
ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการอุดหนุนการสงออกในการคาระหวางประเทศ 
: ศึกษากรณีกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

สาวิตรี  พิณะเวศน* 
รองศาสตราจารย ดร. อภิญญา  เล่ือนฉวี** 

 

บทคัดยอ 
การอุดหนุนการสงออกในการคาระหวางประเทศ เปนเร่ืองท่ีดําเนินการไดภายใต 

กรอบของการอุดหนุนตามความตกลงวาดวยการอุดหนุนและการตอบโตขององคการการคาโลก 

และความตกลงอาเซียนวาดวยการคาสินคา ซึ่งไดกําหนดหามมิใหประเทศสมาชิกกระทําการ

อุดหนุนท่ีตองหาม และกําหนดรูปแบบการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโตไว เพ่ือไมใหการอุดหนุน 

มีผลกระทบใหการคาระหวางประเทศตามหลักการคาเสรีถูกบิดเบือน ประเทศไทยในฐานะท่ีเปน

สมาชิกท้ังในกรอบขององคการการคาโลกและกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมี 

ความผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏขางตน การดําเนินการประการหนึ่งคือจะตอง

แกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหไมขัดกับความตกลงดังกลาว ในสวนท่ีเปนการอุดหนุนท่ีตองหาม  

และมีพันธกรณีท่ีจะไมกระทําการท่ีเปนการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโต ซึ่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายฉบับหนึ่งท่ีมีบทบัญญัติขัดกับความตก

ลงนี้ จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามกรอบของความอุดหนุนขางตน ซึ่งตอมาประเทศไทยได

ประกาศใชพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 ซึ่งมี

เนื้อหาเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  

ใหไมขัดตอกรอบของการอุดหนุนตามความตกลงวาดวยการอุดหนุนและการตอบโตขององคการ

การคาโลก 

อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2522 แลว แตก็ปรากฏวามาตรการท่ีปรากฏในกฎหมายดังกลาวยังขัดแยงกับความตก

ลงวาดวยการอุดหนุนและการตอบโตขององคการการคาโลก เนื่องจากยังปรากฏวามีการอุดหนุน 

ท่ีตองหามในบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะยังคงมีการแบงแยกประเภทเขตนิคมอุตสาหกรรม 

โดยนําเร่ืองการสงออกมาเปนเง่ือนไขในการใหสิทธิประโยชน โดยกําหนดใหผูประกอบการ 

ในเขตประกอบการเสรีไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีมากกวาท่ีผูประกอบการในเขต

อุตสาหกรรมท่ัวไปไดรับ และในทางปฏิบัติยังปรากฏวามีการจัดตั้งเขตนิคมเฉพาะอุตสาหกรรม

บางประเภทในบางพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ตลอดจน 

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การสงเสริมอุตสาหกรรมจากนโยบายของรัฐ เชน นโยบายอีโคคาร รุน 1 และรุน 2 และนโยบาย 

รถคันแรก ซึ่งนโยบายเหลานี้อาจเปนการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโต หากปรากฏวาเปนการให

ประโยชนโดยเฉพาะเจาะจงตออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ตามที่กําหนดไวในความตกลง 

วาดวยการอุดหนุนและการตอบโตขององคการการคาโลก นอกจากนี้ ปญหาเก่ียวกับการถูกใช

มาตรการตอบโตการอุดหนุนก็เปนปญหาหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากกอความเสียหายใหแก

อุตสาหกรรมของไทยเปนอยางมาก แมอุตสาหกรรมของไทยจะไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐ 

ท่ีขัดกับพันธรกรณี แตเม่ือถูกกลาวหาวาไดรับการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโต ก็จะตองเขาสู

กระบวนการพิจารณา และตองถูกเรียกเก็บภาษีอากรตอบโตการอุดหนุนเสมือนถูกตัดสิน 

วามีความผิดแลว แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไมเคยใชมาตรการตอบโต ท้ัง ท่ี มี 

พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542  

ใชบังคับอยู กลไกการตอบโตจึงมีผลกระทบตอประเทศไทยเปนอยางมากในฐานะท่ีเปนประเทศ 

ผูสงออก จึงสมควรศึกษากลไกการอุดหนุนและตอบโตเพ่ือหาแนวทางในการอุดหนุนท่ีเหมาะสม

ตอไป 

 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เ พ่ือศึกษาบทบัญญัติและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของในการอุดหนุนการสงออก 

2.  เพ่ือวิเคราะหกระบวนการตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทยและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของในการอุดหนุนการสงออก วาขัดกับความตกลงวาดวยการอุดหนุน 

และมาตรการตอบโตหรือไม 

3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทยใหไมขัดกับความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต 

4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทยใหไมขัดกับความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต 

 
ปญหากฎหมายเก่ียวกับการอุดหนุนการสงออกในการคาระหวาง

ประเทศ: ศึกษากรณีกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
จากการที่ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก ทําใหประเทศไทย 

มีพันธกรณีผูกพันกับความตกลงและตราสารตาง ๆ ขององคการการคาโลก ท้ังในดาน 

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนปรับปรุงการดําเนินการตาง ๆ  

ใหสอดคลองกับความตกลงและตราสารตาง ๆ ซึ่งแมประเทศไทยไดดําเนินการมาเปนลําดับ 

อยางตอเนื่อง แตในปจจุบันยังปรากฏประเด็นปญหาเก่ียวกับการอุดหนุนการสงออกในการคา

ระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ 
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1.  ปญหาการกําหนดประเภทของนิคมอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2522 เสียใหม โดยมีความประสงคใหสอดคลองกับความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการ

ตอบโตขององคการการคาโลก ดังตอไปนี้ 

 

 1.1  มีการแกไขบทนิยาม โดยปรับเขตอุตสาหกรรมสงออกเปน “เขตประกอบการเสรี” 

โดย สวนสิทธิประโยชนยังคงเหมือน “เขตอุตสาหกรรมสงออก” ทุกประการ ซึ่งหากบัญญัติใน

กฎหมายวาเพ่ือการสงออก จะสงผลอยางชัดเจนวาเปนการอุดหนุนท่ีตองหาม จึงตองเขียนเล่ียง

ไปใชคําอ่ืนแทน 

 

 1.2  มีการใหสิทธิประโยชนตามมาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 51 ท่ีเปนการให

สิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการในเขตประกอบการเสรีในการสงสินคาออกไปจําหนายยัง

ตางประเทศ 

จากขอเท็จจริงขางตน เม่ือเปรียบเทียบกับหลักการอุดหนุนตามความตกลงวาดวยการ

อุดหนุนและมาตรการตอบโตแลว จะเห็นวา สิทธิประโยชนตามมาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 

51 เปนการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน (Financial Contribution) ทางออม ในรูปแบบ 

ของการยกเวนภาษีอากร เปนการอุดหนุนท่ีใหโดยหนวยงานของรัฐ คือ การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยและกอใหเกิดประโยชนตอผูไดรับการอุดหนุน (Benefit) ในรูปของประโยชน 

ดานการเงินท่ีนอกเหนือไปจากประโยชนท่ีพึงไดตามกลไกของตลาด หลักการอุดหนุนตาม Article 

1 ถือเปนการใหสิทธิประโยชนท่ีเฉพาะเจาะจง (Specificity) เพ่ือการสงออก ตามหลักการให
โดยเฉพาะเจาะจงตาม Article 2 และเปนการใหโดยรัฐบาลโดยตรงแกสินคาท่ีใชในการผลิตเพ่ือ
สงออก โดยมีเง่ือนไขท่ีดีกวาการผลิตสินคาเพ่ือบริโภคภายในประเทศ และเปนการยกเวนหรือ

ลดหยอนภาษีทางตรงหรือทางออมท่ีเก่ียวกับสินคาสงออกซึ่งมากกวาท่ีใหกับสินคาเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ โดยไมใชลักษณะของการคืนอากร (duty drawback) และการชดเชยภาษี (tax 

rebate) ท่ีไมเกินอากรที่เก็บจากวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาสงออกนั้น นอกจากนี้ ยังคงเปนการให

สิทธิประโยชนโดยกฎหมายอยูเชนเดิม จึงเปนการอุดหนุนท่ีตองหามตาม Article 3 

 
2. ปญหาการจัดตั้งและสิทธิประโยชนของเขตนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมบาง
ประเภท  

ปจจุบันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะเปนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาเปน 

การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปหรือจัดตั้งเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางแหงก็มีการ

กําหนดใหมีเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปและเขตประกอบการเสรีอยูในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

มีการประกอบกิจการท่ีหลากหลาย แตนิคมอุตสาหกรรมบางแหงก็มีเพียงการประกอบกิจการ
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เฉพาะบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น (รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง) เชน นิคมอุตสาหกรรม 

อัญธานี ท่ีมีเพียงกลุมอุตสาหกรรมอัญมณี หรือนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ท่ีมีเพียงกลุม

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  

ในนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทนั้น จะมีกลุมอุตสาหกรรมท่ีเขามาประกอบ

กิจการเพียงกลุมเดียว แตกตางจากนิคมอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีมีกลุมอุตสาหกรรมหลายกลุมเขามา

ประกอบกิจการ อยางไรก็ดี ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่เปน

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแตละแหงก็ไมไดกําหนดวานิคมอุตสาหกรรมท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการจัดตั้ง

ข้ึนเพ่ืออุตสาหกรรมกลุมใด แตจะเปนหนาท่ีของผูพัฒนานิคมท่ีจะจูงใจผูประกอบการในกลุม

อุตสาหกรรมนั้น ๆ เขามาประกอบกิจการในนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีไดจัดตั้งข้ึนใน

ลักษณะของสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม  

จากขอเท็จจริงขางตน เม่ือเปรียบเทียบกับหลักการอุดหนุนตามความตกลงวาดวยการ

อุดหนุนและมาตรการตอบโตแลว จะเห็นวา ในการจัดตั้งนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภท จะ

มีการใหสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูพัฒนานิคมซึ่งอยู

ในการกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชน การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร (One Stop Service) เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการอนุมัติ การอนุญาต และการ

รับรองมาตรฐานตาง ๆ ของสินคา การพัฒนาระบบไฟฟา ประปา และส่ิงอํานวยความสะดวกดาน

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา และสถาบันฝกอบรม สิทธิประโยชน

ดังกลาวถือเปนการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน (Financial Contribution) โดยการใหสินคา

หรือบริการที่นอกเหนือไปจากสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน กอใหเกิดประโยชนตอผูไดรับการอุดหนุน 

(Benefit) ในรูปของประโยชนดานการเงินท่ีนอกเหนือไปจากประโยชนท่ีพึงไดตามกลไกของตลาด 

จึงเปนการอุดหนุนตาม Article 1 เปนการใหเฉพาะเจาะจงตอการประกอบอุตสาหกรรมกลุมใด

กลุมหนึ่งตลอดจนกลุมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง จึงเปนการใหเฉพาะเจาะจงตออุตสาหกรรม 

(Industry) ตาม Article 2 กรณีเชนนี้หากกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในประเทศของรัฐ

สมาชิกอ่ืน ก็จะเปนการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโตตาม Article 5 

 
3.  ปญหาการสงเสริมอุตสาหกรรมจากนโยบายของรัฐ  

ในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยาน

ยนต อันไดแก นโยบายอีโคคาร รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 และนโยบายรถคันแรก ซึ่งนโยบายเหลานี้ 

มีผลตอการสงเสริมการสงออก เนื่องจากนโยบายอีโคคาร รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 เปนนโยบาย 

ท่ีสนับสนุนผูผลิตรถยนตใหผลิตรถยนตตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนดเพ่ือแลกกับการไดรับสิทธิ

ประโยชนทางดานภาษี ทําใหตนทุนทางภาษีของรถยนตท่ีผลิตข้ึนลดลง เม่ือมีการนํารถยนตท่ี

ผลิตไดนั้นไปจําหนายก็จะตั้งราคาใหถูกลงได โดยรัฐจะกําหนดอัตราการผลิตไวเปนเง่ือนไขหนึ่ง

ของการรับการสนับสนุนดวย สวนนโยบายรถคันแรกก็เปนการกระตุนใหมีการซื้อรถยนตมากข้ึน 
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โดยการคืนภาษีสรรพสามิตใหแกผูซื้อ ทําใหราคารถยนตถูกลง ประชาชนสนใจซื้อรถยนตมากข้ึน 

อันเปนการจูงใจใหผูผลิตรถยนตทําการผลิตรถยนตท่ีอยูภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึน  

นโยบายขางตน เปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด อันเปนการบริหารราชการแผนดิน

ท่ัวไป ซึ่งเปนหนาท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ

นโยบายท่ีไดแถลงไว ตลอดจนตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของ

คณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในทางกฎหมายแลว นโยบายของรัฐบาลจึงไมใชกฎหมาย แตมีผลผูกพัน

รัฐบาลใหบริหารราชการแผนดินไปตามนโยบายท่ีวางไว อยางไรก็ดี เนื่องจากนโยบายของรัฐเปน

เพียงแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองมีการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบตัิโดยอาศัย

กลไกทางกฎหมายหรือทางบริหาร หากเปนกรณีท่ีจะตองอาศัยกลไกทางกฎหมายและยังไมมี

กฎหมายก็จะตองจัดใหมีกฎหมายหรือแกไขกฎหมาย หรือหากเปนกรณีท่ีไมตองอาศัยกลไกทาง

กฎหมายก็จะตองใชชองทางดานการบริหาร โดยเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีจะตอง

ดําเนินการ ฉะนั้น ตัวนโยบายของรัฐจึงยังไมมีผลใหผูหนึ่งผูใดตองปฏิบัติหรืออางอิงซึ่งสิทธิได 

เพราะไมใชกฎหมาย และยังไมใชขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนแลว เชน นโยบายรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล (Eco-Car) รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 จะตองใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปน

ผูดําเนินการแกไขบัญชีประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุนทายประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน เร่ือง ประเภท ขนาดและเง่ือนไขของกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุน เสียกอน 

โดยนโยบายรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) รุนท่ี 1 เปนการแกไขเพ่ิมเติม

บัญชีประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุนทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 

2/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ประเภท ขนาด และเง่ือนไขของกิจการท่ีใหการสงเสริม

การลงทุน สวนนโยบายรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) รุนท่ี 2 เปนการ

แกไขเพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุนทายประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ท่ี 10/2552 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2552 เร่ือง ประเภท ขนาด เง่ือนไข และสิทธิ

ประโยชนของแตละกิจการท่ีใหการสงเสริมการลงทุน สําหรับนโยบายคืนภาษีรถคันแรกนั้น 

สามารถดําเนินการไดโดยอาศัยกลไกทางบริหาร ซึ่งกรมสรรพสามิตและกรมการขนสงทางบกจะ

เปนผูดําเนินการ เม่ือเกิดการดําเนินการอยางไรแลวจึงจะถือเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอันจะสามารถ

อางสิทธิหรือโตแยงได  

 
4.   มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ  โดยภาครัฐ 

ท่ีผานมา ประเทศไทยไดมีการอุดหนุนการสงออกในกรณีของการสงออกกุง  

ซึ่งเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 กระทรวงพาณิยของสหรัฐอเมริกาไดประกาศอัตราภาษีอากรตอบ

โตการอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) ข้ันสุดทาย ตอสินคากุงท่ีนําเขาจาก 7 ประเทศผู

สงออกหลักของตลาดสหรัฐอเมริกา ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย ประเทศ

เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งตอมาได
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มีคําวินิจฉัยจากคณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา ในการเปดไตสวนข้ัน

สุดทาย ชวงกลางเดือนกันยายน 2556 ใหกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริกากําหนดอัตราภาษี

ลงโทษประเทศผูสงออกกุง 5 ประเทศ เพ่ือตอบโตการอุดหนุนจากรัฐบาล ยกเวนประเทศไทย

และประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีการอุดหนุนจากภาครัฐในการชวยเหลือสนับสนุนการสงออกใน

ระดับท่ีต่ํา มีการอุดหนุนนอยกวาท่ีจะเก็บภาษีลงโทษท่ีรอยละ 2  

กรณีของการอุดหนุนการสงออกกุงของประเทศไทยในขอนี้ เปนกรณีของการอุดหนุน

ท่ีอาจ ถูกตอบโตต าม  Article 5 และ เปนตั วอย า งหนึ่ ง ท่ี แสดงให เ ห็นว า  การอุดหนุน 

การสงออกนั้นสามารถกระทําไดหากอยูในขอบเขตท่ีไมเปนผลเสียหายตอสินคาของประเทศ 

ผูนําเขา ซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็ไดมีการวางหลักเกณฑไวในกรณีนี้วาการอุดหนุนจะตองไมเกิน 

รอยละ 2 ซึ่งจะไดรับยกเวนไมเก็บภาษีอากรตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) และเปด

โอกาสใหประเทศไทยไดใหขอมูลและขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได ซึ่งเปน

หลักเกณฑท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 
5.  ปญหาการใชมาตรการตอบโตของประเทศผูลงทุน 

การใชมาตรการตอบโตกรณีท่ีมีการอุดหนุน สามารถดําเนินการได 2 ทาง คือ การใช

แนวทางของการยุติขอพิพาทขององคการการคาโลก และการใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน ซึ่ง

เปนสิทธิของประเทศท่ีไดรับความเสียหายท่ีจะพิจารณาถึงมาตรการท่ีคุมคาและเปนประโยชนกับ

ตนเอง ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 2 อยางไรก็ดี หากพิจารณาในดานของประเทศท่ีอาจถูกใช

มาตรการตอบโตแลว ก็อาจจะประสบปญหาความไมแนนอนในการเลือกใชมาตรการดังกลาวได  

ดังนั้น ประเทศผูลงทุนนับไดวามีบทบาทอยางย่ิงในกระบวนการตามพันธกรณีวาดวย

การอุดหนุนและมาตรการตอบโต เพราะเปนผูรับสิทธิประโยชนจากประเทศผูรับการลงทุน  

การท่ีประเทศผูลงทุนไดรับผลกระทบจากการอุดหนุนของประเทศผูรับการลงทุนในฐานะที่เปน

ประเทศผูนําเขาดวยนั้น ประเทศผูลงทุนก็ยอมจะตองนํามาช่ังน้ําหนักกับประโยชนท่ีตนไดรับมา

เชนกัน แมบางกรณีจะเกิดการกระทําท่ีเขาองคประกอบของการอุดหนุนท่ีตองหาม หรือ 

การอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโตได แตประเทศผูลงทุนอาจไมใชมาตรการตอบโตหากไมปรากฏวา 

ตนเสียประโยชน  

 
6. ปญหาเกี่ยวกับบุคคลที่ควรไดรับการอุดหนุน  

การอุดหนุนเปนมาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือรักษาผลประโยชนในการสงออกสินคา

ของตน ผูท่ีไดรับประโยชนจากมาตรการอุดหนุนก็คือผูประกอบการภายในประเทศ อยางไรก็ดี 

เนื่องจากผูประกอบการภายในประเทศนั้นอาจมีหลายราย แตละรายก็มีความพรอมแตกตางกัน 

ดังนั้น ในเร่ืองของบุคคลท่ีควรไดรับการอุดหนุน รัฐควรจะตองมีแนวทางในการอุดหนุน 

ใหเหมาะสม เนื่องจากการอุดหนุนเปนเร่ืองท่ีรัฐยอมสละประโยชนบางสวน ซึ่งอาจเปนประโยชน
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ทางดานการจัดเก็บภาษีอากรท่ีรัฐควรจะเก็บ เพ่ือสงเสริมใหมีการลงทุนภายในประเทศใหมากข้ึน 

แตหากการอุดหนุนนั้นเปนการใหสิทธิแกผูประกอบการรายใหญท่ีมีความสามารถในการลงทุน

มากอยูแลว การอุดหนุนก็ควรจะมีความเหมาะสมกับส่ิงท่ีรัฐจะไดรับเปนการตอบแทน นอกจากนี้ 

ในการลงทุนระหวางประเทศ ยังมีประเด็นปญหาท่ีนักลงทุนตางชาติพยายามจะหาประโยชนจาก

การอุดหนุนของรัฐในการใหสิทธิประโยชนแกผูลงทุน โดยอาจเปนผูลงทุนจากประเทศ ก.  

มาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือรับการอุดหนุนแลวสงสินคาไปยังประเทศ ข. กรณีเชนนี้ 

รัฐควรพิจารณาวาประโยชนจากการประกอบกิจการกับความเสี่ยงท่ีประเทศไทยอาจถูกตอบโต 

ทางการคาจะมีข้ึนไดหรือไม และประเทศไทยจะไดผลประโยชนใดตอบแทนจากกิจกรรม 

ทางธุรกิจเชนนี้ ซึ่งปญหาในลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนแลวในการลงทุนจากตางประเทศโดยอาศัย

สิทธิตามความตกลงเพ่ือสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Agreement on Promotion and 

Protection of Investment หรือ Bilateral Investment Treaties: BITs) ซึ่งมีนักลงทุนชาวตางชาติ

พยายามท่ีจะหาประโยชนจาก BITs ใหไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการศึกษาวาประเทศ

ผูใหไดใหสิทธิประโยชนแกประเทศท่ีสามมากท่ีสุด ตามหลักการปฏิบัติอยางชาติท่ีไดรับการ

อนุเคราะหย่ิง (Most Favored Nations - MFN) นักลงทุนก็จะเขาไปกอตั้งบริษัทในรัฐนั้น เพ่ือจะ

ไดสัญชาติของรัฐนั้น (nationality planning) ซึ่งจะทําใหไดรับประโยชนจาก BITs ท่ีรัฐนั้นเปนคู

ภาคีดวย เพราะการลงทุนนั้นจะรวมอยูในนิยามของคําวา “ผูถือสัญชาติ” (national) หรือ “ผู

ลงทุน” (investor) 

 
7. ปญหาการใชมาตรการทางกฎหมายสําหรับอุดหนุนการสงออกอื่น ๆ  

นอกจากมาตรการอุดหนุนการสงออกตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 แลว ยังมีกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการสําหรับอุดหนุนการสงออก 

อ่ืน ๆ อีกจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งมีสภาพปญหา ดังตอไปนี้ 

1.  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีการใหสิทธิประโยชนท่ีคลายคลึง
กัน แตมีองคกรท่ีรับผิดชอบตางกัน ซึ่งแตละองคกรมีกระบวนการใหสิทธิประโยชนตลอดจนมี

ความสําคัญท่ีแตกตางกัน โดยการใหสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนอํานาจของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ซึ่งมีประธานกรรมการที่มาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี สวนการใหสิทธิประโยชนตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนอํานาจของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูวิจัยจึงเห็นวา แมในพ้ืนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมจะตองใช

มาตรการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนหลัก 

เพราะเปนกฎหมายเฉพาะและมีองคกรเฉพาะท่ีมีอํานาจในเขตนิคมอุตสาหกรรม คือ 

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็ตาม แตในทางนโยบายการสงเสริมการ

ลงทุนของประเทศก็ตองเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด เพราะเปน
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คณะกรรมการท่ีมีองคประกอบและความสําคัญมากกวา ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอาจ

วางนโยบายที่มีผลตอการสงเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมได 

2.  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติใหมี “เขตปลอดอากร” ซึ่งหมายถึง

เขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเปน

ประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ โดยของท่ีนําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชน

ทางอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในทางปฏิบัติไดมีการจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตนิคม

อุตสาหกรรม ซึ่งกรมศุลกากร ในฐานะท่ีเปนหนวยงานผูรักษาการตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 ก็ไดมีการจัดตั้งสํานักงานข้ึนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางแหงดวย เพ่ือเปนการ

อํานวยความสะดวกทางดานศุลกากรใหแกผูลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ โดยท่ีการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรแกผูประกอบการในเขต

อุตสาหกรรมสงออกในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม

ศุลกากรซึ่งมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองภาษีอากรของรัฐและเพื่อการสงเสริม

การสงออกแกผูประกอบการท้ังในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปและเขตอุตสาหกรรมสงออกจึงไดมีการ

ออกระเบียบปฏิบัติข้ึนในเร่ืองดังกลาวดวยเชนกัน ดังนั้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนึ่ง อาจมี

ระเบียบปฏิบัติท่ีออกโดยหนวยงานอ่ืนนอกจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได ซึ่งใน

เร่ืองนี้หากระเบียบปฏิบัติท่ีออกมาไมมีความสอดคลองกันก็ยอมท่ีจะกอใหเกิดปญหาข้ึนได 

3.  พระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

เปนกฎหมายท่ีมักทําใหประเทศไทยถูกกลาวหาวาดําเนินการขัดตอความตกลงองคการการคาโลก

ในหลายกรณี รัฐบาลในแตละสมัยจึงมีแนวนโยบายที่จะทยอยลดอัตราชดเชยภาษีใหเหลือนอยลง

จนถึงรอยละ 0 โดยเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป 2548 ประกอบกับในปจจุบัน การอุดหนุนการ

สงออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะเนนไปในเร่ืองของสิ่งอํานวยความความสะดวก การใหความ

ชวยเหลือในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ และใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีในเชิงการ

สนับสนุนการลงทุน ดังนั้น มาตรการการชดเชยภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากร

สินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 จึงไดลดความสําคัญลงไปมากในปจจุบัน ผูวิจัย

จึงเห็นควรหลีกเล่ียงการใชมาตรการดังกลาวนี้ เพ่ือไมใหเปนการกระทบกับการใหสิทธิประโยชน

ท่ีอาจดําเนินการไดตามกฎหมายอื่นท่ีมีประสิทธิภาพในการอุดหนุนท่ีดีกวา  

 
  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ดังตอไปนี้ 

1.  แกไขพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดย

กําหนดประเภทของนิคมอุตสาหกรรมตามประเภทของกิจการเปนหลักในการแบง โดยอาจ

กําหนดใหนิคมอุตสาหกรรมประกอบดวยเขตอุตสาหกรรม (industrial zone) และเขตพาณิชยก

รรม (commercial zone) แลวยกเลิกการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีตามมาตรา 48 มาตรา 49 
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มาตรา 51 และมาตรา 52 เพ่ือใหเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการ

ประกอบกิจการ โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามประเภทของกิจการดังกลาวนี้ จะจัดใหมีส่ิง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีจําเปนในการประกอบกิจการนั้น ๆ โดยเนนการจัดการทางกายภาพ 

เชน โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ มาเปนปจจัยในการดึงดูดผูประกอบการใหเขามา

ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม สวนสิทธิประโยชนดานภาษีควรใหคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนเปนผูพิจารณา โดยไมจําเปนตองใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีเพ่ือการสงออก

อีกตอไป เพราะมีความเสี่ยงท่ีจะขัดตอกฎเกณฑการอุดหนุนท่ีปรากฏตามความตกลงวาดวยการ

อุดหนุนและมาตรการตอบโตขององคการการคาโลก และความตกลงอาเซียนวาดวยการคาสินคา 

นอกจากนี้ การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมดังกลาวในแงของความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศแทน 

2.  ภาพรวมเก่ียวกับการจัดตั้งเขตนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทน้ัน 

ยังเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยูมาก เพราะจะชวยใหการสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมเฉพาะดานมีความชัดเจน ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความจําเปนท่ียังจะตองจัดใหมีอยูตอไป  

แตจะตองปรับปรุงไมใหมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีเขาเกณฑเปนการอุดหนุนท่ีอาจถูกตอบโต  

โดยควรใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศตามพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 กําหนดพ้ืนท่ีใหกิจการบางประเภทอยูรวมกันเพ่ือ 

ความสะดวกในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructures) ตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ 

(Public Utilities) เทานั้น และหลีกเล่ียงขอกําหนดใหใชวัตถุดิบจากในพ้ืนท่ี (Local Content 

Requirement) เพ่ือไมใหขัดกับความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต แตรัฐอาจจัด 

ใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมไดตามสมควร ท้ังนี้ การมีกิจการท่ีมีความคลายคลึงกันอยูใน

พ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็ยอมจะเปนประโยชนในการกํากับดูแลตลอดจนบริหารจัดการ 

โดยภาครัฐ หากการกํากับดูแลนั้นมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานก็ยอมเปนส่ิงจูงใจ

ใหผูประกอบการเขาไปลงทุนอยูในตัว ซึ่งประสิทธิผลของการจัดใหมีนิคมเฉพาะอุตสาหกรรมนี้

อาจไมไดข้ึนอยูกับมาตรการทางกฎหมายที่เครงครัด หากแตตองบัญญัติกฎหมายใหเปดกวาง 

เพ่ืออาศัยกลไกทางเศรษฐกิจเปนมาตรการในการผลักดันใหอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีความแข็งแกรง

พอท่ีจะแขงขันไดในระดับนานาประเทศ โดยในเร่ืองการอุดหนุนนั้น บทบาทของรัฐควรจํากัดไวท่ี

การกํากับดูแลไมใหเกิดขอเท็จจริง (fact) ท่ีขัดตอความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการ 

ตอบโตเทานั้น 

3.  มาตรการสงเสริมการลงทุนของประเทศไทยประกอบไปดวยกฎหมายหลายฉบับ  

ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติชดเชย 

ภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 กฎหมายท้ัง 4 ฉบับนี้เปนกฎหมาย 
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เพ่ือสงเสริมการลงทุนท่ีมีวิธีการใหประโยชนท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การสงเสริมการลงทุนใด ๆ  

ควรพิจารณาภาพรวมของระบบกฎหมายนั้น ๆ วาควรใชมาตรการตามกฎหมายใดในการสงเสริม

การลงทุนในโครงการนั้น ๆ จึงจะไดผลดีท่ีสุด แลวมอบหมายใหหนวยงานผูรักษาการของ

กฎหมายฉบับนั้นเปนเจาภาพ ตลอดจนเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานผูรักษาการตาม

กฎหมายฉบับอ่ืนในการปฏิบัติใหสอดคลองกัน   
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