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วนัท่ี ๒๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เร่ือง ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใหส้มัปทานธุรกิจรา้นคา้ปลอดภาษีอากร  

 การจดัตั้งจุดสง่มอบสนิคา้สาธารณะในท่าอากาศยานนานาชาติ และการลดอตัราภาษีน าเขา้  

 

กราบเรียน พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี  

 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย ๑. การศึกษาเปรียบเทียบระบบสมัปทานรา้นคา้ปลอดภาษีอากรในประเทศไทย  

  กบัประเทศท่ีมีระบบดิวต้ีวฟรีสากล 

 ๒. ค าวินิฉยัของผูต้รวจการแผ่นดินเร่ืองจุดส่งมอบสินคา้สาธารณะใน 

  ท่าอากาศยานนานาชาติ สองฉบบั ท่ี ผผ. ๐๘/๓๗๐ ลงวนัท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.  

  ๒๕๖๐ และ ผผ. ๐๘/๑๐๗๘ ลงวนัท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

 ๓.  การศึกษาเปรียบเทียบอตัราอากรน าเขา้ของประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น  

  ส าหรบัสนิคา้ท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและท่ีคนไทย 

  นิยมซ้ือจากต่างประเทศ         

 

ดว้ยสมาคมผูค้า้ปลีกไทย สมาคมการคา้รา้นคา้ปลอดอากรไทย และ สมาคมศูนยก์ารคา้

ไทย (สมาคมฯ) ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาเชิงวิชาการท่ีจดัโดยคณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการใหส้มัปทานธุรกิจรา้นคา้ปลอดอากร (สมัปทานฯ) ใน

ประเทศไทย เพื่อใหม้ีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและประชาชน 

เมื่อวนัท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ผลการสัมมนาดังกล่าวไดข้อ้สรุปว่าประเทศไทยมีโอกาสมหาศาลท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสมัปทานฯ เพื่อใหร้ายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเติบโตขึ้ น โดยเฉพาะรายไดจ้ากธุรกิจ

การคา้ปลีกโดยรวม  คิดเป็นจ านวนเงินถึง ๒๗๐,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปี (เอกสารแนบ ๓) ทั้งน้ีจะ

ส่งผลใหภ้าครัฐไดร้บัผลประโยชน์สุทธิรวมกว่า ๓๒,๐๐๐ ลา้นบาทต่อปี (เอกสารแนบ ๑ และ ๓) 

นอกจากน้ีแลว้ผลประโยชน์อีกส่วนท่ีจะตามมาคือการยกระดบัอุตสาหกรรมค้าปลีกท่องเท่ียวของ

ไทยสู่มาตรฐานใหม่ และจะท าใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวยอดนิยม

ระดบัโลกมากยิง่ขึ้ นไป 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย 



  

๒ 

 

จึงขอกราบเรียนเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบ เงื่อนไข และวิธีการการใหส้มัปทานฯ รา้นคา้

ปลอดอากรในท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยท่ีจะมีการเปิดประมูลขึ้ นในอนาคต 

ดงัต่อไปน้ี 

๑. ระบบสัมปทานฯ ปัจจุบัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ผูใ้ห้

สมัปทาน ใชร้ะบบสมัปทานฯรายเดียว (Master Concession) ซ่ึงเป็นการผูกขาดและไม่ก่อใหเ้กิด

การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ส่งผลใหค้วามหลากหลายของสินคา้ และคุณภาพของการบริการมีจ ากดั 

จึงขอเสนอแนะใหม้ีการพิจารณาปรบัเปล่ียนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข (ทีโออาร)์ ส าหรบัการ

เปิดประมูลสมัปทานฯ ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอน

เมืองท่ีจะมีขึ้ นในอนาคตอันใกล้น้ี  โดยให้เปล่ียนจากระบบสัมปทานรายเดียว (Master 

Concession) มาใชร้ะบบสมัปทานตามหมวดหมู่สินคา้ (Concession by Category) แทน เช่น 

หมวดเคร่ืองส าอาง หมวดสุราและบุหร่ี หมวดสินคา้แฟชัน่ เป็นตน้ สมัปทานฯระบบน้ีไดร้ับการ

ยอมรับอย่างกวา้งขวางจากประเทศชั้นน าทัว่โลก ว่าเป็นระบบสัมปทานฯ ท่ีมีความโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดกบัผูใ้หส้มัปทานและผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติ 

(เอกสารแนบ ๑) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีสมัปทานฯ ของท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีขนาด

ใหญ่เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ  

๒. ความโปรง่ใสและความเป็นธรรมของกระบวนการการใหส้มัปทานฯ ซ่ึงปัจจุบนัไม่มี

กระบวนการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส  

จึงขอเสนอแนะใหม้ีคณะกรรมการจากภาคส่วนอื่นๆท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นผูใ้หค้ าแนะน า

หรือเป็นผูส้งัเกตการณก์ระบวนการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีโออาร ์และการคดัเลือกผูไ้ดร้บั

สมัปทานฯ โดยในทีโออาร์ ควรมีการใหข้อ้มูลยอ้นหลัง ไดแ้ก่ ยอดขายต่อเช้ือชาติ ยอดขายต่อ

หมวดหมู่สินคา้ และ ขอ้มูลประมาณการของจ านวนผูโ้ดยสารตามเช้ือชาติ เพื่อความโปร่งใสและ

เป็นธรรม ซ่ึงอา้งอิงกบัแนวทางปฏิบติัสากลท่ีดีท่ีสุดของโลก (Best Practice) ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ควรมาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น องคก์รต่อตา้นคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) และตวัแทนจากภาคเอกชน เป็น

ตน้  

๓. ระยะเวลาของการใหส้มัปทานฯ เห็นว่าปัจจุบนัระยะเวลาการใหส้มัปทานฯ นานถึง 

๑๐ ปีและขยายระยะเวลาไดอ้ีกโดยไมม่ีการเปิดประมลู 

จึงขอเสนอแนะว่าใหม้ีการก าหนดระยะเวลาสมัปทานฯใหใ้กลเ้คียงกบัแนวทางปฏิบติัสากล

ท่ีประเทศชั้นน าต่างๆ ใชอ้ยู่คือระยะเวลาสมัปทานฯระหว่าง ๕-๗ ปี (เอกสารแนบ ๑) และไม่มี

การต่ออายุสมัปทาน เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยัหรือภยัธรรมชาติ 

 ๔. ขั้นตอนการคัดเลือกผูไ้ดร้บัสมัปทานฯ จากขอ้มูลท่ีไดร้ับจากสื่อในเร่ืองหลกัเกณฑ์

การคดัเลือกผูไ้ดร้บัสมัปทานฯ ปรากฎว่ามีแนวโน้มท่ีจะใหน้ ้าหนักขอ้เสนอดา้นเทคนิครอ้ยละ ๘๐ 



  

๓ 

 

และขอ้เสนอดา้นผลตอบแทนร้อยละ ๒๐ ส าหรับการเปิดประมูลสัมปทานฯท่ีท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภมูิ 

จึงขอเสนอแนะวา่ ไม่ควรค านึงถึงคะแนนดา้นเทคนิคและผลตอบแทนท่ีถือเป็นอตัรารอ้ยละ

เท่าใด ควรท าตามแนวทางการประมูลท่ีเป็นสากล (เอกสารแนบ ๑) ซ่ึงมีสองขั้นตอน

ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี ๑ เป็นการพิจารณาคุณสมบติัดา้นเทคนิค โดยผูเ้ขา้ร่วมประมูลท่ีผ่านคุณสมบติั

ดา้นเทคนิคในขั้นตอนท่ี ๑ ทุกรายจะผ่านเขา้สู่การพิจารณาในขั้นตอนท่ี ๒ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอ

ดา้นผลตอบแทนทางการเงิน กล่าวคือ ผูเ้ขา้ร่วมประมลูท่ีใหผ้ลตอบแทนทางการเงินสูงสุดจะไดร้บั

เลือกใหเ้ป็นผูช้นะการประมลูและไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัสมัปทานฯในแต่ละหมวดหมู่สินคา้น้ันๆ  

นอกจากน้ี ในการพิจารณาคุณสมบัติดา้นเทคนิค ตามขั้นตอนท่ี ๑ น้ีควรจะก าหนดให้

ผูเ้ขา้ร่วมประมูลตอ้งท าการเช่ือมโยงระบบโปรแกรมขายสินคา้หน้ารา้น (POS - Point of Sales) 

เขา้กบัหน่วยงานภาษีทุกหน่วยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และควรเพิ่มเงื่อนไขในทีโออารด์ว้ยว่า หลงัจาก

ท่ีผูช้นะประมูลเร่ิมตน้ประกอบการแลว้ จะตอ้งมีการตรวจสอบการเช่ือมโยงของระบบอย่างถ่ีถว้น

และเป็นประจ า ทั้งน้ี หากพบว่าการเช่ือมโยงระบบดังกล่าวมีความบกพร่องโดยไม่แกไ้ขภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อว่าผูป้ระกอบการผิดเงื่อนไขการไดร้บัสมัปทานฯและมีบทลงโทษการผิด

เงื่อนไขดงักล่าว เช่น การถูกเพิกถอนสิทธิการรบัสมัปทานฯ หรือ เบ้ียปรบัอตัราท่ีสงูกว่ารายไดร้ฐัท่ี

สญูเสียไปจากกรณีดงักล่าว 

๕. ผลตอบแทนทางการเงินของสัมปทานฯ เน่ืองจากผลตอบแทนของสัมปทานฯ ใน

ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัต า่ กล่าวคือมีการจดัเก็บในอตัรารอ้ยละ ๑๕–๑๙ ของรายได้

โดยประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของสมัปทานฯ ในต่างประเทศท่ีจดัเก็บในอตัรารอ้ย

ละ ๒๕–๔๗ ของรายไดโ้ดยประมาณ (เอกสารแนบ ๑) ซ่ึงในปัจจุบนัท าใหท้างรัฐสูญเสียรายได้

เป็นจ านวนมาก 

อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการท่าอากาศยานนานาชาติควรมีมาตรการป้องกนัผูป้ระมูลท่ีไม่มี

ความรบัผิดชอบ ดงัท่ีเกิดขึ้ นกบัประเทศสาธารณรฐัเกาหลี ซ่ึงการแข่งขนัการประมูลท่ีรุนแรงมีผล

ท าใหผู้ ้ได้รับสัมปทานฯ ละท้ิงสัมปทานฯ เน่ืองจากไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าผลตอบแทน

สมัปทานฯ ท่ีประมลูมาได ้ดงัน้ันท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น ท่าอากาศยาน

นานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรฐัประชาชนจีน และ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ไตห้วนั เถาหยวน สาธารณรัฐจีน จึงไดอ้อกมาตรการป้องกนัความเสี่ยงน้ีโดยใชว้ิธีก าหนดอตัรา

เพดานผลตอบแทนสมัปทานฯ สงูสุด 

จึงขอเสนอแนะว่าควรเพิ่มผลตอบแทนสัมปทานฯ ขั้นต า่ใหสู้งขึ้ น โดยมีอัตราเพดาน

ผลตอบแทนสมัปทานฯ สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ ๒๕–๓๐ ของรายไดโ้ดยประมาณ และอัตราเพดาน

ผลตอบแทนสมัปทานฯ สงูสุดน้ีอาจแตกต่างไปตามหมวดหมู่สินคา้ 

๖. ระยะเวลาเตรียมการน าเสนอแผนงานเพื่อเขา้ร่วมประมูล ในการประมูลท่ีผ่านมา 

ผูใ้หส้มัปทานใหเ้วลาผูป้ระกอบการเพื่อการเตรียมการน าเสนอแผนงานเพียง ๓๐-๔๕ วนั  



  

๔ 

 

จึงขอเสนอแนะว่าควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วนัหลงัจากการออกทีโออาร์เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประมลูมีเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการเตรียมการเสนอแผนงาน ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประมลูอยา่งเป็นธรรม  

๗. จุดส่งมอบสินคา้สาธารณะในท่าอากาศยานนานาชาติ ในปัจจุบันท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีจุดส่งมอบสินคา้ในท่าอากาศยาน

นานาชาติส าหรบัผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลอดอากรในเมือง (Downtown Duty Free) เพียงรายเดียว  

จึงขอเสนอแนะว่าจุดส่งมอบสินคา้สาธารณะในท่าอากาศยานนานาชาติ ซ่ึงตอ้งจดัใหม้ีขึ้ น

ตามกฎหมายศุลกากร โดยไม่เปิดใหม้ีสมัปทาน แต่ใหผู้ป้ระกอบการเช่าพื้ นท่ีพรอ้มระบบตรงจาก

ทอท. และในปัจจุบนัส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดม้คี าวนิิจฉยัใหทุ้กท่าอากาศยานนานาชาติตอ้ง

เปิดจุดส่งมอบสินคา้สาธารณะใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้ปลอดอากรในเมืองทุกรายท่ีไดร้บัอนุญาต

จากกรมศุลกากรไดใ้ชร่้วมกนั (เอกสารแนบ ๒) ดงัน้ัน ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายโดยเร็วท่ีสุด และปราศจากเงื่อนไขใดๆ เพื่อใหก้ฎหมายมีผลบงัคบัใช้ และในกรณีน้ี

กรมศุลกากรตอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาใชพ้ื้ นท่ี เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการด าเนินการใน

ขั้นตอนสุดทา้ยของการขายสินคา้ของรา้นคา้ปลอดอากรในเมืองไดต้ามกฎหมาย อีกทั้งตอ้งจดัใหม้ี

ระบบเช่ือมโยงขอ้มลูไปยงัทุกกรมจดัเก็บภาษีและทอท. เพื่อง่ายต่อการควบคุมคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

อนัจะน าไปสู่การจดัเก็บภาษีทุกประเภทท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนรายไดข้องทอท. ท่ีพึงไดร้บัจากจุดส่ง

มอบสินคา้ดังกล่าว  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการขยายศักยภาพของรา้นคา้ปลอดอากรในเมืองใหส้ามารถ

รองรบัการใหบ้ริการแก่นักท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผลประโยชน์ในทุกภาคส่วนของ

รฐั 

๘. ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการจุดส่งมอบสินคา้ปลอดอากรในท่าอากาศยานนานาชาต ิ

ปัจจุบันจุดส่งมอบสินคา้ปลอดอากรท่ีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซ่ึงเป็นจุดส่งมอบ สินคา้ท่ี 

ทอท. ใหส้มัปทานแก่ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลอดอากรรายเดียว ภายใตเ้งื่อนไขว่าตอ้งใหร้า้นคา้

ปลอดอากรในเมืองรายอื่น ๆ ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรได้ใช้ร่วมกัน โดยเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนในอตัรารอ้ยละ ๕ ของยอดขาย ซ่ึงการท่ี ทอท. ใหส้มัปทานในกรณีน้ีกบัผูป้ระกอบการ

รา้นคา้ปลอดอากรเป็นเหตุใหผู้ไ้ดร้ับสัมปทานดังกล่าว ล่วงรูข้อ้มูลเชิงธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ประเภทเดียวกนั อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมขึ้ นไดใ้นอนาคต  

จึงขอเสนอแนะว่า จุดส่งมอบสินคา้ปลอดอากรในท่าอากาศยานนานาชาติควรให ้ทอท. เป็น

ผูด้ าเนินการตามท่ีไดเ้สนอแนะไวแ้ลว้ในขอ้ ๗ และควรจดัเก็บค่าตอบแทนในอตัราท่ีไมเ่กินกว่ารอ้ย

ละ ๑ เน่ืองจากเป็นค่าบริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย และจ่ายตรงใหก้บัทอท. 

เทียบไดก้บัประเทศสาธารณรฐัเกาหลี ซ่ึงมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการจุดส่งมอบสินคา้

ปลอดอากรท่ีท่าอากาศยานนานาชาติในอตัรารอ้ยละไม่ถึง ๑ โดยประมาณเท่าน้ัน  

๙. อากรขาเขา้ส าหรบัประเภทสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยวตา่งชาติและที่

คนไทยนิยมซ้ือจากตา่งประเทศ ปัจจุบนัอากรขาเขา้ของสินคา้เหล่าน้ีอยูใ่นระดบัท่ีสงูเมื่อเทียบกบั



  

๕ 

 

ประเทศเพื่อนบา้น เน่ืองจากประเทศเพื่อนบา้นมีการปรับลดอากรขาเขา้เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว

ต่างชาติรวมถึงการผนัการใชจ้่ายนอกประเทศใหก้ลบัเขา้มาในประเทศ (เอกสารแนบ ๓)   

จึงขอเสนอแนะว่าควรไดร้บัการพิจารณาลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับสินคา้ประเภทท่ีไดร้ับ

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและประเภทท่ีนักท่องเท่ียวไทยนิยมซ้ือจากต่างประเทศ โดย

ประเภทสินคา้ดงักล่าวไดแ้ก่ เคร่ืองส าอาง เสื้ อผา้ กระเป๋า และ รองเทา้ การลดอากรขาเขา้ดงักล่าว

จะช่วยเพิ่มการใชจ้่ายของนักท่องเท่ียว  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

เช่น โรงแรม รา้นอาหาร การขนส่ง ช่วยผันการใชจ้่ายนอกประเทศของคนไทยใหก้ลับเขา้มาใน

ประเทศ และยงัช่วยลดการขายสินคา้นอกระบบท่ีหลีกเล่ียงภาษี (Grey Market) ท าใหเ้ศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวมเจริญเติบโตขึ้ น กรณีดังกล่าวไดม้ีการพิสูจน์แลว้ในตลาดใหญ่ๆ เช่น เขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ว่าการลดอากรส าหรับสินคา้น าเขา้

สามารถด าเนินการร่วมกบัธุรกิจรา้นคา้ปลอดภาษีอากรในเมืองไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจทั้ง

สองประเภทมุ่งเป้าไปยงักลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนั ในระหว่างท่ีธุรกจิคา้ปลีกทัว่ไปมุ่งเป้าไปยงัคนไทย

ท่ีอยูใ่นประเทศ รา้นคา้ปลอดภาษีอากรในเมืองจะมุ่งเป้าไปท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติหรือคนไทย

ท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศ นอกจากน้ีแลว้ การลดอากรน าเขา้จะท าใหย้อดใชจ้่ายในประเทศ

สงูขึ้ น ส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มขึ้ นตามล าดบัอีกดว้ย  

สมาคมฯ จึงกราบเรียนมาเพื่อขอใหท่้านไดโ้ปรดน าขอ้เสนอแนะขา้งตน้ไปประกอบการ

พิจารณาแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป จกัขอบพระคุณยิง่ 

 

 

ขอแสดงความนับถืออยา่งยิง่ 
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