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บทที่ 1  
บทน ำ: โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรค้ำข้ำวของไทย 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับข้ำวไทยในตลำดโลก 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ 32 – 35 ล้านเกวียน (ตนั) ตอ่ปี คิดเป็นข้าวสารได้

ประมาณ 20 ล้านตนั ซึ่งข้าวท่ีผลิตได้นัน้ใช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพียงคร่ึงหนึ่ง ส่วนท่ีเหลือ       

อีกคร่ึงหนึ่งจ าเป็นต้องระบายออกไปสู่ตลาดโลก ข้าวสารท่ีเหลือจากการบริโภคภายในประเทศ               

จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกและเป็นสินค้าท่ีท ารายได้ให้กบัประเทศในอนัดบัต้น ๆ โดยในการบริหารจดัการ

ปริมาณผลผลิตส่วนเกินนี ้ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายหลกัของโลก โดยในอดีตประเทศไทย

ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างสม ่าเสมอเน่ืองจากประเทศผู้ ผลิตข้าวเพ่ื อส่งออกมีจ านวน        

ไม่ก่ีประเทศ อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขนัการค้าข้าวระหว่างประเทศในปัจจุบนัได้ทวีความรุนแรง

มากขึน้ โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของข้าวไทยประกอบด้วย 

 (1) การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับประเทศผู้ผลิตข้าว ซึ่งปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีใกล้เคียง

กัน และในหลายประเทศมีปริมาณผลผลิตเหลือเพ่ือการส่งออกจ านวนมากด้วย เช่น เวียดนาม อินเดีย 

ปากีสถาน และบราซิล เป็นต้น โดยประเทศผู้ ส่งออกข้าวต่างเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทัง้ใน         

ด้านกระบวนการผลิตและการส่งออกข้าว รวมทัง้การปรับปรุงกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก    

เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศให้เข้มแข็ง 

 (2) การเปล่ียนแปลงในประเทศผู้ ซือ้ข้าว ซึง่ท าให้ตลาดข้าวโลกเป็นตลาดของผู้ ซือ้ เน่ืองจากตลาด

ข้าวโลกในปัจจุบนัเป็นสภาพท่ีมีความต้องการหรืออุปสงค์ (demand) น้อยกว่าอุปทาน (supply) ดงันัน้ 

ประเทศผู้ ซือ้จงึมกัเป็นผู้ก าหนดราคาสง่ออกข้าว โดยเฉพาะเม่ือข้าวจากแหลง่ผลิตตา่ง ๆ จดัว่าเป็นสินค้าท่ี

ทดแทนกนัได้ (substitutable goods) แม้จะมีคณุภาพตา่งกนับ้างก็ตาม 

 ด้วยการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ ผลิตข้าวและอ านาจในการก าหนดราคาของประเทศผู้ ซือ้ 

ประเทศผู้ส่งออกเช่นไทยต้องยอมรับราคาในตลาดต่างประเทศ หรือเป็น price taker และท าให้เกิด      

การแขง่ขนัด้านราคา (price competition) ระหวา่งประเทศผู้สง่ออกข้าวประกอบกบันโยบายและมาตรการ

ทางการค้าเพ่ือควบคุมและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศต่าง ๆ เช่น การลดการน าเข้าข้าว 

และการควบคุมสุขอนามัยของสินค้าอาหารและสินค้าพืช เป็นต้น ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ   
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การสง่ออกข้าวไทยลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีประเทศคูแ่ข่งส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียมีส่วนแบง่

การตลาดเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 และ 1.2 

 การแข่งขนัด้านราคาในตลาดข้าวโลกและส่วนแบ่งตลาดของข้าวไทยท่ีลดลงส่งผลต่อราคาข้าว

ของไทยตลอดหว่งโซอ่ปุทาน ตัง้แตร่าคาสง่ออกจนถึงราคาท่ีรับซือ้จากชาวนา โดยรัฐบาลได้พยายามแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเสนอการรวมกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าว (OREC) และการรับจ าน าข้าว    

เพ่ือพยุงราคาข้าว เป็นต้น หากแต่วิธีการเหล่านีย้งัไม่สามารถเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวได้ 

ประกอบกบัปัญหาของการค้าข้าวระหว่างประเทศยงัเป็นอปุสรรคในการพฒันาอตุสาหกรรมข้าวไทยและ

การขยายตลาดข้าวของไทยในเวทีโลก เช่น การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ ค้าข้าวของไทยด้วยกันเอง       

อนัส่งผลให้ราคาข้าวไทยขาดเสถียรภาพ และการสร้าง brand ของข้าวไทยในตลาดโลกท่ียงัไม่เข้มแข็ง

เทา่ท่ีควร เป็นต้น  

 

ตำรำงท่ี 1.1: มลูคา่และสว่นแบง่การตลาดของการสง่ออกข้าวของไทยระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2014 

ค.ศ. 

ไทย อินเดีย เวียดนาม มลูคา่รวม

ของการค้า

ข้าวโลก 

(พนั

ดอลลาร์) 

มลูคา่ 

(พนั

ดอลลาร์) 

สว่นแบง่

การตลาด 

(%) 

มลูคา่ 

(พนั

ดอลลาร์) 

สว่นแบง่

การตลาด 

(%) 

มลูคา่ 

(พนั

ดอลลาร์) 

สว่นแบง่

การตลาด 

(%) 

2008 6,107,572 29 2,843,305 13 2,895,938 14 21,254,746 

2009 5,046,464 27 2,398,163 13 2,666,062 15 18,689,517 

2010 5,341,082 26 2,295,813 11 3,249,502 16 20,289,244 

2011 6,507,473 27 4,073,331 17 3,659,212 15 24,052,453 

2012 4,632,270 19 6,127,952 26 3,677,939 15 23,792,645 

2013 4,420,370 17 8,169,519 32 2,926,255 12 25,452,776 

2014 5,438,804 21 7,905,650 30 2,936,931 11 26,071,810 

ท่ีมา: WORLD TRADE ATLAS 
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ตำรำงที่ 1.2: ปริมาณและส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้าวของไทยระหว่าง ค.ศ.  2008 ถึง ค.ศ. 

2014 

ค.ศ. 

ไทย อินเดีย เวียดนาม 
รวม 

(ตนั) 
ปริมาณ 

(ตนั) 

สว่นแบง่ 

(%) 

ปริมาณ 

(ตนั) 

สว่นแบง่ 

(%) 

ปริมาณ 

(ตนั) 

สว่นแบง่ 

(%) 

2008 10,216,040 32 3,535,578 11 4,745,042 15 32,110,967 

2009 8,619,870 28 2,151,259 7 5,968,762 19 30,838,552 

2010 8,939,630 25 2,506,729 7 6,894,169 20 35,238,649 

2011 10,706,229 26 4,966,160 12 7,116,616 18 40,570,771 

2012 6,734,427 N/A 10,569,565 N/A N/A N/A N/A 

2013 6,612,620 16 11,387,082 28 6,594,736 16 40,904,245 

2014 10,969,362 25 11,162,015 25 6,334,786 14 44,236,413 

ท่ีมา: WORLD TRADE ATLAS 

 

 ด้วยสภาวะการแข่งขนัเสรีในตลาดโลกปัจจบุนั ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตวั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัการค้าข้าวระหว่างประเทศของไทย ทัง้ด้านราคา คณุภาพ กฎระเบียบ และปัจจยัสนบัสนุน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งการพฒันาระบบการค้าข้าวและปรับปรุงแก้ไขประเด็น

ปัญหาดงักลา่ว โดยต้องอาศยัความร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเอง ดงันี ้

 (1) ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลเร่ืองการค้าและ     

การส่งออกข้าวไทย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

ต้องทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การค้า

ข้าวท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้การค้าข้าวของไทยมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

 (2) ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ ค้าและส่งออกข้าว และผู้ประกอบการโรงสี ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมาก 

และด้วยภาวะการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบการแต่ละประเภท

เปล่ียนแปลงไปด้วย ผู้ประกอบการจึงควรมีกรอบกติการ่วมกันโดยปรับปรุงกรอบกติกาให้ทนัสมัย และ

บงัคบัใช้กรอบกตกิาดงักลา่วอย่างเทา่เทียมตามครรลองของกฎหมาย 
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 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการค้าและส่งออกข้าวของไทย รวมทัง้กฎระเบียบท่ี เก่ียวข้อง           

จะสามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงกฎกติกา เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในห่วงโซ่อปุทานของข้าวไทย

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลกและเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการอุปทานและ         

อปุสงค์ของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการค้าข้าวแล้ว ยงัอาจ

เป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวและประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและสง่ออกข้าวด้วยเช่นกนั 

 
1.2 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 1.2.1 กรอบแนวคดิในการด าเนินงาน 

  แม้การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันจะมีการพัฒนาสู่ระบบการค้าเสรีมากขึน้เร่ือย ๆ 

อปุสรรคและมาตรการกีดกันทางการค้า (trade barrier) ยงัเกิดขึน้ในรูปแบบตา่งๆ ทัง้รูปแบบท่ีเกิดจาก

การก าหนดโดยประเทศผู้ น าเข้า ซึ่งในปัจจุบันมักก าหนดมาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (non-tariff 

barrier) เช่น การก าหนดคณุภาพสินค้า การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบย้อนกลบั (traceability) และ    

การก าหนดข้อบงัคบัด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน เป็นต้น และรูปแบบท่ีเกิดจากการกระท าของประเทศ    

ผู้ ส่งออกเอง เช่น กติกาทางภาษี ความขัดข้องในระบบการเงินการธนาคาร โครงสร้างพืน้ฐาน              

ด้านการขนส่งท่ีไม่สะดวก หรือกฎระเบียบของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งปัจจยัทัง้หมดนีเ้ป็นต้นทุนการผลิตและ          

การส่งออกข้าวท่ีถกูสะท้อนอยู่ในราคาข้าวของไทย และส่งผลตอ่ความสามารถในการแข่งขนัของข้าวไทย

ในตลาดโลก 

  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในระบบ

การค้าข้าวของไทย โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์สภาพปัญหาส าคญัของการค้าข้าวระหว่าง

ประเทศของไทย ซึง่อาจแบง่ได้เป็นหมวดหมู ่ดงันี ้ 

 (1) ประเด็นท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง เช่น การจดัการความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากอตัรา

แลกเปล่ียน และภาระทางภาษีต่าง ๆ รวมถึงภาษีเงินได้ ในอตัราภาษีร้อยละ 0.75 ท่ีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก

ข้าวต้องหกั ณ ท่ีจา่ย เม่ือมีการจา่ยเงินซือ้ข้าว ตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2558 เป็นต้น 

 (2) ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้า เช่น การก าหนดและตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

และการก าหนดฉลากเพ่ือบง่ชีค้ณุภาพของสินค้า เป็นต้น 

 (3) ประเด็นท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานของการค้าระหว่างประเทศ เช่น ความสะดวกใน

การขนถ่ายสินค้าระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
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 (4) กฎระเบียบและการบงัคบัใช้กฎระเบียบของภาครัฐในประเด็นข้างต้น ซึ่งต้องปรับปรุง

ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของอตุสาหกรรมการค้าและการส่งออกข้าวท่ีมีรูปแบบเปล่ียนไป และ

ด้วยจ านวนผู้ ประกอบการภาคเอกชนท่ีมีเพิ่มมากขึน้และกิจกรรมทางการค้าทับซ้อนกันจนยากท่ีจะ

แยกแยะ ท าให้ยากต่อการติดตามก ากับดูแล และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับ

ผู้ประกอบการท่ีมีกิจกรรมอยา่งเดียวกนัแตจ่ดทะเบียนการค้าตา่งกนั 

 (5) กติกาการค้าระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ียงัคงมีรูปแบบดงัธรรมเนียมปฏิบตัิ

ดัง้เดิม และมกัไม่มีการท าหนงัสือสญัญา ท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างผู้ประกอบการในประเด็นต่าง ๆ 

เชน่ เง่ือนไขและระยะเวลาการช าระเงิน และการตรวจสอบคณุภาพ เป็นต้น 

 

 1.2.2 วิธีการด าเนินงาน 

  การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นหลกั ซึ่งการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 สว่น ได้แก่ 

 (1) การวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือรวบรวมและสังเคราะห์     

ความเป็นมาและผลกระทบของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าว 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผู้ เก่ียวข้อง

ในห่วงโซ่การผลิตข้าว ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ ค้าและส่งออกข้าวและหน่วยงาน

ภาครัฐผู้ก าหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าว เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบในการน ากฎระเบียบท่ีมีอยู่

มาปฏิบตั ิรวมทัง้ปัญหาและประสบการณ์ของผู้ เก่ียวข้อง 

  จากนัน้ วิเคราะห์ความจ าเป็นของกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้าว ผลกระทบ

ของกฎระเบียบดงักลา่ว พร้อมทัง้อปุสรรคของการค้าข้าวอ่ืน ๆ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นอกจากนี ้

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นท่ียอมรับและสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง จะมีการจดัประชมุเพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นจากผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย (Stakeholders’ Meeting) 

 
1.3 ล ำดับกำรด ำเนินงำน 

 คณะผู้วิจยัได้รับฟังประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นจากสมาคมโรงสีข้าวไทย เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 19 

พฤษภาคม 2559 สมาคมค้าข้าวไทย เม่ือวันศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2559 และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย       

เม่ือวนัพธุท่ี 25 พฤษภาคม 2559 และได้จดัส่งรายงานการศกึษาขัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2559 โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสรุปประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัระบบการค้าข้าวในปัจจบุนั 
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 จากนัน้ คณะผู้ วิจัยได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย และ

สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย รวมทัง้ประชมุกบัทัง้ 3 สมาคมข้างต้น และกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 

กรกฎาคม 2559 ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันในปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการค้าข้าวตามท่ีระบุในรายงาน

การศึกษาขัน้ต้น คณะผู้ วิจัยจึงได้ปรับปรุงรายงานการศึกษาขัน้ต้นและจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหาของระบบการค้าข้าวของไทย มาในรายงานการศึกษา ระยะท่ี 2 (ก าหนดส่งในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 

2559 หรือ 2 เดอืนนบัแตว่นัลงนามในสญัญา)  

 ในรายงานการศึกษา ระยะท่ี 3 (ก าหนดส่งในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 หรือ 3 เดือนนบัตัง้แต ่     

วันลงนามในสัญญา) คณะผู้ วิจัยได้จัดท าสรุปทางเลือกของแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกน าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปปรับใช้ โดยคณะผู้ วิจัยได้รับ

ความเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกระทรวง

พาณิชย์ จากการประชมุระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เม่ือวนัท่ี 16 และ 25 กนัยายน 2559 ซึ่งคณะผู้วิจยัได้

น าความเห็นและผลการประชุมเชิงปฏิบตัิไปปรับปรุงรายงานการศึกษาและจัดท ารายงานการศึกษา    

ฉบบัสมบรูณ์มา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 2 
สถำนกำรณ์และระบบกำรค้ำข้ำวไทยในปัจจุบัน 

 
2.1 สถำนกำรณ์ข้ำวไทยในปัจจุบัน 

 สถานการณ์การผลิตข้าวไทยในปัจจบุนั1 (26 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2559) อยู่ในช่วงฤดกูาล

ปลกูข้าวนาปรัง ซึ่งประเทศไทยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวนาปรังทัง้หมด  5.72 ล้านไร่ นาปรัง ครัง้ท่ี 1 มีพืน้ท่ี

เท่ากับ 5.61 ล้านไร่ นาปรัง ครัง้ท่ี 2 มีพืน้ท่ี 0.11 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.08 และ 1.92 ตามล าดบั     

โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ีเก็บเก่ียว 4.72 ล้านไร่ (ร้อยละ 82.52) พืน้ท่ีรอเก็บเก่ียว 0.99 ล้านไร่ (ร้อยละ 17.31) 

และพืน้ท่ีเสียหาย 0.01 ล้านไร่ (ร้อยละ 0.17) โดยสถานการณ์ด้านราคาพบว่า “ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่

ชาวนาขาย ณ ไร่นา (ความชื้น 15%) ในช่วงสปัดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถนุายน.2559”2 พบว่า ข้าวเปลือกเจ้า

นาปีหอมมะลิมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 11,055.61 บาทตอ่ตนั ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาวมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 

13,040.89 บาทตอ่ตนัข้าวเปลือกเจ้า (ความชืน้ 15%) และข้าวเปลือกเจ้า (ความชืน้ 25%) มีราคาเฉล่ีย  

อยู่ท่ี 8,554.60 และ 7,350.03 บาทตอ่ตนั ตามล าดบั ส่วน “ราคาข้าวเปลือก(ความชื้น 15%) เฉลี่ยที่

ชาวนาขาย ณ จุดรับซ้ือแหล่งผลิตประจ าวันที่ 27 มิถุนายน 2559”3 พบว่า จุดรับซือ้ใน                       

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รับซือ้ข้าวเปลือกหอมมะลิ (ปี 2557/58) มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 11,391.66 บาท     

ตอ่ตนั ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวพนัธุ์ข้าว กข6 (ปี 2557/58) และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสัน้มีราคา

รับซือ้ท่ี 14,925 และ 13,165 บาทตอ่ตนัตามล าดบั เม่ือพิจารณาราคารับซือ้ในภาคกลาง พบว่ารับซือ้

ข้าวเปลือกหอมปทมุธานี 1 มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 10,500 บาทตอ่ตนั และข้าวเปลือกเจ้ามีราคารับซือ้เฉล่ีย   

อยูท่ี่ 8,675 บาทตอ่ตนั  

                                                           
1รายงานสถานการณ์ข้าวรายสปัดาห์ ฉบบัที่ 22/2559 ระหวา่งวนัที่ 26 พ.ค.  – 1 มิ.ย.2559 โดย ศนูย์ปฏิบตัิการตดิตามและวิเคราะห์

สถานการณ์ข้าว (ศตส.) กรมการข้าว 
(http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6017:weekly-23-03-59&catid=120:2014-
10-08-02-09-59) 
2ที่มา : สานกังานเศรษฐกิจการเกษตร ( www.oae.go.th/oae_report/price/pr_week.html) 
3ที่มา : กองพฒันาผลิตภณัฑ์ข้าวกรมการข้าว 

(http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_content&view=category&id=123%3A2014-01-27-06-25-
04&layout=default) 
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 นอกจากนี ้เม่ือพิจารณา “ราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพมหานครประจ าวนัที่ 20 มิถุนายน 

2559”4 พบว่า ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 1 และชัน้ 2 มีราคาขายส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 26,250 และ 25,250 บาท  

ตอ่ตนัตามล าดบัข้าวปทมุธานีมีราคาขายส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 19,450 บาทตอ่ตนั ส่วนข้าวขาว 100% ชัน้ 1 ชัน้ 2 

และชัน้ 3 นัน้ มีราคาขายส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 15,750 14,850 และ 14,650 บาทตอ่ตนั ตามล าดบั นอกจากนัน้ 

ราคาขายส่งเฉล่ียของข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาวและเมล็ดสัน้ ยงัมีราคาขายส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 27,550 และ 

24,550 บาทตอ่ตนัตามล าดบั 

 

ตำรำงท่ี 2.1: ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไปยงัภมูิภาคตา่ง ๆ ปี พ.ศ.2554-2558 (หนว่ย: ตนั) 
ภูมิภำค 2554 2555 2556 2557 2558 

เอเชีย 3,343,150 1,188,449 1,270,501 2,782,704 3,418,600 
อาเซียน 1,666,072 603,166 455,537 1,375,890 1,929,706 
ตะวนัออกกลาง 1,430,966 1,226,727 1,139,418 562,994 533,401 
ยโุรป 467,855 284,097 292,698 407,096 383,208 
EU-32 369,532 240,147 233,860 290,687 313,560 
แอฟริกา 4,687,689 3,440,489 3,306,450 6,362,649 4,722,158 
อเมริกา 522,906 452,184 472,309 695,207 562,262 
โอเชียเนีย 170,775 131,349 125,914 153,511 170,747 
รวมทัง้สิน้ 10,634,908 6,734,282 6,611,550 10,968,126 9,794,697 
มูลค่ำข้ำว (ล้ำนบำท) 192,260 142,972 133,837 174,841 155,898 
มูลค่ำข้ำว (ล้ำนUS$) 6,380 4,632 4,420 5,438 4,612 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 นอกจากนี ้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 25595  มีปริมาณ    

การส่งออกข้าว 2.852 ล้านตนั คิดเป็นมลูคา่ 44,049 ล้านบาทหรือ 1,248 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

ปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.13 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 ท่ีส่งออกได้ 2.126 ล้านตนั คิดเป็น

มลูคา่ 35,755 ล้านบาทหรือ 1,013 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งออกข้าวขาว 1.574 ล้านตนั มลูคา่ 

                                                           
4ที่มา : กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th/Rice_Product_Bag/Jan_Dec59.asp) 
5ที่มา : กรมสง่เสริมการสง่ออกกระทรวงพาณิชย์ (www.ops3.moc.go.th/export) 
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20,088 ล้านบาท ข้าวหอมมะลิ 0.379 ล้านตนั มลูคา่ 11,233 ล้านบาท และข้าวนึ่ง 0.488 ล้านตนั มลูคา่ 

6,381 ล้านบาท โดยมีประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกหลกั ดงัแสดง

ในตารางท่ี 2.1 โดยในส่วนของราคาข้าวท่ีส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ6 พบว่า ราคาข้าวขาวหอมมะลิ 

100% ชัน้ 1 ฤดกูาลผลิตปี 2557/58 และฤดกูาลผลิตปี 2558/59 มีราคาเฉล่ีย 815 และ 805 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอ่ตนั ตามล าดบั ข้าวหอมปทมุธานี 1 มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 607 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั ข้าวเหนียวขาว 

10% มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 892 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั 

 

ตำรำงท่ี 2.2: สดัสว่นปริมาณการสง่ออกข้าวของไทยแยกตามชนิด ปี พ.ศ.2554-2558 (หนว่ย: ร้อยละ) 
ชนิดข้ำว 2554 2555 2556 2557 2558 

ข้าวขาว 42.65 38.20 43.20 50.48 53.52 

ข้าวหอมมะลิ 22.03 28.40 28.97 17.64 20.29 

ข้าวนึง่ 31.83 30.43 24.97 29.73 23.65 

ข้าวเหนียว 1.51 1.69 2.08 1.27 1.27 

ข้าวมหอมปทมุธานี 1.98 1.27 0.78 1.47 1.27 
ท่ีมา: สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 

 

 เม่ือพิจารณาปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยงัตา่งประเทศจะพบว่า ข้าวขาวมีสดัส่วนการส่งออก              

สูงท่ีสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามความนิยมในการบริโภคของคนทั่วไป ขณะท่ีข้าวนึ่ง          

มีสัดส่วนการส่งออกเป็นอันดบัท่ี 2 โดยการผลิตข้าวนึ่งในประเทศไทยจึงเป็นไปเพ่ือการส่งออกทัง้หมด 

และมีตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ แอฟริกาและตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะแอฟริกาอนัเป็นตลาดส่งออกท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย ทัง้นี ้การบริโภคข้าวนึ่งในแอฟริกาได้รับความนิยมเน่ืองจากข้าวนึ่งมีคณุคา่ทาง

โภชนาการสูงกว่าข้าวขาว อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวนึ่งต้องเผชิญการแข่งขันจากประเทศผู้ ส่งออก       

รายใหญ่อย่างประเทศอินเดีย ซึ่งผลิตข้าวนึ่งได้ในราคาต ่ากว่าประเทศไทย นอกจากนี ้เม่ือพิจารณา

ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยพบว่า มีความผนัผวนเน่ืองจากได้รับแรงกดดนัด้านราคา แม้ว่า

ข้าวหอมมะลิไทยจะได้รับการยอมรับว่ามีคณุภาพสูง แต่ปัจจัยด้านราคาก็มีความส าคญัต่อการตดัสินใจ

บริโภคด้วยเชน่กนั 

                                                           
6ที่มา : สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย (www.thairiceexporters.or.th) 
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ตำรำงท่ี 2.3: การเปรียบเทียบราคาข้าวสารสง่ออกของไทยกบัตา่งประเทศ 

ชนิดข้ำว 
รำคำข้ำวสำรส่งออก (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 

ไทย เวียดนำม อินเดีย ปำกีสถำน 

ข้าว 5% 434 375 380 390 

ข้าว 10% 431 NA NA NA 

ข้าว 15% 425 365 NA 370 

ข้าว 25% 416 355 360 355 

ข้าวนึง่ 448 NA 370 400 

ท่ีมา : Trade and Markets, www.fao.org ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 

  ยิ่งไปกว่านัน้ เม่ือพิจารณาราคาส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทย พบว่า มีราคาค่อนข้างสูง   

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 ทัง้นี ้สาเหตหุนึ่งอาจเกิดจากประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต เพราะหากพิจารณาข้อมูลผลผลิต (ล้านตัน) ของประเทศท่ีส่งออกข้าวมากท่ีสุด 10 

ล าดบัแรกดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวมากท่ีสดุเป็นล าดบัท่ี 6 แตผ่ลผลิตข้าว

ของประเทศไทยยงัคงมีปริมาณน้อยกวา่ผลผลิตข้าวของประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม 

ประมาณ 5.1 เท่า 3.7 เท่า และ 1.1 เท่า ตามล าดบั นอกจากนี ้หากพิจารณาในเร่ืองประสิทธิภาพจาก

กระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากผลผลิต (กิโลกรัม) ต่อไร่ พบว่า แม้ประเทศไทยยงัมีประสิทธิภาพจาก

กระบวนการผลิตท่ีดีกว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีผลผลิตข้าว       

มากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั แต่เนือ้ท่ีท่ีใช้ในการผลิตข้าวของไทยกลบัน้อยกว่ามาก ดงันัน้           

หากประเทศอินโดนีเซียและประเทศบงักลาเทศสามารถยกระดบัประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตข้าวได้ 

จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวและศกัยภาพในการแข่งขันสินค้าข้าวของประเทศไทยอย่างแน่นอน 

นอกจากนี ้ประเทศเวียดนามและประเทศบราซิลก็อาจจะเป็นประเทศท่ีก้าวขึน้มาเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพ

ในการผลิตและการแขง่ขนัในการสง่ออกข้าวมากท่ีสดุในล าดบัต้น ๆ อีกด้วย  
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ตำรำงท่ี 2.4: ผลผลิตข้าวของประเทศท่ีสง่ออกข้าวมากท่ีสดุ 10 ล าดบัแรก 

อันดับ ประเทศ 
เน่ือที่ 

(ล้ำนไร่) 
ผลผลิต 
(ล้ำนตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

1 อินเดีย 268.75 104.8 390 
2 จีน 189.44 144.56 763 
3 อินโดนีเซีย 73.94 35.53 481 
4 บงัคลาเทศ 73.69 34.5 468 
5 เวียดนาม 55.5 31.64 570 
6 ไทย 48.69 28.24 580 
7 เมียนมาร์ 43.94 12.6 287 
8 ฟิลิปปินส์ 29.44 11.92 405 
9 บราซิล 14.38 8.47 589 
10 ญ่ีปุ่ น 10.06 7.84 779 
11 อ่ืนๆ 192.25 58.13 302 

รวมทัง้โลก 1,000.06 478.25 478 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
2.2 ระบบกำรค้ำข้ำวไทยในปัจจุบัน 

 ห่วงโซ่อุปทานของข้าวท่ีท าหน้าท่ีส่งผ่านข้าวเปลือกจากเกษตรกรไปจนกระทั่งเป็นข้าวสาร       
เพ่ือการบริโภค อุตสาหกรรมการแปรรูป และการส่งออกนัน้ มีผู้ เก่ียวข้องจ านวนมากและการเช่ือมโยงกัน
หลายระดบัดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.1 โดยเร่ิมจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเปลือก ภายหลงัจากท่ีเกษตรกรเก็บ
ข้าวเปลือกสว่นหนึง่เอาไว้ใช้เป็นเมล็ดพนัธุ์และบริโภคเองในครัวเรือนแล้ว ข้าวเปลือกส่วนท่ีเหลือจะถกูขาย
ผ่านสองช่องทางหลัก คือ ขายให้กับโรงสีโดยตรง และขายผ่านพ่อค้าผู้ รวบรวมข้าวเอกชนหรือสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือสง่ให้โรงสีอีกตอ่หนึง่ 
 โรงสีข้าวจะท าหน้าท่ีแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร รวมถึงการคดัเกรด บรรจุ กักเก็บ กระจาย 
และขนสง่ข้าวสาร โดยข้าวสารท่ีออกจากโรงสีสว่นหนึง่จะถกูเก็บไว้บริโภคในท้องท่ี ส่วนท่ีเหลือจะถกูส่งไป
ยงักรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศนูย์กลางการค้าข้าวของประเทศ หลงัจากนัน้ผลผลิตข้าวจะถกูแบ่งออกเป็น       
3 ส่วนตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ของข้าว ได้แก่ การบริโภคโดยตรงในรูปข้าวสาร การแปรรูป และ     
การสง่ออก (มาฆะศริิ เชาวกลุ 2553, อ้างใน สมพร อิศวิลานนท์ 2553) 
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แผนภำพที่ 2.1: หว่งโซอ่ปุทานของข้าวไทย (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก สมพร (2553)) 

 
 
 การส่งผ่านข้าวสารจากโรงสีไปยงัผู้บริโภคภายในประเทศมี 2 รูปแบบ คือ การขายผ่านร้านค้า
ข้าวสาร และการขายผ่านตลาดสมัยใหม่ (modern trade) ในขณะท่ีข้าวสารอีกส่วนหนึ่งจะถูกใช้เป็น
วตัถุดิบหลกัในอตุสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ อาทิ เส้นก๋วยเต๋ียว อาหารส าเร็จรูป เบียร์ อาหารสตัว์ พลงังาน
ทดแทน ฯลฯ  
 ข้าวสารอีกส่วนหนึ่งจะถกูส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ โรงสีขาย
ให้กบัผู้ส่งออกโดยตรง หรือ ขายผ่าน “หยง” ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการรวบรวมและประสานงานใน
การซือ้ขายข้าวระหวา่งโรงสีกบัผู้ส่งออก เม่ือผู้ส่งออกได้รับข้าวแล้ว ก็จะขายข้าวให้กบัผู้ ซือ้ในตา่งประเทศ
หรือในช่วงหลังยังพบว่ามีโรงสีขนาดใหญ่หันมาท าตลาดส่งออกเองมากขึน้ และมีส่วนแบ่งตลาดใน      
การสง่ออกข้าวของไทยเพิ่มขึน้อย่างมาก7 ในขณะเดียวกนัเช่ือว่า มีผู้ส่งออกข้าวบางรายอาจจะเร่ิมด าเนิน
กิจการโรงสีด้วยเชน่กนั 
 
 

                                                           
7ที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442811639 

โรงสท้ีองถ่ิน 

เกษตรกร โรงส ี

หยง 

ผู้ซือ้ในตา่งประเทศ 

ผู้สง่ออก 

ผู้รวบรวมท้องถ่ิน 

สหกรณ์การเกษตร 

ผู้บริโภคใน

ประเทศ 

อตุสาหกรรมแปรรูป 

ผู้ ค้าสง่ 

เก็บไว้บริโภคหรือ

เพื่อเป็นเมลด็พนัธุ์ 
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ตำรำงท่ี 2.5: บทบาทของผู้ประกอบการในระบบการค้าข้าว 
  บทบำท/หน้ำที่  

ขัน้ตอน โรงสี (ผู้ขำย) หยง (คนกลำง) ผู้ส่งออก (ผู้ซือ้) 
1. ตดิตอ่ซือ้ขาย รวบรวมและแปรสภาพ

ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
เพ่ือสง่ขาย 

เ ป็ น ค น ก ล า ง ใ น ติ ด ต่ อ
ระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขายเพ่ือให้
ได้ชนิดและคณุภาพข้าวตาม
ค าสัง่ซือ้และราคาท่ีตกลงกนั 

ท าค าสัง่ซือ้ข้าวสาร 

2. ขนส่ง ตรวจสอบ
คุณ ภ า พ  แ ล ะ      
รับมอบสินค้า 

ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพสินค้าเบือ้งต้น 
จั ด ห า ร ถ เ พ่ื อ ข น ส่ ง
ข้าวสารไปยังโกดังหรือ
สถาน ท่ีจัด เ ก็บตาม ท่ี     
ผู้ ซือ้ก าหนด 

ประสานงานระหว่างผู้ ซื อ้
แ ล ะ ผู้ ข า ย ใ น ก า ร ข นส่ ง 
ต รวจสอบคุณภาพ  และ    
รับมอบสินค้า 

จั ด ห า ค น ง า น ใ น    
ก า ร รั บ สิ น ค้ า        
แล้วน าไปเก็บรักษา
เ พ่ื อ ร อ ต ร ว จ ส อ บ
คณุภาพแล้วจงึตีราคา
ขัน้สดุท้าย 

3. ช าระเงิน การรับช าระเงินเป็นไปได้ 
2 กรณี คือ 

 จะไ ด้ รับช าระ เ งิน
ภายหลังจากท่ีผู้ ซือ้
ได้ตรวจสอบมูลค่า
และแ จ้ ง ราคาขั น้
สดุท้ายให้ทราบ 

 ไ ด้ รั บ ช า ร ะ เ งิ น
ล่ ว งห น้ า โดยหยง
เป็นผู้ ออกให้แทนผู้
ซือ้ก่อน 

เป็นคนกลางในการรับช าระ
เงินจากหยง มี 2 กรณี คือ 

 ได้ รับค่าตอบแทนเป็น
ค่าธรรมเนียมประมาณ 
0.75% ภายหลังจากผู้
ซือ้ช าระเงินให้แก่ผู้ ขาย
แล้ว 

 ใช้สิทธิในการรับช าระ
เงินแทนผู้ ขายในกรณีท่ี
ไ ด้ ช า ร ะ เ งิ นล่ ว งห น้ า
ให้แก่ผู้ขายไปแล้ว 

ช า ร ะ เ งิ นค่ า สิ น ค้ า
ให้แก่ผู้ ขายหรือหยง
แล้วแตก่รณี 

 
 ในท่ีนีจ้ะมุ่งเน้นกล่าวถึงรายละเอียดของระบบการค้าข้าวภายในประเทศจากโรงสีไปจนถึง           
ผู้ส่งออกและตลาดส่งออก ซึ่งประกอบด้วยผู้ มีบทบาทส าคญั 3 ฝ่าย คือ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก     
โดยจะอ้างอิงข้อมลูจากการศกึษาของบญุจิตต์และคณะ (2556) ดงันี ้
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“ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในตลาดข้าวคือโรงสีซึ่งมีหน้าที่แปรสภาพ
ข้าวเปลอืกให้เป็นข้าวสาร นอกจากนัน้ยงัท าหน้าที่เป็นผู้ซือ้ ผู้ขาย ผู้กกัเก็บ และท าหน้าที่ในการกระจาย
สินค้าอีกด้วย โดยข้าวสารที่ออกจากโรงสีส่วนหนึ่งจะใช้บริโภคภายในท้องที่ และส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็น 
สว่นใหญ่จะถูกสง่ไปยงัตลาดกรุงเทพซึ่งเป็นศนูย์กลางการค้าข้าวของประเทศ และกระจายข้าวไปยงั
พืน้ท่ีตา่ง ๆ ของประเทศและสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ 

การขายข้าวสารจากโรงสีมายงัตลาดกรุงเทพนัน้อาจเป็นการส่งตรงจากโรงสีไปยงัผู้ส่งออก 
หรือผ่านหยงซึ่งเป็นคนกลางในการรวบรวมและท าหน้าที่ประสานงานข้อมูลในการซือ้ขายข้าวสาร
ระหว่างโรงสีและผู้ ส่งออก รวมทัง้เป็นผู้ รับผิดชอบการส่งมอบข้าวของโรงสีให้แก่ผู้ ซือ้โดยดูแลชนิด 
ปริมาณ และคุณภาพให้ตรงกับที่ตกลงซือ้ขายกัน รวมถึงดูแลให้มีการส่งมอบในระยะเวลาที่ก าหนด 
โรงสจีะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนสง่จากโรงสีมายงัโกดงัของผู้สง่ออก ในขณะที่หยงท าหน้าที่
เป็นตวัแทนของโรงสีในการค า้ประกนัคุณภาพข้าวที่ซือ้ขายกัน ท าให้หยงต้องเข้ามาก ากบัดูแลให้เกิด
ความถกูต้องในการสง่มอบ 

นอกจากนัน้ หยงยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในการช าระเงินระหวา่งผู้สัง่ซือ้กบัโรงส ีผู้สัง่ซือ้จะช าระเงิน
ผ่านหยง ระยะเวลาที่ช าระเงินสว่นมากจะเป็นไปตามประเพณีที่ปฏิบตัิกนัมาหรือตามแต่ข้อตกลงปกติ
เมื่อตกลงซือ้ขายกันแล้ว ระยะเวลาการช าระเงินของผู้ซือ้จะค่อนข้างนาน ในขณะที่หยงจะจ่ายเ งิน       
ให้โรงสีค่อนข้างเร็วกว่า จึงหมายความว่า ในบางครัง้หยงจะต้องส ารองจ่ายเงินให้กับโรงสีไปก่อน      
โดยปกติแล้ว หยงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าร้อยละ 0.75 ของมลูค่าข้าว นอกจากหยงจะมี
รายได้จากค่านายหน้าดังกล่าวแล้ว หยงบางรายยังหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวใน       
ช่วงตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตาม การท่ีหยงแสวงหารายได้จากการเข้ามาซือ้ขายเองจะต้องได้รับความไว้วางใจ
จากโรงสีและผู้ ส่งออก ในปัจจุบันมีหยงที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ ค้าข้าวไทยประมาณ 40-50 ราย8 
นอกจากนัน้ ยงัมีหยงที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสมาคม และเป็นหยงที่สงักดักบัผู้สง่ออกอีกจ านวนหนึง่ 

ในสว่นของการซือ้ขายข้าวระหว่างโรงสีกบัผู้สง่ออกหรือระหว่างหยงกบัผู้สง่ออกจะมีลกัษณะ
การตลาดเป็นแบบ Business to Business หรือ B to B กลา่วคือ ผู้ซือ้สินค้าหรือผู้สง่ออกไม่ได้น าไป
บริโภคโดยตรงแต่น าไปเพื่อการค้าอีกต่อหนึ่ง ข้าวสารอาจถูกเก็บรักษาที่โรงสีข้าว หรือใกล้ผู้ส่งออก      
การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษานัน้มีผลตอ่ต้นทนุด้านการตลาด อยา่งไรก็ตาม บางครัง้อาจจะ
พบว่าการขึน้ลงของราคาสินค้าในประเทศหรือตลาดโลกมีผลต่อต้นทุนมากกว่าต้นทุนการเก็บรักษา
หลายเทา่ตวั นัน่หมายถึงความเสีย่งด้านราคามีผลตอ่การตดัสนิใจในการเก็บสต๊อกข้าวสารอยา่งยิ่ง 

ผู้สง่ออกข้าวของไทยจะขายข้าวให้กบัผู้ซือ้ในต่างประเทศ 3 รูปแบบคือ ขายข้าวให้กบัผู้ซือ้ที่
เป็นเอกชนในตา่งประเทศ ขายข้าวให้กบัรัฐบาลของประเทศผู้ซือ้ หรือผู้สง่ออกเป็นผู้จดัหาข้าวสง่ในนาม
รัฐบาลไทยเพื่อขายให้กับรัฐบาลของประเทศผู้ ซือ้ การขายส่งออกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่าน
บริษัทนายหน้าค้าข้าวในต่างประเทศ (broker) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีเครือข่ายไปทั่วโลก       
บางบริษัทมีธุรกิจในเครือครบวงจรทัง้ในด้านการค้า การเงิน และโลจิสติกส์ ตลอดจนมีความได้เปรียบใน               

                                                           
8ทีมา: http://www.thairiceassociation.com/index.php?page=memberlist 
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ด้านความสมัพนัธ์กบัประเทศต่าง ๆ เช่น Schepens & Co. SA ในยโุรป Creed Rice ในสหรัฐอเมริกา 
และ Louis Dreyfus Commodities ในสงิคโปร์ เป็นต้น” 

 
 ข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากบริษัทนายหน้ามีประโยชน์ต่อผู้ ส่งออกไม่เพียงแต่ด้านการซือ้ขายใน         

แต่ละครัง้เท่านัน้ หากยงัเป็นข้อมูลท่ีผู้ส่งออกสามารถใช้พิจารณาถึงโอกาสและช่องทางในการท าธุรกิจ
ต่อไป ตลอดจนการตัดสินใจภายใต้ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ในขณะเดียวกันผู้น าเข้าก็ได้รับ
ประโยชน์จากการติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าโดยสามารถซือ้ข้าวตามคุณภาพและปริมาณ ท่ีต้องการได้
อยา่งรวดเร็ว 

 จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดจะพบว่าห่วงโซ่การผลิตข้าวของไทยค่อนข้างมีความซับซ้อน โดยเฉพาะ   
ในส่วนของการค้าข้าวท่ีประกอบด้วย 3 ฝ่ายท่ีมีบทบาทส าคญั คือ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก ซึ่งมี      
การแบง่หน้าท่ีกันท าอย่างคอ่นข้างชดัเจน มีบทบาทในการเกือ้หนนุซึ่งกันและกนั แม้อาจจะมีปัญหาและ        
ความขดัแย้งกันเกิดขึน้บ้าง แต่เม่ือรูปแบบการท าธุรกิจและการค้ามีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ระบบการค้าข้าวจงึควรได้รับการปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้กวา่เดมิ เพื่อลดความเส่ียงและความขดัแย้งใน
การค้าระหวา่ง 3 ฝ่าย รายงานการศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้
ในระบบการค้าข้าวระหว่าง 3 ฝ่าย และหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบ
การค้าข้าวของไทย โดยจะวิเคราะห์ระบบการค้าข้าวในส่วนท่ีเป็นปัญหาอย่างละเอียดในบทท่ี 4 และ 5 
ตอ่ไป 

 
2.3  โครงสร้ำงตลำดและกำรกระจุกตัวในตลำดกำรค้ำข้ำวของไทย 
 ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงข้อมูลเบือ้งต้นของโครงสร้างตลาดและการกระจุกตัวของผู้ ซือ้และผู้ ขาย       
ในตลาดการค้าข้าวของไทยท่ีมีผู้ เก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ โรงสีข้าวในฐานะผู้ขาย หยงในฐานะคนกลาง และ   
ผู้สง่ออกในฐานะผู้ ซือ้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์พฤตกิรรมการแขง่ขนัรวมถึงอ านาจในการตอ่รอง
ระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขายในตลาดในขัน้ตอ่ไป 
 ระบบการผลิตและการค้าข้าวของไทยในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  โดยมี
สาเหตุหลักจากนโยบายประกันราคาข้าวและโครงการรับจ าน าข้าวท่ีท าให้ปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึน้   
อยา่งมาก ในขณะเดียวกนัโรงสีก็มีการขยายการลงทนุและเพิ่มก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณข้าวเปลือก
ท่ีเพิ่มขึน้ จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่า มีจ านวนโรงสี 1,257 โรง โดยมีก าลังการผลิต              
รวม 380,512 ตนัตอ่วนั อย่างไรก็ดี สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ระบวุ่า โรงสีในประเทศไทยมีจ านวนมากกว่า 
1,400 โรง 
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 เม่ือเทียบก าลงัการผลิตของโรงสีกบัผลผลิตข้าวเปลือกของปี 2558/2559 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณ 
27.06 ล้านตนั ก็จะพบว่าก าลงัการผลิตของโรงสีมีเกินกว่าปริมาณผลผลิตถึง 3 เท่า (ข่าวจากเว็บไซต์
รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/) และจากแผนภาพท่ี 2.2 และตารางท่ี 2.6 จะพบว่า โรงสีข้าว
กระจุกตวัอยู่ในพืน้ท่ีภาคกลาง และเม่ือพิจารณาก าลงัการผลิตในแตล่ะภาคและจงัหวดัเทียบกบัปริมาณ
ผลผลิตแล้ว พบวา่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวนโรงสีและก าลงัการผลิตเกินปริมาณผลผลิต
ข้าว ยกเว้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในบางพืน้ท่ี มีโรงสีน้อยเม่ือเทียบกบัผลผลิต โดยเฉพาะในช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ านวนมาก จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัโรงสีน่าจะมีการ
แข่งขันกันซือ้ข้าวเปลือกจากชาวนาเน่ืองจากยังมีก าลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก ในขณะท่ีชาวนามี
ทางเลือกและอ านาจตอ่รองกบัโรงสีสงูขึน้กว่าในอดีต 
 
ตำรำงท่ี 2.6: การกระจายตวัของโรงสีและก าลงัการผลิตตามภมูิภาค (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มิ.ย. 2559) 

ภูมิภำค จ ำนวนจังหวัดที่มีโรงสี จ ำนวนโรงสี ก ำลังกำรผลิต  
(ตันต่อวัน) 

ภาคกลาง 21 583 178,077 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 373 153,274 

ภาคเหนือ 9 111 17,296 
ภาคตะวนัออก 7 50 14,560 
ภาคตะวนัตก 5 61 12,089 
ภาคใต้ 3 79 5,216 

รวมทัว่ประเทศ 61 1.257 380,512 
ท่ีมา: กองสง่เสริมการสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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แผนภำพท่ี 2.2: การกระจายตวัของจ านวนโรงสีตามภมูิภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทย (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มิ.ย. 2559) 
 

 
 
 
 
ท่ีมา: กองสง่เสริมการสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 373 แห่ง 
(ร้อยละ 29.7) 

 

ภำคกลำง 583 แห่ง 
(ร้อยละ 46.4) 

 

ภำคตะวนัออก 50 แห่ง  
(ร้อยละ 4) 

ภำคเหนือ 111 แห่ง 
(ร้อยละ 8.8) 

ภำคตะวนัตก 61 แห่ง  
(ร้อยละ 4.9) 

ภำคใต้ 79 แห่ง  
(ร้อยละ 6.3) 
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ส าหรับโครงสร้างตลาดและการกระจกุตวัของผู้ ซือ้และผู้ขายในสว่นกลางน า้ของห่วงโซ่คือ ระหว่าง
โรงสีและผู้ ส่งออก จากข้อมูลของกรมศุลกากร พบว่าในปัจจุบันมีผู้ ส่งออกข้าวท่ีเป็นสมาชิกสมาคม          
ผู้ส่งออกข้าวไทย จ านวน 222 ราย9 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลจ านวนผู้ส่งออก (ข้อมูลจ านวนสมาชิก
สมาคมผู้สง่ออก10) คดิเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนโรงสีทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเครือข่ายบริษัท
ของผู้ ส่งออกโดยใช้นามสกุลของกรรมการผู้ จัดการบริษัท พบว่า จะมีบริษัทผู้ ส่งออกเหลือเพียง             
189 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนโรงสีทัง้หมด เพราะฉะนัน้ ด้วยจ านวนผู้ขายในตลาด (โรงสี)      
มีมากกว่า ผู้ ซือ้ (ผู้ส่งออก) อยู่มากจึงอาจมีปัญหาในเร่ืองอ านาจในการต่อรองราคาระหว่างโรงสีและ       
ผู้สง่ออกได้  

นอกจากนี ้จากการเปรียบเทียบ และเม่ือพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ ส่งออกข้าว       
รายใหญ่ท่ีสดุ จ านวน 5 ราย พบว่ามีส่วนแบง่ถึงร้อยละ 38 ดงัแสดงในตารางท่ี 2.7 จึงอาจเป็นไปได้ว่า 
โรงสีมีทางเลือกในการขายอยู่น้อยเพราะความต้องการภายในประเทศมีไม่มากและมีอ านาจต่อรอง     
น้อยกวา่ผู้ ซือ้หรือผู้สง่ออก11 

 
ตำรำงที่ 2.7: ส่วนแบง่ทางการตลาดของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558– 
2559 

กลุ่มผู้ส่งออกข้ำวรำยใหญ่ 
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  

พ.ศ. 2558 ม.ค. – เม.ย. 2559 
ผู้สง่ออกข้าวใหญ่ท่ีสดุ 3 ราย 28% 28% 
ผู้สง่ออกข้าวใหญ่ท่ีสดุ 5 ราย 38% 37% 
ผู้สง่ออกข้าวใหญ่ท่ีสดุ 10 ราย 51% 50% 
ผู้สง่ออกข้าวใหญ่ท่ีสดุ 20 ราย 68% 67% 
ท่ีมา: กรมศลุกากร 

                                                           
9 http://www.thairiceexporters.or.th/member_10.htm 
10

 http://www.thairiceexporters.or.th/member_1.htm 
11 อย่างไรก็ตาม ข้อมลูที่กล่าวมานีย้งัเป็นเพียงแค่ข้อมลูเบือ้งต้นจึงยงัมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูเก่ียวกับ  

สว่นแบง่การตลาดของผู้สง่ออกซึง่เป็นเพียงแคก่ารจ าแนกผู้สง่ออกข้าวรายใหญ่ที่สดุ เป็นการจ าแนกรายนิติบุคคลโดยมิได้ค านึงถึงโครงสร้าง         

ผู้ ถือหุ้ นอย่างละเอียด ดังนัน้ หากต้องการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดซือ้ขายข้าวเพิ่มเติม จะต้องแสวงหาข้อมูลในเชิงลึกมากขึน้        

เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการกระจกุตวัของตลาดการค้าข้าวของไทย 
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ในการวิเคราะห์อ านาจตอ่รองระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกนี ้อาจอ้างอิงจาก Five Forces Model   
ซึ่งวิเคราะห์ระดบัการแข่งขนัในแตล่ะอตุสาหกรรมจาก 5 ปัจจยัด้วยกนั ได้แก่ (1) การแข่งขนักนัระหว่าง
คูแ่ข่งภายในอตุสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors)(2) อ านาจตอ่รองของคูค้่า 
(Bargaining Power of Suppliers) (3) อ านาจตอ่รองของลกูค้า (Bargaining Power of Customers)    
(4) ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) และ (5) ภยัคกุคามจาก 
ผู้แขง่ขนัหน้าใหม ่(Threat of New Entrants)  

เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองมือดงักลา่วในปัจจยัด้านอ านาจการตอ่รองของลกูค้าพบว่า ผู้ขายหรือโรงสี
ขาดอ านาจการต่อรองกับผู้ส่งออกหรือลูกค้า เน่ืองจากลูกค้ามีจ านวนน้อยกว่าผู้ ขาย โดยเฉพาะลูกค้า   
รายใหญ่ท่ีซือ้สินค้าในปริมาณมากย่อมมีสิทธิในการเลือกซือ้ในราคาและคณุภาพท่ีตนเองพอใจ รวมถึง
ก าหนดเง่ือนไขในการซือ้โดยท่ีผู้ขายหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากนี ้การท่ีโรงสียงัประสบปัญหาสภาพคล่อง   
ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากต้องจ่ายเงินสดให้กับชาวนา แต่ยงัไม่ได้รับเงินจากผู้ส่งออกจนกว่าผู้ส่งออก    
จะขายข้าวได้ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้โรงสีขาดอ านาจการตอ่รองกบัผู้สง่ออกเชน่กนั 

ดงันัน้ หากผู้ขายต้องการจะมีอ านาจการต่อรองกับลูกค้ามากขึน้สามารถท าได้โดยการรวมกลุ่ม
ผู้ขายเพ่ือให้มีความเท่าเทียมกบัลกูค้าและสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อตกลงในการขายได้ดีขึน้ ขณะท่ี
ลกูค้าจะต่อรองได้น้อยลง ท าให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย โดยโรงสีสามารถรวมกลุ่มตามจงัหวดั
หรือภูมิภาคเพ่ือบริหารจดัการปริมาณข้าว เพ่ือขายให้กบัผู้ส่งออกอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้กลุ่มโรงสีมี
ทางเลือกในการขายข้าวให้กับผู้ ส่งออกท่ีมีเ ง่ือนไขการรับซือ้ท่ีดีท่ีสุด อีกทัง้การรวมกลุ่มนีอ้าจมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความชว่ยเหลือทางการเงินระหวา่งกนัในกรณีท่ีขาดสภาพคล่องด้วย 

ทัง้นี ้คณะผู้ วิจัยเช่ือว่า โรงสีจะสามารถใช้ความได้เปรียบทางท่ีตัง้ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของ
ปริมาณการค้าชายแดนหรือการค้าผา่นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเพ่ือเปิดตลาดส่งออก
ด้วยตนเอง โดยในปัจจบุนัมีโรงสีขนาดใหญ่ท่ีผนัตวัเองเป็นผู้ส่งออกในช่องทางการส่งออกตา่ง ๆ ผู้ส่งออก
ท่ีเป็นโรงสีนีมี้ความได้เปรียบผู้ส่งออกข้าวกลุ่มเดิมจากการมีต้นทุนต ่ากว่าเม่ือส่งออกเอง โดยตดัขัน้ตอน
พ่อค้าคนกลางออกไปจึงสามารถเสนอราคาได้ถกูกว่าผู้ส่งออกเดิม และแพงกว่าไม่มากเม่ือเทียบกบัราคา
ข้าวเวียดนาม ท าให้ผู้ส่งออกท่ีเป็นโรงสีนีก้้าวขึน้มาแข่งขนัและช่วงชิงส่วนแบง่การตลาดกบักลุ่มผู้ส่งออก
เดิมได้มาก12 ซึ่งจาก Five Forces Model อาจเรียกได้ว่า โรงสีท่ีผันตวัเป็นผู้ส่งออกด้วยกลายเป็น           
“ภยัคกุคาม” (Threats of New Entrants) ตอ่ผู้ประกอบธุรกิจสง่ออกข้าวเดมิ 

 

                                                           
12 http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442811639 
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ทัง้ นี  ้การรวมกลุ่มเ พ่ือสร้างอ านาจการต่อรองในห่วงโซ่อุปทานการค้าข้าวควรค านึงถึง            
ความเท่าเทียมตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้ การสร้างอ านาจการต่อรองให้กับโรงสีแล้ว โดยมิได้เสริม        
ความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา ก็อาจท าให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างชาวนากับโรงสีทวีความรุนแรง
ยิ่งขึน้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาในระยะยาว อาทิ การรวมกลุ่มกันปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ    
และการรวมกลุ่มปลูกข้าวท่ีใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพืน้ท่ี       
จะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทัง้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวจะช่วยเพิ่มความสามารถ 
การแข่งขันในตลาด ท าให้ชาวนามีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมนีก้ารรวมกลุ่มยังเป็นช่องทางใน    
การรับเงินสนบัสนนุโดยตรงจากภาครัฐ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตตัง้แตต้่นสายห่วงโซ่อปุทาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การรวมกลุ่มจึงอาจช่วยให้ชาวนาในประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้       
โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาโรงสีแต่เพียงอย่างเดียว และเม่ือทกุฝ่ายในห่วงโซ่อปุทานการค้าข้าวตา่งมีอ านาจ                
การตอ่รองท่ีเทา่เทียมกนัยอ่มท าให้เกิดการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
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บทที่ 3 
ประเดน็ปัญหำในระบบกำรซือ้ขำยข้ำวของไทย 

 

 ด้วยข้าวเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย ทัง้เพ่ือการบริโภคในประเทศและการส่งออกสู่ตลาดโลก  

มาเป็นเวลานาน ผู้ เก่ียวข้องในห่วงโซ่การผลิตและซือ้ขายข้าว ตัง้แต่ชาวนา โรงสี หยง และผู้ส่งออก ตา่งได้

สัง่สมประสบการณ์ในอตุสาหกรรมข้าวมาเป็นเวลานาน ซึง่ประสบการณ์และความเช่ียวชาญนีท้ าให้ประเทศ

ไทยสามารถครองต าแหน่งผู้ ผลิตและผู้ ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไ รก็ดี 

ประสบการณ์ในการซือ้ขายข้าวท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น ท าให้เกิดระบบการซือ้ขายข้าวท่ียึดถือธรรมเนียม

ปฏิบตัิเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับยุคสมัยสภาวะของตลาด และพฤติกรรมการค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ดงันัน้ เพ่ือให้ระบบการซือ้ขายข้าวของไทยมีความทนัสมยัและยงัคงรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ เก่ียวข้อง 

ทกุฝ่าย จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบการซือ้ขายข้าวในปัจจบุนั และหาวิธีการ

ปรับปรุงระบบดงักลา่วตอ่ไป 

 ในการพิจารณาระบบการซือ้ขายข้าวปัจจุบนั ผู้ วิจัยได้รับความกรุณาจากสมาคมโรงสีข้าวไทย 

สมาคมค้าข้าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงในห่วงโซ่การซือ้ขาย

ข้าว ซึง่ผู้วิจยัสามารถสรุปประเดน็ปัญหาในการซือ้ขายข้าวได้ดงันี ้

 
3.1 สัญญำซือ้ขำย กำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
 3.1.1 ประเดน็ปัญหา 

  ระบบการค้าข้าวของไทยประกอบด้วยผู้ เก่ียวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก 

โดยหยงท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างโรงสีข้าวในฐานะผู้ ขายข้าวและผู้ส่งออกในฐานะผู้ ซือ้ โดยการท า

หน้าท่ีของหยงประกอบด้วยการด าเนินการใน 2 ลกัษณะด้วยกนั ได้แก่ 

   (1) ผู้ส่งออกซือ้ข้าวผ่านหยงประมาณ 90% ของการซือ้ขายทัง้ระบบ โดยหยงจะมีหน้าท่ี

ในลกัษณะเป็นตวัแทนซือ้ขายข้าว (agent หรือ broker) รวบรวมข้าวให้ตามคณุภาพ ลกัษณะ และปริมาณ

ตามท่ีต้องการจากโรงสีตา่งๆและได้รับคา่ธรรมเนียมตอบแทนประมาณ 0.75 - 1% ของมลูคา่การซือ้ขาย 

   (2) ผู้สง่ออกบางส่วน หรือประมาณ 10% ของการซือ้ขาย ซือ้ข้าวจากโรงสีโดยตรงหรือซือ้

ผา่นหยงท่ีเป็นตวัแทนของผู้สง่ออกโดยตรง และสดัสว่นอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

  การซือ้ขายข้าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นการตกลงซือ้ขายกนัโดยวาจา ไม่มีเอกสารสญัญาเป็น

ทางการ โดยในการซือ้ข้าวผ่านหยง เม่ือมีการตกลงซือ้ขายกันแล้ว โรงสีจะออกเอกสารส่งมอบข้าวให้หยง
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เพ่ือน าไปส่งให้กับผู้ ส่งออกอีกต่อหนึ่ง เน่ืองจากหยงเป็นผู้ ส่งมอบสินค้าและเอกสารส่งมอบข้าวให้กับ          

ผู้สง่ออก ผู้สง่ออกจงึตดิตอ่กบัหยงโดยตรง เสมือนหยงเป็นเจ้าของสินค้า นอกจากนี ้เอกสารส่งมอบข้าวยงัมี

ปัญหาของความไมส่มบรูณ์ของเอกสารหลายประการ อาทิ 

 (1) ไม่มีการระบุว่า โรงสีใดเป็นเจ้าของสินค้าเอกสารดงักล่าวจึงไม่เอือ้ต่อการไกล่เกล่ีย

หรือเจรจาระหวา่งโรงสีและผู้สง่ออก 

 (2) ไม่มีการระบุถึงบทบาทของแตล่ะฝ่ายในการเป็นผู้ ซือ้ ผู้ขาย หรือตวัแทนอย่างชดัเจน 

เอกสารดงักลา่วจงึไมส่ามารถน าเอกสารไปใช้ด าเนินการทางกฎหมายได้  

  นอกจากนี ้ยงัมีความไม่ชดัเจนในข้อตกลงทางการค้าอ่ืน ๆ ทัง้ในเร่ืองราคา การส่งมอบ 

คณุภาพของสินค้า ระยะเวลาการช าระเงิน ซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้าได้ 

เช่น การช าระเงินล่าช้า การปฏิเสธท่ีจะส่งมอบหรือรับมอบข้าวเม่ือราคาข้าวในตลาดโลกเปล่ียนแปลงไป 

หรือการจองสิทธ์ิการซือ้ข้าวโดยมิได้ตกลงซือ้ขายเดด็ขาด เป็นต้น 

 3.1.2 ข้อคดิเห็นจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 (1) สมาคมโรงสีข้าวไทยให้ข้อมูลว่าผู้ส่งออกหรือผู้ ซือ้มีอ านาจเหนือตลาดด้านการต่อรอง 

ถึงแม้ว่าจะมีผู้ส่งออกท่ีจดทะเบียนมากถึง 200-300 ราย แตมี่การด าเนินเชิงธุรกิจจริงเพียงแค่ 30-50 ราย

เท่านัน้ อีกทัง้ส่วนแบ่ง 80% ของปริมาณการส่งออกเป็นของผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงแค่ 4-5 รายเท่านัน้ 

ในขณะท่ีผู้ ขายหรือโรงสีมีจ านวนมากเฉพาะท่ีจดทะเบียนกับทางราชการและด าเนินธุรกิจอยู่มากถึง     

1,489 ราย จงึท าให้เกิดการแขง่ขนักนัเองระหวา่งโรงสีและท าให้โรงสีขาดทางเลือกและอ านาจตอ่รอง รวมทัง้

ต้องยอมรับเง่ือนไขการค้าท่ีผู้ ซือ้ตัง้ขึน้ถึงแม้จะไมเ่ป็นธรรมก็ตาม อาท ิ

- ผู้ ส่งออกก าหนดระยะเวลาช าระเ งินนาน  แม้จะได้ รับมอบข้าวแล้วก็ตาม              

ท าให้โรงสีเสียโอกาสในการท าธุรกิจ โดยเฉพาะเม่ือการส่งมอบข้าวในงวดดงักล่าวมีมูลค่าสูง นอกจากนี ้

โรงสีต้องรับซือ้ข้าวเปลือกจากชาวนาเป็นเงินสด ท าให้โรงสีขาดสภาพคล่องเสียโอกาสจากดอกเบีย้ท่ีจะเกิด

กบัรายรับท่ีพึงได้ และเสียรายจ่ายด้านดอกเบีย้อนัเกิดจากเงินท่ีจ่ายให้กับชาวนาไปแล้ว รวมทัง้อาจท าให้

โรงสีขาดสภาพคลอ่งในการท าธุรกิจหากธุรกรรมท่ีไมไ่ด้รับช าระเงินมีมลูคา่มาก 

- ผู้ ส่งออกอ้างว่า ยังไม่ได้รับช าระเงินจากผู้ ซือ้ในต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถ

จา่ยเงินให้กบัโรงสีได้ 

- ผู้ ส่งออกใช้ยอดเงินค้างช าระอยู่เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองและสร้างอ านาจ        

ในการก าหนดราคากบัโรงสี โดยอาจใช้ข้ออ้างเร่ืองคณุภาพสินค้าเพ่ือตดัราคา ณ วนัช าระเงินและ /หรือเล่ือน
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การส่งมอบสินค้าออกไปท าให้โรงสีเผชิญความเส่ียงจากการไม่สามารถรับรู้รายได้ท่ีแน่นอนจนกว่าจะถึง    

วนัช าระเงิน เน่ืองจากราคาข้าวในตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

- ผู้ส่งออกบางครัง้อ้างว่า ข้าวท่ีได้รับมีปัญหาด้านคณุภาพ ทัง้นี ้เน่ืองจากได้น าข้าว

ท่ีรับมอบมากองรวมกนั ท าให้ไม่อาจทราบได้ว่า ข้าวท่ีมีปัญหานัน้เป็นข้าวของโรงสีใด จึงระงบัการช าระเงิน

ให้กับโรงสีทุกแห่งท่ีมีส่วนในการส่งมอบข้าวในงวดนัน้ ๆ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการซือ้ชายผ่านหยง           

ซึง่รวบรวมข้าวเป็นปริมาณมากและไมแ่ยกแยะให้เป็นสดัส่วน 

- ผู้สง่ออกไมเ่กรงกลวัการด าเนินการทางกฎหมาย เน่ืองจากผู้ส่งออกบางครัง้ซือ้ข้าว

ผ่านบริษัทลูกท่ีมีขนาดเล็กและยินยอมท่ีจะให้บริษัทลูกถูกฟ้องร้อง เน่ืองจากไม่กระทบกับภาพรวมของ

บริษัทหลกัของผู้สง่ออกนัน้ 

- ผู้ส่งออกบางครัง้ยกเลิกสัญญาซือ้หรือสญัญาส่งมอบสินค้า โดยโรงสีไม่สามารถ

เรียกร้องคา่เสียหายได้ อยา่งไรก็ดี เม่ือโรงสีเป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญา ผู้สง่ออกมกัเรียกคา่เสียหายจากโรงสี 

   ดงันัน้ สมาคมโรงสีข้าวจงึเสนอวา่ควรจะมีการท าสญัญาหรือเอกสารการซือ้ขายร่วมกนั

ทัง้สามฝ่ายคือ โรงสี หยง และผู้ส่งออกเพ่ือความชัดเจนในบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ราคา และ

เง่ือนไขในการซือ้ขาย ซึ่งโรงสีสามารถใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการทางกฎหมายกรณีมีการผิดนัด    

ช าระเงิน หรือใช้เป็นหลกัฐานท่ีมาของรายได้ในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินได้ด้วย และหากเป็นไปได้

สมาคมโรงสีข้าวไทยต้องการให้ผู้ส่งออกสัง่จ่ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ขายและมี

การส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จ เพ่ือเป็นหลักประกัน และยังมีผลพลอยได้คือโรงสีสามารถน าเช็คไปขายลด     

เพ่ือน าเงินมาหมนุเวียนซึง่เป็นการเสริมสภาพคลอ่งให้กบัระบบการค้าข้าวด้วยอีกทางหนึง่ 

 (2) สมาคมค้าข้าวไทยให้ข้อมูลสอดคล้องกับสมาคมโรงสีว่าการซือ้ขายข้าวส่วนใหญ่เป็น

การตกลงด้วยวาจาโดยอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจกัน ไม่ได้มีเอกสารซือ้ขายกันอย่างเป็นทางการ  แม้ว่าจะมี

มลูคา่การซือ้ขายกนัหลายล้านบาทในแตล่ะครัง้ 

 อีกทัง้ในปัจจบุนัหยงต้องประสบการแข่งขนัอย่างรุนแรงทัง้จากการท่ีผู้ส่งออกและโรงสี

หนัมาซือ้ขายกนัโดยตรงมากขึน้ และจากการท่ีผู้ส่งออกมีหยงในสงักดัของตวัเองมากขึน้ ยิ่งท าให้ผู้ส่งออกมี

อ านาจในการก าหนดราคาและเง่ือนไขทางการค้าและก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินท่ียาวนานขึน้ 

ในขณะท่ีระหว่างท่ีรอผู้ส่งออกช าระเงิน หยงต้องส ารองเงินล่วงหน้าให้กบัโรงสี เพ่ือแข่งขนัในการหาซือ้ข้าว

หยงจงึต้องแบกรับความเส่ียงทัง้ในกรณีท่ีโรงสีหรือผู้สง่ออกผิดสญัญา 
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 นอกจากนี ้ผู้ส่งออกยงัสามารถใช้ยอดเงินท่ีค้างช าระอยู่เป็นเคร่ืองมือเพ่ือต่อรองราคา 

เพ่ือเล่ือนการรับมอบสินค้า ในกรณีท่ีราคาตลาดปรับลดลง หรือเพ่ือบงัคบัให้มีการส่งมอบข้าว ในกรณีท่ี

ราคาตลาดปรับเพิ่มขึน้ (ท าให้การบดิพลิว้ไมย่อมสง่มอบข้าวของโรงสีเป็นไปได้ยาก) 

 ดงันัน้ สมาคมค้าข้าวไทยจงึเห็นวา่ควรจะมีการท าเอกสารการซือ้ขายอย่างเป็นทางการ

ระหว่างโรงสี หยง และผู้ ส่งออก เพ่ือก าหนดเง่ือนไขการค้า ราคาและคุณภาพสินค้าให้ชัดเจน และหาก

เป็นไปได้ ขอให้ผู้สง่ออกออกเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้า เม่ือซือ้ข้าวในแตล่ะครัง้และได้รับมอบข้าวแล้ว 

 (3) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีความเห็นแตกต่างจากสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคม     

ค้าข้าวไทยว่า การซือ้ขายข้าวในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนั ราคาสินค้าขึน้อยู่กับอปุสงค์และอุปทานในตลาด   

ผู้ส่งออกไม่มีอ านาจในการก าหนดราคารับซือ้ข้าวแตอ่ย่างใด อีกทัง้ผู้ขายมีทางเลือกในการขายสินค้า และ

สามารถใช้ประสบการณ์ในการตดัสินใจวา่จะขายข้าวให้ผู้ ซือ้รายใด เพราะมีผู้ ซือ้หลายราย หรืออาจจะเลือก

สง่ออกเองก็ได้ 

  ผู้ส่งออกเองก็ต้องประสบการแข่งขนัอย่างรุนแรงในตลาดโลกทัง้จากคูแ่ข่งตา่งประเทศ

และผู้ส่งออกไทยเช่นกนัเน่ืองจากโครงการรับจ าน าข้าวท าให้เกิดโรงสีขนาดใหญ่ขึน้มาเป็นจ านวนมาก และ

ในปัจจบุนัมีโรงสีขนาดใหญ่ท่ีผนัตวัมาเป็นผู้ ส่งออกและขายตดัราคากนัเอง ท าให้ผลตอบแทนตอ่หน่วยจาก

การขายข้าวต ่ามาก 

  นอกจากนี ้การขายสว่นใหญ่หรือประมาณร้อยละ 90 ของมลูคา่การส่งออก ต้องยอมให้

มีระยะเวลาการช าระเงินค่อนข้างนานและไม่มี Letter of Credit (L/C) ถึงแม้ว่าผู้ส่งออกต้องแบกรับ     

ความเส่ียงอยา่งมากแตผู่้สง่ออกก็ยอมรับได้เพราะถือว่าเป็นเง่ือนไขทางการค้าและเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ 

ในท านองเดียวกันโรงสีซึ่งเป็นผู้ขายในประเทศก็ควรท าความเข้าใจว่าเง่ือนไขการค้าและก าหนดเวลาใน    

การช าระเงินเป็นเร่ืองของการต่อรองและสมัครใจตกลงกันระหว่างคู่ค้า พร้อมทัง้ยังยืนยันว่าผู้ ส่งออก      

ส่วนใหญ่ไม่เคยน าเอาเงินค้างช าระมาเป็นเคร่ืองมือในการตดัราคา ไม่เคยเล่ือนการรับมอบสินค้าในกรณีท่ี

ราคาตลาดลดลง และไม่เคยเหมารวมชะลอการจ่ายเงินให้กับทุกโรงสีเม่ือคุณภาพข้าวงวดใดงวดหนึ่งมี

ปัญหาโดยเช่ือวา่พฤตกิรรมดงักลา่วเป็นเร่ืองของผู้สง่ออกเฉพาะรายมากกว่า 

  อย่างไรก็ดี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เห็นด้วยและพร้อมท่ีจะท าเอกสารการซือ้ขายท่ี

เป็นมาตรฐานโดยการตกลงร่วมกนั 3 ฝ่ายระหว่าง โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก เพราะจะท าให้ได้รับสินค้า

ตามราคา ปริมาณ และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั และเป็นหลกัฐานในการผกูมดัผู้ขายไม่ให้บา่ยเบี่ยงไม่ยอมส่ง

มอบสินค้าในกรณีราคาตลาดปรับสูงขึน้ ทัง้นี ้การเข้าร่วมท าเอกสารซือ้ขายหรือสัญญาท่ีจะเกิดขึน้ต้อง

เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ ซือ้และผู้ ขายไม่ใช่การบังคับ  เพราะการท าสัญญาถือว่าเป็นเง่ือนไข          
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ทางการค้าอยา่งหนึง่ รวมถึงการให้ช าระคา่สินค้าเป็นเช็คสัง่จา่ยลงวนัท่ีลว่งหน้าด้วยก็เป็นเง่ือนไขทางการค้า

ท่ีต้องตอ่รองและสมคัรใจตกลงระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขายด้วยเชน่เดียวกนั 

 3.1.3 สรุป  

  สมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมผู้ ค้าข้าวไทยเห็นตรงกันว่าควรจะมีรูปแบบเอกสาร        

การซือ้ขายหรือสัญญามาตรฐานท่ีก าหนดราคาซือ้ขาย คุณภาพ การส่งออก ก าหนดการช าระเงิน และ

เง่ือนไขการค้าอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบิดพลิว้ในการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า หรือการหกัราคา     

ณ วนัช าระเงิน หรือถ้าเป็นไปได้ ขอให้มีการสัง่จ่ายเช็คล่วงหน้าเม่ือซือ้ขายและรับมอบสินค้าครบถ้วนแล้ว  

ทุกครัง้ ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เห็นด้วยกับการให้มีเอกสารการซือ้ขายหรือสัญญามาตรฐาน

เพ่ือให้มีความชดัเจน ทัง้นีก้ารท าสญัญาซือ้ขายต้องเป็นไปตามความสมัครใจไม่ใช่การบงัคบั เช่นเดียวกับ

การให้ช าระคา่สินค้าเป็นเช็คสัง่จ่ายล่วงหน้าด้วยก็เป็นเง่ือนไขทางการค้าท่ีต้องตอ่รองและสมคัรใจตกลงกนั

ระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขาย 
 

3.2  กำรก ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำ 

 3.2.1 ประเดน็ปัญหา 

  ระบบการซือ้ขายข้าวระหว่างโรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออกในปัจจุบนัเป็นการซือ้ขายตาม

ตวัอย่างข้าว  โดยจะก าหนดพนัธุ์ สดัส่วนข้าวหกั ความชืน้ ขนาดเมล็ด สี ฯลฯ แล้วแต่จะตกลงกันระหว่าง    

ผู้ ซือ้และผู้ ขาย ไม่ได้มีการอ้างอิงกับมาตรฐานกลางของรัฐหรือมาตรฐานท่ีเป็นสากล 13 การตรวจสอบ

คณุภาพข้าวจะเป็นเร่ืองระหวา่งผู้ขาย (ก่อนสง่มอบ) และผู้ ซือ้ (ภายหลงัส่งมอบ) โดยไม่มีการพบกนัระหว่าง

ตวัแทนของแต่ละฝ่าย เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับคณุภาพของข้าว ไม่มีตวักลางท่ีท าหน้าท่ีรับรองคณุภาพข้าว

โดยตรง และไม่ได้มีหน่วยงานกลางของรัฐเข้ามารับหน้าท่ีร่วมตรวจสอบมาตรฐานข้าว14 ในกรณีท่ีข้าวท่ี    

ส่งมอบจริงไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตกลงกนั ผู้ ซือ้ก็จะคิดคา่เสียหาย โดยหกัลดราคาข้าวจากท่ีได้ตกลง

                                                           
13ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานสนิค้าข้าว ตวัอยา่งเชน่ มาตรฐานข้าวสาร (มกษ 4004)  มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (มกษ 4000) และ ข้าว
หอมไทย (มกษ 4001) โดยส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองก าหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้า
มาตรฐาน และการก าหนดมาตรฐานสนิค้าข้าวขาว และประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองก าหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและการ
ก าหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบบัที่ 2)  
14เว้นแตใ่นกรณีข้าวขาวและข้าวหอมมะลิสง่ออกที่ก าหนดให้ส านกังานมาตรฐานสินค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายท าหน้าทีต่รวจวิเคราะห์
ตวัอยา่งและวินิจฉัย และบงัคบัให้ผู้สง่ออกข้าวจะต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อสง่ออกตอ่เจ้าหน้าที่ศลุกากรตามที่ระบใุน
พระราชบญัญัติมาตรฐานสินค้าขาออก 
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กนัไว้เดิมซึ่งก็ขึน้อยู่กบัการตกลงกนัระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย เน่ืองจากในปัจจบุนัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ในการหกั

ลดราคาท่ีเป็นมาตรฐานกลางแตอ่ยา่งใด 

 3.2.2 ข้อคิดเห็นจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 (1) สมาคมโรงสีข้าวไทยให้ข้อมูลว่าผู้ส่งออกหรือผู้ ซือ้มีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าโรงสี

หรือผู้ขายเน่ืองจากผู้ส่งออกขนาดใหญ่จ านวนไม่ก่ีรายมีส่วนแบง่ตลาดสงูมาก ในขณะท่ีโรงสีมีจ านวนมาก

และแข่งขนักนั ผู้ส่งออกนอกจากจะใช้ยอดเงินท่ีค้างช าระอยู่เป็นเคร่ืองมือในการตอ่รองกบัโรงสียงัสามารถ

ก าหนดมาตรฐานข้าวค่อนข้างสงู เพ่ือเป็นเหตใุนการตดัราคาสินค้าในวนัช าระราคา ท าให้โรงสีไม่สามารถ

รับรู้วา่จะต้องถกูหกัราคาเป็นจ านวนเทา่ไรจนกวา่จะถึงวนัช าระเงิน 

 ท่ีผ่านมามกัจะมีปัญหาในกรณีท่ีราคาข้าวในตลาดปรับลง ผู้ ซือ้จะขอเล่ือนการส่งมอบ

ข้าวออกไปโดยอ้างเหตุว่าต้องใช้เวลาในการตรวจรับและตีราคาสินค้า หรือพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน ท าให้ผู้ขายได้รับความเสียหายจากการเสียโอกาสทางการค้าและการเส่ือมคณุภาพของสินค้า 

 นอกจากนี ้ความแตกต่างในวิธีการและหลกัเกณฑ์การประเมินคณุภาพข้าวก็ยงัสร้าง

ความขดัแย้งให้กับโรงสีและผู้ ซือ้ อาทิ เคร่ืองมือวัดความชืน้ไม่ตรงกัน อีกทัง้การน าข้าวจากต่างแหล่งไป  

กองไว้รวมกันยงัท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการประเมินคณุภาพและราคาด้วย ดงันัน้ จึงเสนอว่าควรมี

การจดัตัง้คณะกรรมการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึน้มา เพ่ือตรวจสอบดแูลและรับร้องเรียนปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ 

 (2) สมาคมค้าข้าวไทยให้ข้อมูลสอดคล้องกับสมาคมโรงสีว่า ระบบการค้าข้าวในปัจจุบนั   

ผู้สง่ออก ซึง่เป็นผู้ ซือ้มีอ านาจตอ่รองมากกวา่โรงสีและหยง มกัก าหนดมาตรฐานข้าวท่ีสัง่ซือ้ผ่านหยงทัว่ไปให้

สงูกวา่การก าหนดมาตรฐานกบัหยงในสงักดัของผู้สง่ออกเอง เพ่ือเป็นเหตใุนการตดัราคาและท าให้หยงทัว่ไป

ไมส่ามารถแขง่ขนักบัหยงในสงักดัของผู้สง่ออก 

  ท่ีผ่านมาผู้ส่งออกใช้เวลาในการตรวจสอบคณุภาพและตีราคาสินค้านานมาก (อาจจะ

นานถึง 1-2 สปัดาห์) ท าให้มีก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินคอ่นข้างนาน นอกจากนัน้การขาดมาตรฐาน

กลางและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสุ่มตวัอย่าง การตรวจสอบท าให้การวินิจฉัยคณุภาพข้าวต้องใช้

ดลุยพินิจสว่นบคุคลสงู ก่อให้เกิดข้อขดัแย้งระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขายได้ง่าย และยงัท าให้ท าให้ผู้ส่งออกสามารถ

ใช้คุณภาพเป็นข้ออ้างในการขอเล่ือนการส่งมอบสินค้าออกไปหรือเพ่ือหักราคา โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคา    

ในตลาดมีแนวโน้มลดลงโดยผู้สง่ออกสามารถหกัราคาสินค้า ณ วนัช าระเงินได้โดยไม่มีหลกัเกณฑ์ในการหกั

ราคาท่ีชดัเจน 
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  ดังนัน้  จึงเสนอให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานกลางใน          

การตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมถึงเกณฑ์ในการหักราคา และเสนอให้มีการจัดตัง้หน่วยงานกลางขึน้มา      

ท าหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจจะประกอบด้วย ตวัแทนจากสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย 

สมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทย และตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เพ่ือท าหน้าท่ีตัดสินข้อร้องเรียนในกรณีท่ีมี   

ความขดัแย้ง  

 (3) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ข้อมูลว่าท่ีผ่านมาผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ข้ออ้าง

เร่ืองคณุภาพเพ่ือเป็นเหตท่ีุไม่เป็นธรรมในการหกัราคาหรือเล่ือนการส่งมอบ อาจจะมีผู้ส่งออกบางรายท่ีมี

พฤติกรรมท่ีไม่ดีแต่ก็เป็นเร่ืองเฉพาะรายไม่ใช่กรณีทัว่ไป และมีความเห็นว่าข้อตกลงเร่ืองคณุภาพข้าวและ

การส่งมอบควรจะเป็นการตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย อย่างไรก็ตาม  สมาคมผู้ส่งออก

ข้าวไทยเห็นด้วย หากจะมีการก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานท่ีเป็นกลาง     

เพ่ือความชัดเจนในการค้าขาย และเห็นว่าการท าเอกสารการซือ้ขายหรือสัญญาซือ้ขายจะท าให้ปัญหา

ขดัแย้งดงักล่าวลดลงได้ แตก่ารท าเอกสารการซือ้ขายและสญัญาซือ้ขายควรจะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของ  

ผู้ ซือ้และผู้ขาย และไมค่วรเป็นมาตรการบงัคบั 

 3.2.3 สรุป 

  สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีข้อเสนอตรงกนัใน

การก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ชดัเจนโดยให้หน่วยงานของรัฐคือ

กระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมรับผิดชอบ และเสนอให้มีการตัง้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตวัแทน 4 ฝ่าย 

คือ สมาคมโรงสีข้าว สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทย และกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าหน้าท่ี

วินิจฉยัในกรณีท่ีเกิดข้อขดัแย้งขึน้ 

 
3.3  กำรหักภำษีเงนิได้ ณ ที่จ่ำย 0.75% ของกำรซือ้ข้ำวโดยผู้ส่งออก 

 3.3.1 ข้อเท็จจริง 

  ตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 

แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ข้อ 3 (8) ก าหนดให้ผู้ ส่งออกข้าว ซึ่งหมายรวมถึง 

ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ปลายข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าวนึ่ง  ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าว

เหนียวมีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากผู้ ขาย โดยค านวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 0.75 โดยมีข้อยกเว้นให้กับ

ผู้ขายท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและกลุม่เกษตรกรตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ 
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 3.3.2 ประเดน็ปัญหา 

  ตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 ดงักล่าวได้ก าหนดหน้าท่ีให้ผู้ส่งออกข้าว หากซือ้

ข้าวสารจากนิติบคุคลมีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากผู้ขาย 0.75% เช่น หากผู้ส่งออกซือ้ข้าวสาร

จากโรงสีมูลค่า 100 บาท โรงสีจะได้รับเงินจากผู้ส่งออกเพียง 99.25 บาท ส่วน 0.75 บาทท่ีถูกหกัไว้นัน้        

ผู้ ส่งออกมีหน้าท่ีออกใบรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย และต้องน าส่งเงินจ านวนดังกล่าวแก่

กรมสรรพากรในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยหลักการแล้วการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายจะไม่เป็นต้นทุน      

สว่นเพิ่มของโรงสีแตอ่ยา่งใด เพราะโรงสีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้อยู่แล้ว โดยหากมีการหกัไว้เกินกว่าภาษี

เงินได้ท่ีโรงสีพึงจ่ายโรงสีก็สามารถขอคืนภาษีส่วนท่ีหักไว้เกินดังกล่าวจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ดี 

ในทางปฏิบัตินัน้ผู้ ประกอบการจ านวนมากมักไม่ขอคืนภาษีเงินได้ท่ีถูกหักไว้  เพราะเกรงว่าจะเกิด            

ความยุง่ยากและอาจถกูตรวจสอบจากกรมสรรพากรได้  

 3.3.3 ข้อคดิเห็นจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 (1) กรมสรรพากรในฐานะฝ่ายจัดเก็บภาษีมองว่าการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายไม่เป็น      

การเพิ่มต้นทุนเพราะนิติบุคคลในประเทศมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว การหกัภาษีเงินได้    

ณ ท่ีจา่ยเปรียบเสมือนการทยอยจา่ยภาษีของผู้ประกอบการเพ่ือไม่ให้ต้องจ่ายเต็มจ านวน ณ สิน้ปี และภาษี

หกั ณ ท่ีจา่ยยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารจดัการกระแสเงินสดและกระแสเงินหมนุเวียนของภาครัฐ 

อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรยอมรับด้วยว่า ด้วยความซบัซ้อนของผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตข้าว ท าให้

การประเมินและการจดัเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยนีมี้ความซบัซ้อนไปด้วย 

 นอกจากนีก้รมสรรพากรเห็นว่าสินค้าเกษตรอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา มนัส าปะหลัง 

ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ และผลปาล์มน า้มนัก็ก าหนดให้นิตบิคุคลผู้ ซือ้ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากผู้ขาย

ท่ีเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนัน้  หากยกเลิกการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเฉพาะกรณีของข้าวแล้วก็อาจ             

ไมเ่ป็นธรรมตอ่สินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ได้ 

 ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงการจดัเก็บภาษีดงักล่าวต้องค านึงถึงความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย

ในหว่งโซก่ารผลิตข้าว การบริหารการจดัเก็บรายได้ของรัฐ กลไกของภาษีอ่ืน ๆ ท่ีกรมสรรพากรจดัเก็บหรือคืน

ให้กับโรงสีและผู้ส่งออก รวมทัง้การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีอาจท าให้อตัราการหักภาษีเงินได้    

ณ ท่ีจ่าย ท่ีเหมาะสมเปล่ียนแปลงไป อตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 0.75% จึงควรได้รับการพิจารณาอีกครัง้ว่า

เหมาะสมกบัอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม ่อยา่งไร 

 (2) สมาคมผูส่้งออกข้าวไทย ในฐานะกลุม่ผู้สง่ออกข้าวสว่นใหญ่ของประเทศมองว่าการหกั

ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตวัเองหรือยงั
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ต้องซือ้ข้าวจากโรงสีอ่ืนกับกลุ่มผู้ ส่งออกท่ีมีโรงสีเป็นของตวัเองเพราะโรงสีในทางปฏิบตัิจะรวมภาษีเงินได้  

หกั ณ ท่ีจ่าย 0.75% เข้ากับราคาขาย ยกตวัอย่างเช่น หากโรงสีขายข้าวในราคา 100 บาทให้แก่ผู้ส่งออก

โรงสีจะได้รับเงินคา่ขายข้าวเพียง 99.25 บาท ดงันัน้ หากโรงสีต้องการได้รับเงินเต็ม 100 บาท โรงสีจะต้องตัง้

ราคาขายท่ี 100.7557 บาท ท าให้ต้นทุนการซือ้ข้าวสารของผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีจะสูงกว่าผู้ส่งออกท่ีซือ้จาก

โรงสีของตวัเองอยู่ 0.7557% และจะยิ่งมากขึน้หากค านึงถึงการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่มจากกระบวนการสีข้าว

ของผู้ ส่งออกท่ีมีโรงสีด้วย ซึ่งส่วนต่างต้นทุนท่ีเกิดจากระบบภาษีดังกล่าวถือว่า มีสัดส่วนท่ีสูงส าหรับ        

การสง่ออกข้าวท่ีมี Profit Margin เพียงประมาณ 1% ดงัปรากฏในตารางท่ี 3.1 

  สมาคมผู้ส่งออกข้าวตา่งประเทศเห็นว่าด้วยต้นทนุข้าวสารท่ีต ่ากว่าของกลุ่มผู้ส่งออกท่ี

มีโรงสีของตวัเองจะท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขนัโดยสามารถตัง้ราคาขายข้าวให้กับคู่ค้าได้ถูกกว่า  

ซึง่สว่นแบง่การตลาดท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองของกลุ่มผู้ส่งออกรายใหม่ท่ีมีโรงสีเป็นของตนเองก็สะท้อนให้

เห็นถึงความได้เปรียบดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี  

 (3) สมาคมโรงสีข้าวไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เห็นว่าการหักภาษี   

เงินได้ ณ ท่ีจ่ายไม่ได้สร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสีเป็นของ

ตนเองเพราะการหักภาษีเงินได้นัน้เป็นเงินของโรงสีซึ่งหากถูกหักภาษีเงินได้ไว้เกินก็สามารถขอคืน            

จากกรมสรรพากรได้ในภายหลงั สว่นประเด็นท่ีควรจะมีการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายไว้หรือไม่นัน้สมาคมโรงสี

ข้าวไทยมีความเห็นวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 

 (4) สมาคมค้าข้าวไทย หรือ”หยง”ไม่มีส่วนได้เสียกับประเด็นเร่ืองการหักภาษีเงินได้         

ณ ท่ีจ่าย แต่เห็นว่า การจดัเก็บภาษีดงักล่าวควรมีแนวทางปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ ควรยกเลิกภาษี

เงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 0.75% หรือหากไม่ยกเลิก ควรจดัเก็บภาษีให้ครอบคลมุทัง้การซือ้ข้าวจากนิติบคุคลและ

บคุคลธรรมดา 

 3.3.4 สรุป  

  จากการรับฟังความเห็นของผู้ เก่ียวข้องทัง้ 4 ฝ่ายนัน้ ไม่มีภาคเอกชนรายใดคดัค้านหากจะ

ยกเลิกการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวตา่งประเทศสนบัสนนุให้ยกเลิก สมาคม

โรงสีข้าวไทยไม่แตกต่างระหว่างการหักหรือไม่หัก อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาครัฐโดยกรมสรรพากร             

ยงัสนับสนุนให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวต่อไป ซึ่งหากจะคงการจัดเก็บภาษีดงักล่าว สมาคม         

ผู้สง่ออกข้าวและสมาคมค้าข้าวไทยต้องการให้ครอบคลมุการซือ้ข้าวทัง้จากนิติบคุคลและบคุคลธรรมดา 
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ตำรำงท่ี 3.1: เปรียบเทียบต้นทุนข้ำวสำรระหว่ำงโรงสีประเภทต่ำง ๆ 

 
ต้นทุน

ข้ำวเปลือก 
ค่ำสีข้ำว 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกค่ำใช้จ่ำย
กำรสีข้ำวที่  
ขอคืน 

ภำษีเงนิได้
หัก ณ ที่จ่ำย 

0.75%        

คิดเป็นรำคำ
ข้ำวสำร 

หมำยเหตุ 

โรงสี 24,000 1,000 0 180 25,180 ไม่ขอคืนภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 

180 บาท (ภาษีรวมในราคา) 
โรงสีส่งออกเอง โดยไม่แยกบริษัท 24,000 1,000 65.42 0 24,935 สง่ออกด้วยตวัเอง 
โรงสีส่งออกเองโดยแยกบริษัท 24,000 1,000 0 180 25,000 ขอคืนภาษีเ งินไ ด้หัก  ณ ท่ีจ่าย    

180 บาท 

ท่ีมา: สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 

หมายเหต:ุ ราคาข้าวหอม เกวียนละ 12,000 บาท จ านวน 2 เกวียน ซึง่สีได้เป็นข้าวสาร จ านวน 1 ตนั โดยยงัไมร่วมผลพลอยได้จากการสีข้าว 
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3.4  กำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม 

 3.4.1 ประเดน็ปัญหา 

 สินค้าเกษตรนัน้ถูกจัดว่าเป็นสินค้าประเภท Heterogeneous Product หรือสินค้าท่ี         

แตล่ะหนว่ยไมมี่ลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ กลา่วคือ ข้าวสารแม้จะตราสินค้าเดียวกนัแตข้่าวสารแตล่ะถงุ

ก็อาจจะมีคุณลักษณะ อาทิ จ านวนข้าวหักแตกต่างกันได้ ในขณะท่ีสินค้าท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกัน          

ทกุประการ (Homogeneous Product) อาทิ ทองค าแท่ง หากระบคุวามบริสทุธ์ิไว้ท่ี 96.5% ไม่ว่าแท่งใดก็จะ

มีระดบัความบริสทุธ์ิท่ีเท่ากนัเสมอ การท่ีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าประเภท Heterogeneous Product ท าให้

การประเมินมูลค่าท าได้ยากเพราะสินค้าแต่ละหน่วยมีคุณลักษณะไม่เหมือนกัน การท่ีไม่มีราคากลางท่ี

ชดัเจนขึน้อยู่กับคณุลกัษณะของข้าวแต่ละตวัอย่างนัน้อาจท าให้ผู้ ซือ้สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการต่อรอง

ราคากบัผู้ขายได้ 

 3.4.2 ข้อคดิเห็นจากฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 (1) สมาคมโรงสีข้าวไทยในฐานะผู้ ขายข้าวสารให้ข้อมูลว่าในปัจจุบนันัน้ประสบปัญหา

เก่ียวกบัเง่ือนไขทางการค้าตา่ง ๆ ท่ีถกูก าหนดโดยผู้ ซือ้ ดงันี ้

o มิตด้ิานคณุภาพ ผู้ ซือ้จะลดราคารับซือ้หากข้าวท่ีส่งไม่ตรงกบัลักษณะของตวัอย่าง

ท่ีตกลงกันไว้ เช่น สีข้าว ปริมาณข้าวหัก เป็นต้น นอกจากนี ้ในการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ ส่งออกอาจใช้

เคร่ืองมือท่ีแตกต่างจากโรงสี ท าให้ได้ผลการตรวจคณุภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะกรณีเคร่ืองวดัความชืน้

ของข้าว ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันการถูกตดัราคาจากความชืน้ของข้าวท่ีสูงเกินไป โรงสีจึงต้องส่งสินค้าท่ีความชืน้

น้อยลงไปอีก 

o มิติด้านเวลา การขนส่งข้าวไปยังโกดังของผู้ ซือ้นัน้ในหลายกรณีต้องใช้เวลา         

ในการรอลงข้าวเป็นเวลานาน ท าให้รถบรรทุกข้าวสูญเสียโอกาสในการขนส่ง และยังเสียค่าแรงคนขบัรถ

เพิ่มขึน้ท าให้ต้นทนุของโรงสีสงูขึน้โดยไมจ่ าเป็น  

ทัง้นี  ้สมาคมโรงสีข้าวไทยตัง้ข้อสังเกตว่า เง่ือนไขด้านคุณภาพและเวลาอาจมี         

ความเก่ียวพันกับราคาข้าวในท้องตลาด ทัง้นีเ้พราะราคาข้าวสารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้     

หากชว่งใดท่ีราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงตอ่เน่ือง ผู้ ซือ้ก็มกัมีข้ออ้างในเร่ืองของคณุภาพข้าวท่ีน ามาส่งและต้อง

ใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีจะลงข้าวให้กับผู้ ซือ้ได้ นอกจากข้อขัดแย้งในเร่ืองการประเมินคุณภาพข้าวและ

ระยะเวลาการรับมอบข้าวท่ีอาจสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาข้าวในตลาดโลกสมาคมโรงสีข้าวไทย

ยงักลา่วถึงเง่ือนไขการซือ้ขายข้าวท่ีอาจก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรม อาทิ 
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o การคิดค่าใช้จ่ายแฝง ผู้ ซือ้บางรายมีการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีแล้วในปัจจุบนัจาก

ผู้ขาย เช่น การหกัคา่กระสอบ คา่กรรมกร ทัง้ท่ีในปัจจบุนัใช้ระบบเทกองซึ่งไม่มีการใช้กระสอบและแรงงาน

กรรมกรอีกแล้ว เป็นต้น 

o น า้หนกั ผู้ ซือ้บางรายพบวา่เม่ือผู้ขายน าข้าวไปขึน้เคร่ืองชัง่น า้หนกั กลบัไม่มีตวัเลข

ขึน้ท่ีหน้าจอให้ผู้ขายเห็น โดยผู้ ซือ้มกัจะขอใบชัง่จากผู้ชัง่และเป็นท่ีนา่สงัเกตว่าเม่ือชัง่ข้าวท่ีเคร่ืองชัง่ของผู้ ซือ้

แล้วน า้หนักจะน้อยกว่าน า้หนักบนใบชั่งของผู้ ขายซึ่งเป็นเร่ืองปกติท่ีน า้หนักข้าวอาจจะลดลงระหว่าง       

การขนสง่แตห่ลายกรณีผู้ขายตัง้ข้อสงัเกตว่าปริมาณน า้หนกัท่ีลดนัน้ลดลงในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ปกติ 

   ทัง้ นี  ้ เ ม่ือโรงสีเ ช่ือว่า  จะถูกกดน า้หนักข้าว ก็จะโก่ งน า้หนักในใบชั่ง เดิม                

ในขณะเดียวกนัเม่ือผู้สง่ออกเช่ือว่า โรงสีจะโก่งน า้หนกั ก็จะโก่งน า้หนกัในสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้การซือ้ขาย

ข้าวของไทยขาดความนา่เช่ือถือ 

o การซือ้ขายโดยใช้หนว่ยสินค้าเป็น “หาบ” ท่ีไม่เป็นสากล (โดยเฉพาะกบัการซือ้ขาย

ข้าวหอมมะลิ) ซึ่งท าให้ผู้ ซือ้ได้เปรียบเม่ือคิดย้อนกลับเป็นหน่วย “กิโลกรัม” โดยเศษของมิลลิกรัมท่ีถูก       

ปัดออกถือเป็นมลูคา่สงูเม่ือมีปริมาณการซือ้ขายเป็นจ านวนมาก 

 (2) สมาคมค้าข้าวไทย ในฐานะตัวกลางมีความเห็นในทิศทางเดียวกันกับสมาคมโรงสี   

ข้าวไทย โดยมีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินราคาข้าวสารของผู้ ซือ้ว่าผู้ ซือ้บางรายใช้เวลา              

ในการประเมินราคาข้าวสารท่ีส่งมอบคอ่นข้างช้า โดยบางครัง้ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สปัดาห์ จึงจะประเมิน

ราคาข้าวสาร นอกจากนีย้งัขาดมาตรฐานในการประเมินราคาข้าว เชน่ หลกัการในการประเมินสีของข้าวสาร

หรือการดขู้าวหกัระหว่างการสุ่มตวัอย่างจากบริเวณด้านข้างรถกบัการสุ่มตวัอย่างจากส่วนกลางของท้องรถ 

จะท าให้ได้สดัสว่นข้าวหกัท่ีแตกตา่งกนั โดยการสุ่มเก็บตวัอย่างจากด้านข้างรถจะพบข้าวหกัน้อยกว่าการใช้

เคร่ืองมือท่ีสุม่เก็บตวัอยา่งจากสว่นกลางของท้องรถ เป็นต้น 

 (3) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในฐานะผู้ ซือ้มีความเห็นว่าการตัง้ราคาในการรับซือ้นัน้ขึน้อยู่

กับเง่ือนไขท่ีตกลงกันและก็มีตัวอย่างท่ีผู้ ขายบางรายส่งข้าวซึ่งมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานท่ีตกลงกันไว้    

ส่วนของการคิดค่าใช้จ่ายแฝงนัน้ผู้ ซือ้บางรายก็มีความเคยชินกับการคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะนีม้าก่อน       

ซึง่ผู้ขายเองก็ทราบดีดงันัน้ผู้ขายก็อาจตัง้ราคาขายท่ีสะท้อนคา่ใช้จา่ยแฝงเหลา่นีเ้ข้าไว้ด้วยแล้ว   

 ส าหรับการซือ้ขายข้าวหอมมะลิโดยใช้หน่วย “หาบ” นัน้เน่ืองจากมีความเคยชินและใช้

กันมาอย่างยาวนานแล้ว ผู้ส่งออกก็ใช้หน่วย “หาบ” ในการซือ้ขายกับลูกค้าต่างประเทศ นอกจากนัน้ผู้ ซือ้

และผู้ขายตา่งก็ทราบกนัดีในตอนท่ีตกลงซือ้ขายกนั จงึไมน่า่จะเป็นปัญหาในการซือ้ขายแตอ่ยา่งใด 
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 3.4.3 สรุป 

  จากการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในประเด็นเร่ืองการก าหนดเง่ือนไข

ทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมนัน้พบว่าแต่ละฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกัน สมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคม       

ค้า  ข้าวไทยมีความเห็นว่าเน่ืองจากตลาดการค้าข้าวเป็นตลาดท่ีมีผู้ ซือ้รายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายท าให้ผู้ ซือ้มี

อ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการค้าเหนือกว่าผู้ ขาย ในขณะท่ีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีความเห็นว่า 

เง่ือนไขทางการค้าเป็นสิ่งท่ีตกลงกันระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขายตามหลักการค้าเสรี หากผู้ขายไม่ต้องการขาย      

ก็สามารถหาผู้ ซือ้รายอ่ืนหรือขอเป็นผู้ส่งออกเองได้ ทัง้นี ้อาจจะมีผู้ ส่งออกเพียงบางรายเท่านัน้ท่ีก าหนด

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นการเอาเปรียบกับผู้ ขายนัน้ และเป็นพฤติกรรมเฉพาะของผู้ ส่งออกรายนัน้เอง 

ในขณะท่ีผู้สง่ออกสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีพฤตกิรรมดงักลา่ว 
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บทที่ 4 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจซือ้ขำยข้ำวสำรเพ่ือกำรส่งออก 

 

 การด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวสารเพ่ือการส่งออกจะประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ โรงสีข้าว           

ผู้ส่งออกข้าว และหยง โดยโรงสีข้าวซึ่งเป็นผู้ ขายข้าวสารมีหน้าท่ีต้องส่งมอบสินค้าในปริมาณ คุณภาพ 

และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกัน และผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ ซือ้มีหน้าท่ีต้องรับมอบสินค้าและช าระราคาสินค้าตาม

เง่ือนไขท่ีได้  ตกลงกนั ในขณะท่ีหยงซึง่ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการซือ้ขายข้าว ทัง้นี ้การท าหน้าท่ีของหยง

ในการซือ้ขายข้าวมีลกัษณะเฉพาะท าให้ธุรกิจการซือ้ขายข้าวสารเพ่ือการส่งออกแตกต่างจากการซือ้ขาย

สินค้า โดยปกติทั่วไปซึ่งสามารถแยกอธิบายออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีหยงเป็นนายหน้า (broker)        

ในการซือ้ขาย และกรณีท่ีหยงเป็นผู้ ค้าคนกลาง (trader) ระหวา่งผู้สง่ออกกบัโรงสี 

 จากการรับฟังผู้ เก่ียวข้องทัง้ 3 ฝ่าย ถึงปัญหาในธุรกิจการซือ้ขายข้าวในปัจจุบนั ดงัท่ีปรากฏ        

ในบทท่ี 3 ของรายงานฉบบันี ้พบว่า ยงัมีปัญหาการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง และผู้ เก่ียวข้องไม่สามารถ

บงัคบัการซือ้ขายหรือเรียกร้องให้อีกฝ่ายปฏิบตัิตามข้อตกลง ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ชดัเจน   

ในบทบาทของหยงในธรรมเนียมการซือ้ขายข้าวท่ีผ่านมา และการขาดเคร่ืองมือในการบงัคบัใช้ข้อตกลง

ดงักล่าว คณะผู้ วิจัยจึงเสนอให้ปรับปรุงระบบการซือ้ขายข้าวด้วยการพัฒนาระบบสัญญาการซือ้ขาย     

บนพืน้ฐานของรูปแบบการซือ้ขายเดิม โดยรายงานบทนีจ้ะน าเสนอระบบการซือ้ขายข้าวเดิม ทัง้ในกรณี  

หยงเป็นนายหน้าและกรณีหยงเป็นผู้ ค้า และเสนอระบบการซือ้ขายข้าวใหมท่ี่ปรับปรุงจากระบบเดมิ 

 
4.1 รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจซือ้ขำยข้ำวสำรกรณีหยงท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำ 
 ในกรณีนีห้ยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าของผู้ ซือ้และผู้ขาย ซึ่งก็คือผู้ส่งออกและโรงสีข้าวตามล าดบั

โดยท าหน้าท่ีประสานงานในการส่งมอบและตรวจรับสินค้ารวมถึงการช าระเงิน และจะได้รับผลตอบแทน

เป็นค่านายหน้า (ประมาณร้อยละ 0.75 – 1 ของมูลค่าข้าวท่ีท าการซือ้ขาย) ขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจ      

ซือ้ขายข้าวในรูปแบบนีส้ามารถแสดงได้ดงัแผนภาพท่ี 4.1 และประกอบด้วย 7 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ ส่งออกท าค าสั่งซือ้ข้าวสารในปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการผ่านหยงซึ่งอาจเป็น 

การตกลงด้วยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือในรูปของใบสัง่ซือ้สินค้า (Purchase Order หรือ PO) ก็ได้ ตวัอย่าง

ของใบสัง่ซือ้ระหวา่งผู้สง่ออกกบัหยงสามารถดไูด้จากภาคผนวก 1 

 ขัน้ตอนท่ี 2 หยงติดต่อกับโรงสีข้าวท่ีต้องการจะขายข้าวในปริมาณและคณุภาพตามท่ีหยงได้รับ  

ค าสัง่ซือ้มา โดยการด าเนินการของหยงในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 นีอ้าจจะท าไปพร้อมกนัในคราวเดียวก็ได้ 
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แผนภำพท่ี 4.1: การด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวโดยหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า 

 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การส่งมอบ/รับมอบสินค้า โดยโรงสีข้าวซึ่งเป็นผู้ ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย     

ในการขนส่งสินค้าทัง้หมดไปยงัโกดงัหรือสถานท่ีตามท่ีก าหนดโดยผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ ซือ้ เม่ือสินค้ามาถึง         

ผู้ ส่งออกจะชั่งน า้หนักและตรวจสอบคุณภาพข้าวเบือ้งต้น (ภาษาในวงการธุรกิจเรียกว่าการฉ ่าข้าว          

ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้นนีจ้ะฉ ่าข้าวบริเวณรอบกองสินค้า)  โดยหยงจะร่วมท าหน้าท่ีดูแล         

การส่งมอบและรับมอบสินค้านีด้้วย ณ สถานท่ีส่งมอบ ในกรณีท่ีสินค้าขาดน า้หนกัหรือคณุภาพไม่เป็นไป

ตามตกลงกันไว้ ผู้ ซือ้จะแจ้งให้หยงและผู้ ขายทราบในทันที ในกรณี ท่ีเกิดปัญหาเช่นนีจ้ะมีทางเลือกท่ี  

เป็นไปได้ คือ 

- ถ้าการขาดน า้หนักหรือต่างจากคุณภาพท่ีตกลงกันไม่มาก ผู้ขายมกัจะยอมให้ผู้ ซือ้หกัราคา

แล้วก็ท าการสง่มอบสินค้าจนเสร็จสิน้ 

- ในกรณีท่ีน า้หนกัขาดมากและผู้ขายไมแ่นใ่จวา่สินค้าขาดน า้หนกัเช่นนัน้จริง ผู้ขายสามารถน า

สินค้าไปท าการชัง่น า้หนกัอีกครัง้ ณ โกดงัใกล้เคียงเพ่ือเป็นการตรวจสอบ 

- ถ้าสินค้าตา่งจากคณุภาพท่ีตกลงกนัไว้มาก ผู้ ซือ้ก็จะปฏิเสธไม่รับมอบสินค้า ในขณะท่ีผู้ขาย

สามารถเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคณุภาพข้าวอีกครัง้ (ซึ่งอาจจะตกลงกนัว่าถ้าคณุภาพสินค้าไม่เป็นไป

ตามท่ีตกลงกนัไว้จริง ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ตรวจ) โดยจะสุ่มตวัอย่างข้าวขึน้มา 2 ชดุ (จะเลือกฉ ่าจาก

บริเวณตรงกลางของกองสินค้า กระสอบ หรือบนรถขนสินค้าแล้วแตก่รณี) ทัง้นี  ้เพ่ือส่งตรวจคณุภาพ 1 ชดุ 

และมอบให้คนรถเ พ่ือน ากลับไปให้ผู้ ขายเ ก็บไว้ อีก1 ชุด  (กรณี ข้าวหอมมะลิจะต้องส่ ง ไปยัง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสนเพ่ือตรวจ DNA ข้าวซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 7 วนั มีค่าใช้จ่าย

ผู้สง่ออก หยง โรงสข้ีาว 

3. โรงสีส่งมอบข้าวสารโดยใช้เอกสารของหยง 

5. ผู้ส่งออกช าระคา่ข้าวเตม็จ านวนให้หยง 4. หยงช าระคา่ข้าวบางส่วนล่วงหน้าให้โรงสี 

1. ตกลงซือ้ขาย (มี/ไม่มี PO) 2. ตกลงซือ้ขาย (มี PO) 

6. หยงช าระคา่ข้าวส่วนท่ีเหลือให้โรงสีพร้อมหกัคา่นายหน้า 

7. โรงสีออกใบเสร็จคา่ข้าวให้ผู้ส่งออก 
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ประมาณ 3,500 – 5,000 บาท หรือผลเร่งดว่นภายใน 2 – 3 วนัจะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม

โดยปกติแล้วผู้ขายมกัจะไม่ขอให้ส่งข้าวตรวจคณุภาพแตจ่ะยอมให้ผู้ ซือ้ตัดราคาเพราะการตรวจสอบต้อง

ใช้เวลานาน ท าให้สินค้าต้องค้างอยู่บนรถท่ีจอดรอและข้าวอาจจะเส่ือมคณุภาพหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใน

การขนสินค้ากลบัมาก่อน 

- เอกสารท่ีใช้ในการรับมอบและสง่มอบสินค้าคือใบส่งของของหยง ซึ่งหยงจะมอบไว้ให้กบัโรงสี

ล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ เม่ือมีการขนส่งสินค้าออกจากโรงสี โรงสีก็จะมอบใบส่งของ

ของหยงไว้กับคนขับรถของโรงสี และภายหลังจากลงสินค้าเสร็จ คนขับรถของผู้ ขายก็จะน าใบส่งของ

ดงักลา่วให้กบัผู้ รับของลงลายมือช่ือ แล้วจงึน าใบสง่ของดงักลา่วกลบัไปให้กบัโรงสีเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 4 แสดงถึงความสมัพนัธ์ลกัษณะพิเศษระหว่างหยงซึ่งเป็นนายหน้ากบัโรงสีซึ่งเป็นผู้ขาย 

อนัเกิดจากแนวทางปฏิบตัิของการซือ้ขายข้าวท่ีมกัเป็นการขายเช่ือและมีก าหนดการช าระเงินแล้วแต่จะ  

ตกลงกันระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย โดยหากโรงสีข้าวต้องการจะได้รับค่าข้าวเร็ว หยงก็จะส ารองจ่ายเงิน

ล่วงหน้าให้กับโรงสีไปก่อน (เป็นการทยอยจ่ายโดยคิดเป็นสดัส่วนจากมลูค่าข้าวท่ีได้ส่งมอบเสร็จสิน้แล้ว) 

และคดิคา่บริการเพิ่มเตมิโดยบวกเข้าไปในคา่ธรรมเนียมนายหน้า 

ขัน้ตอนท่ี 5 ผู้ ซือ้ช าระเงินคา่ข้าวทัง้หมดให้กบัผู้ขายโดยผา่นหยง 

ขัน้ตอนท่ี 6 หยงน าเงินค่าสินค้าดงักล่าวมอบให้กับโรงสีอีกต่อหนึ่งโดยหักเงินท่ีหยงได้ส ารอง

จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับโรงสีไปก่อน พร้อมทัง้ค่านายหน้า ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีหยงส่งให้กับโรงสีจะหกัภาษี 

เงินได้ ณ ท่ีจ่ายของโรงสีร้อยละ 0.75 ตามท่ีผู้ส่งออกหกัไว้ เพ่ือส่งกรมสรรพากรด้วยแล้วจึงน าเงินส่วนท่ี

เหลือมอบให้กบัโรงสี  

ขัน้ตอนท่ี 7 เม่ือผู้ ซือ้ช าระเงินครบถ้วนแล้ว โรงสีก็จะออกใบเสร็จรับเงินคา่ข้าวให้แก่ผู้ ซือ้ 

 
4.2  รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจซือ้ขำยข้ำวสำรกรณีหยงเป็นผู้ค้ำ 

การด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวในกรณีท่ีหยงเป็นผู้ ค้าคนกลางระหว่างโรงสีข้าวกบัผู้ส่งออกสามารถ

แสดงเป็นแผนภาพประกอบค าอธิบายไว้ในแผนภาพท่ี 4.2 โดยขัน้ตอนติดตอ่ซือ้ขาย การขนส่งและรับมอบ

สินค้า (ขัน้ตอนท่ี 1, 2 และ 3) เหมือนกบักรณีท่ีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า กล่าวคือ ผู้ส่งออกจดัท าค าสัง่

ซือ้ข้าวจากหยง ซึ่งอาจจะมีเอกสาร PO หรือเป็นทางวาจาก็ได้ จากนัน้หยงจดัท าค าสัง่ซือ้ข้าวจากโรงสี  

โดยออกเป็น PO และมอบหมายให้โรงสีเป็นผู้ รับผิดชอบการขนส่งรวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไปยงัโกดงัของ

ผู้ส่งออกโดยตรง เม่ือผู้ส่งออกรับมอบสินค้าแล้วผู้ขนส่งสินค้าของโรงสีก็จะน าใบส่งของของหยงท่ีโรงสีรับ

ฝากไว้ให้กบัผู้ รับมอบสินค้าของผู้สง่ออกเพ่ือลงลายมือช่ือ 
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ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจในกรณีท่ีหยงเป็นผู้ ค้าเองนีจ้ะแตกตา่งจากกรณีท่ีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า

ในขัน้ตอนการช าระเงินคา่สินค้า กลา่วคือหยงมีหน้าท่ีจะต้องช าระเงินคา่ข้าวให้แก่โรงสี ในขณะท่ีผู้ส่งออก

มีหน้าท่ีจะต้องช าระเงินให้แก่หยง พร้อมทัง้หักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% จากหยง และหยงออก

ใบเสร็จรับเงินคา่สินค้าให้กบัผู้สง่ออก 

การด าเนินธุรกิจในกรณีหยงเป็นผู้ ค้าคนกลางจะมีความชัดเจนของสิทธิเรียกร้อง หน้าท่ี  และ 

ความรับผิดในทางกฎหมายระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขายคอ่นข้างชดัเจน กล่าวคือ ผู้ส่งออกมีหน้าท่ีต้องช าระเงิน

คา่ข้าวให้หยง ส่วนหยงมีหน้าท่ีต้องช าระเงินคา่ข้าวให้โรงสี ในขณะท่ีหยงก็จะมอบหมายให้โรงสีมีหน้าท่ี

ต้องสง่มอบข้าวให้กบัผู้สง่ออกตามปริมาณและราคาท่ีได้ตกลงกันไว้ ดงันัน้ ถ้าเกิดข้อพิพาทขึน้ ผู้ เก่ียวข้อง

สามารถเรียกร้องระหวา่งกนัได้โดยตรง อาทิ 

- เม่ือผู้ ส่งออกไม่ช าระเงินค่าข้าวให้หยง หยงก็จะสามารถเรียกร้องกับผู้ ส่งออกได้โดยไม่

เก่ียวข้องกบัโรงสี 

- ถ้าหยงไมช่ าระเงินให้กบัโรงสี โรงสีเรียกร้องโดยตรงกบัหยง  

- ถ้าโรงสีสง่มอบข้าวขาดน า้หนกัหรือไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีตกลงหรือสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง   

ผู้ส่งออกมีสิทธ์ิไม่รับมอบและไม่ช าระค่าสินค้าหรืออาจจะขอหกัราคาจากหยง โดยหยงก็จะต้องเรียกร้อง

คา่เสียหายเองจากโรงสีอีกตอ่หนึง่ 

นอกจากนัน้  การฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างคู่กรณีก็สามารถท าได้            

โดยไม่จ าเป็นต้องมีหนงัสือสญัญาซือ้ขาย เน่ืองจากกฎหมายระบุไว้เพียงว่าคูก่รณีจะสามารถฟ้องร้องกัน

ได้ใน 3 กรณี คือ (1) มีหลกัฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิด (ได้แก่ ใบ PO ท่ีผู้ ซือ้ลง    

ลายมือช่ือ และใบขนส่งสินค้าท่ีผู้ รับมอบลงลายมือช่ือ) (2) มีการวางเงินมัดจ าค่าสินค้ากันแล้ว หรือ       

(3) มีการช าระหนีก้นัแล้วทัง้หมดหรือบางสว่น 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

-38- 

 

แผนภำพที่ 4.2: การด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวโดยหยงผู้ ค้าคนกลาง 

 
 
4.3  ปัญหำที่เกิดขึน้กับระบบกำรค้ำข้ำวสำรเพื่อกำรส่งออกในปัจจุบันและแนวทำงกำรแก้ไข 

ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าการด าเนินธุรกิจค้าข้าวสารเพ่ือการส่งออกในปัจจุบนัมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  

(1) กรณีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าระหว่างผู้ส่งออกและโรงสีข้าว และ (2) กรณีหยงเป็นผู้ ค้าคนกลาง

ระหวา่งผู้สง่ออกและโรงสี ส าหรับกรณีท่ี (2) จะพบว่าแตล่ะฝ่าย ได้แก่ ผู้ส่งออก หยง และโรงสี ตา่งมีสิทธิ 

หน้าท่ี และความรับผิดในทางกฎหมายต่อกันค่อนข้างชดัเจน อย่างไรก็ตาม ส าหรับระบบการค้าข้าวใน  

รูปแบบท่ี (1) ท่ีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าระหว่างผู้ส่งออกกับหยงมีความซบัซ้อนมากกว่า ท าให้เกิด  

ความคลุมเครือในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดในทางกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาส าคญัท่ีก าลงัเกิดขึน้กับ

ระบบการค้าข้าวในปัจจบุนัและควรได้รับการปรับปรุง 

ปัญหาส าคญัของระบบการค้าข้าวแบบหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าเกิดจากการท่ีหยงรับค าสั่งซือ้

จากผู้สง่ออกในขณะท่ีหยงก็จะท าค าสัง่ซือ้ข้าวเป็นเอกสาร PO ของหยงเองเพ่ือซือ้ข้าวจากโรงสีอีกตอ่หนึ่ง 

และในการขัน้ตอนการขนส่งโรงสีก็ใช้ใบส่งของของหยงเป็นเอกสารในการส่งมอบและแสดงการรับมอบ

สินค้าจากผู้สง่ออก ซึง่วิธีปฏิบตัดิงักลา่วนีไ้มต่า่งจากกรณีหยงด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ค้าคนกลางเอง แม้บทบาท

ของหยงในสองกรณีจะแตกต่างกันนอกจากนี ้ในการท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า หยงอาจจะช าระค่าสินค้า

ลว่งหน้าให้กบัโรงสีไปก่อนด้วย ท าให้เกิดความคลมุเครือในทางกฎหมายวา่ 

- หยงเป็นเพียงแค่นายหน้า เพียงท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย และไม่มีสิทธิ

เรียกร้องและไม่มีความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่ช าระเงินคา่สินค้า การไม่ส่งมอบสินค้าหรือ

การสง่มอบสินค้าไมไ่ด้คณุภาพซึง่เป็นเร่ืองระหวา่งผู้สง่ออกกบัโรงสีจะต้องเรียกร้องกนัเอง หรือ 

ผู้สง่ออก หยง โรงสข้ีาว 

3. โรงสสีง่มอบข้าวสารโดยใช้เอกสารของหยง 

5. ผู้สง่ออกช าระคา่ข้าวให้หยง 4. หยงช าระคา่ข้าวให้โรงส ี

1. ตกลงซือ้ขาย (มี/ไม่มี PO) 2. ตกลงซือ้ขาย (มี PO) 

6. หยงออกใบเสร็จคา่ข้าวให้ผู้สง่ออก 
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- หยงมีสถานะเป็นผู้ ค้าและเจ้าของกรรมสิทธ์ิสินค้า ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องและความรับผิด           

ในความเสียหายถ้าเกิดขึน้ ถึงแม้ว่าทางฝ่ายของหยงเองจะเข้าใจว่าตนเองท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า และ    

ตามธรรมเนียมปฎิบตัิทางการค้าท่ีทกุฝ่ายถือว่าหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า อย่างไรก็ดี  หากพิจารณาจาก

เอกสารหลกัฐานรวมทัง้การช าระเงินแล้ว มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งท่ีผู้ วินิจฉัยทางกฎหมายจะชีว้่าหยงมี

สถานะเป็นผู้ ค้าคนกลางไมใ่ชน่ายหน้า 

จากบทเรียนในอดีตท่ีเกิดความเสียหายกันขึน้ในกรณีท่ีผู้ส่งออกไม่ช าระเงินให้กับโรงสี ก็จะเกิด

ปัญหาขึน้คือมีความไม่ชดัเจนว่าโรงสีจะสามารถฟ้องร้องผู้ส่งออกได้เองโดยตรงเพราะเป็นเจ้าของสินค้า   

หรือหยงจะมีสิทธิในฟ้องร้องผู้ส่งออกเพราะเอกสารในการส่งมอบและรับมอบสินค้าเป็นของหยง และหยง

อาจจะจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าให้โรงสีไปแล้ว ในทางกลบักัน ถ้าโรงสีไม่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ ส่งออกแล้ว     

ผู้ ส่งออกจะสามารถเรียกร้องความเสียหายจากโรงสีได้โดยตรง หรือจะต้องเรียกร้องจากหยง             

เพราะผู้สง่ออกท าค าสัง่ซือ้กบัหยง มิใชโ่รงสี 

 

แผนภำพท่ี 4.3: รูปแบบการด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวท่ีควรจะเป็นส าหรับกรณีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้า 

 
 

 

ผู้สง่ออก หยง โรงสข้ีาว 

9. ผู้ส่งออกช าระคา่ข้าวให้หยง 

7. หยงช าระคา่ข้าวบางส่วนล่วงหน้าให้โรงสี 

1. แจ้งค าสัง่ซือ้ 2. ติดตอ่ผู้ขาย 

10. ผู้สง่ออกช าระคา่ข้าวสว่นท่ีเหลอืให้โรงสี 

4. ผู้ซือ้ออกใบ PO ลงลายมือช่ือและสง่ตรงไปยงัผู้ขาย 

8. โรงสีท าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ

เงินค่าสินค้าส่วนที่หยงออกไปล่วงหน้ารวมทั ง้

คา่บริการ 

11. โรงสอีอกใบเสร็จคา่ข้าวให้ผู้สง่ออก 

3. แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ 

6. ผู้ขายสง่มอบข้าวโดยใช้ใบสง่ของของตนเอง พร้อมทัง้วางใบแจ้งหนี ้

5. ผู้ขายลงลายมือช่ือใน PO และตอบกลบัไปยงัผู้ซือ้ 
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ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดทางกฎหมายระหว่างฝ่ายต่าง ๆ     

ในรูปแบบการค้าข้าวท่ีหยงเป็นนายหน้า คณะผู้วิจยัได้จดัท าข้อเสนอในการด าเนินธุรกิจระหว่างโรงสี หยง 

และผู้สง่ออก โดยแบง่เป็นกรณี ได้แก่ กรณีหยงเป็นนายหน้าและมิได้ออกเงินล่วงหน้าให้กบัโรงสี กรณีหยง

เป็นนายหน้าและช าระเงินคา่ข้าวล่วงหน้าให้กับโรงสีและโรงสีโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าสินค้าให้แก่ 

หยง และกรณีหยงเป็นนายหน้าและช าระเงินคา่ข้าวลว่งหน้าให้กบัโรงสีพร้อมกบัออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายติดตอ่กบัหยงก่อนท่ีจะตกลงซือ้ขายกัน 

ผู้ขาย ซึ่งอาจจะเร่ิมจากผู้ส่งออกแจ้งค าสัง่ซือ้ข้าวในปริมาณ ราคา ชนิด และคณุภาพ ตามท่ีต้องการให้ 

หยงทราบ (ซึ่งอาจจะเป็นการซือ้ขายตามตวัอย่าง) หลงัจากนัน้หยงก็จะติดต่อหาผู้ขาย ซึ่งในการซือ้ขาย 

แตล่ะคราวอาจจะมีผู้ขายเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 เม่ือหยงสามารถรวบรวมผู้ขายข้าวได้ตามเง่ือนไขท่ีผู้ ซือ้ต้องการแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ ซือ้

ทราบวา่ผู้ขายแตล่ะรายเป็นใครบ้าง เพ่ือให้ผู้ ซือ้ท าเอกสารค าสัง่ซือ้ (ใบ PO) สง่ให้กบัผู้ขายทกุรายโดยตรง 

ขัน้ตอนท่ี 4 ผู้ ซือ้จะต้องท าเอกสาร PO ส่งตรงไปยงัผู้ขายทกุรายโดยระบเุง่ือนไขการค้าท่ีส าคญัให้

ครบถ้วน เชน่ รายละเอียดสินค้า เง่ือนไขการสง่มอบสินค้า และเง่ือนไขการช าระเงิน เป็นต้น (ภาคผนวก 2) 

โดยเอกสาร PO จะต้องลงลายมือช่ือฝ่ายของผู้ ซือ้ทุกครัง้เพ่ือเป็นหลักฐาน15 และส่งให้กับผู้ ขายทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยการซือ้ขายแตล่ะครัง้ให้ผู้ ซือ้ท าเอกสาร PO ขึน้สองฉบบั คือ ต้นฉบบัและคูฉ่บบั 

โดยตนเองลงนามทัง้สองฉบบั แล้วจงึสง่ให้ผู้ขายลงนาม 

ขัน้ตอนท่ี 5 เม่ือผู้ขายได้รับเอกสาร PO แล้วให้ลงลายมือช่ือใน PO ทัง้สองฉบบัแล้วเก็บไว้เอง 

หนึง่ฉบบั สว่นอีกหนึง่ฉบบัสง่กลบัไปยงัผู้ ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้ ซือ้เก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 6 ผู้ขายด าเนินการส่งมอบสินค้าให้กบัผู้ ซือ้ตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยมีเอกสาร

หลกัฐานคือใบสง่สินค้าของผู้ขายเอง พร้อมทัง้วางเอกสารใบแจ้งหนี ้

ขัน้ตอนท่ี 7 และ 8 ในกรณีท่ีหยงให้บริการจ่ายเงินคา่สินค้าล่วงหน้าทัง้หมดหรือบางส่วนให้กับ

โรงสีไปก่อน หยงอาจจะคิดค่าบริการจากโรงสีเพิ่มเติมโดยไม่ถือว่าเป็นดอกเบีย้ และโรงสีอาจท าหนงัสือ

โอนสิทธิในการรับช าระเงินค่าข้าวจากผู้ส่งออก (ซึ่งอาจจะเป็นค่าสินค้าทัง้หมดหรือบางส่วนบวกด้วย

คา่บริการ) ให้แก่หยง และจะต้องแจ้งให้ผู้สง่ออกทราบด้วย (ภาคผนวก 3)  

ขัน้ตอนท่ี 9 และ 10 เม่ือผู้ส่งออกรับมอบสินค้าทัง้หมดแล้ว ผู้ส่งออกก็จะช าระเงินให้กบัหยงตาม

จ านวนท่ีโรงสีได้โอนสิทธิในการรับช าระเงินให้หยง และช าระเงินสว่นท่ีเหลือให้กบัโรงสี 
                                                           
15 การลงลายมือชื่อในเอกสารเพ่ือเป็นหลกัฐานฟ้องร้องในทางกฎหมายจะต้องเป็นฉบบัจริงเทา่นัน้ ส าเนาหรือเอกสารที่สง่ผ่านเคร่ืองโทรสาร 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถใช้เป็นเอกสารฟ้องร้องได้ 
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ขัน้ตอนท่ี 11 ภายหลงัจากท่ีผู้ ส่งออกช าระเงินครบถ้วนแล้ว โรงสีก็จะออกใบเสร็จค่าสินค้าให้       

ผู้สง่ออก หลงัจากนัน้หยงก็จะได้รับคา่นายหน้าจากโรงสีตามท่ีตกลงกนั 

การปฏิบตัิตามการด าเนินการซือ้ขายตามท่ีเสนอนีจ้ะท าให้ผู้ ซือ้ซึ่งก็คือผู้ส่งออกและผู้ขายซึ่งก็คือ

โรงสีมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดในทางกฎหมายต่อกันอย่างชัดเจน ในขณะท่ีหยงก็จะมีสถานะเป็น

นายหน้าตามกฎหมายอย่างแท้จริง ซึ่งหยงอาจจะมีบทบาทพิเศษเพ่ือการอ านวยความสะดวก                

ในการส ารองเงินจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าแทนผู้ ซือ้ให้แก่ผู้ขายโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการเพิ่มเติม 

และมีสิทธิท่ีจะรับช าระเงินสว่นท่ีตนส ารองจา่ยไปก่อนจากผู้สง่ออกได้ด้วย 

 

แผนภำพท่ี 4.4: รูปแบบการด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวและการช าระเงินในกรณีท่ีหยงเป็นนายหน้าและหยง

กบัโรงสีท าสญัญากู้ ยืมเงินระหวา่งกนั 

 
 

 อย่างไรก็ดี การช าระเงินค่าสินค้าในกรณีท่ีหยงจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าให้ผู้ ขายไปก่อนนัน้      

หยงและโรงสีข้าวอาจกระท าได้โดย 1) โรงสีออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับหยง (ภาคผนวก 4) หรือ               

2) ทัง้สองฝ่ายอาจตกลงท าสัญญากู้ ยืมเงินกัน ซึ่งถ้าหากหยงกับโรงสีเลือกใช้วิธีดงักล่าวแทนการท า

สญัญาโอนสิทธิในการรับเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกแล้ว ผู้ส่งออกจะช าระเงินคา่สินค้าทัง้หมดให้กับโรงสี

ผู้สง่ออก หยง โรงสข้ีาว 
1. แจ้งค าสัง่ซือ้ 2. ติดตอ่ผู้ขาย 

8. ผู้สง่ออกช าระคา่ข้าวทัง้หมดให้โรงส ี

4. ผู้ซือ้ออกใบ PO ลงลายมือช่ือและสง่ตรงไปยงัผู้ขาย 

7. หยงช าระคา่สนิค้าลว่งหน้าให้โรงส ี       

โดยโรงสอีอกตัว๋สญัญาใช้เงินให้หยง หรือ   

ท าสญัญากู้ยืมเงินกนั 

9. โรงสอีอกใบเสร็จคา่ข้าวให้ผู้สง่ออก 

3. แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ 

6. ผู้ขายสง่มอบข้าวโดยใช้ใบสง่ของของตนเอง พร้อมทัง้วางใบแจ้งหนี ้

5. ผู้ขายลงลายมือช่ือใน PO และตอบกลบัไปยงัผู้ซือ้ 
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โดยตรงโดยไมผ่่านหยง หลงัจากนัน้หยงก็จะต้องไปเรียกเก็บหนีค้า่สินค้าท่ีตนได้จ่ายล่วงหน้าจากโรงสีเอง

โดยใช้ตัว๋สัญญาใช้เงิน หรือสัญญากู้ ยืมเงินเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บหนี ้16 แต่วิธีนีอ้าจท าให้หยงมี

ความเส่ียงมากกว่าวิธีการโอนสิทธิการรับเงิน รายละเอียดขัน้ตอนการซือ้ขายข้าวในกรณีท่ีหยงกบัโรงสีท า

สญัญากู้ ยืมเงินระหวา่งกนัแสดงอยูใ่นแผนภาพท่ี 4.4 

 ส าหรับกรณีท่ีหยงท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าแต่ไม่ได้มีการส ารองจ่ายเงินล่วงหน้าค่าข้าวให้กับโรงสี 

ไปก่อน ขัน้ตอนการซือ้ขาย การท าเอกสาร และการช าระเงิน ควรด าเนินการตามแผนภาพท่ี 4.5 และมี

ขัน้ตอนการซือ้ขาย ดงันี ้
 

แผนภำพท่ี 4.5: รูปแบบการด าเนินธุรกิจซือ้ขายข้าวในกรณีท่ีหยงไมไ่ด้จา่ยเงินคา่ข้าวลว่งหน้าให้กบัโรงสี 

 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ถึงขัน้ตอนท่ี 6 ในส่วนของการติดตอ่ซือ้ขายจนถึงการส่งมอบสินค้ามีวิธีด าเนินการ

เช่นเดิม กล่าวโดยสรุปคือ หยงจะท าหน้าท่ีติดตอ่และประสานให้ผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายกนั เม่ือผู้ ซือ้

และผู้ขายตกลงจะซือ้ขายข้าวกนัแล้ว ผู้ ซือ้ก็จะลงลายมือช่ือใน PO และส่งให้ผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้รับใบ PO 

แล้วก็ต้องลงลายมือช่ือและตอบกลบัไปยงัผู้ ซือ้ และท าการส่งมอบสินค้าโดยใช้ใบส่งของและใบแจ้งหนี ้

                                                           
16 กฎหมายก าหนดวา่การกู้ยืมเงินกนันัน้ไมส่ามารถคิดอตัราดอกเบีย้เกินกวา่ร้อยละ 15 ตอ่ปี ถ้าเกินกวา่นัน้คา่ดอกเบีย้เฉพาะสว่นที่เกิน     
ร้อยละ 15 ตอ่ปีจะเป็นโมฆะ 

ผู้สง่ออก หยง โรงสข้ีาว 
1. แจ้งค าสัง่ซือ้ 2. ติดตอ่ผู้ขาย 

7. ผู้สง่ออกช าระคา่ข้าวทัง้หมดให้โรงส ี

4. ผู้ซือ้ออกใบ PO ลงลายมือช่ือและสง่ตรงไปยงัผู้ขาย 

9. โรงสจี่ายคา่นายหน้าให้กบัหยง 

8. โรงสอีอกใบเสร็จคา่ข้าวให้ผู้สง่ออก 

3. แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ 

6. ผู้ขายสง่มอบข้าวโดยใช้ใบสง่ของของตนเอง พร้อมทัง้วางใบแจ้งหนี ้

5. ผู้ขายลงลายมือช่ือใน PO และตอบกลบัไปยงัผู้ซือ้ 
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ของโรงสีเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการช าระเงินจะแตกตา่งจากกรณีท่ีหยงมีการส ารองจ่ายเงินคา่ข้าว

ให้กับโรงสี โดยขัน้ตอนการช าระเงินส าหรับกรณีนีท่ี้หยงไม่ได้ส ารองจ่ายเงินค่าข้าวให้โรงสี ควรจะ

ด าเนินการตามนี ้

 ขัน้ตอนท่ี 7 เม่ือผู้ ซือ้รับมอบสินค้าทัง้หมดแล้วก็ต้องมีการช าระเงิน ผู้ส่งออกต้องช าระเงินคา่ข้าว

ทัง้หมดให้กบัโรงสีโดยตรง 

 ขัน้ตอนท่ี 8 เม่ือโรงสีได้รับเงินคา่ข้าวครบถ้วนแล้ว โรงสีออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ ซือ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 9 เม่ือการซือ้ขายข้าวส าเร็จเรียบร้อยแล้ว โรงสีต้องช าระเงินค่านายหน้าให้กับหยงใน

อตัราตามท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

นอกจากกระบวนการซือ้ขายและการช าระเงินแล้ว ในประเด็นว่าด้วยวิธีการช าระเงินนัน้ ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายปัจจุบนั ไม่มีการบงัคบัให้ต้องช าระเงินด้วยเช็ค หากต้องการบงัคบัให้ผู้ ซือ้     

สัง่จ่ายลงวนัท่ีล่วงหน้าเท่านัน้ จ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายใหม่ เพ่ือยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยการซือ้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของกระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องผ่านกระบวนการ 

นิติบัญญัติ โดยคณะผู้ วิจัยเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวใช้เวลานาน และการท่ี ฝ่ายนิติบัญญัติจะให้   

ความเห็นชอบกบักฎหมายดงักลา่วนัน้เป็นไปได้ยาก 

ในการด าเนินธุรกิจโดยทัว่ไป ไม่ปรากฏว่ามีธุรกิจประเภทใดต้องบงัคบัให้ผู้ ซือ้ต้องช าระค่าสินค้า

ด้วยเช็คสัง่จ่ายลงวนัท่ีล่วงหน้าแต่เพียงเท่านัน้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการค้า ผู้ ซือ้และผู้ขายควรมี

อิสระในการตดัสินใจก าหนดเง่ือนไขในการช าระเงิน ซึ่งขึน้อยู่กบัเครดิตและความไว้เนือ้เช่ือใจกนัระหว่าง  

ผู้ ซือ้และผู้ขาย เง่ือนไขท่ีก าหนดให้มีการช าระเงินซือ้ข้าวด้วยเช็คเทา่นัน้จะเป็นเง่ือนไขท่ีเข้มงวดเกินไป และ

อาจจะก่อให้เกิดผลท่ีตามมาในทางลบได้ เช่น ถ้าผู้ ซือ้หลายรายไม่อาจท าตามได้ จะท าให้จ านวนผู้ ซือ้     

ในตลาดลดลงอยา่งมากและก่อให้เกิดการผกูขาดโดยผู้ ซือ้รายใหญ่ในตลาด เป็นต้น 

แม้ผู้ขายอาจเช่ือว่า การให้ผู้ ซือ้ช าระเงินค่าข้าวเป็นเช็คสัง่จ่ายลงวนัท่ีล่วงหน้าจะท าให้สามารถ

เรียกเก็บเงินค่าข้าวได้ เพราะหากเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผู้ ซือ้จะถูกด าเนินคดีอาญา       

แต่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจไม่เป็นเช่นนัน้ เน่ืองจากในทางปฏิบตัิผู้ ซือ้สามารถหลีกเล่ียงความผิดได้ โดยมอบ

อ านาจให้ผู้ แทนลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คแทน ซึ่งกฎหมายจะด าเนินคดีอาญากับแต่เฉพาะคนท่ีลงนาม   

สัง่จา่ยเช็ค ดงันัน้ อาจเป็นไปได้วา่ หากมีการบงัคบัให้ช าระเงินด้วยเช็ค ผู้ ซือ้จ านวนมากอาจจะหนัไปใช้วิธี

หลีกเล่ียงดงักลา่ว และกลบัท าให้เกิดความไมไ่ว้เนือ้เช่ือใจกนัระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย ทัง้ ๆ ท่ีมีการช าระเงิน

ด้วยเช็ค 
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4.4 สรุปและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำธุรกิจค้ำข้ำว 

 จากการซือ้ขายข้าวใน 2 รูปแบบ คือ 1) การซือ้ขายท่ีมีหยงเป็นผู้ ค้า และ 2) การซือ้ขายท่ีหยงเป็น

นายหน้า พบว่าการซือ้ขายท่ีมีหยงเป็นผู้ ค้านัน้มีการโอนกรรมสิทธ์ิข้าวระหว่างกนั ท าให้เกิดการรับผิดทาง

กฎหมายท่ีชดัเจน คณะผู้วิจยัเห็นว่าในกรณีนีไ้ม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดกติกาหรือรูปแบบการค้าขายขึน้

ใหมแ่ตอ่ยา่งใด เพราะระบบกฎหมายและรูปแบบการค้าท่ีด าเนินกนัมาแตด่ัง้เดมิมีความเหมาะสมอยูแ่ล้ว  

ในขณะท่ีรูปแบบการค้าขายท่ีหยงเป็นนายหน้านัน้ บทบาทของผู้ เก่ียวข้องทัง้ 3 ฝ่าย ได้แก่ โรงสี 

หยง และผู้ ส่งออก ไม่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาเกิดขึน้เร่ืองความรับผิดและหน้าท่ีตามกฎหมาย ดังนัน้       

คณะผู้วิจยัจงึมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจการค้าข้าว เพ่ือการส่งออก

ของประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต ดงันี ้
(1) การด าเนินธุรกิจซ้ือขายข้าวควรมีการท าหลักฐานเป็นหนังสือทุกคร้ัง 
 ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบญัญัติทางกฎหมายใดท่ีบงัคบัว่าการซือ้ขายข้าวซึ่งเป็นสงัหาริมทรัพย์       

ชนิดหนึง่จะต้องท าเป็นหนงัสือสญัญา แตก่ฎหมายบญัญตัวิา่การซือ้ขายเกินกว่า 20,000 บาทขึน้ไป ต้องมี

หลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดจงึจะสามารถฟ้องร้องบงัคบัคดีกนัได้ 

 ดังนัน้ นักวิจัยจึงเสนอว่าผู้ ซือ้และผู้ ขายควรท าหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือ         

ทัง้สองฝ่ายทุกครัง้ท่ีมีการซือ้ขายข้าวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย

เกิดขึน้ โดยรูปแบบเอกสารท่ีใช้อาจจะเป็นใบค าสัง่ซือ้ (PO) ตามตวัอยา่งในภาคผนวก 2 ก็ได้ 

 นอกจากนัน้ ส าหรับกรณีท่ีหยงจา่ยเงินคา่ข้าวลว่งหน้าให้กบัโรงสี นกัวิจยัเสนอให้ทัง้สองฝ่าย

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ โรงสีท าหนงัสือสญัญาโอนสิทธิให้หยงรับเงินจากผู้ส่งออกแทนโรงสี 

(ภาคผนวก 3) หรือโรงสีออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้กับหยง (ภาคผนวก 4) หรือทัง้โรงสีท าสญัญากู้ ยืมเงิน

จากหยง เน่ืองจากกฎหมายก าหนดว่าการกู้ ยืมเงินกนัเกินกว่า 2,000 บาทจะต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  

ลงลายมือช่ือผู้กู้ ยืมจงึจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ 

 ทัง้นี ้การใช้เอกสารใบค าสัง่ซือ้ (PO) เป็นหลกัฐานในการซือ้ขายข้าวนัน้ อาจพฒันาเป็น

เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามล าดบัขัน้ ได้แก่ สญัญาซือ้ขายข้าว โดยอาจเป็นสญัญาซือ้ขายระหว่างผู้ ซือ้และ

ผู้ขายแต่ละรายท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายลงนามในสญัญาทุกครัง้ท่ีมีการตกลงซือ้ขายกัน และสญัญาซือ้ขายข้าว        

ในลักษณะของสัญญาหลัก (Master agreement) เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดหน้าท่ีและ         

ความรับผิดชอบของผู้ ซือ้และผู้ขายระหว่างคู่ค้า ซึ่งสญัญาหลกันีจ้ะครอบคลุมการสัง่ซือ้ระหว่างผู้ ซือ้และ

ผู้ขายในอนาคต โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพและปริมาณของสินค้าให้ยึดตามใบค าสัง่ซือ้ท่ีจะ

เกิดขึน้เป็นคราวไป โดยท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายไม่จ าเป็นต้องลงนามในสญัญาซือ้ขายทุกครัง้ นอกจากนี ้อาจมี      



 

 

-45- 

 

การพฒันาให้เกิดเป็นมาตรฐานกลางของสินค้าและแนวทางปฏิบตัิในการซือ้ขายข้าวท่ีเป็นท่ียอมรับของ   

ทกุฝ่าย (ผู้ ซือ้ ผู้ขาย และหยง) ซึ่งอาจจะประกาศใช้ในลกัษณะของประกาศกระทรวงพาณิชย์หรือบนัทึก

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่างผู้ เก่ียวข้องก็ได้ แล้วจึงให้การตกลงซือ้

ขายข้าวในแตล่ะครัง้อ้างถึงมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิตามข้อตกลงร่วมดงักล่าว จะช่วยประหยดัเวลา

ในการซือ้ขายข้าวในแตล่ะครัง้และท าให้ง่ายตอ่การระงบัข้อพิพาทหากเกิดความขดัแย้งกนัขึน้ 
(2) มาตรการของภาครัฐในการบังคับและจูงใจให้ผู้ซ้ือและผู้ขายท าหลักฐานเป็นหนังสือ 
 ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบญัญัติทางกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายท่ีบงัคบัให้ผู้ ซือ้และผู้ขายจะต้อง

ท าหลกัฐานเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือ แตภ่าครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์อาจมีมาตรการในการบงัคบัและ

จงูใจให้ผู้ ซือ้และผู้ขายท าหลกัฐานเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือได้ ดงันี ้

 2.1) กรมพฒันาธุรกิจการค้าอาจพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการลงบญัชีของผู้ประกอบ

กิจการค้าข้าว โดยก าหนดวา่ต้องมีใบ PO ท่ีลงลายมือช่ือทัง้สองฝ่าย หรือสญัญาซือ้ขายข้าว เป็นเอกสารท่ี

ต้องใช้เป็นหลกัฐานประกอบการลงรายการในบญัชีส าหรับการซือ้ขายข้าวทกุครัง้ 

 2.2) กรมการค้าตา่งประเทศอาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการเข้าร่วมขายข้าวแบบรัฐตอ่รัฐ 

(G2G) วา่จะต้องเป็นผู้สง่ออกข้าวท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีการท าสญัญาซือ้ข้าว หรือมีหลกัฐานเป็น

หนงัสือในการซือ้ข้าวเทา่นัน้ หรืออาจให้สิทธิในการเข้าร่วมกบัผู้ส่งออกท่ีมีการท าสญัญาหรือหลกัฐานเป็น

หนงัสือในซือ้ข้าวก่อนผู้สง่ออกท่ีไมมี่สญัญาหรือเอกสารในการซือ้ข้าว 
(3) มาตรการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการ 
 กรมการค้าภายในอาจพิจารณาจดัตัง้หนว่ยงาน17 เพ่ือระงบัข้อพิพาทโดยใช้วิธีประนีประนอม

หรือไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยให้คู่กรณีท่ีมีเอกสารสัญญาซือ้ขายหรือหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ

สามารถย่ืนเร่ืองตอ่หน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท รวมถึงอาจพิจารณาให้มี

กระบวนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ โดยกรมการค้าภายในอาจเตรียมขึน้ทะเบียนผู้ ท่ีจะเป็น

อนุญาโตตุลาการในสาขาท่ีเก่ียวข้องไว้ ได้แก่ ตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทย 

สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สภาหอการค้าไทย และตวัแทนจากหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมการค้า

ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมการข้าว นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษา และผู้ ทรงคุณวุฒิหรือ

ผู้ เ ก่ียวข้องอ่ืน ๆ กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลดังกล่าวนีมี้ข้อดีคือ มีความสะดวก ใช้เวลา           

                                                           
17 อาจพิจารณาใช้รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานแบบเดียวกบั “ส านกังานป้องกนัและระงบัข้อพิพาทด้านทรัพย์สนิทางปัญญา”           
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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การพิจารณาท่ีสัน้และรวดเร็ว กระบวนการพิจารณาเป็นความลับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค าชีข้าดของ

อนญุาโตตลุาการหรือข้อตกลงประนีประนอมท่ีมีการลงนามร่วมกนัมีผลบงัคบัทางกฎหมายกบัคูก่รณี 
(4) มาตรการของภาครัฐในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการ  

ค้าข้าว 
 ในระยะยาวภายหลังจากท่ีระบบการค้าข้าวของไทยมีการพัฒนาเอกสารและหลักฐาน

หนังสือประกอบการซือ้ขายข้าวจนเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปแล้ว ผู้ประกอบการค้าข้าวสามารถน าเอกสาร  

การซือ้ขายข้าว เช่น สญัญาซือ้ขาย ใบแจ้งหนี ้สญัญาโอนสิทธิการรับเงิน เป็นต้น มาจดทะเบียนสญัญา

หลกัประกนัทางธุรกิจกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าเพ่ือใช้เป็นหลกัประกันในการกู้ ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน

 หลงัจากนัน้ ภาครัฐอาจมีนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบกิจการ   

ค้าข้าวท่ีมีสถานะการเงินมั่นคงผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า           

แห่งประเทศไทย (Exim Bank) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

รวมถึงธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โดยขอให้สถาบนัการเงินดงักล่าวพิจารณาวงเงิน

สินเช่ือให้กบัผู้ประกอบการค้าข้าวบนพืน้ฐานหลกัประกนัเป็นเอกสารการซือ้ขายข้าว เช่น สินเช่ือแฟคตอร่ิง 

(ใช้สิทธิในการรับเงิน/ใบแจ้งหนีเ้ป็นหลกัประกัน) และสินเช่ือ packing credit (ใช้สญัญาซือ้ขายหรือค า

สัง่ซือ้ท่ีได้รับจากผู้ ซือ้เป็นหลกัประกนั) เป็นต้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจการซือ้

ขายข้าวภายในประเทศซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ ค้าข้าวโดยตรงแล้ว ยงัจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ ซือ้และผู้ขายใน

ระบบค้าข้าวหนัมาใช้เอกสารหลกัฐานในการซือ้ขายข้าวกนัมากขึน้อีกด้วย 
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บทที่ 5 
แนวทำงกำรแก้ไขประเด็นปัญหำเร่ืองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 0.75% 

 
5.1  สภำพปัญหำ 

 ระบบการค้าข้าวของประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการหรือผู้ เล่นหลกั 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงสีข้าว 

หยง และผู้ส่งออก ในอดีตนัน้บทบาทของผู้ประกอบการหลักทัง้ 3 กลุ่มนัน้ได้แยกออกจากกันค่อนข้างจะ

ชดัเจน กล่าวคือ โรงสีข้าวท าหน้าท่ีในส่วนของการผลิต ผู้ส่งออกท าหน้าท่ีในส่วนของการท าตลาดข้าวสาร

ตา่งประเทศ สว่นหยงท าหน้าท่ีในสว่นของการเป็นตวักลางจบัคูก่ารซือ้ขายข้าวสารระหว่างโรงสีและผู้ส่งออก 

ผู้ประกอบการแตล่ะกลุม่ก็จะท าหน้าท่ีเฉพาะในส่วนของตนเองและพฒันาจนเกิดความเช่ียวชาญในบทบาท

หน้าท่ีของตน 

 ด้วยปัจจัยหลายประการในยุคปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก อาทิ ระบบ         

การตดิตอ่ส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วขึน้ เทคโนโลยีการสีข้าวท่ีทนัสมยัมากขึน้ ระบบโลจิสติกส์ท่ีมีความสะดวก

มากขึน้ และการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบภาครัฐ บทบาทท่ีเคยแยกกันเด่นชัดของผู้ ประกอบการ           

ในแต่ละกลุ่มจึงเ ร่ิมคลุมเครือมากขึน้ กล่าวคือ ผู้ ประกอบการโรงสีสามารถส่งออกข้าวสารไปขาย               

ยงัต่างประเทศได้โดยตรง (ท าหน้าท่ีทัง้ส่วนของการผลิตและการท าตลาดข้าวสารต่างประเทศ) ในขณะท่ี        

ผู้ส่งออกท่ีต้องการบรูณาการธุรกิจตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) ก็สามารถท าธุรกิจโรงสีผ่านการลงทนุ

สร้างโรงสีของตนเองหรือผ่านการควบรวมกิจการก็ได้ (ท าหน้าท่ีทัง้การท าตลาดข้าวสารต่างประเทศและ  

การผลิต)  ดังนัน้  ผู้ ประกอบการในระบบการค้าข้าวของไทยในปัจจุบันจึงมีความหลากหลาย                     

ทัง้ผู้ประกอบการ “ดัง้เดิม” อนัได้แก่ โรงสี หยง และผู้ส่งออกท่ีท าหน้าท่ีดัง้เดิมของตน และผู้ประกอบการท่ี

ท า “หลายหน้าท่ี” เชน่ ผู้สง่ออกท่ีมีโรงสีเป็นของตนเอง และโรงสีท่ีสง่ออกข้าวเอง เป็นต้น 

 ความหลากหลายของผู้ประกอบการในวงการค้าข้าวยุคปัจจุบนัย่อมท าให้เกิดความได้เปรียบและ

เสียเปรียบท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เช่น โรงสีท่ีท าการส่งออกข้าวเองย่อมมี

ความได้เปรียบผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีในส่วนของต้นทุนข้าวสาร ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสี         

ก็มีความได้เปรียบในแง่ของความคล่องตัวและการไม่ต้องแบกรับความเส่ียงในส่วนของโรงสี เป็นต้น       

ความได้เปรียบและเสียเปรียบท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มนัน้เป็นสิ่งท่ีขึน้อยู่ กับ

การตดัสินใจของผู้ประกอบการในวงการข้าวเองว่าจะเลือกรูปแบบใดในการด าเนินธุรกิจจึงจะเหมาะสมกับ

สภาวะของตนมากท่ีสดุ 
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 อย่างไรก็ดี นอกจากความได้เปรียบเสียเปรียบท่ีเกิดขึน้ตามลักษณะการด าเนินธุรกิจของ

ผู้ประกอบการเองแล้ว กฎระเบียบของภาครัฐบางประการก็อาจก่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ในทางปฏิบัติ

ระหว่างผู้ประกอบการ “ดัง้เดิม” และผู้ประกอบการท่ีท า “หลายหน้าท่ี” ขึน้ได้ โดยกฎระเบียบของภาครัฐท่ี

ผู้ ประกอบการในกลุ่มผู้ ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตนเอง  เห็นว่า             

เป็นการสร้างความได้เปรียบให้กบักลุ่มโรงสีท่ีส่งออกข้าวสารเอง ได้แก่ ระเบียบการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 

0.75% ของการซือ้ข้าวโดยผู้สง่ออก ภายใต้ค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 

 โดยสรุป การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย กรณีจ่ายเงินค่าซือ้สินค้าพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าพืชผล             

ทางเศรษฐกิจนัน้ ในปัจจบุนัมีสินค้าพืชผลในทางการเกษตรท่ีอยู่ในข่ายต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามค าสัง่

กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ือง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร         

มีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 โดยมีรายละเอียดส าคญัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ 
 “ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินค านวณหกัภาษีไว้ทุกครัง้ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน  

แตล่ะครัง้ในอตัราร้อยละของเงินได้พงึประเมินตามที่ระบใุนค าสัง่นี ้ 

  ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ จ่ายเงินได้       

พึงประเมินให้แก่ผู้ รับซึ่งมีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หกัภาษี ณ ที่จ่ายโดยค านวณหกัไว้ใน

อตัราร้อยละ 0.75 เฉพาะผู้จ่ายเงิน และส าหรับการซือ้สนิค้า ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึน้หรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยางพารา

เฉพาะกรณีผู้ ซือ้เป็นผู้ ส่งออกหรือผู้ ผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปจากยางดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ยางนัน้เป็น    

สว่นใหญ่หรือไม ่ 

 (2) มนัส าปะหลงั ไมว่า่จะเป็นหวัหรือจดัท าเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิน้ เม็ด 

หรือจดัท าในลกัษณะอื่น เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้สง่ออก 

 (3) ปอ เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตกระสอบป่าน ผ้ากระสอบป่าน ด้าย

ทอกระสอบป่าน หรือทอผ้ากระสอบป่าน เชือกหรือผลิตภณัฑ์ใด ๆ ที่ผลิตจากปอ ไม่ว่าจะใช้ปอนัน้เป็น

สว่นใหญ่หรือไม ่

 (4) ข้าวโพด เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้สง่ออกหรือผู้ผลติน า้มนัพืชหรืออาหารสตัว์ทกุชนิด 

 (5) อ้อย เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้ผลติน า้ตาลทกุชนิด  

 (6) เมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะคั่วแล้วหรือไม่ เฉพาะกรณีผู้ ซือ้เป็นผู้ ส่งออกหรือผู้ ผลิต

ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปจากกาแฟ 

 (7) ผลปาล์มน า้มนั ไม่ว่าเป็นสว่นใดของผล เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้ผลิตน า้มนัปาล์ม

หรือผู้ผลติน า้มนัพืช  

 (8) ข้าว เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้สง่ออก  
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  ค าว่า ข้าว หมายความว่า ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวกล้อง ปลายข้าวกล้อง 

ข้าวนึง่ และปลายข้าวนึง่ ทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว  

  (9) สินค้าตาม (1) ถึง (8) เฉพาะกรณีผู้ซือ้เป็นผู้ ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้

ตามประมวลรัษฎากรแตไ่มร่วมถึงกลุม่เกษตรกรตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์” 

 

 ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40  

แหง่ประมวลรัษฎากรหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ยจากผู้ รับเพ่ือน าสง่กรมสรรพากร และได้ก าหนดประเภทของเงิน

รายได้จากประเภทของสินค้าและบริการท่ีจะต้องมีการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย  พร้อมทัง้อตัราการหกั ค าสัง่

ดงักล่าวจึงมุ่งหักภำษีเงินได้ ณ ที่ จ่ำยของกำรค้ำบริกำร  เช่น ค่าจ้างท าของ ค่าโฆษณา และค่าเช่า

ทรัพย์สิน เป็นต้น มากกว่าการมุ่งหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายของการค้าสินค้า โดย มีเพียงสินค้ำเกษตร       

(ยางแผน่หรือยางชนิดอ่ืนจากต้นยางพารา มนัส าปะหลงั ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน า้มนั และ

ข้าว) และสินค้ำประมง (สตัว์น า้) เท่านัน้ท่ีถกูรวมอยู่ในค าสัง่ ดงันัน้ จึงเป็นไปได้ว่าจดุมุ่งหมายของการหกั

ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวในกรณีของสินค้าเกษตรและสินค้าประมงก็เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บ

ภาษีจากผู้ประกอบการท่ีท าหน้าท่ีบริการในขัน้ตอนระหว่างการแปรรูปวตัถุดิบไปเป็นสินค้าขัน้สดุท้ายก่อน

จ าหน่าย ซึ่งในกรณีของอุตสำหกรรมกำรส่งออกข้ำวก็คือโรงสีข้ำวนัน่เอง ค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 

4/2528 จึงน่าจะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะจดัเก็บภาษีเงินได้จากโรงสีโดยให้ผู้ส่งออกข้าว ท าหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้

และน าส่งกรมสรรพากรหรือนั่นก็คือใช้การหักภาษีเงินได้ของผู้ส่งออกข้าวเป็นเคร่ืองมือในการสอบทาน

รายได้ของโรงสี 

 ตามหลักการของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75%           

ของผู้ส่งออกนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีหรือกลุ่มโรงสีท่ีส่งออก

ข้าวเอง เพราะเป็นการหกัภาษีเงินได้ในส่วนของผู้ขายข้าวสาร (ยกเว้นให้แก่ผู้ขายท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและ

กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกบัการหกัรายได้ของผู้ส่งออกแตอ่ย่างใด และ

ในสว่นของโรงสีท่ีขายข้าวสารให้แก่ผู้สง่ออกนัน้การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว ก็ไม่มีผลท าให้โรงสีต้อง

เสียภาษีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด เพราะหากโรงสีถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวเกินกว่าภาษีเงินได้ท่ีต้อง    

เสียจริง โรงสีก็สามารถขอเงินภาษีในสว่นท่ีถกูหกัไว้เกินคืนจากกรมสรรพากรได้ 

อยา่งไรก็ดี ปัญหาในทางปฏิบตัท่ีิอาจเกิดขึน้จากการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% ในกระบวนการ

ซือ้ขายข้าวมีหลายประการ อาทิ 
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- ผู้สง่ออกหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายของโรงสีอย่างถกูต้อง แตโ่รงสีไม่ต้องการท่ีจะขอภาษีเงินได้คืน 

ณ สิน้ปีภาษี เน่ืองจากโรงสีบางแห่งมีการเสียภาษีในระบบเหมาจ่ายหรือไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากกับ

กรมสรรพากร) โดยโรงสีอาจผลกัภาระภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย เข้ามารวมในราคาขายข้าวสารด้วย เพ่ือโรงสี

จะไม่ต้องขอภาษีเงินได้ท่ีถูกหกัเกินไว้คืนจากกรมสรรพากร เม่ือผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตนเองซือ้ข้าว

จากโรงสีในลกัษณะดงักล่าว ท าให้ผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตนเองมีต้นทนุราคาข้าวสารสูงขึน้ ซึ่งการท่ี

โรงสีจะผลักภาระได้มากหรือน้อยน่าจะขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ราคาข้าวสาร ซึ่งผลจาก    

การผลกัภาระภาษีดงักล่าว ไม่ว่าจะสามารถผลกัได้ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน ก็จะท าให้ต้นทนุของผู้ส่งออก

สงูขึน้โดยไม่จ าเป็น อนัน าไปสู่การเสียเปรียบทัง้กบัผู้ส่งออกในประเทศท่ีมีโรงสีเป็นของตนเองและผู้ส่งออก

ข้าวในประเทศอ่ืน 

- เม่ือผู้ส่งออกคาดว่า โรงสีอาจผลกัภาระภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 0.75% เข้ามาในราคาขายข้าว  

มีความเป็นไปได้ท่ีผู้ ส่งออกก็จะก าหนดราคาซือ้โดยหัก 0.75% ออกจากราคาซือ้ข้าวเช่นกัน ไม่ว่าจะมี     

การน าสง่กรมสรรพากรหรือออกใบหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายให้กบัโรงสีหรือไม่ก็ตาม ก็จะส่งผลให้รายได้ท่ีควร

จะได้รับของโรงสีปรับลดลง สิ่งท่ีจะตามมาก็คือโรงสีจ าเป็นต้องปรับราคาขายข้าวขึน้ อีก หรือโรงสีอาจกด

ราคารับซือ้ข้าวจากชาวนา โดยการเลือกใช้วิธีการใดหรือจะใช้ทัง้สองวิธีขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น 

สถานการณ์ตลาดข้าว เป็นต้น  

 แม้ว่าคณะผู้วิจยัจะไม่มีหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Empirical Evidence) ท่ีสามารถชีช้ดัถึงรูปแบบ     

ในการพยายามหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 แต่จากข้อมูลการส่งออก

ข้าวสารของประเทศไทยท่ีมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนัน้ หากมีการหกัภาษีเงินได้      

ณ ท่ีจ่ายและน าส่งกรมสรรพากรอย่างถูกต้องแล้วเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีน าส่งกรมสรรพากรควรมีมูลค่า     

ในหลกัพนัล้านบาทต่อปี ดงันัน้ หากการน าส่งเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งพนัล้านบาทตอ่ปี

อย่างตอ่เน่ืองก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามค าสัง่ท่ี ท.ป. 4/2528 ของ

ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการส่งออกข้าว โดยอาจเป็นไปด้วยพฤติกรรมของผู้ ซือ้ ผู้ขาย หรือ

ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขาย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากผู้ประกอบการกลุ่มใดก็ตามผลกระทบท่ีเกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อ

ราคาข้าวและขีดความสามารถในการแขง่ขนัของข้าวไทยอยา่งท่ีไมค่วรจะเป็น 

 ปัญหาในทางปฏิบตัิของค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 กลบักลายเป็นเหตท่ีุท าให้ผู้ส่งออกท่ี  

ไม่มีโรงสีเป็นของตนเองเกิดการเสียเปรียบในการแข่งขนัทัง้กบัผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีเป็นของตนเองและผู้ส่งออก

ข้าวต่างชาติ โดยเฉพาะหากผู้ส่งออกทัว่ไปค านึงถึงภาษีมูลคา่เพิ่มท่ีผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีเป็นของตนเอง (และ

ไม่ได้จดทะเบียนแยกบริษัท) สามารถน าไปหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้ ยิ่งท าให้ผู้ ส่งออกทั่วไปนัน้รู้สึกเสียเปรียบ 



 

 

-51- 

 

ด้านต้นทนุมากขึน้ไปอีก ยิ่งไปกวา่นัน้การท่ีข้าวเป็นสินค้าซึ่งมีความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคาสงู (ประเด็น

ด้านราคามีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้สงู) และในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ี Profit Margin ของการส่งออก

ข้าวอยูใ่นระดบัต ่าก็จะยิ่งสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ผู้สง่ออกท่ีไมมี่โรงสีเป็นของตนเองมากยิ่งขึน้ 

 แม้ผู้ วิจัยจะมิได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบของการหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย         

ต่อสินค้าเกษตรอ่ืนนอกจากข้าวท่ีอยู่ภายใต้ค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 เน่ืองจากอยู่นอกเหนือ

ขอบเขตงานวิจยัฉบบันี ้ผู้ วิจัยเห็นว่า การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% นี ้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาและ    

ข้อร้องเรียนในกระบวนการซือ้ขายข้าวมากกว่าสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายใต้ค าสัง่กรมสรรพากรเดียวกัน 

(โครงสร้างการซือ้ขายสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 6) เน่ืองด้วยความแตกต่างในโครงสร้าง 

การซือ้ขายและรูปแบบการหกัภาษีในสองประเดน็หลกั ได้แก่  

 (1) ผู้ ซือ้สินค้าเกษตรท่ีเป็นผู้ มีหน้าท่ีหกัภาษีซือ้จากกลุ่มเกษตรกรเป็นหลกั โดยสินค้าท่ีผู้ส่งออกหรือ

ผู้แปรรูปซือ้จากบคุคลธรรมดาหรือกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการยกเว้นการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายอยู่แล้ว อาทิ 

ผู้ ส่งออกหรือแปรรูปยางพารารวบรวมยางแผ่นจากกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ โรงหีบปาล์มน า้มันรับซือ้

ปาล์มจากเกษตรกรรายยอ่ยเป็นหลกั โรงงานน า้ตาลรับซือ้อ้อยจากเกษตรกรโดยตรง และ  

 (2) ผู้ ซือ้สินค้าเกษตรท่ีเป็นผู้ มีหน้าท่ีหักภาษีซือ้มาเพ่ือแปรรูปหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป      

ซึ่งเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้า ท าให้ส่วนเพิ่มของก าไร (profit margin) ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึน้ 

การมีอยูข่องภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย 0.75% จึงมิได้เป็นปัญหามากนกั เพราะการสร้างมลูคา่เพิ่มท่ีเพียงพอ

จากการแปรรูปจะท าให้ผู้ ซือ้สินค้ามาแปรรูปไม่จ าเป็นต้องแข่งขนัด้านราคากับผู้ขายสินค้านัน้  อาทิ โรงงาน

น า้ตาลซือ้อ้อยเพ่ือแปรรูปอ้อยเป็นน า้ตาล โรงหีบปาล์มน า้มันซือ้ผลปาล์มเพ่ือผลิตเป็นน า้มันพืช หรือ          

ผู้ส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัซือ้มนัส าปะหลงัจากลานมนัมาแปรรูปเป็นแป้งมนัส าปะหลงั มนัเส้น หรือ

มนัอดัเม็ดก่อนการสง่ออก 

 โครงสร้างเหล่านีต้่างจากการซือ้ขายข้าว เน่ืองจากผู้ส่งออกมกัรับซือ้ข้าวจากโรงสี ซึ่งอาจมีสถานะ

เป็นนิตบิคุคลและสง่ออกเป็นข้าวสาร โดยมิได้มีกระบวนการแปรรูปอีกขัน้หนึง่ก่อนการสง่ออก  

 

 

 

 

 

 



 

 

-52- 

 

ตำรำงท่ี 5.1: แนวทางการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย ของสินค้าเกษตร ตามค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
กลุ่ม ผู้มีหน้ำท่ีหักภำษี สินค้ำ 

1 ผู้สง่ออก ข้าว, มนัส าปะหลงั 

2 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป อ้อย, ปาล์มน า้มนั 

3 ผู้สง่ออกหรือผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ยางแผน่, ปอ, ข้าวโพด, เมล็ดกาแฟ 

 
5.2  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

วตัถปุระสงค์ของคณะผู้วิจยัคือ การลดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสี

เป็นของตนเองในส่วนท่ีเกิดจากการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 0.75% จากผู้ ขาย ซึ่งอาจจะท าให้ความสามารถ      

ในการแข่งขนัของข้าวไทยในตลาดโลกเพิ่มขึน้ด้วย โดยในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าว

คณะผู้วิจยัค านึงถึงผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้กบัภาคส่วนตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ชาวนาและกลุ่มเกษตรกร 

โรงสี หยง (เฉพาะในกรณีท่ีเป็นผู้ ค้า) ผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีเป็นของตนเอง ผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตนเอง 

และรัฐบาล โดยเปรียบเทียบแนวทางการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ กับแนวทางปฏิบตัิเดิมตามค าสั่งสรรพากร       

ท่ี ท.ป. 4/2528 (benchmark case) ภายใต้สมมติฐานว่า โรงสีมิได้ขอคืนภาษี ณ สิน้ปี และสามารถผลกั

ภาระภาษีเข้าสูก่ารตัง้ราคาขายได้เตม็จ านวน ซึ่งทางเลือกในการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัภาษี

เงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย 0.75% ท่ีคณะผู้วิจยัจะพิจารณาประกอบด้วย 

 (1) ยดึแนวปฏิบตัเิดมิโดยปรับลดอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยลงจากอตัราปัจจบุนั 

 (2) ยึดแนวปฏิบัติเดิมโดยไม่ยกเว้นการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาและ             

กลุม่เกษตรกรตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์และให้รวมถึงกรณีการซือ้ข้าวเปลือกมาสีเพ่ือสง่ออก 

 (3) ยกเลิกการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย 

 (4) ยกเลิกการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย แตใ่ห้ผู้สง่ออกน าสง่ภาษีเงินได้ลว่งหน้าแก่กรมสรรพากรเอง 

 
แนวทำงท่ี 1: ยดึแนวปฏิบัตเิดมิ แต่ปรับลดอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยลง 

 ในแนวทางนีผู้้สง่ออกยงัคงท าหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากผู้ขาย และน าส่งกรมสรรพากรดงัท่ี

ปฏิบตัอิยูใ่นปัจจบุนั แตป่รับลดอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจาก 0.75% ตามอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีปรับ

ลดลงจากอตัราสงูสุด 30% เม่ือมีการบงัคบัใช้ค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 เป็น 20% ในปัจจุบนั      
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ซึ่งหากอตัราภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจ่าย ถูกค านวณจากอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือให้นิติบุคคลได้ทยอย

จ่ายภาษีระหว่างปีในอตัราท่ีเหมาะสม ดงันัน้ เม่ืออตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการปรับลดลงถึงร้อยละ 10 

อตัราการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย ก็ควรท่ีจะปรับลดลงได้ด้วยเชน่กนั 

 ทัง้นี  ้การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามการลดลงของอัตร าภาษีเงินได้          

นิติบุคคลหรือไม่ อย่างไรนัน้  เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ดี เ พ่ือประโยชน์                   

ในการพิจารณาถึงผลจากการลดอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย คณะผู้วิจยัขอเทียบเคียงการลดอตัราภาษี ณ ท่ีจ่าย 

จากการลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล กลา่วคือ การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลลงถึง 10% หรือคิดเป็น

หนึ่งในสามของอตัราเดิม อตัราการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายก็ควรปรับลดลงหนึ่งในสามของอตัราเดิม ด้วย   

ซึง่ก็คือ 0.25% ท าให้คงเหลืออตัราภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย เทา่กบั 0.50%  

 

ตำรำงท่ี 5.2: สว่นตา่งระหวา่งต้นทนุข้าวสารของผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสีท่ีเปล่ียนแปลงตามอตัราภาษีหกั 

ณ ท่ีจา่ย  

อัตรำกำรหักภำษี 
ณ ที่จ่ำย 

ต้นทุนข้ำวสำรของ
ผู้ส่งออกท่ีมีโรงสี
เป็นของตนเอง 

ต้นทุนข้ำวสำรของ   
ผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสี
เป็นของตนเอง 

ส่วนต่ำงต้นทุน 

0.75% 100 100.7557 0.7557% 

0.50% 100 100.5025 0.5025% 

0.25% 100 100.2506 0.2506% 

ท่ีมา: จากการค านวณของคณะผู้วิจยั  

 

 การปรับลดอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล า้ระหว่างผู้ส่งออกท่ีมีและ  

ไมมี่โรงสีเป็นของตนเอง ดงันี ้ 

- ในกรณีท่ีอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายปัจจบุนัเท่ากบั 0.75% หากโรงสีขายข้าวในราคา 100 บาท

ให้แก่ผู้สง่ออก โรงสีจะได้รับเงินคา่ขายข้าวเพียง 99.25 บาท ดงันัน้หากโรงสีต้องการได้รับเงินเต็ม 100 บาท 

(ในกรณีท่ีโรงสีไมข่อภาษีเงินได้สว่นท่ีเสียไว้เกินคืน ณ สิน้ปี) โรงสีจะต้องตัง้ราคาขายท่ี 100.7557 บาท และ

ด้วยราคาขาย 100.7557 บาท ต้นทนุการซือ้ข้าวสารของผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีจะสงูกว่าผู้ส่งออกท่ีซือ้จากโรงสี

ของตวัเองอยู ่0.7557%  
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- ในกรณีปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายลงเหลือ 0.50% หากโรงสีต้องการได้รับเงิน          

เต็มจ านวน 100 บาท โรงสีจะต้องตัง้ราคาขายท่ี 100.5025 บาท และด้วยราคาขาย 100.5025 บาท ต้นทนุ

การซือ้ข้าวสารของผู้สง่ออกท่ีไมมี่โรงสีจะสงูกวา่ผู้สง่ออกท่ีซือ้จากโรงสีของตวัเองอยู ่0.5025% 

ดงันัน้ การปรับลดภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย จะท าให้ความได้เปรียบด้านราคาของผู้ส่งออกท่ีมีโรงสี

เป็นของตนเองจะปรับลดลงจาก 0.7557% (ในกรณีอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายระดบั 0.75%) เหลือเพียง 

0.5025% (ในกรณีอัตราการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายระดบั 0.50%) จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่า ยิ่งอัตรา         

การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายลดลงก็จะยิ่งลดความเสียเปรียบของกลุ่มผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของตนเอง ดงันัน้   

การปรับลดอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ก็นา่จะเป็นแนวทางท่ีชว่ยบรรเทาปัญหาของผู้สง่ออกท่ีไมมี่โรงสีได้ 

ทัง้นี ้หากค านวณจากแนวคิดของผู้ส่งออกตามตารางท่ี 3.1 จะพบว่า การลดอัตราการหักภาษี     

จนเหลือ 0.075% จะท าให้ต้นทุนข้าวสารระหว่างโรงสีประเภทต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกันมากขึน้ดงัใน  

ตารางท่ี 5.3 

 แม้ว่าแนวทางการปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  จะสามารถบรรเทาความเสียเปรียบของ         

ผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีได้บ้าง แตป่ระสิทธิภาพการบรรเทาความเหล่ือมล า้ของแนวทางดงักล่าวจะปรับลดลง

หากราคาข้าวสารปรับสูงขึน้ เพราะแม้ว่าส่วนตา่งต้นทนุจะเป็นอตัราท่ีคงท่ี แตย่ิ่งหากราคาข้าวสงูขึน้เท่าใด

ส่วนต่างต้นทุนท่ีเป็นตวัเงินก็จะยิ่งต่างกันมากขึน้เท่านัน้ดังแสดงในตารางท่ี 5.4 ดงันัน้ การลดอตัราภาษี   

หัก ณ ท่ีจ่ายลงจะช่วยลดความเสียเปรียบของผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีได้ในระยะสัน้  แต่ประสิทธิภาพของ

นโยบายดงักล่าวอาจมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กับราคาข้าวในอนาคต โดยหากราคาข้าวสารมีการปรับตวั  

เพิ่มสงูขึน้ ก็จะท าให้ประสิทธิภาพในการลดความเหล่ือมล า้ของแนวทางดงักลา่วด้อยลง 
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ตำรำงท่ี 5.3: เปรียบเทียบต้นทนุข้าวสารของโรงสีประเภทตา่ง ๆ หากลดอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย เหลือ 0.075% 

 

 
ต้นทุน

ข้ำวเปลือก 
ค่ำสีข้ำว 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกค่ำใช้จ่ำย
กำรสีข้ำวที่  
ขอคืน 

ภำษีเงนิได้
หัก ณ ที่จ่ำย 

0.075%        

คิดเป็นรำคำ
ข้ำวสำร 

หมำยเหตุ 

โรงสี 24,000 1,000 0 18 25,018 ไม่ขอคืนภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 

18 บาท (ภาษีรวมในราคา) 
โรงสีส่งออกเอง โดยไม่แยกบริษัท 24,000 1,000 65.42 0 24,935 สง่ออกด้วยตวัเอง 

โรงสีส่งออกเองโดยแยกบริษัท 24,000 1,000 0 18 25,000 ขอคืนภาษีเ งินไ ด้หัก  ณ ท่ีจ่าย     

18 บาท 

ท่ีมา: สมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย 

หมายเหต:ุ ราคาข้าวหอม เกวียนละ 12,000 บาท จ านวน 2 เกวียน ซึง่สีได้เป็นข้าวสาร จ านวน 1 ตนั โดยยงัไมร่วมผลพลอยได้จากการสีข้าว 
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ตำรำงที่ 5.4: ส่วนตา่งระหว่างต้นทนุข้าวสารของผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสี  ภายใต้อตัราการหกัภาษีเงินได้ 

ณ ท่ีจา่ยเทา่กบั 0.50%  

รำคำขำยข้ำวสำรของ
โรงสี (บำทต่อหน่วย) 

ต้นทุนข้ำวสำรของ   
ผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีเป็น

ของตนเอง 

ต้นทุนข้ำวสำรของ   
ผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสี
เป็นของตนเอง 

ส่วนต่ำงต้นทุน           
(บำท) 

100 100 100.5025 0.5025 

120 120 120.6030 0.6030 

150 150 150.7538 0.7538 

200 200 201.0050 1.0050 

ท่ีมา: จากการค านวณของคณะผู้วิจยั 

 

ตำรำงที่ 5.5: สรุปผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เก่ียวข้องกลุ่มตา่ง ๆ จากการปรับอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ลดลงจากปัจจบุนัท่ีเก็บในอตัรา 0.75% 
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง ผลกระทบ 

ชาวนาและกลุม่เกษตรกร ไมมี่ผลกระทบ 

โรงสีและหยงท่ีเป็นผู้ ค้า - การเสียภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ไมต่า่งจากเดิม (ด้วยสมมติฐานว่าโรงสี

สามารถผลกัภาระภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยไปให้ผู้สง่ออกได้ทัง้หมด)  

- แตอ่าจต้องเสียเงินได้นิติบคุคลเพิ่มในช่วงสิน้ปี เพราะการหกั ณ ท่ีจ่าย

ท่ีลดลงเป็นการชะลอภาระภาษีไปชว่งสิน้ปี 

ผู้ ส่ งออก ท่ี มี โ ร ง สี เ ป็นของ

ตนเอง 

- กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบัสง่ออกผลกระทบเหมือนกรณีโรงสี 

- กรณีไมจ่ดทะเบียนแยกไมมี่ผลกระทบ 

ผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของ

ตนเอง 

ความเสียเปรียบผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีลดลง แตจ่ะลดลงเท่าใดขึน้อยู่กับราคา

ข้าวสาร 

รัฐบาล การน าส่งภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายรายเดือนและกระแสรายรับภาษีระหว่างปี

ลดลง แตร่ายได้ภาษีรวมทัง้ปีไมเ่ปล่ียนแปลง  

 

 หากวิเคราะห์ผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบของการลดอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ตอ่ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตและค้าข้าวแล้ว ผลปรากฏตามตารางท่ี 5.5 กล่าวคือ ชาวนาและกลุ่มเกษตรกร  
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จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากแนวทางนี ้เพราะชาวนาและกลุ่มเกษตรกรยงัคงได้รับการยกเว้นการหกัภาษีเงินได้   

ณ ท่ีจ่าย ส่วนโรงสีจะได้รับผลกระทบคือจ านวนเงินภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายลดลง และอาจต้องวางแผนภาษี

ใหม ่เชน่ กรณีท่ีโรงสีถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย น้อยกว่าภาษีท่ีต้องเสียจริง โรงสีจะต้องวางแผนการเงินเผ่ือ

การช าระภาษีเพิ่มในชว่งสิน้ปีภาษีด้วย เป็นต้น 

 ในส่วนของรัฐบาลนัน้ หากพิจารณาในแง่ของรายได้จากภาษีเงินได้ท่ีเก็บจากการค้าข้าวทัง้ปี        

จะไมไ่ด้รับผลกระทบ (เพราะไมมี่การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได้ เป็นการเปล่ียนแปลงเฉพาะอตัราการหกั

ภาษี ณ ท่ีจ่าย) แต่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสรายได้ (income flow) ท่ีรัฐได้รับระหว่างปีภาษีท่ีลดลง 

เพราะรายได้ท่ีผู้ส่งออกน าส่งให้แก่รัฐในแต่ละเดือนตามอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 0.50% ย่อมต้องน้อยกว่า

กรณีการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในอตัรา 0.75%  
 
แนวทำงท่ี 2: ยดึแนวปฏิบัตเิดมิ แต่ไม่ยกเว้นกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ให้แก่บุคคลธรรมดำและ
กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ และให้รวมถงึกรณีกำรซือ้ข้ำวเปลือกมำสีเพื่อส่งออก  

 ประเด็นหนึ่งท่ีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย สร้างความเหล่ือมล า้ระหว่างผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสีเป็น

ของตนเอง คือ การท่ีต้นทุนข้าวสารระหว่างผู้ ส่งออก 2 กลุ่มนี ้มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ เพ่ือขจัด         

ความเหล่ือมล า้ดงักล่าว อาจพิจารณาการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย โดยไม่มีการยกเว้น กล่าวคือ ผู้ส่งออกท่ี

ซือ้ข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกท่ีจะน าไปสีเพ่ือส่งออก จะต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ในอตัรา 

0.75% จากผู้ขายทุกราย โดยไม่มีข้อยกเว้นให้แก่บุคคลธรรมดาและกลุ่มเกษตรกร โดยมีแนวทางการหกั

ภาษี ดงันี ้ 

- โรงสีท่ีท าการส่งออกและไม่จดทะเบียนแยกธุรกิจระหว่างโรงสีกับธุรกิจส่งออกจะต้องหกัภาษี

เงินได้ ณ ท่ีจา่ยจากผู้ขายข้าวเปลือก (ชาวนาและกลุม่เกษตรกร)  

- โรงสีท่ีท าการส่งออกและจดทะเบียนแยกธุรกิจให้หกัภาษีเฉพาะในส่วนของการซือ้ข้าวสารจาก

โรงสีและไมห่กัในสว่นของการซือ้ข้าวเปลือกจากชาวนาและกลุม่เกษตรกร 

- ผู้ ส่งออกท่ีซือ้ข้าวสารโดยตรงจากบุคคลธรรมดาหรือสหกรณ์ก็ให้หักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย        

ในอตัราเดียวกนั 

 แม้วา่การหกัภาษีตามแนวทางข้างต้นจะท าให้เกิดความเท่าเทียมในต้นทนุการซือ้ข้าวสารไปส่งออก

ระหว่างผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสีเป็นของตนเอง แต่ในทางปฏิบตัิแล้วแนวทางนีจ้ะก่อให้เกิดความยุ่งยาก

หลายประการ อาทิ  
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ตำรำงที่ 5.6: สรุปผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เก่ียวข้องกลุ่มตา่ง ๆ จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากผู้ขายข้าว

เพ่ือการสง่ออกทกุประเภท จากเดมิท่ีหกัเฉพาะผู้ขายท่ีเป็นนิตบิคุคล 
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง ผลกระทบ 

ชาวนาและกลุม่เกษตรกร - ได้รับรายได้จากสว่นของการขายข้าวท่ีน าไปสง่ออกลดลง 

- เกิดความไมแ่นน่อนในการขายข้าววา่จะได้ราคาเทา่ใด 

- เพิ่มภาระต้องขอคืนภาษีเงินได้ท่ีถกูหกัไว้ ณ สิน้ปี  

- โรงสีอาจกดราคารับซือ้ข้าวจากเกษตรกร โดยอ้างว่าเป็นการซือ้       

เพ่ือสง่ออก 

โรงสี ไมมี่ผลกระทบ 

ผู้ ส่ งออก ท่ี มี โ ร ง สี เ ป็นของ

ตนเอง 

- กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบัสง่ออกไมมี่ผลกระทบ 

- กรณีไม่จดทะเบียนแยก จะเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบตัิ เพราะต้อง

จ าแนกว่าข้าวเปลือกท่ีซือ้จากเกษตรกรจะน าไปสีเป็นข้าวสารจ าหน่าย   

ในประเทศหรือเพ่ือสง่ออก 

ผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของ

ตนเอง 

ก าจดัการเสียเปรียบของผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีของตนเองท่ีมีตอ่ผู้ส่งออกท่ีมี

โรงสีเป็นของตนเอง ท่ีเกิดขึน้จากการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามค าสั่ง

กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 

รัฐบาล - การน าส่งภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายรายเดือนเพิ่มขึน้  แต่ภาษีรวมทัง้ปี        

ไมเ่ปล่ียนแปลง  

- ยุง่ยากในทางปฏิบตัแิละตรวจสอบ 

 

- โรงสีท่ีเป็นผู้ ส่งออก (และไม่จดทะเบียนแยกธุรกิจ โรงสีจากธุรกิจส่งออก) จะประสบกับ       

ความยุง่ยากในการซือ้ข้าวเปลือกจากชาวนา เพราะหากเป็นข้าวเปลือกท่ีสีเพ่ือจ าหนา่ยในประเทศ จะไม่ต้อง

หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย ในขณะท่ีหากเป็นข้าวเปลือกท่ีสีเพ่ือสง่ออกจะต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย  

- ชาวนาและกลุ่มเกษตรกรเกิดความสบัสนว่าเหตใุดขายข้าวชนิดเดียวกนั  แตไ่ด้รับเงินไม่เท่ากนั

ตามแตว่ตัถปุระสงค์ของผู้ ซือ้วา่ จะซือ้เพ่ือการบริโภคในประเทศหรือจะซือ้เพ่ือการสง่ออก 
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- ในกรณีท่ีชาวนาและกลุ่มเกษตรกรถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย แม้ว่าชาวนาและกลุ่มเกษตรกรจะ

สามารถขอคืนภาษีเงินได้ดงักล่าว ณ สิน้ปี จากกรมสรรพากรได้ แตจ่ะเป็นการสร้างภาระความยุ่งยากและ

ไมส่อดคลอังกบัพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดให้บคุคลธรรมดาไมมี่หน้าท่ีต้องจดัท าบญัชี 

- กรมสรรพากรจะเกิดความยุง่ยากในการตรวจสอบการหกัภาษีเงินได้ดงักลา่วเป็นอยา่งมาก  

 
แนวทำงท่ี 3: ยกเลิกกำรหักภำษีเงนิได้ ณ ที่จ่ำย 

 เม่ือภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 ถูกยกเลิก ผู้ส่งออกจะไม่มี

หน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายของผู้ขาย ดงันัน้ จึงไม่มีเหตุผลใดท่ีโรงสีจะรวมภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายไว้ใน

ราคาขายข้าวสารอีกต่อไป และจะเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มี

โรงสีในประเด็นเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของชาวนาและกลุ่มเกษตรกรก็ไม่ได้

รับผลกระทบแต่อย่างใด ส่วนโรงสีนัน้ยงัมีภาระภาษีท่ีต้องจ่ายยงัคงเดิม แต่อาจต้องวางแผนการจ่ายภาษี

ใหม ่เพราะต้องด าเนินการจา่ยภาษีเงินได้ทัง้หมดในชว่งสิน้ปี 

 

ตำรำงท่ี 5.7: สรุปผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เก่ียวข้องกลุม่ตา่ง ๆ หากยกเลิกการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 0.75% 
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง ผลกระทบ 

ชาวนาและกลุม่เกษตรกร ไมมี่ผลกระทบ 

โรงสี - ไมถ่กูหกัเงินได้ ณ ท่ีจา่ยท าให้มีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 

- ต้องวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลชว่งสิน้ปี 

ผู้ ส่ งออก ท่ี มี โ ร ง สี เ ป็นของ

ตนเอง 

- กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบัสง่ออกผลกระทบเหมือนกรณีโรงสี 

- กรณีไมจ่ดทะเบียนแยกไมมี่ผลกระทบ 

ผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของ

ตนเอง 

ไมเ่สียเปรียบในประเดน็เร่ืองการหกัภาษีกบัผู้สง่ออกท่ีมีโรงสีอีกตอ่ไป 

รัฐบาล - จดัเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยรายเดือนลดลง สง่ผลตอ่กระแสรายได้ 

- ผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนอาจขอยกเลิกการหักภาษีเงินได้      

ณ ท่ีจา่ยด้วย 

- ขาดเคร่ืองมือในการสอบทานรายได้ของผู้ เก่ียวข้องกบัการสง่ออกข้าว 
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 แม้ว่าแนวทางนีจ้ะไม่ท าให้ผู้ ประกอบการภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่การผลิตและการค้าข้าว ตัง้แต่

ชาวนาจนถึงผู้ ส่งออก ได้รับผลกระทบเชิงลบแต่อย่างใด แต่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรจะได้รับ

ผลกระทบค่อนข้างมากในแง่ของกระแสรายได้จากเงินหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีผู้ส่งออกน าส่งรายเดือนท่ีหายไป 

ท าให้กรมสรรพากรจดัเก็บได้ระหว่างปีภาษีลดลง ซึ่งส่งผลตอ่การบริหารกระแสรายรับรายจ่ายของรัฐบาล

ระหวา่งปี 

 นอกจากนี ้ผลกระทบท่ีส าคัญก็คือ กรมสรรพากรจะขาดเคร่ืองมือในการสอบทานเงินได้ของ           

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกข้าว และหากผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีภาระต้องหักภาษีเงินได้         

ณ ท่ีจ่ายเช่นเดียวกนัร้องขอให้ยกเลิกการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายด้วยแล้ว ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี

ของรัฐบาลอาจได้รับความเสียหายอยา่งมากรวมถึงรัฐบาลอาจมีปัญหาสภาพคล่องได้ภายในอนาคต 

 
แนวทำงที่ 4: ยกเลิกกำรหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย และให้ผู้ส่งออกน ำส่งภำษีเงินได้ล่วงหน้ำแก่
กรมสรรพำกร18 

 ผู้สง่ออกเดมิมีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากผู้ขายข้าวและจดัส่งให้แก่กรมสรรพากร เสมือนว่า 

กรมสรรพากรใช้ผู้ส่งออกเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบภาษีเงินได้ของโรงสี อย่างไรก็ดี  

จากการใช้วิธีการจดัเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามค าสัง่กรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2558 มากว่า 30 ปี     

พบข้อด้อยของการจดัเก็บภาษีดงักลา่วหลายประการ อาทิ 

 (1) เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกข้าวสารของไทยท่ีประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ            

หรือประมาณเกือบสองแสนล้านบาทต่อปีนัน้ กรมสรรพากรน่าจะจดัเก็บเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ได้ในหลกั

พันล้านบาทต่อปี ดังนัน้ หากการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายมีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาทต่อปี        

อยา่งตอ่เน่ือง หมายความวา่ การจดัเก็บภาษีในรูปแบบดงักล่าวขาดประสิทธิภาพ เว้นเสียแตว่่า จะสามารถ

เช่ือได้ว่า ข้าวท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวท่ีซือ้โดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ซึ่งได้รับ   

การยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตามค าสัง่กรมสรรพการ ท่ี ท.ป. 4/2528 

 

                                                           
18 จากการหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีและบญัชีหลายทา่น มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่ การให้ผู้สง่ออกน าสง่ภาษีเงินได้ลว่งหน้าเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กบัผู้สง่ออกและกลุม่ผู้สง่ออกข้าวนา่จะมีความเห็นคดัค้านนัน้ คณะผู้วิจยัได้รับฟังความเห็นจากสมาคมผู้สง่ออกข้าวไทย ซึง่เป็นตัวแทนของ   
ผู้สง่ออกข้าวสว่นใหญ่แล้ววา่ ไมข่ดัข้องและสนบัสนนุการน าสง่ภาษีเงินได้ลว่งหน้าของผู้สง่ออกแก่กรมสรรพากรแทนการหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ย
จากโรงสี 
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ตำรำงท่ี 5.8: สรุปผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เก่ียวข้องกลุม่ตา่ง ๆ หากเปล่ียนแปลงวิธีการหกัภาษีเงินได้ของ

โรงสีเป็นผู้สง่ออกเป็นการท่ีผู้สง่ออกน าสง่ภาษีเงินได้ลว่งหน้า 
กลุ่มผู้เก่ียวข้อง ผลกระทบ 

ชาวนาและกลุม่เกษตรกร ไม่มีผลกระทบ แม้การผลักภาระภาษีจากโรงสีสู่เกษตรกรอาจเกิดขึน้      

ในบางสภาวะราคาและการแขง่ขนัในตลาดโลก 

โรงสี - ไมถ่กูหกัเงินได้ ณ ท่ีจา่ย ท าให้มีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 

- ต้องวางแผนการเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลชว่งสิน้ปี 

ผู้ ส่ งออก ท่ี มี โ ร ง สี เ ป็นของ

ตนเอง 

- กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกับธุรกิจส่งออก จ านวนเงินภาษีท่ีต้อง

น าสง่รายเดือนเพิ่มขึน้ แตส่ามารถขอคืนได้หากช าระภาษีเกิน ณ สิน้ปี 

- กรณีไม่จดทะเบียนแยก มีภาระต้องน าส่งภาษีเงินได้ทุกครัง้ท่ีส่งออก

แตส่ามารถขอคืนได้หากช าระภาษีเกิน ณ สิน้ปี 

ผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีเป็นของ

ตนเอง 

- ไมเ่สียเปรียบในประเดน็เร่ืองการหกัภาษีกบัผู้สง่ออกท่ีมีโรงสีอีกตอ่ไป 

- มีภาระต้องน าสง่ภาษีเงินได้ทกุครัง้ท่ีมีการสง่ออก แตส่ามารถขอคืนได้

หากช าระภาษีเกิน ณ สิน้ปี 

รัฐบาล - สามารถตรวจสอบรายได้ของผู้สง่ออกและโรงสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ 

- ปฏิบัติงานยุ่งยากขึน้ โดยต้องประสานข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร 

กรมการค้าตา่งประเทศ และกรมศลุกากร 

  

 (2) ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายนีถ้กูผลกัภาระเข้ามาอยู่ในกลไกราคาแทนท่ีจะจดัเก็บและขอคืนภาษี

ตามวัตถุประสงค์ดัง้เดิมของกรมสรรพากร และกลายเป็นปัจจยัในการก าหนดราคาพึงจะซือ้ของผู้ ซือ้และ

ราคาพึงจะขายของผู้ขาย ในอตุสาหกรรมการค้าข้าวท่ีมี profit margin คอ่นข้างต ่า มีการแข่งขนัด้านราคา

ค่อนข้างสูง และมีการพัฒนาสู่การควบรวมแนวตัง้ (vertical integration) ในอุตสาหกรรมข้าวท่ี

ผู้ ประกอบการบางรายท าหน้าท่ีหลายหน้าท่ี (ไม่ว่าจะจดทะเบียนแยกนิติบุคคลกันหรือไม่) กล่าวคือ         

ผู้ประกอบการบางรายเป็นทัง้โรงสีและผู้ส่งออกในเวลาเดียวกนั การท าหน้าท่ีหลายหน้าท่ีพร้อมกนัท าให้เกิด

การแข่งขันโดยตรงระหว่างผู้ ส่งออกท่ีมีและผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีของตนเอง ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง

ผู้ เก่ียวข้องในห่วงโซ่การผลิตและค้าข้าว และท าให้ประสิทธิภาพของค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528    
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ซึ่งใช้การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายของผู้ส่งออกเป็นเคร่ืองมือในการสอบทานรายได้ของโรงสีลดลง เน่ืองจาก

ในกรณีท่ีโรงสีเป็นผู้ ส่งออกเสียเองก็เท่ากับเป็นทัง้ผู้หักและผู้ถูกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยซึ่งไม่น่ำจะ

สอดคล้องกับหลักกำรที่ให้ใช้กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยเป็นเคร่ืองมือในกำรสอบทำนรำยได้ของ
โรงสี 
 ด้วยจุดอ่อนของวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุง  

วิธีการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ภาครัฐสามารถเก็บภาษีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกข้าวได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือลดข้อพิพาทระหว่างผู้ เก่ียวข้องต่าง ๆ อีกทัง้เพ่ือมิให้กรมสรรพากรสญูเสียเคร่ืองมือ

ในการตรวจสอบภาษีและสูญเสียกระแสรายได้ท่ีพึงได้รับระหว่างปีภาษี เม่ือการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 

ได้รับการยกเลิก อำจเปล่ียนกำรจัดเก็บภำษีจำกกำรหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยของผู้ขำย ซึ่งอำจท ำให้

ภำษีกลำยเป็นประเด็นในกำรต่อรองรำคำ เป็นแนวทำงกำรเก็บภำษีในรูปแบบใหม่ กล่ำวคือ    
กำรให้ผู้ซือ้ท่ีปลำยทำงน ำส่งภำษีเงินได้ล่วงหน้ำ และเม่ือผู้ซือ้ย่ืนภำษี ให้ใช้วิธีกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงค่ำใช้จ่ำยของ   ผู้ซือ้นัน้ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงรำยได้และกำรซือ้ขำยที่เกิดขึน้ในห่วงโซ่

กำรซือ้ขำยในอุตสำหกรรมนัน้ ๆ ในกรณีของข้าวหมายถึง การก าหนดให้ผู้ ส่งออกน าส่งภาษีเงินได้

ลว่งหน้าของตนแก่กรมสรรพากรแทน โดยผู้ส่งออกมีภาระต้องน าส่งภาษีเงินได้ท่ีค านวณจากฐานมลูคา่การ

สง่ออกกบักรมสรรพากรในทกุครัง้ท่ีมีการสง่ออก 

 ดงันัน้ คณะผู้ วิจัยมีความเห็นว่าการเปล่ียนแนวปฏิบัติให้ผู้ ส่งออกน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้าของ

ตนเองแทนจะท าให้กรมสรรพากรมีเคร่ืองมือในการสอบทานรายได้ของโรงสีท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 

เพราะผู้ส่งออกซึ่งน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้าของตนไว้แล้วย่อมต้องการขอคืนภาษีเงินได้ในส่วนท่ีตนน าส่งไว้

คืนให้มากท่ีสุด (หรือเสียภาษีเพิ่มให้น้อยท่ีสุด) ดงันัน้ ผู้ส่งออกจึงน่าจะส าแดงต้นทุนการซือ้ข้าวจากโรงสี

ตามความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กรมสรรพากรใช้ในการสอบทานการเสียภาษีของโรงสีได้ โดยจะเป็น

เคร่ืองมือให้กรมสรรพากรสอบทานรายได้ของโรงสีท่ีขายข้าวให้แก่ผู้ส่งออกแทนท่ีเคร่ืองมือเดิมท่ีผู้ส่งออกจะ

หกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ยของโรงสี และน าสง่กรมสรรพากร 

 แม้จะมีข้อกังวลว่า ผู้ ส่งออกอาจหาช่องทางในการหลีกเล่ียงการน าส่งเงินภาษีได้ค่อนข้างง่าย   

เพราะไม่มีการสอบทานจากส่วนอ่ืน ๆ อาทิ โรงสี ปัญหาในส่วนนีส้ามารถแก้ไขได้ โดยการประสานข้อมูล

ระหว่างกรมสรรพากรกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการค้าตา่งประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกข้าวสารทกุราย

ต้องขออนุญาตกบักรมการค้าตา่งประเทศก่อนส่งออกข้าวและกรมศลุกากรต้องมีข้อมลูการส่งออกข้าวของ  

ผู้สง่ออกอยูแ่ล้ว  
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 ส่วนอัตราการน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้านัน้อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดในอัตราเดียวกันกับอัตรา      

การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในปัจจุบันท่ี 0.75% โดยอัตรำกำรน ำส่งนัน้น่ำจะสำมำรถปรับลดลง เพ่ือให้

สอดคล้องกบัอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีปรับลดลงจากอตัราร้อยละ 30 ในช่วงท่ีออกค าสัง่ ท.ป.4/2528 เป็น

ร้อยละ 20 ในปัจจบุนั 

 ทัง้ นี  ้การเปล่ียนแนวปฏิบัติให้ผู้ ส่งออกทุกรำยน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้าจะท าให้ไม่เ กิด            

ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบระหว่างกลุ่มผู้ ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสี นอกจากนี ้การเก็บภาษีเงินได้จาก      

ผู้ ส่งออกนัน้ก็ไม่เป็นการสร้างภาระภาษีท่ีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด เพราะการจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่ใช่ภาษี

ประเภทใหม ่แตเ่ป็นการเก็บภาษีเงินได้ลว่งหน้าของผู้สง่ออก โดยหากผู้สง่ออกน าสง่ไว้เกินกว่าภาษีท่ีเงินได้ท่ี

ต้องเสียจริง ผู้สง่ออกก็สามารถขอคืนเงินภาษีสว่นท่ีช าระเกินไว้คืนจากกรมสรรพากรได้ 

 การปรับปรุงการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย จากการหักภาษีจากเงินได้ของผู้ ขายข้าวมาเป็น            

การก าหนดให้ผู้ส่งออกน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้า น่าจะท าให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากมลูคา่การส่งออก

ข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึน้ และข้อมูลท่ีได้จากการย่ืนภาษีของผู้ ส่งออก น่าจะท าให้เกิดการไล่เรียง    

สอบทานภาษีของโรงสีได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย โดยเฉพาะหากมีการท าสญัญาหรือเอกสารหลกัฐาน

การซือ้ขายข้าวควบคูไ่ปด้วย 

 อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแนวปฏิบตัดิงักลา่วจะมีรายละเอียดบางประเด็นท่ีต้องพิจารณาเพิ่มเตมิ อาทิ  

- การปรับปรุงประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้า

ไมเ่คยมีการด าเนินการมาก่อน  

- การท่ีรายรับของผู้สง่ออกจะอยูใ่นรูปสกลุเงินตา่งประเทศ ในขณะท่ีการน าส่งภาษีอยู่ในรูปสกลุ    

เงินบาท ซึ่งคณะผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ควรใช้อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศแบบทันที  (Spot 

Rate) ของวันท่ีผู้ส่งออกได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำจากผู้ ซือ้เป็นอตัราแลกเปล่ียนส าหรับการแปลงรายได้ใน

สกลุเงินตา่งประเทศของผู้ส่งออกให้อยู่ในรูปเงินบาท โดยอัตรำแลกเปล่ียนที่ใช้ในกำรค ำนวณนัน้ให้ใช้

อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศแบบทันทีของอัตรำซือ้ถัวเฉล่ียที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ประกำศหรืออำจใช้อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศแบบทันทีของอัตรำซือ้ถัวเฉล่ียของ

ธนำคำรพำณิชย์ท่ีผู้ส่งออกใช้บริกำรก็ได้ โดยหากใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้

ประกาศจะมีข้อดีคือ เพราะผู้ส่งออกทกุรายใช้อตัราแลกเปล่ียนเดียวกนั จะไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ระหว่างผู้ ส่งออกแต่ละรายได้รับช าระเ งินค่าสินค้าในวันเดียวกัน และยังง่ายต่อการตรวจสอบ                  

โดยกรมสรรพากร แตห่ากใช้อตัราแลกเปล่ียนของธนาคารพาณิชย์ท่ีผู้ส่งออกใช้บริการจะมีข้อดีคือ เป็นอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีสอดคล้องกบัรายได้ท่ีผู้สง่ออกได้รับจริง 
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- ระยะเวลาของการรับรู้รายได้ของผู้ส่งออกว่า จะรับรู้รายได้เม่ือใด การรับรู้รายได้โดยเร็ว อาทิ 

เม่ือส่งสินค้าออกจากท่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัเก็บและตรวจสอบภาษีของรัฐ แต่ผู้ส่งออกอาจมีต้นทุน

ทางการเงินเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีหากรับรู้รายได้เม่ือผู้ส่งออกได้รับช าระเงินจากผู้ ซือ้ในต่างประเทศ จะท าให้   

การจดัเก็บภาษีของรัฐลา่ช้าออกไป เป็นผลเสียตอ่การประมาณการรายได้ของรัฐและการตรวจสอบภาษี 

 
5.3 สรุปทำงเลือกและควำมเหน็ของผู้วิจัยในประเดน็ปัญหำกำรหักภำษีเงนิได้ ณ ท่ีจ่ำย 0.75% 

แนวทางการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายของผู้ส่งออกข้าวตามค าสัง่ท่ี ท.ป.  4/2528 จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหำ หำกทัง้ผู้ส่งออกและโรงสีมีกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่ จ่ำยและมีกำรท ำบัญชีเพื่อเสียภำษี   

อย่ำงถูกต้อง แต่หากทัง้สองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบัติตามค าสั่งท่ี ท.ป.  4/2528      

อย่างตรงไปตรงมาแล้ว ก็จะเกิดการบิดเบือนในกลไกการก าหนดราคาซือ้ขายข้าวสาร ซึ่งจะส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดข้าวโลกท่ีมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูง 

กลา่วคือ การเปล่ียนแปลงของราคาข้าวเพียงเล็กน้อยสามารถสง่ผลกระทบให้ปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึน้

หรือลดลงเป็นอยา่งมาก 

 คณะผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% ไว้ 4 แนวทาง 

ได้แก่ 
 (1) ยดึแนวปฏิบัตเิดมิโดยปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายลงจากอัตราปัจจุบัน 

คณะผู้วิจยัมีความเห็นว่าแนวทางการยึดแนวปฏิบตัิเดิม โดยปรับลดอตัราการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเป็น

แนวทางท่ีสะดวกที่สุด เพราะไมมี่การเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบตัิทัง้ของภาครัฐและเอกชน การปรับลดอตัรา

การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีมีการปรับลดลงแล้วด้วย 

อย่างไรก็ดี การน าแนวทางดงักล่าวไปใช้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ระหว่างผู้ส่งออกท่ีมีและ

ไม่มีโรงสีเป็นของตนเองได้ทัง้หมด เป็นเพียงแต่กำรบรรเทำปัญหำเท่านัน้ และประสิทธิภำพในกำรลด
ควำมเหล่ือมล ำ้ระหว่ำงผู้ส่งออกท่ีมีโรงสีและผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสีของแนวทำงนีก้็จะปรับลดลงด้วย
หำกรำคำข้ำวปรับสูงขึน้ 
 (2) ยึดแนวปฏิบัติเดิมโดยไม่ยกเว้นการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดาและ
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และให้รวมถงึกรณีการซ้ือข้าวเปลือกมาสีเพ่ือส่งออก 
 การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ให้แก่บคุคลธรรมดาและกลุ่มเกษตรกร ควบคู่ไปกบัการหกัภาษีเงินได้ 

ณ ท่ีจ่าย ของนิติบุคคล สามารถลดปัญหาความเหล่ือมล า้ในการแข่งขนัระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มี

โรงสีเป็นของตนเองได้ทัง้หมด และยงัสอดคล้องกับนโยบายภาษีระยะยาวของประเทศท่ีต้องการให้บคุคล
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ธรรมดาและนิติบคุคลย่ืนภาษีอย่างครบถ้วน โดยใช้มาตรการภาษี อาทิ  negative income tax เพ่ือคืนเงิน

ให้กบัผู้ มีรายได้น้อย  

 อยา่งไรก็ดี ความยุง่ยากในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะการแยกแยะระหว่างข้าวเพ่ือการบริโภคในประเทศ

และข้าวเพ่ือการส่งออก อาจท าให้ประสิทธิภาพในการลดความเหล่ือมล า้ด้อยลง และการรณรงค์ให้

ประชาชนทุกคนย่ืนภาษีก็ยังเป็นเพียงแนวคิดท่ียังท าได้ยากในทางปฏิบัติในปัจจุบนั ทัง้นี ้คณะผู้ วิจัยมี

ความเห็นว่า แนวทางการหักภาษีจากบุคคลธรรมดาและกลุ่มเกษตรกรด้วยนัน้ จะประสบปัญหา           

หลายประการในทางปฏิบตั ิได้แก่ 

- การหักภำษีเงนิได้ ณ ที่จ่ำยจำกชำวนำที่ขำยข้ำวเปลือกส ำหรับกำรส่งออก เป็นการสร้าง

ภาระให้แก่ชาวนาท่ีจะต้องขอภาษีเงินได้คืน ณ สิน้ปี  ซึ่งไม่สอดคลัองกับพระราชบัญญัติการบัญชี          

พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดให้บคุคลธรรมดาไมมี่หน้าท่ีต้องจดัท าบญัชี 

- การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เฉพาะข้าวเปลือกท่ีจะน ามาสีเพ่ือส่งออก อาจสร้างความสบัสนกบั

ตลาดค้าข้าวภายในประเทศ กล่าวคือ หากเป็นข้าวเปลือกท่ีชาวนาขายให้กับโรงสีท่ีท าการส่งออกจะได้รับ

รายได้ต ่ากว่าข้าวเปลือกท่ีขายให้กับโรงสีท่ีสีขายในประเทศ ซึ่งท้ายท่ีสุดอาจท ำให้เกิดภำวะรำคำ

ข้ำวเปลือกสองรำคำส ำหรับข้ำวชนิดเดียวกันขึน้ 

- กรมสรรพากรมีควำมยุ่ งยำกในกำรตรวจสอบการหักภาษีเงินได้ดังกล่าวเป็นอย่างมาก       

ซึ่งความยุ่งยากในการตรวจสอบย่อมส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิลผลของแนวทางนีใ้นการลดความเหล่ือมล า้

ระหวา่งผู้สง่ออกท่ีมีและไมมี่โรงสีด้วย  
 (3) ยกเลิกการหักภาษีเงนิได้ ณ ท่ีจ่าย 
 คณะผู้ วิจัยเห็นว่า แม้แนวทางการยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายจะเป็นการแก้ไขปัญหา     

ความเหล่ือมล า้ระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกท่ีมีและไม่มีโรงสีได้ทัง้หมด แตแ่นวทางนีอ้าจส่งผลกระทบอย่างมาก

กบัภารกิจของกรมสรรพากร ทัง้ในด้านกระแสรายได้จากเงินหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีน าส่งรายเดือนท่ียกเลิกไป 

และกำรขำดเคร่ืองมือในกำรสอบทำนเงินได้ของโรงสี  โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีรัฐยังไม่มีช่องทาง        

การตรวจสอบภาษีอ่ืน ๆ อาทิ ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือ     

การตดิตามตรวจสอบเส้นทางการช าระเงินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี ้หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีภาระต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายเช่นเดียวกัน 

ร้องขอให้ยกเลิกการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ยด้วยแล้ว อาจสง่ผลอยา่งมากกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี

ของกรมสรรพากรในอนาคต  
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 (4) ยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย และให้ผู้ส่งออกน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้าแก่
กรมสรรพากร 
 คณะผู้ วิจยัเห็นว่า แนวทางท่ี 4 หรือการยกเลิกการหกัภาษิเงินได้ ณ ท่ีจ่ายโดยให้ผู้ส่งออกเป็น        

ผู้น าสง่ภาษีเงินได้ล่วงหน้าของตน น่าจะเป็นแนวทางท่ีแก้ไขปัญหำควำมเหล่ือมล ำ้ระหว่ำงผู้ส่งออกที่มี

โรงสีและผู้ส่งออกท่ีไม่มีโรงสี ในประเด็นเร่ืองกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่ จ่ำยได้ทัง้หมด เพราะเป็น

แนวทางท่ียกเลิกต้นเหตุของปัญหำ (การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายจากโรงสี) และน าเสนอเคร่ืองมือใหม ่

(การน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้าของผู้ส่งออก) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบอันใดต่อรำยได้ของภำครัฐและยังเป็น

เคร่ืองมือในกำรสอบทำนภำษีของโรงสีท่ีน่ำจะมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเดิม อีกทัง้เป็นแนวทางท่ีง่ำยต่อ

กำรตรวจสอบโดยภาครัฐ เพราะผู้ ส่งออกข้าวสารทุกรายต้องขออนุญาตส่งออกข้าวกับกรมการค้า

ตา่งประเทศ กรมศลุกากรเองก็มีข้อมลูการส่งออกข้าวของผู้ส่งออกอยู่แล้ว ดงันัน้ หากมีการประสานข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานของรัฐทัง้สามแห่ง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศลุกากร ก็จะ   

ท าให้ภาครัฐสามารถจดัเก็บภาษีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็เม็ดเตม็หน่วยมากขึน้ด้วย 

 อย่างไรก็ดี แนวทางการจัดเก็บภาษีล่วงหน้านีย้งัไม่เคยมีการปฏิบตัิมาก่อน การน ามาประยุกต์ใช้  

จงึอาจท าได้ยาก โดยต้องมีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรและจดัท าระบบเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีและหนว่ยงานท่ีดแูลการผลิตและสง่ออกข้าวก่อนท่ีจะปฏิบตัไิด้จริง 

 จากข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ระหว่างผู้ ส่งออกท่ีมีโรงสีและผู้ ส่งออกท่ีไม่มีโรงสี     

เป็นของตนเองอนัเกิดจากการหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 0.75% จะเห็นว่า แนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหา       

ความเหล่ือมล า้ดงักล่าวได้ทัง้หมด ได้แก่ การยกเลิกการหกัภาษีเงินได้  ณ ท่ีจ่าย (แนวทางท่ี 3) การยกเลิก

การหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย พร้อมทัง้ให้ผู้ส่งออกน าส่งภาษีเงินได้ล่วงหน้า  (แนวทางท่ี 4) และการหกัภาษี 

เงินได้ ณ ท่ีจ่าย กับการซือ้ขายข้าวท่ีสีเพ่ือการส่งออก โดยรวมถึงการซือ้ขายจากบุคคลธรรมดาและ         

กลุ่มเกษตรกรด้วย (แนวทางท่ี 2) แตแ่นวทางเหล่านีมี้อุปสรรคในการปฏิบตัิ อาทิ การยกเลิกการหกัภาษี  

เงินได้ ณ ท่ีจ่าย จะท าให้รัฐขาดเคร่ืองมือในการตรวจสอบภาษี การก าหนดให้ผู้ส่งออกน าส่งภาษีล่วงหน้า

ต้องมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อีกหลายประการ ส่วนการหักภาษีเงินได้      

ณ ท่ีจา่ย กบับคุคลธรรมดาและกลุม่เกษตรกร นา่จะบงัคบัใช้ได้ยาก  

 ดงันัน้ การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ดงักล่าวเบือ้งต้นในระยะสัน้อาจกระท าได้โดยการลดอตัรา

ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย (แนวทางท่ี 1) ซึ่งแม้จะเป็นวิธีการท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัง้หมดก็ตาม แต่เป็น

วิธีการท่ีทกุฝ่ายเห็นตรงกนัท่ีสดุในปัจจบุนั โดยอาจพิจารณาการลดอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย จนกระทัง่
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รัฐมีกลไกการตรวจสอบภาษีเพียงพอท่ีจะยกเลิกภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย หรือสามารถรณรงค์ให้ประชาชน  

ทกุคนย่ืนภาษี เพ่ือท่ีจะจดัเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย จากบุคคลธรรมดาและกลุม่เกษตรกรได้ 

 ทัง้นี ้การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ส าหรับข้าว จะท าให้บทบาทของอัตราภาษีดังกล่าว       

ในการก าหนดราคาซือ้ขายข้าวระหว่างกนัในประเทศลดลง ช่วยลดความเหล่ือมล า้ระหว่างผู้ส่งออกข้าวท่ีมี

และไม่มีโรงสีเป็นของตนเองในการก าหนดราคาขายข้าวในต่างประเทศ และลดข้อกล่าวหาท่ีว่า ผู้ ส่งออก 

บางกลุ่มกดราคาขายข้าวไทยในต่างประเทศ ส่วนสินค้าเกษตรประเภทอ่ืน ๆ แม้ไม่มีประเด็นเก่ียวกับ    

ความเหล่ือมล า้ในการก าหนดราคาขายในตลาดโลก การลดอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ก็จะท าให้

สภาพคลอ่งของผู้ประกอบธุรกิจซือ้ขายสินค้าเกษตรมีมากขึน้ ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีระดบัราคาและ

สว่นตา่งก าไรของสินค้าโภคภณัฑ์และสินค้าเกษตรอยู่ในระดบัต ่า อาจจะส่งผลดีตอ่การซือ้ขายสินค้าเกษตร

ของไทยไมม่ากก็น้อย 
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ภำคผนวก 1 
ตัวอย่ำงใบส่ังซือ้สินค้ำเดิมระหว่ำงผู้ส่งออกกับหยง 
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ภำคผนวก 2 
ใบค ำส่ังซือ้ (PO) รูปแบบใหม่ ระหว่ำงโรงสีและผู้ส่งออก 

 
      เลขที่ใบสัง่ซือ้...................................... 

       วนัท่ี................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ซือ้ได้ตกลงซือ้สนิค้ากบัผู้ขายตามรายการและเง่ือนไขด้านลา่งนี ้

 

เงื่อนไข : - สถานท่ีสง่สนิค้า........................................................................................... 

 - ก าหนดเวลาการสง่มอบสนิค้าวนัท่ี....................................หรือภายใน........วนันบัแตว่นัท่ีได้รับใบสัง่ซือ้นี ้

 - การช าระเงินทัง้หมดภายใน.....................วนั หลงัสง่มอบครบหรือแบง่ช าระเป็นงวด ดงันี ้

จ านวน............บาทภายหลงัจากสง่มอบสนิค้าจ านวน...................... 

จ านวน.............บาทภายหลงัจากสง่มอบสนิค้าจ านวน..................... 

 - ก าหนดวนัรับเช็ค ภายใน……วนั หลงัสง่มอบครบ สัง่จา่ยในนาม....................................................... 

 - ราคานีร้วมภาษีหกั ณ ที่จา่ย 0.75% แล้ว 

 - ออกใบเสร็จในนาม........................................................................................................................ 

 - อื่นๆ.............................................................................................................................................. 

 

 

(...................................................)  (.......................................................)  (…………………………)   

ผู้ขาย          ผู้ซือ้                   พยาน 

           ประทบัตรา      ประทบัตรา   

รหสัการขาย รายการสนิค้า จ านวน หนว่ย ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

       

บริษัทผู้ซือ้ ......................................................................................................................................................... 
ที่อยู.่................................................................................................ โทร........................................................... 
โทรสาร.....……………………………………………......ผู้มีอ านาจลงนาม............................................................ 

บริษัทผู้ขาย ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู.่................................................................................................ โทร........................................................... 

โทรสาร.....……………………………………………......ผู้มีอ านาจลงนาม............................................................ 

นายหน้า ....................................................................................................................................................... 
ที่อยู.่...........................................................................................โทร........................โทรสาร.....………………… 
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ข้อก ำหนดผูกพันตำมค ำส่ังซือ้ (Covenants of PO) 
1. ค าสัง่ซือ้ (Purchasing Order) ฉบบันีถื้อเป็นค าเสนอท่ีผู้ ซือ้เสนอไปยงัผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง 

ผู้ขายจะโอนสิทธิตาม PO นีแ้ก่บุคคลภายนอกมิได้ และผู้ ซือ้สามารถเพิกถอนค าเสนอเม่ือไรก็ได้ก่อนท่ี
ผู้ขายจะท าค าสนองตอบรับตามวิธีการท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 2 

2. ผู้ ขายจะตอบรับเพ่ือให้เกิดเป็นสัญญาซือ้ขายระหว่างกันต้องด าเนินการตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
เทา่นัน้ 

2.1 ให้ผู้ขายโดยผู้ มีอ านาจกระท าการลงนามตอบรับค าเสนอตาม PO ในต้นฉบบัและคูฉ่บบัท่ีส่ง
มาแล้ว และแจ้งให้ผู้ ซือ้ทราบทางแฟกซ์ หรืออีเมล์หรือส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ใน PO นี ้
และ 

2.2 ให้ผู้ขายจดัส่งคู่ฉบบั PO ท่ีได้ลงนามแล้วแก่ผู้ ซือ้โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ของผู้ ซือ้
ตามท่ีระบไุว้ใน PO นี ้

เม่ือได้ด าเนินการนีแ้ล้วให้ถือว่าสัญญาซือ้ขายข้าวเกิดขึน้และมีผลบงัคบันับแต่วนัท่ีผู้ ขายได้แจ้งให้     
ผู้ ซือ้ทราบตามข้อ 2.1 แล้ว 

3. คา่นายหน้าในการซือ้ขายข้าวสารตามค าสัง่ซือ้นี ้(หากมี) เป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ขายกบันายหน้า 
โดยผู้ขายเป็นผู้ออกคา่นายหน้าแตเ่พียงผู้ เดียว ผู้ ซือ้ไมมี่สว่นร่วมรับรู้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

4. เม่ือผู้ ซือ้ได้แจ้งให้ผู้ ขายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 3 วันว่าประสงค์จะขอตรวจสอบ 
ความมีอยูจ่ริงและคณุภาพของข้าวสารท่ีซือ้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาและอ านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ ซือ้หรือผู้แทนของผู้ ซือ้ได้เข้าตรวจสอบข้าวสารตามท่ีตกลงซือ้ขายกนันีภ้ายในเวลาท าการของผู้ขาย 

5. ผู้ ซือ้ตกลงจดัเตรียมสถานท่ีเก็บรักษา คนงาน เคร่ืองชั่งน า้หนกัและอปุกรณ์ในการขนย้ายข้าวสาร 
ให้พร้อม และเม่ือผู้ขายเร่ิมต้นสง่มอบข้าวสารให้แก่ผู้ ซือ้แล้ว ผู้ ซือ้ต้องรับมอบข้าวสาร ชัง่น า้หนกัและขนย้าย
ลงจากพาหนะน าสง่เข้าเก็บรักษาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาโดยผู้ ซือ้จะเป็นผู้ รับภาระ
คา่ใช้จ่ายในการชัง่น า้หนกั คา่แรงกรรมกร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการรับมอบแตเ่พียง
ฝ่ายเดียว 

6. ถ้าผู้ ซือ้ไมอ่าจรับมอบข้าวสารให้เสร็จภายในก าหนดเวลาเป็นเหตใุห้รถยนต์บรรทกุหรือพาหนะอ่ืนท่ี
บรรทกุข้าวสารต้องจอดรอการรับมอบตอ่ไป ผู้ ซือ้ยินยอมชดใช้เงินให้แก่ผู้ ขายอนัเกิดจากความล่าช้านีท้ัง้สิน้ 
เว้นแตจ่ะเป็นเพราะเหตสุดุวิสยัหรือความลา่ช้านีเ้กิดขึน้เพราะความผิดของผู้ขาย 

7. เม่ือผู้ ขายเร่ิมต้นส่งมอบข้าวสารแล้ว ผู้ ซือ้จะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพของข้าวสารทันที       
โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน……วนันบัแต่การส่งมอบเสร็จสิน้ แตห่ากการตรวจคณุภาพข้าวสาร
ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จอันมิได้เกิดจากความผิดของฝ่ายผู้ ซือ้ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ ซือ้สามารถกันเงิน    
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คา่ข้าวสารท่ีต้องช าระไว้ได้ไม่เกินร้อยละ............ของมลูคา่ท่ีส่งมอบและจะคืนเงินส่วนท่ีกนัไว้นีใ้ห้แก่ผู้ขาย
ภายในก าหนด 7 วนัเม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจคณุภาพข้าวสารแล้วเสร็จ  

8. ถ้าผู้ ขายไม่เร่ิมต้นส่งมอบหรือไม่อาจส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ ซือ้ครบถ้วนภายในเวลาท่ีก าหนดหรือมี
พฤติการณ์เป็นท่ีเช่ือแน่ได้ว่าผู้ ขายไม่สามารถส่งมอบข้าวสารท่ีซือ้ขายนีไ้ด้ ผู้ ซื อ้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทัง้หมดหรือเฉพาะส่วนข้าวสารท่ียงัไม่ได้ส่งมอบได้ตามแต่ผู้ ซือ้จะเห็นสมควร และผู้ขายยินยอมชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้ ซือ้อนัเกิดจากการยกเลิกการยกเลิกสญัญาดงักลา่ว 
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ภำคผนวก 3 
หนังสือโอนสิทธิ 

 
 หนงัสือนีท้ าขึน้ท่ี……………………………………………..…………เม่ือวนัท่ี……………………..
ระหว่าง…………………………………………………..ส านักงานตัง้อยู่ ท่ี…………………………………  
ผู้ มีอ านาจลงนาม...............................ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………………….……….
ออกให้ ณ………………………….เม่ือวันท่ี……………………………………………ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“ผู้โอนสิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง กบั ………………………………… ส านกังานตัง้อยู่ท่ี…………………………….…
ผู้ มีอ านาจลงนาม................................ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………………….ออกให้   
ณ …………..……………………..เม่ือวนัท่ี……….…………………..ซึ่งตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้รับโอนสิทธิ” 
อีกฝ่ายหนึง่ ทัง้สองฝ่ายตกลงท าหนงัสือนีข้ึน้ไว้เพ่ือแสดงวา่  
 ข้อ 1. โดยท่ีผู้ โอนสิทธิเป็นคูส่ญัญาในฐานะผู้ขายกบั……………………………………………… 
ตามส ำเนำสัญญำซือ้ขำย/เอกสำรค ำส่ังซือ้ เลขท่ี……………………….ลงวันท่ี…….............……….    
ท่ีแนบท้ายหนงัสือนี ้และเม่ือผู้ โอนสิทธิปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายดงักล่าว ถกูต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว   
ผู้ โอนสิท ธิจะไ ด้ รับ เ งินตามสัญญาซื อ้ขายนัน้จาก……………………………………...เ ป็นจ านวน
เงิน………………………..บาท (……………………………………..) 
 ข้อ 2. ผู้ โอนสิทธิตกลงโอนสิทธิท่ีจะได้รับเงินจาก………………………………………………….. 
ตามจ านวนในข้อ 1. ให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิและผู้ รับโอนสิทธิตกลงรับโอนสิทธิดงักล่าวด้วย  
 ข้อ 3. ผู้ โอนสิทธิตกลงว่า หาก……………………………………………….ไม่ช าระเงินจ านวนใน
ข้อ 1. เพราะความบกพร่องผิดพลาดของผู้ โอนสิทธิก็ดี หรือเพราะเหตกุรณีอ่ืนใดก็ดี และผู้ โอนสิทธิไม่ได้รับ
เงินตามสิทธิท่ีผู้ โอนสิทธิโอนให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิตามหนงัสือนีแ้ล้ว ผู้ โอนสิทธิตกลงยอมช าระเงินจ านวนใน   
ข้อ 1. ให้แก่ผู้ รับโอนสิทธิจนครบถ้วนในทนัที เม่ือผู้ รับโอนสิทธิแจ้งให้ผู้ โอนสิทธิทราบ  
 ผู้ โอนสิทธิ และผู้ รับโอนสิทธิทราบข้อความแห่งหนงัสือนีดี้โดยตลอดแล้ว ทัง้สองฝ่ายจึงลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐานส าคญัตอ่หน้าพยาน  
  
ลงช่ือ……………………………..ผู้ โอนสิทธิ ลงช่ือ……………………………ผู้ รับโอนสิทธิ 
     (………………………………..)       (………………………………..) 
ลงช่ือ……………………………..พยาน  ลงช่ือ……………………………..พยาน  
     (………………………………..)       (………………………………..) 
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ภำคผนวก 4 
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 

PROMISSORY NOTE 
 

เลขท่ี__________     สถานท่ีออกตัว๋_________________________ 
       
         วนัท่ี____________________ 
         Date 
 ในวนัท่ี____________________ข้าพเจ้า______________________________________________ 
สญัญาจะจา่ยเงินจ านวน_______________________ (__________________________________________) 
และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ______ ตอ่ปี แก่ ________________________________________________ 
 
       __________________________ผู้ออกตัว๋ 
           
      (__________________________) 
       ผู้ มีอ านาจลงนาม 
        
 
     เพ่ือ_________________________________________ 
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ภำคผนวก 5 
ร่ำงสัญญำซือ้ขำยข้ำว 

 

สญัญาซือ้ขายข้าวสาร 

 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ท่ี ..................................... เลขท่ี ............... ถนน ........................................  

อ าเภอ.............................. จงัหวดั ......................... เม่ือวนัท่ี.......เดือน.......................พศ............ ระหว่าง 

.................(โรงสี).....................โดย .............................................ผู้ มีอ านาจกระท าการ ตัง้อยู่เลขท่ี.......... 

หมู่ท่ี............. ถนน ............................................ ต าบล/แขวง ...................................................... 

อ าเภอ/เขต............................... จงัหวดั............................... ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่  “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง 

กบั .....................(ผู้ ซือ้).......................... โดย .............................................ผู้ มีอ านาจกระท าการตัง้อยู่

เลขท่ี....................... หมู่ท่ี........... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ....... ................................... 

อ าเภอ/เขต............................... จงัหวดั.......................... ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้เรียกวา่  “ผู้ ซือ้”  อีกฝ่ายหนึง่  

 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท าสญัญากนัดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

 

ข้อ 1. ข้าวสารและราคาท่ีตกลงซือ้ขาย 

 ผู้ขายตกลงขายและผู้ ซือ้ตกลงซือ้ข้าวสารจ านวนรวมทัง้สิน้.............................(.......................) ตนั 

(น า้หนักท่ีระบุรวมน า้หนักกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกระสอบแล้ว)  ในราคาตันละ 

...................... บาท (.............................) เป็นราคาซือ้ขายทัง้สิน้...................... บาท (............................) 

ตามรายการดงันี ้

  1.1 ชนิดข้าว .............................. คณุภาพ..................... (ระบตุามข้อตกลง)................... 

จ านวน........................ (.......................) ตนั ราคาเนือ้ข้าวรวมกระสอบตนัละ...................................บาท 

(...........................) มลูคา่รวม...................................บาท (..........................................................)  

  1.2 ชนิดข้าว..............................คณุภาพ.......................(ระบตุามข้อตกลง).....................

จ านวน........................ (.......................) ตนั ราคาเนือ้ข้าวรวมกระสอบตนัละ...................................บาท 

(...........................) มลูคา่รวม...................................บาท (..........................................................) 

  1.3 ..................ฯลฯ....................... 
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  ผู้ขายรับรองว่าข้าวสารท่ีซือ้ขายทัง้หมดเก็บรักษาไว้ ณ .............................................. 

ตามรายละเอียดของสถานท่ีเก็บรักษาตามเอกสารผนวกหมายเลข........ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานีด้้วย 

  ก่อนถึงก าหนดส่งมอบตามข้อ 2. ผู้ ซือ้หรือตวัแทนท่ีผู้ ซือ้แตง่ตัง้มีสิทธิเข้าตรวจสอบความมี

อยูจ่ริงและคณุภาพของข้าวสารท่ีซือ้ขาย ณ สถานท่ีเก็บรักษาตามท่ีระบไุว้ข้างต้นได้ โดยผู้ ซือ้จะต้องแจ้งเป็น

หนงัสือให้ผู้ขายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ....... วนั 

 

ข้อ 2. สถานท่ีสง่มอบ และก าหนดเวลาสง่มอบ 

 ผู้ขายจะต้องเร่ิมต้นส่งมอบข้าวสารท่ีตกลงซือ้ขายกนันีแ้ก่ผู้ ซือ้ ณ สถานท่ี...................................

(ระบุสถานที่รับมอบ)............................................  ตามเอกสารผนวกหมายเลข..........ภายใน...........วนั 

นบัแตว่นัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้

 (ระยะเวลาเร่ิมต้นส่งมอบดงักล่าวอาจก าหนดตามข้อตกลงระหว่างผู้ซ้ือผู้ขายได้อีกหลายประการ 
เช่น) 

 ภายใน...........วนั นบัแต่วนัทีผู่ซ้ื้อช าระเงินมดัจ า (กรณีมีวางมดัจ า) หรือ 

 ภายใน........... วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ ซือ้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ขายทราบแตต้่องแจ้งภายใน

.............วนันบัแต่วนัที่ท าสญัญาฉบบันี้ (กรณีที่ผู้ซ้ือต้องเตรียมสถานที่รับมอบให้
พร้อมก่อนผูข้ายส่งมอบสินคา้ หรือ 

 ภายในวนัที.่.......................................... (กรณีทีต่กลงวนัส่งมอบตามปฏิทิน) 

 และผู้ขายมีหน้าท่ีต้องน าส่งข้าวสารแก่ผู้ ซือ้อย่างตอ่เน่ืองจนครบจ านวนท่ีซือ้ขายภายในระยะเวลา

สง่มอบท่ีก าหนด ดงันี ้

ก. ข้าวสารจ านวนไมเ่กิน..........ตนั ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน.....วนั 

ข. ข้าวสารจ านวนตัง้แต.่..........ตนัแตไ่ม่เกิน..........ตนั ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน

.....วนั 

ค. ข้าวสารจ านวนตัง้แต.่..........ตนัขึน้ไป ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน.....วนั 

 ผู้ ซือ้มีหน้าท่ีต้องเตรียมสถานท่ีเก็บรักษา คนงาน เคร่ืองชั่งน า้หนักและอุปกรณ์ในการขนย้าย

ข้าวสารให้พร้อม และเม่ือผู้ขายเร่ิมต้นส่งมอบข้าวสารให้แก่ผู้ ซือ้แล้ว ผู้ ซือ้ต้องรับมอบข้าวสาร ชัง่น า้หนกัและ

ขนย้ายลงจากพาหนะน าส่ง เข้าเก็บรักษาในโกดงัท่ีระบุไว้ข้างต้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้แล้วเสร็จภายใน

ก าหนดเวลาดงักลา่วข้างต้น 
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 ทัง้นี.้.........ผู้ ซือ้ (หรือ) ผู้ ขาย.........จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าชั่งน า้หนัก และ

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการรับมอบ และขนย้ายแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

 หรือ ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงจะร่วมกนัรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าชัง่น ้าหนกั 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการรับมอบ และขนย้ายด้วยกนัฝ่ายละ
คร่ึง   

 ถ้าเป็นความผิดของผู้ ซือ้ท่ีไม่อาจรับมอบข้าวสารให้เสร็จภายในก าหนดเวลาเป็นเหตุให้รถยนต์

บรรทกุหรือพาหนะอ่ืนท่ีบรรทุกข้าวสารต้องจอดรอการรับมอบต่อไปและผู้ขายมิได้ใช้สิทธิบอกสญัญาตาม  

ข้อ 5 ผู้ ซือ้จะต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ขายวนัละ..........บาท ตอ่คนัรถหรือต่อพาหนะท่ีบรรทุก และ    

ผู้ ซือ้ต้องรับผิดในบรรดาคา่ใช้จ่าย ค่าแรงกรรมกร คา่เสียหายอ่ืนใดอนัเกิดจากการรับมอบล่วงเวลาแตเ่พียง  

ผู้ เดียวทัง้สิน้ และไมเ่ป็นเหตท่ีุท าให้ผู้ขายประวิงการช าระราคาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 และผู้ ซือ้ไม่มีสิทธิขอ

ขยายระยะเวลารับมอบตามข้อ 7 ด้วย 

  

ข้อ 3. การรับมอบและตรวจรับ 

  ผู้ ขายจะต้องท าเอกสาร (ใบ Invoice) ระบุรายละเอียดของข้าวสารท่ีซือ้ขายกันนีต้าม    

แบบพิมพ์ท่ีก าหนด (เอกสารผนวกหมายเลข......) และส่งให้แก่ผู้ ซือ้ล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิมต้นท าการส่งมอบ    

ไมน้่อยกวา่.......วนั เพ่ือให้ผู้ ซือ้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของค าสัง่ซือ้ รายการข้าวสารท่ีจะส่งมอบและ

สามารถจดัเตรียมสถานท่ีเก็บรักษา คนงาน เคร่ืองชัง่น า้หนกัและอปุกรณ์ในการขนย้ายข้าวสารให้พร้อม  

  ในการรับมอบข้าวสารนัน้ ผู้ ซือ้ได้แต่งตัง้ให้บุคคลดังต่อไปนี เ้ป็นตัวแทนของผู้ ซือ้ใน        

การรับมอบ โดยให้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ซือ้ในเอกสารใดท่ีเก่ียวข้องกบัการรับมอบข้าวสารได้ คือ 

ก. นาย...........................ถือบตัรประชาชนเลขท่ี.......................... และ / หรือ 

ข. นาย...........................ถือบตัรประชาชนเลขท่ี..........................   

  เม่ือผู้ขายเร่ิมต้นสง่มอบข้าวสารแล้ว ผู้ ซือ้จะต้องท าการตรวจสอบคณุภาพของข้าวสารทนัที 

โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและมาตรฐานการตรวจสอบคณุภาพท่ีก าหนดไว้ (เอกสาร

ผนวกหมายเลข.......)  

 

ข้อ 4. การช าระเงิน 
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             เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบข้าวสารครบถ้วนตามสญัญาแล้วผู้ ซือ้ตกลงช าระเงินค่าข้าวสารจ านวน

........................บาท ให้แก่ผู้ขาย ภายในก าหนดเวลา...........วนั นบัแตว่นัรับมอบข้าวสารครบถ้วน หรือนบั

แตว่นัท่ีครบก าหนดต้องรับมอบให้แล้วเสร็จตามข้อ ๒. โดยจะช าระเป็น 

 เงินโอนเข้าบญัชีของผู้ขาย ณ ธนาคาร.............................................................

บญัชีเลขท่ี......................... หรือ 

 ช าระเป็นเช็คของธนาคาร........................................ หรือ 

 ช าระเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามแบบพิมพ์ท่ีก าหนด (เอกสารผนวกหมายเลข.......) 

 (ระยะเวลาช าระเงินดงักล่าวอาจก าหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ื้อผูข้ายได้อีกหลายประการ เช่น) 
 ช าระเป็นงวด ๆ ตามวนัปฏิทินทีก่ าหนด หรือ 
 ภายใน........... วนั นบัแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้ 

 ภายใน...........วนั นบัแต่วนัทีว่างเงินมดัจ า 

  หากการตรวจคณุภาพข้าวสารไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดได้ก่อนถึงก าหนดช าระเงินข้างต้นอนัมิได้เกิดจากความผิดของฝ่ายผู้ ซือ้ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ ซือ้สามารถ

กนัเงินคา่ข้าวสารท่ีต้องช าระไว้ได้ร้อยละ............ แตส่่วนท่ีเหลือต้องช าระแก่ผู้ขายภายในก าหนด..............

วนั เม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจคณุภาพข้าวสารแล้วเสร็จ  

  ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ตรวจคณุภาพแล้วเห็นว่าข้าวสารท่ีส่งมอบมีคณุภาพต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ผู้ ซือ้มีสิทธิหกัราคาค่าซือ้ออกได้ตามท่ีเป็นจริง แตถ้่าผู้ขายโต้แย้ง ให้ทัง้สองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อ

พิพาทตามท่ีก าหนดในข้อ 8.  

 

ข้อ 5 หน้าท่ีและความรับผิดของคูส่ญัญา 

  ถ้าผู้ ขายไม่เร่ิมต้นส่งมอบข้าวสาร หรือไม่อาจส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ ซือ้ครบถ้วนภายใน

ก าหนดเวลาตามข้อ 2 หรือมีพฤตกิารณ์เป็นท่ีเช่ีอแน่ได้ว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบข้าวสารท่ีซือ้ขายนีไ้ด้ หรือ

ผู้ขายปฏิบตัิผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ ซีอ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาทัง้หมดหรือเฉพาะส่วนข้าวสารท่ียงัไม่ได้ส่ง

มอบหรือช าระราคา และริบหลกัประกนัตามสญัญาข้อ 6 ได้ตามแตผู่้ ซือ้จะเห็นสมควร 

  ถ้าผู้ ซือ้ไม่รับมอบและขนย้ายข้าวสาร หรือรับมอบและขนย้ายข้าวสารไม่ครบจ านวนตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญาข้อ 2 หรือมีพฤติการณ์เป็นท่ีเช่ีอแน่ได้ว่าผู้ ซือ้ไม่สามารถรับมอบข้าวสารและ

ช าระราคาข้าวสารท่ีซือ้ขายนีไ้ด้ หรือผู้ ซือ้ปฏิบตัิผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาทัง้หมด
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หรือเฉพาะสว่นข้าวสารท่ียงัไม่ได้ม่ได้รับมอบหรือช าระราคา และริบหลกัประกนัตามสญัญาข้อ 6 ได้ตามแต่

ผู้ขายจะเห็นสมควร 

  ไมว่า่เป็นกรณีท่ีผู้ขายบอกเลิกสญัญาหรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้ขายได้น าข้าวสารตามสญัญาข้อ 1 

เฉพาะส่วนท่ีผู้ ซือ้ไม่ช าระราคาและไม่รับมอบไปขายให้แก่บุคคลอ่ืน หากได้ราคาต ่ากว่าราคาซือ้ขายตาม

สญัญานี ้ผู้ ซือ้ยินยอมรับผิดชดใช้เงินส่วนต่างระหว่างราคาขายตามสญัญานีก้ับราคาขายให้แก่บุคคลอ่ืน

ทัง้สิน้ และผู้ขายยงัอาจใช้สิทธิบงัคบัเอากบัหลกัประกนัตามข้อ 6 ได้ด้วย 

 

ข้อ 6 หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา (ถ้ามี) 

  ก .  ใ น ขณะท า สัญญา นี ้ ผู้ ซื ้อ ไ ด้ น า เ งิ น ส ดห รื อ หนั ง สื อ ค า้ ป ร ะ กั น ธ น า ค า ร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ลงวัน ท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 

(....................................................................................) ซึ่งคิดเป็นจ านวนร้อยละ...... ของมลูคา่ข้าวสาร

ท่ีซือ้ขายตามสญัญาข้อ 1 มามอบให้ผู้ขายยดึถือไว้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญานี ้  

  ข .   ใ นขณะท า สัญญา นี  ้ ผู้ ข า ย ไ ด้น า เ งิ นสดห รื อหนั ง สื อค า้ ป ร ะกัน ธนาคา ร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ลงวัน ท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 

(....................................................................................)ซึ่งคิดเป็นจ านวนร้อยละ..... ของมลูคา่ข้าวสารท่ี

ซือ้ขายตามสญัญาข้อ 1 มามอบให้ผู้ขายยดึถือไว้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญานี ้  

หากหลกัประกนัตามวรรคแรกลดน้อยลงไมว่า่ด้วยเหตใุด ผู้ วางหลกัประกนัจะต้องน าหลกัประกนัมาเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน หรือน ามาเปล่ียนให้ใหม่ตามท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งก าหนดภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการ นบัแต่

ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือ 

หลักประกันท่ีผู้ ซือ้หรือผู้ ขายน ามามอบให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้เม่ือผู้ วาง

หลกัประกนัพ้นจากข้อผกูพนัทัง้ปวงตามสญัญาแล้ว 

 

ข้อ 7 การขอขยายเวลาสง่มอบหรือรับมอบ 

  ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่ง ซึ่งผู้ ขายไม่ต้องรับผิดชอบตาม

กฎหมาย เป็นเหตใุห้ผู้ ขายม่สามารถส่งมอบข้าวสารได้ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสญัญานี ้ผู้ ขายมี

สิทธิขอขยายเวลาส่งมอบมอบได้ไม่เกิน.......วนั โดยจะต้องแจ้งเหตุสุดวิสยัหรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อม

หลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่..... วนั 
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  ในกรณีท่ีมีเหตสุุดวิสยัหรือเหตจุากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่ง ซึ่งผู้ ซือ้ไม่ต้องรับผิดชอบตาม

กฎหมาย เป็นเหตใุห้ผู้ ซือ้ไมส่ามารถรับมอบข้าวสารได้ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญานี ้ผู้ ซือ้มีสิทธิ

ขอขยายเวลารับมอบได้ไม่เกิน.......วนั โดยจะต้องแจ้งเหตุสุดวิสยัหรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อมหลกัฐาน

เป็นหนงัสือให้ผู้ขายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่..... วนั  

 

ข้อ 8 การระงบัข้อพิพาท (ถ้ามี) 

  ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทระหว่างผู้ ซือ้กับผู้ขาย คูส่ญัญาตกลงกนัให้เสนอข้อพิพาทอนัเก่ียวกับ

ประเด็นพิพาททัง้ปวงให้อนุญาโตตลุาการคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้ ชีข้าดต่อไปตามกระบวนพิจารณาท่ี

กฎหมายก าหนด โดย 

  กรณีตัง้อนญุาโตตลุาการคนเดียวจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกนัจากผู้ ซือ้และผู้ขาย 

  กรณีตัง้อนญุาโตตลุาการหลายคน ให้ผู้ ซือ้และผู้ขายเสนอช่ืออนุญาโตตลุาการฝ่ายละหนึ่ง

คน แล้วให้อนญุาโตตลุาการท่ีได้รับการแตง่ตัง้นัน้ร่วมกนัก าหนดเลือกอนญุาโตตลุาการภายนอกอีกหนึ่งคน

เพ่ือร่วมเป็นองค์คณะอนญุาโตตลุาการ 

  การแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการให้ท าเป็นหนงัสือ และให้ผู้แตง่ตัง้ลงนามไว้เป็นส าคญั 

สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลง

ลายมือช่ือและประทบัตรา (หากมี) ตอ่หน้าพยานข้างท้ายนี ้เป็นส าคญั และตา่งฝ่ายตา่งยดึถือไว้คนละฉบบั 

 

 

     ลงช่ือ.................................................................ผู้ขาย 

      (........................................................) 

     ลงช่ือ..................................................................ผู้ ซือ้ 

      (........................................................)         

     ลงช่ือ.................................................................พยาน 

      (........................................................) 

     ลงช่ือ.................................................................พยาน 

      (........................................................) 
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เนือ้ควำมแห่งสัญญำ ค ำอธิบำย 
ข้อ 1. ข้ำวสำรและรำคำที่ตกลงซือ้ขำย 

 ผู้ขายตกลงขายและผู้ซือ้ตกลงซือ้ข้าวสารจ านวนรวมทัง้สิน้

............................................. (.......................) ตนั ( น า้หนกัที่ระบรุวมน า้หนกักระสอบ

หรือบรรจภุณัฑ์ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกระสอบแล้ว) ในราคาตนัละ ...................... บาท 

(.............................) เป็นราคาซือ้ขายทัง้สิน้...................... บาท 

(.....................................) ตามรายการดงันี ้

  1.1 ชนิดข้าว..............................คณุภาพ....................... (ระบตุาม

ข้อตกลง).....................จ านวน........................ (.......................) ตนั ราคาเนือ้ข้าวรวม

กระสอบตนัละ...................................บาท (...........................) มลูคา่รวม

...................................บาท (..........................................................)  

  1.2 ชนิดข้าว..............................คณุภาพ....................... (ระบตุาม

ข้อตกลง).....................จ านวน........................ (.......................) ตนั ราคาเนือ้ข้าวรวม

กระสอบตนัละ...................................บาท (...........................) มลูคา่รวม

...................................บาท (..........................................................) 

                              1.3 ..................ฯลฯ....................... 

 ผู้ขายรับรองวา่ข้าวสารที่ซือ้ขายทัง้หมดเก็บรักษาไว้ ณ ................................   ตาม

รายละเอียดของสถานที่เก็บรักษาตามเอกสารผนวกหมายเลข ........ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ

สญัญานีด้้วย 

 

 เพื่อก าหนดชนิด ประเภท ปริมาณ ของข้าวสารท่ีตกลงซือ้ขายกนัให้ชดัเจน 

โดยระบนุ า้หนกัข้าวให้รวมถึงกระสอบหรือบรรจภุณัฑ์ด้วย 

 คณุภาพข้าวให้ระบตุามทีคู่ส่ญัญาต้องการ เช่น สข้ีาว จ านวนเมลด็ที่หกั 

ความชืน้ ความนุม่ ปริมาณแป้ง ฯลฯ 

 ยิ่งกวา่นีย้งัมกีารระบสุถานท่ีเก็บรักษาข้าวสาร(ก่อนสง่มอบ) เพื่อให้ผู้ซือ้

สามารถตรวจสอบปริมาณ คณุภาพข้าวลว่งหน้าได้ด้วย 
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เนือ้ควำมแห่งสัญญำ ค ำอธิบำย 

  ก่อนถึงก าหนดสง่มอบตามข้อ 2 ผู้ซือ้หรือตวัแทนที่ผู้ซือ้แตง่ตัง้มีสทิธิเข้า

ตรวจสอบความมีอยูจ่ริงและคณุภาพของข้าวสารท่ีซือ้ขาย ณ สถานท่ีเก็บรักษาตามที่ระบไุว้

ข้างต้นได้ โดยผู้ซือ้จะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ขายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ....... วนั 
ข้อ 2 สถำนที่ส่งมอบ และก ำหนดเวลำส่งมอบ 

 ผู้ขายจะต้องเร่ิมต้นสง่มอบข้าวสารท่ีตกลงซือ้ขายกนันีแ้ก่ผู้ซือ้ ณ สถาน

ที่...................................(ระบสุถานทีร่บัมอบ)............................................ ตามเอกสาร

ผนวกหมายเลข..........ภายใน...........วนั นบัแตว่นัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้

 (ระยะเวลาเร่ิมตน้ส่งมอบดงักล่าวอาจก าหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ื้อ
ผูข้ายไดอี้กหลายประการ เช่น) 

 ภายใน...........วนั นบัแต่วนัทีผู่ซ้ื้อช าระเงินมดัจ า (กรณีมีวาง
มดัจ า) หรือ 

 ภายใน........... วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ซือ้แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ขาย

ทราบแตต้่องแจ้งภายใน.............วนันบัแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบั

นี ้(กรณีทีผู่ซ้ื้อตอ้งเตรียมสถานทีร่บัมอบใหพ้ร้อมก่อนผูข้ายส่ง
มอบสินคา้ หรือ 

 ภายในวนัที.่.......................................... (กรณีทีต่กลงวนัส่ง
มอบตามปฏิทิน) 

 และผู้ขายมีหน้าที่ต้องน าสง่ข้าวสารแก่ผู้ซือ้อยา่งตอ่เนื่องจนครบจ านวน

ที่ซือ้ขายภายในระยะเวลาสง่มอบท่ีก าหนด ดงันี ้

 

 การสง่มอบข้าวสารปริมาณมาก โดยทัว่ไปไมส่ามารถท าเสร็จภายในวนัเดียว 

จึงได้ก าหนดให้มีระยะเวลาเร่ิมต้นสง่มอบ และระยะเวลาสง่มอบแล้วเสร็จ

แยกออกจากกนั 

 เนื่องจากคูส่ญัญาอาจตกลงกนัได้หลายรูปแบบจงึได้ให้ทางเลอืกของ

ข้อตกลงอื่นที่เป็นปกติของการซือ้ขายไว้ให้เลอืกใช้ด้วย 

 นอกจากก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายทีต้่องเร่ิมต้นสง่มอบและต้องสง่มอบ

อยา่งตอ่เนื่องจนแล้วเสร็จ ยงัก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ซือ้ทีต้่องเตรียม

กรรมกร เคร่ืองชัง่น า้หนกัและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรับมอบให้พร้อมที่จะ

สามารถรับมอบให้เสร็จภายในก าหนดด้วย 

 ถ้าผู้ซือ้รับมอบไมท่นัท าให้ผู้ขายต้องเสยีหายหรือมคีา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั

รถบรรทกุหรือพาหนะน าสง่เพิ่มขึน้แล้ว ผู้ซือ้ต้องรับผิดชอบชดใช้แก่ผู้ขายเป็น

รายวนั ตอ่คนัรถหรือตอ่พาหนะทีน่ าสง่ 

 

 

 



 

 

-84- 

 

เนือ้ควำมแห่งสัญญำ ค ำอธิบำย 

ง. ข้าวสารจ านวนไมเ่กิน..........ตนั ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน

.....วนั 

จ. ข้าวสารจ านวนตัง้แต.่..........ตนัแตไ่ม่เกิน..........ตนั ต้องด าเนินการ

ให้เสร็จสิน้ภายใน.....วนั 

ฉ. ข้าวสารจ านวนตัง้แต.่..........ตนัขึน้ไป ต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้

ภายใน.....วนั 

 ผู้ซือ้มีหน้าที่ต้องเตรียมสถานท่ีเก็บรักษา คนงาน เคร่ืองชัง่น า้หนกัและ

อปุกรณ์ในการขนย้ายข้าวสารให้พร้อม และเมื่อผู้ขายเร่ิมต้นสง่มอบข้าวสารให้แก่ผู้ซือ้แล้ว 

ผู้ซือ้ต้องรับมอบข้าวสาร ชัง่น า้หนกัและขนย้ายลงจากพาหนะน าสง่ เข้าเก็บรักษาในโกดงัที่

ระบไุว้ข้างต้นอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่วข้างต้น 

 ทัง้นี.้.........ผู้ซือ้ (หรือ) ผู้ขาย.........จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยในการขน

ย้าย คา่ชัง่น า้หนกั และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการรับมอบ และขนย้ายแต่

เพียงฝ่ายเดียว 

 หรือ ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงจะร่วมกนัรบัภาระค่าใชจ่้ายในการ
ขนยา้ย ค่าชัง่น ้าหนกั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีเ่กิดข้ึนจากการ
ด าเนินการรบัมอบ และขนยา้ยดว้ยกนัฝ่ายละคร่ึง   

 ถ้าเป็นความผิดของผู้ซือ้ที่ไมอ่าจรับมอบข้าวสารให้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลาเป็นเหตใุห้รถยนต์บรรทกุหรือพาหนะอ่ืนท่ีบรรทกุข้าวสารต้องจอดรอการรับ

มอบตอ่ไปและผู้ขายมิได้ใช้สทิธิบอกสญัญาตามข้อ 5 ผู้ซือ้จะต้องชดใช้เงินคา่เสยีหายให้แก่

 ได้ก าหนดให้ผู้ซือ้หรือผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการสง่มอบหรือรับ

มอบ แตอ่าจตกลงให้รับภาระร่วมกนัฝ่ายละคร่ึงได้ จึงได้ให้ทางเลอืกของ

ข้อตกลงไว้ด้วยแล้ว 
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ผู้ขายวนัละ..........บาท ตอ่คนัรถหรือตอ่พาหนะท่ีบรรทกุ และผู้ซือ้ต้องรับผิดในบรรดา

คา่ใช้จา่ย คา่แรงกรรมกร คา่เสยีหายอื่นใดอนัเกิดจากการรับมอบลว่งเวลาแตเ่พียงผู้ เดยีว

ทัง้สิน้ และไมเ่ป็นเหตทุี่ท าให้ผู้ขายประวิงการช าระราคาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1 และผู้ซือ้ 

ไมม่ีสทิธิขอขยายระยะเวลารับมอบตามข้อ 7 ด้วย 
ข้อ 3 กำรรับมอบและตรวจรับ 

  ผู้ขายจะต้องท าเอกสาร (ใบ Invoice) ระบรุายละเอยีดของข้าวสารท่ีซือ้

ขายกนันีต้ามแบบพิมพ์ที่ก าหนด (เอกสารผนวกหมายเลข......) และสง่ให้แก่ผู้ซือ้ลว่งหน้า

ก่อนวนัเร่ิมต้นท าการสง่มอบไมน้่อยกวา่.......วนั เพื่อให้ผู้ซือ้สามารถตรวจสอบความถกูต้อง

ของค าสัง่ซือ้ รายการข้าวสารท่ีจะสง่มอบและสามารถจดัเตรียมสถานท่ีเก็บรักษา คนงาน 

เคร่ืองชัง่น า้หนกัและอปุกรณ์ในการขนย้ายข้าวสารให้พร้อม  

  ในการรับมอบข้าวสารนัน้ ผู้ซือ้ได้แตง่ตัง้ให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นตวัแทน

ของผู้ซือ้ในการรับมอบ โดยให้มอี านาจลงนามแทนผู้ซือ้ในเอกสารใดที่เก่ียวข้องกบัการรับ

มอบข้าวสารได้ คือ 

ค. นาย...........................ถือบตัรประชาชนเลขที่.......................... 

และ / หรือ 

ง. นาย...........................ถือบตัรประชาชนเลขที่..........................   

  เมื่อผู้ขายเร่ิมต้นสง่มอบข้าวสารแล้ว ผู้ซือ้จะต้องท าการตรวจสอบ

คณุภาพของข้าวสารทนัที โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและมาตรฐาน

การตรวจสอบคณุภาพท่ีก าหนดไว้ (เอกสารผนวกหมายเลข.......)  

 

 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ขายทีจ่ะต้องสง่ Invoice ลว่งหน้าแก่ผู้ซือ้เพื่อให้ผู้

ซือ้ตรวจสอบความถกูต้องวา่ตรงตามค าสัง่ซือ้หรือไม ่และเพื่อเตรียมการรับ

มอบสนิค้าด้วย 

 ระบบุคุคลฝ่ายผู้ซือ้ที่มีอ านาจลงนามรับมอบข้าวสารให้ชดัเจน เพราะโดยวธีิ

ปฏิบตัิจริงมกัมีเพยีงหวัหน้าคนงานหรือผู้จดัการโกดงัของผู้ซือ้ลงนามรับ

ข้าวสาร โดยมิได้มีการมอบอ านาจให้เป็นตวัแทนผู้ซือ้ตามกฎหมาย  

 การตรวจคณุภาพจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึง่มาตรฐานการ

ตรวจสอบนีต้้องเป็นธรรมและตรวจได้ถกูต้องชดัเจนเป็นท่ียอมรับจาก

คูส่ญัญา ดงันัน้การก าหนดมาตรฐานนีก้ระทรวงพาณิชย์จะมีบทบาทอยา่ง

มาก 
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ข้อ 4 กำรช ำระเงนิ 

             เมื่อผู้ซือ้ได้รับมอบข้าวสารครบถ้วนตามสญัญาแล้วผู้ซือ้ตกลงช าระเงิน

คา่ข้าวสารจ านวน........................บาท ให้แก่ผู้ขาย ภายในก าหนดเวลา...........วนั นบัแต่

วนัรับมอบข้าวสารครบถ้วน หรือนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดต้องรับมอบให้แล้วเสร็จตามข้อ ๒. 

โดยจะช าระเป็น 

 เงินโอนเข้าบญัชีของผู้ขาย ณ ธนาคาร...............................

บญัชีเลขที่......................... หรือ 

 ช าระเป็นเช็คของธนาคาร........................................ หรือ 

 ช าระเป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด (เอกสาร

ผนวกหมายเลข.......) 

   
 (ระยะเวลาช าระเงินดงักล่าวอาจก าหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ื้อผูข้าย
ไดอี้กหลายประการ เช่น) 

 ช าระเป็นงวด ๆ ตามวนัปฏิทินทีก่ าหนด หรือ 
 ภายใน........... วนั นบัแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี ้
 ภายใน...........วนั นบัแต่วนัทีว่างเงินมดัจ า 

  หากการตรวจคณุภาพข้าวสารไมอ่าจด าเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดได้กอ่นถงึก าหนดช าระเงินข้างต้นอนัมิได้เกิดจากความผิดของฝ่ายผู้ซือ้ ผู้ขาย

ยินยอมให้ผู้ซือ้สามารถกนัเงินคา่ข้าวสารที่ต้องช าระไว้ได้ร้อยละ............ แตส่ว่นทีเ่หลอืต้องช าระ

 

 การช าระเงินมีรายละเอียดมากทัง้ก าหนดเวลา จ านวนเงิน วิธีการช าระเงิน 

ฯลฯ จึงได้ร่างไว้เป็นทางเลอืกข้อตกลงให้คูส่ญัญาเลอืกใช้ตามความต้องการ

แล้ว 

 กรณีช าระเป็นเช็คหรือตัว๋สญัญาใช้เงินจะต้องก าหนดวนัท่ีในเช็คหรือวนัถึง

ก าหนดใช้เงินในตัว๋สญัญาใช้เงินให้สอดคล้องกนัวนัช าระเงินตามสญัญา ถ้า

มีการแบง่จา่ยเป็นงวด ๆ ก็ให้เป็นไปตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั 

 ได้ก าหนดเพิ่มเติมกรณีตรวจคณุภาพลา่ช้าและมีการกนัเงินไว้ท าให้ผู้ขาย

เสยีเปรียบวา่ ผู้ซือ้จะกนัเงินเผื่อข้าวมคีณุภาพต า่กวา่ข้อตกลงไว้ได้ไมเ่กินร้อย

ละ......เทา่นัน้( ที่ผา่นมาผู้ขายจะกนัไว้ทัง้จ านวน) 

 เพิ่มข้อก าหนดวา่ถ้าเกิดข้อพิพาทระหวา่งคูส่ญัญา ให้ด าเนินการระงบัด้วย

วิธีการอนญุาโตตลุาการ 
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แก่ผู้ขายภายในก าหนด..............วนั เมือ่ผู้ซือ้ได้ตรวจคณุภาพข้าวสารแล้วเสร็จ  

  ในกรณีที่ผู้ซือ้ตรวจคณุภาพแล้วเหน็วา่ข้าวสารที่สง่มอบมีคณุภาพต า่กวา่

เกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ซือ้มีสทิธิหกัราคาคา่ซือ้ออกได้ตามทีเ่ป็นจริง แตถ้่าผู้ขายโต้แย้ง ให้ทัง้สองฝ่าย

เข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทตามที่ก าหนดในข้อ 8 
ข้อ 5 หน้ำที่และควำมรับผิดของคู่สัญญำ 

  ถ้าผู้ขายไมเ่ร่ิมต้นสง่มอบข้าวสาร  หรือไมอ่าจสง่มอบข้าวให้แก่ผู้ซือ้

ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามข้อ 2 หรือมีพฤติการณ์เป็นที่เช่ีอแนไ่ด้วา่ผู้ขายไมส่ามารถสง่

มอบข้าวสารที่ซือ้ขายนีไ้ด้ หรือผู้ขายปฏิบตัิผิดสญัญาข้อหนึง่ข้อใด ผู้ซีอ้มีสทิธิบอกเลกิ

สญัญาทัง้หมดหรือเฉพาะสว่นข้าวสารที่ยงัไมไ่ด้สง่มอบหรือช าระราคา และริบหลกัประกนั

ตามสญัญาข้อ 6 ได้ตามแตผู่้ซือ้จะเห็นสมควร 

              ถ้าผู้ซือ้ไมรั่บมอบและขนย้ายข้าวสาร หรือรับมอบและขนย้ายข้าวสาร    

ไมค่รบจ านวนตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาข้อ 1 หรือมีพฤติการณ์เป็นที่เช่ีอแนไ่ด้วา่ผู้ซือ้

ไมส่ามารถรับมอบข้าวสารและช าระราคาข้าวสารที่ซือ้ขายนีไ้ด้ หรือผู้ซือ้ปฏิบตัิผิดสญัญา   

ข้อหนึง่ข้อใด ผู้ขายมีสทิธิบอกเลกิสญัญาทัง้หมดหรือเฉพาะสว่นข้าวสารที่ยงัไมไ่ด้มไ่ด้รับ

มอบหรือช าระราคา และริบหลกัประกนัตามสญัญาข้อ 6 ได้ตามแตผู่้ขายจะเห็นสมควร 

              ไมว่า่เป็นกรณีที่ผู้ขายบอกเลกิสญัญาหรือไมก็่ตาม ถ้าผู้ขายได้น าข้าวสาร

ตามสญัญาข้อ 1 เฉพาะสว่นที่ผู้ซือ้ไมช่ าระราคาและไมรั่บมอบไปขายให้แก่บคุคลอื่น หากได้

ราคาต ่ากวา่ราคาซือ้ขายตามสญัญานี ้ผู้ซือ้ยินยอมรับผิดชดใช้เงินสว่นตา่งระหวา่งราคาขาย

ตามสญัญานีก้บัราคาขายให้แกบ่คุคลอื่นทัง้สิน้ และผู้ขายยงัอาจใช้สทิธิบงัคบัเอากบั

 

 ก าหนดให้ชดัเจนวา่กรณีใดถือวา่เป็นการผิดสญัญา และเมื่อผิดสญัญาแล้ว

อีกฝ่ายหนึง่จะมีสทิธิอยา่งใด 

 แนวทางเป็นไปตามสญัญามาตรฐานท้ายระเบียบพสัดสุ านกันายกรัฐมนตรี 

แตไ่ด้ปรับแตง่เพื่อให้ตรงกบักรณีซือ้ขายข้าวสาร 
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หลกัประกนัตามข้อ 6 ได้ด้วย 

ข้อ 6 หลักประกันกำรปฏิบัตติำมสัญญำ (ถ้ามี) 

  ก. ในขณะท าสญัญานี ้ผู้ซือ้ได้น าเงินสดหรือหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร

.......................................ลงวนัท่ี .......................จ านวน ............................บาท 

(....................................................................................)ซึง่คดิเป็นจ านวนร้อยละ...... 

ของมลูคา่ข้าวสารท่ีซือ้ขายตามสญัญาข้อ 1 มามอบให้ผู้ขายยดึถือไว้ เพื่อเป็นหลกัประกนั

การปฏิบตัิตามสญัญานี ้  

  ข.  ในขณะท าสญัญานี ้ผู้ขายได้น าเงินสดหรือหนงัสอืค า้ประกนัธนาคาร

.......................................ลงวนัท่ี .......................จ านวน ............................บาท 

(....................................................................................)ซึง่คดิเป็นจ านวนร้อยละ..... ของ

มลูคา่ข้าวสารท่ีซือ้ขายตามสญัญาข้อ 1 มามอบให้ผู้ขายยดึถือไว้ เพื่อเป็นหลกัประกนัการ

ปฏิบตัิตามสญัญานี ้  

หากหลกัประกนัตามวรรคแรกลดน้อยลงไมว่า่ด้วยเหตใุด ผู้วาง

หลกัประกนัจะต้องน าหลกัประกนัมาเพิ่มเตมิให้ครบถ้วน หรือน ามาเปลีย่นให้ใหมต่ามที่

คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ก าหนดภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการ นบัแตไ่ด้รับแจ้งเป็นหนงัสอื 

หลกัประกนัท่ีผู้ซือ้หรือผู้ขายน ามามอบให้ คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่จะคืนให้

โดยไมม่ีดอกเบีย้เมื่อผู้วางหลกัประกนัพ้นจากข้อผกูพนัทัง้ปวงตามสญัญาแล้ว 

 

 

 

 เนื่องจากอาจมีทัง้กรณีที่ผู้ขายต้องวางหลกัประกนักบัผู้ซือ้ หรือผู้ซือ้ต้องวาง

หลกัประกนักบัผู้ขาย จงึได้ให้ทางเลอืกของข้อตกลง ไว้ตามที่ปรากฏนี ้
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ข้อ 7 กำรขอขยำยเวลำส่งมอบหรือรับมอบ 

  ในกรณีที่มเีหตสุดุวิสยัหรือเหตจุากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึง่ ซึง่ผู้ขาย   

ไมต้่องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายม่สามารถสง่มอบข้าวสารได้            

ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสญัญานี ้ผู้ขายมีสทิธิขอขยายเวลาสง่มอบมอบได้ไมเ่กิน

.......วนั โดยจะต้องแจ้งเหตสุดุวิสยัหรือพฤติการณ์ดงักลา่ว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสอืให้ผู้

ซือ้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่..... วนั 

  ในกรณีที่มเีหตสุดุวิสยัหรือเหตจุากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึง่ ซึง่ผู้ซือ้ไม่

ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ซือ้ไม่สามารถรับมอบข้าวสารได้ ตามเง่ือนไข

และก าหนดเวลาแห่งสญัญานี ้ผู้ซือ้มีสทิธิขอขยายเวลารับมอบได้ไมเ่กิน.......วนั โดยจะต้อง

แจ้งเหตสุดุวิสยัหรือพฤตกิารณ์ดงักลา่ว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสอืให้ผู้ขายทราบลว่งหน้าไม่

น้อยกวา่..... วนั  

  

 เนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นสง่มอบ และระยะเวลารับมอบเป็น

สาระส าคญัแหง่สญัญานีต้ามข้อ 2 ดงักลา่วแล้ว ซึง่มีผลบงัคบัทัง้ฝ่ายผู้ซือ้

และฝ่ายผู้ขาย จึงได้เพิม่ข้อ 7 เร่ืองการขอขยายระยะเวลาไว้ให้ด้วย เพื่อเป็น

ทางออกกรณีมีเหตสุดุวิสยั 

 แตก่ าหนดไว้วา่จะขอขยายเวลาได้ไมเ่กิน.....วนั ถ้าจ าเป็นต้องขยายมากกวา่

นี ้ต้องท าเป็นสญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาหลกั ซึง่จะยุง่ยากกวา่นี ้

ข้อ 8 กำรระงบัข้อพิพำท (ถ้ำมี) 

  ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหวา่งผู้ซือ้กบัผู้ขาย คูส่ญัญาตกลงกนัให้เสนอ   

ข้อพิพาทอนัเก่ียวกบัประเด็นพิพาททัง้ปวงให้อนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือหลายคนเป็น    

ผู้ ชีข้าดตอ่ไปตามกระบวนพจิารณาที่กฎหมายก าหนด โดย 

  กรณีตัง้อนญุาโตตลุาการคนเดียวจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกนัจาก

ผู้ซือ้และผู้ขาย 

  กรณีตัง้อนญุาโตตลุาการหลายคนให้ผู้ซือ้และผู้ขายเสนอช่ือ

อนญุาโตตลุาการฝ่ายละหนึง่คน แล้วให้อนญุาโตตลุาการท่ีได้รับการแตง่ตัง้นัน้ร่วมกนั

 

 เป็นการหาทางออกเพื่อให้มกีารระงบัข้อพิพาทท่ีดีและไมต้่องน าคดีไปสูศ่าล 

ถือเป็นทางเลอืกของคูส่ญัญาที่จะท าข้อตกลงกนั 
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ก าหนดเลอืกอนญุาโตตลุาการภายนอกอกีหนึง่คนเพื่อร่วมเป็นองค์คณะอนญุาโตตลุาการ 

  การแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการให้ท าเป็นหนงัสอื และให้ผู้แตง่ตัง้ลงนามไว้

เป็นส าคญั 
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โครงสร้ำงกำรซือ้ขำยสินค้ำเกษตรบำงชนิดภำยใต้ค ำส่ังกรมสรรพำกร ที่ ท.ป. 4/2528 
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