บทที่ 4

การวิเคราะหประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ความตกลงการคาเสรี1

ความตกลงการคาเสรีหรือความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีเปนชื่อของความตกลงที่ประเทศภาคี
ความตกลงนั้นๆ จะตกลงกันวาจะใชชื่อวาอยางไร แตไมวาจะเรียกชื่อเชนไร ความตกลงดังกลาวเปน
สนธิสั ญ ญาหรื อความตกลงระหวางประเทศที่ ผู กพัน รั ฐ ที่ แสดงเจตนาทํ าความตกลงนั้ น ๆ ตามหลัก
กฎหมาย Pacta Sunt Servanda หรือสัญญายอมตองผูกพัน2 ดังนั้นเมื่อรัฐไดแสดงเจตนารมณใดใน
ความตกลงใดๆ ย อมตองผู ก พัน ปฏิบั ติต ามความตกลงนั้ น ๆ หากละเมิ ดพั น ธกรณี ที่ กํ าหนดไวใ น
ความตกลงนั้นๆ ยอมกอใหเกิดความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) ตอรัฐอื่นๆ ที่เปนคูภาคี
แหงความตกลงนั้น และไดรับความเสียหายจากการละเมิดพันธกรณีของรัฐดังกลาวขางตน
คําวา FTA (Free Trade Agreement) หมายถึง กรณีที่ประเทศไทยไดทําความตกลงกับประเทศ
คูคาหรือภาคีตางๆ ในระดับทวิภาคี กลาวคือ “ความตกลงการคาเสรี ” ตางจากคําวา FTA ที่หมายถึ ง
Free Trade Area หรือ “เขตการคาเสรี” ดังนั้น FTA ที่กลาวกันในขณะนี้ เปนความตกลงที่ไทยทํากับ
คูภาคี ภายหลังการเจรจารอบโดฮาเพื่อการพัฒนาลมเหลวลงหรือหยุดชงักลง ทําใหประเทศตางๆ หันมา
เจรจาความตกลงการค าเสรี ใ นระดับ ทวิ ภาคีกั น มากขึ้น เพื่อ แก ไ ขปญ หาการไม ส ามารถบรรลุผ ล
การเจรจาในรอบการคาโดฮาดังกลาว ภายใตกรอบการเจรจาขององคการการคาโลก
ความตกลงดัง กลาวมี การจั ดทําขึ้นหลายระดับ ไม วาจะเปน ระดับทวิภาคี (Bilateral) ระดับ
พหุภาคี (Multilateral) หรือระดับภูมิภาค (Regional) ซึ่งความตกลงในระดับภูมิภาคก็คือความตกลงใน
ระดับพหุภาคี หรือความตกลงหลายฝายที่จํากัดรัฐภาคีสมาชิกในภูมิภาคนั้น โดยอาจจะมีสมาชิกตาม
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ในบทนี้จะมีขอคิดเห็นของ ดร.พรชัย ดานวิวัฒน ประกอบในบางประเด็น โดย ดร.พรชัย เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายที่ให
ขอ คิด เห็ นต อ การศึ กษาโครงการฯ ในการวิ เ คราะหป ระเด็น ทางกฎหมายที่เ กี่ ยวกับ การคา เสรี ป จจุ บัน ดํา รงตํ าแหน งรองอธิบ ดีก รม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
2

ขอ 26 และวรรคอารัมภบทที่ 3 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969

กลุมวัตถุประสงค หรือตามเปาหมายที่มาทําความตกลงกัน กลาวคือ ความตกลงการคาเสรี เปนความ
ตกลงที่ไดกระทําขึ้นระหวางรัฐตอรัฐ หรือตอองคการระหวางประเทศ โดยมีเจตนารมณที่จะผูกพันตาม
ความตกลงที่ไดกระทําขึ้นระหวางกัน และอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ อีกทั้งไดกระทํา
กันขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยรัฐภาคีมีเจตจํานงคโดยสมัครใจที่จะกระทําขึ้น ซึ่งองคประกอบดังกลาว
มีฐานะเปนความตกลงระหวางประเทศ หรือที่เรียกวาสนธิสัญญา ทั้งนี้ตามบทนิยาม คําวา “สนธิสัญญา”
ซึ่งนิยามไวในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา วาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่ง คําวา
สนธิสัญ ญานั้ น อาจจะมีชื่ อเรียกตางๆ ไดห ลายๆ ลักษณะ เช น สนธิสั ญ ญา อนุสั ญ ญา ความตกลง
ปฏิญญา หนังสือแลกเปลี่ยน ตราสาร เปนตน และสนธิสั ญญานั้น สามารถทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรื อ
หลายฉบับ หรือเปนตราสารโตตอบกันก็ได ความตกลงหรือสนธิสัญญานั้น ไมวาจะมีชื่ออยางไรก็มีฐานะ
ทางกฎหมายที่เทาเทียมกันทั้งสิ้น
ความตกลงการคาเสรี ที่ประเทศไทยทํากับคูภาคีจึงมีฐานะเปนสนธิสัญญา และยอมผูกพันรัฐ
หรื อคูภาคีใ นการที่ จะตองอนุ วัต รการตามสนธิสั ญ ญาหรื อความตกลงเหลานั้ น ดัง นั้ น หากรั ฐใดหรื อ
องคการระหวางประเทศใดๆ ที่ไดตกลงทําสนธิสัญญา ความตกลงใดๆ โดยชอบภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศแลว ยอมตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้นๆ หากไมปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต
ความตกลง ยอมกอใหเกิดความรับผิดชอบตอรัฐ หรือคูภาคีฝายอื่น หรืออีกฝาย แลวแตวาเปนความตกลง
ในระดับใด ฝายที่ไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา ความตกลงนั้นๆ ยอมมีความรับผิดชอบ ทั้งตามที่ไดกําหนด
ไวในความตกลง และการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นดวย
ดังนั้นหากประเทศไทยซึ่งไดทําความตกลงการคาเสรีไปแลวไมอนุวัตรการตามความตกลงจึง
ตองรับผิดชอบตอคูภาคี โดยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงจําเปนตองพิจารณาใหดีเสียกอนที่จะไปผูกพันตาม
ความตกลงใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศไทยในระยะยาว เนื่องจากประเทศไทยตอง
ผูกพันตองปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ไดกระทําขึ้นภายใตความตกลงเหลานี้ จนกวาจะมีการเจรจาแกไ ข
เปลี่ยนแปลง และเปนที่ตกลงทั้งสองฝาย หรือทุกฝายแลวแตกรณี หรืออาจจะตองยกเลิกความตกลง
นั้นๆ หากไดมีการตกลงกันไวเชนนั้นในสนธิสัญญาแลว
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของความตกลงหรือพันธะภายใต WTO กับ FTA นั้น WTO เปน
ความตกลงระดับสากล หรือระดับระหวางประเทศ โดยมีสมาชิกเกือบทั้งโลกรวมกันกําหนดหลักเกณฑ
ในการขจั ดอุปสรรคทางการคา โดยมี ความมุ ง หมายหลักคือการลด หรื อยกเลิกอุปสรรคทางการคา
ทั้งอุปสรรคที่เปนภาษีอากร (Tariff Barriers) และที่ไมใชภาษีอากร (Non Tariff Barriers) โดยเดิมที
GATT เนนที่การลดอุปสรรคทางภาษีอากร ในการคาสินคา (Trade in Goods) โดยไมครอบคลุมถึงการ
เปดเสรีทางดานการลงทุนและการคาบริการ และไมครอบคลุมกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตอมาจึงไดมี
การเพิ่มเติม แกไข ในเรื่องของการขจัดอุปสรรคการคาบริการ ซึ่งมีลักษณะที่ตองเกี่ยวของกับการลงทุน
ดวย โดยเฉพาะใน Mode 3 Commercial Presence รวมทั้งเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และ
เกี่ยวของกับการขจัดอุปสรรคของการคาที่เกี่ยวกับมาตรการทางการลงทุนดวย แตยังไมมีการกําหนด
หลักเกณฑในการเปดเสรีทางดานการลงทุน
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สวนความสัมพันธระหวางพันธะภายใต GATT/WTO และ FTA ในระดับทวิภาคี เห็นไดชัดเจน
วาเปนการเพิ่มเติมพันธะความผูกพันที่อยูนอกเหนือความตกลงภายใต WTO เชน กรณี TRIP – PLUS,
TRIM – PLUS เปนตน แตยังคงรับรองที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของ GATT/WTO ดวยในสวนที่ยังเปน
ความผูกพันหลักทั่วไป แตสวนใดที่ไมไดมีการตกลงไวใน GATT/WTO คูภาคียอมตองปฏิบัติตามความ
ผูกพันหรือพันธภายใต FTA ที่มีความกาวหนา หรือผูกพันยิ่งไปกวาความตกลงใน GATT/WTO ในกรณี
นี้ เทากับเปนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรอบ ระเบียบ ขอบังคับใหมๆ ซึ่งตอไปยอมสามารถนําเขา
ไปผนวกในกรอบของ GATT/WTO ไดโดยงาย ในกรณีนี้ทําใหอํานาจตอรองภายใต GATT/WTO ของ
ประเทศกําลังพัฒนาภายใตองคการการคาโลกยอมหมดไปดวย และนํามาสูการเจรจาในระดับทวิภาคีที่
ดําเนินอยูในขณะนี้
ประเด็นทางดานกฎหมายในบทนี้สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้

4.1

กระบวนการทําสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกระบวนการทําสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีขอควรพิจารณาโดยสังเขปดังตอไปนี้ คือ
ปญหากระบวนการทําสนธิสัญญาและรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 190


ในสวนกฎหมายภายในไดทําการศึกษาวิเคราะหกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา 190 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนั ง สื อสั ญญาใดมี บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่ น อกอาณาเขตซึ่ ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญ ญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจง
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ตอรั ฐ สภาเกี่ยวกับหนั ง สื อสั ญ ญานั้ น ในการนี้ ใ ห ค ณะรั ฐ มนตรี เสนอกรอบการเจรจาตอรั ฐ สภาเพื่ อ
ขอความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนั งสื อสั ญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จ ะแสดงเจตนาให มีผ ลผู กพัน
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็วเหมาะสมและเปนธรรม
ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคาหรือการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม”
กลาวคือโดยหลักพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญา ทั้งนี้เพราะ
ตามรัฐธรรมนูญของไทย พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาไดนํามาบัญญัติไวในหมวด 9 วาดวย
คณะรัฐ มนตรี จึ ง หมายความดวยวา อํานาจในการทําสนธิสั ญญานั้น เปน ของคณะรั ฐมนตรี ห รือฝ าย
บริหารและพระมหากษัตริยไดทรงใชพระราชอํานาจนี้ผานทางคณะรัฐมนตรี
สวนวรรคสองเปนกรณีที่ประเทศไทยจะทําสนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับ
กรณีดังกําหนดไวในวรรค 2 นั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อผานการความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภา
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
ในวรรคสองนี้ มี สิ่ง ที่ จ ะตองพิเคราะห อยางมากหลายประเด็น ประเด็น แรก คือ เขต
อํานาจซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในขอ 4.6.1 ของบทนี้
ในรั ฐธรรมนู ญใหม ยัง ครอบคลุมถึ งกรณี ทําสนธิสัญ ญาความตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจดวย เชน FTA ตางๆ เวลานี้ เพื่อใหประชาชนเจาของประเทศเปนผูตัดสินใจระบบ
เศรษฐกิจที่เปดเสรีดวยตนเองวา หากมีการเปดเสรีแลวมีผลกระทบตอคนชาติอยางไร สมควรที่จะไป
ผูกพันหรือไมจึงใหผนวกกลุมของสนธิสัญญานี้เขาไปดวย วรรคสองทั้งหมดตองผานสภาเปนเงือ่ นไขของ
การไปทําสนธิสัญญา
สิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่งอีกประการคือประเทศไทยใชคําวา “หนังสือสัญญา” เมื่อเปน
หนังสือสัญญาก็ตองเปนลายลักษณอักษร แตการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศจะมีอยูหลายลักษณะซึ่ง
อาจรวมไปถึง ความตกลงดวยวาจาดวย เนื่ องจากอนุ สัญ ญากรุง เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสั ญญา
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ไมไดมีผลกระทบตอสนธิสัญญาที่แมไมไดอยูภายใตบทนิยามของอนุสัญญากรุงเวียนนาก็ตาม ก็ไมไดทํา
ใหสนธิสัญญานั้นๆ เปนโมฆะหรือสิ้นผลไป3
นอกจากนี้ แนวทางการปฏิบัติแบบสมัยใหมที่มีกาวหนาทางเทคโนโลยี สนธิสัญญาอาจ
กระทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรโดยมีรูปแบบที่ทันสมัย เชน การตกลงเจรจาทางสื่ออิเล็กโทรนิคส หรือ
จดหมายอิเล็ กโทรนิ คส (e-mail) หรื อ การส ง ขอความการตกลงทางโทรเลข แฟกซ เทเลกซ หรื อ
แมกระทั่งการบันทึกขอความการตกลงในแผนดิสก แลวนํามาพิมพเปนลายลักษณอักษรก็ได แมแตการ
ลงนามที่กระทําโดยวิธีอิเล็กโทรนิคส (Electronic signature) หรือกระทําโดย Smart Card อาทิ กรณี
ประธานาธิบดีคลินตันทําความตกลง (Communique on electronic commerce) กับนายกรัฐมนตรี
Ahern แห ง Irish โดยสื่ ออิเล็กโทรนิคส ถือวามีผ ลบังคับสมบูร ณใ นฐานะสนธิสัญ ญาตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ4
ภายใตมาตรา 190 ไมไดครอบคลุมถึงความตกลงดวยวาจา แตผูศึกษาเห็นวาก็สามารถ
เขียนไวในพระราชบัญญัติวาหนังสือความตกลงดังกลาวจะใหครอบคลุมไดขนาดไหน ประกอบกับรางที่
กระทรวงการตางประเทศนําเสนอกฤษฎีกา ไดนิยาม “หนังสือสัญญา” หมายความวา “ความตกลงเปน
หนังสือระหวางรัฐบาลไทย หรือราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศ รัฐตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศ” ประเด็นนี้ ขอตั้งไวเปนประเด็นสําคัญ เพราะวันขางหนาหากมีการทําความตกลงแบบ
ไรกระดาษ (paperless) ก็จะไมตกอยูภายใตมาตรา 190 วรรคสองนี้
วรรคสองนี้ก็เปนปญหามากที่ฝายบริหารตองพิจารณาวาสนธิสัญญาใดเขาขายวรรคสอง
หรือเปลา ซึ่งประชาชนคนไทยก็ไมประสงคใหฝายบริหารไปทํา FTA ที่มีขอบทที่กระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศโดยประชาชนไมอาจจะรูชะตากรรมได การเปดเสรี นั้นจะมีผลดี
ถาเปดเสรีแลวไทยรูจักที่จะแสวงหาประโยชนจากตลาดที่เปด ซึ่งนั้นหมายความวาไทยตองมีศักยภาพสูง
ที่จะแสวงหาประโยชนจากตลาดที่เปดและมีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาคูแขง หากไทยยังไมพรอม
กฎหมายไทยก็มีชองโหวอยูมาก อีกทั้งระดับบังคับการก็ไมมีประสิทธิภาพ ปญหาที่ตามมา คือ ประเทศ
ไทย เปดตลาดใหผูอื่นมาแสวงหาประโยชนเสียมากกวา
ปญหาอีกประการที่จะตองตีความคือสนธิสัญญาใดที่ตองมีกฎหมายออกมาอนุวัตรการ
ตามในระดับพระราชบัญญัติ กลาวคือตองมีพระราชบัญญัติออกมาบังคับเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญา
กรณีนี้ อาจจะมีการหลีกเลี่ยงโดยออกกฎหมายใหมรองรับไวเลยกอนที่จะไปทําสนธิสัญญาก็จะไมเขา

3

ถอยคําในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 หมายความวาความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ทําดวย
วาจาอาจจะเปนสนธิสัญญาตามความหมายของอนุสัญญานี้ สวนถอยคําตามรัฐธรรมนูญซึ่งใชคําคําเดียวกันนี้มาโดยตลอดยอมเปนไป
ภายใตหลักการที่วาดวยความตกลงนั้นตองทําเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ไมรวมถึงความตกลงทางวาจา (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
4

การสรุปวาการสงโทรสารถึงกันเปนสนธิสัญญาเมื่อมีการลงนามของผูมีอํานาจลงนามแลวอาจไมถูกตอง คงตองพิจารณาดวย
วาครบองคประกอบของการเปนสนธิสัญญาหรือไม (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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เงื่อนไขกรณีนี้ ปญหานี้เริ่มมีการทําในกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่ไทยตองบังคับการใหเปนไปตาม
หลักกฎหมายของอเมริกา ดังนั้นกอนที่จะลงนามกันก็มีการแกไขกฎหมายทรัพยสินทางปญญาไวแลว
อยางนี้ก็มีปญหาในทางปฏิบัติ หรือแทนที่จะออกพระราชบัญญัติกลับออกกฎหมายในระดับอื่น หรือใชวิธี
อื่น ในการอนุวัตรการตามก็ส ามารถทํ าได เปนปญหาทางปฏิบัติเช นกัน ยกตัวอยางเช น การเจรจา
เกี่ยวกับการลดภาษีศุลกากรไดมี การออกกฎหมายหลักไวแลว โดยไดรั บความเห็ นชอบจากสภาให
อํานาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร เวลาตองลดอัตราภาษีใดก็เพียงแตออกเปนกฎหมายระดับรองได
โดยไมตองเขาสภาอีก ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญเกาปญหาตามมาคือตามรัฐธรรมนูญใหม ในเมื่อเรื่องนี้ไปเขา
วรรคสองที่เพิ่มเติมเขามาใหมจะถือเปนกรณีที่ตองเห็นชอบในแตละสนธิสัญญาความตกลง ที่ตองลด
ภาษีศุลกากรอีกหรือไม หรือคงไวตามที่สภาไดเคยใหอํานาจไวแลวตามรัฐธรรมนูญฉบับเกา ซึ่งนาจะ
พิจารณาวาเขาวรรคสองรัฐธรรมนูญใหมเพราะเกี่ยวกับการคา ดังนั้นสิ่งที่เคยกระทําไดโดยไมตองเขา
สภาในการลดอัตราภาษีก็เห็นจะตองเขา เพราะไปผูกพันกับเงื่อนไขเรื่องกระทบตอการเงิน รายไดของ
แผนดินประเด็นนี้คงตองมีการวิพากษความเห็นแตละฝายตอไป
ตอมาวรรคสามเปนกระบวนการภายในของไทยเราตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญใหมวา
กอนจะไปทําสนธิสัญญาตองใหขอมูลเบื้องตนเสียกอนวาจะไปทําสนธิสัญญาอะไร ครอบคลุมเรื่องใด
ลักษณะเปนอยางไร ไปศึกษาหาขอมูล ผลดี ผลเสียมาแลวหรือยัง กระทบใคร ภาคสวนไหนหรือเปลา
เพื่อใหตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ
ตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบดวย เพื่อการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวจึงนําเขาสูการพิจารณาเพื่อขอ
ความเห็นชอบกลั่นกรองอีกชั้นและเห็นชอบในหลักการของประชาชนในเบื้องตน ในชั้นนี้ การไปเจรจา
การทําความตกลงโดยละเอียดตามกฎหมายระหวางประเทศยังคงเปนของฝายบริหารและผูแทนที่ไดรับ
มอบอํานาจเต็มไปเจรจา
เมื่ อ ได ศึก ษาสนธิ สั ญ ญาเกี่ ยวกั บการเป ดเสรี แ ละ FTA ตลอดจนสนธิ สั ญ ญาทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกวาหกพันฉบับแลวทั่วโลกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี พบวาไทยเรายังมีปญหาอยู
อยางมาก แมแตการไปเจรจากับประเทศมหาอํานาจที่เสนอรางสําเร็จรูปมาแลว ประเทศไทยมีอํานาจ
ตอรองที่นอยกวาและแกไขรางที่เสนอไมไดมากนัก เนื่องจากประเทศมหาอํานาจคูเจรจาจะอางกฎหมาย
ภายในวา รางที่เสนอมานั้นผานการอนุมัติจากสภา Senate แลวแกไขไมได หากจะแกไขตองนํากลับไป
ผานความเห็นชอบใหม และคอนขางแนนอนวาจะไมผานความเห็นชอบดวย5
วรรคสี่มีปญหาที่จะขัดของในทางปฏิบัติเนื่องจากการลงนามเพียงอยางเดียวก็อาจจะ
เปนการแสดงเจตนาผูกพันสนธิสัญญาโดยรัฐแลว ซึ่งมีวิธีการแสดงเจตนาในการผูกพันตามสนธิสัญญา
5

หากไทยซึ่งมีอํานาจตอรองนอยยังคงอางวาไมสามารถยืดหยุนไดเพราะสภาใหความเห็นชอบกรอบในการเจรจามาแลว ก็ตอง
พิจารณาตอไปดวยวา กรณีเชนนี้ ประเทศคูคาเจรจาของไทยอาจไมประสงคจะเจรจากับไทย และหากไทยกลับไปขอกรอบการเจรจาใหม
อีก ก็เทากับวาความเห็นชอบของรัฐสภาไมอาจนําไปใชอางไดอีกวาไทยตองเจรจาภายในกรอบเชนนั้น (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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โดยรัฐ หลายวิธี6 เชน การลงนาม (Signature)7 การแลกเปลี่ยนตราสาร (Exchange of instruments)8
การใหสัตยาบัน (Ratification)9 การยอมรับ (Acceptance)10 การใหความเห็นชอบ (Approval)11 การ
ภาคยานุวัติ (Accession)12
ดังนั้นในวรรคสี่นี้หากบุคคลที่ไปทําสนธิสัญญาแลวแสดงเจตนาผูกพันรัฐโดยวิธีลงนาม
Signature เลยเทากับผูกพันรัฐทันทีโดยไมตองมาขอการใหสัตยาบันหรือเห็นชอบอีก กรณีนี้วรรค 4 จึงมี
ปญหาในทางปฏิบัติแนนอน แตก็มีวิธีแก กลาวคือ ตองเพิ่มเติมลงไปในรัฐธรรมนูญกอน วรรคนี้วาใน
กรณีการทําสนธิสัญญาตามวรรคสองนั้นตองไมแสดงเจตนาผูกพันรัฐโดยการลงนาม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
การทําสนธิสัญญาตามวรรคสองตองมีการใหสัตยาบันเสมอ จะไปกําหนดใหผูกพันโดยการลงนามเพียง
อยางเดียวไมได
อยางไรก็ตาม หากการไปลงนามผูกพันรัฐโดยการลงนามอยางเดียวโดยมิไดขอความ
เห็น ชอบจากรัฐสภาหรือถื อวาขัดตอมาตรา 190 นี้แลว การลงนามโดยไมผานรัฐ สภายอมสามารถ
กลาวอางได เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่มีความสําคัญอยางยิ่ง13 ผิดกับกรณีที่ทําสนธิสัญญาแลว
แตยังไมอาจปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญานั้นเพราะยังขาดกฎหมายภายในมารองรับซึ่งฝายที่
ประสบปญหานี้ไมสามารถอางมาเปนเหตุไมผูกพันตามสนธิสัญญานั้น
สรุปปญหาของวรรคสี่คือถอยคําผิดพลาดตรงที่บัญญัติวาเมื่อลงนามในหนังสือสัญญา
ตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันรัฐ เปนการบัญญัติที่ผิดหลักกฎหมายสนธิสัญญา
เพราะหากผูมีอํานาจเต็มในการทําสนธิสัญญาไปแสดงความผูกพันโดยวิธีลงนาม Signature เสียแลวก็จะ
ไมมาขอรับการใหสัตยาบันอีก ซึ่งจะเปนการผิดตอวรรคสอง ประเด็นนี้จึงเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตองใหศาล
รัฐธรรมนูญมาตีความ
สวนวรรค 5 รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมี กฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรื อมี ผ ลผู กพัน ดานการคา หรื อการลงทุ น อยางมี นั ยสํ าคัญ รวมทั้ ง การแกไ ขหรื อเยียวยาผู ไ ดรั บ
6

ขอ 11 ของอนุสัญญา ฯ

7

ขอ 12 ของอนุสัญญา ฯ

8

ขอ 13 ของอนุสัญญา ฯ

9

ขอ 14 ของอนุสัญญา ฯ

10

เพิ่งอาง

11

เพิ่งอาง

12

ขอ 15 ของอนุสัญญา ฯ

13

ขอ 46 ของอนุสัญญา ฯ
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ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชน
กับผูที่ ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสื อสัญญานั้น และประชาชนทั่ วไป ตามวรรคนี้เปนการ
กําหนดใหรัฐบาลตองไปออกกฎหมายวาดวยกระบวนการทําสนธิสัญญาที่มีผลตามวรรคสอง เพื่อเปน
หลักเกณฑและสามารถกลาวอางกับประเทศคูภาคีไดวาการณสิ่งใดยังไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ทําสนธิสัญญานั้นกระทําไมได ซึ่งทําใหการไปทําสนธิสัญญามีความรัดกุมและตรวจสอบได ไมใชเปน
อํานาจโดยเด็ดขาดของผูแทนที่ไปเจรจาตามที่เคยเปนมากอน ซึ่งใหอํานาจกวางขวางเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง
การใชดุลยพินิจในการเจรจา/ตอรอง/ตัดสินใจกรณีนี้ทางกระทรวงตางประเทศไมคอยจะเห็นดวย เพราะ
ไปลิดรอนอํานาจในการเจรจาและตัดสินใจคอนขางมากอางวาขาดความคลองตัว14
วรรคทายเปนการกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยลักษณะของสนธิสัญญาตาม
วรรคสองวาสนธิสัญญาใดเขาขายวรรคสองหรือไม กลาวคือกระทบตอกระบวนการที่จะตามมาตามวรรค
สาม สี่ และหาดวย หากไมเขาวรรคสองก็ไมตองดวยบทบัญญัติในเรื่องที่ตองผานสภาและกระบวนการ
อื่นๆ รวมทั้งกฎหมายใหมเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาดวย
จะเห็นไดวาการทําความตกลงระหวางประเทศจะตองอยูบนพื้นฐานแหงหลักกฎหมาย
สนธิสั ญ ญาระหวางประเทศสํ าหรั บทุ กประเทศ และตองสอดคลองกับกฎหมายภายในดวย สํ าหรั บ
ลักษณะทางกฎหมายของการทําความตกลงการคาเสรีดังนี้
4.1.1 ประเภทของกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามสนธิสัญญา
ประเภทของกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญไทยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

14

การที่รัฐสภามีสวนในการใหความเห็นชอบเชนนี้เปนสิ่งที่ดี แตจะกลาววาไมตองการใหผูเจรจามีอํานาจเด็ดขาดอาจจะยังไม
ถูกตองนัก เพราะหากสนธิสัญญาใดที่เขาขาย ม.190 วรรค 2 และรัฐสภาไมเห็นชอบสนธิสัญญานั้นยอมตกไป ฝายบริหารไมเคยโตแ ยงวา
ทําใหสูญเสียอํานาจในการเจรจา แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยูเสมอก็คือ 1) อํานาจในการทําสนธิสัญญา ซึ่งรวมถึงอํานาจในการเจรจานั้นเปน
อํานาจของฝายบริหารมิใชฝายนิติบัญญัติ 2) อํานาจบริหารและนิติบัญญัติจะตองไมกาวกายกันแตเกื้อหนุนกัน ตามหลักการแบงแยก
อํานาจ (Separation Powers) มิใชวาฝายใดมีอํานาจมากกวาอีกฝายหนึ่ง
การที่ฝายบริหารออกหรือแกในกฎหมายไวลวงหนากอนการทําสนธิสัญญา อันเปนเหตุใหสนธิสัญญาดังกลาวไมเขาขาย
ม. 190 วรรค 2 นั้น ฝายนิติบัญญัติยังคงตรวจสอบไดอยูดี เพราะการออกกฎหมายหรือการแกไขกฎหมายนั้นก็คือการวางกรอบในการทํา
สนธิสัญญานั่นเอง และหากฝายบริหารยังคงหลีกเลี่ยงทําสนธิสัญญาที่เกินกรอบของกฎหมาย ฝายบริหารเองก็จะปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ไมได และตองมาขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อออกหรื อแกไขกฎหมายอยูดี จึงไมตองเปนกัง วล หากเปนการออกกฎหมายในระดั บ
รองลงมาก็ไมเปนประเด็น เพราะจะออกเกินกวา พรบ.ซึ่งเปนกฎหมายแมมิไดอยูดี (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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1) แนวทางปฏิบัติของไทยตามรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับการรับสนธิสัญญา
มาปรับใชในประเทศไทยและปญหาในคดีตางๆ ในปจจุบัน
(1)

หลักการ

กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยมีบทบัญญัติที่พอจะตีความไดวาในกรณีที่กฎหมาย
ระหวางประเทศนั้นอยูในรูปของสนธิสัญญาซึ่งเปนกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร ระบบกฎหมายของ
ไทยถือปฏิบัติตามทฤษฎีและแนวความคิดของ “สํานักทวินิยม” เห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 224 ของ
รัฐ ธรรมนู ญ ฉบับวัน ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 ที่ กําหนดให การทํ าหนั ง สื อสั ญ ญา15 ใดที่ จ ะตองออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหสามารถอนุวัติการตามพันธกรณีของรัฐตามหนังสือสัญญานั้นได (ซึ่งหมายถึงกรณี
ที่กฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้นไมเปดชองใหหรือไมเพียงพอที่จะทําใหรัฐสามารถปฏิบัติตาม
พันธกรณีในหนังสือสัญญานั้นได) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาดวย ทําใหตีความไดวาสนธิสัญญา
ดัง กลา วที่ ทํ า เปน ลายลั ก ษณ อั ก ษรทุ กฉบั บ จะต องมี ก ฎหมายรองรั บ มิ ฉ ะนั้ น ก็ ตอ งออกกฎหมาย
อนุวัติการซึ่งตรงกับทฤษฎีของสํานักทวินิยม
มาตรา 224 ของรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ.2540 หรื อมาตรา 162 ของรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ. 2521 หรือมาตรา 178 ของรัฐ ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 หรือมาตราตางๆ ในเรื่องเดียวกันนี้ใ น
รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่ผานมา ตางก็มีบทบัญญัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ
4.1 ของบทที่ 4 โดยหลักแลวรั ฐธรรมนู ญ กําหนดให การทําสนธิสั ญ ญาเปนอํานาจของฝ ายบริห ารที่
กระทํ าในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริ ย16 โดยสามารถทําสนธิสัญญาไดทั้ งกับรัฐอื่น ๆ และกับ
องคการระหวางประเทศ
(2) ปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติและฝาย
บริหารในการดําเนินการรับกฎหมายสนธิสัญญามาปรับใชในประเทศ: ปญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติเสียกอน
(2.1) ป ญ หาประการแรก การที่ ใ ช คํ า ว า “เปลี่ ย นแปลงเขตอํ า นาจแห ง รั ฐ ”
หมายถึงอาณาบริเวณหรืออาณาเขตทางภูมิศาสตร หรือ geographical area ในภาษาอังกฤษซึ่งแมจะไม
ถึงกับเปนดินแดนของรัฐ แตรัฐก็มีสิทธิที่จะใชอํานาจของรัฐไดตามที่กฎหมายระหวางประเทศกําหนดไว
ซึ่งครอบคลุมถึงเขตไหลทวีป เขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตตอเนื่อง ตลอดจนอาณาเขตอื่นใดก็ตามที่รัฐมี
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะใชอํานาจของรัฐได ซึ่งอาจเกิดมีขึ้นมาใหมในอนาคตดวย หรือ
15

ซึ่งหมายถึงสนธิสัญญา เพราะคําแปลเปนภาษาอังกฤษของคําวา “หนังสือสัญญา” ทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แ ละในทุกๆฉบับที่
ผานมาใชคําวา treaty ซึ่งแปลวา สนธิสัญญา และใชคําวา “หนังสือ” ก็เพื่อจํากัดเพียงสนธิสัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
16

ถึงแมวากฎหมายรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหการทําสนธิสัญญาเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย แตการที่กฎหมายนําเอา
พระราชอํานาจนี้มาบัญญัติไวในหมวดที่วาดวยอํานาจของคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายถึงรัฐบาล ทําใหตีความไดวาอํานาจในการทําสนธิสัญญา
ระหวางประเทศเปนอํานาจของฝายบริหาร
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คําวา “เขตอํานาจ” จะมีความหมายเดียวกันกับในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกลาวคือ นอกจากอาณาเขต
ทางภู มิ ศ าสตร แ ล ว ยั ง รวมถึ ง ขอบเขตหรื อ สารั ต ถะของอํ า นาจของรั ฐ ในความหมายของคํ า ว า
competence ในภาษาอังกฤษอีกดวย ซึ่งการตีความตามแนวทางนี้จะมีผลใหการทําสนธิสัญญาใดก็ตาม
ตองไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติดวยเสมอ
ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” ใหรวมถึงขอบเขต
หรือสารัตถะของอํานาจในความหมายของ competency ดวย จึงวินิจฉัยวาการเขาเปนภาคีในอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเขาขายที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 224 วรรค
2 หรือ มาตรา 190 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งนอกจากจะไมถูกตอง
ตามหลักการตีความหมายแลว ยังเปนการเปลี่ยนแปลงหลักการของรัฐธรรมนูญอีกดวย ทั้งนี้เพราะตาม
มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญโดยหลักการแลวอํานาจการทําสนธิสัญญาเปนอํานาจของฝายบริหารการที่
รัฐสภาจะเขามามีสวนรวมพิจารณาดวยเปนเพียงขอยกเวนซึ่งมีเพียง 3 กรณีที่กําหนดไวในมาตรา 224
วรรค 2 เทานั้น แตคําวินิจฉัยดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลใหการทําสนธิสัญญาทุกฉบับตองไดรับ
การเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะการทําสนธิสัญญาทุกฉบับจะเปนผลใหมีความเปลี่ยนแปลงในสารัตถะ
และขอบเขตของอํานาจของรัฐทั้งนั้นไมมากก็นอย คําวินิจฉัยดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญจึงสรางปญหา
ในทางปฏิบัติในการทําสนธิสัญญาในอนาคตเปนอยางมาก ในอนาคต ศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยวา
การที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยทําคําวินิจฉัยในกรณีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนการ
กระทําเกินอํานาจ (ultra virus) แลวเปลี่ยนแนวคําวินิจฉัยเสียใหมใหถูกตอง
(2.2) ปญหาประการที่สอง รัฐธรรมนูญมิไ ดใหคํานิยามวา “สนธิสัญญา” เอาไว
เลย จึงจําเปนตองตีความตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 ซึ่งเปนประมวลกฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยสนธิสัญ ญา และอนุสั ญญาดัง กลาวก็เปน รูปหนึ่ง ของกฎหมายระหวางประเทศ จึง เปนการนํ า
กฎหมายระหวางประเทศมาอธิบายความหมายของกฎหมายไทยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาไว
กรณีที่ประเทศไทยตองทําหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent; L.O.I.) เสนอใหกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ พิจารณา ในที่สุด ศาล ฯ วินิจฉัยวาหนังสือเจตจํานงมิใชสนธิสัญญากรณีก็ไมเขาขาย
มาตรา 224 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
4.1.2 วิธีการออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามสนธิสัญญา
การนํากฎหมายระหวางประเทศมาอนุวัตรการเพื่อปรับใชในประเทศ ในทางปฏิบัติของ
นานาชาติมีรูปแบบและวิธีการที่อาจแบงออกไดเปนสองทาง คือการนํามาใชบังคับโดยตรงและการนํามา
บังคับใชโดยทางออม ซึ่งอาจกระทําไดโดยการแปรรูปกฎหมายระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายใน
เสี ยกอน หรื อมิ ฉะนั้น ก็ตองออกกฎหมายอนุวัติการ (Implementing Legislation)17 ในกรณี ที่ยังไม มี

17
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กฎหมายใดในประเทศรองรับ (Enabling Legislation)18 ก็ได การศึกษารูปแบบและวิธีการเหลานั้นจึง
ตองพิจารณาตามที่มาและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศนั้นๆ ดังตอไปนี้
1)

กฎหมายจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป

กฎหมายจารี ต ประเพณี และหลักกฎหมายทั่ วไปซึ่ ง เปน กฎหมายที่ ไ ม เปน ลาย
ลักษณอักษร และมีเนื้อหาสาระที่ปราศจากความชัดเจนและแนนอน ในทางปฏิบัติส วนมากกฎหมาย
ภายในมักมิไดกําหนดรูปแบบและขั้นตอนที่ตายตัวเอาไวเปนการเฉพาะสําหรับการนํากฎหมายระหวาง
ประเทศในรูปนี้มาปรับใชในประเทศ และปลอยใหอยูในดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาเอาเองวาควรจะใช
รูปแบบใดในการนําเอากฎหมายระหวางประเทศนั้นๆ มาปรับใชในประเทศ ตามความเหมาะสมเปนแต
ละกรณีไป แตก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญของบางประเทศที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางกวางๆ โดยใช
ถอยคําที่ไมสูจะชัดเจนนัก เชน รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1946 มีกลาวไวใน
อารัมภบทวา สาธารณรัฐฝรั่งเศสซื่อสัตยตอธรรมเนียมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมายมหาชนระหวาง
ประเทศ และมาตรา 10 ของรั ฐ ธรรมนู ญ อิต าลี ฉบั บวัน ที่ 27 ธัน วาคม ค.ศ. 1947 ก็บั ญ ญั ติ ไ วว า
กฎหมายอิต าลีถื อ ปฏิบั ติต ามกฎเกณฑ ใ นกฎหมายระหวา งประเทศซึ่ ง เปน ที่ ยอมรั บ กัน โดยทั่ วไป
นอกจากนี้ รั ฐ ที่ ใ ช กฎหมายในระบบ Common Law ก็ บัญ ญั ติไ ว วา กฎหมายระหวางประเทศเป น
สวนหนึ่งของกฎหมายของแผนดิน (International Law is part of the law of the land)
นอกจากนี้ ยังมีรัฐธรรมนูญของบางประเทศที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน
เชน มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนี ฉบับ ค.ศ. 1949 ซึ่งไดบัญญัติวา กฎเกณฑทั่วไปของ
กฎหมายระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของและสวนเดียวกับกฎหมายของสหพันธฯโดยมีศักดิ์เหนือกวา
กฎหมายในประเทศ และกอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีตอประชาชนโดยตรงในดินแดนของสหพันธฯ ใน
ทํ านองเดี ยวกัน นี้ มาตรา 7 ของรั ฐ ธรรมนู ญ สเปน ค.ศ. 1931 ก็บัญ ญั ติไ ววา สเปนถื อ ปฏิบัติต าม
กฎเกณฑสากลแหงกฎหมายระหวางประเทศ โดยรับเขามาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายในประเทศของ
สเปน
อยางไรก็ตาม โดยปกติในกรณีที่กฎหมายไมมีบทบัญญัติใดที่กําหนดรูปแบบและ
วิธีการสําหรับการรับเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในระบบกฎหมายภายใน องคกรฝายตุลาการ
ของรัฐจะใชดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดเปนแตละกรณีไปเมื่อเอกชนยกหลักกฎหมายระหวางประเทศขึ้นเปน
ประเด็นในคดี สวนในประเทศอังกฤษ ศาลมีทาทีที่ชัดเจนวายอมรับเอากฎหมายจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศมาใชเปนเหตุผลและพื้นฐานทางกฎหมายในการวินิจฉัยและตัดสินคดีเชนเดียวกับศาลฝรั่งเศส19

18

หมายความว า กฎหมายซึ่ งมี ผลใช บัง คับเทา ที่มี อยู ในขณะนั้น เพี ยงพอที่จ ะทํ าให รัฐ สามารถปฏิ บัติต ามพัน ธกรณี ตาม
สนธิสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศในรูปอื่นๆ ไดอยูแลว
19

D.Carreau, Droit International Public. Pp. 442-443
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2) การนํ าเอากฎหมายระหว างประเทศในรู ปของสนธิสั ญ ญามาปรั บ ใช ใ นระบบ
กฎหมายภายใน
ในการนํ าเอากฎหมายระหวางประเทศในรูปของสนธิสัญ ญามาปรับใช ในระบบ
กฎหมายภายในนั้น ในทางปฏิบัติอาจแบงออกไดอีก 2 แนวทางคือ
แนวทางแรก คือจะตองผานกระบวนการพิเศษในการรับเขามาในระบบกฎหมาย
ภายในเสียกอน. เชน ระบบกฎหมายของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ไอรแลนด และอิตาลี เปนตน ซึ่งอาจจะทํา
ไดในหลายรูปแบบดวยกัน เชน ในรูปแบบเดียวกับกฎหมายอนุวัติการบันทึกความเขาใจที่กอตั้งองคกร
รวมไทย - มาเลเซีย เพื่อการแสวงประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียมรวมกันในพื้นที่พัฒนารวมระหวาง
ไทยกั บ มาเลเซี ย (Thai - Malaysia Joint Development Area) หรื อ อาจกระทํ า โดยการออก
พระราชบัญญัติแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นที่มีผลใชบังคับอยูแลวใหคลุมถึง
พันธกรณีตามสนธิสัญญานั้นก็ได
มีกรณีที่กําหนดใหขอตกลงในสนธิสัญญาที่แนบทายพระราชบัญญัตินั้นมีผลใชบงั คับ
เปนกฎหมาย ไดเชนกัน แตรัฐสภาไทยมักจะไมชอบวิธีออกกฎหมายอนุวัติการในรูปนี้ เนื่องจากรัฐสภา
เห็นวาเปนเสมือนการโอนอํานาจนิติบัญญัติไปใหฝายบริหาร เพราะการออกกฎหมายวิธีนี้จะทําใหรัฐสภาไม
มีโอกาสที่จะพิจารณาและแปรญัติเปลี่ยนแปลงแกไขถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายในรายละเอียดได ซึ่ง
นาจะเปนการมองปญหาที่ไมถูกตองนักเพราะความจริงการออกกฎหมายดวยวิธีนี้เปนวิธีที่งาย เหมาะสม
และปลอดภัยที่สุด เนื่องจากเมื่อการทําสนธิสัญญาใดๆ ที่ตองออกพระราชบัญญัติอนุวัติการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญอยูแลว และเมื่อรัฐสภาไดใหความเห็นชอบให
ทําสนธิสัญญานั้นได รัฐสภาก็มีพันธกรณีที่จะตองออกกฎหมายอนุวัติการซึ่งจะทําใหอํานาจฝายบริหาร
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญานั้นได ซึ่งหากออกกฎหมายในวิธีอื่น โอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาดก็มี ท างที่ จ ะเปน ไปได เช น หากใช ถ อยคําที่ ผิ ดเพี้ยนไปจากตัวบทสนธิสั ญ ญาแม แตเพียง
เล็กนอยก็อาจทําใหรัฐไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาฉบับนั้นได
20

แนวทางที่ส อง คือหลัง จากที่ ไดผานขั้น ตอนของการแสดงเจตนาเขาผูกพันตาม
สนธิสัญญาแลวก็เพียงแตลงพิมพประกาศใชสนธิสัญญานั้นในวารสารของทางการที่มีไวสําหรับประกาศ
และเผยแพรกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางการ เชน Gazette du Palais ของฝรั่งเศส เปนตน
ก็เปนการรับเอาสนธิสัญญานั้นเขามาอยูในระบบกฎหมายภายในแลวถาตามกฎหมายของประเทศนั้น

20

การออกกฎหมายอนุ วัติการอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1961 วาด วยความสัมพัน ธทางการทูตและกฎหมายอนุ วัติการ
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ก็กระทําในรูปแบบเดียวกันนี้
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การลงพิมพประกาศใชเชนนั้น จะทําใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับเปนกฎหมายในประเทศได21 ซึ่งเปนทาง
ปฏิบัติของประเทศตางๆ เชน ทางปฏิบัติของฝรั่งเศสตาม มาตรา 26 และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญของ
ฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ.1946 และรัฐธรรมนูญของยูโกสลาเวีย ค.ศ.1963 มาตรา 153 รวมทั้งรัฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 มาตรา 25 เปนตน
ในส วนที่ เกี่ยวกับขอ มติ ระเบียบขอบัง คับ และกฎเกณฑ ข ององคการระหวา ง
ประเทศ ยังไมปรากฏวามีทางปฏิบัติของรัฐที่ชัดเจน เนื่องจากเปนสิ่งที่เพิ่งเกิดใหมและเพิ่งเปนที่ยอมรับ
วาเปนที่มาของกฎหมายระหวางประเทศขึ้นมาใหมหลังที่มาอื่นๆ ของกฎหมายระหวางประเทศ จึงมักจะ
มิไดมีการกลาวถึงในรัฐธรรมนูญโดยทั่วๆ ไป อีกทั้งรัฐธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศสวนมากก็
มิไดกําหนดรูปแบบและวิธีการที่จะนํามาใชในประเทศเอาไวแตอยางใด เวนแตในกรณีของสหภาพยุโรป
เทานั้นที่มีกฎเกณฑอันชัดเจนในเรื่องการอนุวัติการขอมติขององคการระหวางประเทศในระบบกฎหมาย
ในประเทศ โดยมีศาลของสหภาพยุโรปทําหนาที่เปนผูควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้นเพื่อใหมี
ความเปนเอกภาพ
3)

คาใชจายในการออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามสนธิสัญญา

การออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามสนธิสัญญานั้น มีคาใชจายในสวนของการ
ออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามหนังสือสัญญาดังนี้
(1) คา ใช จ า ยในการจั ด ทํ า ร างกฎหมายโดยคณะกรรมการกฤษฎี กา และ
คาใช จายในการประชุ ม พิจ ารณารางกฎหมาย ซึ่ งก็ขึ้น อยูกับรูปแบบของการอนุ วัต รการตามหนัง สื อ
สัญญาวาจะเปนแบบใด หากเปนแบบประกาศใชหนังสือสัญญาทั้งฉบับ ก็เพียงแตพิมพหนังสือสัญญานั้น
แลวตราเปนกฎหมาย คาใชจายก็ยอมนอยตามไปดวย แตหากการออกกฎหมายอนุวัตรการกระทําโดย
ออกกฎหมายเพื่อรองรับหนังสือสัญญา ก็จะตองผานการประชุมสภาเพื่อพิจารณารางโดยผานทั้งสภา
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ไมอาจคํานวณระยะเวลาในการประชุมพิจารณารางกฎหมายไดวาจะใชระยะ
เวลานานเพียงใด และจะบังคับใหรัฐสภาผานกฎหมายภายในระยะเวลาใดก็ไมได คาใชจายในสวนนี้ยอม
ไมอาจจะกําหนดแนนอนได
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แตในทางปฏิบัติของไทยถึงแมจะมีการลงพิมพประกาศใชสนธิสัญญาบางฉบับในราชกิจจานุเบกษา การลงพิมพประกาศใชนั้น
ก็เปนเพียงการประกาศใหสาธารณชนทราบเทานั้นและมิใชเปนเงื่อนไขหรือรูปแบบของการที่จะทําใหสนธิสัญญานั้นๆ มีผลใชบังคับเปน
กฎหมายภายในแตอย างใด แตก ารลงพิมพ ประกาศพระบรมราชโองการใหใชส นธิสั ญญาส งผูรา ยขา มแดนระหว างสหรัฐอเมริก าและ
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2509 เปนพระบรมราชโองการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีผลเสมือนพระราชบัญญัติ ถือไดวาเปนการออก
กฎหมายอนุวัติการสนธิสัญญาจึงไมอยูในขายของการลงพิมพประกาศใชในความหมายนี้ นอกจากนั้น การลงพิมพประกาศพระบรมราช
โองการประกาศไหลท วีปก็เ ปนเพี ยงการใชสิ ทธิของรัฐตามกฎหมายระหว างประเทศเทานั้ น มิใ ชการทําสนธิสัญญามีผลใชบัง คับเป น
กฎหมายภายใน การลงพิมพประกาศสนธิสัญญาในราชกิจจานุเบกษาที่จะทําใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับ ในทางปฏิบัติของไทยจะมีไดใน
กรณีเดียวคือเมื่อสนธิสัญญานั้นเปนสนธิสัญญาสงบศึกเทานั้น
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(2) ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร พิ ม พ ก ฎ ห ม า ย ที่ ผ า น ส ภ า เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ใ น
ราชกิจจานุเบกษา คาใชจายในการพิมพจะขึ้นอยูกับจํานวนในการจัดพิมพ
(3) คาใช จายในการออกกฎหมายปฏิบัติการ (Implementing Law) ซึ่ ง เปน
กฎหมายระดั บ รองบั ง คั บ การให เ ป น ไปตามกฎหมายแม อี ก ที ห นึ่ ง เช น การออกกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร
(4)

คาใชจายในการทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบังคับการ

ตามกฎหมาย
(5) คาใชจายในการฝกอบรม จัดสัม มนา เพื่อทําความเขาใจกับการบังคับใช
กฎหมายใหม ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
(6)

คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือคูมือการใชกฎหมาย

(7) หากเปน ไปได ควรจั ด พิม พ ห นั ง สื อสั ญ ญาทุ กฉบับที่ ไ ทยทํ า FTA หรื อ
หนังสือสัญญาอื่นใดที่มีผลบังคับตอไทยเกี่ยวกับการคาเสรี และจัดทํารวมกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการตอง
อนุวัตรการตามหนังสื อสัญญาดังกลาวดวย (Compendium) ยอมตองเกิดคาใช จายในสวนนี้ยอมเกิด
คาใชจายในการรวบรวม จัดหมวดหมู และคาจัดพิมพ
(8) คาใช จายในการจั ดทําเครื่ องมือในการบัง คับใชกฎหมายทางเทคโนโลยี
เชนกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร ในการติดตามการเคลื่อนยายของ
ขยะ การกําจัด การฝงกลบ การเผาทําลาย หรือการรีไซเคิล
(9) คาใชจายในการจางเจาหนาที่ปฏิบัติการและบังคับการตามกฎหมาย เชน
กฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน อย. เจาหนาที่ตรวจสอบติดตาม
บังคับการอยางมีประสิทธิภาพ
(10) คาใชจายในการจัดตั้งระบบการรับจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาและคาใช จายในการจั ดทํ าโครงการให ความช วยเหลือแกประชาชนในการรั บจดทะเบียน
สิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เปนตน
4.1.3 ปญหาการขัดกันระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน
ในแง ของกฎหมายระหวางประเทศแลว รั ฐ ในฐานะที่ เปน สมาชิ กของสั ง คมระหวาง
ประเทศยอมไมอาจอางความขัดของตามกฎหมายของตน หรือความขัดกันระหวางกฎหมายภายในกับ
กฎหมายระหวางประเทศเปนสาเหตุที่ จะไมปฏิบัติตามพัน ธกรณีระหวางประเทศได เพราะกฎหมาย
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ระหว างประเทศมี ลํา ดับศั กดิ์ที่ เ หนื อ กวากฎหมายภายใน ตรงกับหลักกฎหมายในมาตรา 27 ของ
อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ22 แตในแงของ
กฎหมายภายในและทางปฏิบัติของแตละรัฐ ศาลจะพิจารณาใชดุลพินิจเปนแตกรณีไปโดยคํานึงวาเปน
การขัดกันระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในระดับใด
1) ความขัดกันระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในระดับรัฐธรรมนูญ
กรณี ความขัด กัน ระหว างกฎหมายระหวา งประเทศกับ กฎหมายภายในระดั บ
รัฐธรรมนูญ พบวาบางครั้งรัฐ ธรรมนูญก็กําหนดวิธีการแกปญ หาเอาไว เชน รัฐธรรมนูญ ของประเทศ
เนเธอรแลนดบัญญัติไวโดยแจงชัดวาสนธิสัญญาอาจยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ขัดตอกฎหมาย
ระหวางประเทศไดโดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติของรัฐโดยเสียงขางมาก 2
ใน 3 หรือ รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ฉบับ ค.ศ.1958 มาตรา 54 ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยเสียกอน
วามีการขัดกันระหวางรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหวางประเทศหรือไม ถาปรากฏวามีการขัดกัน การให
สัต ยาบัน หรื อแสดงเจตนาเขาผู กพัน ตามสนธิสั ญญาจะทํ าไดก็ตอเมื่ อไดมี การแกไ ขบทบัญ ญั ติของ
รัฐ ธรรมนูญ ที่ เกี่ยวของให สอดคลองกับสนธิสัญ ญานั้ น แลวเท านั้น แตรั ฐธรรมนู ญส วนมากมั กจะไม
กําหนดวิธีแกปญหาไวในตัวรัฐธรรมนูญเอง
2) กรณีที่กฎหมายระหวางประเทศขัดกับกฎหมายภายในในระดับธรรมดา23
หลักการทั่วไปในกรณีเชน นั้นคือ กฎหมายใหมยอมเหนือกวาและเปนขอยกเวน
ของกฎหมายเกา และกฎหมายที่ มี ขึ้น ภายหลัง ยอมเหนือกวาและเปน ขอยกเวน ของกฎหมายที่มี อยู
กอน24 ปกติการขัดกันของกฎหมายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นไดยาก และมีวิธีแกปญหาหลายวิธีดวยกัน
เชน
วิธีแรก คือถือเปนหลักการวากฎหมายภายในซึ่งเกิดภายหลังไมเปนเหตุขัดขวางที่
จะทําใหกฎหมายระหวางประเทศไมมีผลแตอยางไร เชน รัฐธรรมนูญของประเทศเนเธอรแลนด มาตรา
65 หรือรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนี มาตรา 25 เปนตน
22

1) ในแงนี้ตองระมัดระวังใหดี เพราะผูอานอาจไมเขาใจชัด เนื่องจากกฎหมายระหวางประเทศไมสามารถยกเลิกกฎหมาย
ภายในไดยกเวนกฎหมายระหวางประเทศที่ถูก Juscogus 2)การที่อางขอ 27 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาฯนั้น อาจไมตรงนักเพราะการที่รัฐ
จะอางความขัดของของกฎหมายภายในเพื่อปฏิเสธไมปฏิบัติตามพันธกรณีไมไดนั้น ยอมแสดงวากฎหมายระหวางประเทศจะเปลี่ยนแปลง
แกไขกฎหมายภายในเองไมไดโดยรัฐนั้นจะมีความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) ที่จะตองรับผิดชอบภาคีอื่น และแกไขกฎหมาย
ภายในดังกลาวใหสอดคลอง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
23

หมายถึง กฎหมายภายในที่มิใชในระดับรัฐธรรมนูญ

24

หลักการนี้หากรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดหนทางแกไขเอาไวจะเปนอันตรายมาก เพราะจะมีผลเทากับเปนการเปดชองใหรัฐ
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสนธิสัญญาโดยฝายเดียวไดโดยพลการ เพราะรัฐยอมมีสิทธิที่จะออกกฎหมายภายในของตนไดทุก
เมื่อ โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐอื่น ดังนั้น หากรัฐปรารถนาที่จะยกเลิกสนธิสัญญาฉบับใดก็สามารถกระทําไดทุกเมื่อ โดยเพียงออก
กฎหมายที่ขัดตอสนธิสัญญานั้นเทานั้น
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วิธีที่สอง คือกฎหมายภายในซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ
จะมีผลใหตองระงับใชกฎหมายระหวางประเทศนั้นเปนการชั่วคราว เชน รัฐธรรมนูญของอิตาลี เปนตน
แตมีเงื่อนไขวาจะตองใหศาลรัฐธรรมนูญประกาศผลเชนนั้นโดยชัดแจงเสียกอน
วิธีที่ส าม คือกฎหมายภายในที่ เกิดขึ้นภายหลังจะขัดขวางมิใ หปรับใช กฎหมาย
ระหวางประเทศที่ขัดกับกฎหมายภายในนั้นได ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่ใชกฎหมายในระบบ Common Law ซึ่งถือเปนหลักการวากฎหมายระหวางประเทศจะมีผลใช
บัง คับในประเทศไดก็ตอเมื่ อไม ขัดแยง กับกฎหมายภายในของรั ฐ นั้ น ซึ่ ง เปน ระบบกฎหมายที่ ถื อวา
กฎหมายภายในมีอันดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายระหวางประเทศ
สําหรั บกฎหมายของสหรัฐ อเมริ กาแม จ ะมีห ลักการวากฎหมายที่ มีขึ้น ภายหลัง
จะยกเวนกฎหมายที่มีอยูกอนแตศาลมักจะพยายามประสานมิใหกฎหมายสองระบบนี้เกิดมีความขัดกัน25
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดวิธีแกปญหาการขัดกันระหวางกฎหมายภายใน
กับกฎหมายระหวางประเทศเอาไว ศาลซึ่งมีหนาที่ปรับใชกฎหมายตองพยายามแกไขปญหา โดยขึ้นอยู
กั บ ว า ศาลของประเทศนั้ น ๆ มี อํ า นาจและความเป น อิ ส ระในเรื่ อ งที่ อ าจกระทบต อ นโยบายและ
ความสัมพันธกับองคกรอื่นของรัฐมากนอยเพียงไรดวย

4.2

สถานะทางกฎหมายของการทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีของไทย

สืบเนื่องจากความลาชาของการเจรจาการคาพหุภาคีใน WTO ทั้งรอบอุรุกวัยและโดฮา ทําให
ประเทศตางๆ ไดมีการจัดทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีในระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคีมากขึ้น
เปนลําดับ จนถึงปจจุบันมีประมาณ 259 ฉบับ และมีแนวโนมจะทวีจํานวนขึ้นเรื่อยๆ โดยภูมิภาคยุโรปมี
การจัดทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีในระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคีมากถึง 139 ฉบับ รองลงมา
คือภูมิภาคเอเชีย จํานวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ในชวง 2-3 ปที่ผานมา สิงคโปรและไทยถือวาเปนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีความเคลื่อนไหวในการเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีมากที่สุด ตามมา
ดวยญี่ปุน จีน และอินเดีย
นับตั้งแตป 2546 ประเทศไทยมีการลงนามในความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีทั้งสิ้น 5 ฉบับ
โดยมีสถานการณดานกฏหมาย ดังนี้

25
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4.2.1 สถานะของประเทศที่ความตกลงมีผลบังคับใช
รัฐบาลไดกําหนดใหการจัดทําเขตการคาเสรีเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของการคาระหวาง
ประเทศ เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา เพิ่มโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน รวมทั้งใหประเทศคู
เจรจาเปนประตูการคาเขาสูประเทศตางๆ ในบริเวณใกลเคียง และขยายการสงออกไปสูตลาดใหมที่มี
ศักยภาพประเทศไทยไดเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ และ 1 กลุม โดยไดมีการลงนามใน
กรอบความตกลงแลว 7 ประเทศ ไดแก จีน บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุน นิวซีแลนด และเปรู กับ
อีก 1 กลุมประเทศคือ BIMSTEC (บังกลาเทศ อินเดีย พมา ศรีลังกา ไทย ภูฏานและเนปาล) และมีการ
หยุดเจรจาหลังจากเจรจาจนเกือบบรรลุเปาหมายกับสหรัฐอเมริกา26
ในหั วขอนี้ ไ ดทํ าการวิเ คราะห ผ ลกระทบทางกฎหมายกับการทํ าความตกลงวาดว ย
เขตการคาเสรีที่ไทยไดทํากับรัฐคูภาคีที่มีผลบังคับแลว โดยกําหนดขอบเขตการวิเคราะหเฉพาะความ
ตกลงวาดวยเขตการคาเสรีระหวางไทยกับญี่ปุน, อินเดีย, จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด และเนื่องจาก
ความตกลง ฯ ที่มีผลกระทบทางดานกฎหมายคอนขางมาก คือ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน
(JTEPA) ดังนั้นจึงไดแสดงผลการวิเคราะหโดยละเอียดสําหรับความตกลงฉบับนี้ สําหรับความตกลง
การคาเสรีฉบับอื่น ไดเสนอผลการวิเคราะหไวโดยสังเขป เนื่องจากมีประเด็นผลกระทบทางกฎหมาย
รวมกันในหลายลักษณะกับความตกลง JTEPA อยูแลว ดังนั้นจึงไดแสดงผลการวิเคราะหในสวนที่มี
ลักษณะเฉพาะของแตละความตกลงเทานั้น สําหรับรายละเอียดของการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
1) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA)
การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการทําความตกลงมีรายละเอียดดังนี้
(1)

ขอบเขตการบังคับใชสนธิสัญญากับเขตการลงทุน

เนื้ อหาขอบทเรื่องการลงทุน ใน JTEPA ทุ กขอมี นัยอันสํ าคัญตอประเทศชาติ
อยางยิ่งไมวาจะเปนเรื่อง “Investment Area” เรื่องการบังคับการตามอนุสัญญาบาเซลและเรื่องอื่นๆ เพื่อ
เริ่มเปดประเด็นใหศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบขอยกตัวอยาง เชน บทนิยามใน JTEPA คําวา
“Area” ซึ่ ง ให ห มายถึ ง อาณาเขต (อั น เปน เขตแดนทางบก) แล ว ยั ง ได ห มายถึ ง ทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ และเขตทางทะเลที่ประเทศไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น
โดยปกติ ใ นสนธิสั ญ ญาความตกลงระหว างประเทศจะตอ งมี ก ารกํ าหนดขอบเขตของการบัง คับใช
สนธิสัญญาวาครอบคลุมเขตแดนเพียงใด (Territorial coverage of treaty) ซึ่งเปนคนละเรื่องกับการ
กําหนดเขตการลงทุน แตใน JTEPA นั้นญี่ปุนยกรางใหเจรจาโดยสามารถทําใหขอบเขตการบังคับใช
สนธิสัญญาเปนขอบเขตการลงทุนโดยโยงขอบเขตการบังคับใชสนธิสัญญาไปใชในบทการลงทุนคือคําวา

26
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“Area” นั้นหมายถึงเขตการลงทุน จึงทําใหเขตการลงทุนครอบคลุมอาณาเขตการบังคับใชสนธิสัญญาซึ่ง
ในความตกลงทวิภาคีวาดวยการคุมครองและสงเสริมการลงทุน (Bilateral investment treaty หรือที่เรียก
ยอๆ วา BIT) นั้นจะแยกกันอยางชัดเจนในเรื่องขอบเขตการบังคับใชสนธิสัญญา ซึ่งตองครอบคลุมเขต
แดนของประเทศคูภาคีทั้ ง หมดเวน แตจ ะตกลงกัน เปนอยางอื่น เชน ในสมั ยโบราณความตกลงของ
อังกฤษกับคูภาคีจะครอบคลุมไปถึงดินแดนอาณานิคมดวย เปนตน
สวนเขตการลงทุนนั้นในสนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการคุมครองสงเสริมการลงทุน
จะกําหนดไวตามแตคูภาคีจะตกลงกัน อาจจะจํากัดเขตการลงทุนตามความเหมาะสม ดังนั้นในกรณีของ
JTEPA เมื่อไทยยอมรับใหขอบเขตการบังคับใชของสนธิสัญญาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกับเขตการลงทุน
นั่น คืออาณาเขตทั้ ง หมด ยอมเปน การตกลงให ญี่ ปุน สามารถเขามาลงทุ นไดทุกอณู ของแผ น ดิน ไทย
หากไทยไมมีกฎหมายภายในที่เทาทันมากําหนดหรือจํากัดไวโดยไมสามารถบัญญัติกฎหมายไดภายหลัง
การทําความตกลง ตามหลัก Stand still and roll back หรือหลักการไมเพิ่มอุปสรรคการคาการลงทุนและ
ตองคอยๆ ผอนปรน ยกเลิกอุปสรรคที่มีอยูเดิมออกไป แมผูเจรจาไดโตแยงวาเวลานี้เปดเสรีใหเฉพาะ
อุตสาหกรรมรถยนตซึ่งทําอยูแตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ในอนาคตญี่ปุนไมเพียงแตจะ
มาลงทุนในเขตแดนทางบกหรือในกรุงเทพฯ เทานั้น ญี่ปุนยังจะมาลงทุนในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และเขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศก็ยอมกระทําไดเพราะไดทํา
ความตกลงเปดเสรีไวแลว และที่ไดมีการกลาววาในทะเลไทยไดใหสัมปทานทั้งหมดแลวนั้น ยิ่งเปนการ
ยืน ยัน วาทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจํ าเพาะและเขตทางทะเลที่ไ ทยมี เขตอํานาจรัฐ ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศไม ไดเปดใหมี การลงทุน อยางเสรีมากอน จึง ตองผานการขออนุ ญาตและเปน ไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการใหสั มปทาน การระบุอยางชั ดแจง ใน JTEPA วาทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และเขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศเปน Investment Area
ผูกพันในความตกลง JTEPA ทําใหมีการเปดเขตดังกลาวใหเปนเขตการลงทุนได เชนเดียวกับการลงทุน
ในดินแดนทางบกไมตกอยูภายใตการตรวจสอบคัดกรองการใหสัมปทานอีกตอไป เนื่องจากมีการเปดเสรี
และเปนเขตการลงทุนที่เปดเสรี แมไทยจะบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสัมปทานก็อาจประสบกับปญหาได
ในอนาคตเมื่ อ หมดสั ม ปทานแลว ทํ าให นั กลงทุ น ตา งชาติ ไ ม ส ามารถดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต อไปไดแ ละจะ
กลายเปนการเวนคืนยึดทรัพยทางออมที่รัฐบาลไทยตองชดใชหากเวลากอนการลงนามไมไดมีการจํากัด
การบังคับใชความตกลงกับกฎหมายพิเศษเหลานี้ไวตั้งแตแรก ในขณะที่ทุกฝายก็ทราบดีวาทรัพยากร
บนผิวดิน ใตผิวดิน และในทองทะเลนั้นมีปริมาณมากมายมหาศาลกวาบนบกมากมายนัก
ที่ผานมาญี่ปุนไดกําหนดยุทธศาสตรการเจรจาอยางมีเปาหมาย กลาวคือญี่ปุนมี
เปาหมายในการเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตทางทะเลที่ไทยมีเขตอํานาจรัฐตามกฎหมาย
ระหวางประเทศดัง กลาว โดยญี่ ปุน ก็ไ ดเปดเผยยุทธศาสตร การเจรจาเรี ยบร อยแลวคือการแสวงหา
พลังงาน การประมง แรธาตุ และการเกษตร ซึ่งมีเหตุผลและน้ําหนักเพียงพอที่ควรจะตองกําหนดใหมี
การทบทวนประเด็นดังกลาว เพราะสิ่งที่เห็นไดอยางชัดแจงและแนนอนคือปญหาผลกระทบระยะยาวตอ
ประเทศชาติ ใ นเรื่ อ งการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ม ากเกิ น และส ง ผลกระทบต อ ความมั่ น คงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย (Over Exploitation of Natural Resources) (ภาคผนวก ข-1)
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(2) ประเด็นเรื่องการหามใชมาตรการทางการลงทุนที่กระทบตอการคา (Trade
–Related Investment Measures – TRIMs)
ยังมีความเขาใจผิดคาดเคลื่อนอยางมากในเรื่องขอกําหนดใหใชชิ้นสวน/วัตถุดิบ/
สวนประกอบที่ผ ลิต ในประเทศ (Local Content Requirement) ของประเทศที่ รั บการลงทุ น โดย
กําหนดใหอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุนในประเทศที่รับการลงทุนนั้นตองใชชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศ
ตามอัตราสวนที่กําหนดไว เชน รอยละ 60 เปนวัตถุดิบในการผลิต นั่นหมายความวาอุตสาหกรรมเหลานี้
จะนําเขาชิ้นสวนมาเปนวัตถุดิบหรือชิ้นสวนประกอบไดไมเกิน รอยละ 40
ขอกําหนดดัง กลาวขางตน ถือเปน มาตรการทางการลงทุนมาตรการหนึ่ง ขณะที่
WTO ไดกําหนดเปน ตัวอยางวามาตรการดัง กลาวมี บทบาททํ าให มี การบิดเบือนตลาด ซึ่ ง ภายใต
ขอกําหนดเรื่อง TRIMs อันเปนขอหามภายใตกรอบของ WTO ซึ่งมักเขาใจกันวาถูกหามใชโดยสิ้นเชิง
นั้น แทจริงแลวมาตรการทางการลงทุนที่ถูกหามใชภายใตกรอบของ WTO ไดแก การกําหนดสัดสวน
การใชชิ้นสวนภายในประเทศ (Local Content Requirement) การใหถายโอนเทคโนโลยี (Technology
Transfer) การรักษาดุลการคา (Trade Balance Requirement) นั้น จะถูกหามใชโดยรัฐที่รับการลงทุนก็
ตอเมื่อมาตรการดังกลาวไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปน “เงื่อนไข” ในการรับการลงทุน หรือเปน “เงื่อนไข”
เพื่อใหไดรับผลประโยชนอันเปนสิ่งจูงใจในการเขามาลงทุนและบังคับใชโดยการฝาฝนตอหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ ตามวรรค 4 มาตรา III
จากข อมู ล เกี่ย วกับ TRIMs ข างต น จะเห็ น ไดว าประเทศสมาชิ ก ยัง สามารถนํ า
มาตรการทางการลงทุนมาใชในกรณี ที่เหมาะสมไดหากไมเขาหลักเกณฑอันเปนขอหามนั้น และดวย
สาเหตุดัง กลาวจึ ง ทํ าให การเจรจาความตกลงทวิภาคี FTA หรื อความตกลงทางเศรษฐกิ จ อื่น ๆ จึ ง
จําเปนตองเรียกรองมากกวาที่ WTO ไดกําหนดไว (TRIMs-Plus) กลาวคือเปนการกําหนดหามการใช
มาตรการ ทางการลงทุนดังกลาวโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไดเสนอความคิดเห็นมานี้ไมไดหมายความวาจะ
สงเสริมใหไทยใชมาตรการทางการลงทุนในเรื่อง Local Content Requirement เปนการทั่วไป หากแตให
นํามาใชในกรณีที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศชาติ นั่นคือไมไดถูกหามโดยสิ้นเชิงแตสามารถ
ใชควบคูกับมาตรการอื่นได เพราะหากถูกหามโดยสิ้นเชิงแลวจะทําใหอุตสาหกรรมบางประเภทที่กําลัง
เติบโตจะไมสามารถพัฒนาตอไปได และเปนการตัดโอกาสในการรับการพัฒนาระยะยาวอันจะทําใหไทย
เติบโตอยางเต็มที่จนสามารถยืนอยูบนขาของตนเองและแขงขันกับคูแขงได โดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุน
คืออุตสาหกรรมรถยนตซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่เห็นไดอยางชัดเจนวามีการเติบโตจากมาตรการทางการ
ลงทุนในเรื่องการรับการถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการกําหนดอัตราสวนการใช
ชิ้น ส วนที่ ผ ลิต ภายในประเทศเปน อยางมาก และภายใต JTEPA ซึ่ ง ตอไปนักลงทุ น ในอุต สาหกรรม
รถยนตจะสามารถนําเขาชิ้นสวนทั้งหมดเขามาไดและยอมทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนภายในประเทศ
ไดรับผลกระทบโดยตรงจนอาจตองปดตัวลงพรอมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมหรือ
ธุร กิ จ อู ซ อ มรถยนต ที่ ใ ช ชิ้ น ส ว นที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศเป น ส ว นใหญ เป น ต น และสถานภาพของ
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อุตสาหกรรมรถยนตในระยะตอไปจะเปนเพียงโรงงานประกอบชิ้นสวนรถยนต (Screw Driver Plant)
ซึ่งสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอรใหทํางานซึ่งจะทําใหไมตองใชแรงงานจํานวนมาก
ประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนตและ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตที่จะไดรับกระทบจากขอบทใน JTEPA คือเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาในสวนที่วาดวยการออกแบบผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลาวคือ นอกจาก
บริษัทญี่ปุนจะไมถายทอดเทคโนโลยีใหไทย แตสามารถนําเขาชิ้นสวนวัตถุดิบในการประกอบรถยนต
จากประเทศญี่ปุนเองหรือประเทศที่ญี่ปุนไปลงทุนเปนฐานการผลิตแลว ผลของการไดรับการคุมครอง
สิทธิในรูปแบบการออกแบบชิ้นสวนอะไหลหรือรูปโฉมรถยนตโดยไดรับการคุมครองภายใตบททรัพยสิน
ทางปญญาจะทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนทองถิ่นไมสามารถที่จะผลิตชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนตไดอกี
ตอไป เนื่องจากเปนการละเมิดสิทธิที่ไดรับการคุมครองในสวนของการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และจะสงผลใหอุตสาหกรรมเหลานี้ตองปดตัวลงหรืออาจจะตองจายคาใชสิทธิในราคาที่สูงซึ่งทําใหตน ทุน
การผลิต สูง ผูบริโภคก็จะไมไดรับประโยชนจ ากสิ นคาเหลานี้ และหัน ไปใชสิน คาตนแบบที่ นําเขาจาก
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา เชน เวียดนาม ลาว เขมร จีน ในราคาที่แพงขึ้น (ภาคผนวก ข-2)
ถึงแมไทยรับขอหามในการกําหนดเงื่อนไขการลงทุนในภาคที่ไมใชบริการเพียง 4
ขอ คือ (1) หามกําหนดระดับหรือสัดสวนสินคาที่ตองสงออก (2) หามกําหนดระดับหรือสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (3) หามกําหนดการซื้อใชหรือปฏิบัติเปนพิเศษแกสินคาที่ผลิตในประเทศ และ (4) หาม
เชื่อมโยงปริมาณหรือมูลคาสินคาที่นําเขากับปริมาณหรือมูลคาของสินคาที่สงออกหรือกับจํานวนเงินตรา
ตางประเทศที่ไหลเวียนซึ่งเกี่ยวกับการลงทุน แตเงื่อนไขดังกลาวถือเปนมาตรการทางการลงทุนที่สําคัญ
ที่ สุ ด ของไทย และเป น มาตรการลงทุ น ที่ เ คยทํ า ให อุ ต สาหกรรมไทยได มี ก ารพั ฒ นาโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตที่ไดมีการพัฒนาอยางรุดหนา และแมวาญี่ปุนรับที่จะไมกําหนดเงื่อนไขการลงทุน
ในภาคที่ไมใชบริการถึง 11 ขอ อยางไรก็ตาม ในขอ 114 เรื่องการทบทวนไดระบุวาภาคียอมรับที่จะมี
การเจรจาเพิ่มเติมหลังจากวันที่ขอตกลงมีผลบังคับใชอีก 5 ป ในเรื่องที่วาดวยการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
และขอกําหนดใหปฏิบัติ (Performance Requirement) ซึ่งหมายความวาในอีก 5 ปขางหนา การกําจัด
เงื่อนไขทางการผลิตซึ่งเปนอํานาจตอรองของประเทศกําลังพัฒนาในการรับเงินลงทุนจากประเทศเพื่อ
ประโยชนของการพัฒนาก็จะถูกทยอยกําจัดไปตามลําดับ และในภาคผนวก 6 ตารางของไทยนั้นไดระบุ
ขอหามในการกําหนดเงื่อนไข 11 อยางรวมถึงการหามวาจางคนชาติไทยในระดับที่กําหนด การหาม
ถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิตหรือความรูที่เปนทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตรและสิทธิอื่นๆ
และการหามไมใหกําหนดวาตองทําวิจัยและพัฒนาถึงระดับที่กําหนดในประเทศไทย ซึ่งขอกําหนดที่มา
กับความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจชนิดนี้จะเปนการตัดรอนการพัฒนาระยะยาวหรือกอใหเกิดตนทุนทีส่ งู ขึน้
โดยเฉพาะทางดานทรั พยสิ น ทางป ญ ญาและการห า มถ ายทอดเทคโนโลยีอั น เคยเปน และควรเป น
ประโยชนอยางสูงในการรับการลงทุนจากนักลงทุนตางดาว
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(3)

การปฏิบัติตอนักลงทุนตางดาวญี่ปุน

การปฏิบัติตอนักลงทุนญี่ปุนตามมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายระหวางประเทศซึ่ง
ปจจุ บันไดมีการตีความการละเมิ ดตอมาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองคนตางดาวให ครอบคลุมถึง การ
กระทําตอนักลงทุนแมมิใชเกิดจากการกระทําโดยเจตนาอันไมสุจริต (acting in bad faith) เทานั้น แต
อาจเกิดจากเจตนาสุจริตในการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะอันกอใหเกิดความเสียหายในลักษณะ
ที่ไมอาจคาดหมายหรือเกินความจําเปนดวย ซึ่งหากมีการตีความลักษณะนี้จริงก็เทากับเปนการคุมครอง
สิทธินักลงทุนอยางกวางขวางโดยไมพิจารณาถึงความเหมาะสมและจะสงผลตอการแกปญหาสาธารณะ
ของไทยในอนาคต เชน ปญหาการคุม ครองสิ่ง แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ ปญ ญาทองถิ่ น
สิ่งบง ชี้ทางภูมิศาสตร และมาตรการอื่น ๆ เพื่อคุม ครองคนชาติ แมเปนการปฏิบัติหรื อบังคับการตาม
กฎหมาย เนื่ องจากมี ขอ บทคุม ครองฝ า ยคู ภาคีว าการบัง คับ การตามกฎหมายมี ผ ลกระทบตอ การ
ประกอบการของนักลงทุนยอมเปนประเด็นขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการคุมครองการลงทุนและนักลงทุน
เปนตน27 (ภาคผนวก ข-3)
(4) การคุม ครองนั กลงทุ น และการลงทุน จากการเวนคืน อสั งหาริ ม ทรั พย :
พิจารณากรณีเวนคืนทางออม
ในเรื่ อ งการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พย ข องนั ก ลงทุ น ญี่ ปุ น ครอบคลุ ม ถึ ง “การใช
มาตรการใดๆ ที่เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ” หรือเปนที่รูจักกันวา “การยึดทรัพย
ทางออม” (Indirect Appropriation) ซึ่งหมายถึงมาตรการที่รัฐออกเพื่อประโยชนสาธารณะที่จะเปนเหตุให
รัฐบาลไทยอาจถูกฟองรองจากนักลงทุนจากญี่ปุนได แมแตมาตรการยืดหยุนตามหลักเกณฑของ WTO
เชน มาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) ก็ไมไดมีการระบุไววาเปนขอยกเวนแตอยางใดซึ่ง
หมายความวา หากฝายไทยบังคับใชสิ ทธิในเรื่อง CL แลวกระทบตอนักลงทุน ญี่ปุนก็ถื อวาเปน การ
เวนคืนทางออมได เพราะการบังคับใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายไมไดกําหนดเปนขอยกเวนวาไมถือเปน
การเวนคืนทางออม แมแตขอบทวาดวยการกําหนดมาตรการทางภาษียัง เที ยบเทากับการยึดทรั พย
ทางออมดวยนั้ น พิจ ารณาไดวาจะกอให เกิดความเสียหายแกประเทศไทยอยางมาก และไมควรที่จ ะ
ปรากฏอยูใ นความตกลง อีกทั้งมาตรการการเวนคืน ทางออมก็อาจจะมี การตีความอยางกวางขวาง28
(ภาคผนวก ข-4)

27

หากดูตามขอ 95 ของ JTEPA แลวก็ไมมีสวนใดที่เกินกวาที่กฎหมายระหวางประเทศกําหนดไวสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญที่
หลายๆ คนยังเขาใจผิดก็คือ Minimium international standard ในที่นี้ ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ คงมีแ ตในบริบทของ
สิทธิมนุษยชนในเรื่อง Due Process of Law เทานั้น ที่มนุษยทุกคน พึงไดรับเปนมาตรฐานขั้นต่ํา แตไมมีที่ใดกลาวถึงความคุมครองพิเศษ
“ขั้นต่ํา” ที่ตองใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะ (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
28

ที่สรุปเชนนี้มีสวนถูก แตควรพิจารณาดวยวา การจะถือวาเปนการเวนคืนนั้น จะตองเขาองคประกอบของการเวนคืนดวย และ
โอกาสที่ไทยจะดําเนินการในลักษณะเชนนี้นาจะนอยมากแตในกรณีประเทศบางประเทศที่ไทยไปลงทุน เชน พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา
คงนาเปนหวงเหมือนกัน (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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responsibility)

29

(5)

ประเด็ น ความรั บผิ ด ชอบของรั ฐ ตามกฎหมายระหว า งประเทศ (State

นอกจากนี้ JTEPA ยังคุมครองนักลงทุนจากการที่นักลงทุนจะไดรับความเสียหาย
จากการจลาจล การใชกําลัง ในรูปแบบใดๆ การประท วง ภาวะฉุกเฉิน เกิดการขัดแยง ทางอาวุธ การ
ปฏิวัติรัฐประหารหรือรูปแบบอื่นใดอีกดวย ในทํานองเดียวกันหากเกิดผลเสียหายแกนักลงทุนในขอนี้ตาม
กฎหมายระหวางประเทศ จะมีการกระทําในสองสวน คือ (1) การกระทําสวนที่รัฐตองรับผิดชอบโดยตรง
ซึ่งเกิดจากการกระทําของรัฐหรือในนามของรัฐทั้งโดยฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ และ (2) สวน
ที่อยูนอกเหนื อความรับผิดชอบโดยตรงของรั ฐอันเกิดจากการกระทําของเอกชน ผูกระทําการปฏิวัติ
รัฐประหาร ซึ่งรัฐไมตองรับผิดชอบเวนแตรัฐไมไดใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถในการ
เขาควบคุมดูแลมิใหเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดชอบ
ของรัฐซึ่งปจจุบันความตกลงชนิดนี้รวมทั้ง JTEPA จะกําหนดใหรัฐตองรับผิดชอบทั้งหมดไมวาจะเปน
การกระทํ าของรัฐ หรือไมใ ชการกระทําของรัฐที่ ไดใช กําลังความสามารถในการเขาควบคุม แลวก็ตาม
จึงถือวากาวลวงเกินกวาหลักทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Plus) ดังนั้นไมวา
เกิดอะไรขึ้น รั ฐ ตอ งรั บผิ ดชอบเสมอ โดยตอ งชดใช ค าเสี ยหายและคา สิ น ไหมทดแทนแบบเดียวกั บ
การเวนคืน (ภาคผนวก ข-5)
(6)

กลไกการยุติขอพิพาททางการลงทุน

ในเรื่องกลไกในการยุติขอพิพาทแมจ ะกําหนดให ยุติขอพิพาทกัน โดยการเจรจา
ตกลงกันกอนก็ตามแตก็มิไดกําหนดขั้นตอนตอไปในการใชมาตรการทางศาลและคูพิพาทสามารถนําขอ
พิพาทเสนอตออนุญาโตตุลาการโดยสละสิทธิ์ยื่นฟองกระบวนการระงับขอพิพาทอื่นๆ และศาลยุติธรรม30
ซึ่งหากเปนกรณีพิพาทที่เกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะ การนําขอพิพาทสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เปนการเสี่ยงตอการสูญเสียประโยชนของประเทศชาติ เนื่องจากเปนการพิจารณาโดยบุคคลเพียงสองถึง
สามคนและเนนประโยชนทางธุรกิจการลงทุนมากกวาประโยชนสาธารณะ
ยิ่ง กวานั้ น กรณี การระงั บขอพิพาทการลงทุ น ระหวางภาคีและผู ลงทุ น ของภาคี
อีกฝาย ขอตกลงมุงใหประโยชนกับนักลงทุนโดยเฉพาะ เพราะระบุประเภทของขอพิพาทการลงทุนที่จะ
มีกลไกระงับขอพิพาทไดเพียงกรณีเดียวคือเปนขอพิพาทที่ผูลงทุนอางวาไดรับความสูญเสียหรือความ
เสี ยหายอันเกิดจากการฝาฝน พันธกรณี โดยภาคีห รือรั ฐอีกฝ ายหนึ่ง เทานั้น โดยที่ ห นาที่และพันธะที่

29

ตามขอ 103 ของ JTEPA มีภูมิหลังวาเปนขอหาที่ไทยทํากับประเทศตางๆกอนที่จะเปนภาคีของ Multilateral Investment
Guarantee Agreement หรือ MIGA แตเมื่อไทยเปนภาคีแลว ภาระในสวนนี้ก็จะเรียกเอาจาก MIGA ตอไป ซึ่งขอบทนี้ก็ใชกับเหตุการณใน
ที่ญี่ปุนดวย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
30
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นักลงทุนมีตอรัฐนั้นไมไดถูกนํามาระบุและคุมครองผานกลไกนี้31 อีกทั้งเปนการเลือกปฎิบัติตอคนชาติ
ไทยเอง เนื่องจากนักลงทุนตางดาวสามารถฟองรัฐไดภายใตขอบทการคุมครองการลงทุนและนักลงทุน
ในกลไกการยุติขอพิพาททางการลงทุน แตไมมีขอกําหนดนี้ไวสําหรับคนชาติเอง32 (ภาคผนวก ข-6)
(7)

ประเด็นการคุมครองสิ่งแวดลอม

แมวาจะมีการระบุถึงมาตรการทางสิ่งแวดลอมวาภาคีตองไมยกเวนหรือผอนปรน
มาตรการทางสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนแตมีน้ําหนักนอยเพราะไมมีการระบุชัดเจนวา
หากมาตรการสิ่งแวดลอมบางอยางขัดกับบทวาดวยการลงทุน ภาคีจะเลือกยึดตามหลักการใดและภาคีที่
ละเมิดมาตรการดานสิ่งแวดลอมจะไดรับบทลงโทษอยางไร33 ควรกําหนดหลักเกณฑในเรื่องหนาที่ความ
รับผิดชอบของนักลงทุนตอการรักษาสภาพแวดลอมและกําหนดโทษหากฝาฝน ตลอดจนการกระทําใดๆ
แม เปน เรื่ องการลงทุ นในการที่จ ะไม นําเขา ผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ เปน หรื อกอให เปน ซึ่ ง
วัตถุมี พิษอันตรายไมวารูปแบบใดๆ เขามาในหรื ออยูในราชอาณาจักรไทย ไม วาจะเพื่อประโยชนใ น
การผลิต ดําเนิ นการทางธุรกิจการคาโดยเครงครัด ไทยควรจะตองเรงดําเนิ นการในเรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ เรื่ องการคุมครองสิ่ง แวดลอมของผู ประกอบการทั้ ง ไทยและตางดาวใหเขม แข็ง และไม ใ ห
มาตรการคุม ครองสิ่ง แวดลอมตกอยูภายใตการบัง คับขอบทการคุมครองการลงทุน กลาวคือยกเรื่อง
การคุม ครองสิ่ งแวดลอมออกจากการกระทบเรื่องการลงทุน มาเปนขอกําหนดหรื อประเด็นพิพาทตอ
รัฐบาลไทย (Craft Out)
การบั ง คั บ ผลคํ า ตั ด สิ น หากได ดํ า เนิ น ตามกระบวนการระงั บ ข อ พิ พ าทของ
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (ภายใตกรอบระเบียบของ ICSID และ UNCITRAL) คําตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการถือเปนที่สุด การอุทธรณของศาลภายในประเทศในกรณีที่มีการตีความเชิงกฎหมาย
ตางกัน ไม ส ามารถกระทํ าได ประเด็น นี้ จ ะส ง ผลในเชิ ง กระบวนการยุติ ธรรมของไทยโดยเฉพาะที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสาธารณะอยางมากดังไดกลาวถึงประเด็นสิ่งแวดลอมมาแลว34

31

ในแงหน าที่ข องนั กลงทุนที่ ตองปฏิบัติ แต ละเลย ทางรั ฐที่รั บการลงทุนจะดําเนินคดีตามกฎหมายภายในเลย ไมต องใช
กระบวนการนี้ การที่มีกระบวนการนี้เพราะตางชาติยังไมไวใจระบอบการระงับขอพิพาทของประเทศกําลังพัฒนา (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน,
2552)
32

คนไทยยอมฟองหนวยงานของรัฐตามกฎหมายไดไมวาจะเปนแพง อาญา หรือปกครอง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

33

หมายความวา JTEPA ยอมใหภาคีใชดุลยพินิจพิจารณาไดเอง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

34

เรื่องนี้เปนปญหานโยบาย และปญหากฎหมาย เปนเรื่องปกติของ ICSID ซึ่งหากไทยไมพรอมจะรับหลักการนี้ก็ไมควรเขา
เปนภาคี นอกจากนั้นหลักการเชนนี้ยังสอดคลองกับ พรบ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ดวย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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(8)

ประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน

ในขอบทวาดวยการเคลื่อนยายแรงงานพบวาญี่ปุนไมไดใหประโยชนแกไทยมาก
นักเนื่องจากไมใชการเปดตลาดแรงงานอยางแทจริง แตเปนการเลือกแรงงานที่ตองการจะใชโดยยังคงอยู
ภายใตกรอบระเบียบของกฎหมายของญี่ ปุน ทุ กประการและการให เขาไปทํ างานในญี่ ปุน เปน เพีย ง
ระยะสั้นไมใชแบบถาวร (ดังขอบทของ JTEPA ในขอ 15) ซึ่งตางจากการเปดเสรีทางดานแรงงานแบบ
สหภาพยุโรปที่แรงงานเคลื่อนยายในตลาดไดโดยเสรีรัฐสมาชิกไมอาจกีดกันได (ภาคผนวก ข-7)
(9)

ประเด็นปญหาบทนิยามคําวา “การลงทุน” และ “นักลงทุน”

บทนิ ย ามของคํา วาของ “การลงทุ น ” ของ JTEPA กวา งขวางมากไม แ พของ
สหรัฐอเมริกา แมจะไมรวมเกี่ยวกับการลงทุนทางออมก็ตาม แตบทนิยามที่กวางมากในลักษณะนี้ยอม
ทําใหการลงทุนและนักลงทุนไดรับการคุมครองมากตามความตกลงและรวมไปถึงการลงทุนมีความหมาย
ครอบคลุมตั้งแตหุนสวน หุน กําไรที่นํามาลงทุนตอ พันธบัตร หุนกู ตราสารหนี้ สิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา และทรัพยสินอื่นที่จับตองไดและไมได รวมถึงสินเชื่อผูขาย สินเชื่อผูซื้อ และเงินกูโครงการ ซึ่ง
สามอยางหลังนี้ เปน ส วนหนึ่ งของบริ การทางการเงิน นอกจากนี้ใ นสวนของทรัพยสิน ทางปญญาที่ มี
ความหมายเปนการลงทุนนั้ นยังครอบคลุมถึง สิทธิที่ไดรั บตามกฎหมายและขอบังคับของภาคี ดังเช น
สัมปทาน ใบอนุญาต การจดทะเบียนมอบอํานาจ และการอนุญาต รวมถึงทรัพยสินทั้งที่จับตองไดและ
ไมได และสิทธิในทรัพยสินใดๆดวย ซึ่งประเด็นนี้อาจสงผลถึงการตีความกรณีการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต
และการใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (CL) ในกรณีสิทธิบัตรยาได (ภาคผนวก ข-8)
(10) ประเด็นปญหาเรื่องการลงทุนใหหมายถึงสัมปทานดวย
ปญหาที่สําคัญเมื่อสัมปทานหมายถึงการลงทุน จึงยอนกลับไปสูประเด็นที่กลาวถึง
ในการตั้งขอสังเกตในขอ 1 ขางตนเรื่อง Investment Area วา ถึงแมการเขาไปลงทุนในรูปสัมปทานใน
เขตการลงทุนที่ครอบคลุมทุกอณูของอาณาเขตประเทศไทยตามที่กลาวมานั้น ก็ถือเปนการลงทุนภายใต
บทนิยาม JTEPA ดังนั้นจึงเปนการรับรองสิทธิหลายชั้นไมวาเขตแดนดังกลาวนั้นยังเปนสัมปทานอยูหรือ
จะเปดเสรี ญี่ปุนยอมไดรับการคุมครองทั้งสองประเด็นซึ่งแตกตางจากการไมไดระบุวาเปนเขตการลงทุน
เพราะวาหากเปนการทําสัมปทานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการใหสัมปทานตามกฎหมายภายในที่อยู
นอกเหนือเขตการลงทุนและไมต กอยูภายใตการบังคับใช ขอบทการลงทุ นตาม JTEPA ยอมจะไมอยู
ภายใตขอบทการลงทุนที่จะไดรับการคุมครองตามความตกลง JTEPA แตเมื่อความตกลง JTEPA ได
รับรองแลววาสัมปทานก็เปนการลงทุนและรับรองซ้ําวาอาณาเขตประเทศไทยทั้งหมดเปนเขตการลงทุน
ดังนั้นขอบทคุมครองการลงทุนก็คุมครองสัมปทานดวย ผลที่ตามมาเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลงหากเปนไป
ตามกฎหมายภายในเมื่ อสัม ปทานสิ้ นสุดลง นักลงทุนตองยุติการประกอบการและออกไปโดยรัฐ ไม มี
ความรับผิดชอบแตหากสั มปทานคือการลงทุนและการลงทุนไดรับการคุมครองเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลง
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นักลงทุ นยอมไดรับการคุม ครองเพราะการบังคับใช กฎหมายทําใหนั กลงทุ นตองยุติการประกอบการ
ลงทุนซึ่งกอให เกิดความรับผิ ดชอบในการชดใชตามขอบทการคุมครองการลงทุน35 ดัง นั้นรัฐบาลไทย
จะตองยกเอาเรื่ องการยุติการประกอบการตามกฎหมายภายในเรื่ องสั ม ปทานออกจากการคุม ครอง
การเวนคื น ยึ ด ทรั พ ย เ นื่ อ งจากเป น กฎหมายพิ เ ศษที่ ค งอํ า นาจอธิ ป ไตยของรั ฐ ในการสงวน
ทรั พยากรธรรมชาติ ห ากไม ไ ด กําหนดยกเวน ไวยอ มตกอยูภายใตข อบทการคุ ม ครองการลงทุ น ใน
สัมปทานที่รัฐจะตองชดใชเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลง
(11) ประเด็นการชดเชยนักลงทุนและการลงทุนตางดาวจากการเวนคืน
กรณีการชดเชยการเวนคืนตามความตกลง JTEPA กําหนดไววามูลคาการชดเชย
ของการเวนคืนที่ รั ฐ ตองจ ายนั้น ถู กกําหนดให อยูใ นรู ปราคาตลาด บนเงื่ อนไขที่ วาสาธารณชนยัง ไม
ทราบวาจะมีการเวนคืนเกินขึ้น หรือ “ตองไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การเวนคืนเปนที่รูของสาธารณชนกอนหนานั้น” ซึ่งขอกําหนดนี้แมวาอาจจะดีในทางทฤษฎีแตในทาง
ปฏิบัติมีคําถามวาประชาชนคนไทยที่ไดรับผลกระทบอยางเดียวกันจากการเวนคืนของรัฐจะไดรับการ
คุม ครองเช น เดีย วกั น หรื อไม ข อ นี้ อ าจจะทํ าให เกิ ดการเลือ กปฏิ บั ติที่ ดีก ว าให กั บ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ น36
นอกจากนี้การคิดมูลคาของคาชดเชยนั้นเริ่มนับตั้งแตเมื่อมีการเวนคืนหรือประกาศวาจะเวนคืน โดยตอง
จายรวมถึงดอกเบี้ยอยางไมลาชา สิ่งที่น าเปนห วงคือการเวนคืนทางออมเนื่องจากดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น
ทันทีที่ถือวาถูกเวนคืนทางออม นั่นยอมหมายความวาในทุกกรณีที่ถูกตีความวามีการเวนคืนทางออม
แลว ไมวาเนื่องจากการบังคับใชกฎหมายภายใน มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมาตรการอื่นใดอัน
กระทบตอการลงทุน37 รัฐบาลยอมเกิดภาระในเรื่องดอกเบี้ยทันทีโดยนัย ดังนั้นทุกกรณีที่เปนการเวนคืน
ทางออมภาระดอกเบี้ยจะสูงมากเพราะอาจจะเกิดเวลาใดก็ไมทราบ ตางจากการเวนคืนทางตรงที่รูแนชัด
วาเมื่อใดมีการเวนคืน ยิ่งการเวนคืนเกิดเปนขอพิพาทที่นําสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการโอกาสที่
รัฐบาลจะชนะก็นอยลง และตามมาดวยภาระความรับผิดในการชดเชยพรอมดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่ถือวา
มีการเวนคืน (ภาคผนวก ข-9)
(12) ประเด็นเรื่องการโอนเงินกําไรออกนอกประเทศ
เรื่องการโอนเงินออกนอกประเทศ (Transfers) จะเกี่ยวของกับขอบทนิยาม หาก
บทนิยาม “การลงทุน” และ “ผูลงทุน” กวางขวางมากเกินไป การคุมครองการโอนผลของกําไรจากการ

35

ประเด็นก็คือ กฎหมายภายในยังคงมีผลใชบังคับอยู เมื่อสัมปทานก็หมดสิทธิ แตการลงทุนในบริษัทยังคงมีแ ละไดรับความ
คุมครอง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
36

ขอ 102 วรรค 2 ของ JTEPA นาจะตรงกับ ม. 21(1) พรบ. เวนคืนอสังหารมทรัพย พ.ศ. 2530 คือ ใหคิดจากราคาที่ซื้อขาย
กันในทองตลาดในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาการเวนคืน (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
37

เรื่อ งดอกเบี้ย นี้ใ นกรณี การเวนคื นทางตรงก็ เช นกั น คื อไมมี โอกาสที่ เจ า ของอสัง หาริม ทรั พย จ ะไดเ งิน คา ทดแทนทั น ที
(ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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ลงทุนก็กวางขวางมากไปดวย นอกจากนั้นขอตกลงเรื่องการโอนจะเปดทางใหเงินทุนที่ไดจากการดําเนิน
กิจการของบริษัทญี่ปุนไมวาจะเปนผลกําไร รายได ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม ผลตอบแทนอื่นๆ รวมถึง
คาชดเชยตางๆ ในกรณี ที่ รัฐ บาลไทยตองจ ายหากตีความวาเปน การยึดทรั พย ตองกระทําโดยทั น ที
ไมลาชาและตองอยูในรูปสกุลเงินที่โอนไดอยางเสรี รวมถึงดอกเบี้ยของเงินนั้นยกเวนใน 4 กรณี ซึ่ง
จะตองมีการบังคับใชกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก การลมละลาย การออกตราสาร การคาหรือการ
ซื้อขายหลักทรัพย เรื่องทางอาญาและการใหความมั่นใจวาจะมีการปฏิบัติตามคําสั่งในกระบวนพิจารณา
เพื่ อ ชี้ ข าด ซึ่ ง 4 กรณี นี้ เ ป น ขอ ยกเว น ที่ จํ า กั ด ซึ่ ง ในกรณี ที่ เ กิด วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ การจํ า กั ด
การเคลื่อนยายเงินทุนจะขัดกับบทนี้และแมวาจะเปดชองในขออื่นใหมีการใชมาตรการเพื่อใหมั่นใจใน
เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคหรืออัตราแลกเปลี่ยน แตก็ระบุวา “ตองไมเกินกวาเทาที่จําเปนสําหรับ
วัตถุประสงคในการใหความมั่นใจวามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคหรืออัตราแลกเปลี่ยน” โดยจะตอง
ไมใชมาตรการนี้เพื่อการสงเสริมและใหความคุมครองสาขาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขอตกลงสองขอนี้มีผ ล
เทากับการจํากัดมาตรการทางการเงินของรัฐบาลไทยบางสวนที่จะสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให
เติ บ โต รวมทั้ ง ยั ง ก อ ป ญ หาการตี ค วามอี ก ว า มาตรการที่ ใ ช เ ป น การเกิ น กว า จํ า เป น หรื อ ไม38
(ภาคผนวก ข -10)
(13) การปรับใชขอบทการลงทุนกับบทการคาบริการ
ถึงแมจะมีความตกลงที่จะไมนําขอบทการลงทุนไปปรับใชกับขอบทการคาบริการ
แตมี การนํ าหลักเกณฑ ใ นหลายมาตรามาบั ง คับใช กับการคาบริ การในส ว นที่ เกี่ ยวกับ การลงทุ น ใน
สาระสําคัญทั้งหมด ดังปรากฏในขอ 90 ของ JTEPA (ภาคผนวก ข -11)
ขอสังเกตคือการคาบริการในหมวดที่ 3 ”Commercial Presence” คือลักษณะของ
การลงทุ นแตการอยูภายใตห มวดการคาบริ การนั้ นมี ลักษณะของการเปดเสรี ที่แตกตางกัน กับขอบท
การลงทุน ทั้งในเรื่องของการตั้ง ขอสงวนทั้ง ในสวนของการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการเขาถึ ง
ตลาดที่มีนัยอันสําคัญ อีกทั้งอยูในรายการความผูกพันเฉพาะรายการ (Specific Commitment) ที่อาจจะ
สงวนไมเปดในภาคสวนยอย (Sub sectors) ที่ไมพรอมจะแขงขันได แตหากนําเอาความตกลงในขอบท
การลงทุนมาปรับในเรื่องการคุมครองทั้งในสวนการเวนคืนหรือสวนการชดเชยตลอดจนมาตรการอื่นๆ
อันเปนการคุมครองในสวนการลงทุนใหบังคับใชกับการคาบริการดวยก็เทากับการตองใหหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติหรือการเขาถึงตลาดไปดวยหากตกอยูภายใตขอสงวนแตจะไดรับการคุมครอง ผลที่ตามมาก็
คือการบังคับใชกฎหมายในสวนการคาบริการ อาจจะเขาอยูในขายการเวนคืนทางออมได และในขอบท
JTEPA ไมไ ดระบุไวเลยวาหากการบัง คับใชขอบททั้ งสองขัดแยงกัน บทใดมี อํานาจเหนื อกวาหากมี
ปญ หาในทางปฏิบัติจ ะบัง คับการกัน อยา งไรเพราะหากไม มี การกําหนดให ชั ด เจนนั กลงทุ น ยอมได
ประโยชนจากขอบทการเวนคืนทางออมและการชดเชยเสมอ หากตีความวาการไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยง

38
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คนชาติ ก็ดี การไม ส ามารถเขาถึ ง ตลาดก็ดี ซึ่ ง เปน ขอสงวนภายใตบทการคา บริ การนั้ น ถื อ วาเป น
การเวนคื น ทางออ ม แม เป น การบัง คับตามข อบทการค าบริ การที่ อยูภายใตขอสงวนในเรื่ องการให
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหรือการสงวนการใหเขาถึงตลาด เพราะนักลงทุนใหบริการ การคาบริการไมอาจ
กระทําไดภายใตขอบทการคาบริการเนื่องจากตกอยูภายใตขอสงวนหรือการไมใหการเขาถึงตลาด หรือ
การไมใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ แตกลับไดรับการคุมครองภายใตขอบทการลงทุน จึงเปนการบัญญัติที่
ขัดแยงกัน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติไดแตผลเสียจะตกอยูแกรัฐบาลไทย
(14) ประเด็นยุทธศาสตรการเจรจาความตกลงของญี่ปุน
จากการที่ ยุ ท ธศาสตร ก ารเจรจาความตกลงหุ น ส ว นเศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ น มี
วัตถุประสงคและเปาหมายที่แนนอนในการเจรจาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ เชื้อเพลิง
อาหาร เกษตรกรรม ปาไม การประมง และญี่ปุนไมเพียงแตตองการการนําเขาสินคาเหลานี้เทานั้น แตยัง
รวมถึงการเขามาลงทุนในสาขา (Sector) ดังกลาวดวย จึงจําเปนที่รัฐบาลโดยฝายเจรจาจะตองกําหนด
มาตรการที่ มีประสิท ธิภาพในการปองกัน การเขาถึ ง ทรั พยากรธรรมชาติที่ ไ มอาจทดแทนไดอยางไร
เงื่ อนไขหรื อโดยสิ้ นเชิ ง การกําหนดเขตเกษตรกรรมที่ ส งวนไวเพื่อคนชาติกลาวคือไม ต กอยูภายใต
การเปดเสรีห รือไม ปลอยใหมี การยกเลิกบัญชี อาชีพสงวนสํ าหรับคนชาติ เชน การเกษตร การปาไม
การประมง 39 เมื่อแกไขกฎหมายฉบับนี้เปนผลสําเร็จแลว ผลบังคับของความตกลง JTEPA ก็จ ะได
ประโยชนครบถวนทุกประการของญี่ ปุนโดยไมจํ าเปนตองมาเจรจาเปดเสรีใ นความตกลงอีก ดังนั้น ผู
เจรจาที่เคยกลาววาเปนการเปดเสรีเฉพาะการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้นจึงตองพิจารณาดวยวา
ดวยกลไกการแกไขกฎหมายภายในของไทยเองที่ใหยกเลิกรายการอุตสาหกรรมสงวนยอมเปนการเปด
เสรีทันทีไดทุกภาคสวนที่ไมเปนขอหามอีกตอไป เพราะไทยไดใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติรองรับไวอีก
ชั้นหนึ่งแลว ซึ่งปญหาคือเรื่องการสูญเสียฐานทรัพยากรธรรมชาติรวดเร็วเกินไปและหากมีการทํา FTA,
JTEPA ในลักษณะนี้มากเทาใดปญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติในปาไมที่เปนพันธุพืช พันธสัตว ตลอดจนจุลชีพตางๆ นั้นมีมูลคามหาศาลจนไมอาจ
ประเมินคาได ไมมีประเทศใดที่ทําความตกลงเพื่อประโยชนของไทยโดยแทหากแตเพื่อประโยชนของ
ตนเอง เพียงแตประโยชนที่ไ ดรับนั้น อาจจะตรงกับความตองการของฝายไทย เชน การสงออกสินคา
เกษตร ซึ่งแทจริงแลวญี่ปุนไดรับประโยชนในการนําเขาสินคาเกษตรอยูแลว แตการจะไดประโยชนใดๆ
จาก JTEPA ยอมตองคํานึงถึงการสูญเสียดานอื่นแบบถาวรมาพิจารณาประกอบกัน (ภาคผนวก ข-12)

39

ปจจุบันไดพิจารณายกเลิกบัญชีดังกลาวเพื่อการเปดเสรีโดยการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไว
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2) ความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย
ภายใตความตกลงฉบับนี้มีประเด็นสําคัญทางกฎหมายทีส่ ําคัญดังนี้
(1) ประเด็นบทนิยาม คําวา “การลงทุน” ภายใต FTA ไทย-ออสเตรเลีย ได
กําหนดบทนิยามคําวา “การลงทุน” หมายถึง สินทรัพยทุกประเภทซึ่งนักลงทุนเปนเจาของหรือควบคุม
ไมวาทางตรงหรือทางออมดังตอไปนี้
สิทธิยึดเหนี่ยว และจํานําอื่นๆ

สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิตางๆ เชน จํานอง

-

หุน หุนสามัญ พันธบัตรและหุนกู และรูปแบบอื่นใดของการมีสวนรวม

-

เงินที่เรียกรองใหชําระหรือสิทธิเรียกรองใหปฏิบัติตามซึ่งมีมูลคาทาง

ในนิติบุคคล
เศรษฐกิจ
- สิทธิในทรัพยสิน ทางปญญา รวมถึงสิ ทธิตางๆ ในส วนที่ เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา แบบอุตสาหกรรม ความลับทางการคา ความรู
ความชํานาญ และคาความนิยม
- สั ม ปทานทางธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ อื่ น ใดที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และมี มู ลคาทางเศรษฐกิจ ที่ ให สิ ท ธิโ ดยกฎหมายหรื อภายใตสั ญ ญา รวมถึ ง
สัมปทานในการหา การเพาะ การสกัด หรือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
- ผลตอบแทนที่ นํ ามาลงทุ น เพื่อความมุ ง ประสงคของความตกลงนี้
ใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรูปแบบของสินทรัพยที่นํามาลงทุนหรือลงทุนซ้ําไมกระทบตอลักษณะของ
สิน ทรั พยนั้น ในฐานะที่เปน การลงทุ น โดยมีเงื่อนไขวาการลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงดัง กลาวไดรับความ
เห็นชอบโดยภาคีที่เกี่ยวของ หากกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายของตนกําหนดไวเชนนั้น
จากบทนิยามดังกลาวซึ่งคลายคลึงกับบทนิยาม การลงทุนในความตกลงฉบับอื่นๆ
แตที่จําเปนตองพิจารณาสํ าหรับออสเตรเลีย คือสั มปทานทางธุรกิจและสิทธิอื่นใดคือการลงทุน ซึ่งใน
กรณี ข องออสเตรเลี ย จะมี นั ก ลงทุ น เข า มาขอสั ม ปทานทํ า เหมื อ งทอง ดั ง นั้ น สั ม ปทานที่ นั ก ลงทุ น
ออสเตรเลียไดรับ จึง เปน การลงทุ น ดวย และยอมตกอยูภายใตขอบทในเรื่องการคุม ครองการลงทุ น
รวมทั้งคุมครองการเวนคืนและมาตรการเวนคืนทางออมดวย
ตามกฎหมายภายใน กฎหมายสั ม ปทานยอมเป น ที่ ท ราบดี แลว วา เปน การให
สัมปทานในการทํากิจการใดที่ตองตกอยูภายใตการบังคับใชกฎหมายสัมปทาน กลาวคือการสิ้นสุดการให
สัม ปทานและสิ ท ธิ ทั้ ง ปวงจะกลับคืน มายัง รั ฐ บาลโดยผู ไ ดรั บสั ม ปทานไม ส ามารถกลาวอางสิ ท ธิใ น
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การครอบครอง แสวงหา ทําประโยชนไดตอไปหลังจากสัมปทานสิ้นสุดลง ดังนั้นการคุมครองการลงทุน
และนั กลงทุ น ตางดาวให สั ม ปทานเปน การลงทุ น ที่ ไ ดรั บการคุม ครองดวย จึ ง ทํ าให รั ฐ ที่ ใ ห สั ม ปทาน
กลาวคือประเทศไทยตองรับผิดชอบในกรณีสัมปทานสิ้นสุดลง อันมีผลทําใหการลงทุนนั้นๆ40 ไมสามารถ
ดําเนินตอไปไดและยอมตกอยูภายใตบทการตีความวาดวยการเวนคืนที่รัฐบาลจะตองใหการคุมครอง
ชดใชคาเวนคืนเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลง
กิจ การทํ า เหมื องทองของออสเตรเลีย ได รั บ การเรี ยกร อ งให พิ จ ารณาภายใต
การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เนื่องจากการทําเหมืองทองในพื้นที่ที่ไ ดรับสั มปทาน
อยางกวางขวางนั้นไดทําลายพื้นที่ดินอยางกวางขวางและไมสามารถเขาทําประโยชนอื่นใดไดอีกกวาจะ
ฟนฟูสภาพที่ดิน ดังกลาว อีกทั้งการทําเหมืองทองจําเปนตองใชไซยาไนดในการสกัดทองคําที่นักลงทุน
ไดทิ้งไวบนแผนดินไทยโดยรัฐบาลไดรับคาภาคหลวงเพียง 2% เทานั้น
ขอบทนี้ จึ ง กระทบเรื่ องความรั บผิ ดในการเวนคืน กระทบตอปญ หาสิ่ ง แวดลอ ม
การสูญเสียที่ ดิน การสูญ สิ้นทรัพยากรธรรมชาติโ ดยไมไดรับคาตอบแทนที่ เปน ธรรม และเกิดปญหา
แผนดินถลม (Land slide)
(2) ขอบทความร วมมือทางดานการวิจั ยและพัฒ นา เนื่ องจากในความตกลง
การคาเสรีมักบรรจุขอบทในหมวดความรวมมือและพัฒนาดวย ทําใหเปนความตกลงเพื่อการพัฒนา แต
สิ่งที่ตองระมัดระวังคือการเขามาทําการศึกษาและวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีวะ สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ที่ไทยยังไมไดทําการจดทะเบียนสิทธิบัตร อาจจะถูกนําออกไป
แลวทําการดัดแปลงเพื่อการจดทะเบียนสิทธิบัตรตอไป ขอควรระวังนี้ไมไดหมายถึงการหามการที่จะมี
ความตกลงเพื่อการรวมมือและพัฒนา แตควรมีกฎหมายมากํากับ ดูแลในเรื่องนี้อยางรอบคอบ และหาก
การวิเคราะห และการวิจั ยและพัฒ นานํ ามาสู การเผยแพรห รื อนํ ามาใช ใ นทางการพาณิ ช ย จะตองมี
ขอตกลงในเรื่องของการมีสิทธิบัตรรวม หรือสวนแบงที่เปนธรรมตลอดไป ขอควรระวังนี้ควรนําไปปรับใช
กับทุกกรณีของความตกลง
(3) กฎแหลงกําเนิดของสินคา สินคาที่กําเนิดหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในภาคีนั้น
ทั้งหมด (Wholly obtained) หมายถึง
1)

สินคาที่เปนแรธาตุซึ่งสกัดไดในดินแดนของภาคีนั้น

2)

สิน คาทางการเกษตรที่ เก็บเกี่ยว เก็บ หรือรวบรวมไดใ นดิน แดนของ
ภาคีนั้น

40

ไมใชเชนนั้น เพราะเมื่อสัมปทานสิ้นสุด การคุมครองในสวนนั้นก็ยุติตามไปดวยและไมมีทางตีความวาเปนการเวนคืน เพราะ
มิใชเปนการที่รัฐดําเนินการตัดสิทธิหรือริดรอนสิทธิทั้งๆ ที่สัมปทานยังมีอายุ (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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3)

สัตวมีชีวิตที่กําเนิดและเลี้ยงเติบโตในดินแดนของภาคีนั้น

4)

สินคาที่ไดจากสัตวมีชีวิตในดินแดนของภาคีนั้น

5)

สินคาที่ไดมาโดยตรงจากการลา การดัก การประมง การรวบรวม หรือ
การจับในดินแดนของภาคีนั้น

6)

สินคา (ปลา สัตวน้ําจําพวกมีเปลือก พืชและสิ่งมีชีวิตในน้ําอื่นๆ) ที่ไดมา
จากภายในทะเลอาณาเขต หรือเขตทางทะเลที่เกี่ยวของของภาคีที่ ยื่น
ออกไปจากทะเลอาณาเขตภายใต ก ฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ของภาคี นั้ น
โดยเปน ไปตามบทบัญ ญัติของอนุสั ญ ญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล หรือไดมาจากทะเลหลวงโดยเรือที่มีสิทธิชักธงของภาคีนั้น

7)

สินคาที่ไดหรือผลิตขึ้นบนเรือผลิตที่มีสิทธิชักธงของภาคีนั้น โดยใชสินคา
ที่กลาวถึงในอนุวรรค 6)

8)

สินคาที่ ภาคีนั้ นหรือบุคคลของภาคีนั้ นไดจ ากพื้นดินท องทะเลหรื อดินใต
ผิวดินที่อยูใตพื้นดินทองทะเลของทะเลอาณาเขตหรือไหลทวีปของภาคีนั้น
โดยเปน ไปตามบทบัญ ญัติของอนุสั ญ ญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล

9)

เศษและของที่ ใช ไม ไดที่ไ ดม าจากการผลิต ในดินแดนของภาคีนั้น หรื อ
สินคาที่ใชแลวที่เก็บรวบรวมในดินแดนของภาคีนั้น หากวาสินคาดังกลาว
เหมาะสําหรับการนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบเทานั้น

10)

สินคาที่มี การผลิตทั้งหมดในดิน แดนของภาคีนั้ น นอกเหนือจากสินคาที่
กลาวถึงในอนุวรรคตั้งแต 1) – 6)

ประเด็นที่ตองสนใจ คือการสงออกสินคาไทยที่ไมเปนไปตามกฎแหลงกําเนิดของ
สินคาตามที่ตกลงไว ซึ่งสินคาไทยก็จะไมไดประโยชนจากสิทธิพิเศษ หลัก Wholly obtained นี้ไดทําให
ไทยคอนขางเสียเปรียบเพราะสิน คาทั้ง หมดของไทยอาจไมไ ดเกิดในประเทศไทยทั้ งหมด จึ งควรใช
หลักการผลิตภายในประเทศอยางเพียงพอ หรือมีสวนของสินคาที่ผลิตในประเทศ (Local content) ใน
อัตราที่เหมาะสม เชน 40% นาจะเปนประโยชนมากกวา จึงตองพิจารณาวาสินคาใดที่ไทยสงออกไปยัง
ออสเตรเลียมากแตไมไ ดสิท ธิพิเศษตามหลักแหลงกําเนิดสินคา ในกรณี ของออสเตรเลียจะไมไ ดระบุ
เรื่องการนําขยะเขามากําจัด โดยระบุแตขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดเทานั้น ดังนั้ นรัฐ บาลไทย
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จะต อ งเฝ า ระวั ง ว าจะมี ข ยะมี พิ ษ ใดที่ เล็ ด ลอดนํ า เข า มาในประเทศ นอกเหนื อ จากที่ เ ป น ขยะเพื่ อ
การนํากลับมาใชไดอีก41
(1) ประเด็นมาตรการการตอบโตการทุมตลาด การตอบโตการอุดหนุนสินคา
มาตรการปกป อง มาตรการ SPS, TBT ซึ่ ง สามารถใช ไ ดต ามความเหมาะสมนั้ น บอยครั้ ง มั กจะ
ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันการเขาตลาดโดยบิดเบือน (Disguised protectionism) จึงควร
คํานึงถึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantages) มาประกอบการพิจารณาดวย มิใช
การทุมตลาดอยางแทจริง และปญหาในทางปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นเมื่อไมมีการคํานวณราคาที่เปนธรรม
(Fair market price) แตมักจะเพิ่มราคาไป 30% เปนตน โดยไมไดหาราคาที่แทจริงและพิจารณาถึ ง
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เปนตน42
(2) การให การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติขั้นกอนการเขามาลงทุน ทําใหรัฐที่ รับการ
ลงทุนตองถูกกระทบอํานาจอธิปไตยสวนที่เกี่ยวกับการคัดกรองนักลงทุน และใหสิทธิการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติขั้นหลังการเขามาลงทุนแลว43
(3) ขอกําหนดเกี่ยวกับการเวนคืนยึดทรัพยทางออม ซึ่งไมมีการนิยามขอบเขต
โดยหลักการ ทําใหเปนเรื่องของการตีความ จึงเสี่ยงตอการจะถูกตีความวามาตรการหรือการบังคับใช
กฎหมายนั้ น ๆ เปน การเวนคื น ยึ ด ทรั พ ย และต อ งชดใช ค า เสี ย หาย หรื อ ค า สิ น ไหมทดแทน หรื อ
การสงเงินทุนคืนกลับไป
(4) ขอบทเกี่ยวกับการโอนเงินออกนอกประเทศโดยเสรี เมื่อไดรับการรองขอ
โดยผู ลงทุ น ของภาคีอีกฝายหนึ่ง ภาคีแตละฝ ายจะตองอนุ ญาตใหเงิ น ทุน ทั้ ง หมดของผู ลงทุ น นั้ น ที่
เกี่ยวกับการลงทุนในดินแดนของตนสามารถโอนเขามาและออกไปไดโดยเสรีจากดินแดนของตน ขอบท
นี้ประกอบกับบทนิยามการลงทุ นที่กวางขวางซึ่ งผลตอบแทนการลงทุน ก็กวางขวางมากเชน กัน และ
การนํ าเงิ น ออกนอกประเทศจํ านวนมากโดยรวดเร็ว ยอมอาจจะเกิดภาวะชะงั กงั น ทางการเงิ น หรื อ
การเสียดุลการชําระเงิน

41

การที่มีรายละเอียดของคําวา Wholly obtained ในบางเรื่องก็ถือวาไทยไมเสียเปรียบ (แมจริงๆ จะไมใช Wholly obtained
โดยสภาพ แตก็ใหถือวาเปน Wholly obtained) เชน กรณีตามอนุวรรค 6, 7, 8 (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
42

ตัวบทของ AD ใชวา Fair Market value ดังนั้น ที่อางวามีปญหาในทางปฏิบัติจึงถูกตอง แตการที่อางวามีการเพิ่มราคาไปอีก
30% ควรจะอางแหลงที่มา หรือกรณีศึกษาเรื่องใด เพราะที่จริงแลวอาจเกิดจาก Constructed value และ Facts available ที่รัฐนํามาใช ซึ่ง
ความตกลง AD เปดชองใหทําได (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
43

ไดเคยใหขอสังเกตไปแลววาขั้น Pre นี้ ไมมีการคุมครองตาม FTA แตเรื่อง NT นั้น หมายถึงใหมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องราว หรือ
ขอขอมูลดังเชนที่คนชาติจะพึงไดเพื่อใหมีโอกาสทัดเทียมกัน ตั้งแตขอ 7 ถึงขอ 11 และ 15 ไดใหขอสังเกตไปแลว JTEPA จึงไมขอกลาวซ้ํา
(ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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(5) ใหสิทธิที่จะไดผลประโยชนตามกฎหมายที่เหนือกวาความผูกพันตามความ
ตกลงนี้ ทํ า ให คูภ าคี อาจจะได สิ ท ธิพิ เศษมากกว า คนชาติ เช น ตามบทบัญ ญั ติใ นเรื่ อ งการส ง เสริ ม
การลงทุนที่ใหมากกวาคนชาติ
(6) ให ค วามคุ ม ครองแก นั ก ลงทุ น ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากการปฏิ วั ติ
รัฐประหาร การกอจลาจล เหนือกวากฎหมายระหวางประเทศในเรื่ องความรับผิ ดชอบของรั ฐ (State
responsibility) หมายความวา ตามกฎหมายระหวางประเทศการกระทําที่รัฐตองรับผิดชอบจะตองเปน
การกระทําของรัฐ ไมวาโดยหนวยงาน เจาหนาที่ของรัฐที่ฝาฝนกฎหมายระหวางประเทศและกอใหเกิด
ความเสี ย หายแกรั ฐ ตางชาติ รั ฐ นั้ น ตองรั บผิ ดชอบชดใช คา เสี ยหาย แตการกระทํ าของเอกชนหรื อ
คณะปฏิวัติ รั ฐประหารนั้ นไมใ ช การกระทํ าของรั ฐ หากรัฐ ไดใ ชความพยายามถึ งที่ สุ ดในการปองกัน
เหตุรายแลวรัฐไมตองรับผิด แตภายใตความตกลงไมวาการกระทํานั้นจะเปนของรัฐหรือไม เชน กระทํา
โดยเอกชนหรือ การปฏิวัติรัฐประหาร การกอจลาจล รัฐตองรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
(7) มีขอกําหนดเกี่ยวกับกลไกในการยุติขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและให
สิทธิเอกชน นักลงทุนฟองรัฐได44 ซึ่งรัฐบาลควรตองพิจารณานําเรื่องสิ่งแวดลอม และนโยบายสาธารณะ
ออกจากผลความผู ก พั น ไม ต กอยู ภ ายใต ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ เนื่ อ งจากโดยหลั ก การของ
อนุญาโตตุลาการแลว ขอพิพาทที่จะนําเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการไดนั้นจะตองเปนขอพิพาทที่
คูพิพาทสามารถตกลงกันไดเทานั้น จะไมใชเรื่องที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอนโยบาย
สาธารณะ จึงควรจําแนกขอพิพาท โดยเฉพาะกรณีของออสเตรเลียจะมีประเด็นพิพาทที่เกี่ยวของกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม เชนเรื่องเหมืองทองที่ไดรับการคุมครองภายใตขอบทการลงทุนในเรื่องสัมปทานที่จะ
ไมถูกเวนคืน เมื่อมีการบังคับใชกฎหมายภายในเปนเหตุใหสัมปทานสิ้นสุดลงหรือการใชมาตรการดาน
สิ่งแวดลอม
(8) สามารถเคลื่อ นยา ยแรงงานเขา มาในประเทศที่ รั บการลงทุ น หรื อ เพื่ อ
ดําเนินธุรกิจการคาสามารถสงผลกระทบกับปญหาแรงงาน จึงตองมีการกําหนดมาตรการในการดูแลใน
เรื่องดังกลาว เพื่อปองกันปญหาการวางงานภายในประเทศ
(9) มีขอบทยกเวนการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาด เนื่องจากกฎหมาย
ภายในของไทยเกี่ยวกับกฎหมายที่สงเสริมใหมีการแขงขันยังไมมีความเขมแข็งเพียงพอ อาจจะประสบ
ปญหาจากกรณีการลงทุนโดยอธิปตย (Sovereign wealth fund – SWF) เนื่องจากการลงทุนดังกลาว
ไมตกอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายปองกันการผูกขาด เพราะกฎหมายไมหามการที่วิสาหกิจมีอํานาจ
เหนือตลาด ดังนั้นในกรณีของ SWF ทําใหตลาดไมมีการแขงขัน (Natural monopoly) หรือเปนตลาดที่มี

44

ประเด็นสําคัญของบทนี้คือการใหความยินยอมลวงหนา ที่จะใหเอกชนฟองรัฐได เนื่องจากเดิมไทยยินยอมใหเอกชนฟองรัฐได
ภายใต ICSID เทานั้น (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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การแขงขันนอย (Oligopolistic market) เปนการผูกขาดโดยชอบดวยกฎหมายทําใหการแขงขันเพื่อการ
เขาถึงตลาดนอยลง45
(10) เป ด เสรี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยรั ฐ (Public/government procurement)
ผูประกอบการจะตองเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และความโปรงใส นับเปนการพัฒนาระบบการจัดซื้อ
โดยรัฐ ขณะเดียวกันทําใหงบประมาณแผนดินไหลออกนอกประเทศ และจะตองขจัดปญญาการทุจริต
คอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่หยั่งรากลึกลงสูแผนดินที่ทําลายเศรษฐกิจไทยอยางมากที่สุด และเปนสาเหตุ
ของความยากจนของคนในชาติ46
(11) คําชี้ ขาดของอนุ ญ าโตตุลาการ ถื อเปน ที่ สุ ดและคู พิพาทที่ เป น ฝ ายตอ ง
ปฏิบัติตามคําชี้ขาดตองปฏิบัติตามโดยพลัน หากเปนประเด็นพิพาทที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจะเปน
การรวบรั ดจนเกิน ไป และอนุ ญ าโตตุลาการมี เพียง 1,3,5 คนที่ อาจจะไม ใ ชนั กกฎหมายก็ไ ด จึ ง น า
เปนหวงในกรณีดานสิ่งแวดลอมและนโยบายสาธารณะที่กระทบตอคนสวนใหญของแผนดิน เนื่องจาก
ขอกําหนดอนุญาโตตุลาการจะตัดเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดี
(12) การมีผลเริ่มบังคับใชใหความตกลงนี้มีผลใชบังคับเมื่อครบกําหนด 30 วัน
หลังจากวันที่คูภาคีไดแจงซึ่งกันและกันเปนลายลักษณอักษรวาไดเสร็จสิ้นขั้นตอนภายในของตนเพื่อให
ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ จะเห็นไดวาความตกลงไดกําหนดใหคูภาคีปฏิบัติตามกฎหมายภายในใหเสร็จ
สิ้นเสียกอน จึงมีขอพิจารณาวาฝายไทยไดกระทําใหเสร็จสิ้นตามกระบวนการกฎหมายภายในแลวหรือยัง
ในขณะที่มีการทําความตกลงฉบับนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 เนื่องจากตองมีการออกกฎหมาย
เพื่ออนุวัตรการตามความตกลงฉบับนี้ดวยในหลายกรณี
(13) หลักการปฏิเสธการให สิทธิพิเศษ ซึ่งทํ าใหไ ทยอาจจะไมไดรั บประโยชน
จากการเปดเสรีได หากไมเปนไปตามขอกําหนดของความตกลง
3) ความตกลงการคาเสรีไทย - นิวซีแลนด
ความตกลงการคาเสรีไทย - นิวซีแลนด จะมีลักษณะที่คลายคลึงกับความตกลง
ฉบับอื่นๆ ใน Model ที่ใกลคียงกัน จึงไมกลาวซ้ําในประเด็นที่ระบุไวแลวในความตกลงที่ไทยทํากับญี่ปุน
และ ออสเตรเลีย แตระบุเฉพาะกรณีที่แตกตางเทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

45

การที่ไทยยังไมยอมเจรจาเรื่อง Competition นั้น ถูกสวนหนึ่งที่วาเปนเพราะกฎหมายภายในยังไมเขมงวดเพียงพอ แตตอง
เขาใจดวยวาไทยยกรางกฎหมายทํานองนี้ตามแนวของสหประชาชาติ แตเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ไทยยังไมยอมรับเจรจาเรื่องดังกลา ว
เพราะ เรื่อง Competition Law and Policy ยังมิไดเปนพันธกรณีภายใต WTO ดังนั้น ไทยจึงยังคงปฏิเสธไปกอน (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน,
2552)
46

เรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐก็ยังมิไดเปนพันธกรณี ทั้งนี้เพราะมิใชพันธกรณีภายใต WTO (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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(1) ความตกลงฉบั บ นี้ จะให สิ ท ธิ ใ นการปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ต า งจากของ
ออสเตรเลีย ญี่ ปุ น และสหรั ฐ อเมริ กา โดยให การปฏิบัติเ ยี่ยงคนชาติใ นการจั ดตั้ง และการไดม าซึ่ ง
การลงทุน ครอบคลุมการลงทุนและนักลงทุน รวมทั้งใหการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่รับความอนุเคราะหยิ่งใน
เรื่องการจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการจําหนายจายโอนการลงทุน และใหการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งในเรื่องการสงเสริมและคุมครองทางการลงทุน
(2) การคุมครองการเวนคืนและการชดเชยการเวนคืนที่เปนธรรมและคุมครอง
ความเสียหายจากการจลาจล ปฏิวัติ กอกบฏ โดยเทาเทียมกับชาติที่สามอื่นๆ ที่ไดรับการชดเชย
(3) คุมครองโดยการใหสิทธิเสรีในการโอนเงินออกนอกประเทศ ในสกุลเงินที่
สามารถแลกเปลี่ยนไดในกําไรหรือผลตอบแทนที่มาจากการลงทุน ขอนี้ เชนเดียวกับความตกลงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวโยงกับบทนิยามการลงทุน หากคําวาการลงทุนมีความหมายกวางขวางมาก ผลกําไรที่จะสามารถ
โอนออกนอกประเทศ ยอมกระทําไดกวางขวางมากเพียงนั้น ในประเด็นนี้ ตองพิจารณาโดยรวมในความ
ตกลงทุกฉบับจะมีบทนิยามคําวาการลงทุนกวางขวางมากทั้งสิ้น จึงอาจจะตองมีการกําหนดบทนิยาม
ทั้งตามกฎหมายภายในและตามความตกลงเพื่อกํากับดูแลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเงินทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
(4) ขอบทความร วมมือทางดานการวิจั ยและพัฒ นา เนื่ องจากในความตกลง
การคาเสรีมักจะบรรจุขอบทในหมวดความรวมมือ และพัฒนาดวยทําใหเปนความตกลงเพื่อการพัฒนา
แตสิ่งที่ ตองระมัดระวังคือการเขามาทํ าการศึกษาวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีวะ สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ที่ไทยยังไมไดทําการจดทะเบียนสิทธิบัตรอาจจะถูกนําออกไป
แลวทําการดัดแปลงเพื่อการจดทะเบียนสิทธิบัตรตอไป ขอควรระวังนี้ไมไดหมายถึงการหามการที่จะมี
ความตกลงเพื่อการรวมมื อและพัฒนา แตควรมีกฎหมายกํากับดูแลในเรื่องนี้อยางรอบคอบ และหาก
การวิเคราะห วิจัย พัฒนา นํามาสูการเผยแพร หรือนํามาใชในทางการพาณิชย จะตองมีขอตกลงในเรื่อง
ของการมีสิทธิบัตรรวมหรือสวนแบงที่เปนธรรมตลอดไป
(5) ความตกลงฉบับนี้ก็ไดกําหนดเกี่ยวกับกลไกการยุติขอพิพาท เชนเดียวกับ
ความตกลงอื่น ๆ เรื่องการนํ าขอพิพาทสู การพิจ ารณาของอนุ ญาโตตุลาการ และมี ขอระวังในทํ านอง
เดียวกัน
(6) มีขอกําหนดเกี่ยวกับขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายปองกันการผูกขาดใน
กรณี ที่ส มควร ซึ่ งจํ าเปน ที่ จ ะตองกําหนดเกณฑการพิจ ารณาวากรณี ที่ เหมาะสมวาคืออะไร แคไ หน
อยางไร มิ ฉะนั้ นการบัง คับใชกฎหมายที่ สง เสริ มใหมี การแขงขันจะไมมี ประสิท ธิภาพ ซึ่ง ไม สามารถ
ควบคุมการแทนที่อํานาจรัฐดวยอํานาจเอกชนที่เปนอุปสรรคของการแขงขัน
(7) เปดเสรีการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐใหผูประมูลจากตางชาติไดเขาประมูล หาก
กระทําโดยโปรงใสยอมเปนประโยชน หากแตไทยตองพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน และโปรงใสดวย
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เพื่อสามารถเขารวมแขงขันเพื่อปองกันการไหลออกของเงินงบประมาณออกนอกประเทศ และสูญเสีย
การจางงานภายในประเทศ หากผูชนะการประมูลตางชาติไมไดใชคนงานจากภายในประเทศเนื่องจาก
การเปดเสรีดานแรงงาน
(8) มี ข อ กํา หนดยกเว น การปฏิ บัติ ต ามความตกลงทั้ ง ขอ ยกเว น ทั่ ว ไปและ
ขอยกเวน เฉพาะ เชน ความมั่น คง เปน ตน ในกรณีนี้ จ ะเปน รูปแบบโดยทั่ วไปที่ บรรจุ ใ นความตกลง
ทุกฉบับ
(9) ในสวนดีจะมีมาตรการปองกันในเรื่องดุลการชําระเงิน และมาตรการสําหรับ
การยั่งยืนของเศรษฐกิจมหภาคและทางการเงิน
(10) สนธิสัญญาไวแทงกิใหสิทธิพิเศษแกชาวเมารีที่ความตกลงนี้ไมไดรับสิทธิ
ดังกลาวได
(11) ผลทางกฎหมายของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและผูกพันคูภาคีที่
ตองปฏิบัติตามทันทีและตองชดใชความเสียหาย
(12) ความตกลงฉบับนี้กําหนดใหคูภาคีแตละฝายกลับไปดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายภายในของตนจึงตองพิจารณาวาฝายไทยไดดําเนิการดังกลาวแลวหรือยัง
4) ความตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย
สาระสําคัญทางกฎหมายของความตกลงฉบับนี้ ไดแก
(1) เปดเสรี การคาแบบ Progressive ลดอุปสรรคทั้ง ทางภาษีและไมใ ช ภาษี
ตามรายการสินคาที่คอยๆ เจรจาระหวางกัน เปนความตกลงที่อินเดียมีความระมัดระวังอยางมากและ
ถือวาอินเดียเปนประเทศที่มีการกําหนดอุปสรรคการคาการลงทุนคอนขางสูงมาก
(2) กําหนดหลักเกณฑแหลงกําเนิดสินคา ไทยตองศึกษาถึงสินคาที่นําเขายัง
ตลาดอินเดีย วามีความสอดคลองกับแหลงกําเนิดสินคาหรือไม มิฉะนั้นไทยอาจจะไมไดประโยชนตามที่
ควรจะเปนในเรื่องของการเปดเสรี
(3) กําหนดกลไกการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีและการเจรจา จึงสามารถนํา
ขอพิพาทสูการพิจารณาในศาลได
(4) ขอ กํ า หนดเป ด เสรี ท างการลงทุ น และคุ ม ครองการลงทุ น โดยได รั บ
การปฏิบั ติเยี่ ยงคนชาติแ ละเยี่ย งชาติที่ ไ ดรั บ ความอนุ เคราะห ยิ่ ง เป น ไปตามหลั กเกณฑ ทั่ วไปของ
สนธิสัญญาคุมครองและสงเสริมการลงทุน จึงมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ BITs ทั่วไป
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(5) กําหนดขอตกลงการรับรองรวมกัน (Mutual recognition) ในคุณสมบัติและ
ประกาศนียบัตร หลักมาตรฐานสินคาเพื่ออํานวยการเปดเสรี มีผลกระทบตอการเปดตลาดแรงงานในไทย
ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดแรงงานสูงมากขึ้น รัฐบาลตองมีมาตรการรองรับการแขงขันดานแรงงาน
มากขึ้น เชน มีแผนระยะยาวในการพัฒนาแรงงานไทย (Capacity Building)
(6) เป ด เสรี ก ารคา บริ ก ารในภาคส ว นตอ ไปนี้ คื อ การประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีท างดานอวกาศ เทคโนโลยีชี วภาพ การเงิ น และการธนาคาร การท องเที่ ยว
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณสุข การแพทย การกอสราง การศึกษา การจัดซื้อภาครัฐ
ในส ว นนี้ ป ระเทศไทยจะขาดดุ ล การค า บริ ก ารเนื่ อ งจากเทคโนโลยี ท างด า น
สารสนเทศ คอมพิวเตอรของอินเดียมีความกาวหนามาก ขณะนี้ไดมีสถาบันการศึกษาไดเริ่มเขามากอตั้ง
ในประเทศไทยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญ ญาไทยอยางลึกซึ้ง ในรู ปของสถาบัน การศึกษาวิจั ย ซึ่ งไทย
จะตองตระหนักในเรื่องของการเขาถึงภูมิปญญาไทยเพื่อแทนที่การแขงขันของไทย รวมทั้งการเปดเสรี
ทางดานการเงิน การธนาคาร กฎหมายที่ เกี่ยวของที่ ไ ทยควรให ความสนใจและพัฒ นาคือกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายการเงิน การธนาคาร กฎหมายปองกันการผูกขาด
(7) เปดเสรีทางดานอื่นๆ การบินพลเรือน สิ่งแวดลอมทางดานปาไม เหมืองแร
พลังงาน ผลิตภัณฑจากปาไมเปนภาคสวนที่ควรเฝาระวัง
(8) เปดเสรีการคาไรกระดาษ เปนหัวขอที่ปรากฏในความตกลงการคาทุกฉบับ
ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและการคาระหวางประเทศ ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการคาไรกระดาษ
ของไทยยังตองพัฒ นาอยางมาก การคาไร กระดาษจะเขามาแทนที่กระบวนการทางการคาระหวาง
ประเทศอยางมาก รวมทั้งการเดินเรือ การขนสงทางทะเล การชําระเงินระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
สัญญาไรกระดาษ เอกสารที่เกี่ยวของกับตราสาร เชน Bill of lading ซึ่งนํามาเปนหลักฐานในการเปด
Documentary credit, Letter of credit และประกอบการชําระเงินระหวางประเทศ หมวดนี้จําเปนที่ไทย
ตองมีกฎหมายที่รองรับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไรกระดาษเหลานี้ดวย
(9) มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการปกปอง และการบังคับใชกรอบของกฎหมาย
ภายใตองคการการคาโลก
(10) กําหนดเกี่ยวกับขอยกเวนทั่วไป และขอยกเวนเฉพาะตามหลักเกณฑของ
องคการการคาโลก จากการบังคับใชความตกลงฉบับนี้
(11) กําหนดเกี่ยวกับกลไกการยุติขอพิพาทโดยการเจรจาตกลงกัน
(12) กําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายภายใน ซึ่งตอง
พิจารณาการดําเนินการตามกฎหมายภายในของฝายไทยวาไดดําเนินการเรียบรอยแลวหรือไม
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จะเห็นไดวาอินเดียมีความระวังในการเปดเสรีมาก ขอกําหนดสวนใหญจึงยังคงอิง
กฎเกณฑ ขององคการการคาโลก อยางไรก็ตาม ไทยตองพัฒนาศักยภาพในการแขง ขัน โดยเฉพาะ
อินเดียมีศักยภาพมากในเรื่องของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมหนัก ระบบโครงสรางพื้นฐาน
ขณะนี้อินเดียไดเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตและสถาบันการวิจัยจํานวนมาก จึงควรเตรียมความ
พรอมในเรื่องของการกํากับดูแล และการปองกันเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
5) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน
สําหรั บความตกลงการคาเสรี อาเซี ยน – จี น นั้ น มี ประเด็น ทางกฎหมายที่ ควร
พิจารณาดังนี้
(1) ปญหาหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติโดยนิตินัย (De jure) และโดยพฤตินัย
(De facto) ภายใตความตกลง เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลักษณะทางกฎหมายเปนรัฐ
มณฑล ภายใตการปกครองรัฐบาลสวนกลาง โดยกรอบ ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับทางกฎหมาย
อาจจะมีลักษณะที่แตกตางกัน หรือขัดแยงกัน (Conflict of law) ทางกฎหมายระดับกลางและระดับ
ทองถิ่น ปญหาดังกลาวจะทําใหเกิดความยุงยากตอการคาและการลงทุนที่ทางฝายไทยจะเขาถึงตลาดได
เนื่องจากการบัง คับใชกฎหมายในระดับมลฑลจะแตกตางจากกฎหมายหรือนโยบายสวนกลาง ดังนั้ น
การเปดเสรีที่กําหนดนโยบายและการใหหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในระดับประเทศโดยนิตินัย (De
jure) จึงถูกอุปสรรคของกฎหมายระดับทองถิ่นมาตัดทอน จึงตองพิจารณาเรื่องการใหหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติโดยพฤตินัย (De facto) ทําใหการเปดเสรีทั้งการคาและการลงทุนสําหรับฝายไทยไมไดรับ
การปฏิบัติที่ทัดเทียมกัน ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีลักษณะทางกฎหมายเปนรัฐเดี่ยวจึงมีการ
บังคับการทางกฎหมายและนโยบายตลอดทั้งประเทศ จึงทําใหไทยมีความเสียเปรียบอยางมากเพราะ
เทากับเปนการเปดเสรีฝายเดียว47
แมวาโดยหลักกฎหมายระหวางประเทศการบังคับใชสนธิสัญญาจะตองครอบคลุม
ทั้งประเทศ แตถาหากวาประเทศคูภาคีมีลักษณะของกฎหมายที่ขัดแยงกันเชนนี้ ยอมเปนอุปสรรคและ
กวาที่รัฐบาลกลางจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย หรือพันธกรณีสวนกลางก็ใชเวลานานและยุงยาก
ในกรณีนี้ หากในความตกลงกําหนดขอบทวาใหเปนไปตามกฎหมายภายใน เทากับไทยยอมรับความ
แตกตางของกฎหมายสองระดับนี้ในความตกลงไปแลว จึงไทยจึงควรเจรจาในประเด็นนี้ดวยการมุงให
เกิดการบัง คับใชน โยบายการคาเสรีโ ดยให ขอตกลงที่ ทํ ากันไวกับรัฐ บาลกลางมีแนวทางเดียวกัน กับ

47

ไมควรใชคําวา de jure กับ de facto เพราะจะมีความหมายทางกฎหมายที่ไมตรงกับที่เขียนใหภาษาไทย ประเด็นก็คือทาง
ทฤษฎี หรือหลักการนั้น ตกลงกันไวอยางไร แตในทางปฏิบัติ อาจไมเปนไปตามนั้น เนื่องจากรัฐบาลกลาง ควบคุมรัฐบาลทองถิ่นไมได
รวมทั้งการใชคําวา Conflict of Laws ก็เชนกัน เพราะบางทีก็มิใชวากฎหมาย “ขัดแยง” กันตามความหมายในภาษาไทย แตกฎหมายที่
รัฐบาลกลางออกมาอาจจะตางจากกฎหมายที่รัฐบาลทองถิ่นออกมา ซึ่งมิใชขัดกันแตไมตรงกันมากกวา เชนรัฐบาลกลางกําหนดวาไมมีการ
เก็บภาษีเงินไดเพราะมีอนุสัญญาภาษีซอน แตรัฐบาลทองถิ่นขอหักภาษี ณ ที่จายไวกอนในทุกกรณี แลวขอคืนภาษีภายหลัง (ดร.พรชัย
ดานวิวัฒน, 2552)
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รัฐบาลทองถิ่น เพื่อลดปญหาการเปดเสรีที่ตกลงกับรัฐบาลกลางของจีนแตเกิดปญหากับรัฐบาลทองถิ่น
อันเกิดจากการขัดแยงทางกฎหมายระดับกลางและระดับทองถิ่น
(2) ความตกลงฉบับนี้มีการเปดเสรีทางการเกษตรอยางมาก และไดกําหนดหลัก
แหลงกําเนิดสินคาแบบ Wholly obtain principle ทําใหไทยขาดดุลการคาอยางมาก เนื่องจากไทยเปน
ประเทศกสิกรรมเชนเดียวกันกับจี น ดังนั้นเมื่อสิน คาจํานวนมากหลั่งไหลเขามาโดยมีราคาถูกมากจน
สินคาไทยตองออกจากตลาดไป ผลที่ตามาคือการขึ้นราคาของสินคานําเขาอยางมากภายหลัง ทําใหไม
เปนประโยชนแกผูบริโภคตามทฤษฎีการคาระหวางประเทศเนื่องจากไมมีคูแขงในตลาด
แมวามีผูออกมาปฏิเสธผลกระทบการสูญเสียตลาดกระเทียมแกจีนวามิใชเกิดจาก
การเปดเสรีการคา โดยอางวากระเทียมสวนใหญที่นําเขามาเปนกระเทียมนอกโควตาและมีอัตราภาษี
การนําเขาสูงก็ตาม แตเนื่องจากสินคาจีนภายใตบัญชีการลดภาษีมีจํานวนสูงมาก การนําเขากระเทียม
โดยอาศัยผลประโยชนจากการนําเขาสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษอื่นๆ จํานวนมากยอมทําใหจีนยังไดดุลใน
การจํ าหนายสิน คา และการกําหนดราคาต่ํามากของสินคาจีนอาจเปน Predatory Pricing เพื่อขจั ด
คูแขงได
(3) เนน มุง ขจัดปญ หาภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ รวมทั้ งคาธรรมเนียมที่ เปน
อุปสรรคตอการคาและใหมีระยะเวลาในการปรับตัว
(4) ใหมีการขจัดอุปสรรคทางการคาในรูปแบบที่ไมใชมาตรการทางภาษีตางๆ ที่
มีตอการสงออกของทั้งสองฝาย รวมถึงอุปสรรคอันเกิดมาจากการออกใบอนุญาตสินคาเกษตรกรรมและ
สินคาอื่นๆ ขจัดการบริหารอันมีลักษณะจํากัดโดยขจัดมาตรฐานใดๆ ที่ไ มเปนธรรมและการกําหนด
มาตรฐานใดๆ จะขอดําเนินการแบบทวิภาคีในการรวมการกําหนดมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับของทั้งสอง
ฝาย ซึ่งในสวนนี้ถือวาเปนประโยชน แตปญหาอาจเกิดจากการยอหยอนในการควบคุมสินคาที่ไมไ ด
มาตรฐาน โดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีนที่มีการปนเปอนสูงและอันตราย
แนวทางการแกไขในสวนนี้ ฝายไทยควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเรื่อง
Tracability ของ supply chain เพื่อสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของวัตถุดิบในสินคาได เพื่อปองกัน
เกี่ยวกับมาตรฐานสิ นคาเมื่อมี การยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับเอกสาร และมาตรฐานสิน คาในการขั้น
การนําเขา นอกจากนั้น ไทยตองมีกฎหมายกํากับมาตรฐานสินคากอนการนําเขาและบทลงโทษ48
(5) มุ ง ขจั ด การปฏิบัติใ ดๆ ของรั ฐ บาลอัน เปน ผลเสี ยตอ การส ง สิ น คา ส ง ออก
ประเภทเนาเสียได หรือสินคาทางเกษตรกรรมตามฤดูกาลของไทย ในขณะเดียวกันควรกําหนดใหมี
การปรั บมาตรการปลดปลอ ยการนํ า เขา สิ น คา สู ไ ทยตามความเหมาะสมดว ย ซึ่ ง ในกรณี นี้ ก็ เป น

48

เปนเรื่องดีที่จะมี Tracability แตเปนดาบสองคม เชนกัน เพราะ EU เรียกรองใหไทยมีมาตรการทํานองนี้ซึ่งไทยมีความเห็นวา
เปนภาระมากและเพิ่มตนทุนของไทย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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เช นเดียวกับขอขางตน นั่ น คือเมื่อมีการลดหยอนในแง ของกฎระเบียบในพิธีการนํ าเขา ก็ยอมตองมี
กฎเกณฑมากํากับดูแลเพื่อการตรวจสอบและมาตรฐานของสินคาที่ดีกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา
(6) ให มี ม าตรการเป ด เสรี ก ารลงทุ น ทางด า นธุ ร กิ จ บริ ก าร ด า นการเงิ น
การประกันภัย โดยมีการใชวิธีการที่เปนระบบดําเนินธุรกิจในการเขาสูตลาดจีน และใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบการตางๆ ดานธุรกิจบริการเพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการคาระหวางประเทศ
ทั้งนี้จําเปนที่รัฐตองมีกลไกในการกําหนดหลักธรรมาภิบาลในตลาดบริการทางการเงินและความโปรงใส
รวมทั้งเรื่อง Self regulation หากตองการใหเปนการดําเนินธุรกิจโดยเสรี
(7) การเปดเสรีการลงทุ น ตองขจัดปญ หาในการที่ตองใหนักลงทุนไทยที่ไ ป
ลงทุ น ในจี น ตองเปนบริ ษัท สั ญ ชาติจี น เนื่ องจากจี น มี กฎหมายบัง คับรู ปแบบการจั ดตั้ง ธุร กิจ ในรู ป
การรวมทุน (Joint venture) หรือการคาขายสงออกและนําเขาตองติดตอนําเขาโดยผานนายหนาของจีน
จึงควรแกไขเพื่อใหไทยสามารถดําเนินการลงทุนไดโดยตรงในการดําเนินธุรกิจนําเขา-สงออกโดยไมตอง
ผานนายหนาของจีนซึ่งจะชวยลดตนทุนของการสงออก
(8) การเปดเสรี ก ารจั ดซื้ อจั ดจ า งโดยรั ฐ จํ าเปน ตองให มี การตั้ง กฎระเบีย บ
เพื่อใหมีวิธีการและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อที่เปนธรรม โปรงใส และเสมอตนเสมอปลายสําหรับผูขายสินคา
และบริการชาวไทยที่มุงดําเนินการธุรกิจกับจีน และใหมีมาตรการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผูขายสินคา
และบริการชาวจีนจะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันกับผูขายสินคาของไทยเอง หรือผูขายสินคาตางชาติ
ใดๆ ในจีนดวย
(9) หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของไทยที่ตอตานการทุมตลาดและ
กฎหมายกําหนดภาษีแบบชดเชย รวมทั้งการให เงินช วยเหลือการสงออก ดัง นั้นจึง ควรระวังการใช
มาตรการตอตานการทุ มตลาดของจีน ในลักษณะบิดเบือนการใช มาตรการดังกลาวเพื่อเปน การสราง
อุปสรรคการคา
(10) กําหนดมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมตามกฎหมายระหวางประเทศ จีนเปน
ประเทศที่มีปญหาทางดานสิ่งแวดลอมอยางมาก ไทยจึงอาจกําหนดมาตรการโดยใชหลัก Polluter Pays
อยางในกรณีของสหภาพยุโรป49
(11) กําหนดกลไกการยุ ติข อพิพ าทโดยสั น ติ วิธี การเจรจาปรึ กษาหารื อกั น
จะเห็ นไดวาจี นยังไมยอมรับกลไกการยุติขอพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการในระดับทองถิ่ น ซึ่ งจะทําให
การบังคับใช ความตกลงมีความลักลั่นกันระหวางไทยกับจีนในประเด็นนี้

49

หลักการ Polluter Pay Principle นั้น หมายถึงผูผลิตสินคาที่ทําใหเกิดมลพิษตองชําระคาสินไหมทดแทน ดังนั้น หากสินคาที่
ผลิตในจีนกอมลพิษในไทยจะตองพิจารณาดวยวามาตรฐานการคุมครองสิ่งแวดลอมในไทยเปนอยางไร สินคาชนิดนั้นไดมาตรฐานหรือไม
หากไทยเองไมมีมาตรฐานที่ดีหรือสูงพอ อาจเปนปญหาที่ไทยเองก็ตองแกไขดวย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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(12) กําหนดมาตรฐานแรงงานทั้งแรงงานผูใหญและแรงงานเด็ก โดยไทยควร
ออกกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเขมแข็ง เพราะในภาวะที่มีการเปดตลาดแรงงาน
ในประเทศและมีการแขงขันอยางมาก อาจจะมีการบิดเบือนหลบหลีกการใชกฎหมายแรงงานโดยเลี่ยงไป
ทําสัญญาจางทําของแทน จึงควรมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานแรงงาน และความปลอดภัยใหแกแรงงาน
ไมวาจะเปนแรงงานตามสัญญาใดก็ตามและควรมีการกําหนดสํานักงานมาตรฐานแรงงานเพราะแมวาจะ
มีการยอมรับร วมกัน ในคุณ สมบัติของแรงงาน แตกฎหมายไม ไ ดหามการกําหนดเกี่ยวกับมาตรการ
การตรวจสอบคุณสมบัติ
(13) การเจรจาการลดอัต ราภาษีอากร จะกระทําเปน ระยะตั้งแตกลุม สิน คาที่
ลดภาษีใ น Fast Track และ Normal Track และมีกลไกการเร งกรอบเวลาในการลดอัต ราภาษีดวย
ไทยจึง ควรพิจารณาใหดีโดยศึกษาวาสิน คาใดที่ไ ทยจะไดรั บประโยชน จากการเปดเสรี และสิ นคาใด
มีความเสี่ยงในการเปดเสรี
4.2.2 สถานะของประเทศที่ความตกลงยังไมมีผลบังคับใช
1) ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
สําหรับกรณีของ FTA ไทย-สหรัฐอเมริกานั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2546 ระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ นาย George W. Bush ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีของไทยไดประกาศเจตนารมณรวมกันที่จะเจรจาจัดทํา FTA ไทยสหรัฐอเมริกา โดยกอนหนานั้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2545 ไทยไดลงนามกรอบความตกลงดานการคา
และการลงทุน (TIFA) กับสหรัฐอเมริกาแลว
รัฐ บาลให เหตุผ ลในการ FTA ไทย-สหรั ฐ อเมริ กาวามีความสํ าคัญตอไทยเปน
อยางมาก โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงการที่สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอันดับหนึ่งของไทย (การสงออก
ของไทยไปสหรัฐ อเมริการะหวางเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2547 มีมูลคา 14,190.9 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 567,636 ลานบาท โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 7,518.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 300,760 ลานบาท) และการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทยมากเปนอันดับสองรองจากญี่ปุน
(การลงทุนของสหรัฐอเมริกาในป 2546 มีมูลคา 558.075 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 22,323 ลาน
บาท) จากการแขงขันที่รุนแรงจากประเทศอื่นๆ เชน จีนและเม็กซิโกในตลาดสหรัฐอเมริกา สินคาไทยมี
แนวโนมจะแขงขันไดยากขึ้น ไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทํา FTA กับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาตลาด
สหรั ฐ อเมริ ก า ตลอดจนขยายตลาดในสิ น ค า และบริ ก ารที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพโดยคาดว า FTA กั บ
สหรั ฐอเมริกา จะชวยขยายความสัม พัน ธท างเศรษฐกิจ ในระยะยาวลดอุปสรรคทางการคาและดึงดูด
การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
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การเจรจาจัดทํา FTA กับสหรัฐอเมริกาไดเริ่มการประชุมเจรจารอบแรกขึ้นระหวาง
วันที่ 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2547 ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย การประชุมเจรจารอบที่สองมีขึ้น
ระหวางวันที่ 11-15 ตุลาคม 2547 ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวายเชนกัน การประชุมเจรจารอบที่ 3 มีขึ้น
ระหวางวันที่ 4-9 เมษายน 2548 ที่เมืองพัทยา การประชุมเจรจารอบที่ 4 มีขึ้นระหวางวันที่ 11-15
กรกฎาคม 2548 ที่เมือง Great Falls มลรัฐ Montana การประชุมเจรจารอบ 5 มีขึ้นระหวางวันที่ 26-30
กันยายน 2548 East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย และการประชุม
เจรจารอบที่ 6 มีขึ้นระหวางวันที่ 9 -13 มกราคม 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม การเจรจาใน 5 รอบแรก
ดําเนินไปอยางเรงดวน แตในรอบที่ 6 เกิดการตอตานจากกลุมผูตอตาน และนอกจากนั้นการยุบสภาของ
นายกรัฐมนตรีทําใหการเจรจา FTA กับสหรัฐอเมริการวมทั้งกับญี่ปุนซึ่งบรรลุขอตกลงไปแลวเพียงรอ
การลงนามนั้น ตองหยุดชะงักลงชั่วคราวจนกวาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมเปนที่เรียบรอย
อยางไรก็ตาม เหตุผลในการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาเปนไปใน
ดานบวกทั้งสิ้น รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยทางเศรษฐศาสตรโดยสถาบันและหนวยงานตางๆ จํานวนมาก
ตัวอยางเชน ผลการศึกษาของ TRDI เรื่องผลกระทบจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
จะสะทอนผลลัพธในทางบวกถึงความจําเปนในการทําความตกลงการคาเสรีดังกลาวก็ตาม แตยังปรากฏ
ความกังวลใจในประเด็นตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความกังวลในดานการคุมครองทรัพยสิ น
ทางปญญา การคาบริการ ดานสิ่งแวดลอม การลงทุน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และสภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความไม พรอมในการแขง ขันเมื่อมี
การเปดเสรีทั้งการคา บริการ และการลงทุน ซึ่งความกังวลในดานตางๆ ที่กลาวมานี้ไมมีการทําวิจัยให
ปรากฏชัดวาประเทศไทยจะมีความไดเปรียบอยางไร หรือจะไดประโยชนอยางไร อยางแทจริง หรือจะไม
เกิดผลเสียแกประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งทําใหเกิดกระแสการตอตานการทําความตกลง FTA โดยทั่วไป
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือไมปรากฏการทําวิจัยในแงกฎหมาย หรือการศึกษาถึง
ขอบทของความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีดังกลาว ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญที่บงบอกถึงความไดเปรียบเสียเปรียบ หรือผลดี- ผลเสียของการทํา FTA อยางแทจริง โดยเหตุผลที่วาขอบทการเจจา FTA ไทยสหรั ฐอเมริกา อยูใ นฐานะที่ เปนเอกสารชั้น ความลับ และการกลาวถึง ความจํ าเปนของประเทศไทยที่
ตองการมี การทําความตกลงดังกลาววาหากประเทศไทยไม เร ง รีบในการจั ดทํ าความตกลง FTA กับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศคูคาที่สําคัญ จะทําใหไทยเกิดการชะงักงันในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และแขงขันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจไมถูกตอง เนื่องจากทั่วโลกพากันทํา FTA ในทุกระดับประมาณ 300
ความตกลงไปแล ว นั้ น เปน แรงกดดั น ให รั ฐ บาลยิ่ ง ต อ งเร ง รี บ ทํ า FTA โดยเร็ ว ประกอบกั บการที่
สหรั ฐ อเมริ ก าก็ มี ค วามเร ง ด ว นในการบรรลุ ข อ ตกลงการคา เสรี ทั้ ง หลายให เ สร็ จ สิ้ น ก อ นที่ Trade
Promotion Act (TPA) จะครบกําหนด ซึ่งอาจจะไมมีการตออายุของ TPA อีก ยิ่งกวานั้นการกลาวอางถึง
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ความเรงดวนที่จะตองจัดทํา FTA เพื่อมาแทนที่สนธิสัญญาไมตรี50ที่ไทยทํากับสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให
ไทยตองประสบกับปญหาในการที่ จะตองใหสิทธิพิเศษแกภาคีสมาชิกอื่นของ WTO ภายใตหลักการ
ปฏิบัติ เยี่ย งชาติที่ ไ ดรั บ ความอนุ เคราะห ยิ่ง จึ ง มี ความจํ าเปน ต องทํ าความตกลง FTA ขึ้น แทนที่
สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชยเพื่อใหการใหสิทธิพิเศษเหลานั้นแกสหรัฐอเมริกา ตามความตกลง FTA
เปนกรณีที่ไดรับการยกเวนภายใตมาตรา XXIV GATT/WTO และมาตรา V GATS นั้นจึงเปนเหตุผลให
ความกดดันเหลานี้ยิ่งทําใหความกังวลใจและแคลงใจของฝายตางๆ ทวีความกังวลมากขึ้น
โดยเหตุผ ลดัง กลาวมานี้ จึ ง มี ความจํ าเปน ที่ จ ะตองมี การศึกษาเพื่อให ท ราบถึ ง
ผลกระทบของการทํ า ความตกลงวา ด ว ยเขตการคา เสรี ใ นประเด็ น ด า นกฎหมายซึ่ ง ยัง เป น ส ว นที่
ขาดหายไป หรือยังมีการศึกษานอยกวาที่ควรจะเปน เพื่อใหการศึกษาเรื่อง FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา
มีความครอบคลุมและถูกตองมากขึ้น อยางไรก็ตามดวยความจํากัดในแงของเวลาในการทําการศึกษา
และเก็บขอ มู ล การวิเ คราะห นี้ เ ปน เพี ยงการศึก ษาส ว นหนึ่ ง ของประเด็ น ทางดานกฎหมาย โดยจะ
เปรียบเทียบความตกลงทางดานการคาที่เคยมีมากอนกับความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีไทย-อเมริกา
ฉบับปจจุบันที่กําลังเจรจากันอยู และจํากัดการศึกษาเฉพาะเรื่องการลงทุนเทานั้น นอกจากนี้ ยังศึกษา
วิวัฒนาการของการทําความตกลงทางเศรษฐกิจ และศึกษาสาระสํ าคัญของขอบทการลงทุนในความ
ตกลงดังกลาวเปรียบเทียบกับขอบทการลงทุนในความตกลง FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา
บทสรุปของการศึกษาจะชวยเปนแบบอยางในการทํา FTA ไทยกับสหรัฐอเมริกา
ในอนาคตดวย ซึ่ ง สะท อนใหเห็ น การเปลี่ยนแปลงทางดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิถี ปฏิบัติตอ
ธุรกรรม การคา การลงทุน ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาในระยะยาวภายใตความตกลงฉบับนี้ กรอบของ
กฎหมายจะเปนตัวกําหนดบงชี้วาผูประกอบการจะมีสิทธิและหนาที่อยางไร รัฐมีอํานาจอยางไร สามารถ
เขาแทรกแซงการดําเนิ น การทางดานการคา การลงทุ น และการคาบริ การ ระหวางกัน ไดม ากน อย
เพียงใด สภาพแวดลอมทางกฎหมาย (Legal environment) นี้ควรตองศึกษาควบคูกับการศึกษาวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร และมิติท างสั งคมตอไปดวยจึ งจะทราบผลกระทบตอประเทศไทยในระยะยาวไดอยาง
ครบถวน

50

เรื่องสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชยนั้น ไทยเองไดระบุขอยกเวนไวใน Schedule ของไทยเปนเวลา 10 ป แตบัดนี้ ลวงพนเวลา
นั้นแลว ทําใหไทยเองไมสามารถนําสนธิสัญญาไมตรีฯ เปนขออางที่จะใหสิทธิพิเศษแกสหรัฐฯเพียงประเทศเดียวได โดยจะตองใชประเทศ
อื่นๆ ดวยตามหลัก MFN (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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การเปรียบเทียบผลกระทบทางกฎหมายจากการทําความตกลงการคาเสรี
4.3.1 การวิเคราะหสถานการณทางกฎหมายการทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศภาคีอื่น

การวิเคราะหสถานการณทางกฎหมายโดยการใชการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อ
ประเมิน จุดออน - จุดแข็ง จากสภาพแวดลอมภายในประเทศ โอกาสและอุปสรรคจากสภาพภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการบรรลุเปาหมายในการแสวงหาประโยชนภายใต
ความตกลงการคาเสรี
1) ปจจัยที่ประเทศไทยตองพิจารณากอนการ เจรจาความตกลงการคาเสรี มีดังนี้
(1) ประเทศไทยต อ งกํ า หนดเป า หมายในการเจรจาว า ต อ งการบรรลุ
เปาหมายใด เพื่อสนองนโยบายทางเศรษฐกิจใดที่ กําหนดไวแลวตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจระยะยาว
ระยะกลาง และระยะสั้น พรอมกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
กลาวคือ ประเทศไทยตองการอะไรจากการเจรจาการคา FTA แตละฉบับกับแตละประเทศคูภาคี ซึ่งไม
เหมือนกันแลวแต แตละบริบทของแตละความสัมพันธทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศนั้นๆ ตองศึกษา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางอุตสาหกรรม ศักยภาพการแขงขันและปจจัยตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
(2) ประเทศไทยตองวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค ของการทํา FTA วาจะนํามา
สู การบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ไดอยา งไร สิ่ ง ใดที่ ตองกระทํ าในช ว งเวลาขณะนั้ น สิ่ ง ใดตองเป น
การเตรียมการในอนาคต ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตองขจัดอุปสรรคใดและไมเพิ่มอุปสรรคใด
จากภายนอกใหมากกวาเดิม เชน การผูกพันกับพันธะที่ทําใหไทยขาดโอกาสการพัฒนา หรือเพิ่มความ
ยากจนยิ่งขึ้น
(3) ประเทศไทยต อ งกํา หนดป จ จั ยหลั ก ในการนํ า มาสู ค วามสํ า เร็ จ (key
success factors) ที่เกี่ยวกับการเจรจา FTA และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมใหถูกตอง
(4) ประเทศไทยตองประเมิ น ความสามารถและศักยภาพของตนให ถู กตอง
กลาวคื อพิจ ารณาปจ จั ยภายใน ทั้ ง จุ ดออ นและจุ ดแข็ง อยางถู กตองแท จ ริ ง จึ ง จะสามารถวิเ คราะห
ความสามารถในการแขงขันภายใตกรอบของความผูกพัน FTA
(5)

การระบุจุ ดออน จุ ดแข็ง ของภาพรวมหรือปจเจกของประเทศไทยอยาง

(6)

ประเทศไทยตองจั ดการกับกลไกการปองกัน ตนเองอยางรอบคอบ และ

ซื่อสัตย
มีประสิทธิภาพ
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(7)

ประเทศไทยตองระมัดระวังการประเมินจุดแข็งเกินจากความเปนจริง

(8) ประเทศไทยตองมีขอมูล และบริหารขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งขอมูลภายใน
และ และขอมูลสิ่งแวดลอม ภายนอก ติดตามการเบี่ยงเบน และ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายใน และ ภายนอก ซึ่งอาจจะเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได
2) วิธีการศึกษาวิเคราะห SWOT ทางกฎหมายของการทํา FTA
การศึกษาวิเคราะห SWOT ทางกฎหมาย เพื่อให ทราบผลดี-ผลเสียของการทํ า
ความตกลงการคาเสรี จึงศึกษาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ทั้งขอดีและขอเสียของ การทํา FTA
ที่ประเทศไทยไดทํากับประเทศตางๆ โดยศึกษาขอบทในความตกลงที่ประเทศไทยไดทําขึ้นผู กพัน
ประเทศไทย ซึ่งไทยตองปฏิบัติตามและออกกฎหมายอนุวัตรการตาม หากฝาฝน ประเทศไทยจะตอง
รับผิดชอบตอรัฐภาคี โดยพิจารณาขอบทความตกลงภายใต FTA ที่มีผลบังคับใชแลว 5 ความตกลง
ไดแก ไทย-จีน (ภายใตกรอบอาเซียน-จีน), ไทย-อินเดีย, ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-นิวซีแลนด และไทยญี่ปุน และความตกลงที่ ยัง อยูร ะหวางการเจรจาซึ่ง ในที่ นี้ จะพิจ ารณาเฉพาะความตกลง FTA ไทยสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปนความตกลงที่มีความเกี่ยวของทางดานกฎหมายมาก
3) ผลการวิเคราะห SWOT ทางดานกฎหมาย
ผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ทั้งจากภายในและภายนอก
ของประเทศไทยมีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
(Strengths)
•

การมีทรัพยากรธรรมชาติ

•

การมีแรงงานราคาถูก

•

การมีฝมือในการประดิษฐ

•

การมีการเกษตร

•

การมีศักยภาพในการทองเที่ยว อาหาร แหลงทองเที่ยว

•

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โอกาส (Opportunities
(Opportunities))
• การเปดตลาดสินคา โดยการขจัดอุปสรรคที่เปน
ภาษีและมิใชภาษีอากร
• การเปดตลาดการคาบริการ
• การเปดโอกาสการลงทุน
• การเปดตลาดแรงงานบางระดับ

จุดออน (Weaknesses
(Weaknesses))
•

ความยากจน การคอรรป
ั ชั่น ภาวะการวางงาน

•

การขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดโอกาสในการศึกษา

•

การขาดโอกาสในการเขาถึงตลาด

•

การขาดโอกาสในการเขารับการพัฒนา

•

ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชหมดไปอยางสิ้นเปลือง

•

สภาวะแวดลอมเสื่อมโทรม ภูเขา ตนไม ถูกทําลาย

•

การบังคับใชกฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพจากปญหา
สิ่งแวดลอม

อุปสรรค (Threats)
(Threats)
• ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงตลาด
• การใชมาตรการฝายเดียวในการกีดกันการเขาถึง
ตลาด
• อุปสรรคจากปญหาการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาโดยบิดเบือน การผูกขาดโดยกฎหมาย
• การลงทุนโดยอธิปตยที่มีกําลังทรัพยและ
เทคโนโลยีสูง
• การแทนที่อุปสรรคภาครัฐโดยอุปสรรภาคเอกชน
• การมีอํานาจเหนือตลาด ปจจัยเหนือความ
คาดหมาย
• การกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
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บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี

การที่ ประเทศไทยมี โ อกาสจากการทํ า FTA ในการไดรั บการเปดตลาด แตถู ก
off set ดวยความออนดอยคือความไมสามารถในการเขาสูตลาด ในขณะที่ความแข็งแกรงหรือผลดีจาก
ปจจัยภายในกลับถูกอุปสรรคจากปจจัยภายนอกมาลบลาง และเมื่อพิจารณาผลของการเจรจาทํา FTA
จากขอบทความตกลง พบวาพันธะความผูกพันในหลายกรณีกลับมาซ้ําเติมความดอยทําใหไมมีโอกาส
พัฒนาและไปเสริมอุปสรรคปจจัยภายนอกเชนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ถูกบิดเบือน
ตารางที่ 4.1 เปนการสรุ ปกลุมประเด็นปญ หาทางดานกฎหมายที่ อาจจะเกิดขึ้น
จากผลของการทํ าความตกลงที่ มี ขอบทที่ ไ ทยเสี ยเปรียบ เพื่อเปน การกําหนดแนวทางในการแกไ ข
เยียวยาตอเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจําแนกกลุมปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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ตารางที่ 4.1: ประเด็นขอกฎหมายที่การทําความตกลงการคาเสรีอาจจะสงผลกระทบตอประเทศไทย: ผลกระทบจากพันธกรณีของ FTA ตอวิสาหกิจไทย
กลุมประเด็นผลกระทบ
ประเด็นผลกระทบที่ประเมิน
ผลกระทบต อ ป ญ หากระบวนการทํ า สนธิ สั ญ ญาและ ประเด็นที่ 1 ในการเจรจาทําความตกลง FTA ภายใตมาตรา
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550
190 รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปจ จุ บั น และปญ หากระบวนการทํ า
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศที่ไทยมีอํานาจการ
ตอ รองที่ นอ ยกว ามาก กระทบต ออํ านาจอธิปไตยของชาติ
โดยหลักการ

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ประเด็นที่ 1 ออกกฎหมายวาดวยการทําสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ เพื่ อ สามารถเป น มาตรฐานในกระบวนการทํ า
สนธิสัญญาและเปนหลักประกันวาการทําสนธิสัญญาเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายสําคัญนี้

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประเด็น ที่ 2 ในการเจรจาจั ดทํ าความตกลง FTA มี ข อ
(Regulatory Impacts) ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลดาน เรียกรองที่จะสงผลใหประเทศไทยตอ งเปลี่ยนแปลงตัวบท
กฎหมายทางด า นการลงทุ น และการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
การลงทุน
เกี่ยวกับการลงทุนหรือไม เพียงใด (Investment Laws and
Regulations)

ประเด็นที่ 2 มีศูนย กลางดูแ ลเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญา
ระหวางประเทศและการตรวจตรา ขอบท ความผูกพันตาม
สนธิสั ญญา กับพัน ธะกิจ ในการอนุ วัตรการตามสนธิ สัญญา
ไม ควรใหมี การหลี กเลี่ ย งการออกกฎหมายรองรั บ ผลของ
สนธิสัญ ญาไว กอน เพื่อหลบหลีกการนํ าความตกลงนี้เขาสู
กระบวนการพิจารณาของสภา ตามรัฐธรรมนู ญ ควรจัดทํ า
ชุดกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศไวเปนระบบ
ดวย
ประเด็นที่ 3 สํารวจกฎหมายที่เกี่ยวของกับความผูกพันตาม
สนธิ สั ญ ญา ความตกลง ในทุ ก ระนาบ และจั ด ทํ า เป น
หมวดหมู สังคายนากฎหมายทั้งระบบที่เกี่ยวกับ การลงทุ น
One stop Services
ประเด็นที่ 4 จัดทํ า Compendium ของความตกลงหลาย
ระนาบที่ ไ ทยไดทํ ากั บ ทุ กๆประเทศและองค การระหว า ง
ประเทศ เพื่อนํามาเขาตารางผลความผูกพัน ทั้งที่สอดคลอง
และที่ขัดแยง หรือ ที่ จําเปนตองมีกฎหมายใหม ดูแล

ประเด็น ที่ 3 การเจรจาทํ าข อ ตกลง FTA ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือไม
เพียงใด (Investment -Related Laws and Regulations) ทั้ง
ทางตรงและทางออม
ประเด็นที่ 4 การเจรจาจัดทําความตกลง FTA มีขอเรียกรอง
ที่สอดคลองหรือขัดแยงกับพันธกรณีที่กําหนดในความตกลง
ทวิภาคี หรือพหุภาคีที่ไทยทํากับคูภาคีอื่นๆหรือไม รวมทั้ง
แตกตางจากขอกําหนดภายใต WTO หรือไมเพียงใด
บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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กลุมประเด็นผลกระทบ
ประเด็นผลกระทบที่ประเมิน
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและการคุมครอง ประเด็นที่ 5 การเจรจาความตกลง FTA ซึ่งมีขอเรียกรองให
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากขอเรียกรอง FTA
มี ก ารให ก ารปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ (National Treatment)
ประกอบกับกฎหมายที่ถูกยกเลิกเปลี่ยนแปลง ภายใต FTA
จะนํามาซึ่งการเขาสูฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เคยหามการ
ลงทุนของตางชาติหรือไม

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ประเด็นที่ 5 และ 6 ควรมีกฎหมายภายในที่เขมแข็งรองรับ
ไวทุ กดานและแกไขปญหาชองโหว ของกฎหมาย เหลานั้ น
เช น กรณี ก ารที่ ไ ทยไม มี กฎหมายที่ แ น น อนเกี่ ย วกั บ
สัญชาตินิติบุคคลไทย51 ทําใหคนตางดาวสามารถทําธุรกิจ
ใดๆที่สงวนไวใหคนชาติ ที่สงวนไวใน Negative List หรือ
กฎหมายอื่นๆ เชนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่หามคนตางดาว
ถื อ ครองที่ ดิ น เว น แต จ ะเข า ข อ ยกเว น การมี ก ฎหมาย
คุ ม ครองทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละมาตรการในการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน
การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับสัมปทาน ที่ยกเวนการบังคับ
ใชภายใต FTA, JTEPA มีกฎหมายการแบงปนผลประโยชน
ระหวางตางดาวและ ไทยอยางชัดเจน

ประเด็นที่ 6 เกี่ยวเนื่องกับการขาดกฎหมายและขอกําหนด
ในการกําหนดสัญชาติข องนิ ติบุคคลที่แ นนอนและความไม
รัดกุมของกฎหมายไทย การมีชองโหว ของกฎหมาย ทําให
นักลงทุนตางดาวสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไทย โดย
ไมตกอยูภ ายใตพระราชบัญญั ติการหามการประกอบธุรกิจ
ของคนต า งด าว การห า มการถื อ ครองที่ ดิน และไม ต กอยู
ภายใต การหามทําธุร กิจใน บัญชีรายการอุ ตสาหกรรมที่ไ ม
เปดเสรี (Negative List) หรือไม
ประเด็นที่ 7 การกําหนดความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยตอ ประเด็ น ที่ 7 ควรมี ข อ บทที่ กํ าหนดให ก ฎหมายภายใน
การบัง คับ ใช กฎหมายภายใน กฎระเบีย บ ขอ บัง คับ ทํ าให เกี่ยวกับ การบังคับ ใชกฎหมาย โดยสุจ ริต ไมตกอยูภายใต
ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย คุ ม ค ร อ ง ฐ า น การบังคับของ FTA, JTEPAและกฎหมายบางประเภท เชน

51

ไทยไมมีกฎหมายวาดวยสัญชาติของนิติบุคคลไทยนั้นถูกตอง แตการจําแนกระหวางนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางดาวรวมทั้งบุคคลธรรมดาดวยนั้น ไทยมี พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.
2542 จึงควรจะพิจารณาดวยวา พรบ.นี้มีขอที่ยังตองปรับปรุงแกไขอยางใดหรือไมดวย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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กลุมประเด็นผลกระทบ

ประเด็นผลกระทบที่ประเมิน
ทรัพยากรธรรมชาติและการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือไม
ประเด็นที่ 8 ขอเรียกรองภายใต FTA ที่เรียกรองใหไทยรับ
ผิ ด มากกว า กฎหมายระหว า งประเทศในเรื่ อ ง ความ
รั บ ผิ ดชอบของรั ฐ (State Responsibilities) กระทบต อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ กระทบ
ต อ การแสดงออกโดยเสรี ภ าพภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ ในการ
ประชุม เดินขบวน การประทวง ตอตานการลงทุนของตาง
ดาวหรือไม เชน ตอตานโรงงานพลังงานปรมาณู นิวเคลียร
หรือไม
ประเด็นที่ 9 ขอกําหนดภายใต FTA ที่รัฐภาคีไมตองรับผิด
ตาม MEAs หากไมไดเปนรัฐภาคีของ MEAs นั้นจะกระทบ
ตอการคุมครองสิ่งแวดลอมของไทย หรือไม เพียงใด กระทบ
ตอ ปญ หาบัง คับ ใชกฎหมายภายใน และพั น ธกรณีระหว าง
ประเทศหรือไม

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
กฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล อ ม ต อ งอยู เ หนื อ ความตกลง
52
FTA, JTEPA เปนตน Carve Out Principle
ประเด็น ที่ 8 ฝ า ยเจรจาควรยึ ด มั่ น ในหลั ก การทั่ ว ไปของ
กฎหมายระหว างประเทศ ที่ไ ม ควรจะตอ งรั บความผู กพั น
มากไปกวากฎหมายระหวางประเทศ (International law –
Plus) เนื่องจากขัดตอสิทธิมนุษยชน ที่ประชาชนทั้งประเทศ
ควรสามารถมี ส ว นร ว มในการตั ดสิ น ใจของประชาชนและ
สามารถมีการแสดงออกที่เปนหลักประกันภายใตรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ 9 เสนอให ใช หลัก Carve – Out หรือ สงวน
อํานาจอธิ ปไตยไมต กอยู ภายใต การบัง คับ ของสนธิ สัญ ญา
ตอประเด็นการรักษา คุมครองสิ่งแวดลอมและรัฐภาคี ตอ ง
เคารพในพั น ธกรณี ข องไทยภายใต ส นธิ สั ญ ญาระหว า ง
ประเทศ

ผลกระทบตอปญหาแรงงาน การตกลงานและสภาพการ ประเด็นที่ 10 การเจรจา FTA ที่ผูกพันใหประเทศไทยเปด ประเด็นที่ 10 ประเทศไทย จะตองพยายามเจรจา เพื่อให มี
จางงาน อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ตลาดแรงงาน ทั้ ง ระดับผู บ ริ ห าร โดยไม กําหนดสั ญ ชาติ การเปดเสรีทางดานการเคลื่อนยายประชากร ในตลาดแรงงาน
ผูบริหารและลูกจางระดับอื่น ซึ่งเขามาสูตลาดแรงงานไทย ไดซึ่งกันและกัน (Two Way Liberalization in Labor Market)

52

ประเด็นที่ 7 นี้มีอยู 2 สวน สวนแรก คือ การบังคับใชกฎหมายโดยสุจริต หมายถึงกรณีใดที่ไมสุจริต อีกสวนหนึ่ง คือ ภายใตขอ XX ของ GATT ไดกําหนดใหสิ่งแวดลอมเปนขอยกเวน หรือเปนเรื่องที่รัฐ
นํามาอางเพื่อไมตองปฏิบัติตามพันธกรณีใน GATT ไดอยูแลว ใน FTA ตางๆ ก็ยอมรับหลักการนี้ (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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ขอเสนอแนะตอการเจรจา
พร อ มกั บ การลงทุ น ได โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง สั ญ ชาติ จ ะส ง ผล กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ประเทศไทยสามารถกํ า หนด
กระทบตอปญหาแรงงานในประเทศ หรือไม กอใหเกิดปญหา มาตรการในเรื่อง Substantive requirementsและProcedural
การวางงานของคนชาติ หรือไม
Requirement) ของผู ทํ างาน หรื อ วิ ชาชี พ ได แม ASEAN
จะตองบังคับการตาม ขอผูกพัน ในเรื่อง Mutual Recognition
ก็ตาม ไทยยิ่ งตองมี สถาบั นที่ มีมาตรฐานในการกํากับ ดูแล
เรื่องวิชาชีพและแรงงานเหลานี้
ประเด็นที่ 11 การเจรจา FTA ทําใหไทยตองรับผิดชอบใน
การบังคับใชกฎหมายเรื่องตางๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายแรงงาน มาตรฐานสภาพการจ า ง
มาตรฐานสถานที่ทํางาน ระยะเวลาในการทํางานและคาจาง
หรือไม หาก นักลงทุนตางชาติใชสัญญาจางทําของ หรือ ทํา
สัญญารั บชวงการจัดหางานแทนการทําสัญญาจางแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงานเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความรั บ ผิ ด ชอบต อ
แรงงานตามกฎหมายแรงงาน ไทยจะสามารถบั ง คับ ใช
กฎหมายดั ง กล า วได ห รื อ ไม และจะสามารถบั ง คั บ ใช
กฎหมายวาดวยอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยไดหรือไม
เพียงใด แมนั กลงทุนต างดาวเลี่ยงไปทํ าสัญ ญาจ างทํ าของ
แทนสัญญาการจางแรงงาน

ประเด็นที่ 11 ประเทศไทยยังขาดกฎหมาย และการกําหนด
สถาบัน กํากับดูแล อิสระ เกี่ยวกับ อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภั ย Occupational Safety and Health Agency –
OSHA)และกฎหมายภายในตองบังคับการใหมีประสิทธิภาพ
ภายใต ก ฎหมายอาชี ว ะอนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ไ ม ว า
นายจ างจะทํ าสั ญ ญาจ างแรงงาน หรื อ จ างทํ าของก็ ต อ ง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอาชี ว ะอนามั ย และสิ่ ง แวดล อ มโดย
เคร ง ครั ด รวมทั้ ง การต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด า น
เครื่องจักรกล สารเคมี สภาพการจาง สภาวะ สถานที่ทํางาน
ชั่วโมงการทํ างาน สวัสดิการและความมั่น คงในการทํางาน
การมี ส ภาพชี วิ ต ที่ ดี ตามมาตรฐานสากลของกฎหมาย
แรงงาน

ผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประเด็นที่ 12 การเจรจาความตกลง FTA ซึ่งเปดเสรีการรับ ประเด็นที่ 12 การเจรจาที่ยึดหลักเกณฑของ TRIMs โดยไม
การลงทุ น ตั้ ง แต ร ะดั บ ก อ นการเข า มาลงทุ น (Pre-Entry ตัดโอกาสในการเติ บโตของไทย เช น การไมห ามให มีการ
บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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National Treatment) สง ผลกระทบตอ การคัดกรองนั ก
ลงทุ น และการกําหนดพื้น ที่ การลงทุ น ตาม แผนเศรษฐกิจ
54
ระยะยาวของประเทศ หามการใช TRIMs หรือ มาตรการ
ทางการลงทุน ที่ไทยเคยใชมากอนโดยตลอด จะกระทบตอ
การเติบโตของอุตสาหกรรมไทยหรือไม

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ถายโอนเทคโนโลยี หรือ เปน ขอ กําหนดที่ ตอ งปฏิบั ติต าม
โดยเสมอภาคกัน เนนเจรจาใหมีการถายโอนเทคโนโลยีและ
ไมรับเงื่อนไข TRIMS – Plus
สามารถกําหนด แผนการพัฒ นาแห งชาติ อย างยั่ง ยืน ตาม
แผนเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ 13 การบังคับ ใชกฎหมายคุมครองทรัพยสิ นทาง
ปญญาที่เขมงวดเกินกวากรอบระเบียบของขอกําหนด WTO
เชนสิทธิบัตรยา การออกแบบอุตสาหกรรมจะกระทบตอการ
พึ่งตนเองของอุตสาหกรรมเหลานี้ หรือไม กอใหเกิดตนทุนที่
สูงมากขึ้น หรือไม เปนการตัดโอกาสในการพัฒนาระยะยาว
หรือไมจากการตองจายคาสิทธิบัตรเหลานี้

ประเด็นที่ 13 ประเทศไทยพึงบัญญัติกฎหมาย การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ที่เนนการพัฒนาและไมผูกพันในระดับ
WTO – Plus สามารถกําหนดนโยบายสาธารณะได
ดานสุขภาพ อนามัยและการรักษา พยาบาล
มีการจัดตั้งศูนย อิสระ ในการมใหความรูและ ชวยเหลือการ
จดทะเบียน สิทธิบัตรอยางเปนมิตร

ประเด็นที่ 14 นักลงทุนไทย ถูกเลือกปฏิบัติโดยปริยายจาก
การไม ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น เพราะไม ส ามารถมี
คุณสมบั ติ ที่ จ ะรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ได เช น มาตรการ
กําหนดจํานวนเงินลงทุน การลงทุนเพื่อการสงออก เปนตน

ประเด็นที่ 14 ออกกฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนาตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ SMEs มีสิทธิไดรับ
สิ ท ธิ พิ เ ศษ โดยได รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น โดยทั่ ว หน า
สามารถจํ าแนกประเภทธุ ร กิ จ ที่ จ ะได รั บ การส ง เสริ ม ไม
เพี ย งแต นั กลงทุ น ต างชาติ ต อ งไม ใ ห เกิดภาระในการเสี ย
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Pre-Entry National Treatment ที่นี้ไมไดมีความคุมครองตามมา แตตางชาติตองการความแนใจวาคนตางชาติไมถูกกีดกัน (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

54

ไมไดมีขอบทที่หามมิใหใช TRIMs โดยตรง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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ทําใหนั กลงทุ นไทยไม ไดสิท ธิประโยชน เยี่ ยงนักลงทุน ตาง
55
ดาวและต อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ไดนิ ติ บุ คคล การนํ าเข าสิ น ค า
และเสียภาษีอื่ นๆ เนื่อ งจากไมไ ดรับ การสงเสริม การลงทุ น
ทําให ตน ทุ น ในการผลิต สู ง กวาในขณะที่ นั กลงทุ น ตางดาว
ไดรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษ สิ่ ง จู ง ใจทางภาษี อ ากร และที่ ไ ม ใ ช ภ าษี
อากร ไมตองเสียภาษีเงินไดและไดรับยกเวน ภาษีอากรการ
นํ า เข า สถานการณ นี้ ก ระทบต อ การดํ า รงอยู แ ละพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมภายในประเทศไดห รื อ ไม ผลดี ผลเสี ย เป น
อย างไร ตางชาติม าใชท รั พยากรธรรมชาติ แตไ ม ตอ งเสี ย
ภาษี แตคนไทยเปนผูเ สียภาษีในขณะที่ไดรับสิ ทธิดวยกว า
(Discriminate against national)
ประเด็นที่ 15 ภายใตความตกลง FTA หามรัฐบาลบังคับใช
กฎหมายที่กระทบตอ การลงทุ น รวมทั้ งมาตรการทางภาษี
อากร ความสลับซั บซอนของปญ หาภาษีอากรทําให รัฐตอ ง
สูญ เสีย รายไดจ ากการเก็บภาษีเ งิ นไดนิติ บุ คคลและบุคคล
ธรรมดาอยางมาก หากการบังคับใชกฎหมายภาษีอากรใหมี
ประสิท ธิภ าพทําให นักลงทุน ตางชาติ ตอ งเสีย ภาษีเ ต็ม เม็ ด
เต็ ม หน ว ย หรื อ การถู ก ประเมิ น ภาษี โ ดยการตี ค วาม
ขอเท็จจริงใหถูกตอง จะถือวารัฐตองรับผิดหรือไม กรณีนี้ มี
ช อ งทางให มี การหลบเลี่ ย งภาษี โ ดยชอบแต โ ดยไม สุ จ ริ ต

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ภาษียิ่งกวาตางชาติ
มี ก ฎ หมายภาษี อ ากร และ ระบบการจั ดเก็ บ ภาษี ที่ มี
ประสิท ธิภาพ มีการฝ กอบรมภาษีอากรระหวางประเทศแก
พนักงาน มีมาตรการในการปองกันการเลี่ยงภาษี โดยทุจริต
และในรูปของการวางแผนภาษี ผูประกอบการไทย ย อ ม
ไดรับสิทธิในประเภทเดียวกัน แมเงินทุนตางกันได

ประเด็นที่ 15 การเจรจา FTA ตองไมนําประเด็นภาษีมาเปน
เงื่ อ นไขในการพิ จ ารณาว าเปน มาตรการเวนคืน ยึ ดทรั พ ย
ทางออม มีกฎหมายภาษีอากรและระบบการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิท ธิภาพ มีการฝ กอบรมภาษีอากรระหวางประเทศแก
พนักงาน มีมาตรการในการปองกันการเลี่ยงภาษี โดยทุจริต
และในรูปของการวางแผนภาษี สามารถจัดการกับการเลี่ยง
ภาษีโดยชอบได เชน การใชมาตรการ Arm’s Length อยาง
มีประสิ ทธิ ภาพ ในการจั ดการกับ ปญ หา Transfer Pricing
สามารถจัดการกับการวางแผนภาษี เชน การใชเทคนิค Thin

55

ตองพิจารณาที่ตัวกฎหมายภายในของไทยประกอบกันดวย คือ พรบ.สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการ BOI ในเรื่องนี้ หากไทยจะสงเสริมคนไทยกันเองก็ยอมทําได
(ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)
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ประเด็นผลกระทบที่ประเมิน
มากมายหลายชองทาง เชนโดยวิธีโอนราคาสินคา (Transfer
Pricing), การลงทุ น โดยการถือ หุ นที่ น อยกวาการระดมทุ น
โดยการกู (Thin Capitalization), การเสียภาษีจากสวนตางที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Treatment of gain and
loss from foreign exchange) เปนตน
ประเด็นที่ 16 การขาดรายไดจากภาษีอากรของรัฐ จากการ
ลดอัตราภาษีการนําเขา กับการไดประโยชนของผูบริโภคมี
ผลประโยชน ที่ เ ปน สัดส ว นในระดับ ที่ สู งมาก น อยเพี ย งใด
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบตออุตสาหกรรม หรือ การ
ผลิตภายในประเทศที่ตองลมหายตายจากไปและการวางงาน
ของพนักงานลูกจาง
ประเด็น ที่ 17 จากผลของความผูกพันภายใต FTA ที่ทําให
ไทยต อ งแก ไ ขกฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่
เขม งวดขึ้น กระทบตอ สภาพชี วิตความเปนอยู ของคนชาติ
มาก นอยแคไหนในแตละภาคสวน เชน การแพทย ยารักษา
โรค คาสิ ท ธิ บั ต ร การรั กษา พยาบาลและวิ นิ จ ฉั ย โรคและ
ผลกระทบดานการเกษตร (โปรดดูผลกระทบดานทรัพยสิน
ทางปญ ญาเรื่ อ งยาและการเกษตร)ตลอดจนป ญ หาด า น
ทรั พ ย สิน ทางปญ ญาดานอื่น ๆ กอ ให เกิดต นทุ น หรือ ความ
สู ญ เสี ย มากน อ ยเพี ย งใด ทั้ ง ที่ ม องเห็ น และมองไม เ ห็ น
(Invisible loss)

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
Capitalization ได สามารถจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ด เต็มหนวย

ประเด็น 16 มีการศึกษาวิจัย ผลได ผลเสีย ของการเปดเสรี
ในทุกระบบและทุกระนาบ เชนตนทุนตั้งแตเขามาในประเทศ
ไทย จนนํ า เงิ น ออกนอกประเทศ การที่ อุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศต อ งออกจากตลาดและการนํ า เข า สิ น ค า
ทั้งหมด แทนการผลิตภายในประเทศ
ประเด็นที่ 17 มีกฎหมายทรัพยสินทางปญญา แนว พัฒนา
และเนนการพัฒนาอยางยังยืน
(โปรดศึกษาจาก เรื่องทรัพยสินทางปญญาและอื่นๆ)

ประเด็นที่ 18 ขอเรียกรองภายใต FTA ที่ทําใหไทยตองแกไข ประเด็น ที่ 18 มี กรอบแห ง กฎหมายและสถาบั น ในการ
กฎหมายตามรั ฐ ภาคีแ ละการบั ง คั บ ใช กฎหมายดั ง กล า ว กลั่นกรองการออกกฎหมายที่ตองอนุวัติการตาม FTA และ
บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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ขอเสนอแนะตอการเจรจา
กระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ยึดกรอบแหงรัฐธรรมนูญและตามพระราชบัญญัติ การจัดทํา
56
และตุลาการ หรือไม ที่ไมมีโอกาสไดใชอํานาจอธิปไตยทั้ง สนธิสัญญา
สามโดยอิสระจากความประสงคและการพิจารณาของรัฐเอง
แตตองถูกบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายตางชาติ

ผลกระทบตอการกําหนดเขตการเกษตร การลงทุนและ ประเด็นที่ 19 เขตพื้นที่การลงทุนที่ครอบคลุมทั้งประเทศไม
พื้นที่สงวน เขตสัมปทาน
สามารถกําหนดเขตการลงทุ น ได จะมี ผ ลกระทบต อ การ
กําหนดเขต การเกษตร การลงทุน เขตอุต สาหกรรม พื้น ที่
สงวนได หรือไม ปญหาการกําหนดขอบเขตของเขตแดนที่มี
การบั ง คั บ ใช ข องสนธิ สั ญ ญา (Territorial coverage of
treaty) กับการกําหนดเขตการลงทุน (Investment Area) ซึ่ง
แตกตางกัน แตถูกนํามาผนวกเปนเรื่องเดียวกัน

ประเด็น ที่ 19 เปน หน าที่ ฝายเจรจา ที่ จ ะต อ งศึ กษาเรื่ อ ง
ดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรมีอธิปไตยใน
การกําหนดเขตที่ไมตกอยูภายใตขอบทการลงทุน หรือเปด
เสรีทางการลงทุน ควรมีการกําหนดผังเมืองอยางมีมาตรฐาน
มีเขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยูอาศัย หามการ
ขายที่ ดิน ในเขตดังกลาวเพื่ อวั ตถุ ประสงคที่แ ตกต างจากที่
กฎหมายกําหนดไว หามการถือครองที่ดินโดยคนตางดาวใน
เขตที่กําหนด ในลักษณะที่ไมตกอยูภายใตการบังคับใชความ
ตกลง FTA

ประเด็นที่ 20 ความตกลงกําหนดใหมีการคุมครองนักลงทุน ประเด็น ที่ 20 ออกกฎหมายเกี่ยวกับ การใหสั มปทาน ที่ มี
ต า งดา วจากการเวนคืน ยึ ด ทรั พ ย หากการที่ รั ฐ บาลโดย ประสิทธิภาพและไมตกอยูภายใตการบังคับใชของ FTA
เจาหนาที่ของรัฐอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนใน
เขตพื้นที่สงวนโดยผิดพลาด หรือโดยทุจริต จะสามารถเพิก
ถอนการลงทุ น โดยไม ต อ งรั บ ผิ ดชดใช การเวนคื น การยึ ด
57
ทรั พ ย ไ ด ห รื อ ไม หรื อ การลงทุ น ในสั ม ปทานที่ ห มดอายุ

56

ยังสามารถกระทําได เพราะความตกลง FTA ยังอยูภายใตการบังคับของกฎหมายภายใน แตการบังคับใชกฎหมาย หรือการควบคุมดูแลเปนอีกประเด็นหนึ่ง (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

57

การใดที่ขัดตอกฎหมาย การนั้นยอมตองหาม และสามารถเพิกถอนได แตหนวยงานหรือเจาหนาที่อาจตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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สัมปทาน ยกเลิกสัมปทาน รัฐตองรับผิดชดใชการเวนคืนยึด
ทรั พ ยห รื อไม เพราะเปน การบั งคับ ใชกฎหมายภายในที่ มี
ผลกระทบตอการประกอบกิจการลงทุนของนักลงทุนตางดาว
ภายใตขอบทการคุมครองการลงทุน

ผลกระทบดานภาระความรั บผิ ดชอบตอ คนตางดาวใน ประเด็ น ที่ 21 จากกรณี ป ญ หา การที่ ไ ทยไม มี ก ฎหมาย
ฐานะคนชาติ (Diplomatic Protection)
กําหนดสัญชาตินิติบุคคล ทําใหในทางปฏิบัติ นิติบุคคลตาง
ดาวสามารถเขามาจดทะเบียนเปนนิ ติบุคคลไทยได และมี
สถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลไทย กอใหเกิดภาระความ
รับผิดชอบตอนิติบุคคลตางดาวในฐานะคนชาติ ที่จะตองให
ความคุมครองตามหลั กกฎหมายระหวางประเทศ กลาวคือ
58
การคุมครองทางทูต (Diplomatic Protection)
ผลกระทบดานเสถียรภาพทางการเงิน

ขอเสนอแนะตอการเจรจา

ประเด็นที่ 21 ออกกฎหมาย หรือ กําหนด กฎเกณฑในการ
กํ า หนดสั ญ ชาติ นิ ติ บุ ค คลให เ ป น มาตรฐานและคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน ในอนาคตไดเปนอย างดี ยึดหลักการเกี่ย วกับ
การจัดสรรเอกชน ระหวางประเทศ
ดูแล แกไข มาตรการภายใต พระราชบัญญัติสัญชาติ มิใหมี
ชองโหว ในการไดสัญชาติไทย โดยไมสุจริต

ประเด็น ที่ 22 การเจรจา FTA ผู กพัน ให ไทยตอ งยอมให มี ประเด็น ที่ 22 มีการกําหนดมาตรการทางดานการเงินและ
การสงเงิน ทุนและกําไรออกนอกประเทศโดยเสรี ไมต กอยู การควบคุมดานการเงิน อยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตเงื่อนไขการสงเงินออกนอกประเทศที่ไทยเคยกระทํา
ไดมากอน เชน สามารถกําหนดใหสงเงินออกแบบผอนชําระ
59
นั้น ไมอาจจะกระทําไดอีกตอไป อีกทั้งบทนิยามคําวา การ
ลงทุ น นั้ นกว างขวางมาก ส งผลกระทบต อการจําแนกสิ่ง ที่

58

ตาม พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนการจําแนกบุคคลวาบุคคลใดเปนไทยเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจในประเทศ แตมิใชเวลาที่บุคคลนั้นไปประกอบธุรกิจนอกประเทศ
ประเด็นเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลในกรณีหลังนี้ คงตองอาศัยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลมาประกอบ นั้นคือดูจากสถานที่ที่มีการจดทะเบียนหรือสถานประกอบการแหงใหญ (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน,
2552)
59

เปนประเด็นที่นาสนใจซึ่งควรพิจารณาควบคูไปกับการที่ไทยไดยอมรับพันธะขอ VIII ของ IMF แลวกอนหนานี้ดวย (ดร.พรชัย ดานวิวัฒน, 2552)

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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เปนผลไดจากการลงทุนไดกวางขวางมากยิ่งขึ้นและสามารถ
ที่จะสงเงินออกนอกประเทศไดโดยไมถูกจํากัดเนื่องจากเปน
ผลกํ า ไรจากการลงทุ น จะมี ผ ลกระทบต อ การควบคุ ม
ทางดานการเงิ น หรือ ไม มีม าตรการใดที่มี ประสิท ธิภาพใน
การกํากับดูแลเพียงใด (Short term capital control) ซึ่งมี
ผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเงิน รุนแรงและรวดเร็ว

ขอเสนอแนะตอการเจรจา

ผลกระทบต อ การกํา หนดนโยบายสาธารณะและการ ประเด็น ที่ 23 การทํ าความตกลง FTA จะเปน การจํ ากั ด ประเด็นที่ 23 วางหลัก ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและ
จัดการปญหาในเวลาวิกฤติ
อํานาจรัฐในการกําหนด นโยบายสาธารณะและการกําหนด ควรจะกระทํากอนที่ จะเจรจา FTA และใหอยูนอกเหนือการ
มาตรการในการจัดการกับปญหาวิกฤติ เชน ขอจํากัดตอการ บังคับใช FTA, JTEPA
ใช น โยบายการบั ง คับ ใช สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางปญ ญาหรื อ
compulsory licensing( CL ) หากมีผลกระทบตอนักลงทุน
นโยบายการแปรรูปกิจการสาธารณะ
ผลกระทบด า นอํ า นาจอธิ ป ไตยทางด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ประเด็น ที่ 24 การทํ าความตกลง FTA กั บ มหาอํ า นาจ
บริหารและตุลาการ
อาจจะกระทบต อ อํ า นาจอธิ ป ไตยในการออกกฎหมาย
ทางอ อ ม กล า วคื อ ต อ งออกกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ
กฎหมายของประเทศเหล า นั้ น เช น กรณี ข องกฎหมาย
คุมครองทรัพยสินทางปญญา เปนตน ซึ่งการออกกฎหมาย
ควรสะท อ นสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและความ
เปนอยูของคนในชาติ ที่เหมาะควรในแตละประชาคม อํานาจ
การออกกฎหมายผานอธิปไตยทางดานนิติบัญญัติ ที่มาจาก
ปวงชน แตไมไดสะทอนความตองการของปวงชน

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี

ประเด็นที่ 24 การทํา FTA ควรตองระบุ ให ชัดแจงถึงสิท ธิ
และอธิปไตย ในการออกกฎหมาย ที่จะกํากับดูแล (Right to
regulate) บานเมือง เนื่อ งจากการเปดเสรีในระดับทวิภาคี
ใน Model ปจจุบั นนี้ ซึ่ง เปน แบบ Preferential treatment
นั้ น กลไกการทํ า งานของตลาดไม ส มบู ร ณ การยกเลิ ก
อุปสรรคจากภาครัฐ กรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ
ทั้งอุปสรรคที่เปนภาษีอากรและไมใชภาษีอากร ฝายรัฐดาน
เดี ย ว โดยไม มี ก ลไกมากํ า กั บ พฤติ ก รรมภาคเอกชน
ผูประกอบการอุปสรรคภาครัฐ จะถูกแทนที่ดวยอํานาจเหนือ
ตลาดและปจจัยเหนือตลาดที่เบี่ยงเบนการคาที่แขงขันอยาง
สมบูรณและจะมีสภาวะที่ลมเหลวทางตลาดรุนแรงกวาเพราะ
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ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ขาดอํานาจรัฐในการกํากับ ดูแลและประชาชนจะเควงควาง
หาที่พึ่งพิงมิได รัฐในกลไกตลาดยอมยังคงรักษาอธิปไตยใน
การกํากับดูแล เนื่องจากรัฐมีหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุขของ
พสกในแผนดิน แตองคกรธุรกิจไมมีหนาที่ในสวนนี้

ประเด็น ที่ 25 การกําหนดใหใชกลไกการยุติขอพิ พาทโดย
อนุญ าโตตุ ลาการ ซึ่ งเปน สิ่ง ที่กระทํ าอยางกวางขวางและ
เปน ที่ยอมรั บ ทั้ งในระดับมหาชน ภาครัฐและระดับเอกชน
ตลอดจนทางดานการคา การลงทุน ทั้งระดับภายในประเทศ
และต างประเทศ อย า งไรก็ ต าม การใช ก ลไกนี้ จํ าเปน ที่
จะตองแยกแยะประเด็น ประโยชนสาธารณะ ออกจากกรณี
พั น ธกรณี อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม ส ามารถและไม ควรนํ ากลไกนี้ ม าใช
อยางไมแยกแยะ

ประเด็น ที่ 25 กฎหมายว าดวยอนุ ญ าโตตุ ล าการ จะต อ ง
กําหนดเกี่ย วกับ การแยกแยะขอ พิ พ าทที่ส ามารถนํ าขึ้ น สู
กลไกการยุติ ขอพิ พาทแบบอนุ ญาโตตุล าการได หรือไมไ ด
ใหชัดแจง (Arbitrability) นอกจากนี้ ยังเกี่ยวพันกับการรอง
ขอ ใ ห พิ จ าร ณาคดี ใ ห ม ห รื อ การ เพิ กถ อ น คํ า ชี้ ข าด
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ เ กี่ ย วกั บ การชี้ ข าดผิ ด ด ว ยป ญ หา
ขอเท็จจริง หรือปญหาขอกฎหมาย หากไมมีการแยกแยะให
ดี เมื่อมีการชี้ ขาดผิดพลาดในสวนของการปรับใชกฎหมาย
จะ ยกเลิกเพิกถอนคําชี้ขาดไมได ทําใหเสียหายแกแผนดิน
จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายในสวนนี้ใหชัดเจน

ประเด็นที่ 26 ผลกระทบดานตุลาการ

ประเด็นที่ 26 ผลกระทบตอระบบตุลาการ คือ การที่ไทยตอง
ยอมรับขอบทที่ตองสอดคลองกับกฎหมายของรัฐภาคี เช น
เรื่ อ งการคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ น อกเหนื อ จาก
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของไทยที่มีอยูเดิม ทําใหไทย
ต อ งอนุ วั ต รการตามความผู ก พั น ดั ง กล า วโดยต อ งออก
กฎหมายตามความผู กพันบั งคับ การตามกฎหมายดัง กลาว
พิจารณาคดีตางๆอนุวัตรการตามความผูกพัน ทําใหเปนการ
ยกเลิกอํานาจรัฐในอธิปไตยของฝายนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการทางอ อมเพราะไม มีโอกาสต องพิ จารณา เนื่อ งจาก

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี
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กลุมประเด็นผลกระทบ

ประเด็นผลกระทบที่ประเมิน

ผลกระทบที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการทํ าความตกลงหลาย ประเด็น ที่ 27 เนื่ อ งจากไทยเปน สมาชิ กอาเซี ย นอยู แ ล ว
ระนาบโดยเฉพาะภายใตกรอบของอาเซียนเอง
ภายใต กรอบของอาเซีย นนั้ น ไทยไดผูกพัน ในการเปดเสรี
อยางมากแล วและภายใตข อบทของ ASEAN Investment
Area – AIA ไดเปดเสรีระนาบกวางแกทุกประเทศผาน บท
นิยาม “นักลงทุนอาเซียน” ไปแลว สิ่งที่จะสงผลกระทบตอง
พิจารณาระดับภูมิภาค

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี

ขอเสนอแนะตอการเจรจา
ตองออกกฎหมาย บังคับ กฎหมาย พิจ ารณาขอพิพ าทตาม
กฎหมายที่เ ปนไปตามพั นธะความตกลงในเรื่อ งตางๆ โดย
ออกกฎหมายอนุวัตรการตามนั่นเอง
ประเด็นที่ 27 ตองพิจารณาแกไขผานชองทางอาเซียน ซึ่ง
คอนขางจะลํ าบากเนื่อ งจาก เปนมติร ะดับภูมิ ภาค แต สิ่ง ที่
ไทยจะตองทําคือ การพัฒนาศักยภาพของไทย ใหสามารถ
ในการแสวงหาประโยชนจากตลาดที่เปด ไมใชเปดตลาดให
ถูกแสวงหาประโยชน
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4.3.2 ประเด็นเกี่ยวกับอุปสรรคของการคาและการลงทุนในการทําความตกลงวาดวย
เขตการคาเสรี
1) อุปสรรคของการคาและการลงทุน
ในการทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีมีสิ่งที่พึงตองพิจารณาคือ อุปสรรคของ
การเปดเสรีการคาและการเปดเสรีการลงทุน เนื่องจากความตกลง FTA ในยุคหลังการเจรจารอบโดฮา
หรือ Doha Round จะมีรูปแบบที่แตกตางจากการเจรจาการคาแบบเดิมๆ ซึ่งรูปแบบใหมจะมีลักษณะ
โดดเดนกวาที่ผานมาคือไดมีการนําเอาบทการเปดเสรีดานการลงทุนผนวกเขากับการเปดเสรีดานการคา
และบริการดวยโดยจะปรากฎอยูในเอกสารฉบับเดียวกันและอยูบนพื้นฐานเดียวกัน แตเดิมประเทศตางๆ
จะทําเปนสนธิสัญญาสงเสริมและคุมครองดานการลงทุนโดยไมไดเปนการเปดเสรีในลักษณะเดียวกันกับ
การคา รวมทั้งยังไดนําเอาบทการเปดเสรีทางดานการคาบริการมาผนวกเขากับความตกลงการคาเสรี
ดวย ซึ่ง Mode 3 ของการคาบริการคือการลงทุนก็จะไดรับอานิสงคจากการเปดเสรีการลงทุนไปดวย
ในหัวขอนี้จึงไดพิจารณาอุปสรรคของการลงทุนซึ่งแตเดิมไมไดมีการเปดเสรีการลงทุนมากอน นอกจาก
ความตกลงการรวมตัวทางเศรษฐกิจบางกลุม เชน EU และ NAFTA เปนตน ซึ่งแมแตบทการเปดเสรี
การลงทุนภายใต ASEAN ก็จะมีการแยกการเจรจาความตกลงดานการทุนออกไปเพื่อบังคับใชภายใต
เขตการลงทุนเสรีอาเซียน
การศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะทางกฎหมายของความตกลงว า ด ว ยเขตการค า เสรี มี
ความจํ าเปน อยางยิ่ง ที่ตองดําเนิ นการ เนื่ องจากธรรมชาติของการเปดเสรี โ ดยเฉพาะดานการคากับ
การลงทุ น จะมี ค วามแตกต างกั น อยางอย างมากและจะส ง ผลกระทบตอ ประเทศชาติที่ แตกตา งกั น
อยางมากดวย อยางไรก็ตาม ผลกระทบดานการลงทุนนั้นมีความยากลําบากในการวิเคราะห เนื่องจาก
การลงทุนจะสงกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและยากตอการวิเคราะหในระยะเวลาอันสั้น
โดยความเปนจริงแลวการเปดเสรีการลงทุนในยุคปจจุบันหาใชเรื่องใหมแตประการ
ใดไม อยางไรก็ตาม การลงทุนขามชาติที่มีมาตั้งแตในอดีตนั้นนักลงทุนตางดาวจะอยูภายใตการควบคุม
ของรัฐอยางเต็มที่ โดยการลงทุนทุกชนิดตองผานการคัดกรองหรือกลั่นกรองจากรัฐบาล รวมถึงการมี
ขอ กํา หนดอั น เปน เงื่ อ นไขอย า งมากมายในการใช ค วบคุ ม การเข ามาลงทุ น ในประเทศ ดว ยเหตุ นี้
การพยายามที่จะใหมีการเปดเสรีการลงทุนจึงเปนสิ่งที่นักลงทุนตางดาวอยางยิ่งยวด และถือเปนโอกาส
อันดีที่จ ะผนวกการเปดเสรี การลงทุ นเขากับความตกลงการคาเสรี ดวย เพราะสามารถการกระทํ าได
โดยง ายดายเนื่ องจากเปน การเจรจากัน สองฝ าย อีกทั้ ง ประเทศไทยจํ าเปน ตองยอมรั บการเปดเสรี
การลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเขาถึงตลาดของสินคาที่ประเทศไทยมีความประสงคที่จะนําเขาสูตลาด
คูภาคี อีกทั้งยังมีความไมเขาใจในอุปสรรคของการลงทุนวามีความแตกตางจากอุปสรรคของการคา ซึ่ง
เปนการมองเฉพาะดานที่เปนประโยชนเพียงดานเดียวโดยไมไดพิจารณาวา หากมีการเปดเสรีการลงทุน
ที่แทจริงจะสงผลกระทบตอประเทศชาติในระยะยาวหรือไมอยางไร และจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการเปดเสรีการลงทุนอยางไรบาง
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2) อุปสรรคทางกฎหมายของการลงทุน และการลงทุนภาคบริการ60


อุปสรรคทางกฎหมายของการลงทุน

อุปสรรคทางกฎหมายของการลงทุ น ไดแก การมีอํานาจอธิปไตยเหนือเขตแดน
ของรัฐและสิทธิในการควบคุมกํากับดูแล ซึ่งทําใหนักลงทุนตางดาวตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในโดย
เคร ง ครั ด และตกอยู ภ ายใตก ารบั ง คั บ ใช กฎหมายภายในของรั ฐ ที่ รั บ การลงทุ น โดยสิ้ น เชิ ง โดยมี
หลักประกัน ภายใตกฎหมายระหว างประเทศในเรื่ องการคุม ครองการลงทุ น ตามหลัก การคุม ครอง
คนตางดาวตามมาตรฐานขั้นต่ํา (Minimum International Standard) เปนอยางนอย และคนตางดาวจะ
ไดรับการคุมครองตามหลักการคุมครองคนชาติของรัฐที่ตนสังกัดอยูตามหลักกฎหมายระหวางประเทศใน
เรื่องของการคุมครองทางทูต (Diplomatic Protection) และไดรับการคุมครองจากการเวนคืนยึดทรัพย
โดยไดรับการชดเชยการเวนคืนยึดทรัพย ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางถูกตองตามกฎหมายกลาวคือมี
การเวนคื น ยึดทรั พ ยโ ดยชอบเพื่อประโยชน ส าธารณะ ไม มี การเลือกปฏิบัติ และมี การชดเชยทั น ที
(Appropriation for public interest, due procedure, non – discrimination, fair compensation) การ
ชดเชยอยางเพียงพอและอยางจริงจัง (Prompt Adequate and Effective) ตามราคาที่เปนธรรมหรือราคา
ตลาด ณ เวลาที่ถูกเวนคืน
อยางไรก็ตาม รัฐที่รับการลงทุนมีอํานาจอธิปไตยเด็ดขาดในการกํากับ ดูแล และ
ควบคุม ตลอดจนออกกฎหมายในการบังคับการใดๆ ที่ชอบดวยกฎหมายตอนักลงทุนตางดาว รวมทั้ง
การออกขอกําหนดและเงื่อนไขในการรับการลงทุน หรือเพื่อเปนเงื่อนไขในการใหการสงเสริมการลงทุน
แกนักลงทุนตางดาวได อีกทั้งสามารถกําหนดมาตรการทางการลงทุนเพื่อประโยชนของรัฐที่รับการลงทุน
ที่จะไดประโยชนสูงสุดจากการลงทุน เชน การกําหนดใหนักลงทุนตองปฏิบัติตามมาตรการทางการลงทุน
(Performance Requirements) ในลักษณะตางๆ ไดแก การกําหนดสัดสวนการใชชิ้นสวนภายในประเทศ
การกําหนดสัดสวนการผลิตเพื่อการสงออก การกําหนดสัดสวนการนําเขา – สงออก การหามการสงเงิน
ออกนอกประเทศเกินกวาอัตราที่กําหนดไว การกําหนดใหดํารงรักษาทุนไวภายในประเทศ โดยการให
ลงทุนซ้ํา (Re-investment) หรือการกําหนดใหนักลงทุนตางดาวตองจําหนายหุนการลงทุนแกคนชาติ
(Di-vestment) ภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหคนชาติมีสวนรวมในการเปนเจาของธุรกิจ นอกจากนั้น
ยังมีการกําหนด สัดสวนคนชาติในคณะกรรมการบริหาร จัดการบรรษัทขามชาติหรือนักลงทุนตางชาติ
เหลานั้น กําหนดใหตองมีการจางงานคนชาติดังที่บางประเทศเชนมาเลเซีย ไดมีการกําหนดสัดสวนคน
มาเลเซียในทุกองคกรธุรกิจ เปนตน และที่สําคัญคือการกําหนดใหตองมีการถายโอนเทคโนโลยีแกคน
ชาติของประเทศที่รับการลงทุน ซึ่งจําแนกเปนอุปสรรคของการลงทุนไดดังนี้ คือ
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-

ขอจํากัดในการเขามาลงทุน (Restrictions on investment)

-

ขอจํ ากัดในการสง เงิ น ออกนอกประเทศที่ รั บการลงทุ น (Restrictions on

capital repatriation)
- ข อ จํ า กั ด ในการลงทุ น โดยห า มการลงทุ น ในภาคส ว นต า งๆ ที่ ป ด
(Restrictions on industrial sectors)
- ขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับระบบ ระเบียบ และการควบคุมการลงทุนตางดาว
(Restrictions on bureaucratic procedures)
- ขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการลงทุน (Restrictions on TRIMs –
Trade-Related Investment Measures)
-

ขอจํ ากัดเกี่ย วกับการคุม ครองการลงทุ น (Restrictions on investment

-

ขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรและคาธรรมเนียม (Restrictions on taxation

-

ขอจํากัดเกี่ยวกับเขตพื้นที่การลงทุน (Restriction on area of investment)

-

ขอจํากัดเกี่ยวกับสัดสวนการถือครองหุน (Restriction on equity ratio)

protection)
and fees)

- ขอจํากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ในการขอรับการลงทุนหรือรับการสงเสริมการ
ลงทุน (Restriction on requirements for admission of investment and investment promotion)
ขอจํากัดเหลานี้เคยเปนเรื่องของอํานาจอธิปไตยของรัฐในการควบคุม กํากับ ดูแล
การลงทุนของคนตางดาวและถือวาเปนอุปสรรคของการลงทุน โดยพิจารณาวาขอจํากัดเหลานี้จะเปน
การบิดเบือนการคา (Trade distortion) และไดมีการกําหนดเปนอุปสรรคของการคาที่จะตองยกเลิกหรือ
ทําใหหมดไปภายใตขอบังคับของ Trade – Related Investment Measures (TRIMs) ซึ่งกอนหนานั้น
รัฐ ตางๆ จํานวนมากไดใ ช มาตรการทางการลงทุ น เหลานี้ มาเปนกลไกในการแสวงหาประโยชนจ าก
การลงทุน แตมาตรการเหลานี้ถือเปนอุปสรรคของการลงทุนที่จะตองยกเลิกไป รวมทั้งหามการที่รัฐที่รับ
การลงทุ น บัง คับ ใช กฎหมายซึ่ ง จะส ง ผลกระทบต อการดําเนิ น การทางธุร กิจ ของนั กลงทุ น ดวยโดย
กําหนดให ถื อวาการบัง คับใช กฎหมายใดๆ ที่ มี ผลตอการลงทุ นนั้ น ให ถื อวาเปนการเวนคืนยึดทรั พย
ทางออมดวยเพื่อเปนหลักประกันในการลงทุนของคนตางดาวในรัฐคูภาคี
เดิม ทีนั้ นขอกําหนดเหลานี้ รัฐ ที่รั บการลงทุน (Host Country) ถือวาการลงทุ น
กอใหเกิดประโยชนแกรัฐที่รับการลงทุนโดยสังเขปดังนี้และหากมีการยกเลิกมาตรการเหลานี้ยอมกระทบ
ตอผลประโยชนที่ควรไดรับ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2: ประโยชนจากการรับการลงทุนและมาตรการทางดานการลงทุน
ประโยชนจากการรับการลงทุน
Capital inflow
Technology transfer
Increment of employment
Improvement of Management and
Administration

มาตรการทางดานการลงทุน
Re-investment, Divestment, conditional
repatriation of profit, Equity ratio
Technology Transfer requirement, Local
content requirement
Employment requirement, Immigration
restriction
Management intervention, national ratio of
board of directors

ดังนั้นการเจรจาความตกลงการคาเสรีที่ผนวกการเจรจาการเปดเสรีทางการลงทุนจึงมุงที่
จะยกเลิกอุปสรรคทางกฎหมายตอไปนี้
(1) จํากัดอํานาจรัฐ Sovereign rights of host country to admit and control
foreign investment
•

ขั้นกอนเขามาลงทุน (Pre entry)

กําจัดการเลือกปฏิบัติขั้นกอนการเขามาลงทุน (Pre-entry treatment)
โดยการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตั้งแตกอนเขามาลงทุน (Pre-Entry National Treatment)
-

หามการขจัดการลงทุนจากตางชาติฉบับโดยสิ้นเชิง (Total Exclusion)

การจํ า กั ด การเข า มาลงทุ น ในรายการห า มการลงทุ น โดยต า งชาติ
(Exclusion from negative list, sensitive list, closed sectors) ซึ่งในกรณีนี้นักลงทุนตางชาติสามารถที่
จะหลีกเลี่ยงไดโดยการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยและดํารงสัดสวนการถือครองหุนในระดับรอยละ
49.5
หามมาตรการคัดกรอง (Screening) เนื่ องจากตองให การปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติตั้งแตกอนการเขามาลงทุน
-

หามการจํากัดจํานวนการรับการลงทุน (Quantitative restriction)

-

หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน (Conditional entry)

หามกําหนดเขตการลงทุน (Restricted allocation) เห็นไดจาก JTEPA
ใหถือวาเขตแดนทั้งประเทศเปนเขตการลงทุน
-

หามกําหนดขอหามในลักษณะอื่นๆ
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•

ขั้นไดเขามาลงทุนแลว (Post entry)

หามกําหนดเกี่ยวกับเลือกปฏิบัติหลังจากเขามาลงทุนแลว (Post- entry
Treatment) โดยการใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหลังเขามาลงทุนแลว
ห ามกําหนดรู ปแบบการลงทุ น (Form of establishment) เช น การ
กําหนดวาตองลงทุนในรูปแบบของการรวมทุนเทานั้น
หามกําหนดควบคุมการเปนเจาของ (Ownership control) นั่ นคือหาม
กําหนดสัดสวนการถือครองหุนโดยใหนักลงทุนตางดาวสามารถลงทุนได 100% โดยไมตองมีผูถือหุน หรือ
ลงหุนที่เปนคนชาติเลย
-

ห า มการแทรกแซงของรั ฐ บาลในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (Governmental

-

หามมีขอกําหนดพิเศษอื่นใด (Special requirements)

-

หามมีขอจํากัดอื่นใด (Other Restrictions)

intervention)

ห า มเข า มาควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของบรรษั ท ข า มชาติ เช น การ
ตรวจสอบ (Control over the operation of MNEs)
-

หามการเวนคืนยึดทรัพยโดยมิชอบ (Expropriation/ Nationalization)

-

ขอหามอื่นๆ เชน การบังคับใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคการลงทุน

-

ขั้นการจัดตั้งและบริหารจัดการ (Admission and Establishment)

ห ามกํา หนดรู ป แบบใดๆ ในการควบคุม กํ ากับเกี่ ยวกับ การจั ด ตั้ง และ
บริหารงานของบรรษัทขามชาติ (The form of controls or restrictions over the admission and
establishment of foreign investor)
หามกําหนดใหคนชาติเขามามี สวนร วมในธุรกิจของนั กลงทุ น ตางชาติ
(The acquisition of interests in local business)
ห า มกํ า หนดสั ด ส ว นการถื อ ครองหุ น และการควบคุ ม บริ ษั ท (The
limitations on foreign ownership and control)
หามกําหนดเกี่ยวกับการตองรายงานหรือลงทะเบียนที่มากไปกวาคนชาติ
(Registration and report requirements)
ห า มกํ า หนดเงื่ อ นไขในการเข า มาลงทุ น การรั บ การส ง เสริ ม หรื อ
มาตรการทางการลงทุน (The conditional entry of foreign investors: investment measures,
incentive regimes, economic policy)
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(2) มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหรือบริหารงาน (Measures relating to
admission and establishment)
- หามควบคุมการเขาถึงตลาดหรือการเขามาลงทุน (Control over access to
the host country economy)
-

หามกําหนดเงื่อนไขในการเขามาลงทุน (Conditional entry into the host

country economy)
(3) มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการถือครองหุนและควบคุมบริษัท (Measures
relating to ownership and control)
-

หามกําหนดเกี่ยวกับการเปนเจาของ (Control over ownership)

- หามกําหนดการจํากัดอํานาจในการออกเสียงของผูถือหุน (Controls based
on limitation of shareholder powers)
- หามมีขอจํากัดเกี่ยวกับการสามารถเขามาแทรกแซงของรัฐบาลในการดําเนิน
ธุรกิจ (Control based on governmental intervention in the running of the investment)
-

หามมีขอกําหนดอื่นใด (Other types of restriction)

(4) มาตรการควบคุมการเขาตลาดของนักลงทุน (Control over access to the
host country economy)
- หามการหามลงทุนแบบเด็ดขาด (Absolute ban on all forms of FDI :
Former centrally – planned economies prior to the transitional process) สวนใหญจะเปนกรณีของ
ประเทศที่เปนสังคมนิยมเดิม
- หามการทํ าธุร กิจ หรื อการลงทุ นบางประเภท (Closing certain sectors,
industries or activities to FDI for economic, strategic or other public policy reasons)
- ห ามกํ าหนดจํ านวนผู เข ามาลงทุ น (Quantitative restrictions on the
number of foreign companies admitted in specific sectors, industries or activities for economic,
strategic or other public policy reasons) สวนใหญมักเปนภาคสวนที่มีความออนไหวหรือที่อยูภายใต
ยุทธศาสตรของประเทศ
- หามการกําหนดรูปแบบการจัดตั้งองคกรธุรกิจ (Investment must take a
certain legal form: incorporation in accordance with local company law requirements)
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- หามบังคับใหตองลงทุนแบบรวมทุน (Compulsory joint ventures either
with state participation or with local private investors) กรณีนี้ ประเทศจีนจะใชมาตรการนี้กับ
นักลงทุนตางดาว
(5) เงื่อนไขในการรับการลงทุนทั่วไป Conditional entry into host country:
General conditions
- ห า มกํ า หนดเงื่ อ นโดยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ หรื อ สิ่ ง แวดล อ มต า งๆ
(Conditional entry upon investment meeting certain development or other criteria (environmental
responsibility, benefit to national economy) based on outcome of screening evaluation
procedures)
- หามกําหนดใหนักลงทุนตองปฏิบัติตามมาตรการใดๆ (Investors required
complying with requirements related to national security, policy, customs, public morals as
conditions of entry)
(6)
requirement)

ข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วกั บ ทางด า นเงิ น ทุ น (Condition based on capital
-

หามกําหนดการลงทุนขั้นต่ํา (Minimum capital requirements)

- หามกําหนดมาตรการภายหลังการลงทุนหรือบังคับใหลงทุนซ้ํา (Subsequent
additional investment or reinvestment requirements)
- หามกําหนดมาตรการในการนําเขาสินคาทุน (Restrictions on import of
capital goods needed to set up investment (e.g. machinery, software) possibly combined with
local sourcing requirements.)
- หามกําหนดใหนักลงทุนตองวางเงินประกันตางๆ (Investors required to
deposit certain guarantees (e.g. for financial institutions)
(7)

เงื่อนไขอื่นๆ Other Conditions

- ห า มกํ า หนดมาตรการรู ป แบบอื่ น ใดแม ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ ทุ น (Special
requirements for non-equity forms of investment (e.g. BOT agreement, licensing of foreign
technology).
- หามกําหนดเกี่ยวกับขอกําหนดในเรื่องการตองไดรับใบสิทธิบัตร หรือ บัตร
อื่นใด (Investors to obtain licenses required by activity or industry specific regulations)
- ห ามกํ าหนดเกี่ ยวกั บเรื่ องค าธรรมเนี ยมหรื อ ภาษี ตางๆ เกิน กวาคนชาติ
(Admission fees (taxes) and incorporation fees (taxes))
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- หามมีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการทางการลงทุนอื่นๆ (Other performance
requirements (e. g. local content rules, employment quotas, export requirements)
จะเห็นไดวาปญหาทางกฎหมายของการเปดเสรีการลงทุนจะมีความแตกตางโดยสิ้นเชิงกับเรื่อง
เปดเสรีการคา และนับตั้ง แตยุคหลังอาณานิคมไมมีประเทศใดเปดเสรีการลงทุน โดยสิ้นเชิ งเนื่องจาก
มีความเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของรัฐ และอธิปไตยเหนือฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการมีสวนรวมใน
เศรษฐกิจของคนชาติอีกดวย


อุปสรรคของการคาบริการ
อุปสรรคของการคาบริการสามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ไดแก

(1) อุปสรรคทางตรงและเลือกปฏิบั ติตอ ผู ใ ห บริ การตา งดา ว (Direct and
facially discriminatory barriers to trade in services) เชน หามคนตางดาวเปนนักกฎหมายหรื อ
มั คคุเ ทศน กลา วคือต องมี สั ญ ชาติไ ทยเท า นั้ น (แตป จ จุ บั น อาเซี ยนกําลัง เปด ตลาดแรงงานภายใต
ขอกําหนด Mutual Recognition Arrangement)
(2) อุปสรรคทางออ มแตเ ลือกปฏิบัติ ตอผู ใ ห บริ ก ารต างดา ว (Indirect but
facially discriminatory to trade in services) เชน จํากัดโควตาจํานวนคนตางดาวที่จะเขามาในประเทศ
(3) อุป สรรคทางตรงแต เ ป น อุ ป สรรคที่ เ ป น กลางบั ง คั บ ทั้ ง ต อ คนชาติ แ ละ
คนตางดาว (Direct but facially neutral barriers to trade in services) เชน การประกอบกิจการ
ไปรษณียโทรเลขเปนของรัฐเทานั้น
(4) อุปสรรคทางออมและไม เ ลือกปฏิบั ติเนื่ องจากปฏิบัติ ทั้ ง ตอคนชาติและ
ตางดาว (Indirect and facially neutral barriers to trade in services) เชนการประกอบวิชาชีพแพทย
จะตองไดรับใบประกอบโรคศิลปทุกทาน
จะเห็น ไดวาอุปสรรคการคาบริ การนั้ นเกี่ยวของกับนโยบายแหง ชาติอยางมาก อาทิ กิจ การ
สาธารณูปโภคเปนกิจการที่ใหบริการไมเปดเสรีแกเอกชนเวนแตจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นักกฎหมาย
ตองเปนคนชาติเทานั้น รัฐอาจมีนโยบายจํากัดจํานวนคนตางดาวที่จะเขามาในประเทศเพื่อเหตุผลทาง
ความมั่นคงของชาติ กิจการโทรคมนาคมตองสงวนไวเปนของชาติ เปนตน ลวนแลวแตมีปจจัยหลายดาน
ที่ตองพิจารณา ซึ่งแตกตางจากการเปดเสรีการคาที่จะสงผลกระทบเพียงภาคสวนนั้นๆ หากแขงขันไมได
ก็ตองถูกออกจากตลาดไป อาจมีคนตกงานจากอาชีพนั้นหรือการผลิตสินคาชนิดนั้นจําเปนตองถูกยกเลิก
ไป สําหรับประเทศที่พายแพการแขงขันแมเปนเพียงการคาก็ยังมีผลกระทบระยะยาวไมนอยหากปจจัย
การแขงขันของคนชาติถูกบั่นทอน เชน ปญหาการผูกขาดโดยผลของทรัพยสินทางปญญา ยอมทําให
การคาไมเสรีและประเทศที่ไมใชเจาของทรัพยสินตองเปนทาสทางเศรษฐกิจตลอดไป
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4.4

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการทําความตกลงเขตการคาเสรี
4.4.1 แนวทางการประเมินคาใชจายหรือตนทุนในการดําเนินการตามความตกลง

1. แนวทางในการประเมินคาใชจายหรือตนทุนในการดําเนินการตามความตกลงนั้น
จะพิจารณาจากลักษณะของการออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามความตกลง เนื่องจากเปนวิธีการในการ
ดําเนินการตามความตกลง อยางไรก็ตาม การออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามความตกลงนั้นมีหลาย
ลักษณะและสามารถกระทํ าไดทั้ ง ก อนและหลัง การมี ผ ลผู กพัน ตามความตกลง จึ ง จํ าเปน ที่ จ ะตอ ง
พิจารณาวาความตกลงแตละฉบับจะตองออกกฎหมายในระดับใดมารองรับเสียกอน จึงจะทราบแนวทาง
ในการประเมิน
2. นอกจากพระราชบัญ ญัติดัง กลาวแลว ยัง มีการออกกฎหมายในรูปของพระราช
กําหนด พระราชกฤษฎี กา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอกําหนดสุขาภิบาล และขอบัญญัติจัง หวัด ซึ่ ง
แตละประเภทจะมีวิธีการและการดําเนินงานที่แตกตางกันไป ดังนั้นการกําหนดแนวทางในการประเมิน
คาใชจายจึงตองพิจารณาวาความตกลงการคาเสรีในเรื่องตางๆ จะตองบังคับใชผานกฎหมายชนิดใดจึง
จะสามารถประเมิ นคาใช จ ายได บางกรณี สภานิ ติบัญ ญั ติเคยให อํานาจไวแลว เช น การผู กพัน ตาม
พันธกรณีภายใตองคการ การคาโลก ในการลดอัตราภาษีอากร เมื่อออกพระราชบัญญัติศุลกากรให มี
อํานาจออกกฎหมายในระดับปฏิบัติการไดตอไป หลังจากนั้นก็ไมตองนํามาเขาสภาอีก เนื่องจากสามารถ
ออกกฎหมายในระดับรองเพื่ออนุวัตรการตามความตกลงไดเลยโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายแมบทที่มี
การกําหนดอํานาจไวแลวเปนตน
4.4.2 ค า ใช จ า ยหรื อ ต น ทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น การตามกฎหมายและ
ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
1.

ในขั้นกอนการลงนาม รวมทั้ งการดําเนินการลวงหนาเพื่อรองรับผลของ

ความตกลง
1)

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของไทย

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง หากประเทศไทยไมไดคํานึงถึง
ตนทุ นทางสิ่ง แวดลอมโดยแลกกับการเปดเสรี เต็มรู ปแบบ ประเทศไทยและประชาชนคนไทยอาจจะ
ประสบกับปญหาระยะยาวในดานคุณ ภาพชีวิตที่ยากแกการเยียวยาแกไข ดังนั้น กระบวนการเปดเสรี
ทางการคาจึงจําเปนตองศึกษาทําการถึงกรอบทางกฎหมายภายในประเทศที่กํากับดูแลเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอมและพิจารณาถึงความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิ ทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิดขึ้นพรอมกับการเปดเสรี ทางการคา
การลงทุน โดยกรอบทางกฎหมายภายในที่ใชกํากับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งแบงตาม
ประเภทของมลภาวะและปญหาสิ่งแวดลอม มีดังนี้
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มลพิษทางน้ํา
-

พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535

-

พระราบัญญัตริ ักษาคลอง ร.ศ. 121

-

พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456

-

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456

-

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2490

-

พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490

-

ประมวลกฎหมายอาญา

-

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504

-

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510

-

พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514

-

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520

-

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522

-

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

-

พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

-

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

-

กฎหมายขององคการสวนทองถิน่
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มลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
-

พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535

-

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456

-

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องเสียงขยายเสียง พ.ศ.
2493

-

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

-

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

-

ประกาศคณะปฎิวตั ิ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514

-

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522

-

พราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. 2522

-

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

มลพิษจาก มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและขยะของเสียอันตราย
-

พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535

-

พระราบัญญัตริ ักษาคลอง ร.ศ. 121

-

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456

-

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2490

-

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504

-

พระราชบัญญัตiิ รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
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-

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535

-

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

มลพิษจากวัตถุอันตราย
-

พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535

-

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

-

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

-

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

-

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การขึน้ ทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูร ับผิดชอบ พ.ศ. 2538

-

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใชใน
ทางการสาธารณะสุข ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ภาวะการรอยหรออยางรุนแรงของทรัพยากรธรรมชาติ
-

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

-

พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535

-

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

-

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-

ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย วาดวยละเมิด
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2)

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหกรอบของกฎหมายหลายระนาบที่เกี่ยวของกับการ
รักษาสิง่ แวดลอม ดังตารางที่ 4.6 ตอไปนี้

4-70

บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําความตกลงการคาเสรี

ตารางที่ 4.3: Matrixes of the Multilayered Legal Framework for Environmental Protection
WTO
Technical Barrier to
Trade

MEAs

International

Regional
Bilateral
The ASEAN Agreement on ไทย-ญี่ปุน
Transboundary Haze
ขอ 111
Polution
มาตรการทางสิ่งแวดลอม

Domestic Law
พระราชบัญญัติการ
สงออกไปนอกและนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522

ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
SPS
Article XX: General
Exceptions
สุขอนามัยพืช

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
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พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 (แกไข พ.ศ.
2542)
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WTO

TRIPS
สิทธิบัตร

MEAs

International

CBD

Regional

Bilateral
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม

Domestic Law

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522

ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ไทย-ญี่ปุน
บทที่ 10
ทรัพยสินทางปญญา
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 13
ทรัพยสินทางปญญา
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WTO

Article XX: General
Exceptions
ของเสีย,สารเคมี

MEAs

International

BASEL CONVENTION
ON THE CONTROL OF
TRANSBOUNDARY
MOVEMENTS OF
HAZARDOUS WASTES
AND THEIR DISPOSAL
(1989)
Entered into Force May 5,
1992,

THE RIO DECLARATION
ON ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (1992)
Waigani Convention

Stockholm Convention
Stockholm Convention
POPs,

Regional

Bilateral
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 12
ทรัพยสินทางปญญา
ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Domestic Law

พระราชบัญญัติ วัตถุ
อันตราย พ .ศ. 2535
พระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ROTTERDAM
CONVENTION
on the Prior Informed
Consent Procedure for
Certain Hazardous
บทที่ 4 : การวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา ความตกลงการคาเสรี

พระราชบัญญัติการ
สงออกไปนอกและนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522
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WTO

MEAs
Chemicals
and Pesticides in
International Trade

International

Regional

Bilateral

Domestic Law
พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540
พระราชบัญญัติรับขน
ของทางทะเล พ.ศ. 2534

Convention on
International Trade in
Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
(CITES)

ASEAN Agreement on the
Conservation of Nature and
Natural Resources, 1985

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
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WTO

Art XX
Article XX: General
Exceptions

MEAs

International
International Plant
Protection Convention,
1951

Regional
Plant Protection Agreement
for the South-East Asia and
Pacific Region, 1956

Bilateral
ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม

Agreement Concerning
the Cooperation in the
Quarantine of Plants and
their Protection against
Pests and Diseases,
1959

ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร

INTERNATIONAL
European Convention for the
CONVENTION FOR THE Protection of Animals during
PROTECTION OF BIRDS International Transport, 1968
Benelux Convention
Convention on Nature
Concerning Hunting and the
Protection and Wild Life Protection of Birds, 1970
Preservation in the
Western Hemisphere
(1940)

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม

Domestic Law
พระราชบัญญัติกักเรือ
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
พ.ศ. 2456

ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
พระราชบัญญัติการ
สงออกไปนอกและนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522,

ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
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WTO

MEAs

International

Art XX
Article XX: General
Exceptions

Regional

Agreement on the
Conservation of Polar Bear,
1973

Bilateral
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Domestic Law

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Art XX
Article XX: General
Exceptions

Convention on the
Conservation and
Management of Highly
Migratory Fish Stocks in
the Western and Central
Pacific Ocean, RFMOs

UN Fish Stocks
Agreement, 1995
Convention for the
Conservation of Southern
Bluefin Tuna, 1993,
UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA 1982
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Convention on Future
Multilateral Cooperation in
the North-West Atlantic
Fisheries, 1978

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม

พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
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WTO

MEAs

International
(UNCLOS)

Regional

ICCAT

Bilateral
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Domestic Law

Wellington Convention
Convention on
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora
(Washington, 1973).
(CITES)

Convention for the
Conservation and
Management of the Vicuña,
1979

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

Art XX
Article XX: General
Exceptions
อากาศ

Montreal Protocol

UNFCCC

The 1987 Montreal
Protocol on Substances
that Deplete the Ozone
Layer (as agreed in 1987)
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ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6

ไทยไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญา UNFCCC
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2537,
พระราชบัญญัติควบคุม
4-77

WTO

MEAs

International

(MP)
KYOTO PROTOCOL TO
THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK
CONVENTION ON
CLIMATE CHANGE,
UNFCCC, Ozone
Depleting
Substances(ODS)

Regional

Bilateral
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร

Domestic Law
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535

ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ITTO
ITTA

ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร
ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
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WTO
ระบบศุลกากร
การเงิน
ธนาคาร

MEAs
International
BASEL CONVENTION
Izmir
ON THE CONTROL OF
TRANSBOUNDARY
MOVEMENTS OF
HAZARDOUS WASTES
AND THEIR DISPOSAL
(1989) Entered into Force
May 5, 1992

Regional

Bilateral
ไทย-ญี่ปุน
ขอ 111
มาตรการทางสิ่งแวดลอม
ไทย-ออสเตรเลีย
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานอาหาร

Domestic Law
พระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2534
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย

ไทย-นิวซีแลนด
บทที่ 6
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ที่มา:

รวบรวมและจําแนกหมวดหมูโดยผูเขียนจากความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ความตกลงดานสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาค และกฎหมายภายใน
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2.

กรณีที่ไดมีการลงนามไปแลว

คาใชจายหรื อตนทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการอนุวัตรการตามผลของความตกลง
และเปนภาระที่รัฐตองรับผิดชอบ สามารถจําแนกเปนสองขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นการแกไขกฎหมาย ออกกฎหมาย หรือปรับกฎหมายกอนมี
การลงนามทําความตกลง โดยปกติ จะดําเนินการแกไขกฎหมายเมื่อทําความตกลงเสร็จแลวและกอนที่
ความตกลงจะมีผลใช บังคับ อยางไรก็ดีอาจมีการพิจารณาเลยไปในอนาคตเพื่อเปนการเตรี ยมความ
พรอมวาในชวงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นโยบายของไทยจะมุงพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไปในทิศทางใดและจะมีการทําความตกลงการคาเสรีกับรัฐใด และผลของการศึกษารูปแบบของความ
ตกลงของประเทศดังกลาวมีความสอดคลองกับกฎหมายภายในของไทยมากนอยแคไหนเพียงใดไวกอน
ซึ่งไทยไดเคยดําเนินแลว โดยไดแกไขกฎหมายใหทันสมัยซึ่งอาจถือไดวาสอดคลองกับหลักการปฏิรูป
กฎหมาย ดวยเหตุนี้ กรณีการแกไขกฎหมายใหทันสมัยจึงไมถือเปนสวนของคาใชจายที่เรียกวาเกิดจาก
การไดตกลงทําความตกลงระหวางประเทศหรือเปนผลกระทบจากการทําความตกลงระหวางประเทศ
อยางมากก็เปนเพียงคาใชจายทางออมเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
พัน ธกรณี ร ะหวา งประเทศในระดับ พหุ ภาคี แตส อดคล องกับความตกลงระดั บทวิ ภาคีก็ ไ ม คิด เป น
คาใชจายโดยตรง
ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นการออกกฎหมายอนุวัตรการตามผลความตกลงภายหลังจาก
มีการทําความตกลงไปแลว ซึ่งยอมตองจะมีคาใชจายหรือตนทุนตามกระบวนการโดยมีความสอดคลอง
กับประเภทของการอนุวัตรการตามความตกลงวาจะออกกฎหมายในลักษณะและประเภทใด เชน เปน
พระราชบัญญัติยอมตองผานการพิจารณาของรัฐสภาหรือออกกฎหมายในรูปของกฎหมายระดับรอง เชน
ประกาศ กฎกระทรวง เนื่ องจากมี กฎหมายแม ใ นลําดับที่ สู ง กวาให อํานาจไวแลว ทํ าให มี คาใช จ า ย
ไมมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงพิจารณาคาใชจายจากขั้นตอนในการออกกฎหมายดังตอไปนี้
4.4.3 ค าใช จา ยที่ อาจเกิด ขึ้ นกรณีกฎหมายภายในขั ด หรื อแย ง กับ กฎหมายระหว า ง
ประเทศ
สํ าหรั บคาใช จ ายที่ อาจจะเกิ ดขึ้น กรณี กฎหมายภายในขัดแยง กับ กฎหมายระหวา ง
ประเทศ คือ คาใชจายในการแกไขกฎหมายที่ขัดแยงนั้น ใหเปนกฎหมายที่อนุวัตรการตามหนังสือสัญญา
ซึ่งสามารถกระทําได คือ การยกเลิกกฎหมายเดิม การแกไขกฎหมายเดิม การออกกฎหมายใหม โดยมี
คาใชจายในลักษณะตอไปนี้
(1) คาใชจายในการกระทําการสํารวจอยางละเอียดวามี กฎหมายใดบางที่ สอดคลอง
หรือขัดแยงกับหนังสือสัญญาที่ไทยไดกระทําขึ้น
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(2) คาใชจายในการดําเนินการยกเลิกกฎหมายที่ขัดแยงนั้น ซึ่ง การยกเลิกกฎหมาย
อาจจะกระทําโดยออกกฎหมายใหม (ฉบับเดิม) มายกเลิกกฎหมายเดิมในฉบับเดียวกัน เรื่องเดียวกัน
คาใชจายจะเปนเชนเดียวกับการออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามหนังสือสัญญา
(3) คาใชจายในการประกาศยกเลิกกฎหมายที่ขัดแยงนั้นโดยตรง แลวจึงออกกฎหมาย
ฉบับใหมเพื่ออนุ วัต รการตามหนั ง สือสั ญญา คาใช จายเปน ไปตามการออกกฎหมายอนุวัต รการตาม
หนังสือสัญญาที่กลาวมาแลว
(4) คาใชจายในการคงกฎหมายทั้งฉบับไวแตออกพระราชบัญญัติแกไขกฎหมายเดิมที่
มีลักษณะขัดแยงกับหนังสือสัญญาเฉพาะสวนที่ขัดแยงกันนั้น เปนการออกกฎหมายแกไขกฎหมายเดิม
(5) คาใช จายในกระบวนการออกกฎหมายใหมทั้ ง ฉบับเพื่ออนุวัตรการตามหนัง สื อ
สัญญาหลังจากยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมแลว
คาใช จ ายขางตน นี้ ยัง มีคาใช จ ายที่เกิดจากการไมอนุวัต รการตามกฎหมายเนื่ องจาก
กฎหมายขัดแยงกับสนธิสัญญาความตกลงระหวางประเทศ ไดแกคาใช จายจากการรับผิดชอบของรั ฐ
หากรั ฐ ฝ า ฝ น พั น ธะความผู กพั น ตามสนธิ สั ญ ญาในลัก ษณะต า งๆ ซึ่ ง ต อ งรั บ ผิ ดชดใช ใ นทางแพ ง
ตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรั บผิ ด ชอบของรั ฐ ซึ่ ง ไม อาจจะคํานวนไดลวงหน า หรื อ
การบังคับใชกฎหมายที่ถูกถือวาเปนการเวนคืนยึดทรัพย ซึ่งรัฐจะตองชดใชคาเวนคืนพรอมดอกเบี้ยดวย

4.5

สรุป

สรุ ปผลการศึกษาวิ เคราะห ใ นบทนี้ ซึ่ ง เปน บทวิเคราะห ตอผลกระทบในการทํ าความตกลง
การคาเสรีตอประเทศไทยทางดานกฎหมาย พิจารณาไดวาในทางทฤษฎีการเปดเสรีเปนแนวคิดในทาง
เศรษฐศาสตร และทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่ เปน ที่เชื่อถือกัน อยางกวางขวางวาการเปดเสรี นั้ น
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศ เพื่อใหมีการจัดสรรการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การคาเสรียังทําใหกลไกตลาดทํางานตามหลักอุปสงคและอุปทาน
ตลาดเปนตัวกําหนดสินคาและบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดคือผูบริโภคที่จะไดบริโภคสินคาดี ราคาถู ก
และมีความหลากหลาย ผูประกอบการสามารถผลิตสินคาตามกลไกตลาดอยางเสรีและตลาดเสรีทําให
การคาขามพรมแดนเปนไปอยางเสรี อีกทั้งทํ าใหสินคา บริการ แรงงงานและปจจัยการผลิต สามารถ
ขามแดนไดอยางเสรี ตลาดการคาเสรีจึงเปนตลาดที่เปนประโยชนสําหรับทุกประเทศ โดยเชื่อวาตลาด
การคาเสรี ทํ าให ทุ กประเทศสามารถผลิต สิ น คาที่ ต นมี ความไดเปรียบมากกวาออกจํ าหน าย โดยใช
แรงงานและปจจั ยการผลิตที่ นอยกวา จึ งทํ าใหส ามารถใชท รัพยากรไดอยางมีประสิท ธิภาพมากกวา
ทุกประเทศจึงผลิตสินคาที่ตนถนัดและทําไดดีที่สุด ทุกๆ ประเทศและซื้อสินคาที่ตนไมสามารถผลิตไดดี
ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพดี จึงเชื่อวาการคาเสรีเปดตลาดแกทุกประเทศใหพัฒนาและผูบริโภคทั่วโลก
จะไดรับประโยชน
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อยางไรก็ตาม ตลาดเสรีนั้นไมไดเกิดขึ้นเองได เนื่องจากไมใชทุกประเทศจะยินยอมเปดตลาด
โดยไมมีอุปสรรคอยางแทจริง ยังจําเปนตองมีกลไกกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีกลไกทําให
ตลาดเปดเสรีอยางเปนธรรม โดยกรอบของการกํากับดูแลขององคการการคาโลกซึ่งพัฒนามาจากความ
ตกลง GATT โดยมีรอบการเจรจาการคาระหวางภาคีสมาชิก ในการลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน
ซึ่งเปนอุปสรรคทางภาษีอากรที่จะคอยๆ ลดลงทั้งหมดจนเปนศูนย พรอมกับการลดอุปสรรคการคาที่มิใช
ภาษีศุลกากรไปดวย อยางไรก็ตาม GATT/WTO จํ ากัดอยูเพียงการลดภาษีอากรและอุปสรรคการคา
อื่นๆ ที่ไมใชภาษีทางดานการคาเทานั้น จนในรอบอุรุกวายจึงไดมีการนําประเด็นการลดอุปสรรคทาง
การคาบริการ (GATs) และมาตรการเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา (TRIMs) และเรื่ องการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาเขามาในกรอบขององคการการคาโลกดวย แตไมมีประเด็นเรื่องการเปดเสรี
การลงทุนและเรื่องการเงิน
การเจรจาการคาแบบทวิภาคีที่อํานาจการตอรองไมเทาเทียมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลัง พัฒนาจึ งเปนเรื่องของการเจรจาบนพื้น ฐานของความไม เสมอภาคกันในอํานาจตอรอง
อีกทั้งการทําความตกลงการคาเสรีในรูปแบบนี้เปนเพียงความตกลงทางการคาเพื่อประโยชนในการให
สิทธิพิเศษระหวางกัน (Preferential Trade Agreement- PTA) จึงหาใชการคาเสรีในรูปแบบตามที่ควรจะ
เปน การเจรจาจึงมีผลไดผลเสียที่จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากความตกลงชนิดนี้แตกตาง
กันไปในระหวางคูเจรจาแตละคู ผลประโยชนที่ แตละคูจ ะพึงมีตอกัน จึงแตกตางกันไป จึ งจําเปน ตอง
พิจารณาถึงผลกระทบที่เปนผลมาจากความตกลงหรือขอบทที่ตกลงกันอยางไมเทาเทียมกันนั้น
อนึ่ง อุปสรรคของการคาการลงทุนและบริการนั้น มีอุปสรรคทั้งภาครัฐอันเปนกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ กับอุปสรรคภาคเอกชนผูประกอบการและอุปสรรคภาคธรรมชาติ ในปจจุบันการเจรจา
การคาในทุกระนาบ ไมวาพหุภาคีหรือทวิภาคี แมแตการเปดเสรีฝายเดียว (Unilateral) ตางก็มุงเนนแต
การเปดเสรีภาครัฐในเรื่องกฎหมาย กรอบระเบียบที่ภาครัฐกําหนดขึ้นทั้งสิ้น หาไดมีการเจรจาเพื่อลด
อุปสรรคภาคเอกชนผูประกอบการเลยแมแตนอย ดังนั้นตลาดจึงไมเปดเสรีอยางแทจริง
ความตกลงการคาเสรี ที่เรียกวา FTA ในยุคปจจุ บัน จึงไมใชเครื่องมือในการเปดเสรี ที่ดีและมี
ผลเสียระยะยาวตอประเทศชาติดวย เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนของแผนดิน เชน ปญหาขยะ การกําจัด
มลพิษในสิ่งแวดลอม ปญหาแรงงาน ปญหาทางดานทรัพยสินทางปญญาและโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
เรื่ องการเปดเสรี การลงทุ น ในทางกฎหมายที่ ทํ าให ลดทอนอํานาจอธิปไตยในการคัดกรองนั กลงทุ น
ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ตลอดจนการใช ม าตรการที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม อีกทั้งบริบทในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป เกิดการลงทุนโดยรัฐธิปตยที่มีอํานาจเหนือตลาด
เปนผูประกอบการที่ไมมีคูแขง จนกอใหเกิดปญหาการผูกขาดตามธรรมชาติหรือตลาดที่มีการแขงขัน
นอย ปญหาการบิดเบือนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อันมีผลทําใหตลาดกลับปดลงอยางรุนแรง
จึงเห็ นไดวาในยุคปจจุบันกลไกตลาดไมสามารถทํางานไดในบริบทเดิม ตลาดสามารถถูกสรางสรรค
บิดเบือนได (Manupulated Market) เช น อํานาจสื่อโฆษณา การกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน
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ดวยอํานาจทุนและเทคโนโลยีที่สูงกวาทําใหยากที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม จะสามารถ
แขงขันไดตามธรรมชาติ
อีกทั้ งปจจั ยทางกฎหมายที่ ถูกยกเลิกหรือผอนปรน จนอํานาจรั ฐในการกํากับดูแลลดนอยลง
อยางมาก ทําใหอํานาจทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงอยางมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีนอย
โดยเฉพาะผูประกอบการภายในประเทศเกือบทั้งหมด (99.5%) ไมมีสวนแบงของตลาดในการสงออก
เท าที่ควรทํ าให คนชาติกลับยากจนลง ซึ่ง ส งผลตอมาคือการทํ าให ขาดกําลังซื้ อสิน คาและบริ การที่ ดี
ซึ่งยอมไมเขามาสูตลาดที่ไมมีกําลังซื้อ ประโยชนที่ควรจะไดจากการเปดเสรีจึงไมไดเปนไปตามทฤษฎี
ที่ควรจะเปน
เมื่อพิจารณาในลักษณะทางกฎหมายของความตกลงการคาเสรี จะเห็นไดวา FTA ไมใชการทํา
การคาเสรีตามที่ควรจะเปน แตเปนความตกลงใหสิทธิพิเศษระหวางกันอันเปนผลจากการเจรจามีการ
แลกเปลี่ยนผลไดผลเสียซึ่ งไมมีความสมดุลกัน เนื่ องจากอํานาจในการตอรองที่แตกตางกันอยางมาก
การทํา FTA ยังกอใหเกิดพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยตองปฏิบัติตามตองออกกฎหมายอนุวัตรการ
ตามความผูกพันดังกลาวหากฝาฝนยอมกอใหเกิดความรับผิดชอบของรัฐ
ในทายที่สุดเมื่อพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหา จึงตองประกอบดวยการวิเคราะหอยางลึกซึ้ง
โดยมีขอเสนอดังตอไปนี้
(1) มีการกําหนดแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อกําหนดแนวทางในการเจรจาวา
พึงจะดําเนินการไปในทิศทางใด ตองเจรจาเพื่อใหไดอะไร เปดเสรีอะไร ดานไหนอยางไร ไมเปดดานใด
(2) มี ก ารฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเจรจาการค า ระหว า งประเทศอย า งมี
ประสิทธิภาพ ใหมีความรู ความเขาใจอยางรอบดานและมียุทธศาสตรการเจรจาที่ดี มีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศ
(3) มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางจริงจัง เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันและการ
เขาถึงตลาดในประชาคมโลก
(4) มีการพัฒนาตลาดที่เปนเอกลักษณของไทย พัฒนาสินคาและบริการที่ไมมีใครแขงขันได
กลาวคือสราง Nich market
(5)

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชั่นอยางจริงจัง

(6) พัฒนากรอบและสถาบันทางกฎหมายใหมีความแข็งแกรง มีการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิ ท ธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน รั กษาสิ่ ง แวดลอม กฎหมายแรงงาน
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
(7) สร า งความเข ม แข็ ง ให กับ หน วยงานที่ ดูแ ลเกี่ย วกับ มาตรฐานสิ น ค า และบริ ก าร เช น
สํานักงานอาหารและยา (อย.) เพิ่มจํานวนพนักงานเจาหนาที่และมีอํานาจในการดําเนินการ
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(8) สร างกฎหมายและหน วยงานที่ เกี่ย วของกับการคุม ครองเรื่ องอาชี ว อนามั ยและความ
ปลอดภัยอยางมี ประสิ ท ธิภาพของคนงานในที่ ทํ างานเพื่อรองรั บการเปดเสรี การลงทุ น ที่ กระทบต อ
สวัสดิการแรงงาน
(9) สง เสริม การพัฒนาความเขม แข็งภายใตกรอบขององคการการคาโลก ซึ่ งอิงกรอบทาง
กฏหมายที่เทาเทียมกันและคํานึงถึงประเทศที่กําลังพัฒนา
(10) พัฒนากฏหมายวาดวยการเจรจาการคาระหวางประเทศ มีการรวบรวมความตกลงการคา
และทางเศรษฐกิจไวเปนระบบและแสดงความผูกพันภายใตความตกลงเหลานี้
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