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รำยกำรนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำร Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) ของสำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ
กรุงบรัสเซลส์
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เขตประกอบกำรเสรี (FTZ) เป็ นเขตที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกผู้ประกอบกำรที่
มุ่งกำรส่งออกเป็ นหลักซึ่ง มักเป็ นผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ โดยหลักกำรและเหตุผลที่ส ำคัญของเขต
ประกอบกำรเสรี คือ ลดต้ นทุนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรและสร้ ำงสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออำนวยต่อกำรลงทุนที่ดีกว่ำพื น้ ที่
อื่นๆ ทัว่ ไปในประเทศ โดยตังแต่
้ ปี 2503 เขตประกอบกำรเสรี เกิดขึ ้นและเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ วในเอเชีย
อเมริกำใต้ แอฟริกำ และประเทศแถบทะเลแคริบเบียน โดยทังหมดมี
้
ลกั ษณะร่วมกัน คือ ยกเว้ นภำษี กำรนำเข้ ำ
สินค้ ำขันกลำง
้
(intermediate goods) ภำยใต้ เงื่อนไขที่วำ่ สินค้ ำสำเร็จรูปต้ องถูกส่งออกไปทังหมด
้
เขตประกอบกำรเสรี มัก เป็ น ที่ ส นใจในบรรดำผู้ป ระกอบกำรที่ เ ป็ น บริ ษั ท ข้ ำ มชำติ

เนื่ อ งจำก

ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี ม้ ักแบ่ง ขัน้ ตอนกำรผลิต สินค้ ำขัน้ กลำงต่ำงๆ ไปยัง เขตประกอบกำรเสรี ในประเทศที่
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เอื ้ออำนวยต่อกำรผลิตสินค้ ำขันกลำงชนิ
้
ดนันมำกที
้
่สดุ (production fragmentation) เพื่อลดต้ นทุนโดยรวม
ของสินค้ ำสำเร็ จรูป2 โดยประเทศที่มีคำ่ แรงขันต
้ ่ำถูกอำจได้ เปรี ยบในกำรดึงดูดกำรลงทุนกำรผลิตสินค้ ำที่ต้อง
ใช้ แรงงำนมำก (labour-intensive) อย่ำงเช่นในกรณีของประเทศจี น แต่ในปั จจุบนั ค่ำแรงขันต
้ ่ำในประเทศจีน
สูงขึ ้นจำกควำมสำเร็ จในกำรปฏิวตั ิอตุ สำหกรรม ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรต่ำงชำติในจีนและผู้ประกอบกำรจีนเอง
ต้ องมองหำเขตประกอบกำรเสรี ในประเทศกำลังพัฒนำอื่นๆ เพื่อลดต้ นทุนกำรผลิตสินค้ ำขัน้ กลำงที่ต้องใช้
แรงงำนมำกต่อไป3 นอกจำกนี ้ กำรกระจำยส่วนกำรผลิตไปยังเขตประกอบกำรเสรี ในประเทศต่ำงๆ ยังส่งผลดี
ต่อผู้ประกอบกำรในกรณีที่เกิดเหตุขดั ข้ องในเขตประกอบกำรเสรี ของประเทศหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กระบวนกำรผลิต
ต้ องหยุดชะงักและมีผลกระทบต่อห่วงโซ่กำรผลิตสินค้ ำสำเร็ จรูปทังหมด
้
โดยหำกผู้ประกอบกำรมีฐำนกำรผลิต
ในประเทศอื่น ก็สำมำรถใช้ ฐำนกำรผลิตนันผลิ
้ ตสินค้ ำขันกลำงทดแทนขึ
้
้นมำได้

ประโยชน์ ท่ ปี ระเทศที่ตัง้ เขตประกอบการเสรี จะได้ รับ
สำหรับประโยชน์ที่ประเทศที่ตงเขตประกอบกำรเสรี
ั้
จะได้ รับ อำจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท4 ดังนี ้
ประโยชน์ โดยตรง
เงินตรำต่ำงประเทศ
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศโดยตรง
รำยได้ ภำครัฐ
กำรสร้ ำงงำน
กำรส่งออกขยำยตัว

ประโยชน์ ทางอ้ อม
กำรพัฒนำทักษะแรงงำน
กำรปฏิรูปเศรษฐกิจในภำพรวม
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ควำมหลำกหลำยของสินค้ ำส่งออก
พัฒนำประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรในประเทศ
สร้ ำงคลัสเตอร์ อตุ สำหกรรม
ควำมเชื่อมโยงห่วงโซ่กำรผลิตของตลำดโลก
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S. Arndt and H. Kierzkowski, Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy (Oxford:
Oxford University Press, 2001).
3
R. W. Jones, Globalization and the Theory of Input Trade (Cambridge: MIT Press, 2000).
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P. Warr and J. Menon, “Cambodia’s Special Economic Zones,” ADB Economics Working Paper Series No.
459 October 2015: 4.
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อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำ กำรศึกษำเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศเจ้ ำบ้ ำน (host country) จะได้ รับไม่ได้
คำนึงถึงระดับกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน ไปตำมแต่ละประเทศทำให้ ผลกำรศึกษำคลำดเคลื่อน โดยด่วนสรุปว่ำ
ทุกประเทศที่มีเขตประกอบกำรเสรี จะได้ รับผลประโยชน์ข้ำงต้ นทังหมด
้
ทังที
้ ่ในควำมเป็ นจริ งแล้ ว กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำรไปยังประเทศเจ้ ำบ้ ำน (ประโยชน์ทำงอ้ อม) มักเกิดขึ ้นในประเทศที่มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีไปในระดับสูงแล้ ว เช่น จีน เกำหลีใต้ และไต้ หวัน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนำอย่ำงกัมพูชำซึ่ง
ผู้ประกอบกำรที่มำลงทุน มักเน้ นอุตสำหกรรมที่ใช้ แรงงำนเป็ นหลัก จึงพบว่ำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกิดขึน้
น้ อยมำก และถึงแม้ กำรส่งออกจะเพิ่มขึ ้น แต่แทบไม่เกิดกำรผลิตที่เพิ่มมูลค่ำให้ แก่อตุ สำหกรรมในท้ องถิ่นเลย 5
นอกจำกนี ้ ผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำยังพบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์ โดยตรงระหว่ำงกำรตังเขตประกอบกำรเสรี
้
และ
ปริมำณกำรซื ้อวัตถุดบิ ภำยในประเทศ6
ทังนี
้ ้ Peter Warr และ Jayant Menon ได้ อธิบำยปรำกฏกำรณ์ดงั กล่ำวไว้ 7 ดังนี ้
ระดับแรก เนื่องจำกประเทศเจ้ ำบ้ ำนที่ยำกจนยังคงเป็ นประเทศเกษตรกรรมและแรงงำนจำนวนมำก
เป็ นแรงงำนไม่มีฝีมือ ดังนัน้ ประโยชน์ที่ได้ รับจึงเป็ นประโยชน์ทำงตรงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่มกำรจ้ ำง
แรงงำนเกษตรกรรมจำนวนมหำศำลเข้ ำมำทำงำนที่ ไม่ใช้ ฝีมือหรื อใช้ ฝีมือน้ อย ด้ วยเหตุนี ้ จึงแทบไม่มีกำร
พัฒนำฝี มือแรงงำนหรื อถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประโยชน์ทำงอ้ อมจึงยังไม่เห็นเด่นชัด และประโยชน์ทำงตรงที่ได้
จึงตกอยูเ่ ฉพำะที่เขตประกอบกำรเสรี (enclave development)
5

Ibid., 5.
T. Farole and G. Akinci. Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Directions
(Washington DC: World Bank, 2011).
7
Warr and Menon, “Cambodia’s,” 5-7.
6
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ระดับที่สอง ในประเทศที่พฒ
ั นำขึ ้นมำอีกขัน้ เช่น ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มำเลเซีย พบว่ำ ประโยชน์ทำงอ้ อมตกกับผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมำกขึ ้นโดยมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกผู้ประกอบกำรใน FTZ ไปยังผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรภำยในประเทศมีกำร
พัฒนำจนถึงระดับที่จะสำมำรถรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้ ทังนี
้ ้ เป็ นกำรช่วยผู้ประกอบกำรใน FTZ ลด
ต้ นทุนกำรผลิตอีกทอดหนึง่ เพรำะเทคโนโลยีที่ถ่ำยถอดไปทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรภำยในประเทศผลิตชิ ้นส่วนหรื อ
สินค้ ำขันกลำงที
้
่ผ้ ปู ระกอบกำรใน FTZ ต้ องกำรได้
ระดั บ ที่ ส าม ในประเทศที่ พัฒ นำขัน้ สูง FTZ

น ำไปสู่ ก ำรก่ อ ตัง้ คลัส เตอร์ อุ ต สำหกรรมของ

ผู้ประกอบกำรที่มีควำมสัมพันธ์ แบบเอื ้ออำนวยต่อกันและกัน ดังเช่น FTZ ในสหรัฐอเมริ กำ แคนำดำ และ
ไอร์ แลนด์
ดังนัน้ เพื่อให้ FTZ ประสบควำมสำเร็ จนัน้ นอกจำกต้ องคำนึงถึงระดับกำรพัฒนำภำยในประเทศเพื่อ
กำหนดยุทธศำสตร์ กำรตัง้ FTZ ให้ เหมำะสมสอดคล้ องข้ ำงต้ นแล้ ว ยังควรคำนึงถึงข้ อพิจำรณำหลำยประกำร
ด้ วยกัน ดังนี ้

ข้ อควรพิจารณาเกี่ยวกับ FTZ
ประการแรก FTZ มักใช้ เวลำ 5 ถึง 10
ปี จึ ง จะเกิ ด กำรจ้ ำ งงำนในระดับ มหภำค โดย
แม้ แต่ FTZ ในประเทศที่ ประสบควำมส ำเร็ จ
อย่ ำ งประเทศจี น และมำเลเซี ย ก็ ต้ องผ่ ำ น

Credit: vox

ระยะเวลำเริ่มต้ นที่ยำวนำนนี ้เช่นกัน8
ประการที่สอง FTZ จะดึงดูดผู้ประกอบกำรจำกต่ำงชำติก็ต่อเมื่อ FTZ เสนอข้ อได้ เปรี ยบทำงด้ ำน
ต้ นทุนเมื่อเทียบกับ FTZ ของประเทศอื่นๆ มิ ใช่ข้อได้เปรี ยบของ FTZ ภายในประเทศเมื ่อเที ยบกับพืน้ ที ่อื่นๆ ใน

8

T. Farole, Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global
Experiences (Washington DC: World Bank, 2011).
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ประเทศ โดยผู้ประกอบกำรมีเสรี ภำพในกำรเลือกสถำนที่ที่เหมำะสมกับตนได้ และอำจย้ ำยไปยัง FTZ ของ
ประเทศอื่นได้ ทกุ เมื่อหำกได้ รับข้ อเสนอที่ดีกว่ำ9
ประการที่สาม สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ไม่ได้ เป็ นตัวดึงดูดผู้ประกอบกำรเสมอไป โดยผลกำรศึกษำ
พ บ ว่ ำ ข้ อ เ ส น อ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ล ด ห รื อ ย ก เ ว้ น ภ ำ ษี มี ผ ล ต่ อ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก ำ ร ล ง ทุ น
น้ อยมำก โดยควำมมัน่ คงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจมหภำคมีควำมสำคัญเป็ นประกำรแรกสำหรับนักลงทุน10
ประการที่ส่ ี แรงงำนยังคงเป็ นปั จจัยสำคัญในระยะยำวทีมีผลต่อกำรลงทุน โดยเฉพำะค่ำแรงขันต
้ ่ำ
กำรประท้ วงหยุดงำน รวมทังระบบสำธำรณู
้
ปโภค โลจิสติกส์ และกำรคอร์ รัปชัน่ 11
ประการที่ห้า รัฐบำลไม่ควรตังเป้
้ ำให้ ผ้ ปู ระปอบกำรใช้ วตั ถุดิบในท้ องถิ่นเป็ นเป้ำหมำยแรกในกำรวัด
ควำมสำเร็จของ FTZ เพรำะผู้ประกอบกำรใน FTZ มักแบ่งขันตอนกำรผลิ
้
ตสินค้ ำขันกลำงไปยั
้
งฐำนกำรผลิตใน
หลำยประเทศและไม่นิยมใช้ วัต ถุดิบ จำกแหล่ง ท้ องถิ่ นโดยเฉพำะในประเทศก ำลัง พัฒ นำ เว้ นแต่จ ะมี ข้ อ
ได้ เปรี ยบด้ ำนต้ นทุนอย่ำงชัดแจ้ งดังเช่นในกรณีของประเทศจีนและไทย12
ประการที่หก FTZ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ของประเทศเจ้ ำบ้ ำนในวงกว้ ำงก็ต่อเมื่ อ
ประเทศเจ้ ำบ้ ำนนันมี
้ นโยบำยทำงเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม13
ประการที่เจ็ด รัฐบำลควรตังวั
้ ตถุประสงค์สำหรับเขตประกอบกำรเสรี หนึ่งอย่ำงชัดเจน เพื่อกำรออก
กฎหมำยและกำรจัดหำระบบสำธำรณูปโภคที่เหมำะสมอันจะนำไปสู่ควำมสำเร็ จของเขตประกอบกำรเสรี ตำม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ในกรณีศกึ ษำของกฎหมำยเขตประกอบกำรเสรี ของประเทศรัสเซียพบว่ำ กฎหมำยได้ แบ่ง
FTZ ออกเป็ น 4 ประเภท14 ดังนี ้

9

Warr and Menon, “Cambodia’s,” 3.
Farole, Special.
11
Warr and Menon, “Cambodia’s,” 3.
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Peter Zashev, “Current State and Development Potential of Russian Special Economic Zones – Case
Study on the Example of Saint Petersburg SEZ,” Pan-European Institute 8/2008: 9.
10

6

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ มิถนุ ำยน 2559

1. FTZ เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (industrial-manufacturing special economic zones)
มีวัตถุประสงค์เ พื่ อดึง ดูดกำรลงทุนและเทคโนโลยี ส ำหรั บกำรผลิตเป็ นจ ำนวนมำก (mass production)
อย่ำงเช่นในเขตประกอบกำรที่เมือง Lipetsk ซึง่ ผลิตเครื่ องใช้ ภำยในครัวเรื อน
2. FTZ เพื่อการพัฒนาเทคโลยี (technological-innovative special economic zones)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ำสูป่ ระเทศและเพื่อพัฒนำเทคโลยีนนต่
ั ้ อไปในอนำคต เช่น
 เมือง Dubna เน้ นเทคโลโลยีสำรสนเทศและฟิ สิกส์นิวเคลียร์
 เมือง Tomsk เน้ นเทคโลโลยีชีวภำพและอิเล็กทรอนิกส์อตุ สำหกรรม
 เมือง Zelenograd เน้ นเทคโนโลยีไมโครและนำโน
 เมือง St Petersburg เน้ นเครื่ องมือวิเครำะห์
3. FTZ เพื่อการท่ องเที่ยวและนันทนาการ (tourist-recreational special economic zones)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น พัฒนำ และใช้ ทรัพยำกรเพื่อกำรท่องเที่ยว นันทนำกำรและกำรแพทย์ เช่น เมือง
Krasnodar, Stavropol, Irkutsk, Buryatiya และ Kaliningrad
4. FTZ แบบท่ าเรื อ (port-type special economic zones) มีวตั ถุประสงค์เพื่อดึงดูดกำรลงทุน
จำกทังผู
้ ้ ประกอบภำยในและต่ำงประเทศในกำรสร้ ำงท่ำเรื อ พัฒนำกำรบริ กำรท่ำเรื อ และสร้ ำงสำธำรณูปโภค
รองรับท่ำเรื อ

FTZ กับสินค้ าละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา15
นอกจำกข้ อพิจำรณำข้ ำงต้ นแล้ ว หอกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ (International Chamber of Commerce:
ICC) ได้ แสดงข้ อกังวลที่มีต่อกำรใช้ เขตประกอบกำรเสรี ในทำงที่ผิด กล่ำวคือ กำรผ่อนปรนกฎระเบียบทำง
ศุล กำกรใน FTZ เป็ น ช่อ งว่ำ งให้ เ กิ ดกำรลับลอบค้ ำ สินค้ ำละเมิ ดทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญญำ ยำเสพติด และ
อำชญำกรรมอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกัน กำรเพิ่มกฎระเบียบในเขต FTZ อำจเป็ นกำรบัน่ ทอนประสิทธิภำพของ
FTZ ในกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ ำ
ในปัจจุบนั มีสนธิสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ดังนี ้
15

International Chamber of Commerce, Controlling the Zone: Balancing Facilitation and Control to Combat
Illicit Trade in the World’s Free Trade Zones (ICC: Paris, 2013).
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 อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรั บปรุ ง (Revised Kyoto Convention) มีบทบัญญัติสำหรับ FTZ ในกำร
ควบคุมสินค้ ำ เช่น อำนำจของศุลกำกรในกำรเข้ ำตรวจสอบสินค้ ำภำยในเขต FTZ ทัง้ ในประเด็น
เกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำยหรื อข้ อบัง คับด้ ำนภำษี และไม่ใช่ภ ำษี แต่อนุสัญญำเกี ยวโตฯ มี
ข้ อบกพร่อง เนื่องจำกบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ FTZ อยูใ่ น Annex ที่ประเทศภำคีอำจเลือกไม่รับได้
 ข้ อตกลง WTO ว่ าด้ วยประเด็นเรื่ องทรั พย์ สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (WTO Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right: TRIPS) มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมกำร
ปกป้องทรัพย์สินทำงปั ญญำทุกประกำรรวมถึงมำตรกำรที่ชำยแดน อย่ำงไรก็ตำม TRIPS ไม่ได้ มี
บทบัญญัติเฉพำะที่กล่ำวถึง FTZ ซึ่งต่ำงจำกข้ อตกลงพิเศษอื่นๆ ของ WTO ด้ วยเหตุนี ้ บำงประเทศ
สมำชิกจึงไม่นำ TRIPS มำใช้ บงั คับภำยใน FTZ
 ข้ อตกลงว่ าด้ วยการต่ อต้ านการปลอมแปลงสินค้ า (Anti-Counterfeiting Trade Agreement:
ACTA) ได้ แก้ ไขจุดบกพร่องของ RKC และ TRIPS โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ FTZ อย่ำงชัดเจนและ
แนวปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติที่มิได้ เป็ นบทบังคับ (non-mandatory) แต่ ACTA ขำด
กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่มีประสิทธิภำพ และมีประเทศภำคีจำนวนน้ อย
นอกจำกนี ้ ปั ญหำหลักสำคัญอีกประกำรในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปั ญญำในเขต FTZ คือ กำร
กำหนดว่ำ FTZ เป็ นเขตที่อยูน่ อกอำณำเขตของประเทศ (extraterritorial) และด้ วยเหตุนี ้จึงไม่ตกอยู่ภำยใต้ กำร
ควบคุมทำงศุลกำกร ดังเช่นในกรณีศกึ ษำดังต่อไปนี ้

ฮ่ องกง
ฮ่องกงถูกจัดตังเป็
้ นเขตท่ำเรื อเสรี และเป็ นเขตศุลกำกรพิเศษที่มีกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำอย่ำงเสรี โดย
มำตรำ 12 ของ Trade Description Ordinance ห้ ำมกำรนำเข้ ำสินค้ ำที่ติดเครื่ องหมำยสินค้ ำเลียนแบบ แต่
มำตรำดังกล่ำวไม่ได้ ใช้ บงั คับกับสินค้ ำผ่ำนแดน (goods in transit) ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ลกั ลอบจึงใช้ ช่องว่ำงดังกล่ำว
ในกำรหลีกเลี่ยงกำรจับกุมโดยกำรขนส่งสินค้ ำผ่ำน FTZ และเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรขนส่ง
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เวียดนาม
ในประเทศเวียดนำม FTZ ถูกจัดเป็ นพืน้ ที่นอกอำณำเขตประเทศ เจ้ ำหน้ ำที่จึงมิใช้ บงั คับกฎหมำย
คุ้มครองเครื่ องหมำยกำรค้ ำ

มาเลเซีย
แม้ FTZ จะถูกจัดตังภำยใต้
้
กฎหมำยพิเศษ แต่ศลุ กำกรมีอำนำจในกำรตรวจสอบสินค้ ำใน FTZ และ
อำจเรี ยกให้ ผ้ ูประกอบกำรส่งข้ อมูลที่จ ำเป็ นได้ อย่ำงไรก็ตำม ปั ญหำหลัก คือ ใน FTZ ใช้ แบบฟอร์ มพิเศษ
เฉพำะที่แตกต่ำงจำกแบบฟอร์ มของศุลกำกร ด้ วยเหตุนี ้ ศุลกำกรจึงตรวจสอบควบคุมผ่ำนทำงเอกสำรได้ ยำก
ผู้ป ระกอบกำรจึง ใช้ ช่อ งทำงดัง กล่ำ วในกำรเคลื่ อนย้ ำยสิ นค้ ำ ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำใน FTZ

อยู่

นอกจำกนี ้ ยังมีกรณีพิพำทเกี่ยวกับอำนำจของศุลกำกรในเขต FTZ ดังเช่นในกรณีศกึ ษำต่อไปนี ้
คดี Philip Morris Products SA vs. Ong Kien Hoe & Ors
ในเดือนกันยำยน 2545 ศุลกำกรมำเลเซียได้ เข้ ำยึดคอนเทนเนอร์ 2 คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุบุหรี่ ที่ระบุ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ Marlboro โดยมิได้ รับอนุญำตจำนวน 1,350 ซอง ใน Westport Free Zone ในกำรนี ้
ผู้ขนส่งได้ ร้องขอให้ ศลุ กำกรคืนบุหรี่ ที่ยึดไว้ โดยอ้ ำงว่ำ ศุลกำกรไม่มีอำนำจเพรำะเป็ นสินค้ ำข้ ำมแดนและอยู่
ภำยใน FTZ ต่อมำในปี 2552 ศำลชันต้
้ นได้ ตดั สินว่ำ Westport Free Zone ไม่ได้ อยู่นอกอำนำจของศุลกำกร
และศำลฎีกำยืนคำพิพำกำษำดังกล่ำวด้ วยมติเอกฉันท์
อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำ 7 ปี ตงแต่
ั ้ กำรตรวจพบจนถึงวันที่ศำลมีคำพิพำกษำแสดงให้ เห็นว่ำ ควรมี
กฎหมำยที่ระบุให้ อำนำจแก่ศลุ กำกรอย่ำงชัดแจ้ งในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ FTZ เพื่อช่วยให้ ศำลคลำยข้ อสงสัยและ
สำมำรถพิจำรณำตัดสินคดีได้ รวดเร็วขึ ้น
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ตุรกี
ภำยใต้ Trademark Decree และกฎหมำยศุลกำกร เจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรมีอำนำจเข้ ำควบคุมตรวจสอบ
กำรดำเนินกิจกำรภำยใน FTZ และเมื่อมีพยำนหลักฐำน เจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรอำจเข้ ำยึดสินค้ ำและแจ้ งให้ เจ้ ำของ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำทรำบเพื่อร้ องขอให้ ศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำออกคำสัง่ คุ้มครองชัว่ ครำวต่อไป ซึ่งเป็ นกำร
ยืนยันว่ำ FTZ เป็ นอำณำเขตภำยในประเทศและอยู่ภำยใต้ กฎหมำยคุ้มครองเครื่ องหมำยกำรค้ ำ ดังนัน้ ตุรกีจึง
เป็ นตัวอย่ำงที่ดีที่แสดงให้ เห็นว่ำ กฎหมำยศุลกำกรและอำนำจศำลครอบคลุมถึงเขต FTZ ดังเช่นในกรณีศกึ ษำ
ดังต่อไปนี ้
คดี Kardo
บุหรี่ ที่ติดเครื่ องหมำยกำรค้ ำ Marlboro และ Parliament ถูกตรวจพบในคลังสินค้ ำของบริ ษัท Kardo
General Trading ภำยในเขต FTZ Mersin ในกำรนี ้ Philip Morris Products S.A. (PMPSA) ซึ่งเป็ นเจ้ ำของ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำได้ ยื่นฟ้องต่อศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำแห่งอิสตันบูล โดยศำลชันต้
้ นได้ ตดั สินว่ำ เนื่องจำก
บุหรี่ ดัง กล่ำวเป็ นสิ นค้ ำข้ ำมแดนใน FTZ จึงไม่ตกอยู่ภ ำยใต้ กฎหมำยเครื่ องหมำยกำรค้ ำ อย่ำงไรก็ตำม
ศำลฎี กำได้ กลับคำพิพำกษำของศำลชัน้ ต้ นโดยได้ ตดั สิ นว่ำ กำรเก็บสินค้ ำเลียนแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทำง
กำรค้ ำและกำรใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำโดยมิได้ รับอนุญำตจำกเจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ ำถือเป็ นกำรกระทำผิด
ภำยใต้ กฎหมำยคุ้มครองเครื่ องหมำยกำรค้ ำและเป็ นกำรกระทำผิดทำงอำญำ คำพิพำกษำดังกล่ำวจึงเป็ นกำร
ยืนยันว่ำ FTZ เป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศและกฎหมำยเกี่ยวกับ FTZ มิได้ เป็ นข้ อยกเว้ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
เครื่ องหมำยกำรค้ ำส ำหรั บสิ นค้ ำข้ ำมแดน อย่ำงไรก็ ตำม กำรกลับคำพิพ ำกษำในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็นว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกฎหมำยใน FTZ ในขณะนันยั
้ งไม่ชดั เจน จึงควรมีกำร
ออกกฎหมำยที่มีบทบัญญัติชดั แจ้ งถึงกำรใช้ บงั คับกฎหมำยทรัพย์สินทำงปั ญญำในเขต FTZ และสินค้ ำข้ ำม
แดน
ด้ วยเหตุนี ้ หอกำรค้ ำระหว่ำงประเทศจึงได้ เสนอข้ อแนะนำเพื่อแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำวแก่องค์กรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
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WCO
1. สนับสนุนกำรใช้ บทบัญญัติในอนุสญ
ั ญำเกียวโตฯ โดยเฉพำะ Specific Annex D Chapter 2 และ
รณรงค์กำรใช้ บงั คับภำคผนวกดังกล่ำว
2. สนับสนุน WCO IPR Working Group Guidelines
3. จัดให้ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปั ญญำเป็ นหลักเกณฑ์หนึ่งในกำรให้ สถำนะ AEO
แก่ผ้ ปู ระกอบกำรใน FTZ โดยเฉพำะ เพรำะในปัจจุบนั SAFE Framework ไม่ได้ ครอบคลุมถึง FTZ
4. แก้ ไขให้ WCO Model for IPR legislation ให้ ครอบคลุม FTZ
5. จัดทำข้ อตกลงเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลและแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดระหว่ำง
หน่วยงำนศุลกำกรของประเทศสมำชิก โดยเฉพำะข้ อมูลเกี่ยวกับ FTZ หรื อผู้ประกอบกำรที่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อสร้ ำงเครื อข่ำยควบคุมในระดับโลก

WTO
1. จัดตัง้ คณะทำงำนกำรบังคับใช้ TRIPS ขึน้ ใหม่เ พื่อทบทวนกำรบัง คับใช้ ข้อตกลงดัง กล่ำวใน
ประเทศสมำชิก ส่งเสริมกำรปรับปรุงแก้ ไขกฎหมำยภและมำตรกำรบังคับใช้ ภำยในประเทศ
2. ประกำศโดยชัดแจ้ งว่ำ บทบัญญัตใิ น TRIPS ใช้ บงั คับกับ FTZ เช่นกัน

ประเทศสมาชิก
1. ให้ อำนำจแก่เจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ใน FTZ ประจำวัน และประกำศโดยชัดแจ้ งว่ำ
FTZ อยู่ภำยใต้ อำนำจของศุลกำกรซึ่งมีสิทธิ โดยไม่จำกัดในกำรเข้ ำไปใน FTZ สังเกตกำรณ์
ตรวจสอบบัญ ชี ข องผู้ป ระกอบกำรใน FTZ ตรวจสอบสถำนะของสิ น ค้ ำ และกำรปฏิ บัติ ต ำม
กฎหมำยทังที
้ ่เกี่ยวกับภำษีและไม่ใช่ภำษี
2. ปฏิบตั ิตำม WCO Guidelines สำหรับ Specific Annex D ของอนุสญ
ั ญำเกียวโตฯ และระบุโดย
ชัดแจ้ งในกฎหมำยภำยในที่เกี่ยวข้ องว่ำ กฎหมำยใช้ บงั คับกับสินค้ ำทุกอย่ำงที่อยู่ภำยในอำณำ
เขตของประเทศ ภำยในอำณำเขตศุลกำกร รวมทังสิ
้ นค้ ำที่อยูใ่ นระหว่ำงกำรขนส่ง (transit หรื อ intransit) และในเขต FTZ
11
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3. สำหรับเขตเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของประเทศต่ำงๆ เช่น COMESA หรื อ ASEAN ควร
มีกำรใช้ บงั คับกฎระเบียบทำงศุลกำกรที่เป็ นแบบแผนเดียวกันใน FTZ บนพื ้นฐำนของบทบัญญัติ
WCO และ WTO โดยเฉพำะแนวปฏิบตั ิและข้ อแนะนำที่ WCO IPR Strategic Group ทำขึ ้นในปี
2549
4. ส่งเสริ มควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรกับเจ้ ำหน้ ำที่ใน FTZ เพื่อให้ กำรจัดกำรปั ญหำกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

เจ้ าหน้ าที่ใน FTZ
1. วำงระเบี ย บข้ อ บัง คับ เพื่ อ ป้อ งกัน กำรละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ โดยวำงมำตรฐำนในกำร
คัดกรองผู้ประกอบกำรที่จะมำดำเนินกิจกำรใน FTZ
2. อนุญำตและสนับสนุนให้ เจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรทำกำรประเมิน FTZ โดยกำรเข้ ำมำสังเกตกำรณ์และ
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยภำยใน FTZ
3. ร้ องขอให้ เจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรใช้ แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ ในเขต FTZ เช่น กำรใช้ ระเบียนประวัติของบริ ษัท
เป็ นเอกสำรขันต้
้ นในกำรตรวจสอบผู้ประกอบกำร
4. ปรึกษำเจ้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรเกี่ยวกับสถำนะ AEO ในเขต FTZ
5. เพื่อให้ กำรยืนยันข้ อมูลสินค้ ำเป็ นไปด้ วยควำมรวดเร็ ว ควรมี ระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ำง FTZ
และศุลกำกรโดยอัตโนมัติ นอกจำกนี ้ บริษัทควรมีระบบในลักษณะเดียวกัน

สรุ ป
เขตประกอบกำรเสรี มีศกั ยภำพในกำรก่อให้ เกิดประโยชน์ทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อมต่อประเทศเจ้ ำบ้ ำน
แต่ในขณะเดียวกัน อำจกลำยเป็ นแหล่งละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำและอำชญำกรรมข้ ำมแดนซึ่งจะส่ งผลเสีย
ต่อทัง้ ประเทศเจ้ ำบ้ ำนเองและแต่ประชำคมโลกในวงกว้ ำง ดัง นัน้ เขตประกอบกำรเสรี ต้องอำศัยกำรวำง
ยุทธศำสตร์ ควำมเข้ ำใจ และกำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดตำมที่ได้ รำยงำนไว้ ข้ำงต้ น

12

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ มิถนุ ำยน 2559

ที่มา
Arndt S. and H. Kierzkowski. Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy.
Oxford: Oxford University Press, 2001.
Farole, T. Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global
Experiences. Washington DC: World Bank, 2011.
Farole, T. and G. Akinci. Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future
Directions. Washington DC: World Bank, 2011.
International Chamber of Commerce. Controlling the Zone: Balancing Facilitation and Control to
Combat Illicit Trade in the World’s Free Trade Zones. ICC: Paris, 2013.
Jones, R. W. Globalization and the Theory of Input Trade. Cambridge: MIT Press, 2000.
Warr, P. and J. Menon. “Cambodia’s Special Economic Zones.” ADB Economics Working Paper
Series No. 459 October 2015.
Zashev, P. “Current State and Development Potential of Russian Special Economic Zones – Case
Study on the Example of Saint Petersburg SEZ.” Pan-European Institute 8/2008.

13

