป ซึง่สนับสนุนหลกั
ความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ใหแ้ก่รฐับาล และสนับสนุนบทบาทของกรมศุลกากรในการจดัเกบ็
ภาษี รวมทัง้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการให้ภาษีศุลกากรเป็นแหล่งรายได้ของรฐับาล ซึ่งลด
ผลกระทบทีก่ล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที่ 4 (2) ประการที่ 11 และประการที่ 5 (1) ในหวัขอ้ 
5.1.2.2.2 

(2) แมไ้ม่มกีารยกเวน้อากรขาเขา้หรอืมกีารลดอตัราอากรขาเขา้ทีไ่ม่ต ่าจนเกนิไปส าหรบัสนิค้า
ฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้าหากผู้ประกอบการในประเทศไทยยงัคงมกีารน าเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่รีายไดสู้งทีม่อี านาจซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟือย 
เช่น รถยนต์หรูหรอือุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ นอกจากรฐับาลจะมรีายได้จากการเก็บอากรขาเข้าแล้ว 
รฐับาลยงัมรีายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากการน าเขา้สนิค้าฟุ่มเฟือยอกีดว้ย ซึง่สนับสนุนหลกั
ความพอเพยีงหรอืหลกัอ านวยรายได้ใหแ้ก่รฐับาล ซึง่ลดผลกระทบทีก่ล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที ่4 
(2) ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 

(3) ในทางตรงกนัขา้มกบั (2) ในกรณทีีป่ระเทศประสบปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ การ
ไม่ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัสินค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากต่างประเทศจะช่วยแก้ปญัหาดังกล่าวได ้
กล่าวคอื รฐับาลสามารถปรบัอตัราอากรขาเขา้ที่จดัเก็บจากสนิคา้ฟุ่มเฟือยที่น าเขา้จากต่างประเทศให้
สูงขึ้น นอกจากการปรบัอตัราอากรขาเขา้ให้สูงขึ้นแล้ว รฐับาลยงัคงจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิม่จากสนิค้า
ฟุ่มเฟือยทีน่ าเขา้อกีดว้ย ซึง่จะส่งผลให้ประชาชนต้องซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศในราคาทีสู่งขึน้
เพราะผู้ประกอบการที่น าเขา้สนิค้าดงักล่าวต้องบวกรวมอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิม่เขา้ไปในราคา
สนิค้า ดงัน้ี ประชาชนอาจไม่เลือกบรโิภคสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ ปรมิาณการน าเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศก็จะลดลง ปญัหาดุลการคา้และดุลการช าระเงนิกจ็ะลดลงตามไปดว้ย ซึง่ช่วย
ลดผลกระทบทีก่ล่าวในบทสรปุขอ้เสยีประการที ่5 (3) ในหวัขอ้ 5.1.2.2.2 

(4) ในทางตรงกนัขา้มกบั (2)  การไม่ยกเว้นอากรขาเขา้หรอืการลดอตัราอากรขาเขา้ทีไ่ม่ต ่า
จนเกินไปส าหรบัสินค้าฟุ่มเฟือยที่น าเข้าจากต่างประเทศ จะช่วยควบคุมปรมิาณการน าเข้าสินค้า
ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความฟุ่มเฟือยและเพื่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในประเทศ
และเพื่อสงวนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่กล่าวในบทสรุปขอ้เสยีประการที่ 5 (5) ใน
หวัขอ้ 5.1.2.2.2 
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ภาคผนวก ข. 
พิกดัอตัราอากรขาเข้า 

 พระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 ใหย้กเลกิความในภาค 2 พกิดัอตัรา
อากรขาเข้า แห่งพิกดัอตัราศุลกากรท้ายพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2549  
 ตามบญัชทีา้ยพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555 พกิดัอตัราอากรขาเขา้
จ าแนกออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน ดงันี้ 
 หมวด 1 สตัวม์ชีวีติ ผลติภณัฑจ์ากสตัว์ 
 ตอนที ่1 สตัวม์ชีวีติ 
 ตอนที ่2 เนื้อสตัวแ์ละส่วนของสตัวท์ีบ่รโิภคได้ 
 ตอนที ่3 ปลา สตัวน์ ้าจ าพวกครสัตาเซยี โมลลุสก ์และสตัวน์ ้าทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอื่นๆ 
 ตอนที ่4 ผลติภณัฑน์มไข่สตัวปี์ก น ้าผึง้ธรรมชาต ิผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีบ่รโิภคได ้ซึง่ไม่ไดร้ะบุ
หรอืรวมไวใ้นทีอ่ื่น 
 ตอนที ่5 ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีไ่มไ่ดร้ะบุหรอืรวมไวใ้นทีอ่ื่น 
 หมวด 2 ผลติภณัฑจ์ากพชื 
 ตอนที ่6 ตน้ไมแ้ละพชือื่นๆ ทีม่ชีวีติ หวั รากและสิง่ทีค่ลา้ยกนั ดอกไมแ้ละใบไมท้ีใ่ชป้ระดบั 

ตอนที ่7 พชืผกัรวมทัง้รากและหวับางชนิดทีบ่รโิภคได้ 
 ตอนที ่8 ผลไมแ้ละลกูนตัทีบ่รโิภคได ้เปลอืกผลไมจ้ าพวกสม้หรอืเปลอืกแตง 
 ตอนที ่9 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครือ่งเทศ 
 ตอนที ่10 ธญัพชื 

ตอนที่ 11 ผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมโม่สเีมลด็ธญัพชื มอลต์ สตารซ์ อนูิลนิ และกลูเทนจาก
ขา้วสาล ี
 ตอนที ่12 เมลด็พชืและผลไม ้ทีม่นี ้ามนั เมลด็ธญัพชื เมลด็พชืและผลไมเ้บด็เตลด็ พชืทีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรมหรอืใชเ้ป็นยา ฟางและหญา้แหง้ทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์
 ตอนที ่13 ครัง่ รวมทัง้กมั เรซนิ น ้าเสีย้ง (แซป) และสิง่สกดัอื่นๆ จากพชื 
 ตอนที ่14 วตัถุจากพชืทีใ่ชถ้กัสาน ผลติผลจากพชืทีไ่มไ่ดร้ะบุหรอืรวมไวใ้นทีอ่ื่น 
 หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัที่ได้จากสตัว์หรอืพืช และผลิตภณัฑ์ที่แยกได้จากไขมนัและน ้ามนั
ดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคไดซ้ึง่จดัท าแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 
 ตอนที ่15 ไขมนัและน ้ามนัที่ไดจ้ากสตัวห์รอืพชื และผลติภณัฑท์ีแ่ยกได้จากไขมนัและน ้ามนั
ดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคไดซ้ึง่จดัท าแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื 
 หมวด 4 อาหารปรงุแต่ง เครือ่งดื่ม สุรา และน ้าสม้สายช ูยาสบูและผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบู 
 ตอนที ่16 ของปรงุแต่งจากเนื้อสตัว ์ปลา หรอืสตัวน์ ้าจ าพวกครสัตาเซยี โมลลุสก์ หรอืจากสตัว์
น ้าทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอื่นๆ  
 ตอนที ่17 น ้าตาลและขนมท าจากน ้าตาล (ชกูารค์อนเฟกชนัเนอร)ี 
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 ตอนที ่18 โกโกแ้ละของปรงุแต่งทีท่ าจากโกโก้ 
 ตอนที ่19 ของปรงุแต่งจากธญัพชื แป้ง สตารช์ หรอืนม ผลติภณัฑอ์าหารจ าพวกเพสทร ี
 ตอนที ่20 ของปรงุแต่งท าจากพชืผกั ผลไม ้ลกูนตั หรอืจากส่วนอื่นของพชื 

ตอนที ่21 ของปรงุแต่งเบด็เตลด็ทีบ่รโิภคได ้
 ตอนที ่22 เครือ่งดื่ม สุรา น ้าสม้สายช ู

ตอนที่ 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จดัท าไว้ส าหรบั 
เลีย้งสตัว ์
 ตอนที ่24 ยาสบูและผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบู 
 หมวด 5 ผลติภณัฑแ์ร ่
 ตอนที ่25 เกลอื ก ามะถนั ดนิ และหนิ วตัถุจ าพวกปลาสเตอร ์ปนูขาว และซเีมนต์ 
 ตอนที ่26 สนิแร ่ตะกรนัและเถา้ 
 ตอนที่ 27 เชื้อเพลงิที่ได้จากแร่ น ้ามนัแร่และผลติภณัฑท์ีไ่ด้จากการกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบทิู
มนิสั ไขทีไ่ดจ้ากแร ่
 หมวด 6 ผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมทางเคมหีรอือุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกนั 
 ตอนที่ 28 เคมภีณัฑอ์นินทรยี ์สารประกอบอนิทรยีห์รอืสารประกอบอนินทรยี์ ของโลหะมคี่า 
ของโลหะจ าพวกแรรเ์อริท์ ของธาตุกมัมนัตรงัสหีรอืของไอโซโทป 
 ตอนที ่29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์
 ตอนที ่30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม 

ตอนที ่31 ปุ๋ ย 
 ตอนที ่32 สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหรอืยอ้มส ีแทนนินและอนุพนัธข์องแทนนิน สยีอ้ม สารส(ีพกิเมนต์) 
และวตัถุแต่งสอีื่นๆ สทีาและวารน์ิช พตัตีแ้ละมาสตกิอื่นๆ รวมทัง้หมกึ 
 ตอนที ่33 เอสเซนเชยีลและเรซนินอยด ์เครื่องหอม เครื่องส าอางหรอืสิง่ปรุงแต่งส าหรบัประทนิ
รา่งกายหรอืประเทอืงโฉม (ทอยเลต็เพรพาเรชนั) 
 ตอนที ่34 สบู่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัลดแรงตงึผวิ สิง่ปรุงแต่งทีใ่ชซ้กัลา้ง สิ่งปรุงแต่งทีใ่ชห้ล่อลื่น 
ไขเทยีม ไขปรุงแต่ง สิง่ปรุงแต่งที่ใชข้ดัเงาหรอืขดัถู เทยีนไขและของที่คล้ายกนั เพสต์ส าหรบัท าแบบ 
“ไขที่ใช้ทางทนัตกรรม” สิง่ปรุงแต่งทางทนัตกรรมซึ่งคล้ายกนั เพสต์ส าหรบัท าแบบ “ไขที่ใช้ทางทนัต- 
กรรม” สิง่ปรงุแต่งทางทนัตกรรมซึง่มปีลาสเตอรเ์ป็นหลกั 
 ตอนที ่35 สารแอลบมูนิอยด ์โมดไิฟดส์ตารช์ กาว เอนไซน์ 
 ตอนที ่36 วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑจ์ าพวกดอกไมเ้พลงิ ไมข้ดีไฟ แอลลอย ทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ 
สิง่ปรงุแต่งสสีนัดาปไดบ้างชนิด 

ตอนที ่37 ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปูหรอืถ่ายภาพยนตร ์
 ตอนที ่38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ 
 หมวด 7 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ ยางและของทีท่ าดว้ยยาง 
 ตอนที ่39 พลาสตกิและของทีท่ าดว้ยพลาสตกิ 
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 ตอนที ่40 ยางและของท าดว้ยยาง 
 หมวด 8 หนงัดบิ หนงัฟอก หนงัเฟอรแ์ละของทีท่ าดว้ยหนงัดงักล่าว เครื่องอานและเครื่องเทยีม
ลาก เครือ่งใชส้ าหรบัเดนิทาง กระเป๋าถอืและภารชนะทีค่ลา้ยกนัของท าดว้ยไสส้ตัว ์(นอกจากไสต้วัไหม) 

ตอนที ่41 หนงัดบิ (นอกจากหนงัเฟอร)์ และหนงัฟอก 
 ตอนที ่42 เครื่องหนัง เครื่องอ่านและเครื่องเทยีมลาก เครื่องใชส้ าหรบัเดนิทาง กระเป๋าถอืและ
ภาชนะทีค่ลา้ยกนั ของทีท่ าดว้ยไสส้ตัว ์(นอกจากไสต้วัไหม) 
 ตอนที ่43 หนงัเฟอร ์เฟอรเ์ทยีม และผลติภณัฑข์องของดงักล่าว 
 หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้ไมก๊้อกและของท าดว้ยไมก๊้อก ผลติภณัฑท์ าดว้ยฟางท า
ดว้ยเอสพารโ์ตหรอืวตัถุถกัสานอื่นๆ เครือ่งจกัสานและเครือ่งสาน 
 ตอนที ่44 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้
 ตอนที ่45 ไมก๊้อกและของท าดว้ยไมก๊้อก 
 ตอนที่ 46 ผลติภณัฑท์ าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพารโ์ตหรอืวตัถุถกัสานอื่นๆ เครื่องจกัสานและ
เครือ่งสาน 
 หมวด 10 เยื่อไมห้รอืเยื่อทีไ่ดจ้ากวตัถุจ าพวกเสน้ใยเซลลูโลสอื่นๆ กระดาษหรอืกระดาษแขง็ที่
น ากลบัคนืมาใชไ้ดอ้กี (เศษและของทีใ่ชไ้ม่ได)้ กระดาษและกระดาษแขง็และของทีท่ าดว้ยกระดาษหรอื
กระดาษแขง็ 
 ตอนที ่47 เยือ่ไมห้รอืเยือ่ทีไ่ดจ้ากวตัถุจ าพวกเสน้ใยเซลลโูลสอื่นๆ  
 ตอนที ่48 กระดาษและกระดาษแขง็ ของท าดว้ยเยื่อกระดาษ หรทื าดว้ยกระดาษหรอืกระดาษ
แขง็ 

ตอนที ่49 หนังสอืทีพ่มิพ์เป็นเล่ม หนังสอืพมิพ ์รปูภาพ และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของอุตสาหกรรม
การพมิพ ์ตน้ฉบบัทีเ่ขยีนหรอืดดีพมิพแ์ละแปลน 
 ตอนที ่50 ไหม 
 หมวด 11 สิง่ทอและของท าดว้ยสิง่ทอ 

ตอนที ่51 ขนแกะ ขนละเอยีดหรอืขนหยาบของสตัว ์ดา้ยขนมา้ และผา้ทอ 
 ตอนที ่52 ฝ้าย 
 ตอนที ่53 เสน้ใยสิง่ทอจากพชือื่นๆ ดว้ยกระดาษ และผา้ทอจากดา้ยกระดาษ 
 ตอนที ่54 ใยยาวประดษิฐ ์
 ตอนที ่55 เสน้ใยสัน้ประดษิฐ ์
 ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สกัหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพเิศษ เชอืกชนิดทไวน์ ชนิดคอรเ์ดจ ชนิด
โรปและเคเบลิ และของท าดว้ยสิง่ดงักล่าว 
 ตอนที ่57 พรมและสิง่ทอปพูืน้อื่นๆ 
 ตอนที ่58 ผา้ทอชนิดพเิศษ ผา้สิง่ทอทีท่ าปุยแบบทฟัต์ ผา้ลูกไม ้เทเพสทร ีผา้ทีใ่ช้ตกแต่ง ผ้า
ปกั 
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 ตอนที ่59 ผา้สิง่ทอ ทีอ่าบซมึ เคลอืบ หุม้หรอือดัเป็นชิน้ ของท าดว้ยสิง่ทอชนิดทีเ่หมาะส าหรบั
ใชใ้นอุตสาหกรรม 
 ตอนที ่60 ผา้ถกัแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ 

ตอนที่ 61 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรอืแบบ 
โครเชต ์
 ตอนที่ 62 เครื่องแต่งกายและของที่ใชป้ระกอบกบัเครื่องแต่งกาย ทีไ่ม่ไดถ้กึแบบนิตหรอืแบบ
โครเชต ์
 ตอนที ่63 ของท าดว้ยสิง่ทอทีจ่ดัท าแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แลว้และของที่ใช้แล้วท า
ดว้ยสิง่ทอ ผา้ขีร้ ิว้ 

หมวด 12 รองเทา้ เครือ่งสวมศรีษะ รม่ รม่ปกักนัแดด ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ทีเ่ป็นทีน่ัง่ แส ้(วปิ) แสข้ีม้า้
และส่วนประกอบของของดงักล่าว ขนสตัวปี์กทีจ่ดัเตรยีมแลว้และของท าดว้ยขนดงักล่าว ดอกไมเ้ทยีม 
รวมทัง้ของท าดว้ยผมคน 
 ตอนที ่64 รองเทา้ สนบัแขง้และของทีค่ลา้ยกนั รวมทัง้ส่วนประกอบของของดงักล่าว 
 ตอนที ่65 เครือ่งสวมศรีษะ และส่วนประกอบของเครือ่งสวมศรีษะ 
 ตอนที ่66 รม่ รม่ปกักนัแดด ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ทีเ่ป็นทีน่ัง่ แส(้วปิ) แสข้ีม้า้และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว 
 ตอนที่ 67 ขนแขง็และขนอ่อนของสตัว์ปีกทีจ่ดัเตรยีมแล้ว และของท าด้วยขนดงักล่าว ดอกไม้
เทยีม ของท าดว้ยผมคน 
 หมวด 13 ของท าด้วยหนิ ปลาสเตอร์ ซเีมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรอืวตัถุที่คล้ายกัน 
ผลติภณัฑเ์ซรามกิ รวมทัง้แกว้และเครือ่งแกว้ 
 ตอนที ่68 ของท าดว้ยหนิ ปลาสเตอร ์ซเีมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรอืวตัถุทีค่ลา้ยกนั 
 ตอนที ่69 ผลติภณัฑเ์ซรามกิ 
 ตอนที ่70 แกว้และเครือ่งแกว้ 
 หมวด 14 ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเลีย้ง รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาต ิโลหะมคี่า โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ย
โลหะมีค่ าและของที่ท าด้วยของดังกล่ าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่ เ ป็นข องเทียม  
เหรญีกษาปน์ 

ตอนที ่71 ไข่มุกธรรมชาตหิรอืไข่มุกเลีย้ง รตันชาตหิรอืกึ่งรตันชาต ิโลหะมคี่า โลหะทีหุ่้มตดิ
ด้วยโลหะมีค่าและของที่ท าด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เ ป็นของเทียม  
เหรญีกษาปน์ 

หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั 
 ตอนที ่72 เหลก็และเหลก็กลา้ 
 ตอนที ่73 ของท าดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ 
 ตอนที ่74 ทองแดงและของท าดว้ยทองแดง 

ตอนที ่75 นิกเกลิและของท าดว้ยนิกเกลิ 
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 ตอนที ่76 อะลมูเินียมและของท าดว้ยอะลมูเินียม 
 ตอนที ่77 (เวน้ว่างไวเ้พื่อประโยชน์ในภายหน้า) 
 ตอนที ่78 ตะกัว่และของท าดว้ยตะกัว่ 
 ตอนที ่79 สงักะสแีละของท าดว้ยสงักะส ี
 ตอนที ่80 ดบีุกและของท าดว้ยดบีุก 

ตอนที ่81 โลหะสามญัชนิดอื่น เซอรเ์มต และของท าดว้ยของดงักล่าว 
 ตอนที ่82 เครือ่งมอื เครื่องใช ้ของใชช้นิดมคีม ชอ้นและสอ้ม ท าดว้ยโลหะสามญั ส่วนประกอบ
ของของดงักล่าวท าดว้ยโลหะสามญั 
 ตอนที ่83 ของเบด็เตลด็ท าดว้ยโลหะสามญั 
 หมวด 16 เครื่องจกัรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดงักล่าว 
เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่าว 
 ตอนที่ 84 เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์บอยเลอร ์เครื่องจกัร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของ
เครือ่งดงักล่าว 
 ตอนที ่85 เครื่องจกัรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่าว เครื่อง
บันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทัง้
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักล่าว 
 หมวด 17 ยานบก อากาศยาน ยานน ้า และเครือ่งอุปกรณ์การขนส่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ตอนที ่86 หวัรถจกัรของรถไฟหรอืรถราง รถทีเ่ดนิบนรางและส่วนประกอบของ ของดงักล่าว สิง่
ติดตัง้ถาวรและอุปกรณ์ติดตัง้ส าหรบัรางรถไฟหรอืรถราง และส่วนประกอบของสิง่ดงักล่าว เครื่อง
อุปกรณ์กล (รวมถงึทีเ่ป็นเครือ่งกลไฟฟ้า) ส าหรบัใหส้ญัญาณทางจราจรทุกชนิด 
 ตอนที ่87 ยานบกนอกจากรถทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง 
 ตอนที ่88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดงักล่าว 

ตอนที ่89 เรอืและสิง่ก่อสรา้งลอยน ้า 
 หมวด 18 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร ์การถ่ายรปู การถ่ายท าภาพยนตร์
การวดั การตรวจสอบ การวดัความเทีย่ง การแพทยห์รอืศลัยกรรม นาฬิกาชนิด คลอ็กและขนิดวอตซ ์
เครือ่งดนตร ีรวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 
 ตอนที ่90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร ์การถ่ายรปู การถ่ายท าภาพยนตร ์
การวดั การตรวจสอบ การวดัความเที่ยง การแพทย์หรอืศลัยกรรม รวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของของดงักล่าว 

ตอนที ่91 นาฬกิาชนิดคลอ็กและชนิดวอตซ ์และส่วนประกอบของนาฬกิาดงักล่าว 
 ตอนที ่92 เครือ่งดนตร ีรวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครือ่งดนตร ี
 หมวด 19 อาวุธและกระสุน รวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 
 ตอนที ่93 อาวุธและกระสุน รวมทัง้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 
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 หมวด 20 ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็ 
 ตอนที ่94 เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องเตยีง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิง่ตกแต่งยดัไสท้ีค่ลา้ยกนัเครื่อง
ประทปีโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรอืรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มแีสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มแีสงสว่างและ
ของทีค่ลา้ยกนั รวมทัง้อาคารส าเรจ็รปู 
 ตอนที ่95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใชท้ีจ่ าเป็นในการเล่นกฬีา ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของของดงักล่าว 
 ตอนที ่96 ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็ 
 หมวด 21 ศลิปกรรม ของทีน่กัสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ 
 ตอนที ่97 ศลิปกรรม ของทีน่กัสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ DPU
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ภาคผนวก ค. 
พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2555 

    (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



220 
 

  บญัชทีา้ยพระราชก าหนดมทีัง้หมด 744 หน้า (คดัลอกมาเพยีงบางส่วน) 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



223 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



224 
 

ภาคผนวก ง. 
พิกดัอตัราอากรขาออก 

 
 
 
การจดัเกบ็ภาษศุีลกากรจากสนิคา้ส่งออกตามทีไ่ดก้ าหนดไวท้ัง้ 9 ประเภท ปจัจุบนัจดัเกบ็อากร

ขาออกจากสนิคา้ทีส่่งออกเพยีง 2 ประเภทเท่านัน้คอื ไม ้และหนังดบิ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการส่งออกและ
ลดภาระภาษทีีแ่ทจ้รงิ (economic incidence) ใหแ้ก่เกษตรกร (บุญธรรม ราชรกัษ์, 2551: 160) 
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รายละเอยีดอตัราอากรขาออก 
ภาค 3 

พกิดัอตัราอากรขาออก 
(เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก จ. 
ของท่ีได้รบัการยกเว้นอากร 

  (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์) 
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ภาคผนวก ฉ. 
   ประกาศกระทรวงการคลงั 

    เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของทีม่ถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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  บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงการคลงัมทีัง้หมด 267 หน้า (คดัลอกมาเพยีงบางส่วน) 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก ช. 
ประกาศกระทรวงการคลงั 

   เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่๓) 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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  บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงการคลงัมทีัง้หมด 366 หน้า (คดัลอกมาเพยีงบางส่วน) 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก ซ. 
ประกาศกระทรวงการคลงั 

   เรื่อง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ฉบบัที ่๔) 
               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงการคลงั 
(เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก ฌ. 
      ประกาศกรมศุลกากร 
          ที ่๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละพธิกีารเกีย่วกบัการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรบัของที่
มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีน 
 

               (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก ญ. 
กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้1 

********************************************************************************************************************************************************************* 

อารมัภบท 

เรา บรรดาประชาชนของรฐัสมาชกิของสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซยีน) โดยมี
ประมุขรฐัหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกัมพูชา สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มาเลเซยี สหภาพพม่า สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์
ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เป็นผูแ้ทน 

รบัทราบดว้ยความพงึพอใจในความส าเรจ็อย่างสูงและการขยายตวัของอาเซยีน นับตัง้แต่มกีารก่อตัง้ขึน้ที่
กรงุเทพมหานครดว้ยการประกาศใชป้ฏญิญาอาเซยีน 

ระลึกถึงการตดัสนิใจจดัท ากฎบตัรอาเซยีน ตามแผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน์ ปฏญิญากวัลาลมัเปอรว์่าดว้ย
การจดัท ากฎบตัรอาเซยีน และปฏญิญาเซบวู่าดว้ยแผนแมบ่ทของกฎบตัรอาเซยีน 
 
ตระหนักถงึการมผีลประโยชน์รว่มกนัและการพึง่พาอาศยักนัระหว่างประชาชน และรฐัสมาชกิอาเซยีนซึง่มี
ความผกูพนักนัทางภมูศิาสตร ์ตลอดจนมวีตัถุประสงค ์และชะตารว่มกนั 
 
ได้รบัแรงบนัดาลใจและรวมกนัภายใต้วสิยัทศัน์เดยีวกนั อตัลกัษณ์เดยีวกนั และประชาคมที่มคีวามเอื้อ
อาทรเดยีวกนั 
 
รวมกนัดว้ยความปรารถนาเดยีวกนัและเจตจ านงร่วมกนัทีจ่ะด ารงอยู่ในภูมภิาคแห่งสนัตภิาพ ความมัน่คง 
และเสถยีรภาพทีถ่าวร มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทีย่ ัง่ยนื มคีวามมัง่คัง่และความก้าวหน้าทางสงัคมร่วมกนั 
และทีจ่ะส่งเสรมิผลประโยชน์ อุดมการณ์ และความมุง่มาดปรารถนาทีส่ าคญัของเรา 
 
เคารพความส าคญัพืน้ฐานของมติรภาพและความร่วมมอื และหลกัการแห่งอธปิไตย ความเสมอภาค บูรณ

                                                           
1 กฎบตัรอาเซยีนซึง่มผีลบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 
คดัลอกจาก พชัรา โพธิก์ลาง. เราคอือาเซยีน ประชาคมอาเซยีน. พมิพ์ครัง้ที ่3 กรุงเทพฯ: อมรนิทร์คอมมกิส์ อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่, 
2555 
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ภาพแห่งดนิแดน การไมแ่ทรกแซงกนั ฉนัทามต ิและเอกภาพในความหลากหลาย 
 
ยึดมัน่ในหลกัการแห่งประชาธปิไตย หลกันิตธิรรม และธรรมาภบิาล การเคารพ และคุม้ครองสทิธมินุษยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
 
ตกลงใจทีจ่ะท าใหแ้น่ใจถงึการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพื่อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปจัจุบนัและอนาคต และตัง้
มัน่ให้ความเป็นอยู่ที่ด ีการด ารงชีวติและสวสัดิการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสร้าง
ประชาคมอาเซยีน 
 
เช่ือมัน่ในความจ าเป็นทีจ่ะกระชบัสายสมัพนัธท์ีม่อียูข่องความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัในระดบัภูมภิาค เพีอ่
บรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และมีความ
รบัผดิชอบทางสงัคม เพื่อที่จะตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพต่อความท้าทายและโอกาสในปจัจุบนัและ
อนาคต 
 
ผกูพนัทีจ่ะเร่งสรา้งประชาคมโดยผ่านความร่วมมอืและการรวมตวัในภูมภิาคที่ เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โดยการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประชาคมความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ตามทีร่ะบุไวในปฏญิญาบาหลวี่าดว้ยขอ้ตกลงอาเซยีน
ฉบบัที ่2 
 
ในการน้ีจึงตกลงทีจ่ะจดัท ากรอบทางกฎหมายและทางสถาบนัของอาเซยีนโดยกฎบตัรนี้ 
 
และเพ่ีอการน้ี ประมุขรฐัหรอืหวัหน้ารฐับาลของรฐัสมาชกิอาเซยีน ซึ่งมาประชุมกนัที่สงิคโปร์ ในวาระ
ประวตัศิาสตรค์รบรอบ 40 ปีของการก่อตัง้อาเซยีน ไดเ้หน็ชอบกบักฎบตัรอาเซยีนนี้ 
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ภาคผนวก ฎ. 
              สนิคา้ออ่นไหว และสนิคา้ออ่นไหวสงูของประเทศสมาชกิอาเซยีน 

          (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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ภาคผนวก ฏ. 
       ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT 
            (เนื้อหาขอใหด้ใูนเล่มรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์) 
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(คดัลอกมาจ านวน 4 หน้า จาก 350 หน้า) 
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ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ช่ืองานวิจยั : “ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆใน
ภมูภิาคเอเชยี: ศกึษากรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน” 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์: ดร.อาทติย ์ศรทัธาวรสทิธิ ์(เจา้หน้าทีก่รมสรรพากร กระทรวงการคลงั)  
ผูส้มัภาษณ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ ์รอดจนัทร ์
วนัท่ีสมัภาษณ์: 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 
ค าถาม มาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงัออกประกาศกระทรวงเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเขตการคา้
เสร ี(FTA) ท่านเห็นด้วยหรอืไม่ ในกรณีที่กฎหมายแม่บทฉบบัดงักล่าวให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลงัออกประกาศกระทรวงเช่นว่านัน้ เนื่องจากผูส้มัภาษณ์เหน็ว่าอตัราภาษเีป็นโครงสรา้ง
ภาษีที่ส าคญัมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ ควรให้รฐัสภาเป็นผู้อนุมตัิการลดอัตราภาษีหรือไม่โดยการ
ออกเป็นกฎหมายแมบ่ท 
ค าใหส้มัภาษณ์ ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) ผ่านรฐัสภาอยู่แลว้ โดยรฐัสภาเป็นผูก้ าหนดกรอบการลด
อตัราภาษีศุลกากร การลดอตัราภาษีศุลกากรของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเป็นการปฏบิตัิให้
เป็นไปตามขอ้ตกลง จงึเหน็ดว้ยกบัมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 ทีใ่ห้
อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัออกประกาศกระทรวงเพื่อลดอตัราภาษีศุลกากรเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี 
ค าถาม ประมวลรษัฎากรหรอืกฎหมายภาษภีายในฉบบัใดควรแก้ไขเพื่อใหส้อดคลอ้งรองรบักบัขอ้ตกลง
เขตการคา้เสร ี(FTA) ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัลดอตัราภาษศุีลกากร หรอืเมื่อมกีารท าขอ้ตกลงเขตการคา้
เสร ี(FTA) แลว้ ควรปรบัลดภาษมีลูค่าเพิม่ทีก่ าหนดไวใ้นประมวลรษัฎากรหรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์ เมือ่มกีารท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัลดอตัราภาษศุีลกากร
แล้ว ไม่ควรแก้ไขกฎหมายภายในฉบบัใด การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไม่มผีลกระทบต่อ
กรมสรรพากร การจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่อยู่ภายใต้หลกั Destination Principle การส่งออกสนิค้าถูก
เรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 0 การน าเขา้สนิคา้ถูกเรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 7 
ค าถาม รฐับาลควรปรบัลดอตัราภาษมีูลค่าเพิม่ที่ใช้ในการจดัเก็บจากสนิค้าน าเขา้หรอืไม่ ทัง้นี้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
ค าให้สมัภาษณ์ รฐับาลไม่ควรปรบัลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้ใหส้อดคลอ้งกบัการลด
อตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้เสร ี 
ค าถาม ขอให้ท่านให้ความเหน็เกี่ยวกบัขอ้ดหีรอืประโยชน์ของการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลง
เขตการคา้เสร ี
ค าใหส้มัภาษณ์  การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ จะช่วยใหเ้พิม่การน าเขา้สนิคา้ทีม่คีุณภาพในราคาทีไ่มแ่พง 
 

DPU



333 
 

ค าถาม  ขอใหท้่านอธบิายขอ้เสยีหรอืขอ้ดอ้ยของการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
ค าใหส้มัภาษณ์  การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรก่ีอใหเ้กดิปญัหาแก่ผูผ้ลติสนิคา้ใน
ประเทศเพราะการแขง่ขนัในการขายสนิคา้จะสูงขึน้ รฐับาลควรสนับสนุนเพื่อเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใน
ประเทศไทย โดยการน ามาตรการอื่นๆ เขา้มาเสรมิ เพราะการลดอตัราภาษศุีลกากรท าใหไ้ม่สามารถใช้
ภาษศุีลกากรเป็นกลไก/เครือ่งมอืในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไดด้อีกีต่อไป 
ค าถาม  การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้เสรขีดักบัหลกัการจดัเกบ็ภาษทีีด่หีรอืไม่ 
ค าให้สมัภาษณ์  การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงการค้าเสรไีม่ขดักบัหลกัการจดัเก็บภาษีที่ด ี
เพราะการลดอัตราภาษีศุลกากรข้อตกลงเขตการค้าเสรีไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการจัดเก็บ
ภาษมีลูค่าเพิม่  
ค าถาม การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรขีดักบัหลกักฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
หรอืไม ่
ค าใหส้มัภาษณ์  การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้เสรไีม่ขดักบัหลกัการจดัเกบ็ภาษรีะหว่าง
ประเทศ เพราะการลดอตัราภาษศุีลกากรขอ้ตกลงเขตการคา้เสรไีมไ่ดก้ดีกนัการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่  
ค าถาม  ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรก่ีอใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศไทยกบั
ผู้ผลติสนิค้าในประเทศที่ท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีเช่น ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนที่ท าขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีน หรอืไม ่
ค าใหส้มัภาษณ์  ถ้ามองในแง่ของต้นทุนการผลติ ถ้าสนิคา้ที่ผลติจากประเทศที่ท าขอ้ตกลงการค้าเสรมีี
ตน้ทุนต ่ากว่าสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยจะท าใหส้นิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยเสยีเปรยีบสนิคา้ทีผ่ลติจาก
ประเทศที่ท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีเช่น ถ้าสนิคา้ที่ผลติจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนที่ท าขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซยีนมตี้นทุนต ่ากว่าสนิคา้ที่ผลติในประเทศไทย เมื่อสนิคา้นัน้ถูกน าเขา้มาในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกเก็บอากรขาเขา้และน ามาขายในประเทศไทย ราคาของสนิค้านัน้จะมรีาคาต ่ากว่าราคา
ของสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในแง่ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่น่าจะมีการ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เพราะสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศทีท่ าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีเช่น ประเทศในภูมภิาค
อาเซยีนที่ท าข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนเข้ามาในประเทศไทยยงัคงต้องถูกเก็บภาษีมูลค่าในเพิม่
อตัรารอ้ยละ 7  
ค าถาม ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนสามารถลดปญัหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิจากการท าขอ้ตกลงทัว่ไปว่า
ดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) หรอืไม ่
ค าให้สมัภาษณ์  การท าประชามติร่วมกนั (Consensus) ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชกิของขอ้ตกลง 
GATT ในเรื่องการลดอตัราภาษีศุลกากรท าได้ยากกว่าการท าประชามติร่วมกนัระหว่างประเทศที่ท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน เพราะในขณะที่ท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนจะมปีระเทศเขา้ร่วม
เจรจาน้อยกว่าการท าขอ้ตกลง GATT จงึท าให้การตกลงเกี่ยวกบัการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนั
ท าไดง้า่ยกว่าการท าขอ้ตกลง GATT 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ว่า ขอ้ตกลง FTA จะท าใหร้ฐับาลเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากรไดม้ากขึน้ 
เพราะมกีารน าเขา้สนิคา้และมกีารผลติสนิคา้รวมทัง้คา้ขายไดม้ากขึน้ (VAT, PIT, CIT, STAMP) 
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ค าให้สัมภาษณ์ ถ้าพิจารณาทางด้านปริมาณการขายสินค้า เมื่อสินค้ามากขึ้น การบริโภคสินค้า
ภายในประเทศกม็ากขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้กบ็ภาษ ีVAT ไดม้ากขึน้ แต่ถ้าพจิารณาทางดา้นราคาสนิคา้ 
VAT อาจลดน้อยลง เพราะฐานภาษลีดลง เนื่องจากราคาสนิคา้ไมบ่วกภาษศุีลกากร 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กับระบบการจดัเกบ็ภาษทีีด่ทีีว่่า กฎหมายภาษคีวรออกโดยประชาชนหรอื 
ควรให้รฐัสภา (ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของประชาชน) เป็นผูอ้อกกฎหมายภาษ ีโดยเฉพาะในเรื่องการ
ลดหรอืการเพิม่อตัราภาษ ีVAT ตามประมวลรษัฎากร และการลดหรอืการเพิม่อตัราภาษศุีลกากร ตาม 
พรก.พกิดัอตัราศุลกากร 
ค าใหส้มัภาษณ์ ไมค่วร เพราะเป็นเรือ่งทางเทคนิค ตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการพจิารณาลดอตัราภาษี 
หรอืถา้รฐัสภาใหก้รอบไวแ้ลว้ องคก์รฝา่ยบรหิารกป็ฏบิตัไิด ้
ค าถาม ท่านเห็นด้วยหรอืไม่ว่า ข้อตกลง FTA จะท าให้การน าเข้าสนิค้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี
สมาชกิของขอ้ตกลง FTA ลดน้อยลง และจะท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศดงักล่าวมรีาคาสูงกว่าสนิคา้
ทีน่ าเขา้จากประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA รวมทัง้ท าให้สนิคา้น าเขา้จากประเทศที่ไม่ได้
เป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA ขายไมไ่ด ้รฐักเ็กบ็ VAT ไมไ่ด ้
ค าใหส้มัภาษณ์ ไม่จ าเป็นเสมอไป ขึน้อยู่กบัประเภทและคุณภาพสนิค้า (เช่น สนิค้าจากประเทศจนีเขา้
มาขายในไทยเป็นจ านวนมาก แต่คนในประเทศอาจไมบ่รโิภค) 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ว่า ในการออกกฎหมายภาษ ีผูเ้สนอร่างกฎหมายควรแนบบนัทกึค าอธบิาย
ตวับทบญัญตั ิ(หลกัการและเหตุผล) ไปพรอ้มกบัร่างกฎหมาย และเมื่อมกีารประกาศใชก้ฎหมายในราช
กจิจานุเบกษากต็อ้งประกาศใชก้ฎหมายพรอ้มบนัทกึค าอธบิายตวับทบญัญตัิ 
ค าให้สมัภาษณ์ ไม่จ าเป็น ผู้ตคีวามสามารถดูแนวนโยบายประกอบในการตคีวามเพราะเป็นกฎหมาย
ทางเทคนิค 
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ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ช่ืองานวิจยั : “ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆใน
ภมูภิาคเอเชยี: ศกึษากรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน” 
ผู้ให้สมัภาษณ์: นางสาวโชติมา เอี่ยมสวสัดิกุล (ผู้อ านวยการส่วนบรหิารงานอาเซยีน ส านักงาน
ยทุธศาสตรแ์ละการบรูณาการสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณชิย)์  
ผูส้มัภาษณ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ ์รอดจนัทร ์
วนัท่ีสมัภาษณ์: 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 
ค าถาม  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) กบั เขตการคา้เสรี
อาเซยีน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เชื่อมโยงกนัหรอืเหมอืนคลา้ยกนัอยา่งไร 
ค าให้สมัภาษณ์  เขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพราะ
เขตการค้าเสรอีาเซยีนต้องการส่งเสรมิการคา้ขายสนิคา้อย่างเสร ีในขณะทีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ไมเ่พยีงแต่ตอ้งการสนับสนุนใหเ้กดิการคา้ขายสนิคา้อย่างเสรแีลว้ ยงัสนับสนุนทางดา้นการบรกิาร การ
ลงทุนและการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรอีกีดว้ย 
ค าถาม  ขอใหท้่านให้ความเหน็เกี่ยวกบัขอ้ดี ประโยชน์หรอืผลกระทบในทางบวกที่ประเทศไทยได้รบั
จากการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน เมื่อพจิารณาจากบญัชสีนิค้าทีไ่ดร้บั
การลดอตัราอากรขาเขา้ 
ค าใหส้มัภาษณ์  AFTA มขีอ้ดดีงันี้ (1) สนิคา้ไทยจะมรีาคาถูกกว่าสนิคา้ของประเทศอื่นทีไ่ม่ไดเ้ป็นภาคี
สมาชกิของ AFTA เมื่อน าเขา้ไปขายในประเทศที่เป็นภาคสีมาชกิของ AFTA (2) สนิค้าน าเขา้จาก
ประเทศคู่แข่งของไทยในอาเซยีนไดร้บัการลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 (ยกเว้นสนิคา้อ่อนไหว) ท าให้
สนิคา้น าเขา้จากประเทศคู่แข่งมรีาคาถูกลง (3) การส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้เพราะต้นทุนการผลติต ่าลง
อนัเป็นผลมาจากวตัถุดบิหรอืสนิคา้กึง่ส าเรจ็รปูทีน่ าเขา้จากประเทศในอาเซยีนมรีาคาถูกลง  
ค าถาม  ขอใหท้่านใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัขอ้เสยีหรอืผลกระทบในทางลบทีป่ระเทศไทยไดร้บัจากการลด
อตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน เมื่อพจิารณาจากบญัชสีนิคา้ทีไ่ดร้บัการลดอตัรา
อากรขาเขา้ 
ค าใหส้มัภาษณ์  AFTA มขีอ้เสยีดงันี้ (1) สนิคา้ของประเทศทีเ่ป็นคู่แขง่ทางการคา้ของไทยในอาเซยีนจะ
มรีาคาถูกลง (2) สนิคา้ของไทยต้องท าการปรบัตวัใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัสนิคา้ทีม่รีาคาถูกลงทีน่ าเขา้
จากประเทศอื่นในอาเซยีน ถา้สนิคา้ของไทยปรบัตวัไมไ่ด ้สนิคา้นัน้อาจตอ้งออกไปจากการคา้ 
ค าถาม  สนิคา้ทีม่แีหล่งหรอืถิน่ก าเนิดจากอาเซยีนทีไ่ดร้บัการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้
เสรอีาเซยีนแลว้มทีัง้หมดกีร่ายการ และสนิคา้อ่อนไหวทีไ่ม่ไดร้บัการลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลง
การคา้เสรอีาเซยีนมกีีร่ายการ 
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ค าให้สมัภาษณ์  สนิค้าที่มแีหล่งหรอืถิ่นก าเนิดจากอาเซยีนตามที่ปรากฏรายการอยู่ในบญัชลีดอตัรา
ภาษทีัง้หมดไดร้บัการลดอตัราภาษศุีลกากรเหลอืรอ้ยละ 0 ขณะทีส่นิคา้อ่อนไหวไดร้บัการลดอตัราภาษี
ลงเหลอืรอ้ยละ 0 ถงึ รอ้ยละ 5 ขอใหด้เูอกสารประกอบ 
ค าถาม การก าหนดกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัแหล่งหรอืถิน่ก าเนิดสนิคา้ภายในอาเซยีน (rule of origin) จะหา
ไดจ้ากเอกสารชิน้ใด 
ค าให้สมัภาษณ์  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งหรอืถิ่นก าเนิดสินค้าในอาเซียนอยู่ในมาตรา 25-39 ของ
ขอ้ตกลงการคา้สนิคา้ (ATIGA) 
ค าถาม   นอกเหนือจากมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550, มาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดั
อตัราศุลกากร พ.ศ.2530 และกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัแหล่งหรอืถิ่นก าเนิดสนิค้าภายในอาเซยีน (rule of 
origin) มรีะเบยีบและขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขตการคา้เสรอีาเซยีนกีฉ่บบั 
ค าใหส้มัภาษณ์  ขอใหด้ใูนระเบยีบและเอกสารทีจ่ดัหาให ้ 
ค าถาม ท่านเห็นด้วยกับมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ให้อ านาจ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดอตัราภาษีศุลกากรเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงการคา้เสร ี
ค าให้สมัภาษณ์  เห็นด้วยกบัมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ถือเป็น
กฎหมายแม่บทให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในการออกกฎกระทรวงที่ถอืเป็นกฎหมาย
ล าดบัรองเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากร 
ค าถาม ตอ้งมกีารออกกฎหมายภายในเพื่อรองรบัการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนหรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์  การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรนับตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัไดอ้อกกฎกระทรวงเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรอีาเซยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดอตัราพกิดัอตัราภาษศุีลกากร พ.ศ.2530  
ค าถาม  ในการเจรจาเพื่อท าข้อตกลงเขตการค้าเสรแีละเขตการค้าเสรอีาเซียน คณะรฐัมนตรตี้อง
ด าเนินการตามมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หรอืไม ่
ค าใหส้มัภาษณ์  การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนฉบบันับตัง้แต่ปี พ.ศ.
2554 คณะรฐัมนตรตีอ้งด าเนินการตามมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 
ค าถาม  ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรเกีย่วกบัมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
ค าให้สัมภาษณ์  มาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท าให้หน่วยงานของรฐับาลที่เกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินกระบวนการเจรจาการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัต่างประเทศต่อเนื่องไปได้ 
ค าถาม  ขอใหท้่านช่วยอธบิาย มาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ก าหนดให้คณะรฐัมนตรตี้อง
เสนอกรอบการเจรจาใหร้ฐัสภาพจิารณา  
ค าใหส้มัภาษณ์  การท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสรฉีบบัใหม่ๆ หลงัปี พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรไีดป้ฏบิตัิ
ตามมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยก่อนไปท าการเจรจาการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรฉีบบั
ใหม่ๆกบัต่างประเทศ คณะรฐัมนตรตี้องเสนอเรื่องให้รฐัสภาอนุมตักิรอบการเจรจาเพื่อน าไปใช้ในการ
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เจรจากบัประเทศคู่เจรจา และเมื่อการเจรจาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว คณะรฐัมนตรตี้องน าผลการเจรจาเข้า
รฐัสภาเพื่อใหร้ฐัสภาเหน็ชอบอกีครัง้หนึ่ง 
ค าถาม คณะรฐัมนตรไีด้เสนออตัราภาษีที่คาดว่าจะลดไว้ในกรอบการเจรจาให้รฐัสภาท าการพจิารณา
ดว้ยหรอืไม ่หรอืเพื่อใหเ้ขา้ใจค าถามไดง้่ายขึน้ ขอถามว่า ก่อนทีก่รมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศจะไป
เจรจาท าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ก่อนที่กรมการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศจะไปเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) กบั ประเทศชลิ ีคณะรฐัมนตรไีดก้ าหนดอตัราภาษี
ทีจ่ะลดให้กบัสนิค้าเกษตรจากเดมิที่เคยเก็บรอ้ยละ 15 เหลอืรอ้ยละ 5 ไว้ในกรอบการเจรจาเสนอให้
รฐัสภาพจิารณาก่อนหรอืไม่ 
ค าให้สมัภาษณ์  ในการเสนอกรอบการเจรจาเขา้สู่การพจิารณาของรฐัสภา โดยปกต ิคณะรฐัมนตรจีะ
เสนอกรอบกวา้งว่าการเจรจาจะครอบคลุมเรื่องใดบา้ง โดยไม่ไดเ้สนอว่าจะลดอตัราภาษทีีจ่ะจดัเกบ็จาก
สนิคา้เหลอืรอ้ยละเท่าไร 
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ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ช่ืองานวิจยั : “ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆใน
ภมูภิาคเอเชยี: ศกึษากรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน” 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (ผู้อ านวยการส่วนประมวลข่าว ส านักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั)  
ผูส้มัภาษณ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ ์รอดจนัทร ์
วนัท่ีสมัภาษณ์: 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
ค าถาม  กฎหมายใดให้อ านาจรฐับาลไทยในการลดอัตราภาษีศุลกากรส าหรบัการน าเข้าสินค้าตาม
ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน (หรอืกฎหมายใดให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในการลด
อตัราอากรขาเขา้ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีน) 
ค าให้สมัภาษณ์  กฎหมายที่ให้อ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในการลดอัตราอากรขาเข้า
ส าหรบัสนิคา้ที่น าเขา้จากประเทศอาเซยีนตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน คอื มาตรา 14 แห่งพระ
ราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ทัง้นี้ รฐัมนตรฯีไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงัในการลด
อตัราภาษศุีลกากรเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดฯดงักล่าว 
ค าถาม  ในความเหน็ของท่าน กฎหมายภายในฉบบัใดควรไดร้บัการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อรองรบัขอ้ตกลง
เขตการค้าเสรแีละขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน นอกจากนี้ กฎหมายภายในฉบบัใดควรแก้ไขเพื่อ
รองรบัการปรบัลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
ค าให้สัมภาษณ์  มาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญ และกฎหมายล าดับรองที่ออกโดยรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัเพื่อลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงการคา้เสร ีท าใหก้ารบรหิารจดัการขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรเีป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ.2546 ไมไ่ดใ้หอ้ านาจกรมศุลกากรในการตรวจสอบสินคา้ผ่านแดน 
ในการถ่ายล าเปลี่ยนแดน หรอืการขนส่งสนิค้าผ่านแดน แต่กรมศุลกากรได้เสนอไปยงัรฐัสภาให้กรม
ศุลกากรมอี านาจในการตรวจสอบสนิคา้ผ่านแดนเพื่อตรวจสอบสนิคา้ทีไ่มพ่ึง่ประสงค ์ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญตัศุิลกากร และตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร กรมศุลกากรมอี านาจด าเนินคด ี
รวมทัง้ออกค าสัง่ตรวจสอบ 
ค าถาม  ขอใหท้่านช่วยอธบิายขอ้ดแีละประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีละขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรอีาเซยีนโดยการลดอตัราภาษศุีลกากร  
ค าให้สมัภาษณ์  ข้อดีหรอืประโยชน์ของการลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรแีละ
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน คอื  

(1) การลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะท าให้ส่งสินค้าออกไปขายใน
ต่างประเทศไดใ้นราคาทีถู่กลง เพราะขอ้ตกลงการคา้เสรที าใหป้ระเทศทีท่ าขอ้ตกลงต้องลด
อตัราภาษีน าเข้าลง อนึ่ง ในการท าขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีประเทศที่ท าขอ้ตกลงต้องลด
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อตัราอากรขาเขา้เหมอืนกนั ท าใหป้ระเทศที่ท าขอ้ตกลงสามารถท าการซือ้ขายแลกเปลีย่น
สนิคา้กนัได ้

(2) การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ผูป้ระกอบการในประเทศไทยจะไดร้บัประโยชน์จาก
การเปิดการค้าเสรีโดยการลดอัตราภาษีศุลกากร โดยเฉพาะประโยชน์จะตกแก่
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ  เพราะสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการ
ผลติได้จะถูกส่งไปขายยงัตลาดที่มปีระชากรเพิม่มากขึ้น  จากเดมิ สนิค้าที่ผลติได้จะถูก
น าไปขายในตลาดภายในประเทศใหแ้ก่ประชากร 60 ลา้นคน แต่เมื่อมกีารเปิดเสรทีางการ
คา้ในอาเซยีน สนิคา้ทีผ่ลติไดจ้ะถูกน าไปขายในตลาดทีก่วา้งใหญ่ขึน้ทีม่ปีระชากรอย่างน้อย 
600 ลา้นคนในภมูภิาคอาเซยีน 

(3) สนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีไ่ดร้บัการลดอตัราภาษศุีลกากรเหลอืรอ้ยละ 
0 จะมีราคาถูกลง ในขณะที่สินค้าที่น าเข้าจากประเทศภายนอกอาเซียนจะไม่ได้ร ับ
ประโยชน์จากการลดอตัราภาษศุีลกากร 

ค าถาม  ขอให้ท่านช่วยอธบิายขอ้เสยีหรอืผลกระทบของขอ้ตกลงเขตการค้าเสรโีดยการลดอตัราภาษี
ศุลกากรระหว่างกนั 
ค าให้สมัภาษณ์  ผู้ประกอบการในประเทศที่ไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มี
ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ หรอืไม่สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้อย่างเพยีงพอ
อาจจะประสบปญัหาจากการเปิดการคา้เสร ี
ค าถาม ท่านเห็นว่า รัฐบาลควรปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสร ี
เช่นเดยีวกบัการปรบัลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรหีรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์  ไมค่วรปรบัลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่เพื่อรองรบัขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีถ้ารฐับาลจะมกีาร
ปรบัลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัการน าเข้าสินค้า รฐับาลควรปรบัลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบั
สนิค้าที่ผลติในประเทศด้วย เพราะภาษีมูลค่าเพิม่เก็บจากการบรโิภคสนิค้าทัง้ในประเทศและน าเข้า
สนิคา้จากต่างประเทศ ถา้มปีรบัลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่จากการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ แต่ไม่ปรบั
ลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ จะก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรม 
ค าถาม  ขอใหท้่านใหค้วามเหน็เกีย่วกบัมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
ค าให้สมัภาษณ์  ตามมาตรา 190 แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ท าให้เกิดความสะดวกในการบรหิาร
จดัการในการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  โดยใหก้รมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศไปเจรจาในการลด
อตัราภาษภีายในกรอบทีร่ฐัสภาเหน็ชอบ 

ค าถาม  เขตการคา้เสรที าใหเ้กดิผลเสยีกบัประเทศหรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์  การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะมผีลเสยีต่ออุตสาหกรรมทีร่ฐับาลตอ้งการปกป้องดแูล 
ค าถาม  เหน็ดว้ยกบัตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดอตัราภาษศุีลกากร พ.ศ.2530  หรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์  กฎหมายทีต่อ้งน าเขา้สู่รฐัสภาเพื่อการพจิารณาส่วนใหญ่มกัมคีวามล่าชา้ มาตรา 14 จงึ
ช่วยแกป้ญัหาการออกกฎหมายโดยรฐัสภาทีม่คีวามล่าชา้  
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ขอ้คดิเหน็ของผู้สมัภาษณ์ ในประเทศญี่ปุ่น การออกกฎหมายเพื่อลดอตัราภาษีการค้าเป็นหน้าที่ของ
รฐัสภา 
ค าถาม  ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2548 เหน็ชอบใหก้รมศุลกากร เป็นหน่วยงานหลกั
ในการจดัตัง้ (National single window : NSW) ซึง่เป็นระบบศูนยก์ลางการเชื่อมโยงขอ้มลูแบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคธุรกิจ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ท าให้อ านวยความ
สะดวกแก่การน าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิ ท่านมคีวามเหน็เกีย่วกบัการจดัตัง้ NSW อยา่งไร 
ค าให้สมัภาษณ์  การจดัตัง้ NSW ที่กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลกัช่วยอ านวยความสะดวกแก่การ
น าเขา้ ส่งออก และโลจสิตกิ เนื่องจากในการน าเขา้ส่งออกมกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเป็น 100 ฉบบัและมี
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมากกว่า 10 หน่วยงาน การจดัตัง้ NSW ช่วยเชื่อมโยงขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ
และเปลีย่นระบบการน าเสนอหรอืยื่นเอกสารต่างๆ เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ค าถาม  ท่านเหน็ด้วยกบัค ากล่าวต่อไปนี้หรอืไม่ ตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสร ีถ้าสนิค้าที่น าเขา้มาจาก
กลุ่มประเทศที่มกีารท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรรี่วมกบัไทยมตี้นทุนทีต่ ่ากว่าสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย 
ผูป้ระกอบการทีผ่ลติสนิคา้ในประเทศไทยกจ็ะเสยีเปรยีบในเรือ่งภาษ ี
ค าให้สมัภาษณ์  เหน็ด้วย ถ้าสนิค้าจากประเทศที่มขีอ้ตกลงเขตการค้าเสรรี่วมกบัไทยมตี้นทุนต ่ากว่า
สนิค้าที่ผลติในประเทศไทย เมื่อน าสนิค้าดงักล่าวเข้ามาในประเทศไทย สนิค้าดงักล่าวก็จะไม่ถูกเก็บ
อากรขาเขา้ ท าใหส้นิคา้นัน้มรีาคาทีไ่ม่บวกภาษ ีสนิคา้นัน้จงึมรีาคาต ่า ท าใหไ้ดเ้ปรยีบกว่าสนิคา้ทีผ่ลติ
ในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ช่ืองานวิจยั : “ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆใน
ภมูภิาคเอเชยี: ศกึษากรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน” 
ผู้ให้สมัภาษณ์: นางสาวจนัญญา บณัฑุกุล (ผู้อ านวยการส่วนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 1 ส านักการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย)์  
ผูส้มัภาษณ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ ์รอดจนัทร ์
วนัท่ีสมัภาษณ์: 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
ค าถาม  การลดอตัราภาษศุีลกากรลงตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหป้ระเทศในอาเซยีนเลอืก
ท าการผลติสนิค้าที่ตนได้เปรยีบในการผลติแล้วส่งมาขายในประเทศไทย ประเทศไทยจงึอาจไม่ผลติ
สนิค้าชนิดนัน้ เพราะสนิค้าน าเขา้ราคาถูกกว่าราคาของสนิค้าที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยผลติเอง 
เช่นน้ี ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน จะน าไปสู่ปญัหาหรอืท าใหเ้กดิปญัหาการพึง่พาตลาดต่างประเทศ
ไดห้รอืไม ่(หรอืพึง่พาสนิคา้จากผูผ้ลติในอาเซยีนหรอืไม)่  
ค าให้สมัภาษณ์  ก่อนหน้าการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ประเทศไทยพึ่งพาสนิค้าที่ผลติใน
ต่างประเทศอยู่แล้ว ทัง้นี้  เป็นไปตามนโยบายการคา้พืน้ฐานที่แต่ละประเทศต้องเชื่อมโยงการคา้สนิค้า
ระหว่างกนัเพื่อน าไปสู่การส่งออกสนิคา้ และน ารายไดจ้ากการผลติและส่งออกมากระตุ้นการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศ  ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรเีป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนและผลกัดนันโยบาย
การส่งออกดงักล่าว  
ค าถาม ขอใหท้่านช่วยอธบิายประโยชน์ของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรโีดยการลดอตัราภาษศุีลกากร 
ค าใหส้มัภาษณ์  ประโยชน์ของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีคอื 

1. การลดอัตราภาษีศุลกากรที่จดัเก็บจากสินค้าน าเข้าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการน าเข้า
วตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติในราคาทีถู่กลง 

2. ประเทศทีท่ าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะประสานกฎและระเบยีบการคา้ระหว่างประเทศใหเ้ขา้
กนัมากขึน้ 

3. ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรนี าไปสู่การปรบัโครงสรา้งการผลติและการคา้สนิคา้ในประเทศ หรอื
ท าใหป้ระเทศมกีารปรบัตวัในการผลติและการคา้สนิคา้มากขึน้ 

ค าถาม  การลดอตัราภาษศุีลกากรลงตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนท าใหป้ระเทศไทยเสยีเปรยีบ
ดุลการค้าหรอืไม่ เพราะข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนอาจท าให้ประเทศไทยมกีารน าเขา้สนิค้าจาก
ประเทศอื่นในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ท าใหร้ายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรของประเทศไทยลดลง 
ค าใหส้มัภาษณ์  ประเทศไทยไมน่่าเสยีเปรยีบดุลการคา้ ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกสนิคา้เกษตรสุทธ ิเช่น 
น ้าตาล ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีเป็นตลาดอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย  

ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนท าใหม้กีารคา้สนิคา้ระหว่างประเทศในอาเซยีนและน าเขา้สนิคา้
จากประเทศในอาเซยีนเพิม่มากขึน้ ถ้าผูป้ระกอบการผลติและขายสนิคา้ในประเทศไทยสามารถปรบัตวั
แข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศได้ทัน ประเทศไทยก็จะไม่เสียเปรียบดุลการค้า แต่ถ้า
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ผู้ประกอบการผลิตและขายสนิค้าในประเทศไทยไม่สามารถปรบัตัวได้ทนั ประเทศไทยก็ไม่สามารถ
แข่งขนักบัประเทศอื่นได้ ประเทศไทยก็จะเสยีเปรยีบดุลการค้า ถ้าประเทศไทยต้องน าสนิค้าเขา้จาก
ประเทศในอาเซยีน 

ประเทศไทยมศีกัยภาพในการส่งออกอาหารและสนิค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยมี
ฝีมอืในการประกอบรถยนต์และเป็นฐานการผลติรถยนต์ในภูมภิาคอาเซยีน การคา้ในอาเซยีนมลีกัษณะ 
complement คอื การน าเขา้ชิ้นส่วนและอะไหล่มาประกอบในไทยและส่งออกสนิค้าส าเรจ็รูปไปขายใน
ประเทศอื่น ประเทศไทยตอ้งพยายามรกัษาความไดเ้ปรยีบน้ี 
ค าถาม การเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรจีะส่งผลให้มกีารแก้ไขกฎหมายภายในหรอืไม่ และในการ
เจรจาท าความตกลงเกี่ยวกบัเขตการคา้เสร ีมกีฎหมายหรอืระเบยีบของกระทรวงการคลงัหรอืกระทรวง
พาณิชย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าหรอืไม่ หรอืควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบบัใดหรอืไม่ เพื่อลด
อุปสรรคต่อการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี
ค าใหส้มัภาษณ์  ในการเจรจาจะไม่น าไปสู่การแก้ไขกฎหมายภายใน กรณีกระทรวงการคลงัมพีระราช
ก าหนดอตัราศุลกากรใหล้ดอตัราภาษทีนัท ีหลงัจากทีป่ระเทศไทยไปท าขอ้ตกลงการเจรจา ท าขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรไีมน่ าไปสู่การแกไ้ขกฎหมาย ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัการท าการเจรจามผีลในเชงิลกึหรอืไม่ ถ้ามผีล
ในเชงิลกึอาจส่งไปแกไ้ขกฎหมาย 
ค าถาม  การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนขดักบัหลกัการจดัเกบ็ภาษวี่าดว้ย
การอ านวยรายไดใ้หแ้ก่รฐัหรอืไม่ 
ค าใหส้มัภาษณ์  เมื่อประเทศพฒันามากขึน้ การเพิม่อตัราภาษีศุลกากรจะลดน้อยลง ในขณะที่ประเทศ
ดอ้ยพฒันาซึง่ตอ้งพึง่พาการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ อตัราอากรขาเขา้ยงัคงสงูอยู่ 
ค าถาม  การลดอตัราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนสนับสนุนหลกัการค้าระหว่าง
ประเทศหรอืไม ่ 
ค าให้สมัภาษณ์  หลักการค้าระหว่างประเทศ คือ การค้าระหว่างประเทศควรมคีวามเสร ีหรอืไม่มี
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศคู่คา้ ความต้องการใหเ้กดิการคา้เสรสี่วนหนึ่งท าไดโ้ดยการลดอตัรา
ภาษีศุลกากร ข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีนโดยการลดอตัราภาษีศุลกากรจงึสนับสนุนหลกัการค้า
ระหว่างประเทศ แต่การคา้เสรอีาจก่อใหเ้กดิเหตุการณ์การเบีย่งเบนทศิทางการคา้ (Trade Diversion) 
แมก้ระนัน้กต็าม การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนวงกวา้งจะเกดิเหตุการณ์ Trade Diversion ลดน้อยลง 
ค าถาม  การลดอัตราภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียนขดักับหลกัการจดัเก็บภาษี
ศุลกากรหรือไม่ เมื่อพิจารณาในแง่มุมการใช้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายใน 
ค าใหส้มัภาษณ์  ใช่ การลดอตัราภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนขดักบัหลกัการจดัเกบ็
ภาษศุีลกากรในการใชภ้าษศุีลกากรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ (การใชอ้ตัราภาษศุีลกากรที่
สงูช่วยในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ) 
ค าถาม กระบวนการทางรฐัสภาเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาท าข้อตกลงเขตการค้าเสรหีรอืไม่ (การท า
ขอ้ตกลง FTA ต้องผ่านการอนุมตัจิากรฐัสภาก่อนใช่หรอืไม่ เมื่อผ่านทางรฐัสภาแล้ว รฐัมนตรีว่าการ
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กระทรวงการคลงัจงึใชอ้ านาจตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.ก.พกิดัอตัราศุลกากร ปรบัลดอตัราภาษศุีลกากร
ลงได ้หรอืเมือ่มกีารท าขอ้ตกลง FTA แลว้ ตอ้งมาแกไ้ขกฎหมายภายในอกีหรอืไม)่ 
ค าให้สมัภาษณ์ ไม่เป็นอุปสรรค ตามมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญ ก่อนหน่วยงานของรฐับาลไปท าการ
เจรจาตอ้งขอใหร้ฐัสภาเหน็ชอบในกรอบการเจรจาก่อน แต่ถา้หากก าหนดว่า เมื่อเจรจาท าความตกลงได้
แลว้ ตอ้งน าขอ้ตกลงมาใหร้ฐัสภาเหน็ชอบในภายหลงั กรณีนี้อาจเกดิความไม่แน่นอนว่ารฐัสภาจะอนุมตัิ
ตามทีไ่ดไ้ปเจรจาตกลงไวแ้ลว้หรอืไม ่
     รฐับาลเสนอกรอบการเจรจา 
        
           รฐัสภาเหน็ชอบกรอบ 
        
     รฐับาลไปเจรจาและไดผ้ลการเจรจา 
                               
      การจดัท าขอ้ตกลง 
                              รมต.คลงั ใช ้ม. 14 ลดอตัราภาษ ี

           รฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ 
 
ค าถาม เหน็ดว้ยหรอืไมก่บัมาตรา 14 แห่ง พ.ร.ก. พกิดัอตัราศุลกากร 
ค าให้สมัภาษณ์ ต้องเหน็ด้วย เพราะประกาศของ รมต.คลงั ตามมาตรา 14 ออกมาเพื่อปฏบิตัติามผล
การเจรจาหรอืปฏบิตัติามขอ้ตกลง  
ค าถาม ขอใหท้่านช่วยใหค้วามเหน็เกีย่วกบัขอ้เสยีเปรยีบและแนวทางแกไ้ขในการลดอตัราภาษศุีลกากร
ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
ค าใหส้มัภาษณ์ ขอ้เสยี ถา้ภาคอุตสาหกรรมการผลติปรบัตวัไมไ่ด ้มแีนวทางการแก้ไข คอื รฐับาลต้องมี
การเตรยีมความพรอ้มทางด้านนโยบายเพื่อแก้ไขภาคการผลติที่อ่อนแอให้สามารถแข่งขนักบัสนิค้า
น าเขา้ทีร่าคาถูกลงได ้รวมทัง้ท าใหข้อ้เสยีเปรยีบใหน้้อยทีสุ่ด 
ค าถาม การท าขอ้ตกลง FTA หรอื AFTA ช่วยลดช่องว่าง (gap) ของ GATT หรอืไม ่
ค าใหส้มัภาษณ์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มขีนาดใหญ่จะดกีว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่มขีนาด
เลก็ เพื่อผลประโยชน์ทางการคา้โดยรวมในการหาแหล่งสนิคา้และวตัถุดบิ 
ค าถาม ปจัจุบนัสนิค้าทุกชนิดที่มถีิน่ก าเนิดจากอาเซยีนได้รบัการยกเว้นอากรขาเขา้ทัง้หมดหรอืได้รบั
การลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 ตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนแล้วใช่หรอืไม่ มสีนิคา้ใดทีย่งัคงถูก
เกบ็ภาษศุีลกากร 
ค าใหส้มัภาษณ์ ยงัมสีนิค้าอ่อนไหว สนิค้าเกษตรพื้นฐานยงัคงถูกเก็บภาษศุีลกากรในอตัราไม่เกนิรอ้ย
ละ 5 
 

DPU



344 
 

ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

ช่ืองานวิจยั : “ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความร่วมมอืทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆใน
ภมูภิาคเอเชยี: ศกึษากรณกีารลดภาษศุีลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน” 
ผู้ให้สมัภาษณ์: รองศาสตราจารยภ์าณินี กจิพ่อค้า (อดตีประธานกรรมการประจ าสาขาวชิานิตศิาสตร ์
สาขาวชิานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช)  
ผูส้มัภาษณ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริศกัดิ ์รอดจนัทร ์
วนัท่ีสมัภาษณ์:  สงิหาคม พ.ศ. 2555 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ว่า ขอ้ตกลง FTA จะท าใหร้ฐับาลเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากรไดม้ากขึน้ 
เพราะมกีารน าเขา้สนิคา้และมกีารผลติสนิคา้รวมทัง้คา้ขายไดม้ากขึน้ (VAT, PIT, CIT, STAMP) 
ค าให้สมัภาษณ์ ขอ้ตกลง FTA สนับสนุนในดา้นการลงทุน เมื่อการลงทุนมากขึน้ ภาษีก็จดัเกบ็ได้มาก
ขึน้ ขอ้ตกลง FTA สนบัสนุนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัระบบการจดัเกบ็ภาษทีีด่ทีีว่่า กฎหมายภาษคีวรออกโดยประชาชน หรอื 
ควรให้รฐัสภา (ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนของประชาชน) เป็นผูอ้อกกฎหมายภาษ ีโดยเฉพาะในเรื่องการ
ลดการเพิม่อตัราภาษ ีVAT ตามประมวลรษัฎากร และการลด การเพิม่อตัราภาษศุีลกากร ตาม พรก.
พกิดัอตัราศุลกากร 
ค าให้สมัภาษณ์ พรก.พกิดัอตัราศุลกากรต่างกบัประมวลรษัฎากร พรก.พกิดัอตัราศุลกากรก าหนดให้
กรมศุลกากรสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานได้ง่ายขึ้น ไม่น่าจะให้รฐัมนตรอีอก
กฎหมายลดหรอืเพิม่อตัราภาษ ีเน่ืองจากเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารมกีารใชดุ้ลยพนิิจค่อนขา้งสูง การลดหรอื
เพิม่อตัราภาษเีป็นเรือ่งเกีย่วกบันโยบายทางดา้นเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนทัง้ประเทศ รฐัสภา
จงึควรเป็นผูอ้อกกฎหมายหรอืเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาเกีย่วกบัการลดหรอืเพิม่อตัราภาษ ี  
ค าถาม ท่านเห็นด้วยหรอืไม่ว่า ข้อตกลง FTA จะท าให้การน าเข้าสนิค้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี
สมาชกิของขอ้ตกลง FTA ลดน้อยลง และจะท าใหส้นิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศดงักล่าวมรีาคาสูงกว่าสนิคา้
ทีน่ าเขา้จากประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA รวมทัง้ท าให้สนิคา้น าเขา้จากประเทศที่ไม่ได้
เป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA ขายไมไ่ด ้รฐักเ็กบ็ VAT ไมไ่ด ้
ค าให้สมัภาษณ์ ไม่เหน็ด้วย เพราะในทางปฏบิตั ิประเทศที่ไม่ไดเ้ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA ก็
อาจจะไปลงทุนในประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิของขอ้ตกลง FTA 
ค าถาม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ว่า ในการออกกฎหมายภาษ ีผูเ้สนอร่างกฎหมายควรแนบบนัทกึค าอธบิาย
ตวับทบญัญตั ิ(หลกัการและเหตุผล) ไปพรอ้มกบัร่างกฎหมาย และเมื่อมกีารประกาศใชก้ฎหมายในราช
กจิจานุเบกษากต็อ้งประกาศใชก้ฎหมายพรอ้มบนัทกึค าอธบิายตวับทบญัญตัิ 
ค าให้สมัภาษณ์ เห็นด้วย หน้าที่ของผู้ร่างกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรออกกฎหมายมาให้
ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนตรวจสอบไดห้รอืสบืคน้ไดไ้มว่่าทางเวบ็ไซตห์รอืจากหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ฐ. 
ค าให้สมัภาษณ์ของนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

ข้อคิดเห็นของ ดร.ชูชาติ อศัวโรจน์ (ที่ปรกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั) ในการประชุมวิชาการ
ต่อเนื่อง (Proceeding) ครัง้ที ่3 ปีการศกึษา 2555 จดัโดยคณะนิตศิาสตร ์ปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑติย์ เรื่อง “การพฒันากฎหมายที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับ
ภารกจิของกรมศุลกากร” เมื่อวนัพุธที่ 5 กนัยายน 2555 เวลา 9.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะ
นิตศิาสตร ์ปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 3 ชัน้ 9 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมและได้
ขอความเหน็ 

1. ในปจัจบุนั กฎหมายศุลกากรมหีลายฉบบัมเีนื้อหาจ านวนมาก ซบัซอ้นและยากทีจ่ะเขา้ใจ  
2. กฎหมายศุลกากรใช้มานาน มกีารแก้ไขกฎหมายหลายครัง้ กฎหมายศุลกากรในปจัจุบนัมทีัง้

กฎหมายใหมแ่ละกฎหมายเก่ารวมกนั  
3. กฎหมายศุลกากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรและกฎหมายว่าด้วย

พกิดัอตัราศุลกากร  
4. การบงัคบัใชก้ฎหมายศุลกากรและกฎหมายพกิดัอตัราศุลกากรยอ้นหลงัเป็นคุณได้ 
5. กฎหมายว่าดว้ยการศุลกากรมดีว้ยกนั 22 ฉบบั กฎหมายฉบบัแรก คอื พระราชบญัญตัศุิลกากร 

พระพุทธศกัราช 2496 
6. ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่ออนุวตักิารให้เป็นไปตามความตกลง

ระหว่างประเทศ ให้ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎหมายได้ โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการนิตบิญัญตัทิางรฐัสภา  

7. ควรมกีารปฏริูปกฎหมายศุลกากรให้เป็นกฎหมายฉบบัเดยีว กล่าวคอื น ากฎหมายศุลกากร
หลายฉบบัมารวมกนัเป็นฉบบัเดยีว และในกฎหมายฉบบัเดยีวนี้ ให้แยกเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ
รวมทัง้น าพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยตอ้งปฏบิตัติามมาใส่ไวด้ว้ย และมกีารก าหนด
รายการ (Checklist) ว่าอนุวตักิารครบถ้วนตามความตกลงระหว่างประเทศหรอืไม่ นอกจากนี้ 
ถ้อยค าและเนื้อหารวมทัง้หลกักฎหมายในกฎหมายฉบบันี้ควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขขึน้จาก
กฎหมายศุลกากรฉบบัต่างๆ  

8. เพื่ออนุวตักิารให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ ควรต้องมกีารแก้ไขกฎหมายภายใน  
โดยกฎหมายภายในควรต้องอ้างอิงความตกลงระหว่างประเทศ  มีการก าหนดรายการ 
(Checklist) ว่ากฎหมายภายในอนุวตักิารครบถว้นตามความตกลงระหว่างประเทศหรอืไม่ 
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ข้อคิดเห็นของ นายพนัธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (ผู้อ านวยการส่วนประมวลข่าว ส านักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร) ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวชิาการต่อเนื่อง (Proceeding) ครัง้ที ่3 ปีการศกึษา 
2555 จดัโดยคณะนิตศิาสตร ์ปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เรือ่ง “การพฒันากฎหมายทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบของกรมศุลกากรใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิของกรมศุลกากร” เมื่อวนัพุธที ่5 กนัยายน 
2555 เวลา 9.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะนิตศิาสตร ์ปรดี ีพนมยงค ์อาคาร 3 ชัน้ 9 มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ขา้รว่มประชุมและไดข้อความเหน็ 

1. บทบาทของกรมศุลกากรเปลี่ยนไป ในอดตี กรมศุลกากรเก็บภาษีได้มาก ในปจัจุบนั กรม
ศุลกากรเกบ็ภาษไีดน้้อยกว่ากรมสรรพสามติและกรมสรรพากร เนื่องจากกรมศุลกากรท าหน้าที่
เพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพในการแขง่ขนัทางการคา้ระหว่างประเทศ 

2. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัยงัคงควรมอี านาจในการออกประกาศเพื่อลดอตัราภาษีเพื่อ  
อนุวตักิารให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการนิตบิญัญตัิ
ทางรฐัสภา เพราะขัน้ตอนในการออกกฎหมายทางรฐัสภาใช้เวลานาน การบริหารจดัการ
เกี่ยวกบักฎหมายจะยุ่งยากมากขึน้ถ้ากฎหมายทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษศุีลกากรต้อง
ผ่านกระบวนการทางรฐัสภา 

3. กฎหมายศุลกากรควรรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดยีวเพื่อความสะดวกในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
4. ในการเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายศุลกากรทางรฐัสภา กรมศุลกากรควรเสนอหลกัการและ

ค าอธบิายไปพรอ้มตน้รา่งกฎหมายเป็นเรือ่งๆเพื่อใหร้ฐัสภาผ่านกฎหมายไดโ้ดยงา่ย  
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ภาคผนวก ฒ. 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจดัท าข้อตกลงเขต
การค้าเสรีภายใต้หลกัการและแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตรก์ารค้า
ระหว่างประเทศ 

หนังสอืของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถงึหลกัเกณฑใ์นการ
จดัท าเขตการคา้เสรขีองประเทศไทย ไวด้งันี้ 
          1) การจดัท าความตกลงเขตการคา้เสรคีวรท าในกรอบกวา้ง (Comprehensive) ครอบคลุมการ
เปิดเสรทีัง้การค้าสนิค้า การบรกิาร และการลงทุน รวมทัง้การขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอื่น ๆ 
ก าหนดให้มคีวามยดืหยุ่น (Flexibility) สอดคล้องกบัระดบัการพฒันาของประเทศคู่เจรจาเพื่อใหไ้ดร้บั
ผลประโยชน์ทัง้สองฝา่ย 
          2) การจดัท าความตกลงเขตการคา้เสรทีี่สอดคล้องกบักฎของ WTO ซึ่งมเีงื่อนไขใหก้ารเปิด
การค้าเสรคีรอบคลุมการค้าสนิค้าและการบรกิารอย่างมากพอ (Substantial Coverage) สรา้งความ
โปรง่ใส และเปิดใหส้มาชกิอื่นตรวจสอบความตกลงได ้
          3) การจดัท าความตกลงเขตการค้าเสรจีะยดึหลกัการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Reciprocity) 
และเกื้อกูลซึง่กนัและกนั โดยค านึงถงึสถานะของไทยทีเ่ป็นประเทศก าลงัพฒันา ในกรณีทีคู่่เจรจาเป็น
ประเทศทีพ่ฒันาไปแลว้ ไทยควรเรยีกรอ้งความยดืหยุน่เพื่อใหม้เีวลาในการปรบัตวันานกว่า หรอืมภีาระ
ผกูพนัน้อยกว่า 
          4) การจดัท าความตกลงเขตการค้าเสร ีควรครอบคลุมมาตรการทางการคา้ที่มใิช่ภาษี (Non-
Tariff Measures : NTMs) ดว้ย เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั มาตรฐานสนิคา้ และกฎระเบยีบข้อบงัคบั
ทีเ่ป็นอุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนั 
          5) ความตกลงเขตการคา้เสร ีควรมมีาตรการป้องกนัผลกระทบของการเปิดเสรต่ีออุตสาหกรรม
ภายใน เช่น มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures : AD) มาตรการต่อต้านการ
อุดหนุน (Countervailing Measures : CVD) มาตรการปกป้อง (Safeguards) รวมทัง้ก าหนดกลไกการ
ยตุขิอ้พพิาททางการคา้อยา่งเป็นธรรม (Dispute Settlement) 
          6) การจดัท าเขตการคา้เสรคีวรใหม้ผีลในทางปฏบิตัโิดยเรว็ ทัง้นี้อาจมกีารเจรจาเพื่อเริม่ลดภาษี
หรอืเปิดเสรรีะหว่างกนัก่อนในเรือ่งทีพ่รอ้ม (Early Harvest) 
 

(จากหนังสอื : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. FTA Fact Book:         
เขตการค้าเสรี. หน้า 13-14. นนทบุร:ี ไมป่รากฏส านกัพมิพแ์ละปีทีพ่มิพ์.) 
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หนังสอืของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถงึแนวทางการจดัท า
เขตการคา้เสรขีองประเทศไทย ไวด้งันี้ 

การจดัท าเขตการคา้เสรขีองไทย รฐับาลยดึถอืแนวนโยบาย การคา้เสรทีีเ่ป็นธรรม (Free and 
Fair Trade) และจะตดัสนิใจท าเขตการคา้เสรกีต่็อเมื่อเหน็ว่ามผีลประโยชน์มากกว่าเสยี และต้องมแีต้ม
ต่อในเรือ่งเวลาทีย่าวนานขึน้ในการเปิดเสร ีรวมทัง้มกีลไกในการปกป้องสนิคา้อ่อนไหวดว้ย โดยจะเปิด
ใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมมสี่วนรว่มใหม้ากทีสุ่ด เพื่อสรา้งความโปรง่ใส 

จากการหารอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักวชิาการ ไทยได้วาง
ยทุธศาสตรก์ารท าเขตการคา้เสรขีองไทยรายสาขาทีส่ าคญั ดงันี้  

1.เกษตร 
 - เน้นสนิค้าเกษตรที่ไทยมศีกัยภาพในการแข่งขนัสูง เช่น ขา้ว ผลไมเ้มอืงร้อน 
ยางพารา และอาหารแปรรปูชนิดต่างๆ 
 - ก าหนดใหม้รีะยะเวลาในการปรบัตวัทีน่านเพยีงพอส าหรบัสนิคา้เกษตรทีม่คีวาม
อ่อนไหว 
 - ให้มกีารเจรจาเพื่อแก้ปญัหาเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามยั ความปลอดภยัของ
อาหารและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันให้มคีวามร่วมมอืกนัในเรื่องการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า โดยจดัท าความตกลงยอมรบัมาตรฐานสินค้าซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition 
Arrangement : MRA) รวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างกนั 
 - ให้มกีารก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรน าเข้า เพื่อความปลอดภยัแก่ผู้บรโิภค
ชาวไทย 

2. อุตสาหกรรม 
 - เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายในสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูง เช่น 
อุตสาหกรรมแฟชัน่ (เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดบั เครื่องหนังและรองเท้า)      
ยานยนต์ และชิ้นส่วน สินค้าคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน และ      
ของแต่งบา้น เป็นตน้  
 - มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ีเช่น มาตรฐานสนิคา้และสิง่แวดลอ้มใหเ้จรจา ลด/ยกเลกิ/
หรอืปรบัปรุงเพี่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า รวมทัง้ให้มกีารจดัท าความตกลงยอมรบัมาตรฐาน  
ซึง่กนัและกนั (MRA)  
 - การเจรจาก าหนดเงื่อนไขกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสนิค้า (Rules of Origin) 
จะตอ้งสะทอ้นสภาพการผลติจรงิในประเทศ และตอ้งปรบัการผลติอุตสาหกรรมตน้น ้าใหม้ากขึน้ 
 

(จากหนังสอื : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. FTA Fact Book:         
เขตการค้าเสรี. หน้า 15-16. นนทบุร:ี ไมป่รากฏส านกัพมิพแ์ละปีทีพ่มิพ์.) 

 

DPU



354 
 

หนงัสอืของสมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ (2549: 95-107) ไดก้ล่าวถงึ ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัท าเขต
การคา้เสรขีองไทย ไวด้งันี้ 

ไทยได้มกีารเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรกีบัประเทศต่างๆ หลายประเทศ ซึ่งมแีนวทางในการ
เจรจาหลายรปูแบบ โดยมทีัง้รปูแบบทีค่ลา้ยคลงึกนัและแตกต่างกนั 

1. กลไกการเจรจา 
ความเป็นไปไดใ้นการจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา มขีอบเขตกวา้งขวาง

ครอบคลุมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจทุกด้าน ทัง้การเปิดเสรดี้านการค้าสนิค้า (ลดภาษีและแก้ไข
อุปสรรคจากการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร) การค้าบรกิารและการลงทุน ตลอดจนความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวกทางการคา้ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ความร่วมมอื
ดา้นทีเ่กีย่วกบันโยบายการแขง่ขนั การจดัซือ้จดัจา้งของรฐั ทรพัยส์นิทางปญัญา การเงนิ การท่องเทีย่ว 
และการขนส่ง เป็นตน้ 

1.1 จดัตัง้คณะท างานศึกษาร่วม (Joint Study Group/Joint Working Group) 
เพื่อศกึษาร่วมถงึความเป็นไปไดใ้นการจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็น 
(1) การศึกษาร่วมกนัของสองประเทศ 
เช่น ไทย-ออสเตรเลยี และไทย-นิวซแีลนด์ มกีารจดัตัง้คณะท างานศึกษาร่วม (Joint Study 

Group) เพื่อศึกษาร่วมเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างกนั ซึ่งมขีอ้ดแีละ
ขอ้เสยี ดงันี้ 

ขอ้ด ีคอื 
- การศึกษาร่วมถงึความเป็นไปได้ในการจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่

เจรจาจะเป็นไปดว้ยความรอบคอบ 
- การศกึษาร่วมจะได้ขอ้มลูที่ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากเป็นขอ้มูลที่ประเทศคู่เจรจา

เป็นเจา้ของขอ้มลูและเป็นผูจ้ดัหาขอ้มลูเอง 
- การศกึษาร่วมเกี่ยวกบัความเป็นไปไดใ้นการจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างกนั จะได้การ

ยอมรบัรว่มกนัทัง้สองฝา่ย 
ขอ้เสยี คอื 

- การศึกษาร่วมถงึความเป็นไปได้ในการจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่
เจรจาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ตอ้งมกีารประชุมเจรจาหลายครัง้ 

- มกีารปรบัแกข้อ้มลูและแนวทางใหเ้ป็นทีย่อมรบัรว่มกนัทัง้สองฝา่ย 
- ท าใหเ้สยีเวลานานและสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย เนื่องจากตอ้งมกีารประชุมเจรจาหลายครัง้ 

        (2) การแบ่งหวัข้อและสาขาท่ีท าการศึกษา 
        เช่น ไทย-อนิเดยี ซึ่งคณะท างานร่วมได้มกีารพจิารณาหวัขอ้และรายละเอียดส าหรบัการศึกษา
รว่มกนั โดยแบ่งหวัขอ้และสาขาสนิคา้ทีจ่ะศกึษาและน ามาเป็นผลการศกึษารว่ม 
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ขอ้ด ีคอื 
- การแบ่งหวัข้อและสาขาที่ท าการศึกษา แต่ละประเทศจะเลือกหัวข้อ และสาขาสินค้าที่

ตนเองใหค้วามสนใจ ซึง่มคีวามถนดัและเชีย่วชาญ 
- การแบ่งหวัขอ้และสาขาทีท่ าการศึกษา เปรยีบเสมอืนการแบ่งเบาภาระ ซึง่กนัและกนัท าให้

ใชร้ะยะเวลาในการศกึษาสัน้ลงกว่าปกตแิละสามารถสรุปผลการศกึษาไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ขอ้เสยี คอื 
- การแบ่งหวัขอ้และสาขาทีท่ าการศกึษา บางหวัขอ้และสาขาสนิคา้อาจถูกละเลยเนื่องจากทัง้

สองประเทศไมไ่ดใ้หค้วามสนใจและไมม่คีวามถนัด 
- ถ้าประเทศใดได้หวัขอ้และสาขาที่ไม่มคีวามถนัด อาจท าให้การศึกษาขาดความรอบคอบ

และสรปุผลการศกึษาเกดิความคลาดเคลื่อนขึน้ได ้

(3) การศึกษาโดยประเทศใดประเทศหน่ึง 
เช่น ไทย-เปร ูฝา่ยไทยเป็นผูศ้กึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการจดัท า FTA ระหว่างไทย-เปร ู

ขอ้ด ีคอื 
- การศกึษาโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการศึกษาทีส่ ัน้มากและสามารถ

สรปุผลการศกึษาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
- การศึกษาโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ท าให้ประเทศนัน้สามารถก าหนดกรอบแนวทาง

ตามทีต่นเองตอ้งการและใหค้วามสนใจได ้

ขอ้เสยี คอื 
- การศกึษาอาจจะเน้นแนวทางดา้นใดดา้นหนึ่งมากเกนิไปตามทีป่ระเทศตนเองใหค้วามสนใจ 
- การศึกษาโดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่สามารถครอบคลุมประเด็นทุกเรื่องที่ทัง้สอง

ประเทศตอ้งการได ้
1.2 จดัตัง้คณะเจรจาร่วมจดัท ากรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (Joint Negotiating Group 

for Drafting a Framework Agreement) 
เพื่อเจรจาจดัท ารา่งกรอบความตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ทัง้นี้ ควรจะ

มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะเจรจาร่วมจดัท ากรอบความตกลงเขตการคา้เสร ีแผนการ
ด าเนินงาน และโครงสร้างร่างกรอบความตกลง (ครอบคลุมการเปิดเสรใีนด้านต่างๆ ทัง้ด้านการค้า
สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทุน รวมทัง้ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิสาขาต่างๆ) 

1.3 จดัตัง้คณะกรรมการเจรจา (Trade Negotiating Committee) 
เพื่อด าเนินการเจรจาจดัท าความตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา และเป็นผูดู้

ภาพรวมการเจรจา รวมทัง้ก าหนดตวับุคคลที่รบัผดิชอบชดัเจน ทัง้ต าแหน่งหวัหน้าคณะเจรจา และ
เลขานุการคณะเจรจา เพื่อใหก้ารเจรจาด าเนินการเจรจาไปอยา่งราบรื่นและต่อเนื่อง 
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1.4 จดัตัง้คณะผูเ้ช่ียวชาญ/คณะท างานกลุ่มย่อย (Expert Groups/Working Group) 
เพื่อหารอืรายละเอยีดเฉพาะเรื่อง เช่น ขัน้ตอนการลดภาษี การลดมาตรการที่มใิช่ภาษ ีกฎว่า

ดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ (Rules of Origin) การยอมรบัรว่ม (MRAs) และดา้นการลงทุน เป็นตน้ 
2. จดัตัง้คณะท างาน 
ในการเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศต่างๆโดยมกีารจดัตัง้คณะท างาน เพี่อ

พจิารณาจดัท ากรอบความตกลงเขตการคา้เสรแีละความตกลงเขตการคา้เสรรีะหว่างกนั รวมทัง้ไดม้กีาร
จดัตัง้คณะท างานกลุ่มย่อย มาช่วยเจรจาจดัท ากรอบความตกลงฯ และความตกลงฯ เช่น ไทย-
ออสเตรเลยี มกีารจดัตัง้ Expert Groups เพื่อหารอืรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เช่น ด้านกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสนิคา้ (ROOs) ดา้นการยอมรบัร่วม (MRAs) และดา้นการลงทุน ส าหรบัไทย-เปร ูมกีาร
จดัตัง้คณะท างานเฉพาะกจิ (Ad-hoc Working Group) ทางดา้น Market Access SPS TBT และ 
Services and Investment 

2.1 ข้อดี คอื 
- การเจรจาเป็นไปอยา่งราบรืน่ เพราะคณะท างานกลุ่มยอ่ยจะเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะใน 
เรือ่งนัน้ๆ 
- การจดัตัง้คณะท างาน/คณะท างานกลุ่มย่อย หลายกลุ่มจะท าใหก้ารเจรจาใชร้ะยะเวลาทีส่ ัน้ลง 
และสรปุผลการเจรจาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
2.2 ข้อเสีย คอื 
- การจดัตัง้คณะท างาน/คณะท างานกลุ่มย่อย ท าใหก้ารเจรจาจ าเป็นต้องเพิม่จ านวนบุคลากรให้
มากขึน้ อาจท าใหข้าดแคลนผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะในเรือ่งนัน้ๆ 
- การเจรจาอาจขาดความรอบคอบและไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากบางคนอาจอยู่ในหลายคณะท างาน
กลุ่มยอ่ย ถา้มกีารประชุมกลุ่มยอ่ยพรอ้มกนัหลายกลุ่ม 
- การจดัตัง้คณะท างาน/คณะท างานกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ท าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเจรจา
สงูขึน้ตามไปดว้ย 

3. ขอบเขตและระยะเวลาการเจรจา 
การเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศต่างๆ ไดก้ าหนดขอบเขตและระยะเวลาการ

เจรจา ซึง่สามารถแบ่งหวัขอ้ไดด้งันี้ 
(1) ครอบคลมุขอบเขตกว้างขวาง 
ในการเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรขีองไทยกบัประเทศคู่เจรจาจะครอบคลุมทัง้การเปิดเสรกีารค้า

สนิคา้ การคา้บรกิารและการลงทุน 
ผลด ีคอื 
- จะท าใหม้คีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศมคีวามใกลช้ดิยิง่ขึน้ 
- ขอบเขตครอบคลุมความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจทุกด้าน จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการขยาย

ปรมิาณทางการคา้ และการลงทุนระหว่างกนัมากขึน้ 
- ผู้ประกอบการในประเทศจะขยายก าลงัการผลติสนิค้าและบรกิารเพี่อตอบสนองกบัปรมิาณ
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ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
- ระบบเศรษฐกจิจะเกดิการหมนุเวยีนซึง่จะส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 
ผลเสยี คอื 
- ขอบเขตครอบคลุมความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิทุกด้านจะท าให้การเจรจามคีวามยุ่งยากและ

เกดิความล่าชา้ได ้เนื่องจากมเีรือ่งทีต่อ้งเจรจาหลากหลายหวัขอ้ 
- จ าเป็นต้องใชบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในเรื่องทีเ่จรจาเป็น

จ านวนมาก ซึง่ในปจัจุบนัไทยมกีารเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรกีบัหลายประเทศ บางครัง้อาจ
เป็นช่วงเวลาเดยีวกนัหรอืใกลก้นั ท าใหข้าดแคลนบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

- ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้บุคลากรในการเจรจาเป็นจ านวนมาก 
รวมทัง้ใชร้ะยะเวลาในการเจรจาทีย่าวนาน 

(2) ครอบคลมุความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ 
        ในการเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรขีองไทยกับประเทศคู่เจรจาจะครอบคลุมความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิดา้นต่างๆ ดว้ย แบ่งเป็น 

ผลด ีคอื 
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยมคีวามพร้อม แสดงให้เห็นว่าเป็นสาขาความร่วมมอืที่ไทยมี

ศกัยภาพ ซึง่สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาไปถ่ายทอดใหก้บัประเทศคู่เจรจาได้ 
- สามารถก าหนดแนวทางให้กบัประเทศคู่เจรจาตามที่ไทยต้องการได้ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการของไทยใหม้ากทีสุ่ด ในสาขาความร่วมมอืทีไ่ทยมศีกัยภาพ เช่น ดา้นการประมง การ
ท่องเทีย่ว และสาธารณสุข 

- ส าหรบัความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในสาขาทีไ่ทยมคีวามเชีย่วชาญน้อยหรอืไม่ ค่อยมคีวามพรอ้ม ก็
สามารถได้รบัความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศคู่เจรจาที่มีความ
เชีย่วชาญอกีดว้ย เช่น ออสเตรเลยี ซึง่เป็นประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นมาตรการสุขอนามยั 
(Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) อนิเดยีมคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารและเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นตน้ 

ผลเสยี คอื 
- ในบางครัง้อาจจะไม่เกดิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในสาขานัน้ เนื่องจากประเทศคู่เจรจาไม่ต้องการ 

หรอืเหน็ว่ายงัไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งมคีวามรว่มมอืในสาขานัน้ 
- ประเทศไทยจะต้องมกีารเรยีนรูแ้ละรบัการถ่ายทอดจากประเทศคู่เจรจา ซึง่ในบางครัง้อาจไม่ไดร้บั

การถ่ายทอดอย่างเต็มเมด็เต็มหน่วย หรอืในบางครัง้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ผู้ได้การถ่ายทอด
อาจจะเกดิความเบื่อหน่ายและไมส่นใจ 

- ประเทศคู่เจรจาสามารถก าหนดทศิทางได้ตามความต้องการของตวัเอง เพื่อทีจ่ะรกัษาผลประโยชน์
ใหก้บัประเทศของตนมากทีสุ่ด 

(3) ระยะเวลาการเปิดเสรี 
ในการเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรขีองไทยกบัประเทศคู่เจรจา จะมกีารลด/เลกิภาษศุีลกากรและมาตรการที่
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มใิช่ภาษใีหห้มดไป และส่วนใหญ่จะเป็นเขตการคา้เสรอียา่งแทจ้รงิภายในปี ค.ศ. 2010 
ผลด ีคอื 
- รูร้ะยะเวลาการเปิดเสรทีีแ่น่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นเขตการคา้เสรอียา่งแทจ้รงิในปี ค.ศ. 2010 
- สามารถที่จะก าหนดแผนงานการผลิต การตลาด และการลงทุนล่วงหน้าได้ ส่งผลให้การ

ด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
- ผู้ประกอบการที่มศีักยภาพในการผลิตและการแข่งขนั จ าเป็นต้องรกัษาฐานที่เป็นตลาด

ดัง้เดมิและรกุขยายหาตลาดใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ 
- ส าหรบัผู้ประกอบการที่ไม่สามารถแข่งขนัและจ าเป็นต้องมกีารปรบัตวั ท าให้มรีะยะเวลาใน

การปรบัตวัและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัได ้
ผลเสยี คอื 
- ระยะเวลาที่จะเป็นเขตการค้าเสรอีย่างแท้จรงิพรอ้มกนัหลายความตกลงในปี ค.ศ. 2010 จะ

เกดิผลกระทบต่อการผลติและการคา้อยา่งรนุแรง 
- ถา้ผูป้ระกอบการในประเทศไม่มกีารเตรยีมความพรอ้ม เนื่องจากภาระดา้นภาษีไดถู้กขจดัให้

หมดสิ้นไปแล้ว จะมกีารน าเข้าสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่เจรจาสูงขึ้น การแข่งขนัจะทวี
ความเข้มข้นมากยิง่ขึ้น ถ้าผู้ประกอบการรายใดที่ไม่สามารถแข่งขนัได้ จ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัตวัแต่เนิ่นๆ แต่ถ้าไม่สามารถปรบัตวัได้จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนไปสู่สาขาที่มีศกัยภาพ
แทน 

(4)  การเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest) 
เพื่อเป็นการเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกนัก่อนทีค่วามตกลงจะมผีลบงัคบัใชโ้ดยใหม้กีารลดภาษี

สนิคา้บางส่วนก่อนทนัท ี(Early Harvest) 
(4.1) การลดอตัราภาษีศลุกากร 
การเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัประเทศต่างๆในบางครัง้จะมกีารเร่งลดภาษีสนิค้า

บางส่วนก่อน (Early Harvest) ส่วนใหญ่จะลดภาษศุีลกากรลงเหลอื 0 
ผลด ีคอื 
- การคา้ระหว่างประเทศจะเกดิการขยายตวั และเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
- การส่งออกสนิคา้ไทยไปยงัประเทศคู่เจรจาไดเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้มรีาคาต ่าลงกว่าปกต ิ
- การน าเขา้สนิค้าก็จะมเีพิม่ขึ้นเช่นกนั เนื่องจากสนิค้าน าเขา้ราคาถูกลง และเป็นการน าเข้า

เพื่อทดแทนการน าเขา้จากประเทศอื่น 
- จะมกีารน าเขา้วตัถุดบิราคาถูกจากประเทศคู่เจรจามาผลติเป็นสนิค้าเพื่อส่งผลให้ตอบสนอง

ความตอ้งการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการประหยดัต้นทุนในการผลติ การผลติ
เพื่อป้อนตลาดในประเทศและการผลติเพื่อการส่งออกของไทยมศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ 

- ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาทีถู่กลงและมสีนิคา้ใหเ้ลอืกไดห้ลากหลายมากขึน้ 
ผลเสยี คอื 
- ท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้เพิม่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้น าเขา้ราคาถูกลง 
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- จะเกิดการแข่งขนัด้านราคากับสินค้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายที่ ไม่มี
ศกัยภาพจ าเป็นต้องออกจากธุรกจินี้ไป ระบบเศรษฐกิจในประเทศขาดความคล่องตวั การ
ผลติสนิคา้ลดน้อยลง จะมกีารปลดคนงาน ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกจิโดยรวมซบเซา 

(4.2) ระยะเวลาในการลดภาษี 
การเร่งลดภาษสีนิคา้บางส่วนก่อน (Early Harvest) ส่วนใหญ่จะลดภาษศุีลกากรลงเหลอื 0 โดยใช้

ระยะเวลาสัน้ทีสุ่ด 
ผลด ีคอื 
- ถา้ระยะเวลาลดภาษใีหเ้หลอื 0 เรว็มาก ทัง้สองประเทศกจ็ะไดร้บัประโยชน์เรว็ขึน้ดว้ย 
- ปรมิาณการค้าระหว่างประเทศเพิม่สูงขึน้ ทัง้จากการส่งออกสนิคา้ไปประเทศคู่เจรจาได้มาก

ขึ้น และการน าเข้าสนิค้าจากประเทศคู่เจรจาเพิม่ขึ้น เนื่องจากสนิค้ามรีาคาถูกลง รวมทัง้
น าเขา้วตัถุดบิราคาถูกจากประเทศคู่เจรจามาผลติเป็นสนิคา้ แลว้ส่งออกไปยงัประเทศทีส่าม
ได ้

ผลเสยี คอื 
ถ้าระยะเวลาในการลดภาษีให้เหลือ 0 เร็วมาก หรอืลดภาษีลงเป็น 0 ทนัทผีู้ประกอบการที่มี

ศกัยภาพจะไม่เกิดปญัหาแต่อย่างใด ถ้าผู้ประกอบการที่มขี ีดความสามารถปานกลางและต ่ าจะไม่
สามารถปรบัตวัไดท้นั เนื่องจากมเีวลาในการปรบัตวัน้อยมาก 

3.1 ขอบเขตการเจรจา 
ขอบเขตการเจรจาระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการ ดงันี้ 
(1) การเจรจาควรจะครอบคลุมความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิทุกดา้น (Comprehensive) ทัง้การเปิด

เสรดีา้นการคา้สนิค้า การคา้บรกิาร และการลงทุน ตลอดจนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิสาขา
ต่างๆ ทีม่คีวามสนใจรว่มกนั 

(2) การเจรจาจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของ WTO 
(3) การเจรจาจะตอ้งยดึหลกัการต่างตอบแทนทีใ่หผ้ลประโยชน์แก่ทัง้สองฝา่ย 
(4) การเจรจาจะต้องค านึงถึงความแตกต่างของระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบั

ประเทศคู่เจรจา 
  3.2 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการเจรจาระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการดงันี้ 

(1) ระยะเวลาที่ใช้ในการเจรจา ควรจะมีเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี และควรก าหนด
แผนงานการเจรจาไว้ด้วยว่าจะมกีารประชุมเจรจาทัง้หมดกี่ครัง้ เช่น จดัประชุมเจรจาทุก 2 
เดอืน โดยผลดักนัเป็นเจา้ภาพ หลงัจากนัน้ ให้มกีารทบทวนผลการเจรจา ก่อนทีจ่ะมกีารลง
นามความตกลงระหว่างกนัต่อไป 

(2) ระยะเวลาในการเปิดเสรขีองไทยควรเรว็กว่าการเปิดเสรภีายใต้กรอบ APEC แต่จะไม่เรว็กว่า   
AFTA 
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4. การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 
การเจรจาเปิดเสรดีา้นการคา้สนิคา้ระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการดงันี้ 

4.1 ขอบเขตสินค้า 
การลดภาษสีนิคา้ต้องใหค้รอบคลุมการคา้ส่วนใหญ่ (Substantially All Trade in Goods) หรอื

ครอบคลุมรายการสนิคา้ทุกชนิด 
      4.2 วิธีการลดภาษี 
        แบ่งรายการสนิคา้เป็น 3 กลุ่ม คอื 

4.2.1 Fast Track 
        4.2.2   Normal Track 

4.2.3   Sensitive Track 
4.2.1 Fast Track 

เป็นรายการสนิค้าที่มศีกัยภาพในการผลติและการแข่งขนั รวมทัง้เป็นสนิค้าทีม่คีวามพรอ้มใน
การเปิดเสร ีรายการสนิคา้ภายใต้ Fast Track จะลดภาษลีงเหลอื 0 ทนัท ีในวนัทีค่วามตกลงมผีลบงัคบั
ใช ้

4.2.2 Normal Track 
เป็นรายการสนิค้าที่มศีกัยภาพในการผลติและการแข่งขนัอยู่บ้างในระดบัหนึ่งรวมทัง้ต้องใช้

ระยะเวลาส าหรบัการปรบัตวัเพีอ่รองรบัการเปิดเสร ีรายการสนิคา้ภายใต้ Normal Track จะลดภาษลีง
เหลอื 0 ภายใน 5 ปี หลงัจากทีค่วามตกลงมผีลบงัคบัใช ้

4.2.3 Sensitive Track 
เป็นรายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวของไทย และต้องใชร้ะยะเวลาในการปรบัตวั รายการสนิคา้

ภายใต ้Sensitive Track จะลดภาษลีงเหลอื 0 ภายใน 10 ปี หลงัจากทีค่วามตกลงมผีลบงัคบัใช ้
สนิคา้ภายใตก้ลุ่มนี้ อาจจะมสีนิคา้บางรายการทีม่คีวามอ่อนไหวสงูเป็นพเิศษ 

- จ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลาในการปรบัตวัยาวนานกว่าปกต ิเช่น ต้องใชเ้วลาในการปรบัตวันาน 
15-20 ปี 

- ควรจ ากดัจ านวนรายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงูเป็นพเิศษใหม้น้ีอยทีสุ่ด 
- ใช้วธิกีารลดภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบ โดยให้คงอตัราภาษีเดมิไว้ในช่วงต้นๆ แล้วเริม่ลด

ภาษใีนช่วงปีทา้ยๆ 
- ใชว้ธิกีารก าหนดปรมิาณน าเขา้ โดยก าหนดใหม้กีารน าเขา้สนิคา้ในปรมิาณทีก่ าหนดไว ้เมื่อ

สินค้านัน้ได้ลดภาษีลงแล้ว และมีการน าเข้าสินค้าชนิ fนัน้มากกว่าปรมิาณที่ก าหนด ให้
สามารถบงัคบัเกบ็ภาษใีนอตัราสงูหรอืในอตัราทีย่งัไมไ่ดม้กีารลดภาษรีะหว่างกนั 

5. การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ 
การเจรจาเปิดเสรดีา้นการคา้บรกิารระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจาควรยดึหลกัการ ดงันี้ 
(1) ใหม้กีารเปิดเสรกีารคา้บรกิารใหก้้าวหน้ามากขึน้ (Progressively Liberalization) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมาตรา 5 ของความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บรกิาร (GATS) 
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(2) ใหล้ดหรอืยกเลกิมาตรการทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัทิัง้หมดระหว่างกนั และหา้มใชม้าตรการที่
เป็นการเลอืกปฏบิตัใิหมห่รอืมาตรการเลอืกปฏบิตัทิีม่ากขึน้กว่าเดมิ 

(3) การเจรจาเปิดเสรกีารค้าบรกิาร โดยใช้แนวทางบรกิารสาขาใดที่มคีวามพรอ้มก็ให้มกีาร 
เปิดเสรรีะหว่างกนัก่อน (Positive List Approach) 

(4) ให้มกีารปฏบิตัิเป็นพเิศษและแตกต่างระหว่างประเทศที่พฒันาแล้ว ประเทศก าลงัพฒันา 
และประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด รวมทัง้ใหค้วามยดืหยุน่แก่ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด 

6. การเปิดเสรีด้านการลงทุน 

การเจรจาเปิดเสรดีา้นการลงทุนระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการดงันี้ 
(1) ใหม้กีารส่งเสรมิการลงทุน การสรา้งกฎเกณฑก์ารลงทุนทีแ่ขง่ขนั เปิดกวา้ง และมคีวาม 

โปรง่ใส 

(2) ใหร้วมเรือ่งการคุม้ครองการลงทุน (Protection of Investment) ดว้ย 

7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) 
การเจรจาเปิดใหม้คีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการ

ดงันี้ 
(1) แสวงหาความร่วมมือด้านใหม่ๆ และเสริมสร้างกลไกการส่งเสริมความร่วมมือทาง 

เศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ 

(2) ให้มคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆระหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจาให้มคีว าม 
กา้วหน้ามากขึน้ 

8. การเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest) 
การเจรจาเปิดเสรเีพีอ่ใหม้กีารเร่งลดภาษสีนิคา้บางส่วนก่อน (Early Harvest) ระหว่างไทยกบั

ประเทศคู่เจรจา ควรยดึหลกัการ ดงันี้ 
(1) การเร่งลดภาษสีนิค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest) เป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกนั 

ก่อนทีค่วามตกลงจะมผีลบงัคบัใช ้

(2) การเร่งลดภาษีสนิค้าบางส่วนก่อน (Early Harvest) ส่วนใหญ่จะใช้ระหว่างประเทศก าลงั
พฒันาดว้ยกนั หรอืระหว่างประเทศก าลงัพฒันากบัประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด 

(3) วธิกีารลดภาษีจะคดิจากอตัราภาษทีีเ่กบ็จรงิ (MFN Applied Rates) ณ วนัทีท่ีไ่ดต้กลงกนั
เป็นปีฐานการลดภาษ ี

ส าหรบัสนิคา้ทีม่โีควตาภาษ ี(ตามขอ้ผูกพนั WTO) การลดภาษ ีEarly Harvest เจาะจงเฉพาะ
ภาษใีนโควตาเท่านัน้ โดยการน าเขา้ยงัมโีควตาควบคุมปรมิาณการน าเขา้อยู่และภาษนีอกโควตายงัคง
อยูใ่นอตัราสงู หรอือาจจะแปลงปรมิาณน าเขา้ใหอ้ยูใ่นรูปของอตัราภาษ ี

9. กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
การเจรจาเปิดเสรไีดก้ าหนดใหม้กีฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ (Rules of Origin) ระหว่างไทย

กบัประเทศคู่เจรจา เพื่อใชส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษศุีลกากร ควรยดึหลกัการ ดงันี้ 
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(1) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
จะตอ้งเอือ้ประโยชน์ต่อการคา้ระหว่างทัง้สองประเทศมากทีสุ่ด และเป็นสิง่ทีก่ าหนดว่าสนิคา้นัน้

จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษศุีลกากรระหว่างกนัหรอืไม่ 
(2) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
ควรเป็นสิง่ทีท่ ัง้สองประเทศสามารถปฏบิตัติามไดแ้ละไม่มคีวามยุง่ยากหรอืซบัซอ้น 
(3) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
ควรมคีวามเสถยีรภาพ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑบ์่อยๆ นอกจากกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด

สนิคา้เป็นหลกัเกณฑท์ีใ่ชช้ัว่คราว 
การจดัท าเขตการค้าเสรีของไทยในอนาคต 
ประเทศไทยไดม้กีารเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆ หลายประเทศ 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรให้มีผูด้แูลในภาพรวมโดยเฉพาะ 
การเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ซึ่งนับวนัที่จะมจี านวนมากขึ้น 

และการเจรจาก็มคีวามยุ่งยากซบัซอ้นมากขึน้ดว้ย ควรจะมบีุคคล/คณะบุคคล ที่ดูแลภาพรวมของการ
เจรจาในทุกกรอบความตกลง เพี่อที่จะได้เหน็การเจรจาในภาพรวมทัง้หมด สามารถวางแผนในการ
ก าหนดระยะเวลา เพื่อไม่ให้การเจรจาในแต่ละกรอบความตกลงมคีวามซ ้าซ้อน ก าหนดกรอบแนว
ทางการเจรจาให้มคีวามสอดคล้องกนั และสามารถจดัสรรการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 

2. ประเทศท่ีควรเจรจาเพ่ิม 
การเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจา ครอบคลุมพืน้ทีเ่กอืบทุกภูมภิาค

ทัว่โลก แต่ยงัมบีางพื้นที่ทีไ่ทยยงัไม่ไดม้กีารจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างกนั และควรเจรจากบัประเทศ
ในภมูภิาคอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น 

- ทวีปแอฟรกิา คือ ประเทศแอฟรกิาใต้ที่สามารถเป็นประตูการค้าสู่ประเทศต่างๆ ในทวีป
แอฟรกิา 

- ทวปียุโรป คอื สหภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศทีม่คีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่สูงมาก 
ประชากรมอี านาจซือ้สงู และมจี านวนสมาชกิถงึ 25 ประเทศ ซึง่การเจรจาจดัท าเขตเศรษฐกจิและการคา้
เสรคีวรอยูใ่นกรอบของอาเซยีน-สหภาพยโุรป น่าจะมคีวามเหมาะสมกว่าทัง้ขนาดจ านวนประชากร 

3. การติดตามและประเมินผลการเจรจา 
การเจรจาจดัท าเขตการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัประเทศคู่เจรจาบางประเทศไดม้ผีลบงัคบัใช้แล้ว 

จ าเป็นต้องมกีารติดตามและประเมนิผลการเปิดเสรวี่า ยงัมปีญัหาและอุปสรรคใดบ้างจะต้องแก้ไข
อยา่งไร เพื่อใหก้ารเปิดเสรไีดร้บัประโยชน์อยา่งเตม็ที่ 

 
(จากหนังสือ : สมพงษ์ เฟ่ืองอารมย์. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับข้อตกลงการค้าเสรี . 

กรงุเทพมหานคร: จามจรุโีปรดกัท,์ 2549.) 
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-  ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ตัง้แต่
ปี พ.ศ.2550 ถงึปจัจุบนั ทัง้นี้ เป็นอาจารยผ์ูไ้ดร้บัการรบัรองคุณภาพการสอนระดบั “ดมีาก” 
สอนในระดบัปรญิญาตร ี(ภาคปกติและภาคบณัฑติ) ระดบัปรญิญาโท  และวทิยากรผู้อบรม
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ภาษาองักฤษส าหรบันักกฎหมายระดบัปรญิญาเอก รวมทัง้สอนในระดบัปรญิญาตรี (สอนเป็น
ภาษาองักฤษ) ใหแ้ก่วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
-  อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์
ปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์(ปจัจบุนั) 
-  อาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไปและอาจารย์ที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร
ดุษฎบีณัฑติ คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์(ปจัจบุนั) 
-  เลขานุการและรกัษาการผูอ้ านวยการหลกัสูตรนิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติ คณะนิตศิาสตรป์รดี ี
พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์(ปจัจบุนั) 
-  อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรบั     
นกักฎหมาย (อดตี) 
-  อาจารยส์อนเสรมิ สาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (ปจัจบุนั) 
-  ที่ปรกึษากฎหมายธุรกจิ กฎหมายนิตกิรรมสญัญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรพัยส์นิทาง
ปญัญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมาย
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมายภาษีอากรให้แก่บุคคลและนิติบุคคลต่างๆ 
(ปจัจบุนั) 
-  นักแปลเอกสารไทย-องักฤษ และองักฤษ-ไทย (ปจัจุบนั-ได้รบัทุนจากสภาวจิยัแห่งชาติให้
แปลหนงัสอืชื่อ Dictionary of Taxation จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย) 
-  ผู้อ่านประเมนิบทความวชิาการ/บทความวจิยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพ์ใน
วารสารพฒันบรหิารศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (ปจัจุบนั) และวารสารของ
มหาวทิยาลยับรูพา (อดตี) 
- นกัวจิยั (ปจัจบุนั) 
- วทิยากรพเิศษ (ปจัจบุนั) 

 
ประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือ (บางส่วน) 
-  เป็นบรรณาธกิารวารสารกฎหมาย คณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยักรุงเทพ ฉบบัพเิศษครบรอบ 
15 ปี 
-  เขยีนหนังสอืชื่อ “ลขิสทิธิ ์: หลกักฎหมายและแนววธิปีฏบิตัิเพื่อการคุ้มครองและแสวงหา
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อนัมลีขิสทิธิ”์ จดัพมิพ์และจ าหน่ายโดยส านักพมิพ์วญิญูชน ปีที่
พมิพ ์พ.ศ. 2555 (จ านวน 264 หน้า) 
-  เขยีนต าราชื่อ “สทิธบิตัร : หลกักฎหมายและแนววธิปีฏบิตัเิพื่อการคุม้ครองการประดษิฐแ์ละ
การออกแบบผลติภณัฑ”์ จดัพมิพแ์ละจ าหน่ายโดยส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีที่
พมิพ ์พ.ศ. 2555 (จ านวน  601 หน้า) ต าราเล่มนี้ผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒิโดยไดร้บั
รางวลัในวนัสถาปนาและร าลกึถงึผู้ก่อตัง้มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 และไดร้บัทุนอุดหนุนการแต่งต าราจากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ นอกจากนี้ ต ารา
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เล่มนี้ ได้ร ับการวิจารณ์ว่าเป็นหนังสือเด่นในคอลัมน์วรรณกรรมโดยชนิตร ภู่กาญจน์ 
หนงัสอืพมิพแ์นวหน้า ฉบบัวนัอาทติยท์ี ่2 กนัยายน พ.ศ. 2555 
- เขยีนต าราชื่อ “ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา : หลกัการและบทวเิคราะห์” จดัพมิพแ์ละจ าหน่าย
โดยส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พมิพค์รัง้ที ่1 ปี พ.ศ. 2555 (จ านวน 288 หน้า)
พมิพค์รัง้ที ่2 ปี พ.ศ. 2556 (จ านวน 288 หน้า) ต าราเล่มนี้ผ่านการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒิ
โดยได้รบัรางวลัในวันสถาปนาและร าลึกถึงผู้ก่อตัง้มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์ในวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และไดร้บัทุนอุดหนุนการแต่งต าราจากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
-  เขยีนและเรยีบเรยีงเอกสารค าสอนวชิากฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จดัพมิพแ์ละ
จ าหน่ายโดยส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
-  เป็นหน่ึงในผูเ้ขยีนบทความตพีมิพใ์นหนงัสอืชื่อ “การบรหิารจดัการ แนวคดิและทางเลอืกร่วม
สมยั” จดัพมิพโ์ดยศูนยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
-  เป็นหนึ่งในผู้เขยีนบทความตพีมิพ์ในหนังสอืชื่อ “วถิีเอเชยี: ทางเลอืกใหม่ในการบรหิาร
จดัการ” จดัพมิพโ์ดยศูนยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
-  เป็นหนึ่งในผู้เขยีนผลงานวชิาการตพีมิพใ์นหนังสอืชื่อ “การประชุมวชิาการและการน าเสนอ
ผลงาน สาขานิติศาสตร์ ครัง้ที่ 2” จดัพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ปรดีี พนมยงค์ มหาวิทยาลยั   
ธุรกจิบณัฑติย ์รว่มกบั ศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
-  มบีทความตพีมิพอ์ย่างต่อเนื่องรวมนับแต่ปี พ.ศ. 2539 ถงึปจัจุบนัในวารสารทางกฎหมาย 
เช่น บทบณัฑติย ์ดุลพาห วารสารของสภาทนายความ นักบรหิาร (วารสารของมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ) วารสารกฎหมายธุรกจิบณัฑติย ์วารสารกฎหมายสุโขทยัธรรมาธริาช และสรรพากร-
สาสน์ (วารสารของกรมสรรพากร) (บทความส่วนใหญ่ตพีมิพใ์นวารสารกฎหมายสุโขทยัธรรมา- 
ธริาช และสรรพากรสาสน์) (บทความเรื่องล่าสุดไดร้บัการตพีมิพ์ในสรรพากรสาส์น ฉบบัเดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
-  วจิยัและเขยีน Ph.D. Thesis ชื่อเรื่อง “Legal Solutions to the Conflict between Equity of 
Income Redistribution and Economic Efficiency of Taxation in relation to Personal 
Income Tax Law in Thailand and The United Kingdom” 
-  ปจัจุบนั (พ.ศ. 2556) ก าลงัเขยีนและเรยีบเรยีงหนังสอืชื่อ “การเสยีภาษีของคู่สมรสอย่าง
ประหยดั (ทฤษฎ-ีสู่-ปฏบิตั)ิ” 
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