บทความทางวิิชาการ
บทความโดย : วรรณชุุลีี เอื้้�อกุุศลสมบููรณ์์

นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ
รัักษาการนัักวิิชาการศุุลกากรระดัับเชี่่�ยวชาญ (ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการคืืนอากร)
กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร

การคืืนอากรตามมาตรา 29
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กัับการอุุดหนุุน

โลกได้้ก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคเศรษฐกิิจเสรีี ไร้้พรมแดน จะเห็็นได้้ว่่า มีีการจััดทำำ�ความตกลงเขตการค้้าเสรีีโดยการ
ลดอััตราอากรศุุลกากรเป็็นศููนย์์รวมถึึงมีีการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศเพื่่�อสร้้างอำำ�นาจการต่่อรอง
ทางการค้้าให้้มากขึ้้น� ดัังนั้้น� มาตรการทางการค้้าด้้านภาษีีต่า่ งๆ จึึงลดความสำำ�คัญ
ั ลงเรื่่อ� ยๆ โดยมาตรการที่่�มิใิ ช่่ภาษีี
(Non-Tariff Measure: NTM) จะเพิ่่�มบทบาทมากขึ้้น� แต่่อย่า่ งไรก็็ตามขึ้้น� มาตรการทางภาษีีถืือได้้ว่่าเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ดีี
และมีีประโยชน์์อย่่างมากในการช่่วยส่่งเสริิม สนัับสนุุน และคุ้้�มครองผู้้�ประกอบการหรืืออุุตสาหกรรมภายในประเทศ
ให้้สามารถแข่่งขัันได้้ในตลาดโลก
ประเทศไทยได้้ใช้้นโยบายการค้้าเสรีีมุ่่�งเน้้นการผลิิตเพื่่�อการส่่งออกในการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ
โดยมีี ก ลไกตลาดเป็็ น เครื่่ � อ งชี้้� ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและความสามารถในการแข่่งขัั น ภารกิิ จ หลัั ก ของกรมศุุลกากร
นอกเหนืือจากการจััดเก็็บภาษีีอากร คืือ การสนัับสนุุน   เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันโดยอาศััยมาตรการ
ทางภาษีีอากร ตลอดจนการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้า การใช้้มาตรการทางภาษีีอากรดัังกล่่าวข้้างต้้นอาจจะเป็็น

1

บทความทางวิิชาการ
การละเมิิดต่่อความตกลงว่่าด้้วยการอุุดหนุุน (Subsidy)
ภายใต้้กรอบขององค์์การการค้้าโลก (World Trade
Organization : WTO) ที่่�ไทยเป็็นภาคีีด้้วย ดัังนั้้�น การที่่�
รััฐบาลไทยในฐานะเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนดัังกล่่าวอาจถููก
ประเทศสมาชิิกอื่่�นๆ ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้าไทยตอบโต้้ว่่า
เป็็นการละเมิิดข้้อตกลงในเรื่่�องนี้้� เนื่่�องจากการอุุดหนุุน
ของรััฐบาลถืือว่่าเป็็นการนำำ�ไปสู่่�การแข่่งขัันทางการค้้า
ที่่ไ� ม่่เป็็นธรรม (Distorted Competition) เพราะการอุุดหนุุน
เป็็นการจััดสรรทรััพยากรที่่�ไม่่ถููกต้้อง (Disallcotion of
Resources)   และก่่อให้้เกิิดการได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
ทางด้้านราคาแก่่ผู้้�ส่่งออกของประเทศที่่�ให้้การอุุดหนุุน
สำำ�หรัับบทความนี้้�ผู้้�เขีียนมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะชี้้�
ให้้เห็็นถึึงความหมายและหลัักการของการอุุดหนุุน (Subsidy)
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องมาตรการ
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากรเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การแข่่งขัันโดยเฉพาะการคืืนอากรตามมาตรา 29 แห่่ง
พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ. 2560  กัับการอุุดหนุุน เพื่่�อเป็็น
ข้้อพึึงระวัังในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

1. การอุุดหนุุน (Subsidies) คืืออะไร1

การอุุดหนุุน คืือ การที่่�รััฐให้้ความช่่วยเหลืือ
สนัับสนุุนต่่อภาคเอกชนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม  เพื่่�อเพิ่่�ม
ปริิมาณการส่่งออกสิินค้้าไปต่่างประเทศ หรืือลดปริิมาณ
การนำำ�เข้้าสิินค้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งตามความหมาย
ของความตกลงว่่าด้้วยการอุุดหนุุนและมาตรการตอบโต้้
การอุุดหนุุน (Subsidy & Countervailing Measure: SCM)
ระบุุว่่า การอุุดหนุุนจะต้้องประกอบด้้วยปััจจััยดัังต่่อไปนี้้�
1.1 การอุุดหนุุนทางการเงิิน (Financial Contribution)
อาจมีีหลายรููปแบบดัังต่่อไปนี้้�
- การให้้การสนัับสนุุนเงิินทุุนโดยตรงใน
รููปแบบของเงิิ น กิิ น เปล่่า (Grants) เงิิ น กู้้ � ใ นอัั ต รา
ดอกเบี้้�ยพิิเศษ และการที่่�รััฐซื้้�อหุ้้�นในกิิจการของบริิษััท

2

- การให้้การสนัับสนุุนทางด้้านทุุนทางอ้้อม
ซึ่่�งประกอบด้้วยการยกเว้้นภาษีีอากร หรืือการลดหย่่อน
ภาษีี (ภาษีีรายได้้นิิติิบุุคคล หรืือภาษีีนำำ�เข้้า เป็็นต้้น)
		- การให้้สิินค้้าหรืือบริิการที่่�นอกเหนืือ
ไปจากสาธารณููปโภคขั้้� น พื้้� น ฐาน เช่่น รัั ฐ สร้้ า งถนน
ตััดตรงไปยัังโรงงาน
- การซื้้�อ/การจััดหาสิินค้้าโดยรััฐบาล
- การสนัับสนุุน/การอุุดหนุุนทางด้้านราคา
1.2 การอุุดหนุุนที่่�มาจากหน่่วยงานของรััฐหรืือ
องค์์กรที่่�รััฐมอบหมาย (by a Government or any
Public Bodies)
ตามความตกลงฯ ได้้ ร ะบุุว่่าแหล่่งที่่� ม าของ
การอุุดหนุุนทางการเงิินนั้้�นอาจมาจากหน่่วยงานของ
รััฐบาลโดยตรง หรืือหน่่วยงานเอกชนที่่�รััฐได้้มอบหมายให้้
ดำำ � เนิิ น การแทนเช่่น รัั ฐ บาลจากประเทศผู้้� ผ ลิิ ต ได้้ ใ ห้้
ธนาคารเอกชนรายหนึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้าน
การเงิิ น ด้้ ว ยการให้้ กู้ ้ �ยืืมอั ั ต ราดอกเบี้้� ย ต่ำำ � �ก็ ็ ถืื อว่่า
เป็็นการอุุดหนุุนจากรััฐบาลเช่่นเดีียวกััน หรืือรััฐบาลกลาง
มอบหมายให้้รััฐบาลส่่วนท้้องถิ่่�นให้้การช่่วยเหลืือทาง
ด้้านการเงิิน ทั้้�งนี้้�ตามความตกลงฯ ก็็ถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินของรััฐบาล
1.3 การก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้ไ� ด้้รับั การอุุดหนุุน
(Benefit)
ตามความตกลงฯ คำำ�ว่่าผล “ประโยชน์์” หมายถึึง
การที่่� รั ั ฐ บาลให้้ ค วามช่่วยเหลืือต่่ออุุตสาหกรรม  
นอกเหนืือไปจากประโยชน์์ ที่่ � บ ริิ ษั ั ท เอกชนพึึ ง ได้้ ต าม
กลไกของตลาด  เช่่น ถ้้ าอัั ตราดอกเบี้้� ย ในตลาดเงิิ นกู้้ � 
คืือ อััตราร้้อยละ 10 และรััฐบาลให้้ภาคเอกชนกู้้�ในอััตรา
ร้้อยละ 6 จากตััวอย่่างนี้้  � “ประโยชน์์”  คืือส่่วนต่่างระหว่่าง
ดอกเบี้้�ยในตลาดเงิินกู้้�กัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�รััฐให้้เอกชนกู้้� 
คืือร้้อยละ 4
1.4 การให้้ที่่�เฉพาะเจาะจง (Specificity)
เกณฑ์์สุุดท้้ายในการพิิจารณาว่่ามาตรการของรััฐ
เป็็นการอุุดหนุุนหรืือไม่่ คืือการให้้แบบเฉพาะเจาะจงมีี
5 รููปแบบด้้วยกััน คืือ
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- การให้้เฉพาะเจาะจงต่่อบริิษััท เช่่น  
รััฐระบุุว่่าบริิษััท ก. ควรจะได้้รัับการช่่วยเหลืือ
- การให้้เฉพาะเจาะจงต่่ออุุตสาหกรรม 
(Industry) เช่่น การให้้ประโยชน์์แก่่อุุตสาหกรรมเหล็็ก  
ปิิโตรเคมีี ก็ถืื็ อว่่าเป็็นการให้้เฉพาะเจาะจงต่่ออุุตสาหกรรม
- การให้้ เ ฉพาะเจาะจงต่่อภููมิิ ภ าค 
(Regional)  เช่่น การที่่�รัฐั มีีมาตรการส่่งเสริิมให้้เฉพาะแก่่
บริิษััทในภาคเหนืือและไม่่ได้้ให้้ภาคอื่่�น ๆ ด้้วย
- การให้้เฉพาะเจาะจงเพื่่�อการส่่งออก
คืือการที่่�รััฐกำำ�หนดเงื่่�อนไขในการส่่งออก หากบริิษััท
ประสงค์์จะได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาล  เช่่น รััฐบาล
ตั้้�งข้้อแม้้ในการให้้สิิทธิิประโยชน์์ในการยกเว้้นการเก็็บ
ภาษีีนิิติิบุุคคล ถ้้าบริิษััทนั้้�นทำำ�การส่่งออก
- การให้้การอุุดหนุุนเพื่่�อการใช้้สิินค้้า
ภายในประเทศมากกว่่าสิินค้้านำำ�เข้้า คืือ การที่่�รััฐให้้การ

สนัับสนุุนโดยตั้้�งข้้อแม้้ว่่าจะต้้องซื้้�อสิินค้้าที่่�ผลิิตภายใน
ประเทศ เช่่น ซื้้�ออะไหล่่หรืือชิ้้น� ส่่วนที่่�ผลิิตในประเทศไทย
เกณฑ์์ ที่่ � ก ล่่าวมาในเบื้้� อ งต้้ น นั้้� น ถืือว่่าเป็็ น เกณฑ์์ ใ น
การพิิจารณาว่่าการช่่วยเหลืือของรััฐเข้้าข่่ายการอุุดหนุุน
หรืือไม่่ ทั้้�งนี้้�สามารถแบ่่งประเภทของการอุุดหนุุนได้้
3 แบบ คืือ
-การอุุดหนุุนที่่� ไ ม่่อนุุญาตให้้ ก ระทำำ �   
(Red Light Subsidy or Prohibited Subsidy) คืือ
การให้้การอุุดหนุุนเพื่่อ� การส่่งออก (Export Subsidy) และ
การอุุดหนุุนให้้มีกี ารใช้้สินิ ค้้าภายในประเทศมากกว่่าสิินค้้า
นำำ�เข้้า เนื่่อ� งจาก 2 ประเด็็นดัังกล่่าวสร้้างความไม่่เป็็นธรรม
ให้้ กัั บการค้้ า ระหว่่างประเทศและสามารถก่่อให้้ เกิิ ด
ความเสีียหายต่่อประเทศผู้้�นำ�ำ เข้้าได้้
-การอุุดหนุุนที่่� อ าจจะถููกตอบโต้้ ไ ด้้
(Yellow light Subsidy or Actionable Subsidy) การอุุดหนุุน
ประเภทนี้้� ต่่ างจากประเภทที่่� 1 คืือ การอุุดหนุุน
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สามารถกระทำำ�ได้้แต่่อาจถููกใช้้มาตรการตอบโต้้ทั้้�งใน
รููปแบบของการเก็็บภาษีีอากรพิิเศษหรืือนำำ�ไปสู่่ก� ระบวนการ
ฟ้้องร้้องใน WTO หากพิิสููจน์์ได้้ว่่าการอุุดหนุุนนั้้�นก่่อให้้
เกิิดผลเสีีย (Adverse Affect) ต่่อประเทศสมาชิิก
-    การอุุดหนุุนที่่ส� ามารกระทำำ�ได้้ (Green Light Subsidy)
การอุุดหนุุนประเภทนี้้ส� ามารถกระทำำ�ได้้โดยจะไม่่ก่่อให้้เกิิด
การตอบโต้้ได้้ กล่่าวคืือ การให้้การอุุดหนุุนเพื่่�อการวิิจััย
การอุุดหนุุนในภููมิิภาคที่่�ด้้อยพััฒนา การให้้การอุุดหนุุน
ในการปรัับโครงสร้้างของอุุตสาหกรรมแต่่อย่่างไรก็็ตาม
แต่่ละรููปแบบ แต่่ละประเทศที่่�ให้้การอุุดหนุุนต้้องมีีเกณฑ์์
ในการให้้อย่่างชััดเจน
อย่่างไรก็็ตามความตกลงดัังกล่่าวข้้างต้้น
มิิได้้ห้้ามประเทศสมาชิิกให้้การอุุดหนุุน เพราะเล็็งเห็็นว่่า
การให้้การอุุดหนุุนนั้้�นก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้้�บริิโภค
ในประเทศผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้าจากสิินค้้าที่่�มีีราคาถููก ดัังนั้้�น
ความตกลงฯในเรื่อ�่ งการตอบโต้้การอุุดหนุุน จึึงมุ่่ง� เน้้นเฉพาะ
การอุุดหนุุนที่่ก่่� อให้้เกิิดการบิิดเบืือนและสร้้างความเสีียหาย
เท่่านั้้�น แต่่ไม่่รวมถึึงการอุุดหนุุนทั่่�วไปอัันไม่่ก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อภาคีีสมาชิิกอื่่�นๆ (General Subsidies)

2. อนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วย
พิิธีีการศุุลกากรที่่�เรีียบง่่ายและสอดคล้้อง
กัันหรืืออนุุสััญญาเกีียวโต (ฉบัับแก้้ ไข)2

ได้้นิิยามการคืืนอากร หมายถึึง พิิธีีการศุุลกากรเพื่่�อการ
คืืนอากรขาเข้้าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนเมื่่�อได้้มีีการส่่งออก
ของที่่�ผลิิตโดยใช้้วัตั ถุุดิิบนำำ�เข้้า หรืือวััตถุุดิิบนำำ�เข้้าประกอบ
อยู่่ใ� นสิินค้้าส่่งออก หรืือมีีการใช้้วัตั ถุุดิิบนั้้�นในกระบวนการ
ผลิิตสิินค้้าดัังกล่่าว (Consumed in their production)  
การใช้้ วั ั ต ถุุดิิ บ เพื่่ � อ ดำำ � เนิิ น การบางอย่่างในขบวนการ
ผลิิ ต เช่่น การเร่่งปฏิิ กิ ิ ริ ิ ย า (Catalysis) หรืือการ
ทำำ�ปฏิิกิิริิยาทางเคมีี (Chemical reaction) ก็็สามารถ
คืืนอากรให้้แก่่วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ได้้เช่่นเดีียวกัับส่่วนสููญเสีีย
หรืือเกิิ ดขึ้้ � น จากการผลิิ ต แต่่หากเป็็ น การใช้้ วั ั ต ถุุดิิ บ
บางอย่่างในขบวนการผลิิตของที่่�ส่่งออกเพื่่�อการอำำ�นวย
ความสะดวกต่่อการผลิิต เช่่น เพื่่อ� ประโยชน์์ในการหล่่อลื่่น�
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เครื่่�องจัักรอาจไม่่คืืนอากรให้้ และเพื่่�อให้้ศุุลกากรสามารถ
ดำำ�เนิินการควบคุุมดููแลที่่�เหมาะสมปกติิผู้้�ประกอบการจะ
ต้้องแจ้้งจุุดประสงค์์ว่่า จะขอคืืนอากรไว้้ตั้้�งแต่่แรก ทั้้�งนี้้�
เพื่่ � อ ให้้ ส ามารถแยกสิิ น ค้้ า ที่่� จ ะใช้้ เ พื่่ � อ ผลิิ ต ส่่งออกได้้
อย่่างไรก็็ตามศุุลกากรต้้องไม่่ตััดสิิทธิิในการคืืนอากร เพีียง
เพราะเหตุุว่่าไม่่มีีการแจ้้งความประสงค์์ไว้้ตั้้ง� แต่่ขณะนำำ�เข้้า
เพราะในบางสถานการณ์์ผู้ป�้ ระกอบการเองมิิได้้มีเี จตนาจะ
ส่่งออกตั้้�งแต่่แรก แต่่มีีเหตุุการณ์์เปลี่่�ยนไปหลัังจากมีีการ
นำำ�เข้้ามาแล้้ว ดัังนั้้�นจึึงควรให้้คืืนอากรได้้เมื่่�อมีีการปฏิิบััติิ
ครบเงื่่�อนไขของการคืืนอากรแล้้ว

3. การคืืนอากรตามมาตรา 29

สิิทธิิประโยชน์์สำ�ำ หรัับการคืืนอากรตามมาตรา 29
ซึ่่ � ง เป็็ น มาตรการตามกฎหมายศุุลกากร กำำ � หนดขึ้้� น
เพื่่อ� ส่่งเสริิมการส่่งออกและเพิ่่�มศักั ยภาพให้้แก่่อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อมจนถึึงขนาดใหญ่่ให้้สามารถแข่่งขัันในเวทีีโลก
โดยการคืืนเงิินค่่าภาษีีอากรหรืือหนัังสืือค้ำำ��ประกัันค่่า
ภาษีีอากรสำำ�หรัับของที่่�ได้้นำ�ำ เข้้ามาและชำำ�ระอากรหรืือวาง
ประกัันค่่าภาษีีอากรไว้้แล้้ว เมื่่�อได้้นำำ�ไปผลิิตสิินค้้าและ
ส่่งออกตามมาตรา 29 แห่่ง พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ. 2560
โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
3.1 ผู้้�มีสิี ทิ ธิิขอคืืนอากรคืือ ผู้้�นำ�ำ ของเข้้า ซึ่่ง� ผู้้�นำ�ำ เข้้า
เพื่่�อขอคืืนอากรตามมาตรา 29 ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�ผลิิต
หรืือผู้้�ส่่งออกอาจมอบของที่่�นำำ�เข้้าให้้ผู้้�อื่น่� ทำำ�การผลิิตหรืือ
ส่่งออก แต่่ในการส่่งออกจะต้้องระบุุในเอกสารการส่่งออก
ว่่าโอนสิิทธิิให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้าเป็็นผู้้�ขอคืืนอากร
3.2 ขณะนำำ�วัตั ถุุดิิบเข้้ามา จะต้้องชำำ�ระอากรขาเข้้า
และภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มก่่อน เมื่่�อส่่งออกจึึงขอคืืนอากรขาเข้้า
ส่่วนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มสามารถไปเครดิิตภาษีีคืืนในเดืือน
ถััดจากที่่ชำ� �ำ ระไว้้จากกรมสรรพากร การชำำ�ระอากรขาเข้้าสาม
ารถวางหนัังสืือธนาคารค้ำำ�� ประกัันแทนได้้ แต่่ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
ไม่่สามารถวางเงิินค้ำำ�� ประกัันได้้ ต้อ้ งชำำ�ระด้้วยเงิินสดเท่่านั้้น�
เนื่่�องจากประมวลรััษฎากรมาตรา 83/8   ไม่่บััญญััติิให้้
สามารถค้ำำ��ประกัันภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มสำำ�หรัับของนำำ�เข้้าตาม
มาตรา 29

บทความทางวิิชาการ
3.3 วััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้ามาต้้องใช้้เพื่่�อผลิิต ผสม 
ประกอบ หรืือบรรจุุเป็็นสิินค้้าแล้้วส่่งออก ภายใน 1 ปีี
นัับแต่่วัันนำำ�เข้้า เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุสุุดวิิสััยไม่่อาจส่่งออก
ได้้ภายในกำำ�หนดเวลา 1 ปีี ได้้ อธิิบดีีอาจขยายเวลาออก
ไปได้้อีีกไม่่เกิินหกเดืือน
3.4 ก่่อนส่่งสิิ น ค้้ า ออกต้้ อ งยื่่ � น สููตรการผลิิ ต
ต่่อกรมศุุลกากร สููตรการผลิิตเป็็นการแสดงปริิ มาณ
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตต่่อหน่่วยของสิินค้้าสำำ �เร็็จรููป
เพื่่�อประโยชน์์ให้้ทราบปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ไปทั้้�งหมดใน
การส่่งสิินค้้าออก และคำำ�นวณเป็็นค่่าอากรที่่�จะได้้รัับคืืน
3.5 ถ้้าขณะนำำ�เข้้าได้้วางหนัังสืือค้ำำ��ประกัันไว้้
หากไม่่ส่่งออกภายในกำำ�หนดเวลาตามข้้อ 3.3 ต้้องชำำ�ระ
ค่่าภาษีีอากรพร้้อมเงิินเพิ่่�มร้้อยละ 1 ต่่อเดืือน นัับจากวััน
ที่่�รัับของไปจากกรมศุุลกากร
3.6 ต้้องขอคืืนอากรภายในกำำ�หนดหกเดืือนนัับ
แต่่วัันที่่�ส่่งของออกไปนอกราชอาณาจัักร เว้้นแต่่อธิิบดีี
จะขยายระยะเวลาให้้แต่่ต้้องไม่่เกิินหกเดืือน

4. บทวิเคราะห์

จากอนุุสััญญาเกีียวโต (ฉบัับแก้้ไข) ได้้นิิยาม
การคืืนอากร หมายถึึง พิิธีีการศุุลกากรเพื่่�อการคืืนอากร
ขาเข้้าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนเมื่่�อได้้มีีการส่่งออกของที่่�ผลิิต
โดยใช้้วััตถุุดิิบนำำ�เข้้า หรืือวััตถุุดิิบนำำ�เข้้าประกอบอยู่่�ใน
สิินค้้าส่่งออก หรืือมีีการใช้้วััตถุุดิิบนั้้�นในกระบวนการ
ผลิิตสิินค้้าดัังกล่่าว (Consumed in their production)
สามารถคืืนอากรให้้ แ ก่่วัั ต ถุุดิิ บ ที่่� ใช้้ ไ ด้้ เช่่นเดีี ย วกัั บ
ส่่วนสููญเสีียหรืือเกิิดขึ้้�นจากการผลิิต นั่่�นหมายความว่่า
การคืืนอากรสำำ�หรัับวััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อผลิิต ผสม 
ประกอบเป็็นสิินค้้าส่่งออกเป็็นที่่�ยอมรัับของภาคีีสมาชิิก
องค์์การศุุลกากรโลกเป็็นพิิธีีการที่่�เป็็นสากลสามารถ
ดำำ�เนิินการได้้   ประกอบกัับแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์

ในระดัับสากลที่่�มีีหลัักการ “ผู้้�ใช้้เป็็นผู้้�จ่่าย (User Pays
Principle)”เป็็นที่่ย� อมรัับและได้้รับั การแนะนำำ�ในหลายๆ
เขตอำำ�นาจศาลซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงปรััชญาง่่าย ๆ ที่่�ว่่า
ผู้้�บริิโภคต้้องจ่่ายค่่าสิินค้้าและบริิการที่่�พวกเขาบริิโภค  
สิินค้้าที่่�นำำ�เข้้ามาเป็็นวััตถุุดิิบเมื่่�อผลิิต ผสม ประกอบเป็็น
สิินค้้าเพื่่อ� ส่่งออกมิิได้้ใช้้ประโยชน์์ในประเทศอีีกทั้้�ง ผู้้ผ� ลิิต
สิินค้้าก็็มิิใช่่ผู้้�ใช้้สิินค้้านั้้�นๆ  ดัังนั้้�น ภาระค่่าภาษีีอากร
สำำ�หรัับวััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้าจึึงควรคืืนให้้กัับผู้้�นำำ�เข้้า ซึ่่�งถืือ
เป็็นหลัักการที่่�ยุุติิธรรมและมีีประสิิทธิิภาพในการจััดสรร
ทรััพยากร

5. สรุุป

การคืืนอากรตามมาตรา 29 จะคำำ�นวณค่่าอากร
จากปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตต่่อหน่่วยของสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููป (สููตรการผลิิต) จึึงเป็็นค่่าภาษีีอากรที่่�ไม่่เกิินกว่่า
ภาระภาษีีอากรที่่�มีีอยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ส่่งออกจริิงอีีกทั้้�ง
ยัั ง เป็็ น การให้้ สิ ิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ เ ป็็ น การทั่่� ว ไปกัั บ ทุุก
อุุตสาหกรรมมิิ ไ ด้้ ใ ห้้ เ ป็็ น การเฉพาะเจาะจงไม่่เป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์ ใ นการพิิ จ ารณาว่่าการช่่วยเหลืือของรัั ฐ
เข้้าข่่ายการอุุดหนุุน ดัังนั้้�น สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
ด้้ า นมาตรการการคืืนอากรตามมาตรา 29 จึึ ง เป็็ น
การอุุดหนุุนทั่่�วไปอัันไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อภาคีี
สมาชิิกอื่่�นๆ (General Subsidies)
ทั้้�งนี้้� หากเกิิดเหตุุพิิพาท WTO ตั้้�งคณะกรรมการ
พิิจารณาคดีี (Panel) ในการไต่่สวนหากเป็็นสิินค้้าส่่งออก
ที่่�ใช้้สิิทธิิประโยชน์์ตามมาตรการคืืนอากรตามมาตรา 29
จะพิิจารณาเรื่่อ� งการอุุดหนุุนทางการเงิิน ฉะนั้้น� ผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง
กัั บการดำำ �เนิิ นมาตรการการคืืนอากรตามมาตรา 29
ทั้้� ง ผู้้ � ปฏิิ บั ั ติ ิ ง านและผู้้ � ข อคืืนอากรพึึ ง ต้้ อ งระมัั ด ระวัั ง
ในการพิิจารณากำำ�หนดปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตต่่อ
หน่่วยของสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป (สููตรการผลิิต) ให้้สอดคล้้องกัับ
การใช้้วััตถุุดิิบจริิงหากมากเกิินจริิงจะเป็็นการอุุดหนุุนแก่่
ผู้้�ส่่งออกว่่าขััดกัับความตกลงของ WTO
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