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เรียนท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับ
สาหรับเรื่องภาษีอากรต้องติดตามว่าประชาคมอาเซียนปลายปีนี้จะนาไปสู่ผลกระทบของมาตรการ
ทางภาษีอย่างไร มีส่วนที่ประเทศไทยต้องดาเนินการในข้อตกลง หรือต้องดาเนินการด้วยเหตุผลของการบูรณ
การเข้าหากัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ประเทศในอาเซียนจะต้องเปิดตลาดเข้าหากัน ซึ่งก็จะทาให้ประเทศไทย
ต้องปรับแก้กฎหมาย แก้ไขระเบียบหรือแก้ไขกฎ ข้อบังคับ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนดาเนินไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนี้จะกระทบการบูรณาการมากกว่าความตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกเพื่อบังคับให้ต้องเป็น
แนวปฏิบัติเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ประเทศอาเซียนต้องอยู่ร่วมกัน ในฐานะที่เป็น One integrated market
เป็นตลาดที่เชื่อมโยงเข้าหากัน เหตุผลที่สาคัญที่สุดของการรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว เพราะต้องการที่จะใช้
เป็นฐานในการที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรือประเทศที่เป็น
ตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายที่เป็นแหล่งรวมทุนจากต่างประเทศเข้าไปผลิต ขาย หรือเข้าไปวางฐานการส่งออกก็ตาม
ถ้าไม่มีการรวมตัวหรือบูรณาการเข้าหากัน ความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นก็จะทาได้ยาก และการที่จะ
แข่งขันกับประเทศอื่นได้นั้น ประชาคมอาเซียนต้องมีความสมดุลของประเทศสมาชิกกันเองก่อนหมายความว่า
จะต้องไม่เหลื่อมล่ากันมากจนเกินไปซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาให้เกิดความสมดุลกันระหว่างประเทศสมาชิก
เนื่องจากประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ไม่ถึง 2 ดอลลาร์ต่อวัน
ยังไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีต่างกันประเทศสิงคโปร์ที่มีรายได้ 54,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปี ประเทศบูร
ไนที่ มีร ายได้ 40,000 ดอลลาร์ ต่ อหั ว ต่อ ปี และประเทศมาเลเซี ยเป็ นประเทศที่ 3 ที่ มีร ายได้ถึ ง 10,000
ดอลลาร์ต่อหัวต่อปี ส่วนประเทศไทยยังอยู่ที่ 6,700 – 6,800 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปี หากประเทศใดที่มีรายได้ถึง
หมื่ น ดอลลาร์ นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง แล้ ว หรื อ High income country ซึ่ ง ประเทศไทย
ประเทศอินโดนิเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ มีรายได้ไม่ถึง 100,000 ดอลลาร์ เรียกว่า Middle income country
หรือประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปัญหาของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง คือโครงสร้างเศรษฐกิจ แม้ว่าประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิต แต่แรงงานต่าของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วจึงต้องอาศัยแรงงานจาก
ภายนอกประเทศ เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศไทยก็ไม่มีเช่นกันต้องซื้อต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ จะเห็น

ได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ขณะนี้คือ การจ้างแรงงานในราคาที่แพงโดยแข่งขันกับประเทศที่มีแรงงาน
ราคาถูกกว่า ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงติดอยู่ที่
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และอาจจะติดอยู่อีกนาน
ฉะนั้นการตกลงกันว่าจะเป็นตลาดเดียวกันเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั่วโลก ซึ่งความสมดุลของ
ประเทศสมาชิก ASEAN ตอนนี้ ยังเหลื่อมล่ากันมาก และการจะทาให้ส มดุล นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
ประเทศที่ตามหลังประเทศไทย ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ ส่วน
ประเทศที่ เ ป็ น High income country หรื อ ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศบู ร ไน
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีจุดเด่นด้านบริการ (services) เช่น การขนส่งทางเรือ โลจิสติกส์ การ
ขนส่ง การโทรคมนาคมประเทศสิงคโปร์มีประชากรทั้งหมด 4 ล้านคน คนต่างชาติอีก 1 ล้านคน รวมเป็น 5
ล้านคนและมีรายได้ต่อหัวปีหนึ่งๆ 54,000 ดอลลาร์
ประเทศบู ร ไน ประเทศไทยก็ ไ ม่ ส ามารถน ามาเป็ น แบบอย่ า งได้ เพราะเป็ น ประเทศที่ อ ยู่ กั บ
community เดียว ไม่มีความหลากหลายทางเชื่อชาติเหมือนประเทศไทย ประเทศมาเลเชีย ประเทศสิงคโปร์
และคิดว่าสรรพสามิตของประเทศบูรไนอาจไม่เก็บภาษีเหมือนประเทศอื่นๆในอาเซียน
ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่น่าสนใจ เพราะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่พอสมควร มีทุกๆกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และสร้างขึ้นมาให้เป็น National
car ซึ่งประเทศไทยจะไม่ผลิตรถที่เป็น National car แต่เน้นเป็นฐานการผลิตของรถต่างประเทศ ประเทศ
มาเลเซียมีทรัพยากรน้ามากกว่าไทย มีพลังงานมากกว่าไทย และที่ สาคัญที่สุดคือประเทศมาเลเซียมีวิสัยทัศน์
ประเทศมาเลเซียมีการเมืองต่อเนื่อง ซึ่ง 23 ปีกับการเป็นนายกของคนๆหนึ่ง และสามารถที่จะเขียนวิสัยทัศน์
ว่าภายในปี 2020 หรื ออีก 5 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ ประเทศมาเลเซียจะต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สู ง และ
ประเทศมาเลเซียก็สามารถทาสาเร็จก่อน 5 ปี
ส่วนประเทศไทย เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศ
อินโดนีเซียเท่านั้น ซึ่งเศรษฐกิจโดยรวมหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยรวมของอาเซียนคือ 2.4
ล้านๆดอลลาร์ เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายที่สุดใน ASEAN เช่น การเกษตร
การแปรรูป อิเล็คโทรนิคส์ รถยนต์ การท่องเที่ยว ร่วมถึงการปลอมแปลงเอกสารก็อยู่ที่ประเทศไทย การค้า
มนุษย์ก็อยู่ที่ประเทศไทย ซึ่ง 40% ของเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ใต้โต๊ะหรือความไม่โปร่งใส และเป็น
หน้าที่ของกรมสรรพสามิต เมื่อลองพิจารณาดูแล้วเงิน 5 แสนกว่าล้านดอลลาร์ ของ GDP รวม หากสามารถทา
ให้เป็นเงินที่โปร่งใสได้ หรือทาให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ทั้งหมด ภาษีอากรก็จะเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้น แล้ว
เราก็จะใช้รายได้เหล่านั้นเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการกาหนดทิศทางของประเทศ วิสัยทัศน์ และความ
ต่อเนื่องทางการเมือง แต่เพราะประเทศไทยขาดความต่อเนื่องและไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย เช่น การเข้า
ออกถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช้อานาจที่จะนาไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้า

แต่ละปี เงิน 140,000 ล้านดอลลาร์ เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน รายได้เหล่านี้ควรจะเข้ามาที่ประเทศ
ไทยมากที่สุดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีความหลากหลายมากที่สุด
และ 70% ของเงิ น 140,000 ล้ า นดอลลาร์เ ข้ามาที่ ภ าคการบริก าร (service sector) คื อการศึก ษา การ
พยาบาล การโทรคมนาคม การขนส่ง การเงิน การธนาคาร กีฬา กล่าวคือ service sector จะเกิดขึ้นเมื่อ
เศรษฐกิจนั้นๆเป็นเศรษฐกิจที่มีคนชั้นกลางมากขึ้น เนื่องคนชั้นกลางจะมีรายได้ที่จะใช้จ่ายกับการบริการ
เหล่านี้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีคุณภาพของชีวิตสูงขึ้น เพราะฉะนั้น 70% ตรงนี้ควรจะเข้ามาประเทศไทยมาก
ที่สุด เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนชั้ นกลางมาก ซึ่งมีรายได้เหลือที่จะใช้จ่ายมากนอกจากปัจจัยสี่ แต่
70% ตรงนี้กลับไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ 4 อันดับ 5 เช่นประเทศสิงคโปร์เพราะเป็นประเทศที่อยู่ใน
กรอบของกฎหมาย เป็ น ประเทศที่มี น โยบายเรื่ องนี้ มานานแล้ ว และประเทศสิ ง คโปร์มีก ารออกไปลงทุ น
ภายนอกประเทศเนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็ก 70% ที่ไม่มาประเทศไทยเพราะระบบ
ของประเทศไทยไม่โปร่งใส ไม่ธรรมและไม่เป็น The Rule of Law คือไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม แต่
กลับไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคล นามสกุล ใครมีอานาจคนนั้นได้ประโยชน์จากระบบมากกว่า ไม่มีความเสมอภาค
นานาชาติให้สมญานามเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า “เศรษฐกิจ 30%” ฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้ประเทศไทยหลุด
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางคือความโปร่งใส มิฉะนั้นแข่งกับประเทศอื่นๆไม่ได้ ธุรกิจที่ประเทศไทยเคยทา
เพื่อส่งออก ประเทศอื่นก็ทาได้ดีกว่าเพราะมีแรงงานมากกว่าและถูกกว่า ขณะนี้ประเทศไทยต้องตระหนักให้ได้
ว่าประเทศไทยไม่มีแรงงานระดับล่าง ซึ่งแรงงานต่างๆในประเทศไทยนั้น เกือบทั้งหมดเป็นต่างด้าวและแรงงาน
เหล่านี้เป็น sector of production ไม่ใช่เพียงคนที่มาพึ่งพิงจะทาอะไรกับเขาก็ได้ เรื่องนี้ประเทศไทยเองต้อง
ปฏิรูป ตลาดแรงงานไม่ให้กดขี่ข่มเหงแรงงาน เช่น การเก็บภาษีแรงงาน การเข้าถึงสวัส ดิการต่างๆของรัฐ
กล่าวคือทาให้เกิดความโปร่งใส ให้ถูกต้องถูกกฎหมาย เรื่องใดเป็นสิทธิของก็ต้องให้แรงงานมีสิ ทธิ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้คือปัญหาของอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกต้องบูรณาการ หลายปัญหาจะเข้ามาหาประเทศไทยหากไม่
ระวัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่โปร่งใสนั้นทาให้กระทบภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
อย่างมาก ทาให้เรามีอานาจในการต่อรองน้อยลง และกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่วนเรื่องภาษี ด้วยสภาพประเทศในกลุ่มสมาชิกเปิดประเทศเข้าหากัน ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) คือ Free flow of goods Free flow for Service กล่าวคือ เสรีทางการค้า สินค้า และบริการ เช่น
การโทรศัพท์ไปประเทศสหรั ฐ อเมริกาอาจต้องผ่ านเน็ตเวิร์คของประเทศสิ งคโปร์ เป็นการใช้บริการของ
ประเทศหนึ่ ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเข้า ไปในประเทศนั้น เพื่ อ ใช้ บริ การของประเทศนั้น ๆ หรือ Free flow of
Capital เรื่ องทุนต้องเข้าออกง่าย สะดวกยิ่งขึ้น เรื่องคนก็ต้องเคลื่ อนย้ายสะดวกขึ้น แต่ล ะสาขาอาชีพจะ
ดาเนินการกันอย่างไร ก็ต้องช่วยกันคิด
อดีตประธานศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยพูดว่า “การจ่ายภาษีคือการร่วมสร้างอารยธรรม”
แล้วจะทาอย่างไรให้คนไทยคิดแบบนี้ เพราะเป็นการสร้างชาติ สร้างอารยธรรมกรมสรรพสามิตอยู่ตรงกลาง
เชื่อมระหว่างผู้ จ่ ายและผู้ ซื้อ เพราะฉะนั้ น ภาษีต้องถูกต้อง และเป็นธรรม ทั่ว ถึงไม่เลื อกปฏิบัติ และไม่มี
ข้อยกเว้น ASEAN ต้องการงบประมาณมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทาให้ไม่เกิด ความเหลื่อมล้ากัน

มากขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมี ASEAN TAX หรือระบบภาษีอาเซียนก็อาจเป็นไปได้ เตรียมรับมือ เตรียม
วิเคราะห์ เตรี ยมวิจั ย เตรี ยมบุคลากรซึ่งต้องช่วยคิดว่า 2.4 ล้านล้ านดอลลาร์ GDP รวม ภายในปี 2035
เศรษฐกิจ ASEAN จะเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดของประเทศญี่ปุ่น ปี 2040 จะใหญ่กว่าตลาดของประเทศส
หราชอาณาจักร ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ถ้าปัญหาการเมืองของประเทศไทยยุติลง หลายสิ่งหลาย
อย่างจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ของอาเซียน สิ่งที่ต้องจัดการมิใช่ระบบภาษีเรื่องนาเข้าส่งออกอีกต่อไปแล้ว เพราะจะ
ได้รับการยกเว้นให้กั น แต่ที่ต้องจัดการคือระบบภาษีภายใน ต้องทาให้ โปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
ประเทศ
อีกประการหนึ่งที่สาคัญคือระบบราชการของประเทศไทยที่อ่อนแอลงมาก เพราะระบบราชการไทย
การเลื่ อ นต าแหน่ งหรื อ การโยกย้ า ยตาแหน่ง ไม่ไ ด้อ ยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
กล่าวคือมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากได้มาซึ่งตาแหน่งเพราะเส้นสาย ก็จะไม่รู้สึกว่าต้องตนทา
ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแต่กลับคิดว่าจะได้อะไรจากตาแหน่งเหล่านั้น จึงทาให้ไม่สามารถที่จะทาประโยชน์
หรืออุทิศตนต่อราชการได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องแก้ ไข เพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเตรียม
บุคลากรให้พร้อม และจะมีอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ของ ASEAN ขอบคุณครับ

บทบาทและความสาคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อระบบกฎหมายของประเทศไทย
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

สวัสดีประชาชนอาเซียนทุกท่านครับ
หมวกที่ทุกท่านสวมอยู่ในเวลานี้ หมวกหนึ่งเป็นประชาชนอาเซียนแต่อีกหมวกหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐที่ต้องดูแลและดาเนินการเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ไปทาความตกลงเอาไว้ ซึ่ง
ความเป็นระหว่างประเทศเริ่มขึ้นตั้งแต่บุคคลเกิด และก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งคนไทยก็จะเป็น
คนต่างด้าวในสายตาของประเทศอื่น แต่หากว่าใครเกิดมามีส องสั ญชาติท่านก็จะมีสัญชาติของรัฐอื่นด้ว ย
เช่นกัน
ความเป็นระหว่างประเทศ มี 2 ระดับ คือ ความเป็นระหว่างประเทศระหว่างรัฐกับรัฐ และความเป็น
ระหว่างประเทศของเอกชนกับเอกชนด้วยกันซึ่งก็มีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันคือลักษณะความเป็นระหว่างประเทศ
ความเป็นรัฐก็จะประกอบไปด้วย ประชากร ดินแดน เพราะภาพของความเป็นระหว่างประเทศจะซ้อนกันใน
หลายมิติไม่ว่าในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเข้ามารองรับเรื่อง
เหล่านี้ทุกเรื่อง อีกองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นรัฐคือ อานาจอธิปไตย ซึ่งอยู่ 2 ลักษณะ ประการแรกคือ
การใช้อานาจอธิปไตยภายในประเทศและประการที่สองคือการใช้อานาจอธิปไตยภายนอกประเทศ
อานาจอธิปไตยที่ใช้ภายในประเทศ แยกออกเป็น อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร อานาจตุลาการ
ซึง่ กรมสรรพสามิตก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในฝ่ายบริหาร ปัจจุบันนั้นการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต้องรู้กฎหมายภายในของต่างประเทศด้วยเช่นกัน ศาลก็เข้าเกี่ยวข้องหากมีข้อพิพาทที่มีลักษณะความเป็น
ระหว่างประเทศและนาคดีมาฟ้องศาลไทย ศาลไทยก็อาจต้องพิจารณากฎหมายระหว่างประเทศด้วย
อานาจอธิปไตยที่ใช้ไปภายนอกประเทศคือ การกระทาการฝ่ายเดียวของรัฐ เช่น การไปรับรองรัฐ
รับรองรัฐบาลของประเทศอื่นการรับส่งทูต การประกาศเขตทางทะเล เป็นการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศ
ขึ้นมาในลักษณะหนึ่งๆได้ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างประเพณีระหว่างประเทศหรือหลั กกฎหมายทั่วไประหว่าง
ประเทศขึ้นได้

การทาสนธิสัญญาอาจเข้ามาแทรกแซงการดาเนินงานของประเทศได้ มีทั้งในลักษณะที่เป็น ทวิภาคี
พหุภ าคี อนุภูมิภาค หรือระดับ โลก ซึ่งสนธิสัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศต่างๆตกลงกันเพื่อก่อตั้งเป็น
องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งอาเซียนก็มีกฎบั ตรอาเซียนกาหนดให้จัดตั้งเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับ
รัฐบาลและมีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากประเทศสมาชิก ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่ออาเซียนเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศก็จะกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกจานวนมากที่ปรากฏตัวภายใต้กรอบอาเซียนเพื่อให้เป็น
แนวทางเดียวกันของประเทศสมาชิก
การใช้อานาจอธิปไตยระหว่างภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันที่ว่าหากประเทศไปตกลงทาสนธิสัญญา
แต่ไม่มีการนามาบังคับใช้ภายในประเทศภาคี ซึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรับผิดของรัฐ เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐภายในและหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน มิฉะนั้นภาพความ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะไม่ชัดเจน
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
กฎหมายระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยนั้น ภายใต้กฎหมายไทยจะนากฎหมาย
ระหว่ า งประเทศมาใช้ บั ง คั บ โดยทั น ที ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งมี ก ารแปลงรู ป ให้ เ ป็ น กฎหมายไทยก่ อ น เช่ น ประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากร ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยได้ไปตกลงไว้ บางฉบับออก
ภายใต้ WTO บางฉบับ ออกภายใต้ ASEAN ในทางวิช าการเราเรียกว่า “ทฤษฎีทวินิยม” กล่ าวคือ ถือว่า
กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในเป็นคนละระบบกัน ต้องมีการแปลงรูปเป็นกฎหมายไทยเสียก่อน
จึงจะบังคับใช้ได้ จึงต้องตั้งคาถามว่าแล้วอีก 9 ประเทศในอาเซียนเขาปฎิบัติกันอย่างไร หากถือกฎหมาย
ระหว่างเป็นระบบเดียวกันรัฐนั้นก็สามารถนากฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ได้เลยแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักต่าง
ตอบแทน ถ้าประเทศคู่สัญญาบัง คับใช้ให้ รัฐนั้นก็จะบังคับใช้ให้ จึงต้องดูว่ากฎหมายภายในของประเทศนั้น
กาหนดไว้ว่าอย่างไร ดังนั้ นเวลาดูกฎหมายต้องดูสองมิติคือคนต่างด้าวเข้ามาประเทศไทย กับคนไทยที่ไป
ประเทศอื่น และภาพที่ซ้อนต่อไปคือกฎหมายภายในของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องรู้เขารู้เรา รู้กติกากลางโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายใต้ประชาคมอาเซียน (AEC) ถ้ามองในบริบทกฎหมายที่เป็นสนธิสัญญา คือความตกลงใต้กรอบ
AEC และความตกลงที่อยู่นอกกรอบของ AEC ส่วนกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน ถ้ามองลึกลง
ไปจะต้องมีกฎหมายที่รองรับความตกลงในกรอบและนอกกรอบ AEC แต่ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกฎหมายภายในที่
เกี่ยวข้องอีก เช่น กฎหมายว่าคนเข้าเมือง เนื่องจากปัจจุบัน AEC พยายามจะเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี ยัง
กันไว้อยู่เฉพาะแรงงานมีฝีมือ แต่ที่เข้ามาก่อนแล้วคือแรงงานไร้ฝีมือ ก็ เช่นเดียวกันกับกรณีของ EU กว่าที่ EU
จะทาSchengen Visa ได้ ที่ประเทศสมาชิกของสภาพยุโรปกว่าที่จะเปิดเสรีได้แม้กฎหมายจะเขียนเอาไว้แล้วก็
ตามแต่กว่าที่จะปฏิบัติตามได้ก็ใช้เวลาพอสมควรซึ่งเรื่องนี้อาเซียนอาจต้องศึกษาดูว่าควรทาอย่างไรในเรื่อง
เคลื่อนย้ายตัวบุคคล รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย

AEC Blueprint
การรวมตัว เข้าเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีแผนแม่บทคือ AEC Blueprint ซึ่งได้กาหนด
ภาพรวมไว้ เช่น การส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เพิ่มขีดความสามารถอาเซียนในการ
แข่งขัน หรือลดช่องว่างของระดับในการพัฒนาของ AMS (ASEAN Member States) และส่งเสริมอาเซียนให้
สามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีความตกลงที่ทากันภายในกรอบเหล่านี้มากมาย รวมทั้งกฎหมาย
ภายในของประเทศต่างๆ ที่ไปเกี่ยวข้องอีกมากมาย กรมสรรพสามิตต้องเข้าไปดูว่าสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานการค้าการบริการ การลงทุนเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
ขีดความสมารถในการแข่งขัน เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IPR) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการทางภาษี และ E-commerce ประเทศไทยทาอะไรบ้าง
แล้วหรือยัง ประเทศเพื่อนบ้านเราทาแล้วหรือยัง หรือชะลอไว้ก่อน หรือต้องตกลงกันก่อน เพราะกฎหมาย
ระหว่างประเทศบางเรื่องก็สามารถตกลงกันได้ เพราะฉะนั้นการจะตกลงกันได้ก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรที่จะไป
ตกลงกัน แล้วจะบังคับกันได้อย่างไร เนื่องจากเราไม่มีรัฐสภาโลกในการที่จะตรากฎหมายโลก เพราะฉะนั้น
กฎเกณฑ์ต่างๆหรือพันธกรณีต่างๆ จึงเกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างกัน ถ้าจะตกลงระหว่างกันจึงต้องมีการ
เจรจาต่อรอง
การพัฒนา SME ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน มีกฎหมายระหว่างประเทศเข้าเกี่ยวข้อง
มากมาย ซึ่งอาจจะไม่ใช่บริบทอาเซียนเท่านั้นแต่อาจมีบริบทระดับอนุภูมิภาคและระดับโลกด้วย ซึ่งอาเซียนมี
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่ซ้อนกันอยู่มากมาย เช่น ความร่วมมือ GMS หรือความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาค
ลุ่มน้าแม่โขง ซึ่งเป็นกาลังผลักดันที่สาคัญที่จะช่วยเชื่องโยง ASEAN Connectivity และมีความร่วมมือกลุ่มลุ่ม
แม่น้าอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง เป็นการขยายตัวในทางระหว่างประเทศที่ค่อนข้างกว้าง โลกจึงแคบลง และ
สร้างภารกิจให้ผู้ปฏิบัติงาน การบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก เช่น ASEAN รวมตัวกับประเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ภาพของกฎหมายที่ต้องมองให้ลึกซึ้งและเก็บรายละเอียดได้คือกฎหมายระหว่างประเทศทั้งที่อยู่ในกรอบ AEC
หรื อนอกกรอบ AEC และกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ซึ่งก็คือกฎหมายที่รองรับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายภายในอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นภาพสาคัญที่รองรับความสั มพันธ์ทางระหว่าง
ประเทศก็คือกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากอาเซียนยั งไม่มีองค์กรในการตรากฎหมายอย่างสหภาพยุโรป
นั้นเอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางระหว่างประเทศ
การค้ า สิ น ค้ า PTA (ASEAN’s Preferential Trade Agreements) /AFTA (ASEAN Free Trade
Area)(CEPT)/ATIGA(ASEAN Trade in Goods Agreement) ถ้าเป็นเรื่องของการค้าบริการ AFAS (ASEAN
Framework Agreement on Services) /MRA 8 คือการรับวิชาชีพใน 8 สาขาระหว่างกันโดยที่บุคคลเหล่านี้
จะไม่ต้องไปเรียนใหม่ แต่ต้องไปสอบให้ได้ใบอนุญาตของประเทศนั้นๆ หรือมหาวิทยาลัยก็ต้องไปเปิดการเรียน

การสอนให้พร้อมกับ ประเทศอาเซีย น ส่วนการลงทุน ASEAN BITs (Bilateral Investment Agreements
)/AIA (ASEAN Investment area )เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมี ACIA (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement) สิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสิ้น และมีเรื่องการลงทุนแบบทวิ ภาคี
ระหว่าง BITs กับ AMS จะเห็นได้ว่าบางเรื่องมีการทากันมาก่อนแล้ว และกฎหมายภายในที่เกี่ยงข้อง เช่น
พระราชก าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ประกาศกระทรวงการคลั ง พระราชบั ญ ญั ติ ส รรพสามิ ต 2527
พระราชบัญญัติสุรา 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ 2509 พระราชบัญญัติไพ่ 2486 ประมวลรัษฎากร หรือแม้
กระทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พระราชบั ญ ญัติ ก ารทะเบี ยนราษฎร พระราชบั ญ ญั ติสั ญ ชาติ และ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฯลฯ
หน้าที่ของประเทศสมาชิก AMS (ASEAN Member States)
1. การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ เช่ น พั น ธกรณี ต่ า งๆตาม Blueprint อาทิ การ
เคลื่อนย้ายเสรี ความตกลงต่างๆ ซึ่งหน้าที่ของประเทศสมาชิกของ AEC และบทบาทสาคัญกับกฎหมายภายใน
ของไทย อย่างน้อยที่สุด ก็มีพันธกรณีต่างๆตาม Blueprint มากมาย
2. การทาให้บรรลุผลจริงภายใน AMS จะบังคับใช้ได้จริงอย่างไร คาตอบอยูที่มีกฎหมายรองรับหรือไม่
และผู้ใช้กฎหมายได้นาไปปฏิบัติหรือไม่ ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติตามส่วนกลาง แต่รวมถึงระดับภูมิภาค
หรื อท้องถิ่นด้ว ย เพราะหากส่ วนใดไม่ป ฏิบัติตามเท่ากับไม่ส ามารถทาให้พันธกรณีมีผ ลบังคับได้จริง การ
เชื่อมโยงระหว่างภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน และหว่างหน่วยงานภายในของประเทศอื่นจึงเป็น
เรื่องที่สาคัญ ต้องสร้างเครือข่ายเพราะเรามีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมากที่เราต้องสร้าง
เครือข่าย
บทบาทความสาคัญของ AEC ที่มีต่อระบบกฎหมายไทย
1. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน มาตรา 190 ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เปลี่ยนแปลงไปเป็น มาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 “หนังสือ
สัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ตามวรรคสอง หมายถึง
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้ประเทศต้อง
สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพราะนี้คือบทบาทแรกใน
การที่จะไปแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญาหรือตามพันธกรณีระหว่างกัน ปัญหาเดิมที่ถามกันว่า หนังสือ
สัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างกว้างขวางมีความหมายอย่างไร รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว 2557 ก็ต้องตอบคาถามเหล่านี้ เช่น หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเสรี AEC เป็นการค้าเสรีหรือไม่
เขตศุลกากรร่วม AEC อยู่ในบริบทนี้ไหม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้ประเทศต้องสูญ เสียสิทธิ
ในทรัพยากรธรรมชาติหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้น AEC ส่วนหนึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันความตกลงของ AEC จึงต้องมีการตราพระราชบัญญัติรับรอง เพราะฉะนั้น
ต้องขอความเห็ น ชอบต่อรั ฐ สภา เช่น หนั งสื อ สั ญญาที่มี บทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทย หนังสื อสั ญ ญาที่
เปลี่ ย นแปลงสิ ทธิอธิ ป ไตย หนั ง สื อสั ญ ญาที่เปลี่ ยนแปลงเขตอานาจรัฐ ที่ไทยได้มาตามความตกลง หรื อ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาที่ต้องมีการตราพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสนธิสัญญา
และหนั งสื อสั ญ ญาที่มี ผ ลกระทบต่อความมั่ นคงในทางเศรษฐกิ จหรื อสั งคมของประเทศอย่ างกว้า งขวาง
เพราะฉะนั้นการไปทาความตกลงระหว่างประเทศจึงเกี่ยวข้องกับทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายใน เป็นเรื่องที่ให้แต่และประเทศกลับมาดูว่า เงื่อนไขที่ไปตกลงกันนั้นกฎหมายภายในที่ว่านั้นต้องให้
รัฐสภาเห็นชอบหรือไม่ แต่ก็ก่อนหน้านั้นการไปตกลงเป็นเรื่องของทางระหว่างประเทศ ซึ่งก็เป็นไปตามระบบ
ของกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะกาหนดไว้อย่างไร
2. การทาให้ กฎหมายระหว่างประเทศมีผ ลบังคับใช้ภ ายในประเทศ มีความตกลงภายใต้กฎบัตร
อาเซียน การตรากฎหมายใหม่รองรับ อาทิ การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันกับ ASEAN และเจ้าหน้าที่ ประเทศ
ไทยตรากฎหมายใหม่ออกมาเพื่อรับรองการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ไปตกลง หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย เช่น เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในกิจการบางประเภท ถ้าแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกิจการของ
คนต่างด้าวของไทย แล้วประเทศอื่นที่อยู่นอกกลุ่ม AEC จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ด้วยหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกัน อีกลักษณะหนึ่งที่ทาให้กฎหมายระหว่างประเทศมีผลใช้ภายในประเทศ
คือ การเพิ่มเติมกฎหมาย ก่อนหน้านี้เวลาไปเจรจาตกลงลดอัตราศุลกากรกันแต่ละครั้งลดเท่าไร แต่ละครั้งก็จะ
ให้ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้สอดรับกับ เช่น ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าดาวน์นี่ หรือ ขนมคิทแคท ซึ่ง ณ
วันนี้ผลิตภัณฑ์อุปโภคของประเทศไทยมีไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ดูแล อาทิ บริษัทยูนิลิเวิอร์ บริษัทพีแอนจี ซึ่ง
บริษัทพีแอนจีประเทศอเมริกาอนุญาตให้บริษัทพีแอนจีประเทศเวียดนามผลิตน้ายาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ และ
บริษัทพีแอนจีประเทศไทยนาเข้าจากประเทศเวียดนาม เนื่องจากต้นทุนการผลิตในประเทศเวียดนามมีราคา
ถูกกว่าประเทศไทยทั้งในส่วนวัตถุดิบ แรงงาน และการขนส่งข้ามพรมแดนเข้ามายังประเทศไทย สาหรับกรณี
ขนมคิทแคทก็เช่นเดียวกัน
3. บทบาทการบังคับใช้กฎหมายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจากเดิมคือความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับรัฐ รัฐกับองค์การระหว่างประเทศ องค์การหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ แต่ยังมีรัฐกับ
เอกชนในทางระหว่างประเทศก็มี และเรื่องของเอกชนกับเอกชนในทางระหว่างประทศ อย่างน้อยที่สุดถ้าเป็น
คนต่างด้าวมาทานิติสัมพันธ์และถ้าท่านคือคนที่ต้องดูแลท่านคือคนที่จะต้องใช้กฎหมายในกรณีนี้ ใช้กฎหมาย
ภายในอย่างเดียวคงไม่พอ ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ใน
กรณีที่เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันที่มีลักษณะระหว่าง แต่อย่าลืมว่า กรมสรรพสามิตถือกฎหมาย
มหาชน ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน นิติสัมพันธ์นั้นก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนของรัฐนั้น
อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งคือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชน แต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจเกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายเอกชน
เกิดขึ้นด้วยก็ได้ ตัวอย่างเช่นเอกชนต่างด้าวต้องการมาประกอบธุรกิจสถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด การทา

นิติสัมพันธ์การทานิติกรรมสัญญาทาได้หรือไม่ อายุของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจบรรลุนิติภาวะในประเทศ
อื่นแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศไทยจะทาได้หรือไม่ หรือการสมรสเข้าคนต่างด้าวในไทยทาได้หรือไม่ต้อง
ดูกฎหมายอะไร และต้องดูกฎหมายไทยหรือไม่ เป็นต้น บทบาทที่สาคัญและสร้างงานให้ท่านคือการสร้างความ
ร่วมมือภายในหน่วยงานและหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ระหว่างกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากรและ
กรมสรรพากร หรือระหว่างกรมศุลกากรกับการปศุสัตว์ หรือกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทย
เป็นต้น
4. ประการสุดท้า ยคือบทบาทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของประเทศไทย มีความสาคัญต่อ
ระบบกฎหมายไทย เป็นการสะท้อนความร่วมมือของ AC หรือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ประกอบด้ว ย 3 เสาหลั กคือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security
Community : APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) 3)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย น (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC ) ซึ่งในส่ วนของ
AEC ส่งผลค่อนข้างมากในการวางกลยุทธ์ในทางปฏิบัติต่อไป

การปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บรรยายโดย ท่านประภาศ คงเอียด

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเพื่อเข้าสู่การเป็น
เศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐอาเซียนเต็มรูปแบบ ความ
จริงแล้วการดาเนินการเข้าสู่ AEC จะต้องดาเนินการในหลายภาคส่วนด้วยกัน ซึ่งผมเองเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่เป็นข้าราชการอยู่ที่ศาลภาษีอากรกลางจนถึงข้าราชกระทรวงการคลัง
ในเบื้องต้น ณ ขณะนี้เราไม่จาเป็นต้องไปแก้ไขในตัวบทกฎหมายที่ใช้เป็นหลัก ถามว่าตัวบทกฎหมาย
ที่ใช้เป็นหลักหรือตัวพระราชบัญญัติมีอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐอาเซียนหรือไม่ ก็พอมีอยู่แต่ไม่ได้
อยู่ที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติแต่อยู่ในกฎหมายลาดับรอง ซึ่งเป้าหมายหลักของการเป็น AEC ได้แก่
Single Market and Production Base คือการเป็นตลาดเดียวและฐานผลิตเดียวกัน ประชาคมอาเซียน หรือ
AC ร่วมถึงการเมือง ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจซึ่งก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้ทาเป็น
AEC Blueprint หรือพิมพ์เขียว ที่จะเป็น Single Market ร่วมกัน ประเทศไทยจะทาอย่างไรเพื่อจะให้บรรลุ
เป้าหมาย
เมื่อประเทศสมาชิก 10 ประเทศมาตกลงกันเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกันนี้ การที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ ต้องอาศัยความรวมมือกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปรับกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศเพื่อให้การสนับสนุนเป้าหมายนี้ หากมองที่กฎหมายภาษีใช้บังคับทั่วไปในกลุ่มประเทศสมาชิกและ
นอกกลุ่มประเทศสมาชิก เพราะกฎหมายภาษีของไทยนั้นบังคับใช้เป็นการทั่วไปใช้กับทุกคนทุกประเทศที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งของประเทศไทยสร้างมาตรฐานขึ้นมาสาหรับ AEC ที่จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญ 3 เรื่อง ที่จะทาให้กรมสรรพสามิตเห็นภาพ เรื่องภาษี เช่น พระราชบัญญัติสุรา พระราชบัญญัติ
ยาสูบ พระราชบัญญัติไพ่ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีมีหลักการอยู่สองเรื่องคือเรื่องภาษี (Tax)และเรื่องที่ไม่ใช่ภาษี
(Non-Tax) และอีกส่วนหนึ่งก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทยคือเรื่องกระบวนการจัดการข้อพิพาท (Tax-dispute)
เพื่อจะเชื่อมโยงให้ ทุกท่านได้เห็ น เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้อ งกับ AEC การร่ ว มกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนเป็นเพิ่งขั้นเริ่มต้น หากเราไปเปรียบเทียบกับ EU หรือสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจะมีครบทั้ง 3 ส่วน

คือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ของ ASEAN ในส่วนนิติบัญญัติ กับตุลาการยังไม่เป็นรู ปธรรมกล่าวคือ
ASIANอาศัยเป็นเพียงความร่วมมือระหว่างกัน หากจะพัฒนาการต่อไปจนในที่สุดจะมีครบทุกภาคส่วนเหมือน
EU หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไป สาหรับ EU โดยเฉพาะเรื่อง Tax จะมีส่วนที่เรียกว่า EU Directive และ
Directive ซึ่ ง มี Excise Directive, VAT Directive, Income Directive คื อ ส่ ว นที่ แ ตกต่ า งจาก ASEAN
กล่าวคือ Directive เหล่านี้โดยเฉพาะ Tax หากเปรียบเทียบก็คือกฎหมายกลางหรือกฎหมายทั่วไปในเรื่อง
ภาษีของสหภาพยุโรป Directive ออกโดยสภาของสหภาพยุโรป สถานะของกฎหมาย Directive จะมีสถานะ
อย่างไร เพราะในแต่ละประเทศก็มีก ฎหมาย Tax เป็นของประเทศนั้น เช่น Excise Tax Law ของประเทศ
นั้นๆ แต่กฎหมายกลางเป็นกฎหมายที่กาหนดมาตราฐานกลางเอาไว้ให้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปต้องบังคับ
ใช้กฎหมายของตนโดยไม่ขัดกับ EU Directive โดยเฉพาะในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน หากเกิดข้อ
พิพาทขึ้นจะมีศาล European Courts of Justice หรือศาล ECJ กล่าวคือ เอกชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการบังคับใช้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกสามารถที่จะนาคดีไปสู่ศาล ECJ ได้ ซึ่งDirective ก็มี
สถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและมีกฎหมายภายในคือกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ ในส่วนของ
ภาษีเงินได้จะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เช่นเดียวกับ ASEAN ส่วนของภาษีเงินได้ของประชาคมอาเซียนจะ
มี DIA หรื อ Double Tax Agreement เป็ นสั ญญาภาษีซ้อน ในส่ว นนี้ส รรพากรได้ทาสั ญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศสมาชิกใน ASEAN ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศกัมพูชาที่อยู่ในระหว่างการเจรจา แต่ประเทศในกลุ่ม
CLMV (C คือประเทศกัมพูชา L คือประเทศลาว M คือประเทศเมียนมาร์ และ V คือประเทศเวียดนาม) เป็น
ประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมี
ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากซึ่งประเทศในกลุ่ม CLMV มีเวลาอีกสามปีหลั งจากนี้ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการบังคับใช้กฎหมายหรืออื่นๆ จะต้องทาภายใต้ข้อตกลงของ ASEAN
กฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่บังคับใช้เป็นหลักคือ Blueprint หรือพิมพ์เขียวเป็นเพียง
ความตกลงระหว่างประเทศที่เป็น Agreement เท่านั้นไม่เป็นกฎหมายกลางอย่าง Directive ของสหภาพ
ยุโรปฉะนั้นการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการเริ่มต้นและต่อไปจะไปพัฒนาไปได้ไกลมากเพียงใดก็
อยู่ที่การปรับตัวของประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกมีความจาเป็นในการต้องรวมกลุ่มกัน เพื่อของความ
เข้มแข็งในการต่อรองทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
เป้าหมาย ASEAN นั้นต้องการเป็นตลาดเดียวและฐานผลิตเดียวกัน เพื่อให้บรรลุในส่วนนี้ จึงมีเรื่อง
Free flow of goods คือการขายสินค้าการส่งสินค้าข้ามพรมแดนในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรี ส่วน
Free flow of capital กับ Free flow of Skill Labor หากพิจารณาจากตรงนี้และมองในมติของภาษีนั้นจะ
เห็นได้ว่ากรมสรรพากรเกี่ยวข้องทั้งหมดทุกส่วน แต่ในส่วนกรมสรรพสามิตเนื่องจากเป็นส่วนงานที่จัดเก็บภาษี
จากการขายสินค้าให้บริการที่เป็นเฉพาะอย่าง หากวิเคราะห์ในเบื้องต้น กรมสรรพสามิตก็จะเกี่ยวข้องในเรื่อง
ของ Free flow of goods เท่านั้น ส่วนของ Free flow of service สรรพสามิตไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีการ
ให้ บ ริ ก ารกั น แบบข้ า มพรมแดน แต่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารกั น ภายในประเทศเท่ า นั้ น ส่ ว น Free flow of

Investment ก็จะเกี่ยวบางส่วน เฉพาะในเรื่องที่เอกชนของประเทศสมาชิกเข้ามาลงทุนในกิจการที่ต้องเสีย
ภาษีสรรพสามิตเท่านั้น
ในส่วนของ Free flow of goods ก็จะเน้นการขายสินค้ากันระหว่างประเทศสมาชิก เพราะฉะนั้นหา
กลองพิจารณาจาก AEC Blue Print ซึ่งกาหนดเรื่องของศุลกากรประมาณ 80% หรือเกินกว่านั้นและใน Blue
Print ก็ไม่ได้กล่าวถึงสรรพสามิตไว้โดยตรง ฉะนั้นหากเป็นเรื่องของสรรพสามิตจะต้องปฏิบัติอย่างไร แก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลงในส่วนของ Excise Tax ไม่มี แต่หากมองเป็นภาพรวมแล้วจะต้องพิจารณา
อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ส่วนใหญ่จะเขียนเรื่องของศุลกากรไว้มี Tax และ Non-Tax ซึ่งส่วน Non-Tax
จะมีเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Barrier) ซึ่งในส่วนนี้สรรพสามิตก็มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วน
เรื่องของ Free flow of goods นอกจากจะเขียนไว้ใน AEC Blue Print แล้วยังมีการเขียนขยาย
ออกไปนอกจากกรอบของ AEC Blue Print ก็คือ ASEAN Trade in goods Agreement ซึ่งใน AEC Blue
Print ที่เขียนเรื่อง Free flow of goods ก็คือมาตรา 10 – 19 ที่จะเป็นกรอบในการดาเนินการ
Tax ที่เกี่ยวข้องกับสรรพสามิต
กฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่และรวมถึงร่างประมวลกฎหมายที่ประเทศไทยเสนอนั้นไม่ได้มี
อุปสรรคต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะการที่จะสนับสนุนเรื่องของ Free flow of goods ทุก
ส่วนมันคือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทยได้บัญญัติหลักกฎหมายเรื่องนี้ไว้เป็นการทั่วไปอยู่ใน
พระราชบัญญัติของประเทศไทยแล้ว หรือในร่างประมวลกฎหมายใหม่ก็ได้กาหนดเอาไว้ เพียงแต่ว่าจะให้ สิทธิ
ประโยชน์เพียงใดอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขอะไร ซึ่งอาจจะทาเป็นตัวบทกฎหมายลาดับรองโดยเฉพาะซึ่งจะไป
สนับสนุน AEC นั้นก็คือ มาตรา 103 ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 กล่าวคือ การให้สิทธิ
ประโยชน์อันใดเกี่ยวกับ ASEAN ก็สามารถทาได้โดยการใช้ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่
เพื่อรับรองซ้าอีก นั้นก็คือ “ประกาศกระทรวงการคลัง ” ก็สามารถกาหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ฉะนั้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายสรรพสามิตที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีปัญหาที่จะต้อง
ปรับแก้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อย่างใด เพียงแต่อาจต้องมีการตัดสินใจเชิงนโยบายว่าจะให้
สินค้าชนิดใดเป็นพิเศษสาหรับสมาชิกอาเซียนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ ซึ่งโดยปกติจะไม่เป็นรูปธรรม
ในประเด็นเรื่องภาษีที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป อยู่ในส่วนของเรื่องการบริการเป็นส่วนใหญ่หรือการบริหาร
จัดเก็บโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าขาเข้าที่ถูกกาหนดโดย Blue Print หรือเรื่องการ Harmonization
Custom กล่าวคือแม้ในชั้นนี้ยังไม่สามารถทาให้กฎหมายภาษีของอาเซียนกลายเป็นกฎหมายกลางได้ แต่ใน
ส่วนของพิธีการศุลกากรหากพิจารณาในมิติของภาษีก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นการร่วมมือกั นในระดับใด ซึ่งตัวที่
จะมีการประสานกัน หรือ Custom Valuation ตัวระบบของพิธีการศุลกากร หากเป็นความร่วมมือระดับ
AEC ก็จะอยู่ในส่วนของความร่วมคือ ซึ่งจะทาให้อาเซียนมีพิธีศุลกากรเป็นอย่างเดียวกัน

ณ ปัจจุบัน ภาษีศุลกากรก็เป็นศูนย์แล้วภายใต้กรอบของ AFTA แต่เมื่อเป็น AEC ประเทศสมาชิกจะ
ทาให้มีการสอดคล้องกันในเรื่องการควบคุมจากัดทั้งหมด เช่น แบบใบขนสินค้าที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดใน
ภูมิภาคอาเซียนและต่อไปจะพัฒนาไปถึงการเก็บภาษีแทนกันได้หรือไม่ เช่น สินค้าที่นาเข้าจากประเทศนอก
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีปลายทางเข้าประเทศไทย แต่สินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้านอกกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่ง
แต่ละประเทศก็เก็บภาษีกันตามปกติภายใต้กฎหมายภาษีศุลกากรของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น มีการนา
สิน ค้ามาจากประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ น สิ นค้าที่อยู่ในกรอบของสรรพสามิต เข้ามาทางประเทศมาเลเซีย
ปลายทางไปประเทศไทย ประเทศมาเลเซียมีพิธีศุลกากรผ่านแดน ส่วนพิธีศุลกากรทางภาษีก็จะอยู่ที่ประเทศ
ไทย ถ้า ASEAN จะบรรลุข้อตกลงในการทาพิธีการศุลกากรแทนที่กัน นั่นหมายความว่าประเทศมาเลเซียซึ่ง
เป็นประเทศต้นทาง ก็ทาทั้งเรื่องพิธีการผ่านแดนและพิธีการทางภาษีครบในที่เดียว ข้อดีคือ เวลาสินค้าเข้ามา
ประเทศไทยก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยาก และอาจมีระบบ Clearing House ทาให้เกิดการประหยัดเวลาทั้งในเรื่อง
การบริหารจัดการ แต่หากมองกฎหมายปัจจุบันของศุลกากร ความรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้นา
สิน ค้านั้น เข้ามาแล้ ว กล่ าวคือเมื่อเรื อเข้ามาในเขตท่าหรือด่านศุ ล กากร ซึ่งหากคิดภาษีนาเข้ามันถูกคิดที่
ประเทศมาเลเซียโดยประเทศมาเลเซียเก็บภาษีแทนประเทศไทย คาถามคือสามารถเก็บแทนกันได้หรือไม่
เพราะเมื่อพิจารณาในทางกฎหมายแล้ ว ภาระภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรับผิ ดเกิดขึ้นก่อน และยังมีอัตรา
แลกเปลี่ ย นอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ถู ก ก าหนดไว้ เ ป็ น หลั ก การใน AEC Blueprint ถ้ า จะบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายตามนั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร เนื่องจาก AEC Blueprint กาหนดเอาไว้เป็นหลักการกว้างๆ
แต่เรื่องละเอียดนั้นยังเป็นเรื่องที่ทาได้ยากอยู่มาก เพราะอาจต้องแก้ไขกฎหมายมารับรองในแต่ละประเทศ ซึ่ง
ใน AEC Blueprint กล่าวไว้เฉพาะส่วนของศุลกากร ไม่ได้กล่าวถึงสรรพสามิตไว้
อีกส่วนหนึ่งของสรรพสามิต คือ ส่วนของ NTB (Non-Tax barrier)ใน AEC Blueprint ก็กาหนดไว้ว่า
ต้องขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการนาเข้าส่งออกสินค้าให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งหมด NTB อาจเป็น
ในเรื่องของรูปแบบการขอใบอนุญาตในการนาเข้า หรืออื่นๆจานวนมากซึ่งหากประเทศสมาชิกจะขจัดอุปสรรค
เหล่านี้ออกไปภายใต้ AEC Blue Print หมายความว่า หากเป็นสินค้าที่นาเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศ
สมาชิกหรือเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมกากับประเทศไทยจะยกเว้นหรือไม่ เพียงใดอย่างไร เช่น หากมีการเจรจา
กันในประเทศอาเซียน และออกข้อตกลงมาในเรื่อง NTB ทั้งหลายสาหรับสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าในขอบเขต
ที่สรรพสามิตต้องรับผิดชอบ ในแต่ละประเทศสมาชิกก็กลับไปจัดการตัดเรื่องเงื่อนไขและใบอนุญาตออกไป
และต้องพิจารณาที่กฎหมายของสรรพสามิตด้วยว่าในการที่ จะตรากฎหมายให้มีช่วงทางแก้ปัญหาในเรื่องที่
เกี่ยวกับการอนุญาตตามข้อตกลงต่างๆไว้ ซึ่งก็จะไม่ต้องมาแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับหรือออกกฎหมายใหม่เพื่อไป
รับรองข้อตกลงซ้า
ในกรณีที่กรมสรรพสามิตไปแก้ไขตัวบทกฎหมาย ณ ปัจจุบัน แล้วเปลี่ยนฐานภาษีเพื่อเก็บภาษีจาก
ราคาขายปลีกแนะนา กรณีดังกล่าวขัดกับหลักการหรือข้อตกลง ของ ASEAN หรือไม่ ซึ่งในประเทศอาเซียนมี
ประเทศไทยที่ใช้ราคาขายปลีกแนะนาเหมือนกับประเทศอื่นหรือไม่ แต่เรื่องนี้ไม่ขัดกับหลักการของ ASEAN
แต่อย่างใด ไม่ขัดทั้งในส่วนของ“ความตกลง” และไม่ขัดกับหลักการใน Blueprint เพราะใน Blueprint ไม่ได้

กาหนดว่าจะต้องใช้ฐานภาษีที่เหมือนกันโดยเฉพาะ Excise Tax ก็ไม่ได้เขียนไว้โดยตรง แล้วอย่างนั้นประเทศ
ไทยใช้ฐานภาษีที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหา แม้ท้ายที่สุดจะมีข้อตกลงอาเซียน
กาหนดว่าต้องการให้ภาระภายในของแต่ละประเทศไม่แตกต่างกันด้วยหรือใกล้เคียงกัน ตรงนี้อาจตอบได้ว่า
ฐานภาษีที่ต่างกันไม่ได้ทาให้มีประเด็นในเรื่องอัตราภาษีที่ต่างกัน ซึ่งก็สามารถไปปรับตัวอัตราภาษีได้ กล่าวคือ
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะนาราคาขายปลีกแนะนามาใช้ก็ไม่ได้ขัดกับความตกลง ASEAN ดังกล่าว โดยเหตุผลคือ
ความตกลงอาเซียนไม่ได้เขียนห้ามไว้โดยตรงและไม่กาหนดว่าในประเทศอาเซียนนั้นจะต้องทาฐานภาษีให้
เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออาเซียนต้องการในบรรลุเป้าหมายในการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิ ต
เดียวกัน ถ้า ASEAN มีความแตกต่างกันทางภาษี ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่มาก ข้อสรุปที่ สาคัญที่จะต้องกล่าวถึง ถ้า
ในอาเซียนมีความแตกต่างกันในเรื่องกฎหมายภาษี เรื่องความตกลงทางภาษี (เป็นความตกลงระหว่าง 2
ประเทศ) เรื่องการบริหารจัดเก็บ เรื่องการตีความในเรื่องกฎหมายภาษี หรือการตีความความตกลง เมื่อเรามี
ความแตกต่างกันในเรื่องเหล่านี้ นั้น หมายถึงการแข่งขันกับประเทศอาเซียนทั้งหลาย ดังนั้นการจะทาให้เป็น
ตลาดเดีย วจึงต้องค่อยๆปรับให้มีมาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากขึ้น จนกระทั้งเราเป็นครอบครัว
เดียวกัน เป็น One Vision, One Identity, One Community
อีกประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างมากในอาเซียนคือ การตีความกฎหมายภายในที่ไม่สอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็น Non Tariff Barriers อย่างหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเรื่องตีความได้สอดคล้องกัน
ของประเทศสมาชิกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งการจัดการของพิพาทเหล่านี้ เพราะอาเซียนไม่มีหน่วยงานกลางเพื่อ
รับมือ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงค่อยๆปรับเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
ในส่วนของศุลกากรตัวอย่างเรื่องราคาสินค้านาเข้าประเทศไทยใช้ CIF และบวกกับอากรขาเข้า ซึ่ง
เป็นกรณีสินค้าสรรพสามิตที่นาเข้ามาจากประเทศสมาชิก แต่อากรขาเข้าก็เป็นศูนย์ไปแล้วแต่ราคาศุลกากรยัง
มีผลในการคานวณเป็นฐานการเก็บภาษีของสรรพสามิต ฐานภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ สมมติราคา CIF เท่ากับ
100 ดังนั้นภาษีสรรพสามิตคือ 100 + 0 หากสินค้าประเภทนี้ ไปเกี่ยวโยงกับศุลกากรด้วยคือการจ่ายเงินค่า
สิทธิหรือค่า Loyalty ซึ่งจะต้องขึ้นกับยอดขายในประเทศ เช่น 10% ของยอดขายต่อปี สาหรับในการเอา
สินค้านั้นเข้ามาขายในประเทศ บริษัทข้ามชาติจะพิจารณาว่าประเทศไทยจะตีความกฎหมายได้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงเพียงใดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะว่าจ้างสานักงานกฎหมายสากลมาว่าคดีให้ตน สมมติยอดขายในประเทศ ปี
หนึ่ง 1,000 ล้าน 10% ของหนึ่งพันล้านคือ 100 ล้าน ก็ประเด็นที่ไปเกี่ยวโยงกับ VAT ซึ่งถือว่าค่า 100 ล้านที่
จ่ายไปนั้นมันเป็นค่าบริการซึ่งผู้ใช้บริการอยู่ต่างประเทศต้องเสียภาษีและนาส่ง VAT ในประเทศไทย ในส่วน
ของศุล กากรในเรื่ องของ Custom Valuation บอกว่าค่าสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เข้ามาขายในประเทศ
จะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับราคา CIF ทีน่ ี้ CIF ตามที่ยกตัวอย่างคือ 100 บาท เมื่อมีการจ่ายค่า Loyalty ราคา
CIF ก็คงใช้ไม่ได้แล้ว จึงต้องคิดเฉลี่ยต่อปี 100 ล้านบาทต่อหนึ่งยูนิตแล้วมาบวกเป็นส่วนหนึ่งเพื่อคานวณเป็น
ฐานของศุล กากร จะเห็ น ได้ว่าแม้ ในประเทศสมาชิกศุล กากรจะเป็น ศูนย์แล้ ว ก็ตาม แต่ศุล กากรก็จ ะต้อ ง
ประเมิน ราคาในส่ ว นนี้ เพิ่มขึ้น อีก 10% เพื่อให้ เป็น 110 แล้ ว มาคิดภาษีส รรพสามิต แม้จะไม่มีเรื่องของ
ศุลกากร แล้วก็คิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเพราะเป็นสินค้านาเข้า คือ CIF บวกภาษีสรรพสามิตแล้วก็เป็นฐานของ

VAT โดยเฉพาะในอาเซียนที่เป็นประเด็นคือ Free Flow of Services ที่เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่อง VAT
ส่วนของประเทศไทยกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปัญหาคือกรมสรรพสามิตไม่มี
อานาจประเมินได้ด้วยตนเอง เพราะไปเกี่ยวโยงกับศุลกากร เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถไปกาหนดราคา
ศุลกากรเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นฐานให้กับภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะทาให้กรมสรรพสามิตไม่มีอานาจในการเข้าไปประเมิน
ในเรื่อง Custom Valuation ดังนั้น กรมสรรพสามิตจะต้องช่วยกัน เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไรในส่วนของกรมสรรพสามิตประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เป็นกลไกในการ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่หรือออกกฎหมายใหม่เพื่อมา
รองรับซ้าอีก

นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในบริบทอาเซียน
บรรยายโดย ดร.บุญชัย พิทักษ์ดารงกิจ

หัวข้อที่จะบรรยายหลายท่านอาจจะเคยฟังกันบ้างแล้ว โดยจะพู ดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
เรื่ องนโยบายนโยบายการจัดเก็บ ภาษีส รรพสามิตในบริบทอาเซียนเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก
ด้วยกัน 10 ประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน อาเซียนมี
จุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ และต่อมาปี พ.ศ. 2553 ก้าวสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สาหรับตัวอัตลักษณ์ของอาเซียน สีเหลือง หมายถึง ความ
เจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้าเงิน
หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
ความสาคัญของอาเซียน
จะเห็นได้ว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคือ อินโดนีเซียซึ่งมีประชากร 241 ล้านคน GDP 1,223.5
พันล้าน USD รองลงมาก็คือประเทศไทยที่มีประชากร 64.1 ล้านคน GDP 655.5 พันล้าน USD ต่อมาคือ
มาเลเซียมีประชากร 28.5 ล้านคน GDP 501.2 พันล้าน USD และฟิลิปฟินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว พม่า
กัมพูชา ตามลาดับ ในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นคือโดยภาพรวมจะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่จะ
เพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับความได้เปรียบของแต่ละประเทศด้วย สาหรับการแข่งขันทางการค้า
ก็น่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนโครงสร้างการผลิตรายสาขาก็จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกันมากขึ้นกล่าวคือ
การผลิตที่เน้นในเรื่องของแรงงานอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตที่เน้นในเรื่องของทุนมากขึ้น สาหรับการ
กระจายรายได้ก็อาจต้องปรับ เพราะต้องดูช่วงว่างของการกระจายรายได้ด้วยว่ารัฐบาลวางแนวทางอย่างไร
สาหรับเสรียรภาพทางเศรษฐกิจความผันผวนจะมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน สุดท้าย
คือแรงงานซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นแน่นอนเนื่องจากแต่ละประเทศจะมองหาต้นทุนหรือแหล่งผลิตที่มี
ต้นทุนต่ากว่าซึ่งไม่มีกาแพงอากรขาเข้าเป็นศูนย์แล้ว ส่วนการลงทุนนั้น ในภูมิภาคจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะมี

นักลงทุนจากภายนอกกลุ่มเป็นสาคัญส่วนด้านการเงินการคลัง เรื่องเงินออมจะไหลจากประเทศที่มีดอกเบี้ยต่า
ไปสู่ประเทศที่มีดอกเบี้ยสูง และความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ ยน เสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินซึ่งจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันได้ ความมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพของตลาดทุน สุดท้ายภาคสถาบันการเงินรายรับของรัฐบาลจากภาษีก็จะลดลง
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
การส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลดอั ตราภาษีศุลกากรของไทยและประเทศสมาชิกมี
แนวโน้มที่จะทาให้ปริมาณการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและส่งผลกระทบต่อ GDP ในเชิงสถิติไม่สูง
มากนัก คือผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าอุปทานหรือปัจจัยการผลิตก็ดีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สินค้านาเข้าที่มีต้นทุนต่ากว่าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะมาแทนที่สินค้า
ของประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่า เช่น ก่อนที่มีการรวมเป็น AEC ระหว่างประเทศ ก. มีคอมพิวเตอร์ราคา 20,000
บาทต่อเครื่อง ส่วนประเทศ ข. นั้นผลิตในราคา 18,000 บาทต่อเครื่องโดยมีอากรขาเข้า 20% ก่อนที่จะมีการ
ร่วมกันเป็น AEC ประเทศ ก ก็จะผลิตคอมพิวเตอร์เอง เพราะต้นทุนของประเทศ ข ก็จะตกอยู่ที่ราคา 21,600
โดยรวมอากรขาเข้าแล้ว พอมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอากรนาเข้าเหลือศูนย์เปอร์เซ็น
ฉะนั้นประเทศ ก. ก็จะนาเข้าจากประเทศ ข. แทนที่จะผลิตเองเพราะต้นทุนถูกกว่า และสินค้าที่มีต้นทุนต่ากว่า
แต่มาจากนอกกลุ่มประเทศสมาชิก โดยมาแทนสินค้าของประเทศสมาชิกในกลุ่ม เช่น ประเทศ ค. ซึ่งอยู่นอก
กลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อนรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศ ก. ก็จะนาเข้าจากประเทศ
ค. เนื่ อ งจากมี ต้ น ทุ น ราคา 16,000 ร่ ว มอากรขาเข้ า อี ก 20% เท่ า กั บ 19,200 ซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ถู ก กว่ า ราคา
คอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศ ก. หรือ ถ้าจะนาเข้าจากประเทศ ข. ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกโดยกันก็จะตกอยู่ที่
ราคา 21,600 เมื่อมีการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนทาให้ไม่มีอากรขาเข้าของประเทศสมาชิกอาเซี ยน ฉะนั้น
ประเทศ ค. ซึ่งมีต้นทุน 19,200 ก็จะเสียเปรียบประเทศ ข. ที่มีต้นทุน 18,000 บาท ดังนั้นการนาเข้าจาก
ประเทศนอกกลุ่มนั้นจะถูกทดแทนโดยสินค้าของประเทศสมาชิก ซึ่งนี่ก็เป็นผลกระทบในรูป Static Impact
การแข่งขันทางการค้า มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว หรือเรียกว่า
Dynamic Impact คื อ การประหยั ด จากภายใน หากมี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ม ากขึ้ น ต้ น ทุ น ก็ จ ะลดลง ใน
ขณะเดีย วกัน ก็ก่อให้ เกิดการประหยั ดจากภายนอก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยาย ก็จะก่อให้ เกิด
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆได้มีการขยายตัวไปด้วย สิ่ งที่เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากทักษะก็ดีหรือ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
โครงสร้างการผลิตรายสาขา จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตทั้ง
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจากสินค้าแรงงานเข้มข้นเป็นสินค้าทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น

การกระจายรายได้ มีแนวโน้วที่จะส่งผลให้ปัญหาการกระจายรายได้มีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
ระดับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ายังคงพึ่งพิงผลตอบแทนจากปัจจัยแรงงาน ซึ่งมีค่า
ลดลงเมื่อเปรียบกับค่าตอบแทนปัจจัยทุน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Recovery rate ของรายได้ภาษีอากรที่เกิด
จากการเปิดเสรีทางการค้าอยู่ในระดับต่า ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยลงหรือเกินดุลเพิ่มขึ้น
แรงงาน ในระยะสั้นจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ เนื่องจากความต้องการแรงงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น ในระยะยาว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
มากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต ใน Sector ต่างๆมาก
ผลกระทบในเชิงสถิติที่เกิดจากการลดอัตราภาษีศุลกากรของไทยและประเทศสมาชิกไม่สูงมากนัก
เนื่องจากการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกที่
มีโครงสร้างการผลิตใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการผลิตของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง
อัตราภาษีศุล กากรของประเทศสมาชิกที่มีโ ครงสร้างการผลิ ตใกล้ เคียงกันอยู่ใ นระดับต่า โดยเฉพาะไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ทาให้การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ในปี 2016 ไม่
สามารถที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างการค้าได้มากนัก
ภาคการเงินการคลัง
เรื่องของเสถียรภาพและประสิทธิภาพของตลาดทุน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนลดต้นทุนการ
ระดมทุน ลดการพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชย์ โดยยกระดับมาตรฐานตลาดทุนอาเซียนสู่ระดับสากล เชื่อมโยง
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า ข้อจากัดทางด้านกฎระเบียน และระดับการพัฒนาของตลาดทุนในแต่
ละประเทศที่แตกต่างกัน จึงมีความเสี่ยงที่ตลาดทุนมีระดับการพัฒนาที่ต่ากว่าจะถูกลดความสาคัญลง และ
ตลาดก็ยังมีความอ่อนไหวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมากขึ้น มองในแง่ภาคการคลัง การลด
ภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่มรับจากภาษีเงินได้ รายรับจากภาษีเงินได้ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาษี
ศุล กากร เนื่ อ งจากการแข่ง ขัน ทางภาษีดึง ดูดเงินลงทุน โดยการลดอัต ราภาษี CIT และ PIT หรือให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีทาให้ต้องหารายได้จากภาษีอื่นๆ ซึ่งอาจจะทาให้ปัญหาความเหลื่อมล่ารุนแรงขึ้น กล่าวคือ
เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน แต่เพิ่มภาระภาษีให้กับผู้มีรายได้น้อย
ในส่วนของการดาเนินนโยบายการเงินและการคลัง AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เกิดการลดต้นทุน
ของกิจกรรมเศรษฐกิจมองว่าการลดอัตราภาษีนาเข้าวัตถุดิบเพื่อส่ งเสริมการผลิ ตให้ มีต้นทุนที่ต่าลง การ
เคลื่อนย้ายแรงงานและทุนอย่างเสรีรวมถึงการเปิดเสรี บริการทางการเงิน การดาเนินนโยบายการเงินเป็นการ
ปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ของนโยบายการเงินของไทยให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศสมาชิก
จะมีความสาคัญมากขึ้นในการรักษาเสถียรภาพของประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกโดยภาพรวม ส่วนการ
ดาเนินนโยบายการคลังของไทยซึ่งมีอัตราภาษีเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีแนวโน้มที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีให้มีความใกล้เคียงกับประเทศสมาชิกมากขึ้น ซึ่งอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ภาครัฐควรมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ
เพื่อรักษาสถานการณ์คลังของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหภาค
จะเห็นได้ว่าตลาดจะใหญ่ขึ้น และต้นทุนการผลิตก็จะลดลง หมายความว่าหากประเทศไหนมีต้นทุนที่
ต่ากว่าก็จะเป็นการดึงดูดการลงทุนและการค้าเข้ามาสู่ประเทศของตน แล้วการเพิ่มอานาจการต่อรองนั้ นทา
อย่างไร ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยนั้นมี 60 ล้านคน แต่ปัจจุบันตลาดขยายตัวมาเป็น 600ล้านคน อานาจในการ
ต่อกับประเทศนอกกลุ่มก็จะมีมากขึ้น เพราะต้นทุนในการผลิตมันก็จะลดลง และก็จะมีการดึงดูดในการทา
FTA กับประเทศสมาชิกเพื่อใช้ช่วงทางในการทาการค้าของประเทศที่อยู่นอกกลุ่มเข้ามาสู่ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
สมาชิก ถ้าในแง่ของวัตถุดิบนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ถ้าในแง่แรงงานนั้นที่ไม่แพงก็จะมีตลาด
อยู่ที่พม่า เวียดนาม หากมองในเรื่องของเทคโนโลยีไทยก็ดี มาเลเซียก็ดี สิงคโปร์ก็ดี ก็จะมีความสามารถ
มากกว่าประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน ประโยชน์ที่ได้รับจากประสิทธิภาพมวลรวมจะสูงขึ้น การเก็บรายได้จาก
VAT จะสูงขึ้น หรือภาษีทางอ้อม
AEC Blue Printแผนพิมพ์เขียวก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว จะนาไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็น
อย่ า งเดี ย วกั น (Harmonization of Rule and Regulations)การสร้ า งอาเซี ย นให้ เ ป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region) และการพัฒนาการเชื่อมโยงของ
อาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็น การตลาดและฐาน
การผลิ ต เดี ย ว จะน าไปสู่ ก ารใช้ ก ฎระเบี ย บการค้ า ในประเทศสมาชิ กทั้ ง หมดเป็ น อย่ า งเดี ย วกั น ภายใต้
เจตนารมณ์ของความเป็นตลาดเดียวกัน ฐานการผลิตเดียวในปี 2015 อนุญาตให้บริษัทเอกชนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีและพยายามลดอุปสรรคทางด้านการค้ าลงให้เสมือน 10 ประเทศ
สมาชิกเป็นกลุ่มประเทศเดียว ดังนั้นการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆในประเทศ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ต้องพยายามปรับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ให้มีความสอดคล้องทางทฤษฎี และต้องลดหรือขจัดปัญหา
อุปสรรคทางด้านการค้าให้หมดไป หากมองในแง่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวนั้นหมายความว่า เป็น
การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน ขยายการเปิดเสรีตลาดทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ และใน
ส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึ่งการพัฒนา SMEs การลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่าง
ประเทศในกลุ่ มอาเซี ย น ทั้ งการเคลื่ อนย้ า ยเสรี ของสิ น ค้า บริก าร การลงทุ น เงิ นทุ น แรงงานมี ฝี มื อ จึ ง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความเข้มข้นนั่นเอง
ส่วนในเรื่องพิมพ์เขียวเรื่องต่อมา คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
การสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ก็คือเรื่องของนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภคต้องมองที่ผู้บริโภค
หรือคุ้มครองในประเทศสมาชิกด้วย เรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ต่างๆ ต้องไปจดทะเบียนให้
ถูกต้องก็จะต้องจัดระบบให้มีความชัดเจน เรื่องของนโยบายภาษี – กรณีภาษีซ้อน เรื่องของการเตรียมการ
รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากลดลงของรายได้ภาครัฐเนื่องจากการลดลงของรายได้ภาษีศุลกากร หรือการ
แสวงหารายได้อื่นทดแทน โดยไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อโครงสร้างการผลิตและการกระจายรายได้ เรื่องของ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และการนาเรื่องการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายการคลังประการแรก ต้องสร้างความร่วมมือหรือหาความตกลงร่วมกันทางด้านนโยบายภาษี
กับประเทศสมาชิกและควรมีการศึกษาเพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษีของประเทศทั้งระบบ เพื่อกาหนดอัตราภาษี
แต่ละประเภทที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยที่ยังคงรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสถานะทางการคลังของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการหาแหล่งรายได้อื่นๆที่จะมา
ชดเชยภาษีที่ถูกปรับลดลง ประการที่สอง ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินนโยบายทางด้านรายจ่าย โดยการ
มุ่งเน้นประสิทธิผลและเป้าหมายของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มระดับ ความสามารถในการดาเนินนโยบายการคลัง และเพื่อรักษาฐานะ
ทางการคลังให้มีความแข็งแกร่ งเพียงพอในการรองรับความเสี่ ยงในอนาคต และประการสุ ดท้ายคือ การ
ปรับปรุงมาตรการ เงื่อนไข การให้แรงจูงใจที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนโยบายการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นอื่นที่เอกชนใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน
เช่น ปัจจัยทางด้านแรงงาน แหล่งการวัตถุดิบ แหล่งการตลาด รวมถึงความสะดวกของการขนส่ง ดังนั้นควร
พิจารณาปัจจัยที่จะสนับสนุนเงินลงทุนจากต่างประเทศให้รอบด้าน เพื่อมิให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสจาก
การลดอัตราภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆโดยไม่จาเป็น
ส่วนประการที่สุดท้ายของพิมพ์เขียวคือ การพัฒนาการเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกทาง
เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศนอกอาเซียนด้วยเพราะ
ต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กันเพียงในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทาน
โลก และผลผูกพันของ AEC Blue Print ต่อประเทศไทย คือการเปิดเสรีการค้าสินค้า การขจัดมาตรการที่มิใช่
ภาษี รวมถึงการกาหนดกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (Rules of Origin) มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบเพื่อให้ได้
สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงมากขึ้นทาให้ระบบการตรวจสอบต้นทุนหรือวัตถุดิบจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ประสบการณ์การพัฒนาตลาดและฐานการผลิตเดียวของสหภาพยุโรป
การลดภาระความซ้าซ้อนของภาษี การป้องกันการใช้ช่วงว่างของภาษีในทางที่ผิด การลดต้นทุนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ ซึ่งก็อยู่ภายใต้ Directive หรือแนวปฏิบัติสาหรับประเทศสมาชิกที่
สาคัญ 2 แนวทาง คือ Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 เป็นข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับ
การครอบครอง การเคลื่ อ นย้ า ย และการควบคุ ม สิ น ค้ า สรรพสามิ ต อี ก แนวทางคื อ Commission
Recommendation 2000/789/EC of November 2000 เป็นข้อตกลงการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้าเป็น
การเฉพาะ ซึ่งแต่ละประเทศจะกาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนไม่ต้องเสีย ภาษีสรรพสามิตการจั ดตั้งคลั งสิ นค้าทัณฑ์บนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ผู้ขอ
อนุญาตฯต้องวางค้าประกันอย่างน้อยเท่ากับค่าภาษีของภาษีของสินค้าที่ขนออกจากคลังฯ ผู้ขออนุญาตฯต้อง
ทาบัญชี งบเดือน ควบคุ มปริมาณสินค้าคงเหลือในคลังฯ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่ได้อนุญาตจากเจ้า
พนักงานในประเทศสมาชิกในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามระหว่างประเทศ ต้องวางประกันค่าภาษีซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ครอบคลุมทั้งประเทศที่อยู่ต้นทางและปลายทางขนส่งสินค้า นี่คือสิ่งที่ EU ควบคุมการขาย ส่ วนสินค้าที่
EUจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน ดีเซล ถ่านหิน ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
กฎระเบียบของสภาพยุโรปที่นามาใช้กับภาษีสรรพสามิตระหว่างประเทศ คือ
1) มีการกาหนดโครงสร้างภาษีให้ชัดเจน เช่นต้องมีการกาหนดนิยามของสินค้า วิธีการจัดเก็บภาษี
ขอบเขตการยกเว้น มีการจัดเก็บตามปริมาณ ตามมูลค่าตามความเหมาะสม โดยการกาหนดให้ชัดเจนไม่
คลุมเครือ

2) การกาหนดอัตราภาษีขั้นต่าระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกจะทาความตกลงร่วมกัน
เพื่อกาหนดอัตราภาษีขั้นต่าระหว่างประเทศสมาชิก แต่ในแต่ละประเทศก็สามารถกาหนดอัตราภาษีเกินกว่า
อัตราที่ตกลงได้ ด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือนโยบายของตนเอง
3) กฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมสินค้าสรรพสามิตเป็นการเฉพาะ ได้แก่ การจัดเก็บการเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงมาตรการควบคุมสินค้าที่ติดตัวกับการเดินทาง (การท่องเที่ยว)
4) การกาหนดข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตให้สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ หลักการจัดเก็บ ลักษณะ
สินค้าที่ต้องชาระภาษี และกฎระเบียบต่างๆในการจัดเก็บภาษี
สินค้าสรรพสามิตสามารถทาการจัดส่งระหว่างคลังสินค้าหรือผู้จาหน่ายที่ได้ลงทะเบียนและผู้จาหน่าย
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนระหว่างประเทศสมาชิกยุโรป ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตของประเทศ
สมาชิก โดยการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกต้องมีเอกสารเพื่อตรวจสอบ ก็จะเข้า Regulation (EEC) No.
2719/92 of September 1992 เป็นระเบียบกาหนดเอกสารเพื่อการตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อการ
เคลื่ อ นย้ า ยระหว่ า งสิ น ค้ า สรรพสามิ ต โดยทั่ ว ไป ต่ อ มา คื อ Regulation (EEC) No.3649/92 of 17
December 1992 เป็นระเบียบกาหนดการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนั้น
ยังมีข้อกาหนดเพื่อการควบคุมจาแนกสินค้าสรรพสามิตเพื่อการพาณิชย์ และสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีหลัก
ปฏิบัติที่แตกต่าง
ทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการสรรพสามิต
สินค้าสรรพสามิตส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้าที่มีผู้ประกอบการน้อยราย หรือตลาดแข่งขันน้อยราย สินค้ามี
การคุ้มครองการลงทุนจากภาครัฐ กระบวนการผลิตสินค้ามีการประหยัดต่อหน่วยผลิตและความหลากหลาย
ในการผลิต ในแง่ของอุตสาหกรรม เช่น โรงงานกลั่นน้ามัน หรืออุตสาหกรรมที่ใช้การขนส่งเป็นต้นทุนหลัก ซึ่ง
อุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีปรับตัวโดยการย้ายฐานไปประเทศที่มีศักยภาพ หรือใกล้ตลาด
แนวคิดตามหลักสากล
ในเรื่องของ Sin Tax ส่วนของ AFTA ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบไพ่ คาชิโน ส่วน
ทวีปเอเชีย ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาชิโน ส่วนทวีปยุโรป ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอลฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและเงินรางวัล
ในเรื่อง Luxury Goods ส่วนของ AFTA ได้แก่ โยเกิร์ต ถั่วหมัก น้าผัก หรือผลไม้ ผ้าม่าน อุปกรณ์
ออกกาลังกาย จิวเวอร์รี่ เครื่องหนังคาราโอเกะ ส่วนทวีปเอเชีย ได้แก่ เครื่องสล๊อต เครื่องประดับอัญมณี
เครื่องสาอาง นาฬิกา ดอกไม้ไฟ ส่วนทวีปยุโรป ได้แก่ จิวเวอร์รี่ เครื่องประดับ นาฬิกา ประกันภัย
เรื่องของ Environment Affected Goods ส่วนของ AFTA ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิ
โตเลียม ถ่านหิน แร่ เครื่องปรับอากาศ กระดาษเงินกระดาษทอง ส่วนทวีปเอเชีย ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์
ปิโตเลียม ภาษีการใช้ถนน พลังงานไฟฟ้า ส่วนทวีปยุโรป ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม เป็นต้น
แนวทางการพัฒนากรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC
เป็นแนวคิดโดยใช้หลักการปฏิรูปการทางานของสรรพสามิตโดยให้สอดคล้องกับทั้งสามเส้าหลักของ
อาเซียน ในเรื่องของระบบการทางานนั้นทั้งเรื่องการบริหารจัดเก็บระบบใบอนุญาตก็ดี ระบบการชาระภาษีก็ดี
การคืนการยกเว้นก็ดี ทาอย่างไรที่จะให้ลดต้นทุนลงได้ หมายความว่าเป็นหน้าที่ของ IT ที่จะต้องแก้ไขให้
สอดคล้องด้วย ส่วนด้านบุคลากรนั้นที่อยู่ในสานักงานสรรพสามิตต้องจัดระบบจัดสรรให้ดี เพราะอาจจะต้อง

ปรับรูปแบบในการตรวจสอบในรูปของบัญชี หรือระบบอิเล็คโทรนิคส์ และค่านิยมขององค์กรต้องปรับเปลี่ยน
ไม่เน้นแบบเจ้าขุนมูลนายแต่เน้นที่ตัวลูกค้า ต้องเตรียมทักษะคนของเราให้พร้อม สุดท้ายด้านกฎหมายที่ตัว
องค์กรอาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกันกับ AEC
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่นามาใช้กับสรรพสามิตระหว่างประเทศ เช่น การกาหนดโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตให้ชัดเจน ต้องมีการกาหนดนิยามของสินค้า วิธีการจัดเก็บภาษี ขอบเขตการยกเว้น ฐานภาษีมีการ
จัดเก็บตามปริมาณหรือตามมูลค่าหรือแบบผสม นอกจากนี้ ความหมาย นิยาม การจัดหมวดหมู่ พิกัด ควรใช้
หลั ก Data Taxonomy คือจั ดทาโครงสร้างและกาหนดความหมายของข้อมูล หลั ก นิยาม คาศัพท์เฉพาะ
ประเภทข้อมูล รู ป แบบข้อมูล หน่ ว ยงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ผ่ านกระบวนการประชุมหารือร่ว มกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งหากเป็นของ ASEAN อาจต้อง
คุยกับประเทศที่พร้อมก่อน คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อโอกาสในการแข่งขัน
การกาหนดอัตราภาษีขั้นต่าระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกสามารถกาหนดอัตราภาษีได้
ตามนโยบายของตนที่เกินกว่าอัตราที่ตกลงกัน กฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมสินค้าสรรพสามิตเป็นการเฉพาะ
ได้แก่ การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิก เช่น ไทย สินค้ าบางชนิดจาเป็นที่ต้องมีใบขนส่ง
สินค้า/ใบอนุญาต แต่ประเทศสมาชิกไม่มีข้อกาหนดดังกล่าว ซึ่งสินค้าของบ้านเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
เรา ส่วนการกาหนดข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีสรรพสามิตให้สามารถสืบค้นได้ เป็นการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศฐานข้อมูลและการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็นที่ต้องใช้ IT เข้ามาช่วยใน
การทางาน
ความร่ ว มมือด้านภาษีส รรพสามิต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการประสานฐานข้ อมูล ภาษีภ ายในประเทศ
ระหว่างสมาชิก การประสานความร่วมมือด้านนโยบายภาษีภายในประเทศระหว่างสมาชิก ได้แก่ การกาหนด
อัตราภาษีขั้นต่าของสินค้าสรรพสามิต การกาหนดความตกลงว่าด้วยภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งยังมีความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศ แนวทางการควบคุ ม การขนย้ า ยสิ น ค้ า สรรพสามิ ต ในอาเซี ย น ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยปริ ม าณสิ น ค้ า
สรรพสามิตสาหรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (เช่น กรณียาสูบ ไทย ให้ 200 มวน แต่สิงคโปร์ให้แค่ 19
มวน เป็นต้น)
Tax Policy Reform หรือนโยบายภาษี
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้เป็นสากล สอดคล้องกับการค้าเสรี สิ่งที่ดาเนินการไป
แล้วคือการดาเนินการจัดประชุมความร่วมมือด้านภาษีสรรพสามิตในภูมิภาคอาเซียน โดยครั้งแรกดาเนินการ
ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ส่วนครั้งที่ 2 ร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือด้านบริหารการจัดการกับสินค้าผิด
กฎหมาย (ยาสูบ) กลุ่มประเทศอาเซียน ต่อเนื่องจากการประชุม ณ ประเทศเวียดนามซึ่งจัดประชุม ณ กรม
สรรพสามิตในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือการประชุมสัมมนาความร่วมมือด้านภาษี
สรรพสามิตในสินค้าและบริการประเภทอื่น การนาระบบ Global Positioning System (GPS) มาใช้ เพื่อการ
ควบคุมและติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิต
การจัดประชุม Kick-off Meeting of ASEAN Countries on Automobile Taxation ระหว่างวันที่
19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของภาษีรถยนต์โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซีย เรื่อง
ของโครงสร้างภาษีรถยนต์ ที่ประชุมมองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นการที่บริษัท แม่มาตั้งฐานการผลิต ซึ่งก็
จะต้องทาให้มันสามารถขายได้นอกกลุ่ม ASEAN ได้ด้วย

การศึกษาการปรับปรุงระเบียบการยกเว้นหรือคืนภาษีสินค้าที่ส่งออกนอก การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการส่งสุราออกนอกราชอาณาจักร โครงการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ตรงนี้ต้องเตรียมตั ว
เพราะทันทีที่เปิดอาเซียนแล้ว มาตรฐานสากลเป็นที่เขายอมรับ โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาโครงการศึกษาการ
บริหารการจัดเก็บสหภาพยุโรป ศึกษาการบริหารการจัดเก็บภาษีของกลุ่มประเทศอาเซียน โครงการศึกษาพิธี
การว่าด้วยการนาเข้า – ส่งออกสินค้าสรรพสามิตที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่ อการทาการค้าพร้อมเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข
ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ซึ่งสิ่งที่ดาเนินการไปแล้วคือการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับ AEC ด้วยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โครงการจัดการความรู้
เพื่อรองรับ AEC หรือการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บสรรพสามิต อาเซียน
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าชายแดน และสิ่งที่กาลังดาเนินการคือ เพิ่มอัตรากาลังคน โดยในปี
2556 ได้ ข อเพิ่ ม อั ต ราก าลั ง ไป 504 คน ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยเฉพาะนั ก ตรวจสอบภาษี ใ นส านั ก งาน
สรรพสามิตพื้น ที่อยู่ร ะหว่างการเปิ ดสอบคัดเลื อก สรรหา นักตรวจสอบภาษี ซึ่งอาจมีข้อเสนอคือจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะกิจภายในเพื่อดูแลนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่ม ASEAN
ผลกระทบทางภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
ผลกระทบเชิงลบ ในเรื่องการลดฐานภาษีส่งผลต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตลดลงประมาณ 1,500 –
2,000 ล้านบาทต่อปี เรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตไม่สอดคล้องกับหลักการควบคุมการบริโภคและหลัก
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทั้งระบบการค้าที่มีความซ้าซ้อน ส่งผลต่อการปรับปรุงระบบควบคุมการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มการแข่งขันลดอัตราภาษีของประเทศในภูมิภาคส่งผลต่อรายได้และ
ฐานะทางการคลัง
ผลกระทบเชิงบวก ในเรื่องการตื่นตัวและตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลก โดยใช้กลไก
ภาษีส รรพสามิต ในการแก้ ไ ขปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึง บทบาทการเป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกั น
สนั บ สนุ น การสร้ า งบรรยากาศการลงทุ น มากขึ้ น ส่ งผลต่ อ รายได้ ข องประเทศเพิ่ มขึ้ น เกิ ด ความร่ ว มมื อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น
ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บ 2)
พัฒนาระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้สามารถควบคุมและติดตามการเคลื่ อนย้ายของสินค้าได้ 3)
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมสรรพสามิตด้านภาษา และการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และสุดท้ายอุปสรรคด้านกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือ มีข้อจากัดในการแก้ไข พรบ.ภาษีสรรพสามิต
2527 พรบ.สุรา 2493 พรบ.ยาสูบ 2509 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
หลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยพิจารณาจากอั ตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนการจัดเก็บภาษีตาม
ปริมาณความจุของกระบอกสูบ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีตามปริมาณความจุของกระบอกสูบสนับสนุนการ
ผลิตรถยนต์ที่มีป ระสิทธิภ าพ ส่ งผลให้ป ริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง เพื่อการประหยัด
พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสาคัญของภาวะโลกร้อนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากที่เน้นเรื่องการจัดเก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์เพื่อสะท้าน

ความฟุ่มเฟือยก็จ ะไปปรับ เปลี่ ยนเป็ นเรื่องของการจัดเก็บภาษีตามอัตราการประหยัดพลังงาน สนับสนุ น
นโยบายพลังงานทดแทน
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นยังคงเป็นส่วนสาคัญที่จะนารายได้ในส่วนนี้เข้ามาพัฒนาประเทศชาติ
จึงจาเป็นที่จะต้องบริหารจัดการโครงสร้างของการจัดเก็บให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริโภค ผู้ประกอบกิจการ การไม่ เก็บภาษีซ้าซ้อนเพื่อจะทาให้โอกาสของ
เศรษฐกิจไทยในการที่จะแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ภาพบรรยากาศการอบรม

