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กุอื้งสิทธิิประโยชุนั์ทางภาษีอื้ากุร

การคืืนอากรตามมาตรา 29 
แห่่ง พิ.ร.บู.ศุลีกุากุร พิ.ศ. 2560 
กุับูกุารอืุ้ดัห่นัุนั

 โลีกุไดั�กุ�าวเข้�าสู่ยุคืเศรษฐกุิจเสรีไร�พิรมแดันั จะเห่็นัไดั�ว่า มีกุารจัดัทำาคืวามตกุลีงเข้ตกุารคื�าเสรีโดัยกุาร
ลีดัอื้ัตราอื้ากุรศุลีกุากุรเป็นัศูนัย์รวมถึึงมีกุารรวมกุลีุ่มทางเศรษฐกุิจระห่ว่างประเทศเพิ่�อื้สร�างอื้ำานัาจกุารต่อื้รอื้ง 
ทางกุารคื�าให่�มากุข้้�นั ดัังนัั�นั มาตรกุารทางกุารคื�าดั�านัภาษีต่างๆ จ้งลีดัคืวามสำาคัืญลีงเร่�อื้ยๆ โดัยมาตรกุารที�มิใชุ่ภาษี 
(Non-Tariff Measure: NTM) จะเพิิ�มบูทบูาทมากุข้้�นั แต่อื้ย่างไรก็ุตามข้้�นั มาตรกุารทางภาษีถ้ึอื้ไดั�ว่าเป็นัเคืร่�อื้งม้อื้ที�ดีั 
แลีะมีประโยชุนั์อื้ย่างมากุในักุารชุ่วยส่งเสริม สนัับูสนัุนั แลีะคืุ�มคืรอื้งผูู้�ประกุอื้บูกุารห่ร่อื้อืุ้ตสาห่กุรรมภายในัประเทศ 
ให่�สามารถึแข้่งข้ันัไดั�ในัตลีาดัโลีกุ

	 ประเทศไทยได้้ใช้้นโยบายการค้้าเสรีมุ่่ �งเน้นการผลิิตเพื่่�อการส�งออกในการพื่ัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

โด้ยมุ่ีกลิไกตลิาด้เป็นเค้ร่ �องช้ี �ประสิทธิิภาพื่แลิะค้วามุ่สามุ่ารถในการแข�งขัน	 ภารกิจหลิักของกรมุ่ศ่ลิกากร	

นอกเหน่อจากการจัด้เก็บภาษีอากร	 ค้่อ	 การสนับสน่น	 	 เพื่่�อเพื่ิ�มุ่ขีด้ค้วามุ่สามุ่ารถในการแข�งขันโด้ยอาศัยมุ่าตรการ 

ทางภาษีอากร	 ตลิอด้จนการอำานวยค้วามุ่สะด้วกทางการค้้า	 การใช้้มุ่าตรการทางภาษีอากรด้ังกลิ�าวข้างต้นอาจจะเป็น
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การลิะเมุ่ิด้ต�อค้วามุ่ตกลิงว�าด้้วยการอ่ด้หน่น	 (Subsidy)	

ภายใต้กรอบขององค้์การการค้้าโลิก	 (World	 Trade	 

Organization	:	WTO)	ที�ไทยเป็นภาคี้ด้้วย	ดั้งนั�น	การที� 

รัฐบาลิไทยในฐานะเป็นผ้้ให้การสนับสน่นด้ังกลิ�าวอาจถ้ก 

ประเทศสมุ่าช้ิกอ่�นๆ	 ที�เป็นผ้้นำาเข้าสินค้้าไทยตอบโต้ว�า 

เป็นการลิะเมุ่ิด้ข้อตกลิงในเร่�องนี�	 เน่�องจากการอ่ด้หน่น 

ของรัฐบาลิถ่อว�าเป็นการนำาไปส้�การแข�งขันทางการค้้า 

ที�ไมุ่�เป็นธิรรมุ่	(Distorted	Competition)	เพื่ราะการอ่ด้หน่น 

เป็นการจัด้สรรทรัพื่ยากรที�ไมุ่�ถ้กต้อง	 (Disallcotion	 of	

Resources)	 	 แลิะก�อให้เกิด้การได้้เปรียบในการแข�งขัน 

ทางด้้านราค้าแก�ผ้้ส�งออกของประเทศที�ให้การอ่ด้หน่น

	 สำาหรับบทค้วามุ่นี�ผ้ ้เขียนมุ่ีวัตถ่ประสงค้์ที�จะช้ี� 

ให้เห็นถึงค้วามุ่หมุ่ายแลิะหลัิกการของการอ่ด้หน่น	(Subsidy)

เพื่่�อสร้างค้วามุ่เข้าใจให้กับผ้้เกี�ยวข้องในเร่�องมุ่าตรการ 

สิทธิิประโยช้น์ทางภาษีอากรเพื่่�อเพื่ิ�มุ่ขีด้ค้วามุ่สามุ่ารถใน 

การแข�งขันโด้ยเฉพื่าะการค้่นอากรตามุ่มุ่าตรา	 29	 แห�ง	

พื่.ร.บ.ศ่ลิกากร	 พื่.ศ.	 2560	 	 กับการอ่ด้หน่น	 เพื่่�อเป็น 

ข้อพึื่งระวังในการปฏิิบัติหน้าที�

 1. การอุุดหนุุนุ (Subsidies) คือุอุะไร1

	 การอ่ด้หน่น	 ค้่อ	 การที �รัฐให้ค้วามุ่ช้�วยเหลิ่อ	 

สนับสน่นต�อภาค้เอกช้นทั�งทางตรงแลิะทางอ้อมุ่	 เพ่ื่�อเพิื่�มุ่ 

ปริมุ่าณการส�งออกสินค้้าไปต�างประเทศ	 หร่อลิด้ปริมุ่าณ 

การนำาเข้าสินค้้าจากต�างประเทศ	 ซึ่ึ �งตามุ่ค้วามุ่หมุ่าย 

ของค้วามุ่ตกลิงว�าด้้วยการอ่ด้หน่นแลิะมุ่าตรการตอบโต ้

การอ่ด้หน่น	(Subsidy	&	Countervailing	Measure:	SCM) 

ระบ่ว�า	การอ่ด้หน่นจะต้องประกอบด้้วยปัจจัยดั้งต�อไปนี�	

	 1.1	การอ่ด้หน่นทางการเงิน	(Financial	Contribution) 

อาจมีุ่หลิายร้ปแบบดั้งต�อไปนี�

	 	 -	 การให้การสนับสน่นเงินท่นโด้ยตรงใน 

ร ้ปแบบของเง ินกินเปลิ�า	 (Grants)	 เง ินก ้ ้ ในอัตรา 

ด้อกเบี�ยพิื่เศษ	แลิะการที�รัฐซ่ึ่�อห้่นในกิจการของบริษัท

 	 -	การให้การสนับสน่นทางด้้านท่นทางอ้อมุ่ 

ซึ่ึ�งประกอบด้้วยการยกเว้นภาษีอากร	 หร่อการลิด้หย�อน 

ภาษี	(ภาษีรายได้้นิติบ่ค้ค้ลิ	หร่อภาษีนำาเข้า	เป็นต้น)

  -	 การให้สินค้้าหร่อบริการที �นอกเหน่อ 

ไปจากสาธิารณ้ปโภค้ขั �นพื่่ �นฐาน	 เช้�น	 รัฐสร้างถนน 

ตัด้ตรงไปยังโรงงาน

	 	 -	การซ่ึ่�อ/การจัด้หาสินค้้าโด้ยรัฐบาลิ

	 	 -	การสนับสน่น/การอ่ด้หน่นทางด้้านราค้า

	 1.2	 การอ่ด้หน่นที�มุ่าจากหน�วยงานของรัฐหร่อ 

องค้์กรที�รัฐมุ่อบหมุ่าย	 (by	 a	 Government	 or	 any	

Public	Bodies)	

	 ตามุ่ค้วามุ่ตกลิงฯ	 ได้้ระบ่ว �าแหลิ�งที �มุ่าของ 

การอ่ด้หน่นทางการเงินนั �นอาจมุ่าจากหน�วยงานของ 

รัฐบาลิโด้ยตรง	หร่อหน�วยงานเอกช้นที�รัฐได้้มุ่อบหมุ่ายให้ 

ด้ำาเนินการแทนเช้�น	 รัฐบาลิจากประเทศผ้ ้ผลิิตได้้ให้ 

ธินาค้ารเอกช้นรายหนึ�งเป็นผ้้ให้ค้วามุ่ช้�วยเหลิ่อทางด้้าน 

การเง ิน	 ด้้วยการให้ก ้ ้ย ่มุ่อัตราด้อกเบี �ยต ำ �าก ็ถ ่อว �า 

เป็นการอ่ด้หน่นจากรัฐบาลิเช้�นเดี้ยวกัน	หร่อรัฐบาลิกลิาง 

มุ่อบหมุ่ายให้รัฐบาลิส�วนท้องถิ �นให้การช้�วยเหลิ่อทาง 

ด้้านการเงิน	 ทั�งนี�ตามุ่ค้วามุ่ตกลิงฯ	 ก็ถ่อว�าเป็นส�วนหนึ�ง 

ของการให้ค้วามุ่ช้�วยเหล่ิอทางด้้านการเงินของรัฐบาลิ

	 1.3	การก�อให้เกิด้ประโยช้น์ต�อผ้้ได้้รับการอ่ด้หน่น	

(Benefit)

	 ตามุ่ค้วามุ่ตกลิงฯ	ค้ำาว�าผลิ	“ประโยช้น์”	หมุ่ายถึง 

การท ี � ร ัฐบาลิให ้ค้วามุ่ช้ �วยเหลิ ่อต �ออ ่ตสาหกรรมุ่		 

นอกเหน่อไปจากประโยช้น์ที �บริษัทเอกช้นพื่ึงได้้ตามุ่ 

กลิไกของตลิาด้	 เช้�น	 ถ้าอัตราด้อกเบี �ยในตลิาด้เงินก้ ้	 

ค่้อ	 อัตราร้อยลิะ	 10	 แลิะรัฐบาลิให้ภาค้เอกช้นก้้ในอัตรา 

ร้อยลิะ	6	จากตัวอย�างนี�		“ประโยช้น์”		ค่้อส�วนต�างระหว�าง 

ด้อกเบี�ยในตลิาด้เงินก้้กับอัตราด้อกเบี�ยที�รัฐให้เอกช้นก้้	

ค่้อร้อยลิะ	4

	 1.4	การให้ที�เฉพื่าะเจาะจง	(Specificity)

	 เกณฑ์์ส่ด้ท้ายในการพื่ิจารณาว�ามุ่าตรการของรัฐ 

เป็นการอ่ด้หน่นหร่อไมุ่�	 ค้่อการให้แบบเฉพื่าะเจาะจงมุ่	ี 

5	ร้ปแบบด้้วยกัน	ค่้อ
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	 	 -	 การให้เฉพื่าะเจาะจงต�อบริษัท	 เช้�น		

รัฐระบ่ว�าบริษัท	ก.	ค้วรจะได้้รับการช้�วยเหล่ิอ

	 	 -	การให้เฉพื่าะเจาะจงต�ออ่ตสาหกรรมุ่	

(Industry)	 เช้�น	 การให้ประโยช้น์แก�อ่ตสาหกรรมุ่เหลิ็ก		

ปิโตรเค้มีุ่	ก็ถ่อว�าเป็นการให้เฉพื่าะเจาะจงต�ออ่ตสาหกรรมุ่ 

	 	 -	 การให้เฉพื่าะเจาะจงต�อภ้มุ่ ิภาค้	 

(Regional)		เช้�น	การที�รัฐมีุ่มุ่าตรการส�งเสริมุ่ให้เฉพื่าะแก�

บริษัทในภาค้เหน่อแลิะไมุ่�ได้้ให้ภาค้อ่�น	ๆ	ด้้วย

	 	 -	 การให้เฉพื่าะเจาะจงเพื่่�อการส�งออก	

ค้่อการที�รัฐกำาหนด้เง่ �อนไขในการส�งออก	 หากบริษัท 

ประสงค้์จะได้้รับการสนับสน่นจากรัฐบาลิ	 เช้�น	 รัฐบาลิ 

ตั�งข้อแมุ่้ในการให้สิทธิิประโยช้น์ในการยกเว้นการเก็บ 

ภาษีนิติบ่ค้ค้ลิ	ถ้าบริษัทนั�นทำาการส�งออก

	 	 -	 การให้การอ่ด้หน่นเพื่่�อการใช้้สินค้้า 

ภายในประเทศมุ่ากกว�าสินค้้านำาเข้า	 ค่้อ	 การที�รัฐให้การ 

สนับสน่นโด้ยตั�งข้อแมุ่้ว�าจะต้องซึ่่�อสินค้้าที�ผลิิตภายใน 

ประเทศ	เช้�น	ซ่ึ่�ออะไหลิ�หร่อชิ้�นส�วนที�ผลิิตในประเทศไทย

เกณฑ์์ที �กลิ�าวมุ่าในเบ่ �องต้นนั �นถ่อว�าเป็นเกณฑ์์ใน 

การพื่ิจารณาว�าการช้�วยเหลิ่อของรัฐเข้าข�ายการอ่ด้หน่น 

หร่อไมุ่�	 ทั�งนี�สามุ่ารถแบ�งประเภทของการอ่ด้หน่นได้	้ 

3	แบบ	ค่้อ

	 	 -การอ่ด้หน่นที �ไมุ่�อน่ญาตให้กระทำา			

(Red	 Light	 Subsidy	 or	 Prohibited	 Subsidy)	 ค้่อ	

การให้การอ่ด้หน่นเพ่ื่�อการส�งออก	(Export	Subsidy)	แลิะ 

การอ่ด้หน่นให้มีุ่การใช้้สินค้้าภายในประเทศมุ่ากกว�าสินค้้า 

นำาเข้า	เน่�องจาก	2	ประเด็้นดั้งกลิ�าวสร้างค้วามุ่ไมุ่�เป็นธิรรมุ่ 

ให้กับการค้้าระหว�างประเทศแลิะสามุ่ารถก�อให้เกิด้ 

ค้วามุ่เสียหายต�อประเทศผ้้นำาเข้าได้้

	 	 -การอ่ด้หน่นที �อาจจะถ้กตอบโต้ได้  ้

(Yellow	light	Subsidy	or	Actionable	Subsidy)	การอ่ด้หน่น 

ประเภทนี �ต �างจากประเภทที � 	 1	 ค้่อ	 การอ่ด้หน่น 
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สามุ่ารถกระทำาได้้แต�อาจถ้กใช้้มุ่าตรการตอบโต้ทั �งใน 

ร้ปแบบของการเก็บภาษีอากรพิื่เศษหร่อนำาไปส้�กระบวนการ 

ฟ้้องร้องใน	WTO	 หากพื่ิส้จน์ได้้ว�าการอ่ด้หน่นนั�นก�อให้ 

เกิด้ผลิเสีย	(Adverse	Affect)	ต�อประเทศสมุ่าชิ้ก

	 -				การอ่ด้หน่นที�สามุ่ารกระทำาได้้	(Green	Light	Subsidy) 

การอ่ด้หน่นประเภทนี�สามุ่ารถกระทำาได้้โด้ยจะไมุ่�ก�อให้เกิด้ 

การตอบโต้ได้้	 กลิ�าวค้่อ	 การให้การอ่ด้หน่นเพื่่�อการวิจัย	

การอ่ด้หน่นในภ้มุ่ิภาค้ที�ด้้อยพื่ัฒนา	 การให้การอ่ด้หน่น 

ในการปรับโค้รงสร้างของอ่ตสาหกรรมุ่แต�อย�างไรก็ตามุ่ 

แต�ลิะร้ปแบบ	แต�ลิะประเทศที�ให้การอ่ด้หน่นต้องมีุ่เกณฑ์์

ในการให้อย�างชั้ด้เจน

	 	 อย�างไรก็ตามุ่ค้วามุ่ตกลิงดั้งกลิ�าวข้างต้น

มุ่ิได้้ห้ามุ่ประเทศสมุ่าช้ิกให้การอ่ด้หนน่	 เพื่ราะเลิ็งเห็นว�า	

การให้การอ่ด้หน่นนั�นก�อให้เกิด้ประโยช้น์แก�ผ้ ้บริโภค้ 

ในประเทศผ้้นำาเข้าสินค้้าจากสินค้้าที�มุ่ีราค้าถ้ก	 ด้ังนั�น	 

ค้วามุ่ตกลิงฯในเร่�องการตอบโต้การอ่ด้หน่น	จึงมุ่่�งเน้นเฉพื่าะ 

การอ่ด้หน่นที�ก�อให้เกิด้การบิด้เบ่อนแลิะสร้างค้วามุ่เสียหาย 

เท�านั�น	 แต�ไมุ่�รวมุ่ถึงการอ่ด้หน่นทั�วไปอันไมุ่�ก�อให้เกิด้ 

ค้วามุ่เสียหายต�อภาคี้สมุ่าชิ้กอ่�นๆ	(General	Subsidies)

 2. อุนุุสััญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
พิิธีีการศุลกากรที�เรียบง่ายและสัอุดคล้อุง 
กันุหรือุอุนุุสััญญาเกียวโต (ฉบับแก้ ไข)2 

ได้้นิยามุ่การค้่นอากร	 หมุ่ายถึง	 พื่ิธิีการศ่ลิกากรเพื่่�อการ 

ค้่นอากรขาเข้าทั�งหมุ่ด้หร่อบางส�วนเมุ่่�อได้้มุ่ีการส�งออก 

ของที�ผลิิตโด้ยใช้้วัตถ่ดิ้บนำาเข้า	หร่อวัตถ่ดิ้บนำาเข้าประกอบ

อย้�ในสินค้้าส�งออก	หร่อมีุ่การใช้้วัตถ่ดิ้บนั�นในกระบวนการ

ผลิิตสินค้้าดั้งกลิ�าว	(Consumed	in	their	production)		 

การใช้้วัตถ่ด้ิบเพื่่ �อด้ำาเนินการบางอย�างในขบวนการ 

ผลิิต	 เช้�น	 การเร �งปฏิิก ิร ิยา	 (Catalysis)	 หร่อการ 

ทำาปฏิิกิริยาทางเค้มุ่ี	 (Chemical	 reaction)	 ก็สามุ่ารถ 

ค้่นอากรให้แก�วัตถ่ด้ิบที �ใช้้ได้้เช้�นเด้ียวกับส�วนส้ญเสีย 

หร่อเกิด้ขึ �นจากการผลิิต	 แต�หากเป็นการใช้้วัตถ่ด้ิบ 

บางอย�างในขบวนการผลิิตของที�ส�งออกเพื่่�อการอำานวย 

ค้วามุ่สะด้วกต�อการผลิิต	เช้�น	เพ่ื่�อประโยช้น์ในการหลิ�อล่ิ�น 

เค้ร่�องจักรอาจไมุ่�ค่้นอากรให้	แลิะเพ่ื่�อให้ศ่ลิกากรสามุ่ารถ

ด้ำาเนินการค้วบค้่มุ่ด้้แลิที�เหมุ่าะสมุ่ปกติผ้้ประกอบการจะ 

ต้องแจ้งจ่ด้ประสงค้์ว�า	 จะขอค้่นอากรไว้ตั�งแต�แรก	 ทั�งนี�	 

เพื่่ �อให้สามุ่ารถแยกสินค้้าที �จะใช้้เพื่่ �อผลิิตส�งออกได้	้ 

อย�างไรก็ตามุ่ศ่ลิกากรต้องไมุ่�ตัด้สิทธิิในการค่้นอากร	เพีื่ยง 

เพื่ราะเหต่ว�าไมุ่�มีุ่การแจ้งค้วามุ่ประสงค์้ไว้ตั�งแต�ขณะนำาเข้า	

เพื่ราะในบางสถานการณ์ผ้้ประกอบการเองมิุ่ได้้มีุ่เจตนาจะ

ส�งออกตั�งแต�แรก	 แต�มุ่ีเหต่การณ์เปลิี�ยนไปหลิังจากมุ่ีการ 

นำาเข้ามุ่าแลิ้ว	 ด้ังนั�นจึงค้วรให้ค้่นอากรได้้เมุ่่�อมุ่ีการปฏิิบัติ

ค้รบเง่�อนไขของการค่้นอากรแล้ิว

 3. การคืนุอุากรตามมาตรา 29
	 สิทธิิประโยช้น์สำาหรับการค่้นอากรตามุ่มุ่าตรา	29 

ซึ่ึ �งเป็นมุ่าตรการตามุ่กฎหมุ่ายศ่ลิกากร	 กำาหนด้ขึ �น 

เพ่ื่�อส�งเสริมุ่การส�งออกแลิะเพิื่�มุ่ศักยภาพื่ให้แก�อ่ตสาหกรรมุ่ 

ขนาด้ย�อมุ่จนถึงขนาด้ใหญ�ให้สามุ่ารถแข�งขันในเวทีโลิก	 

โด้ยการค้่นเงินค้�าภาษีอากรหร่อหนังส่อค้ำ �าประกันค้�า 

ภาษีอากรสำาหรับของที�ได้้นำาเข้ามุ่าแลิะช้ำาระอากรหร่อวาง 

ประกันค้�าภาษีอากรไว้แลิ้ว	 เมุ่่�อได้้นำาไปผลิิตสินค้้าแลิะ 

ส�งออกตามุ่มุ่าตรา	 29	 แห�ง	 พื่.ร.บ.ศ่ลิกากร	 พื่.ศ.	 2560	

โด้ยมีุ่สาระสำาคั้ญ	ดั้งนี�

	 3.1	ผ้้มีุ่สิทธิิขอค่้นอากรค่้อ	ผ้้นำาของเข้า	ซึึ่�งผ้้นำาเข้า 

เพื่่�อขอค้่นอากรตามุ่มุ่าตรา	 29	 ไมุ่�จำาเป็นต้องเป็นผ้้ผลิิต 

หร่อผ้้ส�งออกอาจมุ่อบของที�นำาเข้าให้ผ้้อ่�นทำาการผลิิตหร่อ

ส�งออก	แต�ในการส�งออกจะต้องระบ่ในเอกสารการส�งออก

ว�าโอนสิทธิิให้ผ้้นำาของเข้าเป็นผ้้ขอค่้นอากร

	 3.2	ขณะนำาวัตถ่ดิ้บเข้ามุ่า	จะต้องช้ำาระอากรขาเข้า 

แลิะภาษีมุ่้ลิค้�าเพื่ิ�มุ่ก�อน	 เมุ่่�อส�งออกจึงขอค้่นอากรขาเข้า	 

ส�วนภาษีมุ่้ลิค้�าเพื่ิ �มุ่สามุ่ารถไปเค้รด้ิตภาษีค้่นในเด้่อน 

ถัด้จากที�ช้ำาระไว้จากกรมุ่สรรพื่ากร	การช้ำาระอากรขาเข้าสามุ่

ารถวางหนังส่อธินาค้ารค้ำ�าประกันแทนได้้	แต�ภาษีมุ้่ลิค้�าเพิื่�มุ่ 

ไมุ่�สามุ่ารถวางเงินค้ำ�าประกันได้้	ต้องช้ำาระด้้วยเงินสด้เท�านั�น	

เน่�องจากประมุ่วลิรัษฎากรมุ่าตรา	 83/8	 	 ไมุ่�บัญญัติให้ 

สามุ่ารถค้ำ�าประกันภาษีมุ่้ลิค้�าเพื่ิ�มุ่สำาหรับของนำาเข้าตามุ่ 

มุ่าตรา	29
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	 3.3	 วัตถ่ด้ิบที�นำาเข้ามุ่าต้องใช้้เพื่่�อผลิิต	 ผสมุ่	

ประกอบ	 หร่อบรรจ่เป็นสินค้้าแลิ้วส�งออก	 ภายใน	 1	 ปี	

นับแต�วันนำาเข้า	 เว้นแต�กรณีมุ่ีเหต่ส่ด้วิสัยไมุ่�อาจส�งออก 

ได้้ภายในกำาหนด้เวลิา	1	ปี	ได้้	อธิิบดี้อาจขยายเวลิาออก

ไปได้้อีกไมุ่�เกินหกเด่้อน

	 3.4	 ก�อนส�งสินค้้าออกต้องย่ �นส้ตรการผลิิต 

ต�อกรมุ่ศ่ลิกากร	 ส้ตรการผลิิตเป็นการแสด้งปริมุ่าณ 

วัตถ่ด้ิบที �ใช้้ในการผลิิตต�อหน�วยของสินค้้าสำาเร็จร้ป	 

เพื่่�อประโยช้น์ให้ทราบปริมุ่าณวัตถ่ด้ิบที�ใช้้ไปทั�งหมุ่ด้ใน

การส�งสินค้้าออก	แลิะค้ำานวณเป็นค้�าอากรที�จะได้้รับค่้น

	 3.5	 ถ้าขณะนำาเข้าได้้วางหนังส่อค้ำ�าประกันไว้	 

หากไมุ่�ส�งออกภายในกำาหนด้เวลิาตามุ่ข้อ	 3.3	 ต้องช้ำาระ 

ค้�าภาษีอากรพื่ร้อมุ่เงินเพิื่�มุ่ร้อยลิะ	1	ต�อเด่้อน	นับจากวัน

ที�รับของไปจากกรมุ่ศ่ลิกากร

	 3.6	 ต้องขอค้่นอากรภายในกำาหนด้หกเด้่อนนับ 

แต�วันที�ส�งของออกไปนอกราช้อาณาจักร	 เว้นแต�อธิิบด้ ี

จะขยายระยะเวลิาให้แต�ต้องไมุ่�เกินหกเด่้อน

 4. บทวิเคราะห์
	 จากอน่สัญญาเกียวโต	 (ฉบับแก้ไข)	 ได้้นิยามุ่ 

การค้น่อากร	 หมุ่ายถึง	 พื่ธิิีการศ่ลิกากรเพื่่�อการค้น่อากร

ขาเข้าทั�งหมุ่ด้หร่อบางส�วนเมุ่่�อได้้มุ่ีการส�งออกของที�ผลิิต 

โด้ยใช้้วัตถ่ด้ิบนำาเข้า	 หร่อวัตถ่ด้ิบนำาเข้าประกอบอย้�ใน 

สินค้้าส�งออก	 หร่อมุ่ีการใช้้วัตถ่ด้ิบนั�นในกระบวนการ 

ผลิิตสินค้้าดั้งกลิ�าว	(Consumed	in	their	production) 

สามุ่ารถค้่นอากรให้แก�ว ัตถ่ด้ิบที �ใช้้ได้้เช้�นเด้ียวกับ 

ส�วนส้ญเสียหร่อเกิด้ขึ�นจากการผลิิต	 นั�นหมุ่ายค้วามุ่ว�า	 

การค้่นอากรสำาหรับวัตถ่ด้ิบที�นำาเข้ามุ่าเพื่่�อผลิิต	 ผสมุ่	 

ประกอบเป็นสินค้้าส�งออกเป็นที�ยอมุ่รับของภาค้ีสมุ่าช้ิก 

องค้์การศ่ลิกากรโลิกเป็นพื่ิธิีการที�เป็นสากลิสามุ่ารถ 

ด้ำาเนินการได้้	 	 ประกอบกับแนวค้ิด้ทางเศรษฐศาสตร์ 

ในระด้ับสากลิที�มุ่ีหลิักการ	 “ผ้้ใช้้เป็นผ้้จ�าย	 (User	 Pays	

Principle)”เป็นที�ยอมุ่รับแลิะได้้รับการแนะนำาในหลิายๆ 

เขตอำานาจศาลิซึ่ึ�งสะท้อนให้เห็นถึงปรัช้ญาง�าย	 ๆ	 ที�ว�า 

ผ้้บริโภค้ต้องจ�ายค้�าสินค้้าแลิะบริการที�พื่วกเขาบริโภค้		 

สินค้้าที�นำาเข้ามุ่าเป็นวัตถ่ดิ้บเมุ่่�อผลิิต	ผสมุ่	ประกอบเป็น 

สินค้้าเพ่ื่�อส�งออกมิุ่ได้้ใช้้ประโยช้น์ในประเทศอีกทั�ง	ผ้้ผลิิต 

สินค้้าก็มุ่ิใช้�ผ้้ใช้้สินค้้านั�นๆ	 	 ด้ังนั�น	 ภาระค้�าภาษีอากร 

สำาหรับวัตถ่ด้ิบที�นำาเข้าจึงค้วรค้่นให้กับผ้้นำาเข้า	 ซึ่ึ�งถ่อ 

เป็นหลิักการที�ย่ติธิรรมุ่แลิะมุ่ีประสิทธิิภาพื่ในการจัด้สรร 

ทรัพื่ยากร	

 5. สัรุป
	 การค่้นอากรตามุ่มุ่าตรา	29	จะค้ำานวณค้�าอากร 

จากปริมุ่าณวัตถ่ด้ิบที�ใช้้ในการผลิิตต�อหน�วยของสินค้้า 

สำาเร็จร้ป	(ส้ตรการผลิิต)	จึงเป็นค้�าภาษีอากรที�ไมุ่�เกินกว�า 

ภาระภาษีอากรที�มุ่ีอย้ �ในผลิิตภัณฑ์์ส�งออกจริงอีกทั�ง 

ย ังเป ็นการให ้ส ิทธิ ิประโยช้น์เป ็นการท ั �วไปก ับท ่ก 

อ่ตสาหกรรมุ่มุ่ิได้้ให้เป็นการเฉพื่าะเจาะจงไมุ่�เป็นไป 

ตามุ่เกณฑ์์ในการพื่ิจารณาว�าการช้�วยเหลิ่อของรัฐ 

เข้าข�ายการอ่ด้หน่น	ดั้งนั�น	 สิทธิิประโยช้น์ทางภาษีอากร 

ด้้านมุ่าตรการการค้่นอากรตามุ่มุ่าตรา	 29	 จึงเป็น 

การอ่ด้หน่นทั�วไปอันไมุ่�ก�อให้เกิด้ค้วามุ่เสียหายต�อภาค้ ี

สมุ่าชิ้กอ่�นๆ	(General	Subsidies)	

	 ทั�งนี�	หากเกิด้เหต่พิื่พื่าท	WTO	ตั�งค้ณะกรรมุ่การ 

พิื่จารณาค้ดี้	(Panel)	ในการไต�สวนหากเป็นสินค้้าส�งออก

ที�ใช้้สิทธิิประโยช้น์ตามุ่มุ่าตรการค่้นอากรตามุ่มุ่าตรา	 29	

จะพิื่จารณาเร่�องการอ่ด้หน่นทางการเงิน	ฉะนั�นผ้้เกี�ยวข้อง 

กับการด้ำาเนินมุ่าตรการการค้่นอากรตามุ่มุ่าตรา	 29	 

ทั�งผ้ ้ปฏิิบัติงานแลิะผ้ ้ขอค้่นอากรพื่ึงต้องระมุ่ัด้ระวัง 

ในการพิื่จารณากำาหนด้ปริมุ่าณวัตถ่ดิ้บที�ใช้้ในการผลิิตต�อ

หน�วยของสินค้้าสำาเร็จร้ป	(ส้ตรการผลิิต)	ให้สอด้ค้ล้ิองกับ

การใช้้วัตถ่ด้ิบจริงหากมุ่ากเกินจริงจะเป็นการอ่ด้หนน่แก� 

ผ้้ส�งออกว�าขัด้กับค้วามุ่ตกลิงของ	WTO	

เอื้กุสารอื้�างอื้ิง
	 1.	กองปกป้องแลิะตอบโต้ทางการค้้า	กรมุ่การค้้าต�างประเทศ.	มุ่าตรการตอบโต้การอ่ด้หน่น	(Countervailing	Duty).		ส่บค้้นเมุ่่�อ	

5	ก่มุ่ภาพัื่นธ์ิ	2564	จาก	https://www.thaitr.go.th/en/measure_info/cvd/info

	 2.	REVISED	KYOTO	CONVENTION	1999	:	Guideline	to	Specific	Annex	F	Chapter	3	Drawback


