บทที่ 1
บทนำ: โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรค้ ำข้ ำวของไทย
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันให้ กับข้ ำวไทยในตลำดโลก
1.1

หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยผลิตข้ าวเปลือกได้ ปีละประมาณ 32 – 35 ล้ านเกวียน (ตัน) ต่อปี คิดเป็ นข้ าวสารได้
ประมาณ 20 ล้ านตัน ซึ่งข้ าวที่ผลิตได้ นนใช้
ั ้ เพื่อการบริ โภคภายในประเทศเพียงครึ่ งหนึ่ง ส่วนที่เหลือ
อี ก ครึ่ ง หนึ่ ง จ าเป็ นต้ อ งระบายออกไปสู่ต ลาดโลก ข้ าวสารที่ เ หลื อ จากการบริ โ ภคภายในประเทศ
จึงกลายเป็ นสินค้ าส่งออกและเป็ นสินค้ าที่ทารายได้ ให้ กบั ประเทศในอันดับต้ น ๆ โดยในการบริ หารจัดการ
ปริ มาณผลผลิตส่วนเกินนี ้ ประเทศไทยได้ กลายเป็ นผู้ส่งออกข้ าวรายหลักของโลก โดยในอดีตประเทศไทย
ส่ง ออกข้ า วเป็ นอัน ดับ หนึ่ง ของโลกอย่า งสม่ า เสมอเนื่ อ งจากประเทศผู้ผ ลิ ต ข้ า วเพื่ อส่ง ออกมี จ านวน
ไม่กี่ประเทศ อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแข่งขันการค้ าข้ าวระหว่างประเทศในปั จจุบนั ได้ ทวีความรุ นแรง
มากขึ ้น โดยปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของข้ าวไทยประกอบด้ วย
(1) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับประเทศผู้ผลิตข้ าว ซึ่งปั จจุบนั มี เทคโนโลยีการผลิตที่ใกล้ เคียง
กัน และในหลายประเทศมีปริ มาณผลผลิตเหลือเพื่อการส่งออกจานวนมากด้ วย เช่น เวียดนาม อินเดีย
ปากี ส ถาน และบราซิ ล เป็ นต้ น โดยประเทศผู้ส่ง ออกข้ า วต่า งเร่ ง พัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ใน
ด้ านกระบวนการผลิตและการส่งออกข้ าว รวมทังการปรั
้
บปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออก
เพื่อส่งเสริ มและอานวยความสะดวกทางการค้ าระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศให้ เข้ มแข็ง
(2) การเปลี่ยนแปลงในประเทศผู้ซื ้อข้ าว ซึง่ ทาให้ ตลาดข้ าวโลกเป็ นตลาดของผู้ซื ้อ เนื่องจากตลาด
ข้ าวโลกในปั จจุบนั เป็ นสภาพที่มีความต้ องการหรื ออุปสงค์ (demand) น้ อยกว่าอุปทาน (supply) ดังนัน้
ประเทศผู้ซื ้อจึงมักเป็ นผู้กาหนดราคาส่งออกข้ าว โดยเฉพาะเมื่อข้ าวจากแหล่งผลิตต่าง ๆ จัดว่าเป็ นสินค้ าที่
ทดแทนกันได้ (substitutable goods) แม้ จะมีคณ
ุ ภาพต่างกันบ้ างก็ตาม
ด้ ว ยการแข่ง ขัน ระหว่า งประเทศผู้ผ ลิ ต ข้ า วและอ านาจในการก าหนดราคาของประเทศผู้ซื อ้
ประเทศผู้ส่งออกเช่นไทยต้ องยอมรับราคาในตลาดต่างประเทศ หรื อเป็ น price taker และทาให้ เกิด
การแข่งขันด้ านราคา (price competition) ระหว่างประเทศผู้สง่ ออกข้ าวประกอบกับนโยบายและมาตรการ
ทางการค้ าเพื่อควบคุมและรักษาผลประโยชน์ทางการค้ าของประเทศต่าง ๆ เช่น การลดการนาเข้ าข้ าว
และการควบคุมสุขอนามัยของสินค้ าอาหารและสินค้ าพืช เป็ นต้ น ส่งผลให้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ
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การส่งออกข้ าวไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศคูแ่ ข่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 และ 1.2
การแข่งขันด้ านราคาในตลาดข้ าวโลกและส่วนแบ่งตลาดของข้ าวไทยที่ลดลงส่งผลต่อราคาข้ าว
ของไทยตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตังแต่
้ ราคาส่งออกจนถึงราคาที่รับซื ้อจากชาวนา โดยรัฐบาลได้ พยายามแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเสนอการรวมกลุ่ม ประเทศผู้ผลิตข้ าว (OREC) และการรับจานาข้ าว
เพื่อพยุงราคาข้ าว เป็ นต้ น หากแต่วิธีการเหล่านีย้ งั ไม่สามารถเป็ นแนวทางการแก้ ปัญหาในระยะยาวได้
ประกอบกับปั ญหาของการค้ าข้ าวระหว่างประเทศยังเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ าวไทยและ
การขยายตลาดข้ าวของไทยในเวทีโลก เช่น การแข่งขันด้ านราคาระหว่างผู้ค้าข้ าวของไทยด้ วยกันเอง
อันส่งผลให้ ราคาข้ าวไทยขาดเสถียรภาพ และการสร้ าง brand ของข้ าวไทยในตลาดโลกที่ยงั ไม่เข้ มแข็ง
เท่าที่ควร เป็ นต้ น
ตำรำงที่ 1.1: มูลค่าและส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้ าวของไทยระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2014
ไทย
อินเดีย
เวียดนาม
มูลค่ารวม
ของการค้ า
มูลค่า
ส่วนแบ่ง
มูลค่า
ส่วนแบ่ง
มูลค่า
ส่วนแบ่ง
ค.ศ.
ข้ าวโลก
(พัน
การตลาด
(พัน
การตลาด
(พัน
การตลาด
(พัน
ดอลลาร์ )
(%)
ดอลลาร์ )
(%)
ดอลลาร์ )
(%)
ดอลลาร์ )
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
ที่มา: WORLD TRADE ATLAS
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ตำรำงที่ 1.2: ปริ มาณและส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้ าวของไทยระหว่าง ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ.
2014
ไทย
อินเดีย
เวียดนาม
รวม
ค.ศ.
ปริมาณ
ส่วนแบ่ง
ปริมาณ
ส่วนแบ่ง ปริมาณ ส่วนแบ่ง
(ตัน)
(ตัน)
(%)
(ตัน)
(%)
(ตัน)
(%)
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
ที่มา: WORLD TRADE ATLAS
ด้ วยสภาวะการแข่งขันเสรี ในตลาดโลกปั จจุบนั ประเทศไทยจาเป็ นต้ องปรับตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันการค้ าข้ าวระหว่างประเทศของไทย ทังด้
้ านราคา คุณภาพ กฎระเบียบ และปั จจัยสนับสนุน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าข้ าวระหว่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาระบบการค้ าข้ าวและปรับปรุงแก้ ไขประเด็น
ปั ญหาดังกล่าว โดยต้ องอาศัยความร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเอง ดังนี ้
(1) ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ มี บทบาทสาคัญในการกากับดูแลเรื่ องการค้ าและ
การส่ ง ออกข้ า วไทย ได้ แ ก่ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการคลั ง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้ องทบทวนและปรับปรุ งกฎระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์การค้ า
ข้ าวที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทังเพื
้ ่อส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ การค้ าข้ าวของไทยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
(2) ภาคเอกชน ได้ แก่ ผู้ค้าและส่งออกข้ าว และผู้ประกอบการโรงสี ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
และด้ วยภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการแต่ละประเภท
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย ผู้ประกอบการจึงควรมีกรอบกติการ่ วมกันโดยปรับปรุ งกรอบกติกาให้ ทนั สมัย และ
บังคับใช้ กรอบกติกาดังกล่าวอย่างเท่าเทียมตามครรลองของกฎหมาย
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การศึก ษาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการค้ า และส่ ง ออกข้ า วของไทย รวมทัง้ กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จะสามารถใช้ เป็ นพื ้นฐานในการปรับปรุงกฎกติกา เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในห่วงโซ่อปุ ทานของข้ าวไทย
เพิ่ม ศักยภาพในการแข่ง ขันให้ กับข้ าวไทยในตลาดโลกและเพื่ อให้ สามารถบริ หารจัดการอุปทานและ
อุปสงค์ของข้ าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็ นประโยชน์กับผู้ประกอบการค้ าข้ าวแล้ ว ยังอาจ
เป็ นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรผู้ผลิตข้ าวและประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้ าวด้ วยเช่นกัน
1.2

ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.2.1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
แม้ การค้ าระหว่างประเทศในปั จ จุบันจะมีการพัฒ นาสู่ระบบการค้ าเสรี ม ากขึน้ เรื่ อย ๆ
อุปสรรคและมาตรการกีดกันทางการค้ า (trade barrier) ยังเกิดขึ ้นในรู ปแบบต่างๆ ทังรู้ ปแบบที่เกิดจาก
การกาหนดโดยประเทศผู้นาเข้ า ซึ่ง ในปั จ จุบันมักกาหนดมาตรการทางการค้ าที่ ไ ม่ใช่ภ าษี (non-tariff
barrier) เช่น การกาหนดคุณภาพสินค้ า การเรี ยกร้ องให้ มีการตรวจสอบย้ อนกลับ (traceability) และ
การกาหนดข้ อบังคับด้ านสิ่งแวดล้ อมและแรงงาน เป็ นต้ น และรู ปแบบที่เกิดจากการกระทาของประเทศ
ผู้ ส่ ง ออกเอง เช่ น กติ ก าทางภาษี ความขั ด ข้ องในระบบการเงิ น การธนาคาร โครงสร้ างพื น้ ฐาน
ด้ านการขนส่งที่ไม่สะดวก หรื อกฎระเบียบของภาครัฐ เป็ นต้ น ซึ่ งปั จจัยทังหมดนี
้
้เป็ นต้ นทุนการผลิตและ
การส่งออกข้ าวที่ถกู สะท้ อนอยู่ในราคาข้ าวของไทย และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของข้ าวไทย
ในตลาดโลก
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาระบบการค้ าข้ าวจึง ต้ องคานึง ถึง ปั จ จัยต่าง ๆ ในระบบ
การค้ าข้ าวของไทย โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปั ญหาสาคัญของการค้ าข้ าวระหว่าง
ประเทศของไทย ซึง่ อาจแบ่งได้ เป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้
(1) ประเด็นที่เกี่ ยวกับการเงินการคลัง เช่น การจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และภาระทางภาษี ต่าง ๆ รวมถึงภาษี เงินได้ ในอัตราภาษี ร้อยละ 0.75 ที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ส่งออก
ข้ าวต้ องหัก ณ ที่จา่ ย เมื่อมีการจ่ายเงินซื ้อข้ าว ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2558 เป็ นต้ น
(2) ประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ า เช่น การกาหนดและตรวจสอบมาตรฐานสินค้ า
และการกาหนดฉลากเพื่อบ่งชี ้คุณภาพของสินค้ า เป็ นต้ น
(3) ประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานของการค้ าระหว่างประเทศ เช่น ความสะดวกใน
การขนถ่ายสินค้ าระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
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(4) กฎระเบียบและการบังคับใช้ กฎระเบียบของภาครัฐในประเด็นข้ างต้ น ซึ่งต้ องปรับปรุง
ให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งของอุตสาหกรรมการค้ าและการส่งออกข้ าวที่มีรูปแบบเปลี่ยนไป และ
ด้ วยจ านวนผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ มี เพิ่ ม มากขึน้ และกิ จ กรรมทางการค้ า ทับซ้ อนกัน จนยากที่ จ ะ
แยกแยะ ท าให้ ย ากต่อ การติด ตามก ากับ ดูแ ล และบัง คับ ใช้ ก ฎระเบี ย บอย่า งทั่ว ถึ ง และเท่า เที ย มกับ
ผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมอย่างเดียวกันแต่จดทะเบียนการค้ าต่างกัน
(5) กติกาการค้ าระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ยงั คงมีรูปแบบดังธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ดังเดิ
้ ม และมักไม่มีการทาหนังสือสัญญา ทาให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผู้ประกอบการในประเด็นต่าง ๆ
เช่น เงื่อนไขและระยะเวลาการชาระเงิน และการตรวจสอบคุณภาพ เป็ นต้ น
1.2.2 วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก ซึ่งการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้ วยการดาเนินงาน 2 ส่วน ได้ แก่
(1) การวิจัยด้ านเอกสาร (Documentary Research) เพื่ อรวบรวมและสัง เคราะห์
ความเป็ นมาและผลกระทบของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าข้ าว
(2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เกี่ยวข้ อง
ในห่วงโซ่การผลิตข้ าว ได้ แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าและส่งออกข้ าวและหน่วยงาน
ภาครัฐผู้กาหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าข้ าว เพื่อให้ ทราบถึงผลกระทบในการนากฎระเบียบที่มีอยู่
มาปฏิบตั ิ รวมทังปั
้ ญหาและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้ อง
จากนัน้ วิเคราะห์ความจาเป็ นของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าข้ าว ผลกระทบ
ของกฎระเบียบดังกล่าว พร้ อมทังอุ
้ ปสรรคของการค้ าข้ าวอื่น ๆ และให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นอกจากนี ้
เพื่อให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็ นที่ยอมรับและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จ ริ ง จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย (Stakeholders’ Meeting)
1.3

ลำดับกำรดำเนินงำน
คณะผู้วิจยั ได้ รับฟั งประเด็นปั ญหาและข้ อคิดเห็นจากสมาคมโรงสีข้าวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19
พฤษภาคม 2559 สมาคมค้ าข้ าวไทย เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 และสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 และได้ จดั ส่งรายงานการศึกษาขันต้
้ น เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสรุปประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับระบบการค้ าข้ าวในปั จจุบนั
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จากนัน้ คณะผู้วิจัย ได้ รับความเห็นเพิ่มเติม จากสมาคมโรงสี ข้าวไทย สมาคมค้ าข้ าวไทย และ
สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย รวมทังประชุ
้
มกับทัง้ 3 สมาคมข้ างต้ น และกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7
กรกฎาคม 2559 ซึ่ง ทุกฝ่ ายเห็นตรงกันในปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ในกระบวนการค้ าข้ าวตามที่ ระบุในรายงาน
การศึกษาขัน้ ต้ น คณะผู้วิจัยจึงได้ ปรับปรุ งรายงานการศึกษาขัน้ ต้ นและจัดทาข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
ปั ญหาของระบบการค้ าข้ าวของไทย มาในรายงานการศึกษา ระยะที่ 2 (กาหนดส่งในวันที่ 18 กรกฎาคม
2559 หรื อ 2 เดือนนับแต่วนั ลงนามในสัญญา)
ในรายงานการศึกษา ระยะที่ 3 (กาหนดส่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 หรื อ 3 เดือนนับตังแต่
้
วันลงนามในสัญ ญา) คณะผู้วิจัย ได้ จัด ทาสรุ ปทางเลื อกของแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหา พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การเลื อ กน าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่า วไปปรั บ ใช้ โดยคณะผู้วิ จัย ได้ รั บ
ความเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้ าข้ าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย และกระทรวง
พาณิชย์ จากการประชุมระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย เมื่อวันที่ 16 และ 25 กันยายน 2559 ซึ่งคณะผู้วิจยั ได้
นาความเห็นและผลการประชุม เชิ ง ปฏิ บตั ิไ ปปรั บปรุ ง รายงานการศึกษาและจัดทารายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์มา ณ ที่นี ้
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บทที่ 2
สถำนกำรณ์ และระบบกำรค้ ำข้ ำวไทยในปั จจุบัน
2.1

สถำนกำรณ์ ข้ำวไทยในปั จจุบัน
สถานการณ์การผลิตข้ าวไทยในปั จจุบนั 1 (26 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2559) อยู่ในช่วงฤดูกาล
ปลูกข้ าวนาปรัง ซึ่งประเทศไทยมีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวนาปรังทังหมด
้
5.72 ล้ านไร่ นาปรัง ครัง้ ที่ 1 มีพื ้นที่
เท่ากับ 5.61 ล้ านไร่ นาปรัง ครัง้ ที่ 2 มีพื ้นที่ 0.11 ล้ านไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 98.08 และ 1.92 ตามลาดับ
โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่เก็บเกี่ยว 4.72 ล้ านไร่ (ร้ อยละ 82.52) พื ้นที่รอเก็บเกี่ยว 0.99 ล้ านไร่ (ร้ อยละ 17.31)
และพื ้นที่เสียหาย 0.01 ล้ านไร่ (ร้ อยละ 0.17) โดยสถานการณ์ด้านราคาพบว่า “ราคาข้าวเปลื อกเฉลี ่ยที ่
ชาวนาขาย ณ ไร่ นา (ความชื ้น 15%) ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดื อนมิ ถนุ ายน.2559”2 พบว่า ข้ าวเปลือกเจ้ า
นาปี หอมมะลิมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,055.61 บาทต่อตัน ข้ าวเปลือกเหนียวนาปี เมล็ดยาวมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่
13,040.89 บาทต่อตันข้ าวเปลือกเจ้ า (ความชื ้น 15%) และข้ าวเปลือกเจ้ า (ความชื ้น 25%) มีราคาเฉลี่ย
อยู่ที่ 8,554.60 และ 7,350.03 บาทต่อตัน ตามลาดับ ส่วน “ราคาข้าวเปลื อก(ความชื ้น 15%) เฉลี ่ยที ่
ชาวนาขาย ณ จุ ด รั บ ซื ้ อ แหล่ ง ผลิ ต ประจ าวัน ที ่ 27
มิ ถุ น ายน 2559”3 พบว่ า จุ ด รั บ ซื อ้ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับซื ้อข้ าวเปลือกหอมมะลิ (ปี 2557/58) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,391.66 บาท
ต่อตัน ส่วนข้ าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวพันธุ์ข้าว กข6 (ปี 2557/58) และข้ าวเปลือกเหนียวเมล็ดสันมี
้ ราคา
รับซื ้อที่ 14,925 และ 13,165 บาทต่อตันตามลาดับ เมื่อพิจารณาราคารับซื ้อในภาคกลาง พบว่ารับซื ้อ
ข้ าวเปลือกหอมปทุมธานี 1 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,500 บาทต่อตัน และข้ าวเปลือกเจ้ ามีราคารับซื ้อเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 8,675 บาทต่อตัน

1

รายงานสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2559 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย.2559 โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์ข้าว (ศตส.) กรมการข้ าว
(http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6017:weekly-23-03-59&catid=120:201410-08-02-09-59)
2

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( www.oae.go.th/oae_report/price/pr_week.html)

3

ที่มา : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้ าว

(http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_content&view=category&id=123%3A2014-01-27-06-2504&layout=default)
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นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณา “ราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพมหานครประจาวันที ่ 20 มิ ถุนายน
2559”4 พบว่า ข้ าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 1 และชัน้ 2 มีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 26,250 และ 25,250 บาท
ต่อตันตามลาดับข้ าวปทุมธานีมีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 19,450 บาทต่อตัน ส่วนข้ าวขาว 100% ชัน้ 1 ชัน้ 2
และชัน้ 3 นัน้ มีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 15,750 14,850 และ 14,650 บาทต่อตัน ตามลาดับ นอกจากนัน้
ราคาขายส่งเฉลี่ยของข้ าวเหนียว 10% เมล็ดยาวและเมล็ดสัน้ ยังมีราคาขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่ 27,550 และ
24,550 บาทต่อตันตามลาดับ
ตำรำงที่ 2.1: ปริมาณการส่งออกข้ าวของไทยไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ปี พ.ศ.2554-2558 (หน่วย: ตัน)
ภูมิภำค
เอเชีย
อาเซียน
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
EU-32
แอฟริ กา
อเมริ กา
โอเชียเนีย
รวมทังสิ
้ ้น
มูลค่ ำข้ ำว (ล้ ำนบำท)
มูลค่ ำข้ ำว (ล้ ำนUS$)

2554
3,343,150
1,666,072
1,430,966
467,855
369,532
4,687,689
522,906
170,775
10,634,908
192,260
6,380

2555
1,188,449
603,166
1,226,727
284,097
240,147
3,440,489
452,184
131,349
6,734,282
142,972
4,632

2556
2557
1,270,501 2,782,704
455,537 1,375,890
1,139,418
562,994
292,698
407,096
233,860
290,687
3,306,450 6,362,649
472,309
695,207
125,914
153,511
6,611,550 10,968,126
133,837
174,841
4,420
5,438

2558
3,418,600
1,929,706
533,401
383,208
313,560
4,722,158
562,262
170,747
9,794,697
155,898
4,612

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นอกจากนี ้ ปริ ม าณการส่ง ออกข้ าวของไทยในช่วงเดือนมกราคม - มี นาคม 25595 มี ปริ ม าณ
การส่งออกข้ าว 2.852 ล้ านตัน คิดเป็ นมูลค่า 44,049 ล้ านบาทหรื อ 1,248 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมี
ปริ มาณเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 2.126 ล้ านตัน คิดเป็ น
มูลค่า 35,755 ล้ านบาทหรื อ 1,013 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่งเป็ นการส่งออกข้ าวขาว 1.574 ล้ านตัน มูลค่า
4

ที่มา : กรมการค้ าภายใน (www.dit.go.th/Rice_Product_Bag/Jan_Dec59.asp)

5

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ (www.ops3.moc.go.th/export)
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20,088 ล้ านบาท ข้ าวหอมมะลิ 0.379 ล้ านตัน มูลค่า 11,233 ล้ านบาท และข้ าวนึ่ง 0.488 ล้ านตัน มูลค่า
6,381 ล้ านบาท โดยมีประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และแอฟริ กาเป็ นตลาดส่งออกหลัก ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 โดยในส่วนของราคาข้ าวที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 6 พบว่า ราคาข้ าวขาวหอมมะลิ
100% ชัน้ 1 ฤดูกาลผลิตปี 2557/58 และฤดูกาลผลิตปี 2558/59 มีราคาเฉลี่ย 815 และ 805 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ตามลาดับ ข้ าวหอมปทุมธานี 1 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 607 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน ข้ าวเหนียวขาว
10% มีราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 892 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน
ตำรำงที่ 2.2: สัดส่วนปริมาณการส่งออกข้ าวของไทยแยกตามชนิด ปี พ.ศ.2554-2558 (หน่วย: ร้ อยละ)
ชนิดข้ ำว
ข้ าวขาว
ข้ าวหอมมะลิ
ข้ าวนึง่
ข้ าวเหนียว
ข้ าวมหอมปทุมธานี

2554

42.65
22.03
31.83
1.51
1.98

2555

38.20
28.40
30.43
1.69
1.27

2556

43.20
28.97
24.97
2.08
0.78

2557

50.48
17.64
29.73
1.27
1.47

2558

53.52
20.29
23.65
1.27
1.27

ที่มา: สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย
เมื่อพิจารณาปริ มาณการส่งออกข้ าวไทยไปยังต่างประเทศจะพบว่า ข้ าวขาวมีสดั ส่วนการส่งออก
สูง ที่ สุดและมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ องตามความนิย มในการบริ โภคของคนทั่วไป ขณะที่ ข้ าวนึ่ง
มีสัดส่วนการส่งออกเป็ นอันดับที่ 2 โดยการผลิตข้ าวนึ่งในประเทศไทยจึงเป็ นไปเพื่อการส่งออกทัง้ หมด
และมีตลาดส่งออกที่สาคัญคือ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะแอฟริ กาอันเป็ นตลาดส่งออกที่
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย ทังนี
้ ้ การบริ โภคข้ าวนึ่งในแอฟริ กาได้ รับความนิยมเนื่องจากข้ าวนึ่งมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการสูง กว่าข้ าวขาว อย่างไรก็ ดี การส่ง ออกข้ าวนึ่ง ต้ อ งเผชิ ญการแข่ง ขันจากประเทศผู้ส่ง ออก
รายใหญ่ อย่างประเทศอินเดีย ซึ่งผลิ ตข้ าวนึ่งได้ ในราคาต่ากว่าประเทศไทย นอกจากนี ้ เมื่ อพิจ ารณา
ปริ มาณการส่งออกข้ าวหอมมะลิของไทยพบว่า มีความผันผวนเนื่องจากได้ รับแรงกดดันด้ านราคา แม้ ว่า
ข้ าวหอมมะลิไทยจะได้ รับการยอมรับว่ามีคณ
ุ ภาพสูง แต่ปัจจั ยด้ านราคาก็มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
บริโภคด้ วยเช่นกัน
6

ที่มา : สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย (www.thairiceexporters.or.th)
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ตำรำงที่ 2.3: การเปรี ยบเทียบราคาข้ าวสารส่งออกของไทยกับต่างประเทศ
รำคำข้ ำวสำรส่ งออก (เหรี ยญสหรัฐต่ อตัน)
ชนิดข้ ำว
ไทย
เวียดนำม
อินเดีย
ข้ าว 5%
434
375
380
ข้ าว 10%
431
NA
NA
ข้ าว 15%
425
365
NA
ข้ าว 25%
416
355
360
ข้ าวนึง่
448
NA
370
ที่มา : Trade and Markets, www.fao.org ข้ อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ปำกีสถำน
390
NA
370
355
400

ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อพิจารณาราคาส่งออกข้ าวขาวและข้ าวนึ่งของไทย พบว่า มีราคาค่อนข้ างสูง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ทังนี
้ ้ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิ ต เพราะหากพิจารณาข้ อมูลผลผลิต (ล้ านตัน) ของประเทศที่ ส่ง ออกข้ าวมากที่สุด 10
ลาดับแรกดังแสดงในตารางที่ 2.4 พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตข้ าวมากที่สดุ เป็ นลาดับที่ 6 แต่ผลผลิตข้ าว
ของประเทศไทยยังคงมีปริมาณน้ อยกว่าผลผลิตข้ าวของประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม
ประมาณ 5.1 เท่า 3.7 เท่า และ 1.1 เท่า ตามลาดับ นอกจากนี ้ หากพิจารณาในเรื่ องประสิทธิ ภาพจาก
กระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากผลผลิต (กิโลกรัม) ต่อไร่ พบว่า แม้ ประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพจาก
กระบวนการผลิ ต ที่ ดีก ว่าประเทศอิน โดนี เ ซี ย และประเทศบัง กลาเทศ ซึ่ง เป็ นประเทศที่ มี ผลผลิต ข้ า ว
มากที่สุดเป็ นลาดับที่ 3 และ 4 ตามลาดับ แต่เนื ้อที่ที่ใช้ ในการผลิตข้ าวของไทยกลับน้ อยกว่ามาก ดังนัน้
หากประเทศอินโดนีเซียและประเทศบังกลาเทศสามารถยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตข้ าวได้
จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้ าวและศักยภาพในการแข่งขันสินค้ าข้ าวของประเทศไทยอย่างแน่นอน
นอกจากนี ้ ประเทศเวียดนามและประเทศบราซิลก็อาจจะเป็ นประเทศที่ก้าวขึน้ มาเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพ
ในการผลิตและการแข่งขันในการส่งออกข้ าวมากที่สดุ ในลาดับต้ น ๆ อีกด้ วย
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ตำรำงที่ 2.4: ผลผลิตข้ าวของประเทศที่สง่ ออกข้ าวมากที่สดุ 10 ลาดับแรก
เนื่อที่
ผลผลิต
อันดับ
ประเทศ
(ล้ ำนไร่ )
(ล้ ำนตัน)
1
อินเดีย
268.75
104.8
2
จีน
189.44
144.56
3
อินโดนีเซีย
73.94
35.53
4
บังคลาเทศ
73.69
34.5
5
เวียดนาม
55.5
31.64
6
ไทย
48.69
28.24
7
เมียนมาร์
43.94
12.6
8
ฟิ ลิปปิ นส์
29.44
11.92
9
บราซิล
14.38
8.47
10
ญี่ปนุ่
10.06
7.84
11
อื่นๆ
192.25
58.13
รวมทัง้ โลก
1,000.06
478.25
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.2

ผลผลิตต่ อไร่
(กิโลกรัมต่ อไร่ )
390
763
481
468
570
580
287
405
589
779
302
478

ระบบกำรค้ ำข้ ำวไทยในปั จจุบัน
ห่ว งโซ่อุป ทานของข้ า วที่ ท าหน้ า ที่ ส่ง ผ่า นข้ า วเปลื อ กจากเกษตรกรไปจนกระทั่ง เป็ นข้ า วสาร
เพื่อการบริ โภค อุตสาหกรรมการแปรรูป และการส่งออกนัน้ มีผ้ เู กี่ยวข้ องจานวนมากและการเชื่อมโยงกัน
หลายระดับดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 โดยเริ่มจากเกษตรกรผู้ผลิตข้ าวเปลือก ภายหลังจากที่เกษตรกรเก็บ
ข้ าวเปลือกส่วนหนึง่ เอาไว้ ใช้ เป็ นเมล็ดพันธุ์และบริโภคเองในครัวเรื อนแล้ ว ข้ าวเปลือกส่วนที่เหลือจะถูกขาย
ผ่านสองช่องทางหลัก คือ ขายให้ กับโรงสีโดยตรง และขายผ่านพ่อค้ าผู้รวบรวมข้ าวเอกชนหรื อสหกรณ์
การเกษตรเพื่อส่งให้ โรงสีอีกต่อหนึง่
โรงสีข้าวจะทาหน้ าที่แปรรู ปข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสาร รวมถึงการคัดเกรด บรรจุ กักเก็บ กระจาย
และขนส่งข้ าวสาร โดยข้ าวสารที่ออกจากโรงสีสว่ นหนึง่ จะถูกเก็บไว้ บริ โภคในท้ องที่ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไป
ยังกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้ าข้ าวของประเทศ หลังจากนันผลผลิ
้
ตข้ าวจะถูกแบ่งออกเป็ น
3 ส่วนตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ของข้ าว ได้ แก่ การบริ โภคโดยตรงในรู ปข้ าวสาร การแปรรู ป และ
การส่งออก (มาฆะศิริ เชาวกุล 2553, อ้ างใน สมพร อิศวิลานนท์ 2553)
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แผนภำพที่ 2.1: ห่วงโซ่อปุ ทานของข้ าวไทย (ที่มา: ปรับปรุงจาก สมพร (2553))
เก็บไว้ บริ โภคหรื อ

หยง

เพื่อเป็ นเมล็ดพันธุ์

โรงสี

เกษตรกร

ผู้สง่ ออก

ผู้ซื ้อในต่างประเทศ
อุตสาหกรรมแปรรูป

สหกรณ์การเกษตร

ผู้ค้าส่ง

ผู้รวบรวมท้ องถิ่น

ผู้บริ โภคใน

โรงสีท้องถิ่น

ประเทศ

การส่งผ่านข้ าวสารจากโรงสีไปยังผู้บริ โภคภายในประเทศมี 2 รู ปแบบ คือ การขายผ่านร้ านค้ า
ข้ าวสาร และการขายผ่านตลาดสมัยใหม่ (modern trade) ในขณะที่ข้าวสารอีกส่วนหนึ่งจะถูกใช้ เป็ น
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ อาทิ เส้ นก๋วยเตี๋ยว อาหารสาเร็ จรู ป เบียร์ อาหารสัตว์ พลังงาน
ทดแทน ฯลฯ
ข้ าวสารอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ โรงสีขาย
ให้ กบั ผู้ส่งออกโดยตรง หรื อ ขายผ่าน “หยง” ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นคนกลางในการรวบรวมและประสานงานใน
การซื ้อขายข้ าวระหว่างโรงสีกบั ผู้ส่งออก เมื่อผู้ส่งออกได้ รับข้ าวแล้ ว ก็จะขายข้ าวให้ กบั ผู้ซื ้อในต่างประเทศ
หรื อในช่ว งหลัง ยัง พบว่ามี โ รงสี ขนาดใหญ่ หัน มาท าตลาดส่ง ออกเองมากขึน้ และมี ส่ว นแบ่ง ตลาดใน
การส่งออกข้ าวของไทยเพิ่มขึ ้นอย่างมาก7 ในขณะเดียวกันเชื่อว่า มีผ้ สู ่งออกข้ าวบางรายอาจจะเริ่ มดาเนิน
กิจการโรงสีด้วยเช่นกัน

7

ที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442811639
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ตำรำงที่ 2.5: บทบาทของผู้ประกอบการในระบบการค้ าข้ าว
บทบำท/หน้ ำที่
ขัน้ ตอน
โรงสี (ผู้ขำย)
หยง (คนกลำง)
1. ติดต่อซื ้อขาย
รวบรวมและแปรสภาพ เ ป็ น ค น ก ล า ง ใ น ติ ด ต่ อ
ข้ า วเปลื อกเป็ นข้ า วสาร ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายเพื่อให้
เพื่อส่งขาย
ได้ ชนิดและคุณภาพข้ าวตาม
คาสัง่ ซื ้อและราคาที่ตกลงกัน
2. ขนส่ง ตรวจสอบ ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ประสานงานระหว่ า งผู้ ซื อ้
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ คุณ ภาพสิ น ค้ า เบื อ้ งต้ น แ ล ะ ผู้ ข า ย ใ น ก า ร ข น ส่ ง
รับมอบสินค้ า
จั ด ห า ร ถ เ พื่ อ ข น ส่ ง ตรวจ สอบคุ ณ ภ าพ แล ะ
ข้ า วสารไปยัง โกดัง หรื อ รับมอบสินค้ า
สถานที่ จั ด เก็ บ ตามที่
ผู้ซื ้อกาหนด
3. ชาระเงิน
การรับชาระเงินเป็ นไปได้ เป็ นคนกลางในการรับชาระ
2 กรณี คือ
เงินจากหยง มี 2 กรณี คือ

ผู้ส่งออก (ผู้ซือ้ )
ทาคาสัง่ ซื ้อข้ าวสาร

จั ด ห า ค น ง า น ใ น
ก า ร รั บ สิ น ค้ า
แล้ วน าไปเก็ บ รั ก ษา
เ พื่ อ ร อ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพแล้ วจึงตีราคา
ขันสุ
้ ดท้ าย
ช า ร ะ เ งิ น ค่ า สิ น ค้ า
ให้ แก่ ผ้ ู ขายหรื อ หยง
 จะได้ รั บ ช าระเงิ น  ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น แล้ วแต่กรณี
ภายหลัง จากที่ ผ้ ูซื อ้
ค่า ธรรมเนี ย มประมาณ
ได้ ต รวจสอบมูล ค่ า
0.75% ภายหลังจากผู้
และแ จ้ ง รา คาขั น้
ซื อ้ ช าระเงิ นให้ แ ก่ผ้ ูขาย
สุดท้ ายให้ ทราบ
แล้ ว
 ไ ด้ รั บ ช า ร ะ เ งิ น  ใช้ สิ ท ธิ ใ นการรั บ ช าระ
ล่ ว ง หน้ าโดยหยง
เงิ น แทนผู้ขายในกรณี ที่
เป็ นผู้อ อกให้ แ ทนผู้
ไ ด้ ช าระเงิ นล่ ว ง หน้ า
ซื ้อก่อน
ให้ แก่ผ้ ขู ายไปแล้ ว

ในที่ นี จ้ ะมุ่ง เน้ น กล่าวถึ ง รายละเอี ย ดของระบบการค้ า ข้ า วภายในประเทศจากโรงสี ไ ปจนถึ ง
ผู้ส่งออกและตลาดส่งออก ซึ่งประกอบด้ วยผู้มีบทบาทสาคัญ 3 ฝ่ าย คือ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก
โดยจะอ้ างอิงข้ อมูลจากการศึกษาของบุญจิตต์และคณะ (2556) ดังนี ้
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“ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า ผู้ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในตลาดข้ าวคื อ โรงสี ซึ่ ง มี ห น้ าที่ แ ปรสภาพ
ข้ าวเปลือกให้ เป็ นข้ าวสาร นอกจากนันยั
้ งทาหน้ าที่เป็ นผู้ซื ้อ ผู้ขาย ผู้กกั เก็บ และทาหน้ าที่ในการกระจาย
สินค้ าอีกด้ วย โดยข้ าวสารที่ออกจากโรงสีส่วนหนึ่งจะใช้ บริ โภคภายในท้ องที่ และส่ว นที่เหลือ ซึ่งเป็ น
ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังตลาดกรุ งเทพซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้ าข้ าวของประเทศ และกระจายข้ าวไปยัง
พื ้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
การขายข้ าวสารจากโรงสีมายังตลาดกรุ งเทพนันอาจเป็
้
นการส่งตรงจากโรงสีไปยังผู้ส่งออก
หรื อผ่านหยงซึ่งเป็ นคนกลางในการรวบรวมและทาหน้ าที่ประสานงานข้ อมูลในการซือ้ ขายข้ าวสาร
ระหว่างโรงสีและผู้ส่งออก รวมทัง้ เป็ นผู้รับผิดชอบการส่ง มอบข้ า วของโรงสีให้ แก่ ผ้ ูซือ้ โดยดูแลชนิ ด
ปริ มาณ และคุณภาพให้ ตรงกับที่ตกลงซื ้อขายกัน รวมถึงดูแลให้ มีการส่งมอบในระยะเวลาที่กาหนด
โรงสีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจากโรงสีมายังโกดังของผู้สง่ ออก ในขณะที่หยงทาหน้ าที่
เป็ นตัวแทนของโรงสีในการค ้าประกันคุณภาพข้ าวที่ซื ้อขายกัน ทาให้ หยงต้ องเข้ ามากากับดูแลให้ เกิด
ความถูกต้ องในการส่งมอบ
นอกจากนัน้ หยงยังเป็ นผู้รับผิดชอบในการชาระเงินระหว่างผู้สงั่ ซื ้อกับโรงสี ผู้สงั่ ซื ้อจะชาระเงิน
ผ่านหยง ระยะเวลาที่ชาระเงินส่วนมากจะเป็ นไปตามประเพณีที่ ปฏิบตั ิกนั มาหรื อตามแต่ข้อตกลงปกติ
เมื่อตกลงซื ้อขายกันแล้ ว ระยะเวลาการชาระเงินของผู้ซื ้อจะค่อนข้ างนาน ในขณะที่หยงจะจ่ายเงิ น
ให้ โรงสีค่อ นข้ างเร็ วกว่า จึ งหมายความว่า ในบางครั ง้ หยงจะต้ องสารองจ่ายเงิ นให้ กับโรงสีไปก่อ น
โดยปกติแล้ ว หยงจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าข้ าว นอกจากหยงจะมี
รายได้ จ ากค่านายหน้ า ดังกล่าวแล้ ว หยงบางรายยังหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้ า วใน
ช่วงต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การที่หยงแสวงหารายได้ จากการเข้ ามาซื ้อขายเองจะต้ องได้ รับความไว้ วางใจ
จากโรงสีและผู้ส่งออก ในปั จจุบัน มี หยงที่ เ ป็ นสมาชิ ก สมาคมผู้ค้า ข้ า วไทยประมาณ 40-50 ราย8
นอกจากนัน้ ยังมีหยงที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกสมาคม และเป็ นหยงที่สงั กัดกับผู้สง่ ออกอีกจานวนหนึง่
ในส่วนของการซื ้อขายข้ าวระหว่างโรงสีกบั ผู้สง่ ออกหรื อระหว่างหยงกับผู้สง่ ออกจะมีลกั ษณะ
การตลาดเป็ นแบบ Business to Business หรื อ B to B กล่าวคือ ผู้ซื ้อสินค้ าหรื อผู้สง่ ออกไม่ได้ นาไป
บริ โภคโดยตรงแต่นาไปเพื่อการค้ าอีกต่อหนึ่ง ข้ าวสารอาจถูกเก็ บรักษาที่โรงสีข้าว หรื อใกล้ ผ้ สู ่งออก
การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษานันมี
้ ผลต่อต้ นทุนด้ านการตลาด อย่างไรก็ตาม บางครัง้ อาจจะ
พบว่าการขึ ้นลงของราคาสินค้ าในประเทศหรื อตลาดโลกมีผลต่อต้ นทุนมากกว่าต้ นทุนการเก็ บรักษา
หลายเท่าตัว นัน่ หมายถึงความเสีย่ งด้ านราคามีผลต่อการตัดสินใจในการเก็บสต๊ อกข้ าวสารอย่างยิ่ง
ผู้สง่ ออกข้ าวของไทยจะขายข้ าวให้ กบั ผู้ซื ้อในต่างประเทศ 3 รู ปแบบคือ ขายข้ าวให้ กบั ผู้ซื ้อที่
เป็ นเอกชนในต่างประเทศ ขายข้ าวให้ กบั รัฐบาลของประเทศผู้ซื ้อ หรื อผู้สง่ ออกเป็ นผู้จดั หาข้ าวส่งในนาม
รัฐบาลไทยเพื่อขายให้ กับรั ฐบาลของประเทศผู้ซื ้อ การขายส่งออกข้ าวส่วนใหญ่ จะเป็ นการขายผ่าน
บริ ษัทนายหน้ าค้ าข้ าวในต่างประเทศ (broker) ซึ่งเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ และมีเครื อข่า ยไปทั่วโลก
บางบริ ษัทมีธุรกิจในเครื อครบวงจรทังในด้
้ านการค้ า การเงิน และโลจิสติกส์ ตลอดจนมีความได้ เปรี ยบใน
8

ทีมา: http://www.thairiceassociation.com/index.php?page=memberlist
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ด้ านความสัมพันธ์ กบั ประเทศต่าง ๆ เช่น Schepens & Co. SA ในยุโรป Creed Rice ในสหรัฐอเมริ กา
และ Louis Dreyfus Commodities ในสิงคโปร์ เป็ นต้ น”

ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ไ ด้ จ ากบริ ษั ท นายหน้ า มี ป ระโยชน์ ต่อผู้ส่ง ออกไม่เพี ย งแต่ด้ า นการซื อ้ ขายใน
แต่ละครัง้ เท่านัน้ หากยังเป็ นข้ อมูลที่ผ้ สู ่งออกสามารถใช้ พิจารณาถึงโอกาสและช่องทางในการทาธุรกิจ
ต่อไป ตลอดจนการตัดสิ นใจภายใต้ ความเสี่ยงที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ในขณะเดียวกันผู้นาเข้ าก็ ไ ด้ รับ
ประโยชน์จากการติดต่อผ่านบริ ษัทนายหน้ าโดยสามารถซือ้ ข้ าวตามคุณภาพและปริ มาณที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดจะพบว่าห่วงโซ่การผลิตข้ าวของไทยค่อนข้ างมีความซับซ้ อน โดยเฉพาะ
ในส่วนของการค้ าข้ าวที่ป ระกอบด้ วย 3 ฝ่ ายที่มีบทบาทสาคัญ คือ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก ซึ่งมี
การแบ่งหน้ าที่กันทาอย่างค่อนข้ างชัดเจน มีบทบาทในการเกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน แม้ อาจจะมีปัญหาและ
ความขัดแย้ งกันเกิดขึ ้นบ้ าง แต่เมื่อรู ปแบบการทาธุรกิจและการค้ ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ระบบการค้ าข้ าวจึงควรได้ รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม เพื่อลดความเสี่ยงและความขัดแย้ งใน
การค้ าระหว่าง 3 ฝ่ าย รายงานการศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
ในระบบการค้ าข้ าวระหว่าง 3 ฝ่ าย และหาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาระบบ
การค้ าข้ าวของไทย โดยจะวิเคราะห์ระบบการค้ าข้ าวในส่วนที่เป็ นปั ญหาอย่างละเอียดในบทที่ 4 และ 5
ต่อไป
2.3

โครงสร้ ำงตลำดและกำรกระจุกตัวในตลำดกำรค้ ำข้ ำวของไทย
ในส่วนนี จ้ ะกล่าวถึง ข้ อมูล เบือ้ งต้ นของโครงสร้ างตลาดและการกระจุกตัว ของผู้ซื อ้ และผู้ขาย
ในตลาดการค้ าข้ าวของไทยที่มีผ้ เู กี่ยวข้ อง 3 ฝ่ าย คือ โรงสีข้าวในฐานะผู้ขาย หยงในฐานะคนกลาง และ
ผู้สง่ ออกในฐานะผู้ซื ้อ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันรวมถึงอานาจในการต่อรอง
ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายในตลาดในขันต่
้ อไป
ระบบการผลิ ตและการค้ าข้ าวของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามี การเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ โดยมี
สาเหตุหลักจากนโยบายประกันราคาข้ าวและโครงการรั บจ านาข้ าวที่ ทาให้ ปริ มาณข้ าวเปลื อกเพิ่มขึน้
อย่างมาก ในขณะเดียวกันโรงสีก็มีการขยายการลงทุนและเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อรองรับปริ มาณข้ าวเปลือก
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากข้ อ มูล ของกระทรวงพาณิ ช ย์ พ บว่ า มี จ านวนโรงสี 1,257 โรง โดยมี ก าลัง การผลิ ต
รวม 380,512 ตันต่อวัน อย่างไรก็ ดี สมาคมโรงสีข้าวไทยได้ ระบุว่า โรงสีในประเทศไทยมีจานวนมากกว่า
1,400 โรง
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เมื่อเทียบกาลังการผลิตของโรงสี กบั ผลผลิตข้ าวเปลือกของปี 2558/2559 ซึ่งคาดว่าจะมีปริ มาณ
27.06 ล้ านตัน ก็จะพบว่ากาลังการผลิตของโรงสีมีเกินกว่าปริ มาณผลผลิตถึง 3 เท่า (ข่าวจากเว็บไซต์
รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/) และจากแผนภาพที่ 2.2 และตารางที่ 2.6 จะพบว่า โรงสีข้าว
กระจุกตัวอยู่ในพื ้นที่ภาคกลาง และเมื่อพิจารณากาลังการผลิตในแต่ละภาคและจังหวัดเทียบกับปริ มาณ
ผลผลิตแล้ ว พบว่าในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จานวนโรงสีและกาลังการผลิตเกินปริ มาณผลผลิต
ข้ าว ยกเว้ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื ้นที่ มีโรงสีน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิต โดยเฉพาะในช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดพร้ อมกันเป็ นจานวนมาก จากสถานการณ์ ดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั โรงสีน่าจะมีการ
แข่ง ขันกัน ซื อ้ ข้ า วเปลื อ กจากชาวนาเนื่ อ งจากยัง มี ก าลัง การผลิ ต ส่วนเกิ น อยู่ม าก ในขณะที่ ช าวนามี
ทางเลือกและอานาจต่อรองกับโรงสีสงู ขึ ้นกว่าในอดีต
ตำรำงที่ 2.6: การกระจายตัวของโรงสีและกาลังการผลิตตามภูมิภาค (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
ภูมิภำค
จำนวนจังหวัดที่มีโรงสี
จำนวนโรงสี
กำลังกำรผลิต
(ตันต่ อวัน)
ภาคกลาง
21
583
178,077
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16
373
153,274
ภาคเหนือ
9
111
17,296
ภาคตะวันออก
7
50
14,560
ภาคตะวันตก
5
61
12,089
ภาคใต้
3
79
5,216
รวมทัว่ ประเทศ
61
1.257
380,512
ที่มา: กองส่งเสริมการสินค้ าเกษตร 2 กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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สุพรรณบุรี
นครสวรรค์
นครปฐม
ชัยนาท
พิจิตร
สระบุรี
กาแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
พิษณุโลก
สิงห์บุรี
อุทัยธานี
กรุงเทพฯ
อ่างทอง
นนทบุรี
เพชรบูรณ์
ปทุมธานี
สุโขทัย
นครนายก
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
มหาสารคาม
บุรีรัมย์
อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
ยโสธร
อานาจเจริญ
สกลนคร
มุกดาหาร
นครพนม
หนองคาย
หนองบัวลาภู
เลย
เชียงราย
พะเยา
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
แพร่
ลาปาง
ลาพูน
น่าน
แม่ฮ่องสอน
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ชลบุรี
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ตาก
ประจวบฯ
สงขลา
นครศรีธรรมราช
พัทลุง

จำนวนโรงสี

แผนภำพที่ 2.2: การกระจายตัวของจานวนโรงสีตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
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ภำคกลำง 583 แห่ ง
(ร้ อยละ 46.4)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 373 แห่ ง
(ร้ อยละ 29.7)
ภำคเหนือ 111 แห่ ง
(ร้ อยละ 8.8)

ที่มา: กองส่งเสริมการสินค้ าเกษตร 2 กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ภำคตะวันออก 50 แห่ ง
(ร้ อยละ 4)
ภำคตะวันตก 61 แห่ ง
(ร้ อยละ 4.9)
ภำคใต้ 79 แห่ ง
(ร้ อยละ 6.3)

สาหรับโครงสร้ างตลาดและการกระจุกตัวของผู้ซื ้อและผู้ขายในส่วนกลางน ้าของห่วงโซ่คือ ระหว่าง
โรงสี แ ละผู้ส่ง ออก จากข้ อ มูล ของกรมศุลกากร พบว่าในปั จ จุบันมี ผ้ ูส่ง ออกข้ าวที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคม
ผู้ส่งออกข้ าวไทย จานวน 222 ราย9 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจานวนผู้ส่งออก (ข้ อมูลจานวนสมาชิก
สมาคมผู้สง่ ออก10) คิดเป็ นร้ อยละ 17 ของจานวนโรงสีทงหมด
ั้
อย่างไรก็ ตาม เมื่อพิจารณาเครื อข่ายบริ ษัท
ของผู้ ส่ ง ออกโดยใช้ นามสกุ ล ของกรรมการผู้ จัด การบริ ษั ท พบว่ า จะมี บ ริ ษั ท ผู้ ส่ ง ออกเหลื อ เพี ย ง
189 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของจานวนโรงสีทงหมด
ั้
เพราะฉะนัน้ ด้ วยจานวนผู้ขายในตลาด (โรงสี)
มีมากกว่า ผู้ซื ้อ (ผู้ส่งออก) อยู่มากจึงอาจมีปัญหาในเรื่ องอานาจในการต่อรองราคาระหว่างโรงสีและ
ผู้สง่ ออกได้
นอกจากนี ้ จากการเปรี ย บเที ย บ และเมื่ อ พิ จ ารณาส่ว นแบ่ง ทางการตลาดของผู้ส่ง ออกข้ า ว
รายใหญ่ที่สดุ จานวน 5 ราย พบว่ามีส่วนแบ่งถึงร้ อยละ 38 ดังแสดงในตารางที่ 2.7 จึงอาจเป็ นไปได้ ว่า
โรงสี มี ทางเลื อกในการขายอยู่น้อยเพราะความต้ องการภายในประเทศมี ไ ม่ม ากและมี อานาจต่อรอง
น้ อยกว่าผู้ซื ้อหรื อผู้สง่ ออก11
ตำรำงที่ 2.7: ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ส่งออกข้ าวรายใหญ่ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558–
2559
ส่ วนแบ่ งทำงกำรตลำด
กลุ่มผู้ส่งออกข้ ำวรำยใหญ่
พ.ศ. 2558
ม.ค. – เม.ย. 2559
ผู้สง่ ออกข้ าวใหญ่ที่สดุ 3 ราย
28%
28%
ผู้สง่ ออกข้ าวใหญ่ที่สดุ 5 ราย
38%
37%
ผู้สง่ ออกข้ าวใหญ่ที่สดุ 10 ราย
51%
50%
ผู้สง่ ออกข้ าวใหญ่ที่สดุ 20 ราย
68%
67%
ที่มา: กรมศุลกากร

9

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

10

http://www.thairiceexporters.or.th/member_1.htm

11

อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่กล่าวมานีย้ งั เป็ นเพียงแค่ข้อมูลเบื ้องต้ นจึงยังมีข้อจากัดในการวิเคราะห์อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนแบ่งการตลาดของผู้สง่ ออกซึง่ เป็ นเพียงแค่การจาแนกผู้สง่ ออกข้ าวรายใหญ่ที่สดุ เป็ นการจาแนกรายนิติบุคคลโดยมิได้ คานึงถึงโครงสร้ าง
ผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ดังนัน้ หากต้ องการศึกษาสภาวะการแข่งขัน ในตลาดซือ้ ขายข้ า วเพิ่มเติม จะต้ องแสวงหาข้ อมูลในเชิงลึกมากขึน้
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดและการกระจุกตัวของตลาดการค้ าข้ าวของไทย
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ในการวิเคราะห์อานาจต่อรองระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกนี ้ อาจอ้ างอิงจาก Five Forces Model
ซึ่งวิเคราะห์ระดับการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจาก 5 ปั จจัยด้ วยกัน ได้ แก่ (1) การแข่งขันกันระหว่าง
คูแ่ ข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors)(2) อานาจต่อรองของคูค่ ้ า
(Bargaining Power of Suppliers) (3) อานาจต่อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
(4) ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) และ (5) ภัยคุกคามจาก
ผู้แข่งขันหน้ าใหม่ (Threat of New Entrants)
เมื่อพิจารณาจากเครื่ องมือดังกล่าวในปั จจัยด้ านอานาจการต่อรองของลูกค้ าพบว่า ผู้ขายหรื อโรงสี
ขาดอานาจการต่อรองกับผู้ส่งออกหรื อลูกค้ า เนื่องจากลูกค้ ามีจานวนน้ อยกว่าผู้ขาย โดยเฉพาะลูกค้ า
รายใหญ่ที่ซื ้อสินค้ าในปริ มาณมากย่อมมีสิทธิ ในการเลือกซือ้ ในราคาและคุณภาพที่ตนเองพอใจ รวมถึง
กาหนดเงื่อนไขในการซื ้อโดยที่ผ้ ขู ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี ้ การที่โรงสียงั ประสบปั ญหาสภาพคล่อง
ในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากต้ องจ่ายเงินสดให้ กับชาวนา แต่ยงั ไม่ได้ รับเงินจากผู้ส่งออกจนกว่าผู้ส่งออก
จะขายข้ าวได้ อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ โรงสีขาดอานาจการต่อรองกับผู้สง่ ออกเช่นกัน
ดังนัน้ หากผู้ขายต้ องการจะมีอานาจการต่อรองกับลูกค้ ามากขึ ้นสามารถทาได้ โดยการรวมกลุ่ม
ผู้ขายเพื่อให้ มีความเท่าเทียมกับลูกค้ าและสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการขายได้ ดีขึ ้น ขณะที่
ลูกค้ าจะต่อรองได้ น้อยลง ทาให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย โดยโรงสีสามารถรวมกลุ่มตามจังหวัด
หรื อภูมิภาคเพื่อบริ หารจัดการปริ มาณข้ าว เพื่อขายให้ กบั ผู้ส่งออกอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะทาให้ กลุ่มโรงสีมี
ทางเลื อ กในการขายข้ าวให้ กั บ ผู้ส่ ง ออกที่ มี เ งื่ อ นไขการรั บ ซื อ้ ที่ ดี ที่ สุ ด อี ก ทัง้ การรวมกลุ่ ม นี อ้ าจมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันในกรณีที่ขาดสภาพคล่องด้ วย
ทัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยเชื่อว่า โรงสีจะสามารถใช้ ความได้ เปรี ยบทางที่ตงประกอบกั
ั้
บการเพิ่มขึน้ ของ
ปริมาณการค้ าชายแดนหรื อการค้ าผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ นโอกาสในการรวมกลุ่มเพื่อเปิ ดตลาดส่งออก
ด้ วยตนเอง โดยในปั จจุบนั มีโรงสีขนาดใหญ่ที่ผนั ตัวเองเป็ นผู้ส่งออกในช่องทางการส่งออกต่าง ๆ ผู้ส่งออก
ที่เป็ นโรงสีนี ้มีความได้ เปรี ยบผู้ส่งออกข้ าวกลุ่มเดิมจากการมีต้นทุนต่ากว่าเมื่อส่งออกเอง โดยตัดขันตอน
้
พ่อค้ าคนกลางออกไปจึงสามารถเสนอราคาได้ ถกู กว่า ผู้ส่งออกเดิม และแพงกว่าไม่มากเมื่อเทียบกับราคา
ข้ าวเวียดนาม ทาให้ ผ้ สู ่งออกที่เป็ นโรงสีนี ้ก้ าวขึ ้นมาแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกับกลุ่มผู้ส่งออก
เดิมได้ มาก12 ซึ่งจาก Five Forces Model อาจเรี ยกได้ ว่า โรงสีที่ผันตัวเป็ นผู้ส่งออกด้ วยกลายเป็ น
“ภัยคุกคาม” (Threats of New Entrants) ต่อผู้ประกอบธุรกิจส่งออกข้ าวเดิม

12

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442811639
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ทัง้ นี ้ การรวมกลุ่ ม เพื่ อ สร้ างอ านาจการต่ อ รองในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานการค้ าข้ าวควรค านึ ง ถึ ง
ความเท่ า เที ย มตัง้ แต่ต้ น น า้ ถึ ง ปลายน า้ การสร้ างอ านาจการต่อ รองให้ กับ โรงสี แ ล้ ว โดยมิ ไ ด้ เ สริ ม
ความเข้ มแข็งให้ แก่ชาวนา ก็ อาจทาให้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างชาวนากับโรงสีทวีความรุ นแรง
ยิ่งขึน้ การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชาวนาในระยะยาว อาทิ การรวมกลุ่มกันปลูกข้ าวอย่างเป็ นระบบ
และการรวมกลุ่ม ปลูกข้ าวที่ ใช้ เ ครื่ องมื อ อุปกรณ์ และเทคนิคที่ มี ประสิทธิ ภ าพและเหมาะสมกับพื น้ ที่
จะเป็ นการลดต้ นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทังการแปรรู
้
ปเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้ าวจะช่วยเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันในตลาด ทาให้ ชาวนามี รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้ อมนี ก้ ารรวมกลุ่ม ยังเป็ นช่องทางใน
การรับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เพื่อนาไปใช้ ปรับปรุงกระบวนการผลิตตังแต่
้ ต้นสายห่วงโซ่อปุ ทาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ การรวมกลุ่ม จึง อาจช่ว ยให้ ช าวนาในประเทศไทยสามารถพึ่ง พาตนเองได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพาโรงสีแต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อทุกฝ่ ายในห่วงโซ่อปุ ทานการค้ าข้ าวต่างมีอานาจ
การต่อรองที่เท่าเทียมกันย่อมทาให้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์
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บทที่ 3
ประเด็นปั ญหำในระบบกำรซือ้ ขำยข้ ำวของไทย
ด้ วยข้ าวเป็ นสินค้ าหลัก ของประเทศไทย ทัง้ เพื่อการบริ โภคในประเทศและการส่งออกสู่ตลาดโลก
มาเป็ นเวลานาน ผู้เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่การผลิตและซื ้อขายข้ าว ตังแต่
้ ชาวนา โรงสี หยง และผู้ส่งออก ต่างได้
สัง่ สมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมข้ าวมาเป็ นเวลานาน ซึง่ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนี ้ทาให้ ประเทศ
ไทยสามารถครองต าแหน่ ง ผู้ ผลิ ต และผู้ ส่ ง ออกข้ าวรายใหญ่ ข องโลกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไ รก็ ดี
ประสบการณ์ในการซื ้อขายข้ าวที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่น ทาให้ เกิดระบบการซื ้อขายข้ าวที่ยึดถือธรรมเนียม
ปฏิบตั ิเป็ นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับยุคสมัยสภาวะของตลาด และพฤติกรรมการค้ า ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนัน้ เพื่อให้ ระบบการซื ้อขายข้ าวของไทยมีความทันสมัยและยังคงรักษาความเป็ นธรรมให้ กับผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาถึงประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระบบการซื ้อขายข้ าวในปั จจุบนั และหาวิธีการ
ปรับปรุงระบบดังกล่าวต่อไป
ในการพิจ ารณาระบบการซือ้ ขายข้ าวปั จจุบนั ผู้วิจัยได้ รับความกรุ ณาจากสมาคมโรงสีข้าวไทย
สมาคมค้ าข้ าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย ในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงในห่วงโซ่การซื ้อขาย
ข้ าว ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสรุปประเด็นปั ญหาในการซื ้อขายข้ าวได้ ดงั นี ้
3.1

สัญญำซือ้ ขำย กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน
3.1.1 ประเด็นปั ญหา
ระบบการค้ าข้ าวของไทยประกอบด้ วยผู้เกี่ยวข้ อง 3 ฝ่ าย ได้ แก่ โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก
โดยหยงทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างโรงสีข้าวในฐานะผู้ขายข้ าวและผู้ส่งออกในฐานะผู้ซือ้ โดยการทา
หน้ าที่ของหยงประกอบด้ วยการดาเนินการใน 2 ลักษณะด้ วยกัน ได้ แก่
(1) ผู้ส่งออกซื อ้ ข้ าวผ่านหยงประมาณ 90% ของการซื ้อขายทังระบบ
้
โดยหยงจะมีหน้ าที่
ในลักษณะเป็ นตัวแทนซื ้อขายข้ าว (agent หรื อ broker) รวบรวมข้ าวให้ ตามคุณภาพ ลักษณะ และปริ มาณ
ตามที่ต้องการจากโรงสีตา่ งๆและได้ รับค่าธรรมเนียมตอบแทนประมาณ 0.75 - 1% ของมูลค่าการซื ้อขาย
(2) ผู้สง่ ออกบางส่วน หรื อประมาณ 10% ของการซื ้อขาย ซื ้อข้ าวจากโรงสีโดยตรงหรื อซื ้อ
ผ่านหยงที่เป็ นตัวแทนของผู้สง่ ออกโดยตรง และสัดส่วนอาจมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
การซื ้อขายข้ าวโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการตกลงซื ้อขายกันโดยวาจา ไม่มีเอกสารสัญญาเป็ น
ทางการ โดยในการซื ้อข้ าวผ่านหยง เมื่อมีการตกลงซื ้อขายกันแล้ ว โรงสีจะออกเอกสารส่งมอบข้ าวให้ หยง
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เพื่ อน าไปส่ ง ให้ กับผู้ส่ง ออกอี กต่อ หนึ่ง เนื่ อ งจากหยงเป็ นผู้ส่ง มอบสิน ค้ าและเอกสารส่ง มอบข้ าวให้ กับ
ผู้สง่ ออก ผู้สง่ ออกจึงติดต่อกับหยงโดยตรง เสมือนหยงเป็ นเจ้ าของสินค้ า นอกจากนี ้ เอกสารส่งมอบข้ าวยังมี
ปั ญหาของความไม่สมบูรณ์ของเอกสารหลายประการ อาทิ
(1) ไม่มีการระบุว่า โรงสีใดเป็ นเจ้ าของสินค้ าเอกสารดังกล่าวจึงไม่เอื ้อต่อการไกล่เกลี่ย
หรื อเจรจาระหว่างโรงสีและผู้สง่ ออก
(2) ไม่มีการระบุถึงบทบาทของแต่ละฝ่ ายในการเป็ นผู้ซื ้อ ผู้ขาย หรื อตัวแทนอย่างชัดเจน
เอกสารดังกล่าวจึงไม่สามารถนาเอกสารไปใช้ ดาเนินการทางกฎหมายได้
นอกจากนี ้ ยังมี ความไม่ชดั เจนในข้ อตกลงทางการค้ าอื่น ๆ ทังในเรื
้ ่ องราคา การส่งมอบ
คุณภาพของสินค้ า ระยะเวลาการชาระเงิน ซึ่งอาจจะเป็ นช่องโหว่ที่ก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมทางการค้ าได้
เช่น การชาระเงินล่าช้ า การปฏิเสธที่จะส่งมอบหรื อรับมอบข้ าวเมื่อราคาข้ าวในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป
หรื อการจองสิทธิ์การซื ้อข้ าวโดยมิได้ ตกลงซื ้อขายเด็ดขาด เป็ นต้ น
3.1.2 ข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1) สมาคมโรงสี ข้าวไทยให้ ข้อมูลว่าผู้ส่งออกหรื อผู้ซื ้อมีอานาจเหนือตลาดด้ านการต่อรอง
ถึงแม้ ว่าจะมีผ้ สู ่งออกที่จดทะเบียนมากถึง 200-300 ราย แต่มีการดาเนินเชิงธุรกิจจริ งเพียงแค่ 30-50 ราย
เท่านัน้ อีกทังส่
้ วนแบ่ง 80% ของปริ มาณการส่งออกเป็ นของผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงแค่ 4-5 รายเท่านัน้
ในขณะที่ ผ้ ูข ายหรื อ โรงสี มี จ านวนมากเฉพาะที่ จ ดทะเบี ย นกับทางราชการและด าเนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ม ากถึ ง
1,489 ราย จึงทาให้ เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างโรงสีและทาให้ โรงสีขาดทางเลือกและอานาจต่อรอง รวมทัง้
ต้ องยอมรับเงื่อนไขการค้ าที่ผ้ ซู ื ้อตังขึ
้ ้นถึงแม้ จะไม่เป็ นธรรมก็ตาม อาทิ
- ผู้ ส่ ง ออกก าหนดระยะเวลาช าระเงิ น นาน แม้ จะได้ รั บ มอบข้ าวแล้ วก็ ต าม
ทาให้ โรงสีเสียโอกาสในการทาธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อการส่งมอบข้ าวในงวดดังกล่าวมีมูลค่าสูง นอกจากนี ้
โรงสีต้องรับซื ้อข้ าวเปลือกจากชาวนาเป็ นเงินสด ทาให้ โรงสีขาดสภาพคล่องเสียโอกาสจากดอกเบี ้ยที่จะเกิด
กับรายรับที่พึงได้ และเสียรายจ่ายด้ านดอกเบี ้ยอันเกิดจากเงินที่จ่ายให้ กับชาวนาไปแล้ ว รวมทังอาจท
้
าให้
โรงสีขาดสภาพคล่องในการทาธุรกิจหากธุรกรรมที่ไม่ได้ รับชาระเงินมีมลู ค่ามาก
- ผู้ส่ง ออกอ้ างว่า ยัง ไม่ไ ด้ รับช าระเงิ นจากผู้ซื อ้ ในต่างประเทศ ทาให้ ไ ม่ส ามารถ
จ่ายเงินให้ กบั โรงสีได้
- ผู้ส่ง ออกใช้ ย อดเงิ น ค้ า งช าระอยู่เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการต่อ รองและสร้ างอ านาจ
ในการกาหนดราคากับโรงสี โดยอาจใช้ ข้ออ้ างเรื่ องคุณภาพสินค้ าเพื่อตัดราคา ณ วันชาระเงินและ/หรื อเลื่อน
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การส่งมอบสินค้ าออกไปทาให้ โรงสีเผชิญความเสี่ยงจากการไม่สามารถรับรู้ รายได้ ที่แน่นอนจนกว่าจะถึง
วันชาระเงิน เนื่องจากราคาข้ าวในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ผู้ส่งออกบางครัง้ อ้ างว่า ข้ าวที่ได้ รับมีปัญหาด้ านคุณภาพ ทังนี
้ ้ เนื่องจากได้ นาข้ าว
ที่รับมอบมากองรวมกัน ทาให้ ไม่อาจทราบได้ ว่า ข้ าวที่มีปัญหานันเป็
้ นข้ าวของโรงสีใด จึงระงับการชาระเงิน
ให้ กับ โรงสี ทุก แห่ ง ที่ มี ส่ ว นในการส่ ง มอบข้ า วในงวดนัน้ ๆ ซึ่ง สาเหตุอ าจเกิ ด จากการซื อ้ ชายผ่า นหยง
ซึง่ รวบรวมข้ าวเป็ นปริมาณมากและไม่แยกแยะให้ เป็ นสัดส่วน
- ผู้สง่ ออกไม่เกรงกลัวการดาเนินการทางกฎหมาย เนื่องจากผู้ส่งออกบางครัง้ ซื ้อข้ าว
ผ่านบริ ษัทลูกที่มี ขนาดเล็ กและยินยอมที่ จะให้ บริ ษัทลูกถูกฟ้องร้ อง เนื่องจากไม่กระทบกับภาพรวมของ
บริษัทหลักของผู้สง่ ออกนัน้
- ผู้ส่งออกบางครัง้ ยกเลิกสัญญาซือ้ หรื อสัญญาส่งมอบสินค้ า โดยโรงสีไม่สามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ อย่างไรก็ดี เมื่อโรงสีเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา ผู้สง่ ออกมักเรี ยกค่าเสียหายจากโรงสี
ดังนัน้ สมาคมโรงสีข้าวจึงเสนอว่าควรจะมีการทาสัญญาหรื อเอกสารการซื ้อขายร่วมกัน
ทัง้ สามฝ่ ายคื อ โรงสี หยง และผู้ส่ง ออกเพื่อความชัดเจนในบทบาทและหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย ราคา และ
เงื่ อนไขในการซื อ้ ขาย ซึ่ง โรงสี ส ามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการดาเนินการทางกฎหมายกรณี มี การผิดนัด
ชาระเงิน หรื อใช้ เป็ นหลักฐานที่มาของรายได้ ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ด้วย และหากเป็ นไปได้
สมาคมโรงสีข้าวไทยต้ องการให้ ผ้ สู ่งออกสัง่ จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ขู ายทุกครัง้ ที่มีการซื ้อขายและมี
การส่งมอบสินค้ าแล้ วเสร็ จ เพื่อเป็ นหลักประกัน และยัง มีผลพลอยได้ คือโรงสี สามารถนาเช็ คไปขายลด
เพื่อนาเงินมาหมุนเวียนซึง่ เป็ นการเสริมสภาพคล่องให้ กบั ระบบการค้ าข้ าวด้ วยอีกทางหนึง่
(2) สมาคมค้าข้าวไทยให้ ข้อมูลสอดคล้ องกับสมาคมโรงสีว่าการซื ้อขายข้ าวส่วนใหญ่เป็ น
การตกลงด้ วยวาจาโดยอาศัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน ไม่ได้ มีเอกสารซื ้อขายกันอย่างเป็ นทางการ แม้ ว่าจะมี
มูลค่าการซื ้อขายกันหลายล้ านบาทในแต่ละครัง้
อีกทังในปั
้ จจุบนั หยงต้ องประสบการแข่งขันอย่างรุนแรงทังจากการที
้
่ผ้ สู ่งออกและโรงสี
หันมาซื ้อขายกันโดยตรงมากขึ ้น และจากการที่ผ้ สู ่งออกมีหยงในสังกัดของตัวเองมากขึ ้น ยิ่งทาให้ ผ้ สู ่งออกมี
อานาจในการกาหนดราคาและเงื่ อนไขทางการค้ า และกาหนดระยะเวลาในการช าระเงิ นที่ ยาวนานขึน้
ในขณะที่ระหว่างที่รอผู้ส่งออกชาระเงิน หยงต้ องสารองเงินล่วงหน้ าให้ กบั โรงสี เพื่อแข่งขันในการหาซื ้อข้ าว
หยงจึงต้ องแบกรับความเสี่ยงทังในกรณี
้
ที่โรงสีหรื อผู้สง่ ออกผิดสัญญา
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นอกจากนี ้ ผู้ส่งออกยังสามารถใช้ ยอดเงินที่ค้างชาระอยู่เป็ นเครื่ องมือ เพื่อต่อรองราคา
เพื่อเลื่อนการรับ มอบสินค้ า ในกรณี ที่ราคาตลาดปรับลดลง หรื อเพื่อบังคับให้ มีการส่งมอบข้ าว ในกรณี ที่
ราคาตลาดปรับเพิ่มขึ ้น (ทาให้ การบิดพลิ ้วไม่ยอมส่งมอบข้ าวของโรงสีเป็ นไปได้ ยาก)
ดังนัน้ สมาคมค้ าข้ าวไทยจึงเห็นว่าควรจะมีการทาเอกสารการซื ้อขายอย่างเป็ นทางการ
ระหว่างโรงสี หยง และผู้ ส่งออก เพื่อกาหนดเงื่ อนไขการค้ า ราคาและคุณภาพสินค้ าให้ ชัดเจน และหาก
เป็ นไปได้ ขอให้ ผ้ สู ง่ ออกออกเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ า เมื่อซื ้อข้ าวในแต่ละครัง้ และได้ รับมอบข้ าวแล้ ว
(3) สมาคมผู้ส่ ง ออกข้ าวไทยมี ความเห็นแตกต่างจากสมาคมโรงสี ข้าวไทยและสมาคม
ค้ าข้ าวไทยว่า การซื ้อขายข้ าวในปั จจุบนั มีการแข่งขันกัน ราคาสินค้ าขึ ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาด
ผู้ส่งออกไม่มีอานาจในการกาหนดราคารับซื ้อข้ าวแต่อย่างใด อีกทังผู
้ ้ ขายมีทางเลือกในการขายสินค้ า และ
สามารถใช้ ประสบการณ์ในการตัดสินใจว่าจะขายข้ าวให้ ผ้ ซู ื ้อรายใด เพราะมีผ้ ซู ื ้อหลายราย หรื ออาจจะเลือก
ส่งออกเองก็ได้
ผู้ส่งออกเองก็ต้องประสบการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดโลกทังจากคู
้
แ่ ข่งต่างประเทศ
และผู้ส่งออกไทยเช่นกันเนื่องจากโครงการรับจานาข้ าวทาให้ เกิดโรงสีขนาดใหญ่ขึ ้นมาเป็ นจานวนมาก และ
ในปั จจุบนั มีโรงสีขนาดใหญ่ที่ผนั ตัวมาเป็ นผู้ส่งออกและขายตัดราคากันเอง ทาให้ ผลตอบแทนต่อหน่วยจาก
การขายข้ าวต่ามาก
นอกจากนี ้ การขายส่วนใหญ่หรื อประมาณร้ อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออก ต้ องยอมให้
มีระยะเวลาการชาระเงินค่อนข้ างนานและไม่มี Letter of Credit (L/C) ถึงแม้ ว่าผู้ส่งออกต้ องแบกรับ
ความเสี่ยงอย่างมากแต่ผ้ สู ง่ ออกก็ยอมรับได้ เพราะถือว่าเป็ นเงื่อนไขทางการค้ าและเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้
ในทานองเดียวกันโรงสีซึ่งเป็ นผู้ขายในประเทศก็ควรทาความเข้ าใจว่าเงื่อนไขการค้ าและกาหนดเวลาใน
การช าระเงิ นเป็ นเรื่ อ งของการต่อรองและสมัครใจตกลงกันระหว่า งคู่ค้ า พร้ อมทัง้ ยัง ยื นยันว่าผู้ส่ง ออก
ส่วนใหญ่ไม่เคยนาเอาเงินค้ างชาระมาเป็ นเครื่ องมือในการตัดราคา ไม่เคยเลื่อนการรับมอบสินค้ าในกรณีที่
ราคาตลาดลดลง และไม่เคยเหมารวมชะลอการจ่ายเงินให้ กับทุกโรงสีเมื่อคุณภาพข้ าวงวดใดงวดหนึ่งมี
ปั ญหาโดยเชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นเรื่ องของผู้สง่ ออกเฉพาะรายมากกว่า
อย่างไรก็ดี สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทยก็เห็นด้ วยและพร้ อมที่จะทาเอกสารการซื ้อขายที่
เป็ นมาตรฐานโดยการตกลงร่วมกัน 3 ฝ่ ายระหว่าง โรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออก เพราะจะทาให้ ได้ รับสินค้ า
ตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน และเป็ นหลักฐานในการผูกมัดผู้ขายไม่ให้ บา่ ยเบี่ยงไม่ยอมส่ง
มอบสินค้ าในกรณี ราคาตลาดปรับสูงขึน้ ทัง้ นี ้ การเข้ าร่ วมทาเอกสารซือ้ ขายหรื อสัญญาที่จะเกิ ดขึน้ ต้ อง
เป็ นไปตามความสมัค รใจของผู้ซื อ้ และผู้ข ายไม่ ใ ช่ก ารบัง คับ เพราะการท าสัญ ญาถื อ ว่ า เป็ นเงื่ อ นไข
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ทางการค้ าอย่างหนึง่ รวมถึงการให้ ชาระค่าสินค้ าเป็ นเช็คสัง่ จ่ายลงวันที่ลว่ งหน้ าด้ วยก็เป็ นเงื่อนไขทางการค้ า
ที่ต้องต่อรองและสมัครใจตกลงระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายด้ วยเช่นเดียวกัน
3.1.3 สรุป
สมาคมโรงสี ข้ า วไทยและสมาคมผู้ค้ า ข้ า วไทยเห็ น ตรงกัน ว่า ควรจะมี รู ป แบบเอกสาร
การซื อ้ ขายหรื อสัญญามาตรฐานที่กาหนดราคาซือ้ ขาย คุณภาพ การส่งออก กาหนดการช าระเงิน และ
เงื่ อนไขการค้ าอื่น ๆ ให้ ชัดเจน เพื่อป้องกันการบิดพลิว้ ในการส่งมอบหรื อรับมอบสินค้ า หรื อการหักราคา
ณ วันชาระเงิน หรื อถ้ าเป็ นไปได้ ขอให้ มีการสัง่ จ่ายเช็คล่วงหน้ า เมื่อซื ้อขายและรับมอบสินค้ าครบถ้ วนแล้ ว
ทุกครัง้ ทางด้ านสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทยก็เห็นด้ วยกับการให้ มีเอกสารการซือ้ ขายหรื อสัญญามาตรฐาน
เพื่อให้ มีความชัดเจน ทังนี
้ ้การทาสัญญาซื ้อขายต้ องเป็ นไปตามความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ เช่นเดียวกับ
การให้ ชาระค่าสินค้ าเป็ นเช็คสัง่ จ่ายล่วงหน้ าด้ วยก็เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าที่ต้องต่อรองและสมัครใจตกลงกัน
ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
3.2

กำรกำหนดคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ ำ
3.2.1 ประเด็นปั ญหา
ระบบการซื ้อขายข้ าวระหว่างโรงสีข้าว หยง และผู้ส่งออกในปั จจุบนั เป็ นการซือ้ ขายตาม
ตัวอย่างข้ าว โดยจะกาหนดพันธุ์ สัดส่วนข้ าวหัก ความชื ้น ขนาดเมล็ด สี ฯลฯ แล้ วแต่จะตกลงกันระหว่าง
ผู้ซื อ้ และผู้ขาย ไม่ไ ด้ มี ก ารอ้ า งอิง กับมาตรฐานกลางของรั ฐ หรื อมาตรฐานที่ เ ป็ นสากล 13 การตรวจสอบ
คุณภาพข้ าวจะเป็ นเรื่ องระหว่างผู้ขาย (ก่อนส่งมอบ) และผู้ซื ้อ (ภายหลังส่งมอบ) โดยไม่มีการพบกันระหว่าง
ตัวแทนของแต่ละฝ่ าย เพื่อหาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับคุณภาพของข้ าว ไม่มีตวั กลางที่ทาหน้ าที่รับรองคุณภาพข้ าว
โดยตรง และไม่ได้ มีหน่วยงานกลางของรัฐ เข้ ามารับหน้ าที่ร่วมตรวจสอบมาตรฐานข้ าว 14 ในกรณี ที่ข้าวที่
ส่งมอบจริ งไม่ได้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกัน ผู้ซื ้อก็จะคิดค่าเสียหาย โดยหักลดราคาข้ าวจากที่ได้ ตกลง

13

ประเทศไทยมีการกาหนดมาตรฐานสินค้ าข้ าว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานข้ าวสาร (มกษ 4004) มาตรฐานข้ าวหอมมะลิไทย (มกษ 4000) และ ข้ าว
หอมไทย (มกษ 4001) โดยสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกาหนดให้ ข้าวขาวเป็ นสินค้ า
มาตรฐาน และการกาหนดมาตรฐานสินค้ าข้ าวขาว และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกาหนดให้ ข้าวหอมมะลิไทยเป็ นสินค้ ามาตรฐานและการ
กาหนดมาตรฐานสินค้ าข้ าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2)
14
เว้ นแต่ในกรณีข้าวขาวและข้ าวหอมมะลิสง่ ออกที่กาหนดให้ สานักงานมาตรฐานสินค้ าหรือหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายทาหน้ าทีต่ รวจวิเคราะห์
ตัวอย่างและวินิจฉัย และบังคับให้ ผ้ สู ง่ ออกข้ าวจะต้ องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้ าเพื่อส่งออกต่อเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรตามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้ าขาออก
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กันไว้ เดิมซึ่งก็ขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการหัก
ลดราคาที่เป็ นมาตรฐานกลางแต่อย่างใด
3.2.2 ข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1) สมาคมโรงสี ข้าวไทยให้ ข้อมูลว่าผู้ส่งออกหรื อผู้ซื ้อมีอานาจในการต่อรองสูงกว่าโรงสี
หรื อผู้ขายเนื่องจากผู้ส่งออกขนาดใหญ่จานวนไม่กี่รายมีส่วนแบ่งตลาดสูงมาก ในขณะที่โรงสีมีจานวนมาก
และแข่งขันกัน ผู้ส่งออกนอกจากจะใช้ ยอดเงินที่ค้างชาระอยู่เป็ นเครื่ องมือในการต่อรองกับโรงสี ยงั สามารถ
กาหนดมาตรฐานข้ าวค่อนข้ างสูง เพื่อเป็ นเหตุในการตัดราคาสินค้ าในวันชาระราคา ทาให้ โรงสีไม่สามารถ
รับรู้วา่ จะต้ องถูกหักราคาเป็ นจานวนเท่าไรจนกว่าจะถึงวันชาระเงิน
ที่ผ่านมามักจะมีปัญหาในกรณีที่ราคาข้ าวในตลาดปรับลง ผู้ ซื ้อจะขอเลื่อนการส่งมอบ
ข้ าวออกไปโดยอ้ างเหตุว่าต้ องใช้ เ วลาในการตรวจรั บและตีร าคาสินค้ า หรื อพบว่าสินค้ าไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ทาให้ ผ้ ขู ายได้ รับความเสียหายจากการเสียโอกาสทางการค้ าและการเสื่อมคุณภาพของสินค้ า
นอกจากนี ้ ความแตกต่างในวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้ าวก็ยงั สร้ าง
ความขัดแย้ งให้ กับโรงสีและผู้ซือ้ อาทิ เครื่ องมือวัดความชื ้นไม่ตรงกัน อีกทัง้ การนาข้ าวจากต่างแหล่งไป
กองไว้ รวมกันยังทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินคุณภาพและราคาด้ วย ดังนัน้ จึงเสนอว่าควรมี
การจัดตังคณะกรรมการในรู
้
ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งขึ ้นมา เพื่อตรวจสอบดูแลและรับร้ องเรี ยนปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ ้น
(2) สมาคมค้าข้าวไทยให้ ข้อมูลสอดคล้ องกับสมาคมโรงสีว่า ระบบการค้ าข้ าวในปั จจุบนั
ผู้สง่ ออก ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อมีอานาจต่อรองมากกว่าโรงสีและหยง มักกาหนดมาตรฐานข้ าวที่สงั่ ซื ้อผ่านหยงทัว่ ไปให้
สูงกว่าการกาหนดมาตรฐานกับหยงในสังกัดของผู้สง่ ออกเอง เพื่อเป็ นเหตุในการตัดราคาและทาให้ หยงทัว่ ไป
ไม่สามารถแข่งขันกับหยงในสังกัดของผู้สง่ ออก
ที่ผ่านมาผู้ส่งออกใช้ เวลาในการตรวจสอบคุณภาพและตีราคาสินค้ านานมาก (อาจจะ
นานถึง 1-2 สัปดาห์) ทาให้ มีกาหนดระยะเวลาในการชาระเงินค่อนข้ างนาน นอกจากนันการขาดมาตรฐาน
้
กลางและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบทาให้ การวินิจฉัยคุณภาพข้ าวต้ องใช้
ดุลยพินิจส่วนบุคคลสูง ก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายได้ ง่าย และยังทาให้ ทาให้ ผ้ สู ่งออกสามารถ
ใช้ คุณภาพเป็ นข้ ออ้ างในการขอเลื่อนการส่งมอบสินค้ าออกไปหรื อเพื่อหักราคา โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา
ในตลาดมีแนวโน้ มลดลงโดยผู้สง่ ออกสามารถหักราคาสินค้ า ณ วันชาระเงินได้ โดยไม่มี หลักเกณฑ์ในการหัก
ราคาที่ชดั เจน
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ดัง นัน้ จึ ง เสนอให้ มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ เ ป็ นมาตรฐานกลางใน
การตรวจสอบคุณ ภาพข้ าว รวมถึง เกณฑ์ในการหักราคา และเสนอให้ มี การจัดตังหน่
้ วยงานกลางขึน้ มา
ทาหน้ าที่ อนุญ าโตตุลาการซึ่ง อาจจะประกอบด้ วย ตัวแทนจากสมาคมโรงสี ข้าวไทย สมาคมค้ าข้ าวไทย
สมาคมผู้ส่ง ออกข้ าวไทย และตัวแทนจากกระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อทาหน้ าที่ ตัดสินข้ อร้ องเรี ยนในกรณี ที่มี
ความขัดแย้ ง
(3) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ ข้อมูลว่าที่ผ่านมาผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ได้ มีการใช้ ข้ ออ้ าง
เรื่ องคุณภาพเพื่อเป็ นเหตุที่ ไม่เป็ นธรรมในการหักราคาหรื อเลื่อนการส่งมอบ อาจจะมีผ้ สู ่งออกบางรายที่มี
พฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ก็เป็ นเรื่ องเฉพาะรายไม่ใช่กรณีทวั่ ไป และมีความเห็นว่าข้ อตกลงเรื่ องคุณภาพข้ าวและ
การส่งมอบควรจะเป็ นการตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออก
ข้ าวไทยเห็นด้ วย หากจะมี การกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบมาตรฐานที่ เป็ นกลาง
เพื่อความชัดเจนในการค้ าขาย และเห็นว่าการทาเอกสารการซือ้ ขายหรื อสัญญาซือ้ ขายจะทาให้ ปัญหา
ขัดแย้ งดังกล่าวลดลงได้ แต่การทาเอกสารการซื ้อขายและสัญญาซื ้อขายควรจะขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจของ
ผู้ซื ้อและผู้ขาย และไม่ควรเป็ นมาตรการบังคับ
3.2.3 สรุป
สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมค้ าข้ าวไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย มีข้อเสนอตรงกันใน
การกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าให้ ชดั เจนโดยให้ หน่วยงานของรัฐคือ
กระทรวงพาณิชย์เข้ ามาร่ วมรับผิดชอบ และเสนอให้ มีการตังคณะกรรมการซึ
้
่งประกอบด้ วยตัวแทน 4 ฝ่ าย
คือ สมาคมโรงสี ข้าว สมาคมค้ าข้ าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย และกระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่อทาหน้ าที่
วินิจฉัยในกรณีที่เกิดข้ อขัดแย้ งขึ ้น
3.3

กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 0.75% ของกำรซือ้ ข้ ำวโดยผู้ส่งออก
3.3.1 ข้ อเท็จจริง
ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่ อง สัง่ ให้ ผ้ จู ่ายเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้ าที่หกั ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ข้ อ 3 (8) กาหนดให้ ผ้ ูส่งออกข้ าว ซึ่งหมายรวมถึง
ข้ าวสาร ปลายข้ าว ข้ าวกล้ อง ปลายข้ าวกล้ อง ข้ าวนึ่ง และปลายข้ าวนึ่ง ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ าวเจ้ าหรื อข้ าว
เหนียวมีหน้ าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ขาย โดยคานวณหักไว้ ในอัตราร้ อยละ 0.75 โดยมีข้อยกเว้ นให้ กับ
ผู้ขายที่เป็ นบุคคลธรรมดาและกลุม่ เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์
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3.3.2 ประเด็นปั ญหา
ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ดังกล่าวได้ กาหนดหน้ าที่ให้ ผ้ สู ่งออกข้ าว หากซื ้อ
ข้ าวสารจากนิติบคุ คลมีหน้ าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย จากผู้ขาย 0.75% เช่น หากผู้ส่งออกซื ้อข้ าวสาร
จากโรงสีมูลค่า 100 บาท โรงสีจะได้ รับเงินจากผู้ส่งออกเพียง 99.25 บาท ส่วน 0.75 บาทที่ถูกหักไว้ นนั ้
ผู้ส่ง ออกมี ห น้ า ที่ อ อกใบรั บ รองการหัก ภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่า ย และต้ อ งน าส่ง เงิ น จ านวนดัง กล่า วแก่
กรมสรรพากรในวันที่ 7 ของเดือ นถัด ไป โดยหลัก การแล้ วการหัก ภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่า ยจะไม่เ ป็ นต้ นทุน
ส่วนเพิ่มของโรงสีแต่อย่างใด เพราะโรงสีมีหน้ าที่ต้องเสียภาษี เงินได้ อยู่แล้ ว โดยหากมีการหักไว้ เกินกว่าภาษี
เงิ นได้ ที่โรงสีพึง จ่ายโรงสี ก็ส ามารถขอคืนภาษี ส่วนที่หักไว้ เกิ นดัง กล่าวจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ ดี
ในทางปฏิ บัติ นัน้ ผู้ป ระกอบการจ านวนมากมัก ไม่ ข อคื น ภาษี เ งิ น ได้ ที่ ถูก หัก ไว้ เพราะเกรงว่ า จะเกิ ด
ความยุง่ ยากและอาจถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรได้
3.3.3 ข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1) กรมสรรพากรในฐานะฝ่ ายจัด เก็ บ ภาษี ม องว่า การหัก ภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่า ยไม่เ ป็ น
การเพิ่มต้ นทุนเพราะนิติบุคคลในประเทศมีหน้ าที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลอยู่แล้ ว การหักภาษี เงินได้
ณ ที่จา่ ยเปรี ยบเสมือนการทยอยจ่ายภาษีของผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้ ต้องจ่ายเต็มจานวน ณ สิ ้นปี และภาษี
หัก ณ ที่จา่ ยยังเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการบริ หารจัดการกระแสเงินสดและกระแสเงินหมุนเวียนของภาครัฐ
อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรยอมรับ ด้ วยว่า ด้ วยความซับซ้ อนของผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตข้ าว ทาให้
การประเมินและการจัดเก็บภาษี หกั ณ ที่จา่ ยนี ้มีความซับซ้ อนไปด้ วย
นอกจากนีก้ รมสรรพากรเห็น ว่าสินค้ าเกษตรอื่น ไม่ว่าจะเป็ น ยางพารา มันสาปะหลัง
ปอ ข้ าวโพด อ้ อย เมล็ดกาแฟ และผลปาล์มน ้ามันก็กาหนดให้ นิตบิ คุ คลผู้ซื ้อต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ขาย
ที่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลเช่ น เดี ย วกัน ดัง นัน้ หากยกเลิ ก การหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยเฉพาะกรณี ข องข้ า วแล้ ว ก็ อ าจ
ไม่เป็ นธรรมต่อสินค้ าเกษตรชนิดอื่น ๆ ได้
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี ดงั กล่าวต้ องคานึงถึงความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ในห่วงโซ่การผลิตข้ าว การบริหารการจัดเก็บรายได้ ของรัฐ กลไกของภาษีอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรจัดเก็บหรื อคืน
ให้ กับโรงสีและผู้ส่งออก รวมทังการปรั
้
บลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่อาจทาให้ อตั ราการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จ่าย ที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงไป อัตราภาษี หกั ณ ที่จ่าย 0.75% จึงควรได้ รับการพิจารณาอีกครัง้ ว่า
เหมาะสมกับอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ อย่างไร
(2) สมาคมผูส้ ่งออกข้าวไทย ในฐานะกลุม่ ผู้สง่ ออกข้ าวส่วนใหญ่ของประเทศมองว่าการหัก
ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายเป็ นการสร้ างความไม่เป็ นธรรมระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตัวเองหรื อยัง
-28-

ต้ องซื ้อข้ าวจากโรงสี อื่นกับกลุ่มผู้ส่งออกที่มีโรงสีเป็ นของตัวเองเพราะโรงสีในทางปฏิบตั ิจะรวมภาษี เงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 0.75% เข้ ากับราคาขาย ยกตัวอย่างเช่น หากโรงสี ขายข้ าวในราคา 100 บาทให้ แก่ผ้ สู ่งออก
โรงสีจะได้ รับเงินค่าขายข้ าวเพียง 99.25 บาท ดังนัน้ หากโรงสีต้องการได้ รับเงินเต็ม 100 บาท โรงสีจะต้ องตัง้
ราคาขายที่ 100.7557 บาท ทาให้ ต้นทุนการซื ้อข้ าวสารของผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีจะสูงกว่าผู้ส่งออกที่ซื ้อจาก
โรงสีของตัวเองอยู่ 0.7557% และจะยิ่งมากขึ ้นหากคานึงถึงการขอคืนภาษี มลู ค่าเพิ่มจากกระบวนการสีข้าว
ของผู้ส่ง ออกที่ มี โ รงสี ด้ว ย ซึ่ง ส่ว นต่า งต้ น ทุน ที่ เ กิ ด จากระบบภาษี ดัง กล่า วถื อ ว่า มี สัดส่ว นที่ สูง ส าหรั บ
การส่งออกข้ าวที่มี Profit Margin เพียงประมาณ 1% ดังปรากฏในตารางที่ 3.1
สมาคมผู้ส่งออกข้ าวต่างประเทศเห็น ว่าด้ วยต้ นทุนข้ าวสารที่ต่ากว่าของกลุ่มผู้ส่งออกที่
มีโรงสีของตัวเองจะทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบในการแข่งขันโดยสามารถตังราคาขายข้
้
าวให้ กับคู่ค้าได้ ถูกกว่า
ซึง่ ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ส่งออกรายใหม่ที่มีโรงสีเป็ นของตนเองก็สะท้ อนให้
เห็นถึงความได้ เปรี ยบดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี
(3) สมาคมโรงสี ข้าวไทยในฐานะที่ เป็ นผู้ถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย เห็น ว่าการหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายไม่ได้ สร้ างความได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบในระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสีเป็ นของ
ตนเองเพราะการหัก ภาษี เ งิ น ได้ นัน้ เป็ นเงิ น ของโรงสี ซึ่ ง หากถูก หัก ภาษี เ งิ น ได้ ไ ว้ เ กิ น ก็ ส ามารถขอคื น
จากกรมสรรพากรได้ ในภายหลัง ส่วนประเด็นที่ควรจะมีการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ หรื อไม่นนสมาคมโรงสี
ั้
ข้ าวไทยมีความเห็นว่าไม่แตกต่างกัน
(4) สมาคมค้าข้าวไทย หรื อ”หยง”ไม่มีส่วนได้ เสี ยกับประเด็นเรื่ องการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จ่าย แต่เห็นว่า การจัดเก็บภาษี ดงั กล่าวควรมีแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม กล่าวคือ ควรยกเลิกภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย 0.75% หรื อหากไม่ยกเลิก ควรจัดเก็บภาษี ให้ ครอบคลุมทังการซื
้
้อข้ าวจากนิติบคุ คลและ
บุคคลธรรมดา
3.3.4 สรุป
จากการรับฟั งความเห็นของผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 4 ฝ่ ายนัน้ ไม่มีภาคเอกชนรายใดคัดค้ านหากจะ
ยกเลิกการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย 0.75% โดยสมาคมผู้ส่งออกข้ าวต่างประเทศสนับสนุนให้ ยกเลิก สมาคม
โรงสี ข้ า วไทยไม่ แ ตกต่า งระหว่ า งการหัก หรื อ ไม่ หัก อย่า งไรก็ ดี ในส่ว นของภาครั ฐ โดยกรมสรรพากร
ยังสนับสนุนให้ มีการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่ าวต่อไป ซึ่งหากจะคงการจัดเก็บภาษี ดงั กล่าว สมาคม
ผู้สง่ ออกข้ าวและสมาคมค้ าข้ าวไทยต้ องการให้ ครอบคลุมการซื ้อข้ าวทังจากนิ
้
ติบคุ คลและบุคคลธรรมดา
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ตำรำงที่ 3.1: เปรียบเทียบต้ นทุนข้ ำวสำรระหว่ ำงโรงสีประเภทต่ ำง ๆ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม
ภำษีเงินได้
ต้ นทุน
จำกค่ ำใช้ จ่ำย
คิดเป็ นรำคำ
ค่ ำสีข้ำว
หัก ณ ที่จ่ำย
หมำยเหตุ
ข้ ำวเปลือก
กำรสีข้ำวที่
ข้ ำวสำร
0.75%
ขอคืน
โรงสี
24,000
1,000
0
180
25,180
ไม่ขอคืนภาษี เงิ นได้ หัก ณ ที่จ่าย
180 บาท (ภาษีรวมในราคา)
โรงสีส่งออกเอง โดยไม่ แยกบริษัท 24,000
1,000
65.42
0
24,935
ส่งออกด้ วยตัวเอง
โรงสีส่งออกเองโดยแยกบริษัท
24,000
1,000
0
180
25,000
ขอคื น ภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย
180 บาท
ที่มา: สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย
หมายเหตุ: ราคาข้ าวหอม เกวียนละ 12,000 บาท จานวน 2 เกวียน ซึง่ สีได้ เป็ นข้ าวสาร จานวน 1 ตัน โดยยังไม่รวมผลพลอยได้ จากการสีข้าว
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3.4

กำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่ไม่ เป็ นธรรม
3.4.1 ประเด็นปั ญหา
สินค้ าเกษตรนัน้ ถูกจัดว่าเป็ นสินค้ าประเภท Heterogeneous Product หรื อสินค้ าที่
แต่ละหน่วยไม่มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ กล่าวคือ ข้ าวสารแม้ จะตราสินค้ าเดียวกันแต่ข้าวสารแต่ละถุง
ก็ อ าจจะมี คุณ ลัก ษณะ อาทิ จ านวนข้ า วหัก แตกต่า งกัน ได้ ในขณะที่ สิ น ค้ า ที่ มี คุณ ลัก ษณะเหมื อ นกัน
ทุกประการ (Homogeneous Product) อาทิ ทองคาแท่ง หากระบุความบริ สทุ ธิ์ไว้ ที่ 96.5% ไม่ว่าแท่งใดก็จะ
มีระดับความบริ สทุ ธิ์ ที่เท่ากันเสมอ การที่สินค้ าเกษตรเป็ นสินค้ าประเภท Heterogeneous Product ทาให้
การประเมินมูลค่าทาได้ ยากเพราะสินค้ าแต่ ละหน่วยมีคุณลักษณะไม่เหมื อนกัน การที่ไ ม่มีราคากลางที่
ชัดเจนขึน้ อยู่กับคุณลักษณะของข้ าวแต่ละตัวอย่างนัน้ อาจทาให้ ผ้ ูซื ้อสามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการต่อรอง
ราคากับผู้ขายได้
3.4.2 ข้ อคิดเห็นจากฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
(1) สมาคมโรงสี ข้าวไทยในฐานะผู้ขายข้ าวสารให้ ข้อมูลว่าในปั จจุบนั นัน้ ประสบปั ญหา
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ที่ถกู กาหนดโดยผู้ซื ้อ ดังนี ้
o มิตดิ ้ านคุณภาพ ผู้ซื ้อจะลดราคารับซื ้อหากข้ าวที่ส่งไม่ตรงกับลักษณะของตัวอย่าง
ที่ตกลงกันไว้ เช่น สี ข้าว ปริ ม าณข้ าวหัก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ส่ง ออกอาจใช้
เครื่ องมือที่แตกต่างจากโรงสี ทาให้ ได้ ผลการตรวจคุณภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะกรณีเครื่ องวัดความชืน้
ของข้ าว ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันการถูกตัดราคาจากความชื ้นของข้ าวที่สูงเกินไป โรงสีจึงต้ องส่งสินค้ าที่ความชื ้น
น้ อยลงไปอีก
o มิ ติ ด้ า นเวลา การขนส่ ง ข้ า วไปยัง โกดัง ของผู้ซื อ้ นัน้ ในหลายกรณี ต้ อ งใช้ เ วลา
ในการรอลงข้ าวเป็ นเวลานาน ทาให้ รถบรรทุกข้ าวสูญเสียโอกาสในการขนส่ง และยังเสียค่าแรงคนขับรถ
เพิ่มขึ ้นทาให้ ต้นทุนของโรงสีสงู ขึ ้นโดยไม่จาเป็ น
ทัง้ นี ้ สมาคมโรงสี ข้ าวไทยตัง้ ข้ อสัง เกตว่ า เงื่ อ นไขด้ า นคุณ ภาพและเวลาอาจมี
ความเกี่ ยวพันกับราคาข้ าวในท้ องตลาด ทัง้ นี เ้ พราะราคาข้ าวสารมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ดัง นัน้
หากช่วงใดที่ราคาข้ าวมีแนวโน้ มลดลงต่อเนื่อง ผู้ซื ้อก็มกั มีข้ออ้ างในเรื่ องของคุณภาพข้ าวที่นามาส่งและต้ อง
ใช้ ระยะเวลานานกว่าที่ จะลงข้ าวให้ กับผู้ซือ้ ได้ นอกจากข้ อขัดแย้ ง ในเรื่ องการประเมิ นคุณภาพข้ าวและ
ระยะเวลาการรับมอบข้ าวที่อาจสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้ าวในตลาดโลกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ยังกล่าวถึงเงื่อนไขการซื ้อขายข้ าวที่อาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม อาทิ
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o การคิดค่าใช้ จ่ายแฝง ผู้ซือ้ บางรายมีการคิดค่าใช้ จ่ายซึ่งไม่มีแล้ วในปั จจุบนั จาก
ผู้ขาย เช่น การหักค่ากระสอบ ค่ากรรมกร ทังที
้ ่ในปั จจุบนั ใช้ ระบบเทกองซึ่งไม่มีการใช้ กระสอบและแรงงาน
กรรมกรอีกแล้ ว เป็ นต้ น
o น ้าหนัก ผู้ซื ้อบางรายพบว่าเมื่อผู้ขายนาข้ าวไปขึ ้นเครื่ องชัง่ น ้าหนัก กลับไม่มีตวั เลข
ขึ ้นที่หน้ าจอให้ ผ้ ขู ายเห็น โดยผู้ซื ้อมักจะขอใบชัง่ จากผู้ชงั่ และเป็ นที่นา่ สังเกตว่าเมื่อชัง่ ข้ าวที่เครื่ องชัง่ ของผู้ซื ้อ
แล้ วน า้ หนักจะน้ อยกว่า นา้ หนัก บนใบชั่ง ของผู้ข ายซึ่ง เป็ นเรื่ อ งปกติที่ นา้ หนัก ข้ า วอาจจะลดลงระหว่า ง
การขนส่งแต่หลายกรณีผ้ ขู ายตังข้
้ อสังเกตว่าปริมาณน ้าหนักที่ลดนันลดลงในสั
้
ดส่วนที่สงู กว่าปกติ
ทั ง้ นี ้ เมื่ อ โรงสี เ ชื่ อ ว่ า จะถู ก กดน า้ หนั ก ข้ าว ก็ จ ะโก่ ง น า้ หนั ก ในใบชั่ ง เดิ ม
ในขณะเดียวกันเมื่อผู้สง่ ออกเชื่อว่า โรงสีจะโก่งน ้าหนัก ก็จะโก่งน ้าหนักในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ การซื ้อขาย
ข้ าวของไทยขาดความน่าเชื่อถือ
o การซื ้อขายโดยใช้ หน่วยสินค้ าเป็ น “หาบ” ที่ไม่เป็ นสากล (โดยเฉพาะกับการซื ้อขาย
ข้ าวหอมมะลิ ) ซึ่ง ทาให้ ผ้ ูซื อ้ ได้ เ ปรี ยบเมื่ อคิดย้ อนกลับเป็ นหน่วย “กิ โลกรั ม ” โดยเศษของมิ ลลิกรั ม ที่ ถูก
ปั ดออกถือเป็ นมูลค่าสูงเมื่อมีปริมาณการซื ้อขายเป็ นจานวนมาก
(2) สมาคมค้าข้าวไทย ในฐานะตัวกลางมีความเห็นในทิ ศทางเดียวกันกับสมาคมโรงสี
ข้ า วไทย โดยมี ป ระเด็น เพิ่ ม เติม ในส่ว นของการประเมิ น ราคาข้ า วสารของผู้ซื อ้ ว่า ผู้ซื อ้ บางรายใช้ เ วลา
ในการประเมินราคาข้ าวสารที่ส่งมอบค่อนข้ างช้ า โดยบางครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ จึงจะประเมิน
ราคาข้ าวสาร นอกจากนี ้ยังขาดมาตรฐานในการประเมินราคาข้ าว เช่น หลักการในการประเมินสีของข้ าวสาร
หรื อการดูข้าวหักระหว่างการสุ่มตัวอย่างจากบริ เวณด้ านข้ างรถกับการสุ่มตัวอย่างจากส่วนกลางของท้ องรถ
จะทาให้ ได้ สดั ส่วนข้ าวหักที่แตกต่างกัน โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากด้ านข้ างรถจะพบข้ าวหักน้ อยกว่าการใช้
เครื่ องมือที่สมุ่ เก็บตัวอย่างจากส่วนกลางของท้ องรถ เป็ นต้ น
(3) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในฐานะผู้ซื ้อมีความเห็นว่าการตังราคาในการรั
้
บซื ้อนันขึ
้ ้นอยู่
กับเงื่ อนไขที่ตกลงกัน และก็ มีตัวอย่างที่ผ้ ูขายบางรายส่ง ข้ าวซึ่งมี คุณภาพต่ากว่ามาตรฐานที่ ตกลงกันไว้
ส่วนของการคิดค่าใช้ จ่ายแฝงนัน้ ผู้ซือ้ บางรายก็ มี ความเคยชิ นกับการคิดค่าใช้ จ่ายในลักษณะนีม้ าก่อน
ซึง่ ผู้ขายเองก็ทราบดีดงั นันผู
้ ้ ขายก็อาจตังราคาขายที
้
่สะท้ อนค่าใช้ จา่ ยแฝงเหล่านี ้เข้ าไว้ ด้วยแล้ ว
สาหรับการซื ้อขายข้ าวหอมมะลิโดยใช้ หน่วย “หาบ” นันเนื
้ ่องจากมีความเคยชินและใช้
กันมาอย่างยาวนานแล้ ว ผู้ส่งออกก็ใช้ หน่วย “หาบ” ในการซื ้อขายกับลูกค้ าต่างประเทศ นอกจากนันผู
้ ้ ซือ้
และผู้ขายต่างก็ทราบกันดีในตอนที่ตกลงซื ้อขายกัน จึงไม่นา่ จะเป็ นปั ญหาในการซื ้อขายแต่อย่างใด
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3.4.3 สรุป
จากการรั บฟั ง ความคิด เห็น ของทุก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเด็นเรื่ องการก าหนดเงื่ อ นไข
ทางการค้ าที่ ไ ม่เป็ นธรรมนัน้ พบว่าแต่ล ะฝ่ ายยัง มี ความเห็นไม่ ตรงกัน สมาคมโรงสี ข้าวไทยและสมาคม
ค้ า ข้ าวไทยมีความเห็นว่าเนื่องจากตลาดการค้ าข้ าวเป็ นตลาดที่มีผ้ ซู ือ้ รายใหญ่เพียงไม่กี่รายทาให้ ผ้ ซู ื ้อมี
อานาจในการกาหนดเงื่ อนไขทางการค้ าเหนือกว่าผู้ขาย ในขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทยมีความเห็นว่า
เงื่อนไขทางการค้ าเป็ นสิ่ งที่ตกลงกันระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขายตามหลักการค้ าเสรี หากผู้ขายไม่ต้องการขาย
ก็สามารถหาผู้ซือ้ รายอื่นหรื อขอเป็ นผู้ส่งออกเองได้ ทัง้ นี ้ อาจจะมีผ้ ูส่งออกเพียงบางรายเท่านัน้ ที่กาหนด
เงื่ อนไขทางการค้ าที่ เ ป็ นการเอาเปรี ยบกับผู้ข ายนัน้ และเป็ นพฤติกรรมเฉพาะของผู้ ส่ง ออกรายนัน้ เอง
ในขณะที่ผ้ สู ง่ ออกส่วนใหญ่ไม่ได้ มีพฤติกรรมดังกล่าว
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บทที่ 4
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินธุรกิจซือ้ ขำยข้ ำวสำรเพื่อกำรส่ งออก
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซื อ้ ขายข้ า วสารเพื่ อ การส่ง ออกจะประกอบด้ ว ยบุค คล 3 ฝ่ าย คื อ โรงสี ข้ า ว
ผู้ส่งออกข้ าว และหยง โดยโรงสีข้าวซึ่งเป็ นผู้ขายข้ าวสารมีหน้ าที่ต้องส่งมอบสินค้ าในปริ มาณ คุณภาพ
และเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน และผู้ส่งออกซึ่งเป็ นผู้ซื ้อมีหน้ าที่ต้องรับมอบสินค้ าและชาระราคาสินค้ าตาม
เงื่อนไขที่ได้ ตกลงกัน ในขณะที่หยงซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางในการซือ้ ขายข้ าว ทังนี
้ ้ การทาหน้ าที่ของหยง
ในการซื ้อขายข้ าวมีลกั ษณะเฉพาะทาให้ ธุรกิจการซื ้อขายข้ าวสารเพื่อการส่งออกแตกต่างจากการซื ้อขาย
สินค้ า โดยปกติทั่วไปซึ่งสามารถแยกอธิ บายออกได้ เป็ น 2 กรณี คือ กรณี หยงเป็ นนายหน้ า (broker)
ในการซื ้อขาย และกรณีที่หยงเป็ นผู้ค้าคนกลาง (trader) ระหว่างผู้สง่ ออกกับโรงสี
จากการรับฟั งผู้เกี่ ยวข้ องทัง้ 3 ฝ่ าย ถึงปั ญหาในธุรกิจการซือ้ ขายข้ าวในปั จจุบนั ดังที่ปรากฏ
ในบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี ้ พบว่า ยังมีปัญหาการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และผู้เกี่ยวข้ อ งไม่สามารถ
บังคับการซื ้อขายหรื อเรี ยกร้ องให้ อีกฝ่ ายปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ซึ่งปั ญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ชดั เจน
ในบทบาทของหยงในธรรมเนียมการซื ้อขายข้ าวที่ผ่านมา และการขาดเครื่ องมือในการบังคับใช้ ข้อตกลง
ดัง กล่าว คณะผู้วิจัยจึง เสนอให้ ปรั บปรุ ง ระบบการซือ้ ขายข้ าวด้ วยการพัฒ นาระบบสัญญาการซื อ้ ขาย
บนพื ้นฐานของรู ปแบบการซื ้อขายเดิม โดยรายงานบทนี ้จะนาเสนอระบบการซื ้อขายข้ าวเดิม ทังในกรณี
้
หยงเป็ นนายหน้ าและกรณีหยงเป็ นผู้ค้า และเสนอระบบการซื ้อขายข้ าวใหม่ที่ปรับปรุงจากระบบเดิม
4.1

รู ปแบบกำรดำเนินธุรกิจซือ้ ขำยข้ ำวสำรกรณีหยงทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำ
ในกรณีนี ้หยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าของผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งก็คือผู้ส่งออกและโรงสีข้าวตามลาดับ
โดยทาหน้ าที่ประสานงานในการส่งมอบและตรวจรับสินค้ ารวมถึงการชาระเงิน และจะได้ รับผลตอบแทน
เป็ นค่านายหน้ า (ประมาณร้ อยละ 0.75 – 1 ของมูลค่าข้ าวที่ ทาการซื อ้ ขาย) ขัน้ ตอนการดาเนินธุ รกิ จ
ซื ้อขายข้ าวในรูปแบบนี ้สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพที่ 4.1 และประกอบด้ วย 7 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ผู้ส่งออกทาคาสั่งซือ้ ข้ าวสารในปริ มาณและคุณภาพที่ต้องการผ่านหยงซึ่งอาจเป็ น
การตกลงด้ วยวาจา หรื อทาเป็ นหนังสือในรูปของใบสัง่ ซื ้อสินค้ า (Purchase Order หรื อ PO) ก็ได้ ตัวอย่าง
ของใบสัง่ ซื ้อระหว่างผู้สง่ ออกกับหยงสามารถดูได้ จากภาคผนวก 1
ขันตอนที
้
่ 2 หยงติดต่อกับโรงสีข้าวที่ต้องการจะขายข้ าวในปริ มาณและคุณภาพตามที่หยงได้ รับ
คาสัง่ ซื ้อมา โดยการดาเนินการของหยงในขันตอนที
้
่ 1 และ 2 นี ้อาจจะทาไปพร้ อมกันในคราวเดียวก็ได้
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แผนภำพที่ 4.1: การดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวโดยหยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
3. โรงสีส่งมอบข้ าวสารโดยใช้ เอกสารของหยง
1. ตกลงซื ้อขาย (มี/ไม่มี PO)

ผู้สง่ ออก
5. ผู้ส่งออกชาระค่าข้ าวเต็มจานวนให้ หยง

2. ตกลงซื ้อขาย (มี PO)

หยง

โรงสีข้าว

4. หยงชาระค่าข้ าวบางส่วนล่วงหน้ าให้ โรงสี
6. หยงชาระค่าข้ าวส่วนที่เหลือให้ โรงสีพร้ อมหักค่านายหน้ า

7. โรงสีออกใบเสร็ จค่าข้ าวให้ ผ้ สู ่งออก

ขัน้ ตอนที่ 3 การส่ง มอบ/รับมอบสินค้ า โดยโรงสีข้าวซึ่งเป็ นผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการขนส่งสินค้ าทังหมดไปยั
้
งโกดังหรื อสถานที่ตามที่กาหนดโดยผู้ส่งออกซึ่งเป็ นผู้ซื ้อ เมื่อสินค้ ามาถึง
ผู้ส่ง ออกจะชั่ง น า้ หนัก และตรวจสอบคุณ ภาพข้ า วเบื อ้ งต้ น (ภาษาในวงการธุ ร กิ จ เรี ย กว่า การฉ่ าข้ า ว
ซึ่ง การตรวจสอบคุณ ภาพเบื อ้ งต้ น นี จ้ ะฉ่ า ข้ า วบริ เ วณรอบกองสิ น ค้ า ) โดยหยงจะร่ ว มท าหน้ า ที่ ดูแ ล
การส่งมอบและรับมอบสินค้ านี ้ด้ วย ณ สถานที่ส่งมอบ ในกรณีที่สินค้ าขาดน ้าหนักหรื อคุณภาพไม่เป็ นไป
ตามตกลงกันไว้ ผู้ซื อ้ จะแจ้ ง ให้ หยงและผู้ขายทราบในทันที ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาเช่นนี จ้ ะมี ทางเลือกที่
เป็ นไปได้ คือ
- ถ้ าการขาดน ้าหนักหรื อต่างจากคุณภาพที่ตกลงกันไม่มาก ผู้ขายมักจะยอมให้ ผ้ ูซื ้อหักราคา
แล้ วก็ทาการส่งมอบสินค้ าจนเสร็จสิ ้น
- ในกรณีที่น ้าหนักขาดมากและผู้ขายไม่แน่ใจว่าสินค้ าขาดน ้าหนักเช่นนันจริ
้ ง ผู้ขายสามารถนา
สินค้ าไปทาการชัง่ น ้าหนักอีกครัง้ ณ โกดังใกล้ เคียงเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
- ถ้ าสินค้ าต่างจากคุณภาพที่ตกลงกันไว้ มาก ผู้ซื ้อก็จะปฏิเสธไม่รับมอบสินค้ า ในขณะที่ผ้ ขู าย
สามารถเรี ยกร้ องให้ มีการตรวจสอบคุณภาพข้ าวอีกครัง้ (ซึ่งอาจจะตกลงกันว่าถ้ าคุณภาพสินค้ าไม่เป็ นไป
ตามที่ตกลงกันไว้ จริง ผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าตรวจ) โดยจะสุ่มตัวอย่างข้ าวขึ ้นมา 2 ชุด (จะเลือกฉ่าจาก
บริเวณตรงกลางของกองสินค้ า กระสอบ หรื อบนรถขนสินค้ าแล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ เพื่อส่งตรวจคุณภาพ 1 ชุด
และมอบให้ คนรถเพื่ อ น ากลั บ ไปให้ ผู้ ขายเก็ บ ไว้ อี ก 1 ชุ ด (กรณี ข้ าวหอมมะลิ จ ะต้ องส่ ง ไปยั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสนเพื่อตรวจ DNA ข้ าวซึ่งต้ องใช้ เวลาประมาณ 7 วัน มีค่าใช้ จ่าย
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ประมาณ 3,500 – 5,000 บาท หรื อผลเร่งด่วนภายใน 2 – 3 วันจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม
โดยปกติแล้ วผู้ขายมักจะไม่ขอให้ ส่งข้ าวตรวจคุณภาพแต่จะยอมให้ ผ้ ซู ื ้อตั ดราคาเพราะการตรวจสอบต้ อง
ใช้ เวลานาน ทาให้ สินค้ าต้ องค้ างอยู่บนรถที่จอดรอและข้ าวอาจจะเสื่อมคุณภาพหรื อต้ องเสียค่าใช้ จ่ายใน
การขนสินค้ ากลับมาก่อน
- เอกสารที่ใช้ ในการรับมอบและส่งมอบสินค้ าคือใบส่งของของหยง ซึ่งหยงจะมอบไว้ ให้ กบั โรงสี
ล่วงหน้ าเพื่อความสะดวกในการดาเนินธุ รกิจ เมื่อมีการขนส่งสินค้ าออกจากโรงสี โรงสีก็จะมอบใบส่งของ
ของหยงไว้ กับคนขับรถของโรงสี และภายหลังจากลงสินค้ าเสร็ จ คนขับรถของผู้ขายก็ จะนาใบส่งของ
ดังกล่าวให้ กบั ผู้รับของลงลายมือชื่อ แล้ วจึงนาใบส่งของดังกล่าวกลับไปให้ กบั โรงสีเพื่อเป็ นหลักฐาน
ขันตอนที
้
่ 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ลกั ษณะพิเศษระหว่างหยงซึ่งเป็ นนายหน้ ากับโรงสีซึ่งเป็ นผู้ขาย
อันเกิดจากแนวทางปฏิบตั ิของการซื ้อขายข้ าวที่มกั เป็ นการขายเชื่อและมีกาหนดการชาระเงินแล้ วแต่จะ
ตกลงกันระหว่างผู้ซื อ้ และผู้ขาย โดยหากโรงสีข้าวต้ องการจะได้ รับค่า ข้ าวเร็ ว หยงก็จ ะส ารองจ่ายเงิ น
ล่วงหน้ าให้ กับโรงสีไปก่อน (เป็ นการทยอยจ่ายโดยคิดเป็ นสัดส่วนจากมูลค่าข้ าวที่ได้ ส่งมอบเสร็ จสิ ้นแล้ ว)
และคิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยบวกเข้ าไปในค่าธรรมเนียมนายหน้ า
ขันตอนที
้
่ 5 ผู้ซื ้อชาระเงินค่าข้ าวทังหมดให้
้
กบั ผู้ขายโดยผ่านหยง
ขัน้ ตอนที่ 6 หยงนาเงิ นค่าสิ นค้ าดัง กล่าวมอบให้ กับโรงสี อีกต่อหนึ่ง โดยหักเงินที่ หยงได้ ส ารอง
จ่ายเงินล่วงหน้ าให้ กับโรงสีไปก่อน พร้ อมทัง้ ค่านายหน้ า ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่หยงส่งให้ กับโรงสีจะหัก ภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายของโรงสีร้อยละ 0.75 ตามที่ผ้ สู ่งออกหักไว้ เพื่อส่งกรมสรรพากรด้ วยแล้ วจึงนาเงิ นส่วนที่
เหลือมอบให้ กบั โรงสี
ขันตอนที
้
่ 7 เมื่อผู้ซื ้อชาระเงินครบถ้ วนแล้ ว โรงสีก็จะออกใบเสร็จรับเงินค่าข้ าวให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
4.2

รู ปแบบกำรดำเนินธุรกิจซือ้ ขำยข้ ำวสำรกรณีหยงเป็ นผู้ค้ำ
การดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวในกรณีที่หยงเป็ นผู้ค้าคนกลางระหว่างโรงสีข้าวกับผู้ส่งออกสามารถ
แสดงเป็ นแผนภาพประกอบคาอธิบายไว้ ในแผนภาพที่ 4.2 โดยขันตอนติ
้
ดต่อซื ้อขาย การขนส่งและรับมอบ
สินค้ า (ขันตอนที
้
่ 1, 2 และ 3) เหมือนกับกรณีที่หยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า กล่าวคือ ผู้ส่งออกจัดทาคาสัง่
ซื ้อข้ าวจากหยง ซึ่งอาจจะมีเอกสาร PO หรื อเป็ นทางวาจาก็ได้ จากนันหยงจั
้
ดทาคาสัง่ ซื ้อข้ าวจากโรงสี
โดยออกเป็ น PO และมอบหมายให้ โรงสีเป็ นผู้รับผิดชอบการขนส่งรวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไปยังโกดังของ
ผู้ส่งออกโดยตรง เมื่อผู้ส่งออกรับมอบสินค้ าแล้ วผู้ขนส่งสินค้ าของโรงสีก็จะนาใบส่งของของหยงที่โรงสีรับ
ฝากไว้ ให้ กบั ผู้รับมอบสินค้ าของผู้สง่ ออกเพื่อลงลายมือชื่อ
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ทังนี
้ ้ การดาเนินธุรกิจในกรณีที่หยงเป็ นผู้ค้าเองนี ้จะแตกต่างจากกรณีที่หยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
ในขันตอนการช
้
าระเงินค่าสินค้ า กล่าวคือหยงมีหน้ าที่จะต้ องชาระเงินค่าข้ าวให้ แก่โรงสี ในขณะที่ผ้ สู ่งออก
มีหน้ าที่จ ะต้ องช าระเงิ นให้ แก่หยง พร้ อมทัง้ หักภาษี เงินได้ ณ ที่ จ่าย 0.75% จากหยง และหยงออก
ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้ าให้ กบั ผู้สง่ ออก
การดาเนินธุรกิ จในกรณี หยงเป็ นผู้ค้าคนกลางจะมี ความชัดเจนของสิทธิ เรี ยกร้ อง หน้ าที่ และ
ความรับผิดในทางกฎหมายระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขายค่อนข้ างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ส่งออกมีหน้ าที่ต้องชาระเงิน
ค่าข้ าวให้ หยง ส่วนหยงมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าข้ าวให้ โรงสี ในขณะที่หยงก็จะมอบหมายให้ โรงสีมีหน้ าที่
ต้ องส่งมอบข้ าวให้ กบั ผู้สง่ ออกตามปริมาณและราคาที่ได้ ตกลงกันไว้ ดังนัน้ ถ้ าเกิดข้ อพิพาทขึ ้น ผู้เกี่ยวข้ อง
สามารถเรี ยกร้ องระหว่างกันได้ โดยตรง อาทิ
- เมื่ อ ผู้ส่ง ออกไม่ช าระเงิ น ค่า ข้ า วให้ ห ยง หยงก็ จ ะสามารถเรี ยกร้ องกับผู้ส่ง ออกได้ โ ดยไม่
เกี่ยวข้ องกับโรงสี
- ถ้ าหยงไม่ชาระเงินให้ กบั โรงสี โรงสีเรี ยกร้ องโดยตรงกับหยง
- ถ้ าโรงสีสง่ มอบข้ าวขาดน ้าหนักหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ตกลงหรื อสินค้ าเสียหายระหว่างขนส่ง
ผู้ส่งออกมีสิทธิ์ ไม่รับมอบและไม่ชาระค่าสินค้ าหรื ออาจจะขอหักราคาจากหยง โดยหยงก็จะต้ องเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายเองจากโรงสีอีกต่อหนึง่
นอกจากนัน้ การฟ้ องร้ องต่ อ ศาลเพื่ อ เรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายระหว่ า งคู่ก รณี ก็ ส ามารถท าได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีหนังสือสัญญาซื ้อขาย เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ เพียงว่าคูก่ รณีจะสามารถฟ้องร้ องกัน
ได้ ใน 3 กรณี คือ (1) มีหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ ายที่ต้องรับผิด (ได้ แก่ ใบ PO ที่ผ้ ซู ือ้ ลง
ลายมือชื่อ และใบขนส่งสินค้ าที่ผ้ ูรับมอบลงลายมือชื่อ) (2) มีการวางเงินมัดจาค่าสินค้ ากันแล้ ว หรื อ
(3) มีการชาระหนี ้กันแล้ วทังหมดหรื
้
อบางส่วน
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แผนภำพที่ 4.2: การดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวโดยหยงผู้ค้าคนกลาง
3. โรงสีสง่ มอบข้ าวสารโดยใช้ เอกสารของหยง
1. ตกลงซื ้อขาย (มี/ไม่มี PO)

ผู้สง่ ออก

2. ตกลงซื ้อขาย (มี PO)

หยง

5. ผู้สง่ ออกชาระค่าข้ าวให้ หยง

โรงสีข้าว
4. หยงชาระค่าข้ าวให้ โรงสี

6. หยงออกใบเสร็ จค่าข้ าวให้ ผ้ สู ง่ ออก

4.3

ปั ญหำที่เกิดขึน้ กับระบบกำรค้ ำข้ ำวสำรเพื่อกำรส่ งออกในปั จจุบันและแนวทำงกำรแก้ ไข
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าการดาเนินธุรกิจค้ าข้ าวสารเพื่อการส่งออกในปั จจุบนั มีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ
(1) กรณีหยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าระหว่างผู้ส่งออกและโรงสีข้าว และ (2) กรณีหยงเป็ นผู้ค้าคนกลาง
ระหว่างผู้สง่ ออกและโรงสี สาหรับกรณีที่ (2) จะพบว่าแต่ละฝ่ าย ได้ แก่ ผู้ส่งออก หยง และโรงสี ต่างมีสิทธิ
หน้ าที่ และความรับผิดในทางกฎหมายต่อกันค่อนข้ างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สาหรับระบบการค้ าข้ าวใน
รู ปแบบที่ (1) ที่หยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าระหว่างผู้ส่งออกกั บหยงมีความซับซ้ อนมากกว่า ทาให้ เกิด
ความคลุมเครื อในเรื่ องสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดในทางกฎหมายซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่กาลังเกิดขึ ้นกับ
ระบบการค้ าข้ าวในปั จจุบนั และควรได้ รับการปรับปรุง
ปั ญหาสาคัญของระบบการค้ าข้ าวแบบหยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าเกิดจากการที่หยงรับคาสั่ งซื ้อ
จากผู้สง่ ออกในขณะที่หยงก็จะทาคาสัง่ ซื ้อข้ าวเป็ นเอกสาร PO ของหยงเองเพื่อซื ้อข้ าวจากโรงสีอีกต่อหนึ่ง
และในการขันตอนการขนส่
้
ง โรงสีก็ใช้ ใบส่งของของหยงเป็ นเอกสารในการส่งมอบและแสดงการรับมอบ
สินค้ าจากผู้สง่ ออก ซึง่ วิธีปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี ้ไม่ตา่ งจากกรณีหยงดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ค้าคนกลางเอง แม้ บทบาท
ของหยงในสองกรณี จะแตกต่างกันนอกจากนี ้ ในการทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า หยงอาจจะชาระค่าสินค้ า
ล่วงหน้ าให้ กบั โรงสีไปก่อนด้ วย ทาให้ เกิดความคลุมเครื อในทางกฎหมายว่า
- หยงเป็ นเพียงแค่นายหน้ า เพียงทาหน้ าที่ประสานงานระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย และไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องและไม่มีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการไม่ชาระเงินค่าสินค้ า การไม่ส่งมอบสินค้ าหรื อ
การส่งมอบสินค้ าไม่ได้ คณ
ุ ภาพซึง่ เป็ นเรื่ องระหว่างผู้สง่ ออกกับโรงสีจะต้ องเรี ยกร้ องกันเอง หรื อ
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- หยงมี ส ถานะเป็ นผู้ ค้ า และเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ สิ น ค้ า ซึ่ ง มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องและความรั บ ผิ ด
ในความเสียหายถ้ าเกิดขึน้ ถึงแม้ ว่าทางฝ่ ายของหยงเองจะเข้ าใจว่าตนเองทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า และ
ตามธรรมเนียมปฎิบตั ิทางการค้ าที่ทกุ ฝ่ ายถือว่าหยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานรวมทังการช
้
าระเงินแล้ ว มีความเป็ นไปได้ อย่างยิ่งที่ผ้ วู ินิจฉัยทางกฎหมายจะชี ้ว่าหยงมี
สถานะเป็ นผู้ค้าคนกลางไม่ใช่นายหน้ า
จากบทเรี ยนในอดีตที่เกิดความเสียหายกันขึ ้นในกรณีที่ผ้ สู ่งออกไม่ชาระเงินให้ กับโรงสี ก็จะเกิด
ปั ญหาขึ ้นคือมีความไม่ชดั เจนว่าโรงสีจะสามารถฟ้องร้ องผู้ส่งออกได้ เองโดยตรงเพราะเป็ นเจ้ าของสินค้ า
หรื อหยงจะมีสิทธิในฟ้องร้ องผู้ส่งออกเพราะเอกสารในการส่งมอบและรับมอบสินค้ าเป็ นของหยง และหยง
อาจจะจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าให้ โรงสีไปแล้ ว ในทางกลับกัน ถ้ าโรงสีไม่ส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ ูส่งออกแล้ ว
ผู้ ส่ ง ออกจะสามารถเรี ย กร้ องความเสี ย หายจากโรงสี ไ ด้ โดยตรง หรื อ จะต้ องเรี ย กร้ องจากหยง
เพราะผู้สง่ ออกทาคาสัง่ ซื ้อกับหยง มิใช่โรงสี
แผนภำพที่ 4.3: รูปแบบการดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวที่ควรจะเป็ นสาหรับกรณีหยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
6. ผู้ขายส่งมอบข้ าวโดยใช้ ใบส่งของของตนเอง พร้ อมทังวางใบแจ้
้
งหนี ้
5. ผู้ขายลงลายมือชื่อใน PO และตอบกลับไปยังผู้ซื ้อ
4. ผู้ซื ้อออกใบ PO ลงลายมือชื่อและส่งตรงไปยังผู้ขาย
ผู้สง่ ออก

1. แจ้ งคาสัง่ ซื ้อ
3. แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบ

2. ติดต่อผู้ขาย

หยง

โรงสีข้าว

7. หยงชาระค่าข้ าวบางส่วนล่วงหน้ าให้ โรงสี
9. ผู้ส่งออกชาระค่าข้ าวให้ หยง
8. โรงสีทาหนังสือสัญญาโอนสิทธิ เรี ยกร้ องในการรับ
เงิ น ค่ า สิ น ค้ าส่ ว นที่ ห ยงออกไปล่ ว งหน้ ารวมทั ง้

10. ผู้สง่ ออกชาระค่าข้ าวส่วนที่เหลือให้ โรงสี

ค่าบริการ

11. โรงสีออกใบเสร็ จค่าข้ าวให้ ผ้ สู ง่ ออก
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ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดทางกฎหมายระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ
ในรูปแบบการค้ าข้ าวที่หยงเป็ นนายหน้ า คณะผู้วิจยั ได้ จดั ทาข้ อเสนอในการดาเนินธุรกิจระหว่างโรงสี หยง
และผู้สง่ ออก โดยแบ่งเป็ นกรณี ได้ แก่ กรณีหยงเป็ นนายหน้ าและมิได้ ออกเงินล่วงหน้ าให้ กบั โรงสี กรณีหยง
เป็ นนายหน้ าและชาระเงินค่าข้ าวล่วงหน้ าให้ กับโรงสีและโรงสีโอนสิทธิ เรี ยกร้ องการรับเงินค่าสินค้ าให้ แก่
หยง และกรณีหยงเป็ นนายหน้ าและชาระเงินค่าข้ าวล่วงหน้ าให้ กบั โรงสีพร้ อมกับออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ขันตอนที
้
่ 1 และขันตอนที
้
่ 2 เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายติดต่อกับหยงก่อนที่จะตกลงซื ้อขายกัน
ผู้ขาย ซึ่งอาจจะเริ่ มจากผู้ส่งออกแจ้ งคาสัง่ ซื ้อข้ าวในปริ มาณ ราคา ชนิด และคุณภาพ ตามที่ต้องการให้
หยงทราบ (ซึ่งอาจจะเป็ นการซื ้อขายตามตัวอย่าง) หลังจากนันหยงก็
้
จะติดต่อหาผู้ข าย ซึ่งในการซื ้อขาย
แต่ละคราวอาจจะมีผ้ ขู ายเพียงรายเดียวหรื อหลายรายก็ได้
ขันตอนที
้
่ 3 เมื่อหยงสามารถรวบรวมผู้ขายข้ าวได้ ตามเงื่อนไขที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการแล้ วก็จะแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อ
ทราบว่าผู้ขายแต่ละรายเป็ นใครบ้ าง เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อทาเอกสารคาสัง่ ซื ้อ (ใบ PO) ส่งให้ กบั ผู้ขายทุกรายโดยตรง
ขันตอนที
้
่ 4 ผู้ซื ้อจะต้ องทาเอกสาร PO ส่งตรงไปยังผู้ขายทุกรายโดยระบุเงื่อนไขการค้ าที่สาคัญให้
ครบถ้ วน เช่น รายละเอียดสินค้ า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้ า และเงื่อนไขการชาระเงิน เป็ นต้ น (ภาคผนวก 2)
โดยเอกสาร PO จะต้ องลงลายมือชื่อฝ่ ายของผู้ซื อ้ ทุกครั ง้ เพื่อเป็ นหลักฐาน 15 และส่งให้ กับผู้ขายทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยการซื ้อขายแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ซู ื ้อทาเอกสาร PO ขึ ้นสองฉบับ คือ ต้ นฉบับและคูฉ่ บับ
โดยตนเองลงนามทังสองฉบั
้
บ แล้ วจึงส่งให้ ผ้ ขู ายลงนาม
ขันตอนที
้
่ 5 เมื่อผู้ขายได้ รับเอกสาร PO แล้ วให้ ลงลายมือชื่อใน PO ทังสองฉบั
้
บแล้ วเก็บไว้ เอง
หนึง่ ฉบับ ส่วนอีกหนึง่ ฉบับส่งกลับไปยังผู้ซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ขันตอนที
้
่ 6 ผู้ขายดาเนินการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ โดยมีเอกสาร
หลักฐานคือใบส่งสินค้ าของผู้ขายเอง พร้ อมทังวางเอกสารใบแจ้
้
งหนี ้
ขันตอนที
้
่ 7 และ 8 ในกรณีที่หยงให้ บริ การจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กับ
โรงสีไปก่อน หยงอาจจะคิดค่าบริ การจากโรงสีเพิ่มเติมโดยไม่ถือว่าเป็ นดอกเบี ้ย และโรงสีอาจทาหนังสือ
โอนสิ ทธิ ในการรับช าระเงินค่าข้ าวจากผู้ส่ง ออก (ซึ่ ง อาจจะเป็ นค่าสินค้ าทัง้ หมดหรื อบางส่วนบวกด้ วย
ค่าบริการ) ให้ แก่หยง และจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู ง่ ออกทราบด้ วย (ภาคผนวก 3)
ขันตอนที
้
่ 9 และ 10 เมื่อผู้ส่งออกรับมอบสินค้ าทังหมดแล้
้
ว ผู้ส่งออกก็จะชาระเงินให้ กบั หยงตาม
จานวนที่โรงสีได้ โอนสิทธิในการรับชาระเงินให้ หยง และชาระเงินส่วนที่เหลือให้ กบั โรงสี
15

การลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานฟ้องร้ องในทางกฎหมายจะต้ องเป็ นฉบับจริงเท่านัน้ สาเนาหรือเอกสารที่สง่ ผ่านเครื่องโทรสาร
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้ เป็ นเอกสารฟ้องร้ องได้
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ขันตอนที
้
่ 11 ภายหลังจากที่ผ้ ูส่งออกชาระเงินครบถ้ วนแล้ ว โรงสีก็จะออกใบเสร็ จค่าสินค้ าให้
ผู้สง่ ออก หลังจากนันหยงก็
้
จะได้ รับค่านายหน้ าจากโรงสีตามที่ตกลงกัน
การปฏิบตั ิตามการดาเนินการซื ้อขายตามที่เสนอนี ้จะทาให้ ผ้ ซู ื ้อซึ่งก็คื อผู้ส่งออกและผู้ขายซึ่งก็คือ
โรงสีมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิ ดในทางกฎหมายต่อกันอย่างชัดเจน ในขณะที่หยงก็จะมีสถานะเป็ น
นายหน้ าตามกฎหมายอย่ า งแท้ จริ ง ซึ่ ง หยงอาจจะมี บ ทบาทพิ เ ศษเพื่ อ การอ านวยความสะดวก
ในการสารองเงินจ่ายค่าสินค้ าล่วงหน้ าแทนผู้ซื ้อให้ แก่ผ้ ขู ายโดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าบริ การเพิ่มเติม
และมีสิทธิที่จะรับชาระเงินส่วนที่ตนสารองจ่ายไปก่อนจากผู้สง่ ออกได้ ด้วย
แผนภำพที่ 4.4: รูปแบบการดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวและการชาระเงินในกรณีที่หยงเป็ นนายหน้ าและหยง
กับโรงสีทาสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
6. ผู้ขายส่งมอบข้ าวโดยใช้ ใบส่งของของตนเอง พร้ อมทังวางใบแจ้
้
งหนี ้
5. ผู้ขายลงลายมือชื่อใน PO และตอบกลับไปยังผู้ซื ้อ

4. ผู้ซื ้อออกใบ PO ลงลายมือชื่อและส่งตรงไปยังผู้ขาย
ผู้สง่ ออก

1. แจ้ งคาสัง่ ซื ้อ
3. แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบ

2. ติดต่อผู้ขาย

หยง

โรงสีข้าว

7. หยงชาระค่าสินค้ าล่วงหน้ าให้ โรงสี
โดยโรงสีออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ หยง หรื อ
ทาสัญญากู้ยืมเงินกัน

8. ผู้สง่ ออกชาระค่าข้ าวทังหมดให้
้
โรงสี
9. โรงสีออกใบเสร็ จค่าข้ าวให้ ผ้ สู ง่ ออก

อย่างไรก็ ดี การช าระเงิ น ค่าสิ นค้ าในกรณี ที่หยงจ่ายเงิ นค่าสินค้ า ล่วงหน้ าให้ ผ้ ูขายไปก่อนนัน้
หยงและโรงสี ข้าวอาจกระทาได้ โดย 1) โรงสี ออกตั๋วสัญญาใช้ เงิ นให้ กับหยง (ภาคผนวก 4) หรื อ
2) ทัง้ สองฝ่ ายอาจตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินกัน ซึ่งถ้ าหากหยงกับโรงสีเลือกใช้ วิธี ดังกล่าวแทนการทา
สัญญาโอนสิทธิในการรับเงินค่าสินค้ าจากผู้ส่งออกแล้ ว ผู้ส่งออกจะชาระเงินค่าสินค้ าทังหมดให้
้
กับโรงสี
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โดยตรงโดยไม่ผ่านหยง หลังจากนันหยงก็
้
จะต้ องไปเรี ยกเก็บหนี ้ค่าสินค้ าที่ตนได้ จ่ายล่วงหน้ าจากโรงสีเอง
โดยใช้ ตวั๋ สัญญาใช้ เ งิน หรื อสัญญากู้ยืมเงินเป็ นหลักฐานในการเรี ยกเก็บหนี 16้ แต่วิธีนีอ้ าจทาให้ หยงมี
ความเสี่ยงมากกว่าวิธีการโอนสิทธิการรับเงิน รายละเอียดขันตอนการซื
้
้อขายข้ าวในกรณีที่หยงกับโรงสีทา
สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันแสดงอยูใ่ นแผนภาพที่ 4.4
สาหรับกรณีที่หยงทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าแต่ไม่ได้ มีการสารองจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าข้ าวให้ กับโรงสี
ไปก่อน ขัน้ ตอนการซื ้อขาย การทาเอกสาร และการชาระเงิน ควรดาเนินการตามแผนภาพที่ 4.5 และมี
ขันตอนการซื
้
้อขาย ดังนี ้
แผนภำพที่ 4.5: รูปแบบการดาเนินธุรกิจซื ้อขายข้ าวในกรณีที่หยงไม่ได้ จา่ ยเงินค่าข้ าวล่วงหน้ าให้ กบั โรงสี
6. ผู้ขายส่งมอบข้ าวโดยใช้ ใบส่งของของตนเอง พร้ อมทังวางใบแจ้
้
งหนี ้
5. ผู้ขายลงลายมือชื่อใน PO และตอบกลับไปยังผู้ซื ้อ
4. ผู้ซื ้อออกใบ PO ลงลายมือชื่อและส่งตรงไปยังผู้ขาย
ผู้สง่ ออก

1. แจ้ งคาสัง่ ซื ้อ
3. แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบ

2. ติดต่อผู้ขาย

หยง

โรงสีข้าว

9. โรงสีจ่ายค่านายหน้ าให้ กบั หยง
7. ผู้สง่ ออกชาระค่าข้ าวทังหมดให้
้
โรงสี
8. โรงสีออกใบเสร็ จค่าข้ าวให้ ผ้ สู ง่ ออก

ขันตอนที
้
่ 1 ถึงขันตอนที
้
่ 6 ในส่วนของการติดต่อซื ้อขายจนถึงการส่งมอบสินค้ ามีวิธีดาเนินการ
เช่นเดิม กล่าวโดยสรุ ปคือ หยงจะทาหน้ าที่ติดต่อและประสานให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงซื ้อขายกัน เมื่อผู้ซื ้อ
และผู้ขายตกลงจะซื ้อขายข้ าวกันแล้ ว ผู้ซื ้อก็จะลงลายมือชื่อใน PO และส่งให้ ผ้ ขู าย เมื่อผู้ขายได้ รับ ใบ PO
แล้ วก็ต้องลงลายมือชื่อและตอบกลับไปยังผู้ซื ้อ และทาการส่งมอบสินค้ าโดยใช้ ใบส่งของและใบแจ้ งหนี ้
16

กฎหมายกาหนดว่าการกู้ยืมเงินกันนันไม่
้ สามารถคิดอัตราดอกเบี ้ยเกินกว่าร้ อยละ 15 ต่อปี ถ้ าเกินกว่านันค่
้ าดอกเบี ้ยเฉพาะส่วนที่เกิน
ร้ อยละ 15 ต่อปี จะเป็ นโมฆะ
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ของโรงสีเอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการชาระเงินจะแตกต่างจากกรณีที่หยงมีการสารองจ่ายเงินค่าข้ าว
ให้ กับ โรงสี โดยขัน้ ตอนการช าระเงิ น ส าหรั บ กรณี นี ท้ ี่ ห ยงไม่ไ ด้ ส ารองจ่า ยเงิ น ค่า ข้ าวให้ โ รงสี ควรจะ
ดาเนินการตามนี ้
ขันตอนที
้
่ 7 เมื่อผู้ซื ้อรับมอบสินค้ าทังหมดแล้
้
วก็ต้องมีการชาระเงิน ผู้ส่งออกต้ องชาระเงินค่าข้ าว
ทังหมดให้
้
กบั โรงสีโดยตรง
ขันตอนที
้
่ 8 เมื่อโรงสีได้ รับเงินค่าข้ าวครบถ้ วนแล้ ว โรงสีออกใบเสร็จรับเงินให้ กบั ผู้ซื ้อ
ขันตอนที
้
่ 9 เมื่อการซื ้อขายข้ าวสาเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โรงสีต้องชาระเงินค่านายหน้ าให้ กับหยงใน
อัตราตามที่ได้ ตกลงกันไว้
นอกจากกระบวนการซื ้อขายและการชาระเงินแล้ ว ในประเด็นว่าด้ วยวิธีการชาระเงินนัน้ ภายใต้
กฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายปั จจุบนั ไม่มีการบังคับให้ ต้องชาระเงินด้ วยเช็ค หากต้ องการบังคับให้ ผ้ ซู ือ้
สัง่ จ่ายลงวันที่ล่วงหน้ าเท่านัน้ จาเป็ นต้ องมีการออกกฎหมายใหม่ เพื่อยกเว้ นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้ วยการซื ้อขาย ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจหน้ าที่ของกระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องผ่านกระบวนการ
นิติบัญ ญัติ โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการดัง กล่าวใช้ เวลานาน และการที่ ฝ่ ายนิติบัญญัติจ ะให้
ความเห็นชอบกับกฎหมายดังกล่าวนันเป็
้ นไปได้ ยาก
ในการดาเนินธุรกิจโดยทัว่ ไป ไม่ปรากฏว่ามีธุรกิจประเภทใดต้ องบังคับให้ ผ้ ซู ื ้อต้ องชาระค่าสินค้ า
ด้ วยเช็คสัง่ จ่ายลงวันที่ ล่วงหน้ าแต่เพียงเท่านัน้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการค้ า ผู้ซือ้ และผู้ขายควรมี
อิสระในการตัดสินใจกาหนดเงื่อนไขในการชาระเงิน ซึ่งขึ ้นอยู่กบั เครดิตและความไว้ เนื ้อเชื่อใจกันระหว่าง
ผู้ซื ้อและผู้ขาย เงื่อนไขที่กาหนดให้ มีการชาระเงินซื ้อข้ าวด้ วยเช็คเท่านันจะเป็
้
นเงื่ อนไขที่เข้ มงวดเกินไป และ
อาจจะก่อให้ เกิดผลที่ตามมาในทางลบได้ เช่น ถ้ าผู้ซื ้อหลายรายไม่อาจทาตามได้ จะทาให้ จานวนผู้ซือ้
ในตลาดลดลงอย่างมากและก่อให้ เกิดการผูกขาดโดยผู้ซื ้อรายใหญ่ในตลาด เป็ นต้ น
แม้ ผ้ ขู ายอาจเชื่อว่า การให้ ผ้ ซู ื ้อชาระเงินค่าข้ าวเป็ นเช็คสัง่ จ่ ายลงวันที่ล่วงหน้ าจะทาให้ สามารถ
เรี ยกเก็ บเงิ นค่าข้ าวได้ เพราะหากเช็ คถูกธนาคารปฏิ เสธการจ่ายเงิ นแล้ ว ผู้ซื อ้ จะถูกดาเนินคดีอาญา
แต่ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจไม่เป็ นเช่นนัน้ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิผ้ ซู ื ้อสามารถหลีกเลี่ยงความผิดได้ โดยมอบ
อานาจให้ ผ้ ูแทนลงนามสั่งจ่ ายเงินในเช็คแทน ซึ่งกฎหมายจะดาเนินคดีอาญากับแต่เฉพาะคนที่ลงนาม
สัง่ จ่ายเช็ค ดังนัน้ อาจเป็ นไปได้ วา่ หากมีการบังคับให้ ชาระเงินด้ วยเช็ค ผู้ซื ้อจานวนมากอาจจะหันไปใช้ วิธี
หลีกเลี่ยงดังกล่าว และกลับทาให้ เกิดความไม่ไว้ เนื ้อเชื่อใจกันระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ทัง้ ๆ ที่มีการชาระเงิน
ด้ วยเช็ค
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4.4 สรุปและข้ อเสนอแนะในกำรพัฒนำธุรกิจค้ ำข้ ำว
จากการซื ้อขายข้ าวใน 2 รูปแบบ คือ 1) การซื ้อขายที่มีหยงเป็ นผู้ค้า และ 2) การซื ้อขายที่หยงเป็ น
นายหน้ า พบว่าการซื ้อขายที่มีหยงเป็ นผู้ค้านันมี
้ การโอนกรรมสิทธิ์ข้าวระหว่างกัน ทาให้ เกิดการรับผิดทาง
กฎหมายที่ชดั เจน คณะผู้วิจยั เห็นว่าในกรณีนี ้ไม่จาเป็ นต้ องมีการกาหนดกติกาหรื อรูปแบบการค้ าขายขึ ้น
ใหม่แต่อย่างใด เพราะระบบกฎหมายและรูปแบบการค้ าที่ดาเนินกันมาแต่ดงเดิ
ั ้ มมีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ ว
ในขณะที่รูปแบบการค้ าขายที่หยงเป็ นนายหน้ านัน้ บทบาทของผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 3 ฝ่ าย ได้ แก่ โรงสี
หยง และผู้ส่ง ออก ไม่ชัด เจน ท าให้ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึน้ เรื่ อ งความรั บ ผิ ด และหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย ดัง นัน้
คณะผู้วิจยั จึงมีความเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุ รกิจการค้ าข้ าว เพื่อการส่งออก
ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ดังนี ้
(1) การดาเนินธุรกิจซื้อขายข้ าวควรมีการทาหลักฐานเป็ นหนังสือทุกครั้ ง
ถึงแม้ ว่าจะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดที่บงั คับว่าการซือ้ ขายข้ าวซึ่งเป็ นสังหาริ มทรั พย์
ชนิดหนึง่ จะต้ องทาเป็ นหนังสือสัญญา แต่กฎหมายบัญญัตวิ า่ การซื ้อขายเกินกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป ต้ องมี
หลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ ายที่ต้องรับผิดจึงจะสามารถฟ้องร้ องบังคับคดีกนั ได้
ดัง นัน้ นัก วิ จัย จึง เสนอว่า ผู้ซื อ้ และผู้ข ายควรท าหลัก ฐานเป็ นหนัง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ
ทังสองฝ่
้
ายทุกครัง้ ที่มีการซื ้อขายข้ าวกัน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในกรณี ที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
เกิดขึ ้น โดยรูปแบบเอกสารที่ใช้ อาจจะเป็ นใบคาสัง่ ซื ้อ (PO) ตามตัวอย่างในภาคผนวก 2 ก็ได้
นอกจากนัน้ สาหรับกรณีที่หยงจ่ายเงินค่าข้ าวล่วงหน้ าให้ กบั โรงสี นักวิจยั เสนอให้ ทงสองฝ่
ั้
าย
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ แก่ โรงสีทาหนังสือสัญญาโอนสิทธิให้ หยงรับเงินจากผู้ส่งออกแทนโรงสี
(ภาคผนวก 3) หรื อโรงสีออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ กับหยง (ภาคผนวก 4) หรื อทังโรงสี
้
ทาสัญญากู้ยืมเงิน
จากหยง เนื่องจากกฎหมายกาหนดว่าการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทจะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ก้ ยู ืมจึงจะฟ้องร้ องบังคับคดีได้
ทังนี
้ ้ การใช้ เอกสารใบคาสัง่ ซื ้อ (PO) เป็ นหลักฐานในการซื ้อขายข้ าวนัน้ อาจพัฒนาเป็ น
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามลาดับขัน้ ได้ แก่ สัญญาซื ้อขายข้ าว โดยอาจเป็ นสัญญาซื ้อขายระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขายแต่ละรายที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายลงนามในสัญญาทุกครัง้ ที่มีการตกลงซื ้อขายกัน และสัญญาซื ้อขายข้ าว
ในลัก ษณะของสัญ ญาหลัก (Master agreement) เพื่ อ เป็ นหลัก เกณฑ์ ใ นการก าหนดหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของผู้ซื ้อและผู้ขายระหว่างคู่ค้า ซึ่งสัญญาหลักนี ้จะครอบคลุมการสัง่ ซื ้อระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขายในอนาคต โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพและปริ มาณของสินค้ าให้ ยึดตามใบคาสัง่ ซื ้อที่จะ
เกิดขึ ้นเป็ นคราวไป โดยที่ผ้ ซู ื อ้ และผู้ขายไม่จาเป็ นต้ องลงนามในสัญญาซื ้อขายทุกครัง้ นอกจากนี ้ อาจมี
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การพัฒนาให้ เกิดเป็ นมาตรฐานกลางของสินค้ าและแนวทางปฏิบตั ิในการซื ้อขายข้ าวที่เป็ นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ าย (ผู้ซื ้อ ผู้ขาย และหยง) ซึ่งอาจจะประกาศใช้ ในลักษณะของประกาศกระทรวงพาณิชย์หรื อบันทึก
ความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องก็ได้ แล้ วจึงให้ การตกลงซื ้อ
ขายข้ าวในแต่ละครัง้ อ้ างถึงมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิตามข้ อตกลงร่วมดังกล่าว จะช่วยประหยัดเวลา
ในการซื ้อขายข้ าวในแต่ละครัง้ และทาให้ ง่ายต่อการระงับข้ อพิพาทหากเกิดความขัดแย้ งกันขึ ้น
(2) มาตรการของภาครั ฐในการบังคับและจูงใจให้ ผ้ ูซื้อและผู้ขายทาหลักฐานเป็ นหนังสือ
ถึงแม้ ว่าจะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายที่บงั คับให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายจะต้ อง
ทาหลักฐานเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อ แต่ภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์อาจมีมาตรการในการบังคับและ
จูงใจให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายทาหลักฐานเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อได้ ดังนี ้
2.1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าอาจพิจารณาเพิ่มความเข้ มงวดในการลงบัญชีของผู้ประกอบ
กิจการค้ าข้ าว โดยกาหนดว่าต้ องมีใบ PO ที่ลงลายมือชื่อทังสองฝ่
้
าย หรื อสัญญาซื ้อขายข้ าว เป็ นเอกสารที่
ต้ องใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการลงรายการในบัญชีสาหรับการซื ้อขายข้ าวทุกครัง้
2.2) กรมการค้ าต่างประเทศอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการเข้ าร่วมขายข้ าวแบบรัฐต่อรัฐ
(G2G) ว่าจะต้ องเป็ นผู้สง่ ออกข้ าวที่จะเข้ าร่วมโครงการฯจะต้ องมีการทาสัญญาซื ้อข้ าว หรื อมีหลักฐานเป็ น
หนังสือในการซื ้อข้ าวเท่านัน้ หรื ออาจให้ สิทธิในการเข้ าร่วมกับผู้ส่งออกที่มีการทาสัญญาหรื อหลักฐานเป็ น
หนังสือในซื ้อข้ าวก่อนผู้สง่ ออกที่ไม่มีสญ
ั ญาหรื อเอกสารในการซื ้อข้ าว
(3) มาตรการของภาครัฐในการให้ ความช่ วยเหลือระงับข้ อพิพาทระหว่ างผู้ประกอบการ
กรมการค้ าภายในอาจพิจารณาจัดตังหน่
้ วยงาน17 เพื่อระงับข้ อพิพาทโดยใช้ วิธีประนีประนอม
หรื อไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท โดยให้ ค่กู รณี ที่มีเอกสารสัญญาซื อ้ ขายหรื อหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมื อชื่ อ
สามารถยื่นเรื่ องต่อหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้น เพื่อนาเข้ าสู่กระบวนการระงั บข้ อพิพาท รวมถึงอาจพิจารณาให้ มี
กระบวนการอนุญ าโตตุล าการเฉพาะกิ จ โดยกรมการค้ า ภายในอาจเตรี ย มขึ น้ ทะเบี ย นผู้ที่ จ ะเป็ น
อนุญ าโตตุล าการในสาขาที่เ กี่ ยวข้ องไว้ ได้ แก่ ตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้ส่ง ออกข้ าวไทย
สมาคมค้ าข้ าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สภาหอการค้ าไทย และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมการค้ า
ภายใน กรมการค้ าต่างประเทศ กรมการข้ าว นักวิช าการจากสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิหรื อ
ผู้เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ กระบวนการระงับ ข้ อ พิ พ าทนอกศาลดัง กล่ า วนี ม้ ี ข้ อ ดี คื อ มี ค วามสะดวก ใช้ เ วลา

17

อาจพิจารณาใช้ รูปแบบและแนวทางการดาเนินงานแบบเดียวกับ “สานักงานป้องกันและระงับข้ อพิพาทด้ านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา”
ของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
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การพิจารณาที่สนและรวดเร็
ั้
ว กระบวนการพิ จารณาเป็ นความลับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาชีข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการหรื อข้ อตกลงประนีประนอมที่มีการลงนามร่วมกันมีผลบังคับทางกฎหมายกับคูก่ รณี
(4) มาตรการของภาครั ฐในการเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงแหล่ งทุนให้ แก่ ผ้ ูประกอบการ
ค้ าข้ าว
ในระยะยาวภายหลัง จากที่ ระบบการค้ า ข้ า วของไทยมี การพัฒ นาเอกสารและหลัก ฐาน
หนังสือประกอบการซือ้ ขายข้ าวจนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ ว ผู้ประกอบการค้ าข้ าวสามารถนาเอกสาร
การซื ้อขายข้ าว เช่น สัญญาซื อ้ ขาย ใบแจ้ งหนี ้ สัญญาโอนสิทธิ การรับเงิน เป็ นต้ น มาจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเพื่อใช้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
หลังจากนัน้ ภาครัฐอาจมีนโยบายให้ ความช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการ
ค้ าข้ าวที่มีสถานะการเงินมั่นคงผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย (SME Development Bank) ธนาคารเพื่ อการส่ง ออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย (Exim Bank) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นต้ น
รวมถึงธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ ได้ แก่ ธนาคารกรุงไทย โดยขอให้ สถาบันการเงินดังกล่าวพิจารณาวงเงิน
สินเชื่อให้ กบั ผู้ประกอบการค้ าข้ าวบนพื ้นฐานหลักประกันเป็ นเอกสารการซื ้อขายข้ าว เช่น สินเชื่อแฟคตอริ่ ง
(ใช้ สิทธิในการรับเงิน/ใบแจ้ งหนี ้เป็ นหลักประกัน) และสินเชื่อ packing credit (ใช้ สญ
ั ญาซื ้อขายหรื อคา
สัง่ ซื ้อที่ได้ รับจากผู้ซือ้ เป็ นหลักประกัน) เป็ นต้ น นอกจากจะเป็ นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่ธุรกิจการซื ้อ
ขายข้ าวภายในประเทศซึ่งจะเป็ นผลดีกับผู้ค้าข้ าวโดยตรงแล้ ว ยังจะเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายใน
ระบบค้ าข้ าวหันมาใช้ เอกสารหลักฐานในการซื ้อขายข้ าวกันมากขึ ้นอีกด้ วย
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บทที่ 5
แนวทำงกำรแก้ ไขประเด็นปั ญหำเรื่องกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 0.75%
5.1

สภำพปั ญหำ
ระบบการค้ าข้ าวของประเทศไทยประกอบด้ วยผู้ประกอบการหรื อผู้เล่นหลัก 3 กลุ่ม ได้ แก่ โรงสีข้าว
หยง และผู้ส่งออก ในอดีตนันบทบาทของผู
้
้ ประกอบการหลักทัง้ 3 กลุ่มนัน้ ได้ แยกออกจากกันค่อนข้ างจะ
ชัดเจน กล่าวคือ โรงสีข้าวทาหน้ าที่ในส่วนของการผลิต ผู้ส่งออกทาหน้ าที่ในส่วนของการทาตลาดข้ าวสาร
ต่างประเทศ ส่วนหยงทาหน้ าที่ในส่วนของการเป็ นตัวกลางจับคูก่ ารซื ้อขายข้ าวสารระหว่างโรงสีและผู้ส่งออก
ผู้ประกอบการแต่ละกลุม่ ก็จะทาหน้ าที่เฉพาะในส่วนของตนเองและพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญในบทบาท
หน้ าที่ของตน
ด้ ว ยปั จ จัย หลายประการในยุค ปั จ จุบัน ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต เป็ นอย่ า งมาก อาทิ ระบบ
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ วขึ ้น เทคโนโลยีการสีข้าวที่ทนั สมัยมากขึ ้น ระบบโลจิสติกส์ที่มีความสะดวก
มากขึน้ และการเปลี่ ย นแปลงของกฎระเบี ย บภาครั ฐ บทบาทที่ เ คยแยกกัน เด่น ชัด ของผู้ป ระกอบการ
ในแต่ล ะกลุ่ม จึ ง เริ่ ม คลุม เครื อ มากขึ น้ กล่ า วคื อ ผู้ป ระกอบการโรงสี ส ามารถส่ ง ออกข้ า วสารไปขาย
ยังต่างประเทศได้ โดยตรง (ทาหน้ าที่ทงส่
ั ้ วนของการผลิตและการทาตลาดข้ าวสารต่างประเทศ) ในขณะที่
ผู้ส่งออกที่ต้องการบูรณาการธุรกิจตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) ก็สามารถทาธุรกิจโรงสีผ่านการลงทุน
สร้ างโรงสีของตนเองหรื อผ่านการควบรวมกิจการก็ได้ (ทาหน้ าที่ทงั ้ การทาตลาดข้ าวสารต่างประเทศและ
การผลิ ต )
ดัง นัน้ ผู้ ประกอบการในระบบการค้ า ข้ าวของไทยในปั จ จุ บัน จึ ง มี ค วามหลากหลาย
ทังผู
้ ้ ประกอบการ “ดังเดิ
้ ม” อันได้ แก่ โรงสี หยง และผู้ส่งออกที่ทาหน้ าที่ดงเดิ
ั ้ มของตน และผู้ประกอบการที่
ทา “หลายหน้ าที่” เช่น ผู้สง่ ออกที่มีโรงสีเป็ นของตนเอง และโรงสีที่สง่ ออกข้ าวเอง เป็ นต้ น
ความหลากหลายของผู้ประกอบการในวงการค้ าข้ าวยุคปั จจุบนั ย่อมทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบและ
เสียเปรี ยบที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เช่น โรงสีที่ทาการส่งออกข้ าวเองย่อมมี
ความได้ เปรี ยบผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีในส่ว นของต้ นทุนข้ าวสาร ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสี
ก็ มี ความได้ เ ปรี ย บในแง่ ข องความคล่อ งตัว และการไม่ต้อ งแบกรั บ ความเสี่ ย งในส่วนของโรงสี เป็ นต้ น
ความได้ เปรี ยบและเสียเปรี ยบที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มนันเป็
้ นสิ่งที่ขึ ้นอยู่ กับ
การตัดสินใจของผู้ประกอบการในวงการข้ าวเองว่าจะเลือกรูปแบบใดในการดาเนินธุรกิจ จึงจะเหมาะสมกับ
สภาวะของตนมากที่สดุ
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อย่ า งไรก็ ดี นอกจากความได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บที่ เ กิ ด ขึ น้ ตามลัก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการเองแล้ ว กฎระเบียบของภาครัฐบางประการก็อาจก่อให้ เกิด ความเหลื่อมลา้ ในทางปฏิบัติ
ระหว่างผู้ประกอบการ “ดังเดิ
้ ม” และผู้ประกอบการที่ทา “หลายหน้ าที่” ขึ ้นได้ โดยกฎระเบียบของภาครัฐที่
ผู้ป ระกอบการในกลุ่ ม ผู้ ส่ ง ออก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ผู้ส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี โ รงสี เ ป็ นของตนเอง เห็ น ว่ า
เป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั กลุ่มโรงสีที่ส่งออกข้ าวสารเอง ได้ แก่ ระเบียบการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย
0.75% ของการซื ้อข้ าวโดยผู้สง่ ออก ภายใต้ คาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528
โดยสรุ ป การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าซื ้อสินค้ าพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็ นสินค้ าพืชผล
ทางเศรษฐกิจนัน้ ในปั จจุบนั มีสินค้ าพืชผลในทางการเกษตรที่อยู่ในข่ายต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคาสัง่
กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่ อง สั่งให้ ผ้ จู ่ายเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
มีหน้ าที่หกั ภาษี เงินได้ ณ ที่จา่ ย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยมีรายละเอียดสาคัญที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
“ข้ อ 2 ให้ ผ้ จู ่ายเงินได้ พึงประเมินคานวณหักภาษี ไว้ ทุกครัง้ ที่จ่ายเงินได้ พึงประเมิน
แต่ละครัง้ ในอัตราร้ อยละของเงินได้ พงึ ประเมินตามที่ระบุในคาสัง่ นี ้
ข้ อ 3 ให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นนิ ติ บุค คลหรื อ นิ ติ บุค คลอื่ น ซึ่ง เป็ นผู้จ่ า ยเงิ น ได้
พึงประเมินให้ แก่ผ้ รู ับซึ่งมีเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคานวณหักไว้ ใน
อัตราร้ อยละ 0.75 เฉพาะผู้จ่ายเงิน และสาหรับการซื ้อสินค้ า ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ยางแผ่นหรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึน้ หรื อได้ มาจากส่วนใด ๆ ของต้ นยางพารา
เฉพาะกรณีผ้ ูซือ้ เป็ นผู้ส่งออกหรื อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ สาเร็ จรู ปจากยางดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ ยางนันเป็
้ น
ส่วนใหญ่หรื อไม่
(2) มันสาปะหลัง ไม่วา่ จะเป็ นหัวหรื อจัดทาเป็ นผง แป้ง เส้ น ก้ อน แท่ง ฝอย ชิ ้น เม็ด
หรื อจัดทาในลักษณะอื่น เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้สง่ ออก
(3) ปอ เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้ส่งออกหรื อผู้ผลิตกระสอบป่ าน ผ้ ากระสอบป่ าน ด้ าย
ทอกระสอบป่ าน หรื อทอผ้ ากระสอบป่ าน เชือกหรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตจากปอ ไม่ว่าจะใช้ ปอนันเป็
้ น
ส่วนใหญ่หรื อไม่
(4) ข้ าวโพด เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้สง่ ออกหรื อผู้ผลิตน ้ามันพืชหรื ออาหารสัตว์ทกุ ชนิด
(5) อ้ อย เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้ผลิตน ้าตาลทุกชนิด
(6) เมล็ด กาแฟ ไม่ว่า จะคั่ว แล้ วหรื อ ไม่ เฉพาะกรณี ผ้ ูซือ้ เป็ นผู้ส่ง ออกหรื อ ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปจากกาแฟ
(7) ผลปาล์มน ้ามัน ไม่ว่าเป็ นส่วนใดของผล เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้ผลิตน ้ามันปาล์ม
หรื อผู้ผลิตน ้ามันพืช
(8) ข้ าว เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้สง่ ออก
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คาว่า ข้ าว หมายความว่า ข้ าวสาร ปลายข้ าว ข้ าวกล้ อง ปลายข้ าวกล้ อง
ข้ าวนึง่ และปลายข้ าวนึง่ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเป็ นข้ าวเจ้ าหรื อข้ าวเหนียว
(9) สินค้ าตาม (1) ถึง (8) เฉพาะกรณีผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้ไม่มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้
ตามประมวลรัษฎากรแต่ไม่รวมถึงกลุม่ เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ”

คาสั่ง กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูจ่ายเงินได้ พึงประเมิ นตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากรหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยจากผู้รับเพื่อนาส่งกรมสรรพากร และได้ กาหนดประเภทของเงิน
รายได้ จากประเภทของสินค้ าและบริ การที่จะต้ องมีการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย พร้ อมทังอั
้ ตราการหัก คาสัง่
ดัง กล่าวจึง มุ่งหัก ภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ ำยของกำรค้ ำบริ ก ำร เช่น ค่าจ้ างทาของ ค่าโฆษณา และค่าเช่า
ทรั พ ย์ สิ น เป็ นต้ น มากกว่าการมุ่ง หักภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่ายของการค้ า สิน ค้ า โดยมี เพีย งสิ นค้ ำ เกษตร
(ยางแผ่นหรื อยางชนิดอื่นจากต้ นยางพารา มันสาปะหลัง ปอ ข้ าวโพด อ้ อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน ้ามัน และ
ข้ าว) และสินค้ ำประมง (สัตว์น ้า) เท่านันที
้ ่ถกู รวมอยู่ในคาสัง่ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่าจุดมุ่งหมายของการหัก
ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวในกรณีของสินค้ าเกษตรและสินค้ าประมงก็เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บ
ภาษี จากผู้ประกอบการที่ทาหน้ าที่บริ การในขันตอนระหว่
้
างการแปรรู ปวัตถุดิบไปเป็ นสินค้ าขันสุ
้ ดท้ ายก่อน
จาหน่าย ซึ่งในกรณีของอุตสำหกรรมกำรส่ งออกข้ ำวก็คือโรงสีข้ำวนัน่ เอง คาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 จึงน่าจะมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดเก็บภาษี เงินได้ จากโรงสีโดยให้ ผ้ สู ่งออกข้ าว ทาหน้ าที่หกั ภาษี เงินได้
และนาส่งกรมสรรพากรหรื อนั่นก็คือใช้ การหักภาษี เงินได้ ของผู้ส่งออกข้ าวเป็ นเครื่ องมือในการสอบทาน
รายได้ ของโรงสี
ตามหลัก การของค าสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 การหัก ภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่ า ย 0.75%
ของผู้ส่งออกนันจะไม่
้
ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีหรื อกลุ่มโรงสีที่ส่งออก
ข้ าวเอง เพราะเป็ นการหักภาษี เงินได้ ในส่วนของผู้ขายข้ าวสาร (ยกเว้ นให้ แก่ผ้ ขู ายที่เป็ นบุคคลธรรมดาและ
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์) ซึ่งมิได้ เกี่ยวข้ อ งกับการหักรายได้ ของผู้ส่งออกแต่อย่างใด และ
ในส่วนของโรงสีที่ขายข้ าวสารให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกนันการหั
้
กภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าว ก็ไม่มีผลทาให้ โรงสีต้อง
เสียภาษี เพิ่มขึน้ แต่อย่างใด เพราะหากโรงสีถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าวเกินกว่าภาษี เงินได้ ที่ต้อง
เสียจริง โรงสีก็สามารถขอเงินภาษีในส่วนที่ถกู หักไว้ เกินคืนจากกรมสรรพากรได้
อย่างไรก็ดี ปั ญหาในทางปฏิบตั ทิ ี่อาจเกิดขึ ้นจากการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 0.75% ในกระบวนการ
ซื ้อขายข้ าวมีหลายประการ อาทิ
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ผู้สง่ ออกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของโรงสีอย่างถูกต้ อง แต่โรงสีไม่ต้องการที่จะขอภาษี เงินได้ คืน
ณ สิ ้นปี ภาษี เนื่องจากโรงสีบางแห่งมีการเสียภาษี ในระบบเหมาจ่ายหรื อไม่ต้องการให้ เกิดความยุ่งยากกับ
กรมสรรพากร) โดยโรงสีอาจผลักภาระภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย เข้ ามารวมในราคาขายข้ าวสารด้ วย เพื่อโรงสี
จะไม่ต้องขอภาษี เงินได้ ที่ถูกหักเกินไว้ คืนจากกรมสรรพากร เมื่อผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองซื ้อข้ าว
จากโรงสีในลักษณะดังกล่าว ทาให้ ผ้ สู ่งออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองมีต้นทุนราคาข้ าวสารสูงขึ ้น ซึ่งการที่
โรงสี จะผลักภาระได้ ม ากหรื อน้ อยน่าจะขึน้ อยู่กับหลายปั จ จัย เช่น สถานการณ์ ราคาข้ า วสาร ซึ่งผลจาก
การผลักภาระภาษีดงั กล่าว ไม่ว่าจะสามารถผลักได้ ทงหมดหรื
ั้
อเพียงบางส่วน ก็จะทาให้ ต้นทุนของผู้ส่งออก
สูงขึ ้นโดยไม่จาเป็ น อันนาไปสู่การเสียเปรี ยบทังกั
้ บผู้ส่งออกในประเทศที่มีโรงสีเป็ นของตนเองและผู้ส่งออก
ข้ าวในประเทศอื่น
- เมื่อผู้ส่งออกคาดว่า โรงสีอาจผลักภาระภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย 0.75% เข้ ามาในราคาขายข้ าว
มีความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ูส่งออกก็จะกาหนดราคาซือ้ โดยหัก 0.75% ออกจากราคาซือ้ ข้ าวเช่นกัน ไม่ว่าจะมี
การนาส่งกรมสรรพากรหรื อออกใบหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้ กบั โรงสี หรื อไม่ก็ตาม ก็จะส่งผลให้ รายได้ ที่ควร
จะได้ รับของโรงสีปรับลดลง สิ่งที่จะตามมาก็คือโรงสีจาเป็ นต้ องปรับราคาขายข้ าวขึ ้นอีก หรื อโรงสีอาจกด
ราคารับซื ้อข้ าวจากชาวนา โดยการเลือกใช้ วิธีการใดหรื อจะใช้ ทงสองวิ
ั้
ธีขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น
สถานการณ์ตลาดข้ าว เป็ นต้ น
แม้ ว่าคณะผู้วิจยั จะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) ที่สามารถชีช้ ดั ถึงรู ปแบบ
ในการพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามคาสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 แต่จ ากข้ อมูลการส่งออก
ข้ าวสารของประเทศไทยที่มีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี นัน้ หากมีการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จ่ายและนาส่งกรมสรรพากรอย่างถูกต้ องแล้ วเงินภาษี หกั ณ ที่จ่ายที่นาส่งกรมสรรพากรควรมีมูลค่า
ในหลักพันล้ านบาทต่อปี ดังนัน้ หากการนาส่งเงินภาษี หกั ณ ที่จ่ายมีมูลค่าน้ อยกว่าหนึ่งพันล้ านบาทต่อปี
อย่างต่อเนื่องก็ย่อมแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ ท.ป. 4/2528 ของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมการส่งออกข้ าว โดยอาจเป็ นไปด้ วยพฤติกรรมของผู้ซื ้อ ผู้ขาย หรื อ
ทังผู
้ ้ ซือ้ และผู้ขาย ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากผู้ประกอบการกลุ่มใดก็ตามผลกระทบที่เกิดขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ราคาข้ าวและขีดความสามารถในการแข่งขันของข้ าวไทยอย่างที่ไม่ควรจะเป็ น
ปั ญหาในทางปฏิบตั ิของคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 กลับกลายเป็ นเหตุที่ทาให้ ผ้ สู ่งออกที่
ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองเกิดการเสียเปรี ยบในการแข่งขันทังกั
้ บผู้ส่งออกที่มีโรงสีเป็ นของตนเองและผู้ส่งออก
ข้ าวต่างชาติ โดยเฉพาะหากผู้ส่งออกทัว่ ไปคานึงถึงภาษี มูลค่าเพิ่มที่ผ้ สู ่งออกที่มีโรงสีเป็ นของตนเอง (และ
ไม่ได้ จดทะเบียนแยกบริ ษัท) สามารถนาไปหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ยิ่งทาให้ ผ้ ูส่งออกทั่วไปนันรู
้ ้ สึกเสียเปรี ยบ
-
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ด้ านต้ นทุนมากขึ ้นไปอีก ยิ่งไปกว่านันการที
้
่ข้าวเป็ นสินค้ าซึ่งมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ ราคาสูง (ประเด็น
ด้ านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ ของผู้ซื ้อสูง) และในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ Profit Margin ของการส่งออก
ข้ าวอยูใ่ นระดับต่าก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อกลุม่ ผู้สง่ ออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองมากยิ่งขึ ้น
แม้ ผ้ ูวิ จัย จะมิ ไ ด้ ศึก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บระหว่า งผลกระทบของการหัก ภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่า ย
ต่อสินค้ าเกษตรอื่นนอกจากข้ าวที่อยู่ภายใต้ คาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เนื่องจากอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตงานวิจยั ฉบับนี ้ ผู้วิจัยเห็นว่า การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย 0.75% นี ้ อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาและ
ข้ อร้ องเรี ยนในกระบวนการซื ้อขายข้ าวมากกว่าสินค้ าเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ คาสัง่ กรมสรรพากรเดียวกัน
(โครงสร้ างการซือ้ ขายสินค้ าเกษตรอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 6) เนื่องด้ วยความแตกต่างในโครงสร้ าง
การซื ้อขายและรูปแบบการหักภาษี ในสองประเด็นหลัก ได้ แก่
(1) ผู้ซื ้อสินค้ าเกษตรที่เป็ นผู้มีหน้ าที่หกั ภาษี ซื ้อจากกลุ่มเกษตรกรเป็ นหลัก โดยสินค้ าที่ผ้ สู ่งออกหรื อ
ผู้แปรรูปซื ้อจากบุคคลธรรมดาหรื อกลุ่มเกษตรกรจะได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายอยู่แล้ ว อาทิ
ผู้ส่งออกหรื อแปรรู ปยางพารารวบรวมยางแผ่นจากกลุ่มเกษตรกรหรื อสหกรณ์ โรงหีบปาล์มนา้ มันรับซื อ้
ปาล์มจากเกษตรกรรายย่อยเป็ นหลัก โรงงานน ้าตาลรับซื ้ออ้ อยจากเกษตรกรโดยตรง และ
(2) ผู้ซือ้ สินค้ าเกษตรที่เป็ นผู้มีหน้ าที่หักภาษี ซือ้ มาเพื่อแปรรู ปหรื อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
ซึ่งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ า ทาให้ ส่วนเพิ่มของกาไร (profit margin) ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ ้น
การมีอยูข่ องภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 0.75% จึงมิได้ เป็ นปั ญหามากนัก เพราะการสร้ างมูลค่าเพิ่มที่เพียงพอ
จากการแปรรูปจะทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ามาแปรรูปไม่จาเป็ นต้ องแข่งขันด้ านราคากับผู้ขายสินค้ านัน้ อาทิ โรงงาน
นา้ ตาลซื อ้ อ้ อยเพื่ อ แปรรู ป อ้ อยเป็ นน า้ ตาล โรงหี บ ปาล์ ม นา้ มัน ซื อ้ ผลปาล์ ม เพื่ อผลิ ตเป็ นนา้ มันพื ช หรื อ
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังซื ้อมันสาปะหลังจากลานมันมาแปรรูปเป็ นแป้งมันสาปะหลัง มันเส้ น หรื อ
มันอัดเม็ดก่อนการส่งออก
โครงสร้ างเหล่านี ้ต่างจากการซื ้อขายข้ าว เนื่องจากผู้ส่งออกมักรับซื ้อข้ าวจากโรงสี ซึ่งอาจมีสถานะ
เป็ นนิตบิ คุ คลและส่งออกเป็ นข้ าวสาร โดยมิได้ มีกระบวนการแปรรูปอีกขันหนึ
้ ง่ ก่อนการส่งออก
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ตำรำงที่ 5.1: แนวทางการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย ของสินค้ าเกษตร ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
กลุ่ม
ผู้มีหน้ ำที่หักภำษี
สินค้ ำ
1

ผู้สง่ ออก

ข้ าว, มันสาปะหลัง

2

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

อ้ อย, ปาล์มน ้ามัน

3

ผู้สง่ ออกหรื อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

ยางแผ่น, ปอ, ข้ าวโพด, เมล็ดกาแฟ

5.2

แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ
วัตถุประสงค์ของคณะผู้วิจยั คือ การลดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสี
เป็ นของตนเองในส่วนที่เกิดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.75% จากผู้ขาย ซึ่งอาจจะทาให้ ความสามารถ
ในการแข่งขันของข้ าวไทยในตลาดโลกเพิ่มขึน้ ด้ วย โดยในการพิจารณาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
คณะผู้วิจยั คานึงถึงผลได้ ผลเสียที่จะเกิดขึ ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ชาวนาและกลุ่มเกษตรกร
โรงสี หยง (เฉพาะในกรณี ที่เป็ นผู้ค้า) ผู้ส่งออกที่มีโรงสีเป็ นของตนเอง ผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเอง
และรัฐบาล โดยเปรี ยบเที ยบแนวทางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับแนวทางปฏิ บตั ิเดิมตามคาสั่งสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 (benchmark case) ภายใต้ สมมติฐานว่า โรงสีมิได้ ขอคืนภาษี ณ สิ ้นปี และสามารถผลัก
ภาระภาษีเข้ าสูก่ ารตังราคาขายได้
้
เต็มจานวน ซึ่งทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับภาษี
เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย 0.75% ที่คณะผู้วิจยั จะพิจารณาประกอบด้ วย
(1) ยึดแนวปฏิบตั เิ ดิมโดยปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จา่ ยลงจากอัตราปั จจุบนั
(2) ยึด แนวปฏิ บัติเ ดิ ม โดยไม่ ย กเว้ น การหัก ภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ บุค คลธรรมดาและ
กลุม่ เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์และให้ รวมถึงกรณีการซื ้อข้ าวเปลือกมาสีเพื่อส่งออก
(3) ยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย
(4) ยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย แต่ให้ ผ้ สู ง่ ออกนาส่งภาษีเงินได้ ลว่ งหน้ าแก่กรมสรรพากรเอง
แนวทำงที่ 1: ยึดแนวปฏิบัตเิ ดิม แต่ ปรับลดอัตรำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยลง
ในแนวทางนี ้ผู้สง่ ออกยังคงทาหน้ าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากผู้ขาย และนาส่งกรมสรรพากรดังที่
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นปั จจุบนั แต่ปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก 0.75% ตามอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ปรับ
ลดลงจากอัตราสูงสุด 30% เมื่อมีการบังคับใช้ คาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เป็ น 20% ในปั จจุบนั
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ซึ่งหากอัตราภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ถูกคานวณจากอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคล เพื่อ ให้ นิติบุคคลได้ ทยอย
จ่ายภาษี ระหว่างปี ในอัตราที่เหมาะสม ดังนัน้ เมื่ออัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลมีการปรับลดลงถึงร้ อยละ 10
อัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย ก็ควรที่จะปรับลดลงได้ ด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี ้ การพิ จ ารณาปรั บ ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่ า ย ตามการลดลงของอัต ร าภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุ ค คลหรื อ ไม่ อย่ า งไรนั น้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ข องกระทรวงการคลั ง อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ประโยชน์
ในการพิจารณาถึงผลจากการลดอัตราภาษีหกั ณ ที่จา่ ย คณะผู้วิจยั ขอเทียบเคียงการลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย
จากการลดอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล กล่าวคือ การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลงถึง 10% หรื อคิดเป็ น
หนึ่งในสามของอัตราเดิม อัตราการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายก็ควรปรับลดลงหนึ่งในสามของอัตราเดิม ด้ วย
ซึง่ ก็คือ 0.25% ทาให้ คงเหลืออัตราภาษีหกั ณ ที่จา่ ย เท่ากับ 0.50%
ตำรำงที่ 5.2: ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนข้ าวสารของผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสี ที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราภาษี หกั
ณ ที่จา่ ย
ต้ นทุนข้ ำวสำรของ ต้ นทุนข้ ำวสำรของ
อัตรำกำรหักภำษี
ผู้ส่งออกที่มีโรงสี
ผู้ส่งออกที่ไม่ มีโรงสี
ส่ วนต่ ำงต้ นทุน
ณ ที่จ่ำย
เป็ นของตนเอง
เป็ นของตนเอง
0.75%
100
100.7557
0.7557%
0.50%
100
100.5025
0.5025%
0.25%
100
100.2506
0.2506%
ที่มา: จากการคานวณของคณะผู้วิจยั
การปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะช่วยลดปั ญหาความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้ส่งออกที่มีและ
ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเอง ดังนี ้
- ในกรณีที่อตั ราการหักภาษี ณ ที่จ่ายปั จจุบนั เท่ากับ 0.75% หากโรงสีขายข้ าวในราคา 100 บาท
ให้ แก่ผ้ สู ง่ ออก โรงสีจะได้ รับเงินค่าขายข้ าวเพียง 99.25 บาท ดังนันหากโรงสี
้
ต้องการได้ รับเงินเต็ม 100 บาท
(ในกรณีที่โรงสีไม่ขอภาษีเงินได้ สว่ นที่เสียไว้ เกินคืน ณ สิ ้นปี ) โรงสีจะต้ องตังราคาขายที
้
่ 100.7557 บาท และ
ด้ วยราคาขาย 100.7557 บาท ต้ นทุนการซื ้อข้ าวสารของผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีจะสูงกว่าผู้ส่งออกที่ซื ้อจากโรงสี
ของตัวเองอยู่ 0.7557%
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- ในกรณี ป รั บ ลดอัต ราการหัก ภาษี ณ ที่ จ่า ยลงเหลื อ 0.50% หากโรงสี ต้ อ งการได้ รั บ เงิ น
เต็มจานวน 100 บาท โรงสีจะต้ องตังราคาขายที
้
่ 100.5025 บาท และด้ วยราคาขาย 100.5025 บาท ต้ นทุน
การซื ้อข้ าวสารของผู้สง่ ออกที่ไม่มีโรงสีจะสูงกว่าผู้สง่ ออกที่ซื ้อจากโรงสีของตัวเองอยู่ 0.5025%
ดังนัน้ การปรับลดภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย จะทาให้ ความได้ เปรี ยบด้ านราคาของผู้ส่งออกที่มีโรงสี
เป็ นของตนเองจะปรับลดลงจาก 0.7557% (ในกรณีอตั ราการหักภาษี ณ ที่จ่ายระดับ 0.75%) เหลือเพียง
0.5025% (ในกรณี อัตราการหักภาษี ณ ที่ จ่ายระดับ 0.50%) จากตารางที่ 5.2 จะเห็นได้ ว่า ยิ่งอัตรา
การหักภาษี ณ ที่จ่ายลดลงก็จะยิ่งลดความเสียเปรี ยบของกลุ่มผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเอง ดังนัน้
การปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ก็นา่ จะเป็ นแนวทางที่ชว่ ยบรรเทาปั ญหาของผู้สง่ ออกที่ไม่มีโรงสีได้
ทังนี
้ ้ หากคานวณจากแนวคิด ของผู้ส่งออกตามตารางที่ 3.1 จะพบว่า การลดอัตราการหักภาษี
จนเหลือ 0.075% จะทาให้ ต้นทุนข้ าวสารระหว่างโรงสีประเภทต่าง ๆ มีความใกล้ เคียงกันมากขึน้ ดังใน
ตารางที่ 5.3
แม้ ว่าแนวทางการปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะสามารถบรรเทาความเสียเปรี ยบของ
ผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีได้ บ้าง แต่ประสิทธิภาพการบรรเทาความเหลื่อมล ้าของแนวทางดังกล่าวจะปรับลดลง
หากราคาข้ าวสารปรับสูงขึ ้น เพราะแม้ ว่าส่วนต่างต้ นทุนจะเป็ นอัตราที่คงที่ แต่ยิ่งหากราคาข้ าวสูงขึ ้นเท่าใด
ส่วนต่างต้ นทุนที่เป็ นตัวเงินก็จะยิ่งต่างกันมากขึ ้นเท่านันดั
้ งแสดงในตารางที่ 5.4 ดังนัน้ การลดอัตราภาษี
หัก ณ ที่ จ่ายลงจะช่วยลดความเสี ยเปรี ยบของผู้ส่ง ออกที่ ไ ม่มี โรงสี ไ ด้ ในระยะสัน้ แต่ประสิท ธิ ภ าพของ
นโยบายดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับราคาข้ าวในอนาคต โดยหากราคาข้ าวสารมีการปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้น ก็จะทาให้ ประสิทธิภาพในการลดความเหลื่อมล ้าของแนวทางดังกล่าวด้ อยลง
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ตำรำงที่ 5.3: เปรี ยบเทียบต้ นทุนข้ าวสารของโรงสีประเภทต่าง ๆ หากลดอัตราภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย เหลือ 0.075%

โรงสี
โรงสีส่งออกเอง โดยไม่ แยกบริษัท
โรงสีส่งออกเองโดยแยกบริษัท

ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม
ภำษีเงินได้
ต้ นทุน
จำกค่ ำใช้ จ่ำย
คิดเป็ นรำคำ
ค่ ำสีข้ำว
หัก ณ ที่จ่ำย
หมำยเหตุ
ข้ ำวเปลือก
กำรสีข้ำวที่
ข้ ำวสำร
0.075%
ขอคืน
24,000
1,000
0
18
25,018
ไม่ขอคืนภาษี เงิ นได้ หัก ณ ที่จ่าย
18 บาท (ภาษีรวมในราคา)
24,000
1,000
65.42
0
24,935
ส่งออกด้ วยตัวเอง
24,000
1,000
0
18
25,000
ขอคื น ภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย
18 บาท

ที่มา: สมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย
หมายเหตุ: ราคาข้ าวหอม เกวียนละ 12,000 บาท จานวน 2 เกวียน ซึง่ สีได้ เป็ นข้ าวสาร จานวน 1 ตัน โดยยังไม่รวมผลพลอยได้ จากการสีข้าว

-55-

ตำรำงที่ 5.4: ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนข้ าวสารของผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสี ภายใต้ อตั ราการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จา่ ยเท่ากับ 0.50%
ต้ นทุนข้ ำวสำรของ
ต้ นทุนข้ ำวสำรของ
รำคำขำยข้ ำวสำรของ
ส่ วนต่ ำงต้ นทุน
ผู้ส่งออกที่มีโรงสีเป็ น ผู้ส่งออกที่ไม่ มีโรงสี
โรงสี (บำทต่ อหน่ วย)
(บำท)
ของตนเอง
เป็ นของตนเอง
100
100
100.5025
0.5025
120
120
120.6030
0.6030
150
150
150.7538
0.7538
200
200
201.0050
1.0050
ที่มา: จากการคานวณของคณะผู้วิจยั
ตำรำงที่ 5.5: สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เกี่ยวข้ องกลุ่มต่าง ๆ จากการปรับอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ลดลงจากปั จจุบนั ที่เก็บในอัตรา 0.75%
กลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบ
ชาวนาและกลุม่ เกษตรกร
ไม่มีผลกระทบ
โรงสีและหยงที่เป็ นผู้ค้า
- การเสียภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย ไม่ตา่ งจากเดิม (ด้ วยสมมติฐานว่าโรงสี
สามารถผลักภาระภาษีหกั ณ ที่จา่ ยไปให้ ผ้ สู ง่ ออกได้ ทงหมด)
ั้
- แต่อาจต้ องเสียเงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มในช่วงสิ ้นปี เพราะการหัก ณ ที่จ่าย
ที่ลดลงเป็ นการชะลอภาระภาษีไปช่วงสิ ้นปี
ผู้ ส่ ง ออกที่ มี โ รงสี เ ป็ นของ - กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบั ส่งออกผลกระทบเหมือนกรณีโรงสี
ตนเอง
- กรณีไม่จดทะเบียนแยกไม่มีผลกระทบ
ผู้ส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี โ รงสี เ ป็ นของ ความเสียเปรี ยบผู้ส่งออกที่มีโรงสีลดลง แต่จะลดลงเท่าใดขึ ้นอยู่กับราคา
ตนเอง
ข้ าวสาร
รัฐบาล
การนาส่งภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายรายเดือนและกระแสรายรับภาษี ระหว่างปี
ลดลง แต่รายได้ ภาษีรวมทังปี
้ ไม่เปลี่ยนแปลง
หากวิเคราะห์ผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบของการลดอัตราภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตและค้ าข้ าวแล้ ว ผลปรากฏตามตารางที่ 5.5 กล่าวคือ ชาวนาและกลุ่มเกษตรกร
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จะไม่ได้ รับผลกระทบจากแนวทางนี ้ เพราะชาวนาและกลุ่มเกษตรกรยังคงได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จ่าย ส่วนโรงสีจะได้ รับผลกระทบคือจานวนเงินภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายลดลง และอาจต้ องวางแผนภาษี
ใหม่ เช่น กรณีที่โรงสีถกู หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย น้ อยกว่าภาษี ที่ต้องเสียจริ ง โรงสีจะต้ องวางแผนการเงินเผื่อ
การชาระภาษีเพิ่มในช่วงสิ ้นปี ภาษีด้วย เป็ นต้ น
ในส่วนของรั ฐ บาลนัน้ หากพิจ ารณาในแง่ ของรายได้ จ ากภาษี เงิ นได้ ที่เ ก็ บ จากการค้ า ข้ าวทัง้ ปี
จะไม่ได้ รับผลกระทบ (เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี เงินได้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอัตราการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย) แต่อาจได้ รับผลกระทบจากกระแสรายได้ (income flow) ที่รัฐได้ รับระหว่างปี ภาษี ที่ลดลง
เพราะรายได้ ที่ผ้ สู ่งออกนาส่ง ให้ แก่รัฐในแต่ละเดือนตามอัตราภาษี หกั ณ ที่จ่าย 0.50% ย่อมต้ องน้ อยกว่า
กรณีการหักภาษี ณ ที่จา่ ยในอัตรา 0.75%
แนวทำงที่ 2: ยึดแนวปฏิบัตเิ ดิม แต่ ไม่ ยกเว้ นกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ให้ แก่ บุคคลธรรมดำและ
กลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยสหกรณ์ และให้ รวมถึงกรณีกำรซือ้ ข้ ำวเปลือกมำสีเพื่อส่ งออก
ประเด็นหนึ่งที่ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย สร้ างความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสีเป็ น
ของตนเอง คื อ การที่ ต้ น ทุน ข้ า วสารระหว่า งผู้ส่ง ออก 2 กลุ่ม นี ้ มี ความแตกต่างกัน ดัง นัน้ เพื่ อ ขจัด
ความเหลื่อมล ้าดังกล่าว อาจพิจารณาการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย โดยไม่มีการยกเว้ น กล่าวคือ ผู้ส่งออกที่
ซื ้อข้ าว ไม่ว่าจะเป็ นข้ าวสารหรื อข้ าวเปลือกที่จะนาไปสีเพื่อส่งออก จะต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา
0.75% จากผู้ขายทุกราย โดยไม่มีข้อยกเว้ นให้ แก่บุคคลธรรมดาและกลุ่มเกษตรกร โดยมีแนวทางการหัก
ภาษี ดังนี ้
- โรงสีที่ทาการส่งออกและไม่จดทะเบียนแยกธุรกิจระหว่างโรงสีกับธุ รกิจส่งออกจะต้ องหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จา่ ยจากผู้ขายข้ าวเปลือก (ชาวนาและกลุม่ เกษตรกร)
- โรงสีที่ทาการส่งออกและจดทะเบียนแยกธุรกิจให้ หกั ภาษี เฉพาะในส่วนของการซื ้อข้ าวสารจาก
โรงสีและไม่หกั ในส่วนของการซื ้อข้ าวเปลือกจากชาวนาและกลุม่ เกษตรกร
- ผู้ส่ง ออกที่ ซื อ้ ข้ าวสารโดยตรงจากบุค คลธรรมดาหรื อ สหกรณ์ ก็ใ ห้ หัก ภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่า ย
ในอัตราเดียวกัน
แม้ วา่ การหักภาษีตามแนวทางข้ างต้ นจะทาให้ เกิดความเท่าเทียมในต้ นทุนการซื ้อข้ าวสารไปส่งออก
ระหว่างผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสีเป็ นของตนเอง แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วแนวทางนี ้จะก่อให้ เกิดความยุ่งยาก
หลายประการ อาทิ
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ตำรำงที่ 5.6: สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เกี่ยวข้ องกลุ่มต่าง ๆ จากการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ขายข้ าว
เพื่อการส่งออกทุกประเภท จากเดิมที่หกั เฉพาะผู้ขายที่เป็ นนิตบิ คุ คล
กลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบ
ชาวนาและกลุม่ เกษตรกร
- ได้ รับรายได้ จากส่วนของการขายข้ าวที่นาไปส่งออกลดลง
- เกิดความไม่แน่นอนในการขายข้ าวว่าจะได้ ราคาเท่าใด
- เพิ่มภาระต้ องขอคืนภาษีเงินได้ ที่ถกู หักไว้ ณ สิ ้นปี
- โรงสี อ าจกดราคารั บ ซื อ้ ข้ าวจากเกษตรกร โดยอ้ างว่ า เป็ นการซื อ้
เพื่อส่งออก
โรงสี
ไม่มีผลกระทบ
ผู้ ส่ ง ออกที่ มี โ รงสี เ ป็ นของ - กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบั ส่งออกไม่มีผลกระทบ
ตนเอง
- กรณี ไม่จดทะเบียนแยก จะเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ เพราะต้ อง
จาแนกว่าข้ าวเปลือกที่ซื อ้ จากเกษตรกรจะนาไปสี เป็ นข้ าวสารจ าหน่าย
ในประเทศหรื อเพื่อส่งออก
ผู้ส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี โ รงสี เ ป็ นของ กาจัดการเสียเปรี ยบของผู้ส่งออกที่ไม่มีโรงสีของตนเองที่มีตอ่ ผู้ส่งออกที่มี
ตนเอง
โรงสี เ ป็ นของตนเองที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย ตามค าสั่ ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528
รัฐบาล
- การนาส่ง ภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่า ยรายเดือ นเพิ่ม ขึน้ แต่ภ าษี รวมทัง้ ปี
ไม่เปลี่ยนแปลง
- ยุง่ ยากในทางปฏิบตั แิ ละตรวจสอบ
- โรงสี ที่ เ ป็ นผู้ส่ ง ออก (และไม่ จ ดทะเบี ย นแยกธุ ร กิ จ โรงสี จ ากธุ ร กิ จ ส่ ง ออก) จะประสบกับ
ความยุง่ ยากในการซื ้อข้ าวเปลือกจากชาวนา เพราะหากเป็ นข้ าวเปลือกที่สีเพื่อจาหน่ายในประเทศ จะไม่ต้อง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย ในขณะที่หากเป็ นข้ าวเปลือกที่สีเพื่อส่งออกจะต้ องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย
- ชาวนาและกลุ่มเกษตรกรเกิดความสับสนว่าเหตุใดขายข้ าวชนิดเดียวกัน แต่ได้ รับเงินไม่เท่ากัน
ตามแต่วตั ถุประสงค์ของผู้ซื ้อว่า จะซื ้อเพื่อการบริโภคในประเทศหรื อจะซื ้อเพื่อการส่งออก
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- ในกรณี ที่ช าวนาและกลุ่ม เกษตรกรถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แม้ ว่าชาวนาและกลุ่ม เกษตรกรจะ
สามารถขอคืนภาษี เงินได้ ดงั กล่าว ณ สิ ้นปี จากกรมสรรพากรได้ แต่จะเป็ นการสร้ างภาระความยุ่งยากและ
ไม่สอดคลัองกับพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ที่กาหนดให้ บคุ คลธรรมดาไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาบัญชี
- กรมสรรพากรจะเกิดความยุง่ ยากในการตรวจสอบการหักภาษีเงินได้ ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก
แนวทำงที่ 3: ยกเลิกกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
เมื่อภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ตามคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ถูกยกเลิก ผู้ส่งออกจะไม่มี
หน้ าที่หกั ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้ขาย ดังนัน้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่โรงสีจะรวมภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ ใน
ราคาขายข้ าวสารอีกต่อไป และจะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่มีและไม่มี
โรงสีในประเด็นเรื่ องการหักภาษี ณ ที่จ่า ยได้ อย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของชาวนาและกลุ่มเกษตรกรก็ไม่ได้
รับผลกระทบแต่อย่างใด ส่วนโรงสีนนยั
ั ้ งมีภาระภาษี ที่ต้องจ่ายยังคงเดิม แต่อาจต้ องวางแผนการจ่ายภาษี
ใหม่ เพราะต้ องดาเนินการจ่ายภาษีเงินได้ ทงหมดในช่
ั้
วงสิ ้นปี
ตำรำงที่ 5.7: สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เกี่ยวข้ องกลุม่ ต่าง ๆ หากยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จา่ ย 0.75%
กลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบ
ชาวนาและกลุม่ เกษตรกร
ไม่มีผลกระทบ
โรงสี
- ไม่ถกู หักเงินได้ ณ ที่จา่ ยทาให้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น
- ต้ องวางแผนการเสียภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลช่วงสิ ้นปี
ผู้ ส่ ง ออกที่ มี โ รงสี เ ป็ นของ - กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกบั ส่งออกผลกระทบเหมือนกรณีโรงสี
ตนเอง
- กรณีไม่จดทะเบียนแยกไม่มีผลกระทบ
ผู้ส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี โ รงสี เ ป็ นของ ไม่เสียเปรี ยบในประเด็นเรื่ องการหักภาษีกบั ผู้สง่ ออกที่มีโรงสีอีกต่อไป
ตนเอง
รัฐบาล
- จัดเก็บภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยรายเดือนลดลง ส่งผลต่อกระแสรายได้
- ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมอื่ น อาจขอยกเลิ ก การหัก ภาษี เ งิ น ได้
ณ ที่จา่ ยด้ วย
- ขาดเครื่ องมือในการสอบทานรายได้ ของผู้เกี่ยวข้ องกับการส่งออกข้ าว
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แม้ ว่าแนวทางนี ้จะไม่ทาให้ ผ้ ู ประกอบการภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่การผลิตและการค้ าข้ าว ตังแต่
้
ชาวนาจนถึงผู้ส่งออก ได้ รับผลกระทบเชิงลบแต่อย่างใด แต่การจัดเก็บรายได้ ของกรมสรรพากรจะได้ รับ
ผลกระทบค่อนข้ างมากในแง่ของกระแสรายได้ จากเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ ผ้ สู ่งออกนาส่งรายเดือนที่หายไป
ทาให้ กรมสรรพากรจัดเก็บได้ ระหว่างปี ภาษี ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการบริ หารกระแสรายรับรายจ่ายของรัฐบาล
ระหว่างปี
นอกจากนี ้ ผลกระทบที่ ส าคัญ ก็ คือ กรมสรรพากรจะขาดเครื่ องมื อ ในการสอบทานเงิ น ได้ ข อง
ผู้ที่เ กี่ ยวข้ องกับการส่ง ออกข้ า ว และหากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่ นที่ มี ภ าระต้ องหักภาษี เงิ นได้
ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกันร้ องขอให้ ยกเลิกการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายด้ วยแล้ ว ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของรัฐบาลอาจได้ รับความเสียหายอย่างมากรวมถึงรัฐบาลอาจมีปัญหาสภาพคล่องได้ ภายในอนาคต
แนวทำงที่ 4: ยกเลิกกำรหักภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำย และให้ ผ้ ู ส่งออกนำส่ งภำษี เงินได้ ล่วงหน้ ำแก่
กรมสรรพำกร18
ผู้สง่ ออกเดิมมีหน้ าที่หกั ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย จากผู้ขายข้ าวและจัดส่งให้ แก่กรมสรรพากร เสมือนว่า
กรมสรรพากรใช้ ผ้ สู ่งออกเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบภาษี เงินได้ ของโรงสี อย่างไรก็ดี
จากการใช้ วิธีการจัดเก็บภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ตามคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2558 มากว่า 30 ปี
พบข้ อด้ อยของการจัดเก็บภาษี ดงั กล่าวหลายประการ อาทิ
(1) เมื่ อ พิ จ ารณามูล ค่า การส่ง ออกข้ า วสารของไทยที่ ป ระมาณ 5,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
หรื อประมาณเกือบสองแสนล้ านบาทต่อปี นัน้ กรมสรรพากรน่าจะจัดเก็บ เงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย ได้ ในหลัก
พัน ล้ า นบาทต่อ ปี ดัง นัน้ หากการน าส่ ง เงิ น ภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ยมี มูล ค่า น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง พัน ล้ า นบาทต่อ ปี
อย่างต่อเนื่อง หมายความว่า การจัดเก็บภาษี ในรูปแบบดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ เว้ นเสียแต่ว่า จะสามารถ
เชื่อได้ ว่า ข้ าวที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็ นข้ าวที่ซือ้ โดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อสหกรณ์ ซึ่งได้ รับ
การยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามคาสัง่ กรมสรรพการ ที่ ท.ป. 4/2528
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จากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีและบัญชีหลายท่าน มีการตังข้
้ อสังเกตว่า การให้ ผ้ สู ง่ ออกนาส่งภาษีเงินได้ ลว่ งหน้ าเป็ นการเพิ่มภาระ
ให้ กบั ผู้สง่ ออกและกลุม่ ผู้สง่ ออกข้ าวน่าจะมีความเห็นคัดค้ านนัน้ คณะผู้วิจยั ได้ รับฟั งความเห็นจากสมาคมผู้สง่ ออกข้ าวไทย ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
ผู้สง่ ออกข้ าวส่วนใหญ่แล้ วว่า ไม่ขดั ข้ องและสนับสนุนการนาส่งภาษีเงินได้ ลว่ งหน้ าของผู้สง่ ออกแก่กรมสรรพากรแทนการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย
จากโรงสี
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ตำรำงที่ 5.8: สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้เกี่ยวข้ องกลุม่ ต่าง ๆ หากเปลี่ยนแปลงวิธีการหักภาษี เงินได้ ของ
โรงสีเป็ นผู้สง่ ออกเป็ นการที่ผ้ สู ง่ ออกนาส่งภาษีเงินได้ ลว่ งหน้ า
กลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบ
ชาวนาและกลุม่ เกษตรกร
ไม่มี ผ ลกระทบ แม้ ก ารผลักภาระภาษี จ ากโรงสี สู่เ กษตรกรอาจเกิ ด ขึน้
ในบางสภาวะราคาและการแข่งขันในตลาดโลก
โรงสี
- ไม่ถกู หักเงินได้ ณ ที่จา่ ย ทาให้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น
- ต้ องวางแผนการเสียภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลช่วงสิ ้นปี
ผู้ ส่ ง ออกที่ มี โ รงสี เ ป็ นของ - กรณีจดทะเบียนแยกธุรกิจโรงสีกับธุรกิจส่งออก จานวนเงินภาษี ที่ต้อง
ตนเอง
นาส่งรายเดือนเพิ่มขึ ้น แต่สามารถขอคืนได้ หากชาระภาษีเกิน ณ สิ ้นปี
- กรณีไม่จดทะเบียนแยก มีภาระต้ องนาส่งภาษี เงินได้ ทุกครัง้ ที่ส่งออก
แต่สามารถขอคืนได้ หากชาระภาษีเกิน ณ สิ ้นปี
ผู้ส่ ง ออกที่ ไ ม่ มี โ รงสี เ ป็ นของ - ไม่เสียเปรี ยบในประเด็นเรื่ องการหักภาษีกบั ผู้สง่ ออกที่มีโรงสีอีกต่อไป
ตนเอง
- มีภาระต้ องนาส่งภาษีเงินได้ ทกุ ครัง้ ที่มีการส่งออก แต่สามารถขอคืนได้
หากชาระภาษีเกิน ณ สิ ้นปี
รัฐบาล
- สามารถตรวจสอบรายได้ ของผู้สง่ ออกและโรงสีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น
- ปฏิบัติง านยุ่งยากขึน้ โดยต้ องประสานข้ อมูลระหว่างกรมสรรพากร
กรมการค้ าต่างประเทศ และกรมศุลกากร
(2) ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายนี ้ถูกผลักภาระเข้ ามาอยู่ในกลไกราคาแทนที่จะจัดเก็บและขอคืนภาษี
ตามวัตถุประสงค์ดงเดิ
ั ้ มของกรมสรรพากร และกลายเป็ นปั จจัยในการกาหนดราคาพึงจะซื ้อของผู้ซือ้ และ
ราคาพึงจะขายของผู้ขาย ในอุตสาหกรรมการค้ าข้ าวที่มี profit margin ค่อนข้ างต่า มีการแข่งขันด้ านราคา
ค่อ นข้ า งสูง และมี ก ารพัฒ นาสู่ก ารควบรวมแนวตัง้ (vertical integration) ในอุต สาหกรรมข้ า วที่
ผู้ป ระกอบการบางรายท าหน้ า ที่ ห ลายหน้ า ที่ (ไม่ว่า จะจดทะเบี ย นแยกนิ ติบุค คลกัน หรื อ ไม่) กล่า วคื อ
ผู้ประกอบการบางรายเป็ นทังโรงสี
้ และผู้ส่งออกในเวลาเดียวกัน การทาหน้ าที่หลายหน้ าที่พร้ อมกัน ทาให้ เกิด
การแข่ง ขันโดยตรงระหว่างผู้ส่ง ออกที่ มี และผู้ส่ง ออกที่ ไ ม่มี โรงสี ของตนเอง ทาให้ เกิ ดข้ อพิพ าทระหว่าง
ผู้เกี่ ยวข้ องในห่วงโซ่การผลิตและค้ าข้ าว และทาให้ ประสิทธิภาพของคาสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528
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ซึ่งใช้ การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้ส่งออกเป็ นเครื่ องมือในการสอบทานรายได้ ของโรงสี ลดลง เนื่องจาก
ในกรณี ที่โรงสีเป็ นผู้ส่งออกเสียเองก็เท่ากับ เป็ นทัง้ ผู้ หักและผู้ ถูกหักภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำยซึ่งไม่ น่ำจะ
สอดคล้ องกับหลักกำรที่ให้ ใช้ กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยเป็ นเครื่ องมือในกำรสอบทำนรำยได้ ของ
โรงสี
ด้ วยจุดอ่อนของวิธีการจัดเก็บภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าว จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุ ง
วิ ธี ก ารจัด เก็ บ ภาษี เพื่ อ ให้ ภาครั ฐ สามารถเก็ บ ภาษี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง ออกข้ า วได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพื่อลดข้ อพิพาทระหว่างผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ อีกทังเพื
้ ่อมิให้ กรมสรรพากรสูญเสียเครื่ องมือ
ในการตรวจสอบภาษี และสูญเสียกระแสรายได้ ที่พึงได้ รับระหว่างปี ภาษี เมื่อการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย
ได้ รับการยกเลิก อำจเปลี่ยนกำรจัดเก็บภำษีจำกกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยของผู้ขำย ซึ่งอำจทำให้
ภำษี ก ลำยเป็ นประเด็นในกำรต่ อรองรำคำ เป็ นแนวทำงกำรเก็ บ ภำษี ในรู ป แบบใหม่ กล่ ำ วคื อ
กำรให้ ผ้ ู ซื อ้ ที่ ป ลำยทำงนำส่ งภำษี เ งินได้ ล่ว งหน้ ำ และเมื่ อ ผู้ ซื อ้ ยื่ นภำษี ให้ ใช้ วิ ธี ก ำรตรวจสอบ
ย้ อนกลับถึงค่ ำใช้ จ่ำยของ ผู้ซือ้ นั น้ ซึ่งจะทำให้ ทรำบถึงรำยได้ และกำรซือ้ ขำยที่เกิดขึน้ ในห่ วงโซ่
กำรซื อ้ ขำยในอุต สำหกรรมนั น้ ๆ ในกรณี ของข้ าวหมายถึง การกาหนดให้ ผ้ ูส่ง ออกนาส่งภาษี เงินได้
ล่วงหน้ าของตนแก่กรมสรรพากรแทน โดยผู้ส่งออกมีภาระต้ องนาส่งภาษี เงินได้ ที่คานวณจากฐานมูลค่าการ
ส่งออกกับกรมสรรพากรในทุกครัง้ ที่มีการส่งออก
ดังนัน้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้ ผ้ ูส่ง ออกนาส่งภาษี เงิ นได้ ล่วงหน้ าของ
ตนเองแทนจะทาให้ กรมสรรพากรมีเครื่ องมือในการสอบทานรายได้ ของโรงสีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
เพราะผู้ส่งออกซึ่งนาส่งภาษี เงินได้ ล่วงหน้ าของตนไว้ แล้ วย่อมต้ องการขอคืนภาษี เงินได้ ในส่ วนที่ตนนาส่งไว้
คืนให้ มากที่สุด (หรื อเสียภาษี เพิ่มให้ น้อยที่สุด) ดังนัน้ ผู้ส่งออกจึงน่าจะสาแดงต้ นทุนการซือ้ ข้ าวจากโรงสี
ตามความเป็ นจริ ง ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลให้ กรมสรรพากรใช้ ในการสอบทานการเสียภาษี ของโรงสีได้ โดยจะเป็ น
เครื่ องมือให้ กรมสรรพากรสอบทานรายได้ ของโรงสีที่ขายข้ าวให้ แก่ผ้ สู ่งออกแทนที่เครื่ องมือเดิมที่ผ้ สู ่งออกจะ
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยของโรงสี และนาส่งกรมสรรพากร
แม้ จ ะมี ข้อกัง วลว่า ผู้ส่ง ออกอาจหาช่องทางในการหลี กเลี่ ยงการนาส่ง เงิ นภาษี ไ ด้ ค่อนข้ างง่ าย
เพราะไม่มีการสอบทานจากส่วนอื่น ๆ อาทิ โรงสี ปั ญหาในส่วนนี ้สามารถแก้ ไขได้ โดยการประสานข้ อมูล
ระหว่างกรมสรรพากรกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรมการค้ าต่างประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกข้ าวสารทุกราย
ต้ องขออนุญาตกับกรมการค้ าต่างประเทศก่อนส่งออกข้ าวและกรมศุลกากรต้ องมีข้อมูลการส่งออกข้ าวของ
ผู้สง่ ออกอยูแ่ ล้ ว
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ส่วนอัตราการนาส่ง ภาษี เ งิ นได้ ล่วงหน้ านัน้ อาจไม่จ าเป็ นต้ องกาหนดในอัตราเดียวกันกับอัตรา
การหักภาษี ณ ที่จ่ายในปั จ จุบันที่ 0.75% โดยอัตรำกำรนำส่ งนั น้ น่ ำ จะสำมำรถปรั บลดลง เพื่ อให้
สอดคล้ องกับอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลที่ปรับลดลงจากอัตราร้ อยละ 30 ในช่วงที่ออกคาสัง่ ท.ป.4/2528 เป็ น
ร้ อยละ 20 ในปั จจุบนั
ทั ง้ นี ้ การเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ ส่ ง ออกทุ ก รำยน าส่ ง ภาษี เ งิ น ได้ ล่ ว งหน้ าจะท าให้ ไม่ เ กิ ด
ความได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสี นอกจากนี ้ การเก็บภาษี เงินได้ จาก
ผู้ส่ง ออกนัน้ ก็ ไ ม่เ ป็ นการสร้ างภาระภาษี ที่เพิ่ม ขึน้ แต่อย่างใด เพราะการจัดเก็ บภาษี ดัง กล่าวไม่ใช่ภ าษี
ประเภทใหม่ แต่เป็ นการเก็บภาษีเงินได้ ลว่ งหน้ าของผู้สง่ ออก โดยหากผู้สง่ ออกนาส่งไว้ เกินกว่าภาษี ที่เงินได้ ที่
ต้ องเสียจริง ผู้สง่ ออกก็สามารถขอคืนเงินภาษีสว่ นที่ชาระเกินไว้ คืนจากกรมสรรพากรได้
การปรั บ ปรุ ง การหัก ภาษี เ งิ น ได้ ณ ที่ จ่ า ย จากการหัก ภาษี จ ากเงิ น ได้ ข องผู้ข ายข้ าวมาเป็ น
การกาหนดให้ ผ้ สู ่งออกนาส่งภาษี เงินได้ ล่วงหน้ า น่าจะทาให้ รัฐบาลสามารถเก็บภาษี จากมูลค่าการส่งออก
ข้ าวได้ เ ต็ม เม็ ดเต็มหน่วยยิ่งขึน้ และข้ อมูลที่ไ ด้ จากการยื่นภาษี ของผู้ส่ง ออก น่าจะทาให้ เกิ ดการไล่เรี ยง
สอบทานภาษี ของโรงสีได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะหากมีการทาสัญญาหรื อเอกสารหลักฐาน
การซื ้อขายข้ าวควบคูไ่ ปด้ วย
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ
- การปรับปรุงประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากการจัดเก็บภาษี เงินได้ ล่วงหน้ า
ไม่เคยมีการดาเนินการมาก่อน
- การที่รายรับของผู้สง่ ออกจะอยูใ่ นรูปสกุลเงินต่างประเทศ ในขณะที่การนาส่งภาษี อยู่ในรูปสกุล
เงิ นบาท ซึ่ง คณะผู้วิจัยมี ความเห็น ว่า ควรใช้ อั ตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำต่ ำ งประเทศแบบทันที (Spot
Rate) ของวันที่ผ้ ูส่งออกได้ รับชำระเงินค่ ำสินค้ ำจากผู้ซื ้อเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการแปลงรายได้ ใน
สกุลเงินต่างประเทศของผู้ส่งออกให้ อยู่ในรูปเงินบาท โดยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในกำรคำนวณนัน้ ให้ ใช้
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศแบบทันทีของอัตรำซือ้ ถัวเฉลี่ยที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
เป็ นผู้ประกำศหรื ออำจใช้ อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศแบบทันทีของอัตรำซือ้ ถัวเฉลี่ยของ
ธนำคำรพำณิชย์ ท่ ีผ้ ู ส่งออกใช้ บริ กำรก็ได้ โดยหากใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้
ประกาศจะมีข้อดีคือ เพราะผู้ส่งออกทุกรายใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกัน จะไม่เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ
ระหว่ า งผู้ ส่ ง ออกแต่ ล ะรายได้ รั บ ช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ าในวั น เดี ย วกั น และยั ง ง่ า ยต่ อ การตรวจสอบ
โดยกรมสรรพากร แต่หากใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ที่ผ้ สู ่งออกใช้ บริ การจะมีข้อดีคือ เป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยนที่สอดคล้ องกับรายได้ ที่ผ้ สู ง่ ออกได้ รับจริง
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- ระยะเวลาของการรับรู้รายได้ ของผู้ส่งออกว่า จะรับรู้รายได้ เมื่อใด การรับรู้รายได้ โดยเร็ ว อาทิ
เมื่อส่งสินค้ าออกจากท่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดเก็บและตรวจสอบภาษี ของรัฐ แต่ผ้ สู ่งออกอาจมีต้นทุน
ทางการเงินเพิ่มขึน้ ในขณะที่หากรับรู้ รายได้ เมื่อผู้ส่งออกได้ รับชาระเงินจากผู้ซื ้อในต่างประเทศ จะทาให้
การจัดเก็บภาษีของรัฐล่าช้ าออกไป เป็ นผลเสียต่อการประมาณการรายได้ ของรัฐและการตรวจสอบภาษี
5.3

สรุปทำงเลือกและควำมเห็นของผู้วิจัยในประเด็นปั ญหำกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 0.75%
แนวทางการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้ส่งออกข้ าวตามคาสัง่ ที่ ท.ป. 4/2528 จะไม่ ก่อให้ เกิด
ปั ญหำ หำกทั ง้ ผู้ ส่งออกและโรงสี มี ก ำรหั ก ภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ ำ ยและมี ก ำรทำบั ญชี เพื่อเสี ยภำษี
อย่ ำ งถูก ต้ อ ง แต่หากทัง้ สองฝ่ ายหรื อฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายใดหลี กเลี่ ยงที่จ ะปฏิบัติตามคาสั่ง ที่ ท.ป. 4/2528
อย่างตรงไปตรงมาแล้ ว ก็จะเกิดการบิดเบือนในกลไกการกาหนดราคาซื ้อขายข้ าวสาร ซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อขี ดความสามารถในการแข่ง ขันของข้ าวไทยในตลาดข้ าวโลกที่ มี ความยื ดหยุ่นต่อราคาสูง
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของราคาข้ าวเพียงเล็กน้ อยสามารถส่งผลกระทบให้ ปริ มาณการส่งออกข้ าวเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงเป็ นอย่างมาก
คณะผู้วิจัยจึงได้ นาเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย 0.75% ไว้ 4 แนวทาง
ได้ แก่
(1) ยึดแนวปฏิบัตเิ ดิมโดยปรั บลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายลงจากอัตราปั จจุบัน
คณะผู้วิจยั มีความเห็นว่าแนวทางการยึดแนวปฏิบตั ิเดิม โดยปรับลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ น
แนวทางที่สะดวกที่สุด เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิทงของภาครั
ั้
ฐและเอกชน การปรับลดอัตรา
การหักภาษี เ งินได้ ณ ที่ จ่าย ก็ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่ มีการปรั บลดลงแล้ ว ด้ วย
อย่างไรก็ดี การนาแนวทางดังกล่าวไปใช้ จะไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้ส่งออกที่มีและ
ไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองได้ ทงหมด
ั้
เป็ นเพียงแต่ กำรบรรเทำปั ญหำเท่านัน้ และประสิทธิภำพในกำรลด
ควำมเหลื่อมลำ้ ระหว่ ำงผู้ส่งออกที่มีโรงสีและผู้ส่งออกที่ไม่ มีโรงสีของแนวทำงนีก้ ็จะปรั บลดลงด้ วย
หำกรำคำข้ ำวปรั บสูงขึน้
(2) ยึดแนวปฏิบัติเดิมโดยไม่ ยกเว้ นการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายให้ แก่ บุคคลธรรมดาและ
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ และให้ รวมถึงกรณีการซื้อข้ าวเปลือกมาสีเพื่อส่ งออก
การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ แก่บคุ คลธรรมดาและกลุ่มเกษตรกร ควบคู่ไปกับการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล สามารถลดปั ญหาความเหลื่อมล ้าในการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่มีและไม่มี
โรงสีเป็ นของตนเองได้ ทัง้ หมด และยังสอดคล้ องกับนโยบายภาษี ระยะยาวของประเทศที่ต้องการให้ บคุ คล
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ธรรมดาและนิติบคุ คลยื่นภาษี อย่างครบถ้ วน โดยใช้ มาตรการภาษี อาทิ negative income tax เพื่อคืนเงิน
ให้ กบั ผู้มีรายได้ น้อย
อย่างไรก็ดี ความยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการแยกแยะระหว่างข้ าวเพื่อการบริ โภคในประเทศ
และข้ า วเพื่ อ การส่ง ออก อาจท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดความเหลื่ อ มล า้ ด้ อ ยลง และการรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนทุกคนยื่ นภาษี ก็ยังเป็ นเพียงแนวคิดที่ยัง ทาได้ ยากในทางปฏิ บัติในปั จจุบนั ทัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยมี
ความเห็ น ว่ า แนวทางการหัก ภาษี จ ากบุ ค คลธรรมดาและกลุ่ ม เกษตรกรด้ ว ยนัน้ จะประสบปั ญ หา
หลายประการในทางปฏิบตั ิ ได้ แก่
- การหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยจำกชำวนำที่ขำยข้ ำวเปลือกสำหรั บกำรส่ งออก เป็ นการสร้ าง
ภาระให้ แ ก่ ช าวนาที่ จ ะต้ อ งขอภาษี เ งิ น ได้ คื น ณ สิ น้ ปี ซึ่ ง ไม่ ส อดคลัอ งกั บ พระราชบัญ ญั ติ ก ารบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ที่กาหนดให้ บคุ คลธรรมดาไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาบัญชี
- การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย เฉพาะข้ าวเปลือกที่จะนามาสีเพื่อส่งออก อาจสร้ างความสับสนกับ
ตลาดค้ าข้ าวภายในประเทศ กล่าวคือ หากเป็ นข้ าวเปลือกที่ชาวนาขายให้ กับโรงสีที่ทาการส่งออกจะได้ รับ
รายได้ ต่ า กว่ า ข้ า วเปลื อ กที่ ข ายให้ กับ โรงสี ที่ สี ข ายในประเทศ ซึ่ง ท้ า ยที่ สุด อาจท ำให้ เ กิ ด ภำวะรำคำ
ข้ ำวเปลือกสองรำคำสำหรับข้ ำวชนิดเดียวกันขึ ้น
- กรมสรรพากรมี ค วำมยุ่ ง ยำกในกำรตรวจสอบการหัก ภาษี เ งิ น ได้ ดัง กล่า วเป็ นอย่ า งมาก
ซึ่งความยุ่งยากในการตรวจสอบย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิลผลของแนวทางนี ้ในการลดความเหลื่อมล ้า
ระหว่างผู้สง่ ออกที่มีและไม่มีโรงสีด้วย
(3) ยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คณะผู้วิจัย เห็นว่า แม้ แนวทางการยกเลิกการหักภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ายจะเป็ นการแก้ ไ ขปั ญหา
ความเหลื่อมล ้าระหว่างกลุ่มผู้ส่งออกที่มีและไม่มีโรงสีได้ ทัง้ หมด แต่แนวทางนี ้อาจส่งผลกระทบอย่างมาก
กับภารกิจของกรมสรรพากร ทังในด้
้ านกระแสรายได้ จากเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายที่นาส่งรายเดือนที่ยกเลิกไป
และกำรขำดเครื่ องมื อ ในกำรสอบทำนเงิน ได้ ข องโรงสี โดยเฉพาะในปั จ จุบัน ที่ รัฐ ยัง ไม่มี ช่องทาง
การตรวจสอบภาษี อื่น ๆ อาทิ ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมื อ
การติดตามตรวจสอบเส้ นทางการชาระเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นที่มีภาระต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกัน
ร้ องขอให้ ยกเลิกการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยด้ วยแล้ ว อาจส่งผลอย่างมากกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรในอนาคต
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(4) ยกเลิ ก การหั ก ภาษี เ งิน ได้ ณ ที่ จ่ า ย และให้ ผ้ ู ส่ ง ออกน าส่ ง ภาษี เ งินได้ ล่ ว งหน้ า แก่
กรมสรรพากร
คณะผู้วิจยั เห็นว่า แนวทางที่ 4 หรื อการยกเลิกการหักภาษิ เงินได้ ณ ที่จ่ายโดยให้ ผ้ สู ่งออกเป็ น
ผู้นาส่งภาษีเงินได้ ล่วงหน้ าของตน น่าจะเป็ นแนวทางที่ แก้ ไขปั ญหำควำมเหลื่อมลำ้ ระหว่ ำงผู้ส่งออกที่มี
โรงสี และผู้ ส่งออกที่ ไม่ มีโรงสี ในประเด็นเรื่ องกำรหักภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ ำยได้ ทัง้ หมด เพราะเป็ น
แนวทางที่ยกเลิกต้ นเหตุของปั ญหำ (การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายจากโรงสี) และนาเสนอเครื่ องมือใหม่
(การนาส่งภาษี เงินได้ ล่วงหน้ าของผู้ส่งออก) ซึ่ง ไม่ ส่งผลกระทบอันใดต่ อรำยได้ ของภำครั ฐและยังเป็ น
เครื่ องมือในกำรสอบทำนภำษีของโรงสีท่ นี ่ ำจะมีประสิทธิภำพสูงกว่ ำเดิม อีกทังเป็
้ นแนวทางที่ ง่ำยต่ อ
กำรตรวจสอบโดยภาครั ฐ เพราะผู้ส่ง ออกข้ า วสารทุก รายต้ อ งขออนุญ าตส่ง ออกข้ า วกับ กรมการค้ า
ต่างประเทศ กรมศุลกากรเองก็มีข้อมูลการส่งออกข้ าวของผู้ส่งออกอยู่แล้ ว ดังนัน้ หากมีการประสานข้ อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐทัง้ สามแห่ง ได้ แก่ กรมสรรพากร กรมการค้ าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ก็จะ
ทาให้ ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ ้นด้ วย
อย่างไรก็ดี แนวทางการจัดเก็บภาษี ล่วงหน้ านี ้ยังไม่เคยมีการปฏิบตั ิมาก่อน การนามาประยุกต์ใช้
จึงอาจทาได้ ยาก โดยต้ องมีการปรับปรุงประมวลรัษฎากรและจัดทาระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีและหน่วยงานที่ดแู ลการผลิตและส่งออกข้ าวก่อนที่จะปฏิบตั ไิ ด้ จริง
จากข้ อเสนอการแก้ ไ ขปั ญ หาความเหลื่ อมล า้ ระหว่างผู้ส่ง ออกที่ มี โรงสี และผู้ส่ง ออกที่ ไ ม่มี โรงสี
เป็ นของตนเองอันเกิดจากการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย 0.75% จะเห็นว่า แนวทางที่สามารถแก้ ไขปั ญหา
ความเหลื่อมล ้าดังกล่าวได้ ทงหมด
ั้
ได้ แก่ การยกเลิกการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย (แนวทางที่ 3) การยกเลิก
การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย พร้ อมทังให้
้ ผ้ สู ่งออกนาส่งภาษี เงินได้ ล่วงหน้ า (แนวทางที่ 4) และการหักภาษี
เงิ น ได้ ณ ที่ จ่า ย กับ การซื อ้ ขายข้ า วที่ สี เ พื่ อ การส่ง ออก โดยรวมถึ ง การซื อ้ ขายจากบุค คลธรรมดาและ
กลุ่มเกษตรกรด้ วย (แนวทางที่ 2) แต่แนวทางเหล่านี ้มีอุปสรรคในการปฏิบตั ิ อาทิ การยกเลิก การหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่าย จะทาให้ รัฐขาดเครื่ องมือในการตรวจสอบภาษี การกาหนดให้ ผ้ สู ่งออกนาส่งภาษี ล่วงหน้ า
ต้ องมีการแก้ ไขประมวลรั ษฎากรและศึกษารายละเอียดต่ าง ๆ อีกหลายประการ ส่วนการหักภาษี เงินได้
ณ ที่จา่ ย กับบุคคลธรรมดาและกลุม่ เกษตรกร น่าจะบังคับใช้ ได้ ยาก
ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล ้าดังกล่าวเบื ้องต้ นในระยะสันอาจกระท
้
าได้ โดยการลดอัตรา
ภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย (แนวทางที่ 1) ซึ่งแม้ จะเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทงหมดก็
ั้
ตาม แต่เป็ น
วิธีการที่ทกุ ฝ่ ายเห็นตรงกันที่สดุ ในปั จจุบนั โดยอาจพิจารณาการลดอัตราภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย จนกระทัง่
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รัฐมีกลไกการตรวจสอบภาษี เพียงพอที่จะยกเลิกภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย หรื อสามารถรณรงค์ให้ ประชาชน
ทุกคนยื่นภาษี เพื่อที่จะจัดเก็บภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย จากบุคคลธรรมดาและกลุม่ เกษตรกรได้
ทัง้ นี ้ การลดอัตราภาษี เ งิ นได้ หัก ณ ที่ จ่าย ส าหรั บข้ าว จะทาให้ บทบาทของอัตราภาษี ดัง กล่าว
ในการกาหนดราคาซื ้อขายข้ าวระหว่างกันในประเทศลดลง ช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้ส่งออกข้ าวที่มี
และไม่มีโรงสีเป็ นของตนเองในการกาหนดราคาขายข้ าวในต่างประเทศ และลดข้ อกล่าวหาที่ว่า ผู้ส่งออก
บางกลุ่ม กดราคาขายข้ าวไทยในต่างประเทศ ส่วนสินค้ า เกษตรประเภทอื่ น ๆ แม้ ไ ม่มี ประเด็นเกี่ ยวกับ
ความเหลื่อมลา้ ในการกาหนดราคาขายในตลาดโลก การลดอัตราการหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ก็จะทาให้
สภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจซื ้อขายสินค้ าเกษตรมีมากขึ ้น ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ระดับราคาและ
ส่วนต่างกาไรของสินค้ าโภคภัณฑ์และสินค้ าเกษตรอยู่ในระดับต่า อาจจะส่งผลดีตอ่ การซื ้อขายสินค้ าเกษตร
ของไทยไม่มากก็น้อย
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ภำคผนวก 1
ตัวอย่ ำงใบสั่งซือ้ สินค้ ำเดิมระหว่ ำงผู้ส่งออกกับหยง
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ภำคผนวก 2
ใบคำสั่งซือ้ (PO) รู ปแบบใหม่ ระหว่ ำงโรงสีและผู้ส่งออก
เลขที่ใบสัง่ ซื ้อ......................................
วันที่.................................................................
บริ ษัทผู้ซื ้อ .........................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ................................................................................................ โทร...........................................................
โทรสาร.....……………………………………………......ผู้มีอานาจลงนาม............................................................
บริ ษัทผู้ขาย .......................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ................................................................................................ โทร...........................................................
โทรสาร.....……………………………………………......ผู้มีอานาจลงนาม............................................................
นายหน้ า .......................................................................................................................................................
ผู้ซทีื ้อได้
กลงซื ้อสินค้ ากับผู้ขายตามรายการและเงื่อนไขด้ านล่างนี ้
่อยู.่ต...........................................................................................โทร........................โทรสาร.....…………………
รหัสการขาย

รายการสินค้ า

จานวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

หมายเหตุ

เงื่อนไข : - สถานที่สง่ สินค้ า...........................................................................................
- กาหนดเวลาการส่งมอบสินค้ าวันที่....................................หรื อภายใน........วันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบสัง่ ซื ้อนี ้
- การชาระเงินทังหมดภายใน.....................วั
้
น หลังส่งมอบครบหรื อแบ่งชาระเป็ นงวด ดังนี ้
จานวน............บาทภายหลังจากส่งมอบสินค้ าจานวน......................
จานวน.............บาทภายหลังจากส่งมอบสินค้ าจานวน.....................
- กาหนดวันรับเช็ค ภายใน……วัน หลังส่งมอบครบ สัง่ จ่ายในนาม.......................................................
- ราคานี ้รวมภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 0.75% แล้ ว
- ออกใบเสร็ จในนาม........................................................................................................................
- อื่นๆ..............................................................................................................................................

(...................................................) (.......................................................) (…………………………)
ผู้ขาย
ผู้ซื ้อ
พยาน
ประทับตรา
ประทับตรา
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ข้ อกำหนดผูกพันตำมคำสั่งซือ้ (Covenants of PO)
1. คาสัง่ ซื ้อ (Purchasing Order) ฉบับนี ้ถือเป็ นคาเสนอที่ผ้ ซู ื ้อเสนอไปยังผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง
ผู้ขายจะโอนสิทธิตาม PO นี ้แก่บุคคลภายนอกมิได้ และผู้ซื ้อสามารถเพิกถอนคาเสนอเมื่อไรก็ได้ ก่อนที่
ผู้ขายจะทาคาสนองตอบรับตามวิธีการที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 2
2. ผู้ขายจะตอบรับเพื่อให้ เกิดเป็ นสัญญาซือ้ ขายระหว่า งกันต้ องดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี ้
เท่านัน้
2.1 ให้ ผ้ ขู ายโดยผู้มีอานาจกระทาการลงนามตอบรับคาเสนอตาม PO ในต้ นฉบับและคูฉ่ บับที่ส่ง
มาแล้ ว และแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบทางแฟกซ์ หรื ออีเมล์หรื อสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ระบุไว้ ใน PO นี ้
และ
2.2 ให้ ผ้ ขู ายจัดส่งคู่ฉบับ PO ที่ได้ ลงนามแล้ วแก่ผ้ ซู ื ้อโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ซื ้อ
ตามที่ระบุไว้ ใน PO นี ้
เมื่อได้ ดาเนินการนีแ้ ล้ วให้ ถือว่าสัญญาซือ้ ขายข้ าวเกิดขึ ้นและมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ผ้ ูขายได้ แจ้ งให้
ผู้ซื ้อทราบตามข้ อ 2.1 แล้ ว
3. ค่านายหน้ าในการซื ้อขายข้ าวสารตามคาสัง่ ซื ้อนี ้ (หากมี) เป็ นข้ อตกลงระหว่าง ผู้ขายกับนายหน้ า
โดยผู้ขายเป็ นผู้ออกค่านายหน้ าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื ้อไม่มีสว่ นร่วมรับรู้ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. เมื่ อผู้ซื อ้ ได้ แจ้ ง ให้ ผ้ ูขายทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสื อไม่น้อยกว่า 3 วันว่าประสงค์จ ะขอตรวจสอบ
ความมีอยูจ่ ริงและคุณภาพของข้ าวสารที่ซื ้อขาย ผู้ขายจะต้ องแจ้ งสถานที่เก็บรักษาและอานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ซื ้อหรื อผู้แทนของผู้ซื ้อได้ เข้ าตรวจสอบข้ าวสารตามที่ตกลงซื ้อขายกันนี ้ภายในเวลาทาการของผู้ขาย
5. ผู้ซื ้อตกลงจัดเตรี ยมสถานที่เก็บรักษา คนงาน เครื่ องชั่งน ้าหนักและอุปกรณ์ในการขนย้ ายข้ าวสาร
ให้ พร้ อม และเมื่อผู้ขายเริ่มต้ นส่งมอบข้ าวสารให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ผู้ซื ้อต้ องรับมอบข้ าวสาร ชัง่ น ้าหนักและขนย้ าย
ลงจากพาหนะนาส่งเข้ าเก็บรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลาโดยผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการชัง่ น ้าหนัก ค่าแรงกรรมกร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการรับมอบแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว
6. ถ้ าผู้ซื ้อไม่อาจรับมอบข้ าวสารให้ เสร็จภายในกาหนดเวลาเป็ นเหตุให้ รถยนต์บรรทุกหรื อพาหนะอื่นที่
บรรทุกข้ าวสารต้ องจอดรอการรับมอบต่อไป ผู้ซื ้อยินยอมชดใช้ เงินให้ แก่ผ้ ูขายอันเกิดจากความล่าช้ านี ้ทังสิ
้ ้น
เว้ นแต่จะเป็ นเพราะเหตุสดุ วิสยั หรื อความล่าช้ านี ้เกิดขึ ้นเพราะความผิดของผู้ขาย
7. เมื่ อ ผู้ข ายเริ่ ม ต้ น ส่ง มอบข้ า วสารแล้ ว ผู้ซื อ้ จะต้ อ งท าการตรวจสอบคุณ ภาพของข้ า วสารทัน ที
โดยต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน……วันนับแต่การส่งมอบเสร็ จสิ ้น แต่หากการตรวจคุณภาพข้ าวสาร
ไม่อาจดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จอันมิได้ เกิดจากความผิดของฝ่ ายผู้ซือ้ ผู้ขายยินยอมให้ ผ้ ซู ือ้ สามารถกันเงิน
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ค่าข้ าวสารที่ต้องชาระไว้ ได้ ไม่เกินร้ อยละ............ของมูลค่าที่ส่งมอบและจะคืนเงินส่วนที่กนั ไว้ นี ้ให้ แก่ผ้ ขู าย
ภายในกาหนด 7 วันเมื่อผู้ซื ้อได้ ตรวจคุณภาพข้ าวสารแล้ วเสร็จ
8. ถ้ าผู้ขายไม่เริ่ มต้ นส่งมอบหรื อไม่อาจส่ง มอบข้ าวให้ แก่ผ้ ูซือ้ ครบถ้ วนภายในเวลาที่กาหนดหรื อมี
พฤติการณ์ เ ป็ นที่ เ ชื่ อแน่ได้ ว่าผู้ขายไม่สามารถส่ง มอบข้ าวสารที่ ซื อ้ ขายนีไ้ ด้ ผู้ซื อ้ มี สิทธิ บอกเลิกสัญญา
ทังหมดหรื
้
อเฉพาะส่วนข้ าวสารที่ยงั ไม่ได้ ส่งมอบได้ ตามแต่ผ้ ซู ื ้อจะเห็นสมควร และผู้ขายยินยอมชดใช้ เงิน
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้ออันเกิดจากการยกเลิกการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
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ภำคผนวก 3
หนังสือโอนสิทธิ
หนังสือนี ้ทาขึ ้นที่ ……………………………………………..…………เมื่อวันที่……………………..
ระหว่ า ง…………………………………………………..ส านัก งานตัง้ อยู่ที่ …………………………………
ผู้มีอานาจลงนาม...............................ถื อบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………….……….
ออกให้ ณ………………………….เมื่อวันที่ ……………………………………………ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรี ยกว่า
“ผู้โอนสิทธิ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ ………………………………… สานักงานตังอยู
้ ่ที่…………………………….…
ผู้มีอานาจลงนาม................................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………….ออกให้
ณ …………..……………………..เมื่อวันที่……….…………………..ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้รับโอนสิทธิ”
อีกฝ่ ายหนึง่ ทังสองฝ่
้
ายตกลงทาหนังสือนี ้ขึ ้นไว้ เพื่อแสดงว่า
ข้ อ 1. โดยที่ผ้ โู อนสิทธิเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในฐานะผู้ขายกับ………………………………………………
ตามสำเนำสัญญำซือ้ ขำย/เอกสำรคำสั่งซือ้ เลขที่ ……………………….ลงวันที่ …….............……….
ที่แนบท้ ายหนังสือนี ้ และเมื่อผู้โอนสิทธิป ฏิบตั ิตามสัญญาซื ้อขายดังกล่าว ถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการแล้ ว
ผู้ โอนสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เงิ น ตามสั ญ ญาซื อ้ ขายนั น้ จาก ……………………………………...เป็ นจ านวน
เงิน………………………..บาท (……………………………………..)
ข้ อ 2. ผู้โอนสิทธิตกลงโอนสิทธิที่จะได้ รับเงินจาก…………………………………………………..
ตามจานวนในข้ อ 1. ให้ แก่ผ้ รู ับโอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิตกลงรับโอนสิทธิดงั กล่าวด้ วย
ข้ อ 3. ผู้โอนสิทธิตกลงว่า หาก……………………………………………….ไม่ชาระเงินจานวนใน
ข้ อ 1. เพราะความบกพร่องผิดพลาดของผู้โอนสิทธิก็ดี หรื อเพราะเหตุกรณีอื่นใดก็ดี และผู้โอนสิทธิไม่ได้ รับ
เงินตามสิทธิที่ผ้ โู อนสิทธิโอนให้ แก่ผ้ รู ับโอนสิทธิตามหนังสือนี ้แล้ ว ผู้โอนสิทธิตกลงยอมชาระเงินจานวนใน
ข้ อ 1. ให้ แก่ผ้ รู ับโอนสิทธิจนครบถ้ วนในทันที เมื่อผู้รับโอนสิทธิแจ้ งให้ ผ้ โู อนสิทธิทราบ
ผู้โอนสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิทราบข้ อความแห่งหนังสือนี ้ดีโดยตลอดแล้ ว ทังสองฝ่
้
ายจึงลงลายมือชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐานสาคัญต่อหน้ าพยาน
ลงชื่อ……………………………..ผู้โอนสิทธิ
(………………………………..)
ลงชื่อ……………………………..พยาน
(………………………………..)

ลงชื่อ……………………………ผู้รับโอนสิทธิ
(………………………………..)
ลงชื่อ……………………………..พยาน
(………………………………..)
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ภำคผนวก 4
ตั๋วสัญญำใช้ เงิน
PROMISSORY NOTE
เลขที่__________

สถานที่ออกตัว๋ _________________________

วันที่____________________
Date
ในวันที่____________________ข้ าพเจ้ า______________________________________________
สัญญาจะจ่ายเงินจานวน_______________________ (__________________________________________)
และดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ______ ต่อปี แก่ ________________________________________________
__________________________ผู้ออกตัว๋
(__________________________)
ผู้มีอานาจลงนาม

เพื่อ_________________________________________
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ภำคผนวก 5
ร่ ำงสัญญำซือ้ ขำยข้ ำว
สัญญาซื ้อขายข้ าวสาร
สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้นที่ ..................................... เลขที่ ............... ถนน ........................................
อาเภอ.............................. จังหวัด ......................... เมื่อวันที่.......เดือน.......................พศ............ ระหว่าง
.................(โรงสี).....................โดย .............................................ผู้มีอานาจกระทาการ ตังอยู
้ ่เลขที่..........
หมู่ที่............. ถนน ............................................ ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต............................... จังหวัด............................... ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ .....................(ผู้ซื ้อ).......................... โดย .............................................ผู้มีอานาจกระทาการตังอยู
้ ่
เลขที่....................... หมู่ที่........... ถนน .................................. ตาบล/แขวง ..........................................
อาเภอ/เขต............................... จังหวัด.......................... ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้ เรี ยกว่า “ผู้ซื ้อ” อีกฝ่ ายหนึง่
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ ตกลงทาสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าวสารและราคาที่ตกลงซื ้อขาย
ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื ้อตกลงซื ้อข้ าวสารจานวนรวมทังสิ
้ ้น.............................(.......................) ตัน
(นา้ หนักที่ ระบุรวมนา้ หนักกระสอบหรื อบรรจุภัณฑ์ ที่มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กระสอบแล้ ว) ในราคาตัน ละ
...................... บาท (.............................) เป็ นราคาซื ้อขายทังสิ
้ ้น...................... บาท (............................)
ตามรายการดังนี ้
1.1 ชนิดข้ าว .............................. คุณภาพ..................... (ระบุตามข้อตกลง)...................
จานวน........................ (.......................) ตัน ราคาเนื ้อข้ าวรวมกระสอบตันละ...................................บาท
(...........................) มูลค่ารวม...................................บาท (..........................................................)
1.2 ชนิดข้ าว..............................คุณภาพ.......................(ระบุตามข้อตกลง).....................
จานวน........................ (.......................) ตัน ราคาเนื ้อข้ าวรวมกระสอบตันละ...................................บาท
(...........................) มูลค่ารวม...................................บาท (..........................................................)
1.3 ..................ฯลฯ.......................
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ผู้ขายรับรองว่า ข้ าวสารที่ซื ้อขายทังหมดเก็
้
บรักษาไว้ ณ ..............................................
ตามรายละเอียดของสถานที่เก็บรักษาตามเอกสารผนวกหมายเลข........ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ด้ วย
ก่อนถึงกาหนดส่งมอบตามข้ อ 2. ผู้ซื ้อหรื อตัวแทนที่ผ้ ซู ื ้อแต่งตังมี
้ สิทธิเข้ า ตรวจสอบความมี
อยูจ่ ริงและคุณภาพของข้ าวสารที่ซื ้อขาย ณ สถานที่เก็บรักษาตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นได้ โดยผู้ซื ้อจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ขู ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ....... วัน
ข้ อ 2. สถานที่สง่ มอบ และกาหนดเวลาส่งมอบ
ผู้ขายจะต้ องเริ่ มต้ นส่งมอบข้ าวสารที่ตกลงซื ้อขายกันนี ้แก่ผ้ ซู ื ้อ ณ สถานที่...................................
(ระบุสถานที ่รับมอบ)............................................ ตามเอกสารผนวกหมายเลข..........ภายใน...........วัน
นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้
(ระยะเวลาเริ่ มต้นส่งมอบดังกล่าวอาจกาหนดตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้อีกหลายประการ
เช่น)
 ภายใน...........วัน นับแต่วนั ที ผ่ ซู้ ื ้อชาระเงิ นมัดจา (กรณี มีวางมัดจา) หรื อ
 ภายใน........... วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ซู ื ้อแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู ายทราบแต่ต้องแจ้งภายใน
.............วันนับแต่วนั ที ่ทาสัญญาฉบับนี ้ (กรณี ที่ผู้ซื้อต้องเตรี ยมสถานที ่รับมอบให้
พร้อมก่อนผูข้ ายส่งมอบสิ นค้า หรื อ
 ภายในวันที.่ .......................................... (กรณี ทีต่ กลงวันส่งมอบตามปฏิ ทิน)
และผู้ขายมีหน้ าที่ต้องนาส่งข้ าวสารแก่ผ้ ซู ื ้ออย่างต่อเนื่องจนครบจานวนที่ซื ้อขายภายในระยะเวลา
ส่งมอบที่กาหนด ดังนี ้
ก. ข้ าวสารจานวนไม่เกิน..........ตัน ต้ องดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายใน.....วัน
ข. ข้ าวสารจานวนตังแต่
้ ...........ตันแต่ไม่เกิน..........ตัน ต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
.....วัน
ค. ข้ าวสารจานวนตังแต่
้ ...........ตันขึ ้นไป ต้ องดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายใน.....วัน
ผู้ซื อ้ มี หน้ า ที่ ต้ องเตรี ยมสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษา คนงาน เครื่ อ งชั่ง น า้ หนักและอุปกรณ์ ใ นการขนย้ า ย
ข้ าวสารให้ พร้ อม และเมื่อผู้ขายเริ่มต้ นส่งมอบข้ าวสารให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ผู้ซื ้อต้ องรับมอบข้ าวสาร ชัง่ น ้าหนักและ
ขนย้ ายลงจากพาหนะนาส่ง เข้ าเก็ บรั กษาในโกดัง ที่ ระบุไ ว้ ข้างต้ นอย่างต่อเนื่ องเพื่ อให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ น
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ทังนี
้ .้ .........ผู้ซือ้ (หรื อ) ผู้ขาย.........จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายในการขนย้ าย ค่าชั่งนา้ หนัก และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการรับมอบ และขนย้ ายแต่เพียงฝ่ ายเดียว
 หรื อ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจะร่ วมกันรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าชัง่ น้าหนัก
และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที ่เกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นการรับมอบ และขนย้ายด้วยกันฝ่ ายละ
ครึ่ ง
ถ้ าเป็ นความผิดของผู้ซือ้ ที่ไ ม่อาจรับมอบข้ าวสารให้ เสร็ จ ภายในกาหนดเวลาเป็ นเหตุให้ รถยนต์
บรรทุกหรื อพาหนะอื่นที่บรรทุกข้ าวสารต้ องจอดรอการรับมอบต่อไปและผู้ขายมิได้ ใช้ สิทธิบอกสัญญาตาม
ข้ อ 5 ผู้ซื ้อจะต้ องชดใช้ เงินค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ขู ายวันละ..........บาท ต่อคันรถหรื อต่อพาหนะที่บรรทุก และ
ผู้ซื ้อต้ องรับผิดในบรรดาค่าใช้ จ่าย ค่าแรงกรรมกร ค่าเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการรับมอบล่วงเวลาแต่เพียง
ผู้เดียวทังสิ
้ ้น และไม่เป็ นเหตุที่ทาให้ ผ้ ขู ายประวิงการชาระราคาตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1 และผู้ซื ้อไม่มีสิทธิขอ
ขยายระยะเวลารับมอบตามข้ อ 7 ด้ วย
ข้ อ 3. การรับมอบและตรวจรับ
ผู้ขายจะต้ องทาเอกสาร (ใบ Invoice) ระบุรายละเอี ยดของข้ าวสารที่ซือ้ ขายกันนี ต้ าม
แบบพิมพ์ที่กาหนด (เอกสารผนวกหมายเลข......) และส่งให้ แก่ผ้ ซู ื ้อล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ มต้ นทาการส่งมอบ
ไม่น้อยกว่า.......วัน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของคาสัง่ ซื ้อ รายการข้ าวสารที่จะส่งมอบและ
สามารถจัดเตรี ยมสถานที่เก็บรักษา คนงาน เครื่ องชัง่ น ้าหนักและอุปกรณ์ในการขนย้ ายข้ าวสารให้ พร้ อม
ในการรั บ มอบข้ า วสารนัน้ ผู้ซื อ้ ได้ แ ต่ง ตัง้ ให้ บุค คลดัง ต่อ ไปนี เ้ ป็ นตัว แทนของผู้ซื อ้ ใน
การรับมอบ โดยให้ มีอานาจลงนามแทนผู้ซื ้อในเอกสารใดที่เกี่ยวข้ องกับการรับมอบข้ าวสารได้ คือ
ก. นาย...........................ถือบัตรประชาชนเลขที่.......................... และ / หรื อ
ข. นาย...........................ถือบัตรประชาชนเลขที่..........................
เมื่อผู้ขายเริ่มต้ นส่งมอบข้ าวสารแล้ ว ผู้ซื ้อจะต้ องทาการตรวจสอบคุณภาพของข้ าวสารทันที
โดยต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพที่กาหนดไว้ (เอกสาร
ผนวกหมายเลข.......)
ข้ อ 4. การชาระเงิน
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เมื่อผู้ซื ้อได้ รับมอบข้ าวสารครบถ้ วนตามสัญญาแล้ ว ผู้ซื ้อตกลงชาระเงินค่าข้ าวสารจานวน
........................บาท ให้ แก่ผ้ ขู าย ภายในกาหนดเวลา...........วัน นับแต่วนั รับมอบข้ าวสารครบถ้ วน หรื อนับ
แต่วนั ที่ครบกาหนดต้ องรับมอบให้ แล้ วเสร็จตามข้ อ ๒. โดยจะชาระเป็ น
 เงินโอนเข้ าบัญชีของผู้ขาย ณ ธนาคาร.............................................................
บัญชีเลขที่......................... หรื อ
 ชาระเป็ นเช็คของธนาคาร........................................
หรื อ
 ชาระเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามแบบพิมพ์ที่กาหนด (เอกสารผนวกหมายเลข.......)
(ระยะเวลาชาระเงิ นดังกล่าวอาจกาหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ ื ้อผูข้ ายได้อีกหลายประการ เช่น)
 ชาระเป็ นงวด ๆ ตามวันปฏิ ทินทีก่ าหนด หรื อ
 ภายใน........... วัน นับแต่วนั ทีท่ าสัญญาฉบับนี ้
 ภายใน...........วัน นับแต่วนั ทีว่ างเงิ นมัดจา
หากการตรวจคุณภาพข้ าวสารไม่อาจดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จและเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดได้ ก่อนถึงกาหนดชาระเงินข้ างต้ นอันมิได้ เกิดจากความผิดของฝ่ ายผู้ซื ้อ ผู้ขายยินยอมให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถ
กันเงินค่าข้ าวสารที่ต้องชาระไว้ ได้ ร้อยละ............ แต่ส่วนที่เหลือต้ องชาระแก่ผ้ ขู ายภายในกาหนด..............
วัน เมื่อผู้ซื ้อได้ ตรวจคุณภาพข้ าวสารแล้ วเสร็จ
ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อตรวจคุณภาพแล้ วเห็นว่าข้ าวสารที่ส่งมอบมีคณ
ุ ภาพต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ซื ้อมีสิทธิหกั ราคาค่าซื ้อออกได้ ตามที่เป็ นจริ ง แต่ถ้าผู้ขายโต้ แย้ ง ให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าสู่กระบวนการระงับข้ อ
พิพาทตามที่กาหนดในข้ อ 8.
ข้ อ 5 หน้ าที่และความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญา
ถ้ า ผู้ ขายไม่ เ ริ่ ม ต้ น ส่ ง มอบข้ า วสาร หรื อ ไม่อ าจส่ง มอบข้ า วให้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ ครบถ้ ว นภายใน
กาหนดเวลาตามข้ อ 2 หรื อมีพฤติการณ์เป็ นที่เชี่อแน่ได้ ว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบข้ าวสารที่ซื ้อขายนี ้ได้ หรื อ
ผู้ขายปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้ซี ้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทังหมดหรื
้
อเฉพาะส่วนข้ าวสารที่ยงั ไม่ได้ ส่ง
มอบหรื อชาระราคา และริบหลักประกันตามสัญญาข้ อ 6 ได้ ตามแต่ผ้ ซู ื ้อจะเห็นสมควร
ถ้ าผู้ซื ้อไม่รับมอบและขนย้ ายข้ าวสาร หรื อรับมอบและขนย้ ายข้ าวสารไม่ครบจานวนตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาข้ อ 2 หรื อมีพฤติการณ์ เป็ นที่เชี่อแน่ได้ ว่าผู้ซื ้อไม่สามารถรับมอบข้ าวสารและ
ชาระราคาข้ าวสารที่ซื ้อขายนี ้ได้ หรื อผู้ซื ้อปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทังหมด
้
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หรื อเฉพาะส่วนข้ าวสารที่ยงั ไม่ได้ ม่ได้ รับมอบหรื อชาระราคา และริ บหลักประกันตามสัญญาข้ อ 6 ได้ ตามแต่
ผู้ขายจะเห็นสมควร
ไม่วา่ เป็ นกรณีที่ผ้ ขู ายบอกเลิกสัญญาหรื อไม่ก็ตาม ถ้ า ผู้ขายได้ นาข้ าวสารตามสัญญาข้ อ 1
เฉพาะส่วนที่ผ้ ูซื ้อไม่ชาระราคาและไม่รับมอบไปขายให้ แก่บุคคลอื่น หากได้ ราคาต่ากว่าราคาซือ้ ขายตาม
สัญญานี ้ ผู้ซือ้ ยินยอมรับผิดชดใช้ เงินส่วนต่างระหว่างราคาขายตามสัญญานี ้กับราคาขายให้ แก่บุคคลอื่น
ทังสิ
้ ้น และผู้ขายยังอาจใช้ สิทธิบงั คับเอากับหลักประกันตามข้ อ 6 ได้ ด้วย
ข้ อ 6 หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา (ถ้ ามี)
ก . ใ น ข ณ ะ ท า สั ญ ญ า นี ้ ผู้ ซื ้อ ไ ด้ น า เ งิ น ส ด ห รื อ ห นั ง สื อ ค า้ ป ร ะ กั น ธ น า ค า ร
.......................................ลงวั น ที่ .......................จ านวน ............................บาท
(....................................................................................) ซึ่งคิดเป็ นจานวนร้ อยละ...... ของมูลค่าข้ าวสาร
ที่ซื ้อขายตามสัญญาข้ อ 1 มามอบให้ ผ้ ขู ายยึดถือไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
ข. ใ น ข ณ ะ ท า สั ญ ญ า นี ้ ผู้ ข า ย ไ ด้ น า เงิ น ส ด ห รื อ ห นั ง สื อค า้ ป ร ะ กั น ธ น า ค า ร
.......................................ลงวั น ที่ .......................จ านวน ............................บาท
(....................................................................................)ซึ่งคิดเป็ นจานวนร้ อยละ..... ของมูลค่าข้ าวสารที่
ซื ้อขายตามสัญญาข้ อ 1 มามอบให้ ผ้ ขู ายยึดถือไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
หากหลักประกันตามวรรคแรกลดน้ อยลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้วางหลักประกันจะต้ องนาหลักประกันมาเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน หรื อนามาเปลี่ยนให้ ใหม่ตามที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งกาหนดภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับแต่
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
หลัก ประกัน ที่ ผ้ ูซื อ้ หรื อ ผู้ข ายน ามามอบให้ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง จะคื น ให้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี ย้ เมื่ อ ผู้ วาง
หลักประกันพ้ นจากข้ อผูกพันทังปวงตามสั
้
ญญาแล้ ว
ข้ อ 7 การขอขยายเวลาส่งมอบหรื อรับมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ ขายไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ูขายม่สามารถส่งมอบข้ าวสารได้ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี ้ ผู้ ขายมี
สิทธิขอขยายเวลาส่งมอบมอบได้ ไม่เกิน.......วัน โดยจะต้ องแจ้ งเหตุสุดวิสยั หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อม
หลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า..... วัน
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ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ ซื ้อไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถรับมอบข้ าวสารได้ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี ้ ผู้ซื ้อมีสิทธิ
ขอขยายเวลารับมอบได้ ไม่เกิน.......วัน โดยจะต้ องแจ้ งเหตุสุดวิสยั หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐาน
เป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า..... วัน
ข้ อ 8 การระงับข้ อพิพาท (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ เสนอข้ อพิพาทอันเกี่ยวกับ
ประเด็นพิพาททังปวงให้
้
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นผู้ชี ้ขาดต่อไปตามกระบวนพิจารณาที่
กฎหมายกาหนด โดย
กรณีตงอนุ
ั ้ ญาโตตุลาการคนเดียวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ซื ้อและผู้ขาย
กรณีตงอนุ
ั ้ ญาโตตุลาการหลายคน ให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการฝ่ ายละหนึ่ง
คน แล้ วให้ อนุญาโตตุลาการที่ได้ รับการแต่งตังนั
้ นร่
้ วมกันกาหนดเลือกอนุญาโตตุลาการภายนอกอีกหนึ่งคน
เพื่อร่วมเป็ นองค์คณะอนุญาโตตุลาการ
การแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการให้ ทาเป็ นหนังสือ และให้ ผ้ แู ต่งตังลงนามไว้
้
เป็ นสาคัญ
สัญญานี ้ทาขึ ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลง
ลายมือชื่อและประทับตรา (หากมี) ต่อหน้ าพยานข้ างท้ ายนี ้ เป็ นสาคัญ และต่างฝ่ ายต่างยึดถือไว้ คนละฉบับ

ลงชื่อ.................................................................ผู้ขาย
(........................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้ซื ้อ
(........................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(........................................................)
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ข้ อ 1. ข้ ำวสำรและรำคำที่ตกลงซือ้ ขำย
ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื ้อตกลงซื ้อข้ าวสารจานวนรวมทังสิ
้ ้น
............................................. (.......................) ตัน ( น ้าหนักที่ระบุรวมน ้าหนักกระสอบ
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกระสอบแล้ ว) ในราคาตันละ ...................... บาท
(.............................) เป็ นราคาซื ้อขายทังสิ
้ ้น...................... บาท
(.....................................) ตามรายการดังนี ้
1.1 ชนิดข้ าว..............................คุณภาพ....................... (ระบุตาม
ข้ อตกลง).....................จานวน........................ (.......................) ตัน ราคาเนื ้อข้ าวรวม
กระสอบตันละ...................................บาท (...........................) มูลค่ารวม
...................................บาท (..........................................................)
1.2 ชนิดข้ าว..............................คุณภาพ....................... (ระบุตาม
ข้ อตกลง).....................จานวน........................ (.......................) ตัน ราคาเนื ้อข้ าวรวม
กระสอบตันละ...................................บาท (...........................) มูลค่ารวม
...................................บาท (..........................................................)
1.3 ..................ฯลฯ.......................
ผู้ขายรับรองว่าข้ าวสารที่ซื ้อขายทังหมดเก็
้
บรักษาไว้ ณ ................................ ตาม
รายละเอียดของสถานที่เก็บรักษาตามเอกสารผนวกหมายเลข ........ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สัญญานี ้ด้ วย

คำอธิบำย
 เพื่อกาหนดชนิด ประเภท ปริ มาณ ของข้ าวสารที่ตกลงซื ้อขายกันให้ ชดั เจน
โดยระบุน ้าหนักข้ าวให้ รวมถึงกระสอบหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วย
 คุณภาพข้ าวให้ ระบุตามทีค่ สู่ ญ
ั ญาต้ องการ เช่น สีข้าว จานวนเมล็ดที่หกั
ความชื ้น ความนุม่ ปริ มาณแป้ง ฯลฯ
 ยิ่งกว่านี ้ยังมีการระบุสถานที่เก็บรักษาข้ าวสาร(ก่อนส่งมอบ) เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อ
สามารถตรวจสอบปริ มาณ คุณภาพข้ าวล่วงหน้ าได้ ด้วย
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ก่อนถึงกาหนดส่งมอบตามข้ อ 2 ผู้ซื ้อหรื อตัวแทนที่ผ้ ซู ื ้อแต่งตังมี
้ สทิ ธิเข้ า
ตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งและคุณภาพของข้ าวสารทีซ่ ื ้อขาย ณ สถานที่เก็บรักษาตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ นได้ โดยผู้ซื ้อจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู ายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ....... วัน
ข้ อ 2 สถำนที่ส่งมอบ และกำหนดเวลำส่ งมอบ
ผู้ขายจะต้ องเริ่ มต้ นส่งมอบข้ าวสารที่ตกลงซื ้อขายกันนี ้แก่ผ้ ซู ื ้อ ณ สถาน
ที่...................................(ระบุสถานทีร่ บั มอบ)............................................ ตามเอกสาร
ผนวกหมายเลข..........ภายใน...........วัน นับแต่วนั ที่ทาสัญญาฉบับนี ้
(ระยะเวลาเริ่ มต้นส่งมอบดังกล่าวอาจกาหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ ื ้อ
ผูข้ ายได้อีกหลายประการ เช่น)
 ภายใน...........วัน นับแต่วนั ทีผ่ ซู้ ื ้อชาระเงิ นมัดจา (กรณีมีวาง
มัดจา) หรื อ
 ภายใน........... วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ซู ื ้อแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู าย
ทราบแต่ต้องแจ้งภายใน.............วันนับแต่วนั ทีท่ าสัญญาฉบับ
นี ้ (กรณีทีผ่ ซู้ ื ้อต้องเตรี ยมสถานทีร่ บั มอบให้พร้อมก่อนผูข้ ายส่ง
มอบสิ นค้า หรื อ
 ภายในวันที.่ .......................................... (กรณีทีต่ กลงวันส่ง
มอบตามปฏิ ทิน)
และผู้ขายมีหน้ าที่ต้องนาส่งข้ าวสารแก่ผ้ ซู ื ้ออย่างต่อเนื่องจนครบจานวน
ที่ซื ้อขายภายในระยะเวลาส่งมอบที่กาหนด ดังนี ้

คำอธิบำย

 การส่งมอบข้ าวสารปริ มาณมาก โดยทัว่ ไปไม่สามารถทาเสร็ จภายในวันเดียว
จึงได้ กาหนดให้ มีระยะเวลาเริ่ มต้ นส่งมอบ และระยะเวลาส่งมอบแล้ วเสร็ จ
แยกออกจากกัน
 เนื่องจากคูส่ ญ
ั ญาอาจตกลงกันได้ หลายรูปแบบจึงได้ ให้ ทางเลือกของ
ข้ อตกลงอื่นที่เป็ นปกติของการซื ้อขายไว้ ให้ เลือกใช้ ด้วย
 นอกจากกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ขายทีต่ ้ องเริ่มต้ นส่งมอบและต้ องส่งมอบ
อย่างต่อเนื่องจนแล้ วเสร็ จ ยังกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ซื ้อทีต่ ้ องเตรี ยม
กรรมกร เครื่ องชัง่ น ้าหนักและเครื่องมือเครื่ องใช้ ในการรับมอบให้ พร้ อมที่จะ
สามารถรับมอบให้ เสร็จภายในกาหนดด้ วย
 ถ้ าผู้ซื ้อรับมอบไม่ทนั ทาให้ ผ้ ขู ายต้ องเสียหายหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
รถบรรทุกหรื อพาหนะนาส่งเพิ่มขึ ้นแล้ ว ผู้ซื ้อต้ องรับผิดชอบชดใช้ แก่ผ้ ขู ายเป็ น
รายวัน ต่อคันรถหรื อต่อพาหนะทีน่ าส่ง
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ง. ข้ าวสารจานวนไม่เกิน..........ตัน ต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
.....วัน
จ. ข้ าวสารจานวนตังแต่
้ ...........ตันแต่ไม่เกิน..........ตัน ต้ องดาเนินการ
ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน.....วัน
ฉ. ข้ าวสารจานวนตังแต่
้ ...........ตันขึ ้นไป ต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้น
ภายใน.....วัน
ผู้ซื ้อมีหน้ าที่ต้องเตรี ยมสถานที่เก็บรักษา คนงาน เครื่ องชัง่ น ้าหนักและ
อุปกรณ์ในการขนย้ ายข้ าวสารให้ พร้ อม และเมื่อผู้ขายเริ่ มต้ นส่งมอบข้ าวสารให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว
ผู้ซื ้อต้ องรับมอบข้ าวสาร ชัง่ น ้าหนักและขนย้ ายลงจากพาหนะนาส่ง เข้ าเก็บรักษาในโกดังที่
ระบุไว้ ข้างต้ นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้..........ผู้ซื ้อ (หรื อ) ผู้ขาย.........จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ยในการขน
ย้ าย ค่าชัง่ น ้าหนัก และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการรับมอบ และขนย้ ายแต่
เพียงฝ่ ายเดียว
 หรื อ ผูซ้ ื ้อและผูข้ ายตกลงจะร่ วมกันรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้าย ค่าชัง่ น้าหนัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กิ ดขึ้นจากการ
ดาเนิ นการรับมอบ และขนย้ายด้วยกันฝ่ ายละครึ่ ง
ถ้ าเป็ นความผิดของผู้ซื ้อที่ไม่อาจรับมอบข้ าวสารให้ เสร็ จภายใน
กาหนดเวลาเป็ นเหตุให้ รถยนต์บรรทุกหรื อพาหนะอื่นที่บรรทุกข้ าวสารต้ องจอดรอการรับ
มอบต่อไปและผู้ขายมิได้ ใช้ สทิ ธิบอกสัญญาตามข้ อ 5 ผู้ซื ้อจะต้ องชดใช้ เงินค่าเสียหายให้ แก่

คำอธิบำย
 ได้ กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการส่งมอบหรื อรับ
มอบ แต่อาจตกลงให้ รับภาระร่วมกันฝ่ ายละครึ่งได้ จึงได้ ให้ ทางเลือกของ
ข้ อตกลงไว้ ด้วยแล้ ว
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ผู้ขายวันละ..........บาท ต่อคันรถหรื อต่อพาหนะที่บรรทุก และผู้ซื ้อต้ องรับผิดในบรรดา
ค่าใช้ จา่ ย ค่าแรงกรรมกร ค่าเสียหายอื่นใดอันเกิดจากการรับมอบล่วงเวลาแต่เพียงผู้เดียว
ทังสิ
้ ้น และไม่เป็ นเหตุที่ทาให้ ผ้ ขู ายประวิงการชาระราคาตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 1 และผู้ซื ้อ
ไม่มีสทิ ธิขอขยายระยะเวลารับมอบตามข้ อ 7 ด้ วย
ข้ อ 3 กำรรับมอบและตรวจรับ
ผู้ขายจะต้ องทาเอกสาร (ใบ Invoice) ระบุรายละเอียดของข้ าวสารที่ซื ้อ
ขายกันนี ้ตามแบบพิมพ์ที่กาหนด (เอกสารผนวกหมายเลข......) และส่งให้ แก่ผ้ ซู ื ้อล่วงหน้ า
ก่อนวันเริ่ มต้ นทาการส่งมอบไม่น้อยกว่า.......วัน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง
ของคาสัง่ ซื ้อ รายการข้ าวสารที่จะส่งมอบและสามารถจัดเตรี ยมสถานที่เก็บรักษา คนงาน
เครื่ องชัง่ น ้าหนักและอุปกรณ์ในการขนย้ ายข้ าวสารให้ พร้ อม
ในการรับมอบข้ าวสารนัน้ ผู้ซื ้อได้ แต่งตังให้
้ บคุ คลดังต่อไปนี ้เป็ นตัวแทน
ของผู้ซื ้อในการรับมอบ โดยให้ มอี านาจลงนามแทนผู้ซื ้อในเอกสารใดที่เกี่ยวข้ องกับการรับ
มอบข้ าวสารได้ คือ
ค. นาย...........................ถือบัตรประชาชนเลขที่..........................
และ / หรื อ
ง. นาย...........................ถือบัตรประชาชนเลขที่..........................
เมื่อผู้ขายเริ่ มต้ นส่งมอบข้ าวสารแล้ ว ผู้ซื ้อจะต้ องทาการตรวจสอบ
คุณภาพของข้ าวสารทันที โดยต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาและมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพทีก่ าหนดไว้ (เอกสารผนวกหมายเลข.......)

คำอธิบำย

 กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ขายทีจ่ ะต้ องส่ง Invoice ล่วงหน้ าแก่ผ้ ซู ื ้อเพื่อให้ ผ้ ู
ซื ้อตรวจสอบความถูกต้ องว่าตรงตามคาสัง่ ซื ้อหรื อไม่ และเพื่อเตรียมการรับ
มอบสินค้ าด้ วย
 ระบุบคุ คลฝ่ ายผู้ซื ้อที่มีอานาจลงนามรับมอบข้ าวสารให้ ชดั เจน เพราะโดยวิธี
ปฏิบตั ิจริ งมักมีเพียงหัวหน้ าคนงานหรื อผู้จดั การโกดังของผู้ซื ้อลงนามรับ
ข้ าวสาร โดยมิได้ มีการมอบอานาจให้ เป็ นตัวแทนผู้ซื ้อตามกฎหมาย
 การตรวจคุณภาพจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ซึง่ มาตรฐานการ
ตรวจสอบนี ้ต้ องเป็ นธรรมและตรวจได้ ถกู ต้ องชัดเจนเป็ นที่ยอมรับจาก
คูส่ ญ
ั ญา ดังนันการก
้
าหนดมาตรฐานนี ้กระทรวงพาณิชย์จะมีบทบาทอย่าง
มาก
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ข้ อ 4 กำรชำระเงิน
เมื่อผู้ซื ้อได้ รับมอบข้ าวสารครบถ้ วนตามสัญญาแล้ วผู้ซื ้อตกลงชาระเงิน
ค่าข้ าวสารจานวน........................บาท ให้ แก่ผ้ ขู าย ภายในกาหนดเวลา...........วัน นับแต่
วันรับมอบข้ าวสารครบถ้ วน หรื อนับแต่วนั ที่ครบกาหนดต้ องรับมอบให้ แล้ วเสร็ จตามข้ อ ๒.
โดยจะชาระเป็ น
 เงินโอนเข้ าบัญชีของผู้ขาย ณ ธนาคาร...............................
บัญชีเลขที่......................... หรื อ
 ชาระเป็ นเช็คของธนาคาร........................................ หรื อ
 ชาระเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามแบบพิมพ์ที่กาหนด (เอกสาร
ผนวกหมายเลข.......)

 การชาระเงินมีรายละเอียดมากทังก
้ าหนดเวลา จานวนเงิน วิธีการชาระเงิน
ฯลฯ จึงได้ ร่างไว้ เป็ นทางเลือกข้ อตกลงให้ คสู่ ญ
ั ญาเลือกใช้ ตามความต้ องการ
แล้ ว
 กรณีชาระเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินจะต้ องกาหนดวันที่ในเช็คหรื อวันถึง
กาหนดใช้ เงินในตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ สอดคล้ องกันวันชาระเงินตามสัญญา ถ้ า
มีการแบ่งจ่ายเป็ นงวด ๆ ก็ให้ เป็ นไปตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
 ได้ กาหนดเพิ่มเติมกรณีตรวจคุณภาพล่าช้ าและมีการกันเงินไว้ ทาให้ ผ้ ขู าย
เสียเปรี ยบว่า ผู้ซื ้อจะกันเงินเผื่อข้ าวมีคณ
ุ ภาพตา่ กว่าข้ อตกลงไว้ ได้ ไม่เกินร้ อย
ละ......เท่านัน(
้ ที่ผา่ นมาผู้ขายจะกันไว้ ทงจ
ั ้ านวน)
 เพิ่มข้ อกาหนดว่าถ้ าเกิดข้ อพิพาทระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ให้ ดาเนินการระงับด้ วย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ

(ระยะเวลาชาระเงิ นดังกล่าวอาจกาหนดตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ ื ้อผูข้ าย
ได้อีกหลายประการ เช่น)
 ชาระเป็ นงวด ๆ ตามวันปฏิ ทินทีก่ าหนด หรื อ
 ภายใน........... วัน นับแต่วนั ทีท่ าสัญญาฉบับนี ้
 ภายใน...........วัน นับแต่วนั ทีว่ างเงิ นมัดจา
หากการตรวจคุณภาพข้ าวสารไม่อาจดาเนินการให้ แล้ วเสร็จและเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดได้ กอ่ นถึงกาหนดชาระเงินข้ างต้ นอันมิได้ เกิดจากความผิดของฝ่ ายผู้ซื ้อ ผู้ขาย
ยินยอมให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถกันเงินค่าข้ าวสารที่ต้องชาระไว้ ได้ ร้อยละ............ แต่สว่ นทีเ่ หลือต้ องชาระ
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แก่ผ้ ขู ายภายในกาหนด..............วัน เมือ่ ผู้ซื ้อได้ ตรวจคุณภาพข้ าวสารแล้ วเสร็จ
ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อตรวจคุณภาพแล้ วเห็นว่าข้ าวสารที่สง่ มอบมีคณ
ุ ภาพตา่ กว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้ซื ้อมีสทิ ธิหกั ราคาค่าซื ้อออกได้ ตามทีเ่ ป็ นจริ ง แต่ถ้าผู้ขายโต้ แย้ ง ให้ ทงสองฝ่
ั้
าย
เข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาทตามที่กาหนดในข้ อ 8
ข้ อ 5 หน้ ำที่และควำมรับผิดของคู่สัญญำ
ถ้ าผู้ขายไม่เริ่ มต้ นส่งมอบข้ าวสาร หรื อไม่อาจส่งมอบข้ าวให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
ครบถ้ วนภายในกาหนดเวลาตามข้ อ 2 หรื อมีพฤติการณ์เป็ นที่เชี่อแน่ได้ วา่ ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบข้ าวสารที่ซื ้อขายนี ้ได้ หรื อผู้ขายปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อหนึง่ ข้ อใด ผู้ซี ้อมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาทังหมดหรื
้
อเฉพาะส่วนข้ าวสารที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบหรื อชาระราคา และริ บหลักประกัน
ตามสัญญาข้ อ 6 ได้ ตามแต่ผ้ ซู ื ้อจะเห็นสมควร
ถ้ าผู้ซื ้อไม่รับมอบและขนย้ ายข้ าวสาร หรื อรับมอบและขนย้ ายข้ าวสาร
ไม่ครบจานวนตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาข้ อ 1 หรื อมีพฤติการณ์เป็ นที่เชี่อแน่ได้ วา่ ผู้ซื ้อ
ไม่สามารถรับมอบข้ าวสารและชาระราคาข้ าวสารที่ซื ้อขายนี ้ได้ หรื อผู้ซื ้อปฏิบตั ิผิดสัญญา
ข้ อหนึง่ ข้ อใด ผู้ขายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทังหมดหรื
้
อเฉพาะส่วนข้ าวสารที่ยงั ไม่ได้ มไ่ ด้ รับ
มอบหรื อชาระราคา และริ บหลักประกันตามสัญญาข้ อ 6 ได้ ตามแต่ผ้ ขู ายจะเห็นสมควร
ไม่วา่ เป็ นกรณีที่ผ้ ขู ายบอกเลิกสัญญาหรื อไม่ก็ตาม ถ้ าผู้ขายได้ นาข้ าวสาร
ตามสัญญาข้ อ 1 เฉพาะส่วนที่ผ้ ซู ื ้อไม่ชาระราคาและไม่รับมอบไปขายให้ แก่บคุ คลอื่น หากได้
ราคาต่ากว่าราคาซื ้อขายตามสัญญานี ้ ผู้ซื ้อยินยอมรับผิดชดใช้ เงินส่วนต่างระหว่างราคาขาย
ตามสัญญานี ้กับราคาขายให้ แก่บคุ คลอื่นทังสิ
้ ้น และผู้ขายยังอาจใช้ สทิ ธิบงั คับเอากับ
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 กาหนดให้ ชดั เจนว่ากรณีใดถือว่าเป็ นการผิดสัญญา และเมื่อผิดสัญญาแล้ ว
อีกฝ่ ายหนึง่ จะมีสทิ ธิอย่างใด
 แนวทางเป็ นไปตามสัญญามาตรฐานท้ ายระเบียบพัสดุสานักนายกรัฐมนตรี
แต่ได้ ปรับแต่งเพื่อให้ ตรงกับกรณีซื ้อขายข้ าวสาร
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คำอธิบำย

หลักประกันตามข้ อ 6 ได้ ด้วย
ข้ อ 6 หลักประกันกำรปฏิบัตติ ำมสัญญำ (ถ้ ามี)
ก. ในขณะทาสัญญานี ้ ผู้ซื ้อได้ นาเงินสดหรื อหนังสือค ้าประกันธนาคาร
.......................................ลงวันที่ .......................จานวน ............................บาท
(....................................................................................)ซึง่ คิดเป็ นจานวนร้ อยละ......
ของมูลค่าข้ าวสารที่ซื ้อขายตามสัญญาข้ อ 1 มามอบให้ ผ้ ขู ายยึดถือไว้ เพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
ข. ในขณะทาสัญญานี ้ ผู้ขายได้ นาเงินสดหรื อหนังสือค ้าประกันธนาคาร
.......................................ลงวันที่ .......................จานวน ............................บาท
(....................................................................................)ซึง่ คิดเป็ นจานวนร้ อยละ..... ของ
มูลค่าข้ าวสารทีซ่ ื ้อขายตามสัญญาข้ อ 1 มามอบให้ ผ้ ขู ายยึดถือไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
หากหลักประกันตามวรรคแรกลดน้ อยลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้วาง
หลักประกันจะต้ องนาหลักประกันมาเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วน หรื อนามาเปลีย่ นให้ ใหม่ตามที่
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ กาหนดภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับแต่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
หลักประกันที่ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขายนามามอบให้ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ จะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี ้ยเมื่อผู้วางหลักประกันพ้ นจากข้ อผูกพันทังปวงตามสั
้
ญญาแล้ ว

 เนื่องจากอาจมีทงกรณี
ั้
ที่ผ้ ขู ายต้ องวางหลักประกันกับผู้ซื ้อ หรื อผู้ซื ้อต้ องวาง
หลักประกันกับผู้ขาย จึงได้ ให้ ทางเลือกของข้ อตกลง ไว้ ตามที่ปรากฏนี ้
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ข้ อ 7 กำรขอขยำยเวลำส่ งมอบหรือรับมอบ
ในกรณีที่มเี หตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึง่ ซึง่ ผู้ขาย
ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ขู ายม่สามารถส่งมอบข้ าวสารได้
ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่ง สัญญานี ้ ผู้ขายมีสทิ ธิขอขยายเวลาส่งมอบมอบได้ ไม่เกิน
.......วัน โดยจะต้ องแจ้ งเหตุสดุ วิสยั หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ ู
ซื ้อทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า..... วัน
ในกรณีที่มเี หตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึง่ ซึง่ ผู้ซื ้อไม่
ต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถรับมอบข้ าวสารได้ ตามเงื่อนไข
และกาหนดเวลาแห่งสัญญานี ้ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิขอขยายเวลารับมอบได้ ไม่เกิน.......วัน โดยจะต้ อง
แจ้ งเหตุสดุ วิสยั หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู ายทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า..... วัน
ข้ อ 8 กำรระงับข้ อพิพำท (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันให้ เสนอ
ข้ อพิพาทอันเกี่ยวกับประเด็นพิพาททังปวงให้
้
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
ผู้ชี ้ขาดต่อไปตามกระบวนพิจารณาที่กฎหมายกาหนด โดย
กรณีตงอนุ
ั ้ ญาโตตุลาการคนเดียวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบร่วมกันจาก
ผู้ซื ้อและผู้ขาย
กรณีตงอนุ
ั ้ ญาโตตุลาการหลายคนให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายเสนอชื่อ
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายละหนึง่ คน แล้ วให้ อนุญาโตตุลาการที่ได้ รับการแต่งตังนั
้ นร่
้ วมกัน

คำอธิบำย
 เนื่องจากได้ กาหนดระยะเวลาเริ่มต้ นส่งมอบ และระยะเวลารับมอบเป็ น
สาระสาคัญแห่งสัญญานี ้ตามข้ อ 2 ดังกล่าวแล้ ว ซึง่ มีผลบังคับทังฝ่้ ายผู้ซื ้อ
และฝ่ ายผู้ขาย จึงได้ เพิม่ ข้ อ 7 เรื่ องการขอขยายระยะเวลาไว้ ให้ ด้วย เพื่อเป็ น
ทางออกกรณีมีเหตุสดุ วิสยั
 แต่กาหนดไว้ วา่ จะขอขยายเวลาได้ ไม่เกิน.....วัน ถ้ าจาเป็ นต้ องขยายมากกว่า
นี ้ ต้ องทาเป็ นสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาหลัก ซึง่ จะยุง่ ยากกว่านี ้

 เป็ นการหาทางออกเพื่อให้ มกี ารระงับข้ อพิพาทที่ดีและไม่ต้องนาคดีไปสูศ่ าล
ถือเป็ นทางเลือกของคูส่ ญ
ั ญาที่จะทาข้ อตกลงกัน
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เนือ้ ควำมแห่ งสัญญำ
กาหนดเลือกอนุญาโตตุลาการภายนอกอีกหนึง่ คนเพื่อร่วมเป็ นองค์คณะอนุญาโตตุลาการ
การแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการให้ ทาเป็ นหนังสือ และให้ ผ้ แู ต่งตังลงนามไว้
้
เป็ นสาคัญ

คำอธิบำย
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ภำคผนวก 6
โครงสร้ ำงกำรซือ้ ขำยสินค้ ำเกษตรบำงชนิดภำยใต้ คำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป. 4/2528
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