
1 | P a g e  
www.dpuprivatelaw2552.wordpress.com 

สรุปคําบรรยายวชิากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คร้ังที่ 3 

โดย ดร. สุธาบดี สัตตบุศย์ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

 

 ในโลกของความเป็นจริงภายใตร้ะบบกฎหมายการคา้โลกของ GATT และ WTO มีการ

เปล่ียนแปลงโลกอยา่งท่ีสุด สหรัฐก็มีการผลกัดนัทางเศรษฐกิจเพื่อใหค้นของตนอยูไ่ด ้แต่เม่ือมีการ

ผลกัดนักนัไปมา ก็ไม่ไดท้าํใหอ้ะไรดีข้ึน เพราะGATT มีอยูห่ลายมาตราท่ีเปล่ียนผูช้นะใหเ้ป็นผูแ้พ ้

และก็เปล่ียนผูแ้พใ้หเ้ป็นผูช้นะ 

GSP  :   Generalized  system  of  Preferences  ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทัว่ไป 

สามารถเปิดดูรายละเอียดไดท่ี้ www.dft.moc.go.th 

 ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นานาประเทศไดมี้ความคิดท่ีจะใหมี้กฎหมายการคา้ระหวา่ง

ประเทศเกิดข้ึนในโลก และหลงัจากปี 1947   จากแนวคิดบนหลกัความเสมอภาค “คนท่ีเก่งกวา่จะ

ชนะ ส่วนคนท่ีอ่อนแอกวา่ยอ่มเป็นผูแ้พ้”  

ปี 1965 (ประมาณ 18 ปีท่ีแลว้ ) ช่องวา่งระหวา่งประเทศท่ีจนกบัประเทศท่ีรวยจะห่างกนั

ไปเร่ือยๆ เน่ืองจากประเทศท่ีร่ํารวยจะมีการแกไ้ขปัญหาต่างๆไปเร่ือยๆ ในขณะท่ีประเทศยากจนยงั

อยูท่ี่เดิม 

 ปกติแลว้ประเทศท่ีดอ้ยพฒันา หรือประเทศกาํลงัพฒันา จะส่งออกสินคา้เกษตร แต่ก็ไดมี้

ความพยายามท่ีจะผลิตสินคา้อุตสาหกรรมมาแข่ง แต่เม่ือแข่งแลว้ก็แพ ้เพราะวตัถุดิบและเงินทุนมี

ไม่เพียงพอ สู้กบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ไม่ได ้

 ในปี 1965 น้ีเอง ประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นรัฐอธิปไตย ก็ไดน้าํสินคา้ของตนออกขายแข่ง

กบัประเทศอ่ืนๆบา้ง ตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดแรกท่ีเร่ิม และมีสินคา้จากรประเทศต่างๆเขา้มาใน

ประเทศเป็นจาํนวนมาก 

Ex

- ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ตน้ทุนการผลิต 1,000  

  ออสเตรเลีย มีการเก็บภาษีสินคา้นาํเขา้ 60 %  มีตน้ทุนในการผลิตสินคา้ของตน 800 

- ประเทศกาํลงัพฒันา  ตน้ทุนการผลิต 1,200 

ดว้ยเหตุน้ีทาํใหสิ้นคา้ของประเทศกาํลงัพฒันาไม่สามารถสู้สินคา้จากประเทศออสเตรเลียได้

เน่ืองจากมีราคาแพงกวา่ ทาํใหสิ้นคา้ขายไม่ได ้ออสเตรเลียจึงใหสิ้ทธิแก่ประเทศกาํลงัพฒันา ให้

จ่ายภาษีเพียง 5%  เฉพาะประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ GATT เท่านั้น 

กรณีน้ีขดัต่อท่ีประชุมของ GATT จึงตอ้งนาํมาตรา 25 ( 5 ) มาใช ้โดยใหเ้วลา 10 ปีในการให้

สิทธิพิเศษน้ีกบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ีเป็นสมาชิกของ GATT จ่ายภาษีนอ้ยกวา่ประเทศอ่ืน คือจ่าย

เพยีง 5%  
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การใช ้GSP เป็นการช่วยเหลือสินคา้จากประเทศกาํลงัพฒันาโดยการลดภาษี (ใหเ้สียภาษีตํ่า

กวา่) เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง ตามวตัถุประสงคข์อง GATT คือ ตอ้งการใหก้าํแพงภาษีลดลง 

ตอ้งการทาํลายกาํแพงภาษีใหห้มดไป 

ขอ้ดีของ GSP   

 ปัจจุบนั ประเทศไทยไดเ้รียนรู้การผลิตเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน

และผลิตสินคา้ในประเทศมากมาย ระบบGSP น้ีทาํใหค้นไทยได ้Learning by doting 

ทาํใหก้าํแพงภาษีในโลกลดลง เพราะเป็นการลดกาํแพงภาษีใหก้บัประเทศท่ีดอ้ย

พฒันา เพราะประเทศดอ้ยพฒันาไม่มีความสามารถในการผลิต 

 ระบบGSP เป็นระบบ AID – Trade คือเป็นการเก็บภาษีจากสินคา้ เพื่อนาํมาพฒันาประเทศ 

 

คาํถาม : ทาํไมกระทรวงพาณิชย ์หรือรัฐบาลจึงอา้งวา่คนไทยยงัใช ้GSP ไม่หมด ? 

คาํตอบ : เพราะอาจมีการดึงเอา GSP มาใชไ้ม่หมด เน่ืองจากไทยมีการผลกัภาระการเสียภาษีใหแ้ก่  

  ผูบ้ริโภค ทาํใหมี้การขายสินคา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน และภาษีท่ีลดลงก็จะคืนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

  บา้ง และก็นาํมาพฒันาประเทศบางส่วน 

 

 ในอดีตลาวไม่ไดป้ระโยชน์จาก GSP เลย เพราะไม่มีประเทศใดเขา้ไปผลิตสินคา้ใน

ประเทศลาวเลย แต่ไทยสามารถเติบโตไดม้ากเพราะ ระบบ GSP มีการส่งเสริมใหป้ระเทศอ่ืนๆเขา้

มาผลิตสินคา้ในประเทศไทยมากข้ึน 

 GSP ตอ้งการใหผ้ลประโยชน์ตกอยูก่บัประเทศท่ีดอ้ยพฒันา จึงมีการพิจารณาถึงเร่ืองตน้

กาํเนิดของสินคา้ดว้ย  

ตน้กาํเนิดสินคา้

- Value Act  ซ่ึงแต่ละประเทศจะเป็นผูก้าํหนด  

 ( Rule of origin )  

Ex   

 เม่ือประเทศต่างๆไดน้าํระบบGSP มาใชท้าํใหป้ระเทศท่ีพฒันาแลว้ไดรั้บความเสียหาย 

กลายเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาไดเ้ติบโต (ขยายกิจการ) 

หากสินคา้ท่ีจะส่งไปประเทศอ่ืนๆ เดิมเป็นผา้ลูกไม ้ไดถู้กตดัออกมาเป็นชุดแต่งงาน เช่นน้ีถือ

วา่เป็น Value Act ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางศุลกากรได ้

 แต่ การให ้GSP ก็มีขอ้จาํกดัไว ้โดยไม่ไดเ้จาะจงใหก้บัประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงแต่

ใหก้บัประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ถา้ประเทศท่ีไดรั้บสิทธิน้ีแลว้ในยอดปีท่ีผา่นมาไดย้อดนาํเขา้เท่ากบั

อตัราท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ในปีถดัไปก็อด 

Ex  ไทยส่งไมอ้ดั หรือ ถัว่ลิสง ไปประเทศ A แลว้มาอา้งขอใชสิ้ทธิตามระบบ GSP  

- เม่ือมีการตรวจสอบแลว้พบวา่ปีท่ีแลว้ไดย้อด 99% อีก 1% ท่ีเหลือเป็นของประเทศอ่ืน  

- เช่นน้ี ปีน้ีไทยก็จะมาขอใชสิ้ทธิตาม GSP ไม่ได ้
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FTA  :  Free Trade Area  ( เขตแลกเปล่ียนเสรี ) หลกัเกณฑ์น้ีอยูใ่นมาตรา 24 ของGATT เป็นการ

ทาํลายโลกทั้งหมดไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม หรือภาษา 

 มาตรา 24 เป็นขอ้ยกเวน้ของมาตรา 1 ท่ีทาํใหรั้ฐสมาชิกสามารถใหสิ้ทธิพิเศษระหวา่งกนั

ได ้ 

 ปี 1947 GATT เป็นสนธิสญัญาท่ีมีรัฐสมาชิก 23 รัฐ ท่ีมาร่วมทาํความตกลงกนั ต่อมาปี 

1957  6 ประเทศ ( G  N  L  B  F  I  ) ไดอ้า้งวา่การนาํสินคา้มาขายสู้สหรัฐ กบัญ่ีปุ่นไม่ได ้เพราะ

สองประเทศน้ีมีกาํลงัในการผลิตสินคา้มากกวา่  หลงัจากนั้นก็มีประเทศมาร่วมเป็นสมาชิกกบั

GATT อีก ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีสมาชิก 27 ประเทศ 

  ปี 1967  ประเทศไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ไดร่้วมกนัตั้งเขตเสรี ( 

Bangkok Declaration ) 

 การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ ( Regional  Trading Group – RTG ) ไดมี้การยกเลิกกาํแพง

ภาษี เพื่อสาระสาํคญัทางพาณิชย ์ถือไดว้า่เป็นการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 

 FTA ใหสิ้ทธิพิเศษการปลอดภาษี เฉพาะรัฐสมาชิก 

 

คาํถาม :  ทาํไม GATT จึงยอมใหมี้มาตรา 24 เป็นขอ้ยกเวน้ มาตรา 1 ได ้? 

คาํตอบ :  เพราะตามหลกัเกณฑข์อง GATT ตอ้งการใหมี้การลดกาํแพงภาษี ซ่ีงมาตรา 24 น้ีก็มีการ

ลดกาํแพงภาษีกนัเองในกลุ่ม ทาํใหไ้ม่มีอุปสรรคทางการคา้ 

 

Custom  Union – CU คือสหภาพศุลกากร 

CU ต่างกบั FTA ตรงท่ีวา่ FTA ตอ้งการใหมี้การลดกาํแพงภาษีระหวา่งประเทศสมาชิก ซ่ึง

GATTใหถื้อวา่เป็นขอ้ยกเวน้  ในขณะท่ี CU ตอ้งการใหย้กเลิกกาํแพงภาษีระหวา่งกนั 

CU (การยกเลิกกาํแพงภาษีระหวา่งกนั) ตอ้งมี Trade Creating คือ สร้างใหเ้กิดการคา้ท่ี

เพิ่มพนูข้ึน  หา้ม 

บรรดารัฐสมาชิกต่างรักษาระดบักาํแพงภาษีของตนไว ้อตัราภาษีภายนอกร่วมกนั ( 

Common Exterior Tariff ) คนท่ีไม่ใช่สมาชิกก็จะนาํสินคา้ไปเสียภาษีท่ีประเทศท่ีเป็นสมาชิกก่อน 

เพื่อใหมี้การปิดฉลากสินคา้เป็นของประเทศท่ีเป็นสมาชิก เม่ือส่งสินคา้นั้นมาไทย จึงเสียภาษี 0% 

Diverting กบัประเทศอ่ืนตอ้งใหเ้ขาคา้ขายไดม้ากข้ึนดว้ย 

การท่ีประเทศไทยมีการเก็บภาษีสูง เน่ืองจากเป็นการป้องกนัการขายสินคา้ภายในประเทศ 

Ex 

 

นมผงของไทย ไทยกนัไม่ใหมี้การนาํเอานมผงจากต่างประเทศเขา้มาในไทย เพราะกลวันมผง

ของไทยขายไม่ได ้

ตลาดเดียว ( Economic Community ) ไดมี้การเคล่ือนไหวสินคา้ , แรงงาน , บริการ ,ทุน  
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ขอ้ดีขอ้เสียของ FTA  

1. ทาํใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

ขอ้ดี   

2. ทาํใหมี้การลงทุนมากข้ึน 

3. เป็นลดค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

4. ทาํใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบจากสถานท่ี สามารถยา้ยฐานการผลิตไดง่้าย 

5. เป็นการเพิ่มยอดทางการคา้ 

1. ทาํใหรั้ฐบาลสูญเสียอาํนาจในการบริหารประเทศ 

ขอ้เสีย 

2. มีผลกระทบต่อวฒันธรรมและภาษา 

3. มีการเคล่ือนยา้ยการผลิตท่ีมีตน้ทุนสูง ยา้ยไปยงัประเทศท่ีมีตน้ทุนตํ่า  

4. ทาํใหเ้กิดการยา้ยแรงงาน ( ต่อไปไทยตอ้งรับคนงานพม่ามาทาํงาน ) 
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