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องคการการคาโลก หรือ WTO เปนองคกรระหวางประเทศที่มีพัฒนามาจากความตกลงทั่วไปวาดวย

ภาษีศุลกากรและการคา หรือ “แกตต (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)” จัดต้ังขึ้น
อยางเปนทางการตามความตกลงมารราเกชจัดต้ังองคการการคาโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมี
สํานักงานใหญต้ังอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 153 ประเทศ และมี 4 
ประเทศ ไดแก วานูอาตู รัสเซีย ซามัว และมอนเตนิโกร อยูระหวางดําเนินการใหสัตยาบัน ซึ่งหากระบวนการ
ดังกลาวเสร็จสิ้น WTO จะมีประเทศสมาชิกรวม 157 ประเทศ  

ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกผูกอต้ังองคการการคาโลก ขณะน้ียังมีอีกหลายประเทศที่อยูใน
กระบวนการเขาเปนสมาชิกของ WTO เชน คาซัคสถาน เบลารุส ภูฏาน และลาว เปนตน 
 
วัตถุประสงค 

เปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา และจัดทํากฎระเบียบการคาระหวาง
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหการคาโลกมีความเสรีย่ิงข้ึนบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เทาเทียมกัน เปนเวทีใน 
การยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศสมาชิก เปนกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา 
ของประเทศสมาชิก 
 
หลักการสําคญั 
 

 กําหนดใหใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศโดยไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) 
คือ ใหการปฏิบัติตอสินคาจากประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกัน (Most-favoured Nation Treatment: 
MFN) กลาวคือ แตละประเทศจะตองเรียกเก็บภาษีศุลกากรหรือคาธรรมเนียม หรือใชมาตรการใดๆ กับสินคา
ที่นําเขาจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เทาเทียมกันทุกประเทศ และปฏิบัติตอสินคานําเขาเทาเทียมกับสินคา
ภายในประเทศ (National Treatment) ไมวาจะเปนการเก็บภาษีภายใน หรือการกําหนดกฎระเบียบตางๆ
การกําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาจะตองมีความโปรงใส (transparency) โดยประเทศสมาชิก
จะตองพิมพเผยแพรกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการคาตอสาธารณชน และแจงใหประเทศสมาชิกอ่ืนๆ
ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ คุมครองผูผลิตภายใน
ดวยภาษีศุลกากรเทาน้ัน (tariff-only protection) 
 

 โดยหลักการแลว WTO หามใชมาตรการจํากัดการนําเขาและสงออกทุกชนิด ยกเวนกรณีที่ 
สอดคลองกับบทบัญญัติของ WTO มีสิทธ์ิใชขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน (necessary exceptions 
and emergency action) ประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการคุมกันช่ัวคราว ในกรณีที่มีการนําเขามาก 
ผิดปกติ และสามารถจํากัดการนําเขาเพ่ือจุดประสงคในการแกไขการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศหรือ
ในกรณี ที่เปน ขอยกเวนทั่วไป เชน เพ่ือรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว และพืช เพ่ือศีลธรรมอันดีและเพ่ือ
ความมั่นคงภายใน เปนตน 
 

 สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม (fair competition) ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษ ี
ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนจากสินคานําเขาได หากมีการไตสวนตามกฎเกณฑของ WTO แลวพบวา 
ประเทศผูสงออกมีการทุมตลาดหรือใหการอุดหนุนจริง และกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน 
นอกจากน้ี ยังหามไมใหประเทศสมาชิกอุดหนุนการผลิตและการสงออกจนบิดเบือนกลไกตลาด 
 

องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 
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 ใหมีการรวมกลุมทางการคาเพ่ือลดภาษีระหวางกันได หากมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายการคา  (no  
trade blocs) ประเทศสมาชิกสามารถตกลงรวมกลุมเพ่ือขยายการคาระหวางกันได แตมีเง่ือนไขวาการรวมกลุม
ตองไมมีจุดประสงคเพ่ือกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุม และเมื่อรวมกลุมกันแลวตองไมกระทบ
ตอผลประโยชนเดิมของประเทศนอกกลุม 
 

 มีกระบวนการยุติขอพิพาททางการคา (trade dispute settlement mechanism) เมื่อมีกรณ ี
ขอขัดแยงทางการคา ใหหารือเพ่ือหาทางยุติขอพิพาท หากไมสามารถหาขอสรุปได ใหนําเรื่องเขาสู
กระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO โดยการย่ืนเรื่องตอองคกรระงับขอพิพาท (dispute settlement body: 
DSB) ของ WTO เพ่ือจัดต้ังคณะผูพิจารณาข้ึนพิจารณากรณีดังกลาว และรายงานผลใหประเทศสมาชิกอ่ืน
รวมกันพิจารณาบังคับใหเปนไปตามผลการพิจารณาของคณะผูพิจารณา หากไมปฏิบัติตามคําตัดสิน ประเทศ 
ผูเสียหายสามารถทําการตอบโตทางการคาได 
 

 ใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี (special and differential 
treatment : S&D) ผอนผันใหประเทศกําลังพัฒนามีระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยาวนานกวาจํากัด
การนําเขา ไดหากมีจุดประสงคเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพดุลการชําระเงิน และใหโอกาส
ประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แกประเทศกําลังพัฒนาไดแมจะขัดกับหลัก MFN ก็ตาม 
 
ความตกลงที่สําคัญตาง ๆ ภายใต WTO 
 

ความตกลงพหุภาคีวาดวยการคาสินคา (Multilateral Agreements on Trade in Goods) 
 

1. พิธีสารรอบอุรุกวัยภายใตแกตต 1994 เรื่อง การเปดตลาด  
ผลการเจรจาเปดตลาดมีผลใหสมาชิกแตละประเทศจะตองลดภาษีลงตามที่ระบุไวในตารางขอ

ลดหยอน (Schedule of Concession) ของตน โดยลดลงเทาๆ กันทุกปนับต้ังแตจัดต้ัง WTO เปนเวลา 5 ป 
(2538-2542)  

 

2. ความตกลงวาดวยสินคาเกษตร  
กําหนดใหเปลี่ยนมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร เชน การกําหนดปริมาณ หรือการหามการนําเขาเปน 

มาตรการภาษีศุลกากรทั้งหมด (Tariffication) โดยประเทศพัฒนาแลวจะตองลดภาษีลงรอยละ 36 ภายใน  
6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดภาษีลงรอยละ 24 ภายใน 10 ป และแตละรายการสินคาจะตองลดลง 
อยางนอยรอยละ 10  

นอกจากน้ี สมาชิกที่เปนประเทศพัฒนาแลวจะตองลดมาตรการการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการคาลง
รอยละ 20 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดลงรอยละ 13 ภายใน 10 ป สวนการอุดหนุนการสงออก 
ใหประเทศพัฒนาแลวลดปริมาณที่ไดรับการอุดหนุนสงออกลงรอยละ 21 และลดเงินอุดหนุนสงออกลงรอยละ 36 
ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนา ลดปริมาณที่ไดรับการอุดหนุนสงออกลงรอยละ 14 และลดการใหเงิน
อุดหนุนสงออกรอยละ 24 ภายใน 10 ป เปนตน 
 

3. ความตกลงสิ่งทอและเสื้อผา 
เปนเวลากวา 30 ป ที่การคาสิ่งทอถูกจัดระเบียบอยูภายใตความตกลงสิ่งทอที่เรียกวา Multifibre 

Arrangement (MFA) ซึ่งอนุญาตใหผูนําเขาจํากัดการนําเขาสิ่งทอเปนรายประเทศได ดังน้ัน ประเทศที่มี
ศักยภาพในการผลิต จึงไมอาจสงออกไดตามกําลังการผลิต แตหลังจากการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย ประเทศ
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ผูนําเขาจะตองปรับตัวโดยคอยๆ ยกเลิกมาตรการจํากัดการนําเขาดังกลาวใหหมดไปภายใน 10 ป นับจาก 
ป 2538 และในชวง 10 ป รายการใดที่ถูกจํากัดโควตาก็จะตองขยายโควตาใหมากข้ึน ในขณะเดียวกันตองลด
จํานวนรายการสินคาที่มีจํากัดโควตาดวย 

 

4. ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
กําหนดใหมีการใชมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตวเพ่ือความจําเปนในการปกปองสุขภาพและชีวิต

มนุษย สัตว และพืช โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร และไมเลือกปฏิบัติ มาตรการที่ใชตอง
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพ่ือปองกันมิใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรฐานตามใจชอบซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอการคา 
 

5. ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนิคตอการคา 
กําหนดใหมีการใชกฎขอบังคับดานเทคนิคและมาตรฐานใหมีความรัดกุม เปนธรรม และโปรงใสย่ิงขึ้น 

รวมทั้งการทดสอบและการใหการรับรอง โดยใหครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตดวย ทั้งน้ี  
การออกกฎระเบียบดังกลาวจะตองอิงกับระบบมาตรฐานระหวางประเทศ ยกเวนบางกรณี อาทิ เรื่องเกี่ยวกับ
ความมั่นคงประเทศ การคุมครองสิ่งแวดลอม การปองกันการหลอกลวง เปนตน 
 

6. ความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เก่ียวของกับการคา 
หลักการสําคัญที่ตกลงกันคือ ทุกประเทศตองยกเลิกมาตรการลงทุนที่มีผลเทากับการกีดกัน  

การนําเขา โดยประเทศพัฒนาแลว ตองยกเลิกใน 2 ป ประเทศกําลังพัฒนาใน 5 ป มาตรการเหลาน้ัน ไดแก
มาตรการกําหนดใหใชวัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินคา (Local Content Requirement) ไมวา
ขอกําหนดน้ีจะเปนขอบังคับหรือเปนเง่ือนไขตอการที่ผูผลิตภายในจะไดรับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม เชน สิทธิใน 
ขอยกเวนไมเสียภาษี ตามนโยบายสงเสริมการลงทุน เปนตน 
 

7. ความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด 
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไตสวนการทุมตลาดในรายละเอียดเพ่ือใหประเทศตางๆ ปฏิบัติให

สอดคลองกัน เปนการลดโอกาสที่อาจมีประเทศผูนําเขาใชมาตรการตอบโตน้ีกอกวนการคาอยางไมเปนธรรม 
 

8. ความตกลงวาดวยการประเมินราคาศุลกากร 
กําหนดใหหนวยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกตองปรับเปลี่ยนระบบการประเมินราคาใหสอดคลอง 

กับความตกลงฯ ซึ่งความตกลงน้ีอาศัยหลักการของราคาที่ไดชําระจริงหรือราคาที่จะตองชําระ (price actually 
paid or payable) โดยมีความต้ังใจที่จะใหมีระบบการประเมินราคาศุลกากรที่ยุติธรรม เปนรูปแบบเดียวกัน 
ซึ่งจะทําใหระบบการประเมินราคาของแตละประเทศมีความโปรงใส ผูนําเขาสามารถคาดการณตนทุน 
ดานภาษีได และจะสงผลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวมากขึ้น 
 

9. ความตกลงวาดวยการตรวจสอบกอนสงออก  
กําหนดหลักเกณฑใหตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐในการทาํหนาทีต่รวจสอบสินคากอนสงออกโดยเฉพาะ

ในดานราคา ปริมาณ และคุณภาพของสินคา และใหใชมาตรการดังกลาวโดยไมเลือกปฏิบัติ และมีความโปรงใส 
 

10. ความตกลงวาดวยกฎเก่ียวกับถ่ินกําเนิดสินคา 
กําหนดใหมีการประสานกฎระเบียบเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคาใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือไมใหเกิด 

อุปสรรคตอการคาโดยไมจําเปน และเพ่ือมิใหใชกฎฯ เปนเครื่องมือกีดกันทางการคา 
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11. ความตกลงวาดวยวิธีดําเนินการออกใบอนุญาตนําเขา 
กําหนดวิธีดําเนินการในการออกใบอนุญาตนําเขาใหประเทศตางๆ ปฏิบัติตาม โดยกําหนดระยะเวลา

แนนอนที่หนวยงานของรัฐจะตองออกใบอนุญาตเพ่ือมิใหเกิดกรณีถวงเวลาการนําเขา โดยกําหนดใหการออก 
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ จะตองพิจารณาใหเห็นชอบตอการยื่นขอที่ถูกตองโดยทันที หรือไมเกิน 10 วันทําการ 
สําหรับการออกใบอนุญาตแบบไมอัตโนมัติ จะตองดําเนินการโดยไมบิดเบือนการคาและออกใบอนุญาตภายใน 
30 วันทําการเมื่อไดรับคํารอง 
 

12. ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและการตอบโตการอุดหนุน 
ความตกลงฯ ไดกําหนดประเภทของการอุดหนุน โดยแบงเปนเปน (1) การอุดหนุนตองหาม  

(2) การอุดหนุนที่ทําได และ (3) การอุดหนุนที่เมื่อทําแลวอาจถูกใชมาตรการตอบโต นอกจากน้ี ยังไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการไตสวนสินคาที่เขาขายในการไดรับการอุดหนุนเพ่ือใหแตละประเทศถือปฏิบัติในการพัฒนา 
การตอบโตการอุดหนุน 
 

13. ความตกลงวาดวยมาตรการปกปอง 
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการปกปองได อาจโดยการเพ่ิมภาษีขาเขา การกําหนด

โควตาหรือการกําหนดปริมาณนําเขาสินคาเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการนําเขาสินคา
ประเภทเดียวกันหรือคลายกัน ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมากอยางผิดปกติจนทําใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง (serious injury) ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ  

 
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) 
 

มีหลักการสําคัญๆ ทํานองเดียวกับความตกลงวาดวยการคาสินคา (แกตต) แตเน่ืองจากเปน 
ความตกลงใหมที่เพ่ิงกําเนิดขึ้นจากการเจรจารอบอุรุกวัย จึงมีหลักการสําคัญๆ ไมกี่ประการ เชน MFN  
ความโปรงใสและการเปดเสรีการคาบริการ เปนตน ทั้งน้ี มาตรา 19 ของความตกลงการคาบริการ กําหนดให
ประเทศสมาชิกตองรวมเจรจาจัดทําขอผูกพันเปดเสรีการคาบริการดานตางๆ ใหแกกันและกันในการเจรจา
การคาบริการรอบใหม ซึ่งจะตองจัดขึ้นภายใน 5 ป นับต้ังแตความตกลงจัดต้ัง WTO มีผลบังคับหรือภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2543 
 
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (Agreements on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) 
 

ความตกลงฯ กําหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทที่สําคัญๆ ไดแก 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธ์ิ การออกแบบวงจรรวม ช่ือทางภูมิศาสตร และความลับทางการคา 
 
ความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการยุติขอพิพาท 
 

เปนกฎและขั้นตอนของการดําเนินการยุติขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก ซึ่ง WTO เปดโอกาสให 
ประเทศสมาชิก WTO ดําเนินการรองเรียนความเสียหายที่เกิดข้ึนภายใตความตกลงการคาฉบับใดฉบับหน่ึงที่
อยูภายใตการดูแลของ WTO ได โดยไดกําหนดบทบัญญัติใหประเทศที่ถูกฟองตองดําเนินการตาม 
ผลการพิจารณาของคณะผูพิจารณา (panel) อยางไรก็ตาม ประเทศดังกลาวสามารถขออุทธรณได หากไม
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พอใจผลการพิจารณา แตจะตองเปนการอุทธรณในเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเทาน้ัน และเมื่อคณะอุทธรณ
(Appellate Body) ไดตัดสินออกมาแลว ไมวาจะเปนอยางไร ประเทศที่ถูกฟองและคูกรณีจะตองปฏิบัติตาม 
คําตัดสินน้ันๆ โดยไมมีเง่ือนไข 
 

ความตกลงทั้งหมดที่กลาวมาแลวขางตน เปนพันธกรณีหลายฝาย (Multilateral Obligations) ซึ่ง
ประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนา
นอยที่สุด จะตองเปนภาคีของความตกลงเหลาน้ันทุกความตกลงไมมียกเวน (Single undertaken rule)
นอกจากน้ี WTO ยังมีความตกลงหลายฝาย (Plurilateral Agreements) ซึ่งจะมีผลบังคับใชเฉพาะประเทศ
สมาชิกที่เขาเปนภาคีของความตกลงเทาน้ัน ความตกลงเหลาน้ี ไดแก  
 

1. ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 

มีประเทศสมาชิกจํานวน 23 ประเทศเขารวมเปนภาคีของความตกลง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดซื้อ
โดยรัฐเปนไปอยางเสรี เสมอภาค และโปรงใส โดยกําหนดใหการบังคับใชกฎหมายขอบังคับระเบียบพิจารณา 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อโดยรัฐเปนไปอยางเทาเทียมกันทั้งผูผลิตภายในและตางประเทศ 
 

2. ความตกลงวาดวยการคาเครื่องบินพลเรือน 
มีประเทศสมาชิกจํานวน 21 ประเทศเขารวมเปนภาคีของความตกลงโดยมีจุดประสงคเพ่ือกําจัด

มาตรการการนําเขาเครื่องบินทุกประเภท นอกเหนือจากเครื่องบินที่ใชในกิจการทหารและยังครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เคร่ืองยนตและช้ินสวนเคร่ืองบิน สวนประกอบของแบบจําลองการบิน ความตกลง
ประกอบดวยกฎเกณฑในเรื่องการจัดซื้อ และสิ่งจูงใจในการซื้อเคร่ืองบินพลเรือนของรัฐบาล และการให 
ความชวยเหลือดานการเงินแกธุรกิจการคาเครื่องบินพลเรือน 

 

นอกจากความตกลงตางๆ ขางตนแลว WTO ยังมีมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการคาและสิ่งแวดลอม 
(Decision on Trade and Environment) ซึ่งกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม 
(Committee on Trade and Environment: CTE) ขึ้นภายใต WTO 

 
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศที่สําคัญภายใต WTO 

 

การเขาเปนสมาชิก WTO น้ัน สงผลใหไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกาการคาของ 
WTO ซึ่งครอบคลุมทั้งการคาสินคาและการคาบริการ และเน่ืองจากในขณะน้ี WTO มีสมาชิกถึง 153 ประเทศ 
จึงอาจกลาวไดวากฎเกณฑการคาของ WTO เปรียบเสมือนกติกาการคาของโลกน่ันเอง โดยมีกฎเกณฑและ 
กติกาที่สําคัญสรุปไดดังน้ี 

 

1) หลักหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคาของสมาชิกอ่ืน (Most-Favored-Nation Treatment) 
หลักน้ีหมายความวา หากสมาชิก WTO ใหสิทธิใดๆ กับสินคาของประเทศอ่ืน ก็จะตองใหสิทธิที่เหมือนกันกับ
สินคาอยางเดียวกันของสมาชิก WTO ทุกประเทศ เชน หากไทยเก็บภาษีนําเขารถเกงจากประเทศสหรัฐฯ ใน
อัตรารอยละ 50 ไทยก็จะตองเก็บภาษีนําเขากับรถเกงจากประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศในอัตราเดียวกับ
ที่เรียกเก็บจากสหรัฐฯ ดวย คือ รอยละ 50 

2) หลักหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตภายในประเทศ (National 
Treatment) WTO หามประเทศสมาชิกเลือกปฏิบัติระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศและสินคาที่นําเขาจาก 
ประเทศสมาชิก เชน สมมติวาประเทศไทยเก็บภาษีสรรพสามิตรถเกงที่ผลิตในประเทศในอัตรารอยละ 20 



6 
 

ประเทศไทยก็จะตองเก็บภาษีสรรพสามิตกับสินคารถเกงที่นําเขาจากประเทศสมาชิก WTO เชน สหรัฐฯ หรือ
ญี่ปุนในอัตรารอยละ 20 เชนดวย กลาวโดยสรุปหลักหามเลือกปฏิบัติก็คือ หากสมาชิกใหสิทธิอยางใดกับสินคา
ที่ผลิตภายในประเทศของตน ก็จะตองใหสิทธิอยางเดียวกันน้ันกับสินคาชนิดเดียวกันของประเทศสมาชิกอ่ืน
ของ WTO ดวย 

 

3) หลักหามจํากัดการนําเขาหรือสงออกสินคาโดยใชโควตา (Quantitative Restriction) WTO 
หามสมาชิกจํากัดการสงออกหรือนําเขาสินคาโดยใชโควตา เน่ืองจากเปนมาตรการที่ไมโปรงใส ไมมีความ
แนนอน อยางไรก็ตาม WTO อนุญาตใหจํากัดการนําเขาหรือสงออกโดยเก็บภาษีนําเขาหรือสงออกได แต
ประเทศที่นําเขาจะตองไมเก็บภาษีนําเขาสูงกวาอัตราที่ผูกพันไว 

 

4) หลักหามเรียกเก็บภาษีนําเขาสูงกวาที่ผูกพันไว ในตอนเขาเปนสมาชิก WTO แตละประเทศจะ
ลดภาษีนําเขาสินคาทั้งสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม และใหสัญญาผูกพันวาจะไมเรียกเก็บภาษีนําเขา
จากสินคาของประเทศสมาชิกอ่ืนในอัตราที่สูงกวาที่ตนไดผูกพันไว เชน สมมติวาประเทศไทยใหสัญญาผูกพัน
อัตราภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังในอัตรารอยละ 20 ใน WTO ก็หมายความวาไทยสามารถเรียกเก็บภาษี
นําเขาสินคารองเทาหนังจากประเทศสมาชิก WTO ไดสูงสุดในอัตราไมเกินรอยละ 20 แตไทยสามารถเก็บภาษี
สินคาดังกลาวในอัตราที่ตํ่ากวาที่ผูกพันไวได 

 

5) มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping)  
ในการคาระหวางประเทศ อาจมีกรณีที่ผูสงออกสินคาสงสินคาไปขายในตางประเทศในราคา (Export 

Price) ที่ตํ่ากวาราคาที่ขายภายในประเทศของตน (Normal Value) หรือที่เรียกวา การทุมตลาด (Dumping) 
เชน ผูผลิตสินคาโทรทัศนในประเทศ A สงออกสินคาโทรทัศนมาประเทศไทยในราคาเครื่องละ 2 หมื่นบาท 
ในขณะที่ขายสินคาดังกลาวภายในประเทศ A ราคา 3 หมื่นบาท การกระทําดังกลาวถือเปนการปฏิบัติ 
ทางการคาที่ไมเปนธรรม และมีผลใหอุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนําเขาไดรับความเสียหาย และ
กอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการคาของประเทศคูแขงขัน 

 

ดังน้ัน WTO จึงอนุญาตใหประเทศผูนําเขาที่ถูกทุมตลาดสามารถเก็บภาษีเพ่ือตอบโตการทุมตลาดได
แตจะตองเปนไปตามกฎเกณฑกติกาที่ WTO กําหนดไวเทาน้ัน และไมสามารถเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด
ตามอําเภอใจได โดยผูประกอบการของประเทศผูนําเขา สามารถย่ืนคํารองขอตอหนวยงานที่รับผิดชอบให 
ไตสวนวาสินคาที่นําเขามีการทุมตลาดหรือไม ซึ่งในกรณีของประเทศไทย สามารถย่ืนคํารองไดที่กรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดยประเทศผูนําเขาจะตัดสินใหเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตอเมื่อพิจารณา
ไดวา 

1. มีการทุมตลาดในสินคาที่ถูกยื่นขอใหไตสวนจริง 
2. มีความเสียหายเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมภายในประเทศผูนําเขา 
3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุมตลาด 
 

ทั้งน้ี ประเทศที่เรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดจะเรียกเก็บไดไมเกิน 5 ป และผูมีสวนไดเสีย ไดแก 
ผูสงออกหรือผูนําเขาซึ่งอยูภายใตการไตสวน รัฐบาลประเทศของผูสงออก หรือผูผลิตสินคาที่เหมือนกันหรือ
ประเภทเดียวกันของประเทศผูนําเขา สามารถย่ืนขอทบทวนเพ่ือยุติการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด หรือลด
หรือเพ่ิมภาษีอากรตอบโตการทุมตลาดที่เรียกเก็บได แตจะตองมีเหตุผลและขอมูลสนับสนุนดวย 
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6) มาตรการตอบโตการอุดหนุน (Subsidies and Countervailing Measures) 
การอุดหนุน คือ การที่รัฐใหความชวยเหลือ/สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมตอภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณการสงออกสินคาไปตางประเทศ หรือลดปริมาณการนําเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิ การใหความชวยเหลือ
ทางการเงินกับผูประกอบการของตน โดยการลดหรือยกเวนภาษี การใหเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่ากวาอัตราในตลาด 
เปนตน 

 

WTO แบงการอุดหนุนออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. การอุดหนุนตองหาม (Prohibited subsidies) ไดแก การอุดหนุนเพ่ือการสงออกและ 

การอุดหนุนที่มีเง่ือนไขใหใชสินคาในประเทศมากกวาสินคานําเขา 
2.  การอุดหนุนที่ทําไดแตอาจถูกตอบโต (Actionable subsidies) WTO อนุญาตใหสมาชิกทํา 

       ได แตหากสงผลกระทบตอสมาชิกอ่ืน ก็อาจถูกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน (CVD) หรือถูกฟอง 
      ใน WTOได 

 

การที่ WTO จํากัดรูปแบบการอุดหนุนที่ทําใหเกิดผลกระทบตอประเทศอ่ืน จึงทําใหประเทศที่พ่ึงพา
การสงออก เชน ประเทศไทย ซึ่งมีเงินทุนนอยในเรื่องการอุดหนุนเมื่อเทียบกับประเทศใหญๆ ซึ่งมีกําลังทุน
มากกวา ไดรับประโยชนจากการที่ WTO กําหนดใหประเทศสมาชิกตองจํากัดขอบเขต และวิธีการให 
การอุดหนุน 

 

อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกไมสามารถใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนไดตามอําเภอใจ โดย WTO 
ไดกําหนดหลักเกณฑ การใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนวาจะใชไดเมื่อมีเง่ือนไขครบ 3 ขอดังน้ี 

1. มีการอุดหนุนทางการเงินที่รัฐบาลใหเปนการเฉพาะเจาะจงตอบริษัท/อุตสาหกรรม/ภูมิภาคใน 
    ประเทศตน 

2. ผูไดรับการอุดหนุนไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ ของรัฐ 
3. อุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนําเขาไดรับความเสียหายจากผลของการนําเขาสินคาที่ไดรับ 
   การอุดหนุน 
 

7) มาตรการปกปอง (Safeguard Measure) 
มาตรการปกปองหรือมาตรการ Safeguard เปนมาตรการทางการคาที่ประเทศผูนําเขาใชใน 

การคุมครองอุตสาหกรรมภายในที่ไดรับความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะไดรับความเสียหายจากการนําขาที่
เพ่ิมมากขึ้นมากกวาปกติ ซึ่ง WTO อนุญาตใหประเทศสมาชิกใชได หากมีการทะลักของสินคานําเขาซึ่ง
กอใหเกิดหรือคุกคามที่จะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตออุตสาหกรรมภายในประเทศที่ผลิตสินคาที่
คลายคลึงหรือที่แขงขันกันโดยตรง  

 

ในขณะที่การเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดและอากรตอบโตการอุดหนุนเปนเคร่ืองมือในการตอบโต
สินคานําเขาที่ทุมตลาดหรืออุดหนุนซึ่ง WTO ถือวาไมชอบธรรม มาตรการปกปองหรือ Safeguard เปนกลไก
ที่ชวยปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนการช่ัวคราว ซึ่งเปนมาตรการที่ชวยรองรับการเปดตลาดของ
ประเทศ และใหโอกาสอุตสาหกรรมภายในไดมีเวลาปรับตัว เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได ซึ่ง
มาตรการ Safeguard สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

1. มาตรการปกปองทั่วไป (Global Safeguards) คือ มาตรการปกปองภายใต WTO และ Article X  
    ที่ใชบังคับกับสินคานําเขาจากทุกประเทศโดยไมคํานึงถึงแหลงที่มาของสินคา 
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2. มาตรการปกปองสองฝาย (Bilateral Safeguards หรือ Transitional Safeguards) คือ มาตรการ 
    ปกปองสองฝายภายใตความตกลงการคาเสรี หรือความตกลงสองฝายอ่ืนๆ ซึ่งใชบังคับกับสินคา 
    นําเขาเฉพาะจากประเทศคูภาคี และใชกับสินคาที่อยูในรายการสินคาลด/เลิกอากรศุลกากร 
             ระหวางกัน 

 

WTO ไดกําหนดกฎกติกาที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามหากจะใชมาตรการปกปอง อาทิเชน 
จะตองมีกระบวนการไตสวนที่เปนธรรมและชัดเจนกอนที่จะใชมาตรการได การใชมาตรการสามารถทําไดโดย
การขึ้นอากรขาเขาที่มากกวาอัตราที่ตกลงกันไวใน WTO หรือการจํากัดปริมาณการนําเขาของสินคา และ
จะตองใชมาตรการปกปองกับทุกประเทศที่สงออกสินคาที่คลายกันหรือแขงขันกันโดยตรง ยกเวนแตไดรับ 
การยกเวนตาม WTO เปนตน เชน หากไทยจะใชมาตรการปกปองโดยข้ึนภาษีนําเขากับสินคารองเทาหนังที่
นําเขาจากจีน ก็จะตองขึ้นภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังจากสมาชิกทุกประเทศดวย โดยไมสามารถข้ึนภาษีกับ
สินคารองเทาหนังจากจีนประเทศเดียวได 

 
---------------------------------------------------- 
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