องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)
องคการการคาโลก หรือ WTO เปนองคกรระหวางประเทศที่มีพัฒนามาจากความตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา หรือ “แกตต (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)” จัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการตามความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมี
สํานักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 153 ประเทศ และมี 4
ประเทศ ไดแก วานูอาตู รัสเซีย ซามัว และมอนเตนิโกร อยูระหวางดําเนินการใหสัตยาบัน ซึ่งหากระบวนการ
ดังกลาวเสร็จสิ้น WTO จะมีประเทศสมาชิกรวม 157 ประเทศ
ประเทศไทยเป น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ผู ก อ ตั้ ง องค ก ารการค า โลก ขณะนี้ ยั ง มี อี ก หลายประเทศที่ อ ยู ใ น
กระบวนการเขาเปนสมาชิกของ WTO เชน คาซัคสถาน เบลารุส ภูฏาน และลาว เปนตน
วัตถุประสงค
เปนเวทีใ นการเจรจาลดอุ ปสรรคและขอกีดกันทางการคา และจัดทํากฎระเบียบการคาระหวาง
ประเทศ เพื่อสนับสนุนใหการคาโลกมีความเสรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแขงขันที่เทาเทียมกัน เปนเวทีใน
การยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศสมาชิก เปนกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา
ของประเทศสมาชิก
หลักการสําคัญ
 กําหนดใหใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศโดยไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)

คือ ใหการปฏิบัติตอสินคาจากประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกัน (Most-favoured Nation Treatment:
MFN) กลาวคือ แตละประเทศจะตองเรียกเก็บภาษีศุลกากรหรือคาธรรมเนียม หรือใชมาตรการใดๆ กับสินคา
ที่นําเขาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เทาเทียมกันทุกประเทศ และปฏิบัติตอสินคานําเขาเทาเทียมกับสินคา
ภายในประเทศ (National Treatment) ไมวาจะเปนการเก็บภาษีภายใน หรือการกําหนดกฎระเบียบตางๆ
การกําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาจะตองมีความโปรงใส (transparency) โดยประเทศสมาชิก
จะตองพิมพเผยแพรกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการคาตอสาธารณชน และแจงใหประเทศสมาชิกอื่นๆ
ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ คุมครองผูผลิตภายใน
ดวยภาษีศุลกากรเทานั้น (tariff-only protection)
 โดยหลักการแลว WTO หามใชมาตรการจํากัดการนําเขาและสงออกทุกชนิด ยกเวนกรณีที่

สอดคลองกับบทบัญญัติของ WTO มีสิทธิ์ใชขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน (necessary exceptions
and emergency action) ประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการคุมกันชั่วคราว ในกรณีที่มีการนําเขามาก
ผิดปกติ และสามารถจํากัดการนําเขาเพื่อจุดประสงคในการแกไขการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศหรือ
ในกรณี ที่เปน ขอยกเวนทั่วไป เชน เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว และพืช เพื่อศีลธรรมอันดีและเพื่อ
ความมั่นคงภายใน เปนตน
 สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม (fair competition) ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษี

ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนจากสินคานําเขาได หากมีการไตสวนตามกฎเกณฑของ WTO แลวพบวา
ประเทศผูสงออกมีการทุมตลาดหรือใหการอุดหนุนจริง และกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน
นอกจากนี้ ยังหามไมใหประเทศสมาชิกอุดหนุนการผลิตและการสงออกจนบิดเบือนกลไกตลาด
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 ใหมีการรวมกลุมทางการคาเพื่อลดภาษีระหวางกันได หากมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการคา (no

trade blocs) ประเทศสมาชิกสามารถตกลงรวมกลุมเพื่อขยายการคาระหวางกันได แตมีเงื่อนไขวาการรวมกลุม
ตองไมมีจุดประสงคเพื่อกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุม และเมื่อรวมกลุมกันแลวตองไมกระทบ
ตอผลประโยชนเดิมของประเทศนอกกลุม
 มีกระบวนการยุติขอพิพาททางการคา (trade dispute settlement mechanism) เมื่อมีกรณี

ขอขัดแยงทางการคา ใหหารือเพื่อหาทางยุติขอพิพาท หากไมสามารถหาขอสรุปได
ใหนําเรื่องเขาสู
กระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO โดยการยื่นเรื่องตอองคกรระงับขอพิพาท (dispute settlement body:
DSB) ของ WTO เพื่อจัดตั้งคณะผูพิจารณาขึ้นพิจารณากรณีดังกลาว และรายงานผลใหประเทศสมาชิกอื่น
รวมกันพิจารณาบังคับใหเปนไปตามผลการพิจารณาของคณะผูพิจารณา หากไมปฏิบัติตามคําตัดสิน ประเทศ
ผูเสียหายสามารถทําการตอบโตทางการคาได
 ใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี (special and differential

treatment : S&D) ผอนผันใหประเทศกําลังพัฒนามีระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยาวนานกวาจํากัด
การนําเขา ไดหากมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพดุลการชําระเงิน และใหโอกาส
ประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แกประเทศกําลังพัฒนาไดแมจะขัดกับหลัก MFN ก็ตาม
ความตกลงที่สําคัญตาง ๆ ภายใต WTO
ความตกลงพหุภาคีวาดวยการคาสินคา (Multilateral Agreements on Trade in Goods)
1. พิธีสารรอบอุรุกวัยภายใตแกตต 1994 เรื่อง การเปดตลาด
ผลการเจรจาเป ดตลาดมี ผ ลให ส มาชิ ก แต ล ะประเทศจะต องลดภาษี ล งตามที่ ร ะบุ ไว ใ นตารางข อ
ลดหยอน (Schedule of Concession) ของตน โดยลดลงเทาๆ กันทุกปนับตั้งแตจัดตั้ง 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
นอกจากนี้ 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 ดังนั้น ประเทศที่มี
ศักยภาพในการผลิต จึงไมอาจสงออกไดตามกําลังการผลิต แตหลังจากการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย ประเทศ
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ผูนําเขาจะตองปรับตัวโดยคอยๆ ยกเลิกมาตรการจํากัดการนําเขาดังกลาวใหหมดไปภายใน 10 ป นับจาก
ป 2538 และในชวง 10 ป รายการใดที่ถูกจํากัดโควตาก็จะตองขยายโควตาใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันตองลด
จํานวนรายการสินคาที่มีจํากัดโควตาดวย
4. ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
กําหนดใหมีการใชมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตวเพื่อความจําเปนในการปกปองสุขภาพและชีวิต
มนุษย สัตว และพืช โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร และไมเลือกปฏิบัติ มาตรการที่ใชตอง
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อปองกันมิใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรฐานตามใจชอบซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอการคา
5. ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางดานเทคนิคตอการคา
กําหนดใหมีการใชกฎขอบังคับดานเทคนิคและมาตรฐานใหมีความรัดกุม เปนธรรม และโปรงใสยิ่งขึ้น
รวมทั้งการทดสอบและการใหการรับรอง โดยใหครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตดวย ทั้งนี้
การออกกฎระเบียบดังกลาวจะตองอิงกับระบบมาตรฐานระหวางประเทศ ยกเวนบางกรณี อาทิ เรื่องเกี่ยวกับ
ความมั่นคงประเทศ การคุมครองสิ่งแวดลอม การปองกันการหลอกลวง เปนตน
6. ความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา
หลั ก การสํ า คั ญ ที่ ต กลงกั น คื อ ทุ ก ประเทศต อ งยกเลิ ก มาตรการลงทุ น ที่ มี ผ ลเท า กั บ การกี ด กั น
การนําเขา โดยประเทศพัฒนาแลว ตองยกเลิกใน 2 ป ประเทศกําลังพัฒนาใน 5 ป มาตรการเหลานั้น ไดแก
มาตรการกํ า หนดให ใ ช วั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศในการผลิ ต สิ น ค า (Local Content Requirement) ไม ว า
ขอกําหนดนี้จะเปนขอบังคับหรือเปนเงื่อนไขตอการที่ผูผลิตภายในจะไดรับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม เชน สิทธิใน
ขอยกเวนไมเสียภาษี ตามนโยบายสงเสริมการลงทุน เปนตน
7. ความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไตสวนการทุมตลาดในรายละเอียดเพื่อใหประเทศตางๆ ปฏิบัติให
สอดคลองกัน เปนการลดโอกาสที่อาจมีประเทศผูนําเขาใชมาตรการตอบโตนี้กอกวนการคาอยางไมเปนธรรม
8. ความตกลงวาดวยการประเมินราคาศุลกากร
กําหนดใหหนวยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกตองปรับเปลี่ยนระบบการประเมินราคาใหสอดคลอง
กับความตกลงฯ ซึ่งความตกลงนี้อาศัยหลักการของราคาที่ไดชําระจริงหรือราคาที่จะตองชําระ (price actually
paid or payable) โดยมีความตั้งใจที่จะใหมีระบบการประเมินราคาศุลกากรที่ยุติธรรม เปนรูปแบบเดียวกัน
ซึ่งจะทําให ระบบการประเมิ นราคาของแตล ะประเทศมีความโปร งใส ผูนําเขาสามารถคาดการณ ตนทุ น
ดานภาษีได และจะสงผลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวมากขึ้น
9. ความตกลงวาดวยการตรวจสอบกอนสงออก
กําหนดหลักเกณฑใหตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐในการทําหนาทีต่ รวจสอบสินคากอนสงออกโดยเฉพาะ
ในดานราคา ปริมาณ และคุณภาพของสินคา และใหใชมาตรการดังกลาวโดยไมเลือกปฏิบัติ และมีความโปรงใส
10. ความตกลงวาดวยกฎเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคา
กําหนดใหมีการประสานกฎระเบียบเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคาใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันเพื่อไมใหเกิด
อุปสรรคตอการคาโดยไมจําเปน และเพื่อมิใหใชกฎฯ เปนเครื่องมือกีดกันทางการคา
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11. ความตกลงวาดวยวิธีดําเนินการออกใบอนุญาตนําเขา
กําหนดวิธีดําเนินการในการออกใบอนุญาตนําเขาใหประเทศตางๆ ปฏิบัติตาม โดยกําหนดระยะเวลา
แนนอนที่หนวยงานของรัฐจะตองออกใบอนุญาตเพื่อมิใหเกิดกรณีถวงเวลาการนําเขา โดยกําหนดใหการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ จะตองพิจารณาใหเห็นชอบตอการยื่นขอที่ถูกตองโดยทันที หรือไมเกิน 10 วันทําการ
สําหรับการออกใบอนุญาตแบบไมอัตโนมัติ จะตองดําเนินการโดยไมบิดเบือนการคาและออกใบอนุญาตภายใน
30 วันทําการเมื่อไดรับคํารอง
12. ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและการตอบโตการอุดหนุน
ความตกลงฯ ได กํ า หนดประเภทของการอุ ด หนุ น โดยแบ ง เป น เป น (1) การอุ ด หนุ น ต อ งห า ม
(2) การอุดหนุนที่ทําได และ (3) การอุดหนุนที่เมื่อทําแลวอาจถูกใชมาตรการตอบโต นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการไตสวนสินคาที่เขาขายในการไดรับการอุดหนุนเพื่อใหแตละประเทศถือปฏิบัติในการพัฒนา
การตอบโตการอุดหนุน
13. ความตกลงวาดวยมาตรการปกปอง
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการปกปองได อาจโดยการเพิ่มภาษีขาเขา การกําหนด
โควตาหรือการกําหนดปริมาณนําเขาสินคาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการนําเขาสินคา
ประเภทเดียวกันหรือคลายกัน ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากอยางผิดปกติจนทําใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง (serious injury) ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS)
มี ห ลั ก การสํ า คั ญ ๆ ทํ า นองเดี ย วกั บ ความตกลงว า ด ว ยการค า สิ น ค า (แกตต ) แต เ นื่ อ งจากเป น
ความตกลงใหม ที่ เพิ่ งกํ าเนิ ดขึ้ นจากการเจรจารอบอุรุกวัย จึงมีห ลักการสําคัญ ๆ ไม กี่ ประการ เช น MFN
ความโปรงใสและการเปดเสรีการคาบริการ เปนตน ทั้งนี้ มาตรา 19 ของความตกลงการคาบริการ กําหนดให
ประเทศสมาชิกตองรวมเจรจาจัดทําขอผูกพันเปดเสรีการคาบริการดานตางๆ ใหแกกันและกันในการเจรจา
การคาบริการรอบใหม ซึ่งจะตองจัดขึ้นภายใน 5 ป นับตั้งแตความตกลงจัดตั้ง WTO มีผลบังคับหรือภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2543
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreements on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)
ความตกลงฯ กําหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทที่สําคัญๆ ไดแก
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การออกแบบวงจรรวม ชื่อทางภูมิศาสตร และความลับทางการคา
ความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการยุติขอพิพาท
เปนกฎและขั้นตอนของการดําเนินการยุติขอพิพาทภายใตองคการการคาโลก ซึ่ง WTO เปดโอกาสให
ประเทศสมาชิก WTO ดําเนินการรองเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใตความตกลงการคาฉบับใดฉบับหนึ่งที่
อยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของ WTO ได โดยได กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ ใ ห ป ระเทศที่ ถู ก ฟ อ งต อ งดํ า เนิ น การตาม
ผลการพิจารณาของคณะผูพิจารณา (panel) อยางไรก็ตาม ประเทศดังกลาวสามารถขออุทธรณได หากไม
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พอใจผลการพิจารณา แตจะตองเปนการอุทธรณในเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเทานั้น และเมื่อคณะอุทธรณ
(Appellate Body) ไดตัดสินออกมาแลว ไมวาจะเปนอยางไร ประเทศที่ถูกฟองและคูกรณีจะตองปฏิบัติตาม
คําตัดสินนั้นๆ โดยไมมีเงื่อนไข
ความตกลงทั้งหมดที่กลาวมาแลวขางตน เปนพันธกรณีหลายฝาย (Multilateral Obligations) ซึ่ง
ประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนา
นอยที่สุด จะต องเป นภาคี ของความตกลงเหลานั้นทุกความตกลงไมมียกเวน (Single undertaken rule)
นอกจากนี้ WTO ยังมีความตกลงหลายฝาย (Plurilateral Agreements) ซึ่งจะมีผลบังคับใชเฉพาะประเทศ
สมาชิกที่เขาเปนภาคีของความตกลงเทานั้น ความตกลงเหลานี้ ไดแก
1. ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
มีประเทศสมาชิกจํานวน 23 ประเทศเขารวมเปนภาคีของความตกลง มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดซื้อ
โดยรัฐเปนไปอยางเสรี เสมอภาค และโปรงใส โดยกําหนดใหการบังคับใชกฎหมายขอบังคับระเบียบพิจารณา
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อโดยรัฐเปนไปอยางเทาเทียมกันทั้งผูผลิตภายในและตางประเทศ
2. ความตกลงวาดวยการคาเครื่องบินพลเรือน
มีประเทศสมาชิกจํานวน 21 ประเทศเขารวมเปนภาคีของความตกลงโดยมีจุดประสงคเพื่อกําจัด
มาตรการการนําเขาเครื่องบินทุกประเภท นอกเหนือจากเครื่องบินที่ใชในกิจการทหารและยังครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑอื่นๆ เช น เครื่ องยนต และชิ้ นส วนเครื่ องบิ น ส วนประกอบของแบบจําลองการบิน ความตกลง
ประกอบดวยกฎเกณฑในเรื่องการจัดซื้อ และสิ่งจูงใจในการซื้อเครื่องบินพลเรือนของรัฐบาล และการให
ความชวยเหลือดานการเงินแกธุรกิจการคาเครื่องบินพลเรือน
นอกจากความตกลงต า งๆ ข า งต น แล ว WTO ยั ง มี ม ติ รั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การค า และสิ่ ง แวดล อ ม
(Decision on Trade and Environment) ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม
(Committee on Trade and Environment: CTE) ขึ้นภายใต WTO
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศที่สําคัญภายใต WTO
การเขาเปนสมาชิก WTO นั้น สงผลใหไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกาการคาของ
WTO ซึ่งครอบคลุมทั้งการคาสินคาและการคาบริการ และเนื่องจากในขณะนี้ WTO มีสมาชิกถึง 153 ประเทศ
จึงอาจกลาวไดวากฎเกณฑการคาของ WTO เปรียบเสมือนกติกาการคาของโลกนั่นเอง โดยมีกฎเกณฑและ
กติกาที่สําคัญสรุปไดดังนี้
1) หลักหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคาของสมาชิกอื่น (Most-Favored-Nation Treatment)
หลักนี้หมายความวา หากสมาชิก WTO ใหสิทธิใดๆ กับสินคาของประเทศอื่น ก็จะตองใหสิทธิที่เหมือนกันกับ
สินคาอยางเดียวกันของสมาชิก WTO ทุกประเทศ เชน หากไทยเก็บภาษีนําเขารถเกงจากประเทศสหรัฐฯ ใน
อัตรารอยละ 50 ไทยก็จะตองเก็บภาษีนําเขากับรถเกงจากประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศในอัตราเดียวกับ
ที่เรียกเก็บจากสหรัฐฯ ดวย คือ รอยละ 50
2) หลั ก ห า มเลื อ กปฏิ บั ติ ร ะหว า งสิ น ค า นํ า เข า และสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ (National
Treatment) WTO หามประเทศสมาชิกเลือกปฏิบัติระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศและสินคาที่นําเขาจาก
ประเทศสมาชิก เชน สมมติวาประเทศไทยเก็บภาษีสรรพสามิตรถเกงที่ผลิตในประเทศในอัตรารอยละ 20
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ประเทศไทยก็จะตองเก็บภาษีสรรพสามิตกับสินคารถเกงที่นําเขาจากประเทศสมาชิก WTO เชน สหรัฐฯ หรือ
ญี่ปุนในอัตรารอยละ 20 เชนดวย กลาวโดยสรุปหลักหามเลือกปฏิบัติก็คือ หากสมาชิกใหสิทธิอยางใดกับสินคา
ที่ผลิตภายในประเทศของตน ก็จะตองใหสิทธิอยางเดียวกันนั้นกับสินคาชนิดเดียวกันของประเทศสมาชิกอื่น
ของ WTO ดวย
3) หลักหามจํากัดการนําเขาหรือสงออกสินคาโดยใชโควตา (Quantitative Restriction) WTO
หามสมาชิกจํากัดการสงออกหรือนําเขาสินคาโดยใชโควตา เนื่องจากเปนมาตรการที่ไมโปรงใส ไมมีความ
แนนอน อยางไรก็ตาม WTO อนุญาตใหจํากัดการนําเขาหรือสงออกโดยเก็บภาษีนําเขาหรือสงออกได แต
ประเทศที่นําเขาจะตองไมเก็บภาษีนําเขาสูงกวาอัตราที่ผูกพันไว
4) หลักหามเรียกเก็บภาษีนําเขาสูงกวาที่ผูกพันไว ในตอนเขาเปนสมาชิก WTO แตละประเทศจะ
ลดภาษีนําเขาสินคาทั้งสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม และใหสัญญาผูกพันวาจะไมเรียกเก็บภาษีนําเขา
จากสินคาของประเทศสมาชิกอื่นในอัตราที่สูงกวาที่ตนไดผูกพันไว เชน สมมติวาประเทศไทยใหสัญญาผูกพัน
อัตราภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังในอัตรารอยละ 20 ใน WTO ก็หมายความวาไทยสามารถเรียกเก็บภาษี
นําเขาสินคารองเทาหนังจากประเทศสมาชิก WTO ไดสูงสุดในอัตราไมเกินรอยละ 20 แตไทยสามารถเก็บภาษี
สินคาดังกลาวในอัตราที่ต่ํากวาที่ผูกพันไวได
5) มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping)
ในการคาระหวางประเทศ อาจมีกรณีที่ผูสงออกสินคาสงสินคาไปขายในตางประเทศในราคา (Export
Price) ที่ต่ํากวาราคาที่ขายภายในประเทศของตน (Normal Value) หรือที่เรียกวา การทุมตลาด (Dumping)
เชน ผูผลิตสินคาโทรทัศนในประเทศ A สงออกสินคาโทรทัศนมาประเทศไทยในราคาเครื่องละ 2 หมื่นบาท
ในขณะที่ข ายสิ นค าดั งกล าวภายในประเทศ A ราคา 3 หมื่ นบาท การกระทํ าดั งกล าวถื อเป น การปฏิ บั ติ
ทางการคาที่ไม เป นธรรม และมี ผ ลให อุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนําเขาไดรับความเสียหาย และ
กอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการคาของประเทศคูแขงขัน
ดังนั้น WTO จึงอนุญาตใหประเทศผูนําเขาที่ถูกทุมตลาดสามารถเก็บภาษีเพื่อตอบโตการทุมตลาดได
แตจะตองเปนไปตามกฎเกณฑกติกาที่ WTO กําหนดไวเทานั้น และไมสามารถเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด
ตามอําเภอใจได โดยผูประกอบการของประเทศผูนําเขา สามารถยื่นคํารองขอตอหนวยงานที่รับผิดชอบให
ไตสวนวาสินคาที่นําเขามีการทุมตลาดหรือไม ซึ่งในกรณีของประเทศไทย สามารถยื่นคํารองไดที่กรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดยประเทศผูนําเขาจะตัดสินใหเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตอเมื่อพิจารณา
ไดวา
1. มีการทุมตลาดในสินคาที่ถูกยื่นขอใหไตสวนจริง
2. มีความเสียหายเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมภายในประเทศผูนําเขา
3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุมตลาด
ทั้งนี้ ประเทศที่เรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดจะเรียกเก็บไดไมเกิน 5 ป และผูมีสวนไดเสีย ไดแก
ผูสงออกหรือผูนําเขาซึ่งอยูภายใตการไตสวน รัฐบาลประเทศของผูสงออก หรือผูผลิตสินคาที่เหมือนกันหรือ
ประเภทเดียวกันของประเทศผูนําเขา สามารถยื่นขอทบทวนเพื่อยุติการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด หรือลด
หรือเพิ่มภาษีอากรตอบโตการทุมตลาดที่เรียกเก็บได แตจะตองมีเหตุผลและขอมูลสนับสนุนดวย
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6) มาตรการตอบโตการอุดหนุน (Subsidies and Countervailing Measures)
การอุดหนุน คือ การที่รัฐใหความชวยเหลือ/สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมตอภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการสงออกสินคาไปตางประเทศ หรือลดปริมาณการนําเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิ การใหความชวยเหลือ
ทางการเงินกับผูประกอบการของตน โดยการลดหรือยกเวนภาษี การใหเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราในตลาด
เปนตน
WTO แบงการอุดหนุนออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การอุดหนุนตองหาม (Prohibited subsidies) ไดแก การอุดหนุนเพื่อการสงออกและ
การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขใหใชสินคาในประเทศมากกวาสินคานําเขา
2. การอุดหนุนที่ทําไดแตอาจถูกตอบโต (Actionable subsidies) WTO อนุญาตใหสมาชิกทํา
ได แตหากสงผลกระทบตอสมาชิกอื่น ก็อาจถูกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน (CVD) หรือถูกฟอง
ใน WTOได
การที่ WTO จํากัดรูปแบบการอุดหนุนที่ทําใหเกิดผลกระทบตอประเทศอื่น จึงทําใหประเทศที่พึ่งพา
การสงออก เชน ประเทศไทย ซึ่งมีเงินทุนนอยในเรื่องการอุดหนุนเมื่อเทียบกับประเทศใหญๆ ซึ่งมีกําลังทุน
มากกว า ได รั บ ประโยชน จ ากการที่ WTO กํ า หนดให ป ระเทศสมาชิ ก ต อ งจํ า กั ด ขอบเขต และวิ ธี ก ารให
การอุดหนุน
อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกไมสามารถใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนไดตามอําเภอใจ โดย WTO
ไดกําหนดหลักเกณฑ การใชมาตรการตอบโตการอุดหนุนวาจะใชไดเมื่อมีเงื่อนไขครบ 3 ขอดังนี้
1. มีการอุดหนุนทางการเงินที่รัฐบาลใหเปนการเฉพาะเจาะจงตอบริษัท/อุตสาหกรรม/ภูมิภาคใน
ประเทศตน
2. ผูไดรับการอุดหนุนไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ ของรัฐ
3. อุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนําเขาไดรับความเสียหายจากผลของการนําเขาสินคาที่ไดรับ
การอุดหนุน
7) มาตรการปกปอง (Safeguard Measure)
มาตรการปกป อ งหรื อ มาตรการ Safeguard เป น มาตรการทางการค า ที่ ป ระเทศผู นํ า เข า ใช ใ น
การคุมครองอุตสาหกรรมภายในที่ไดรับความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะไดรับความเสียหายจากการนําขาที่
เพิ่ม มากขึ้นมากกว าปกติ ซึ่ ง WTO อนุ ญาตใหประเทศสมาชิกใชได หากมีการทะลักของสินคานําเขาซึ่ง
กอใหเกิดหรือคุก คามที่ จะก อให เกิ ดความเสียหายรายแรงตออุตสาหกรรมภายในประเทศที่ผ ลิตสินคาที่
คลายคลึงหรือที่แขงขันกันโดยตรง
ในขณะที่การเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดและอากรตอบโตการอุดหนุนเปนเครื่องมือในการตอบโต
สินคานําเขาที่ทุมตลาดหรืออุดหนุนซึ่ง WTO ถือวาไมชอบธรรม มาตรการปกปองหรือ Safeguard เปนกลไก
ที่ชวยปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนการชั่วคราว ซึ่งเปนมาตรการที่ชวยรองรับการเปดตลาดของ
ประเทศ และใหโอกาสอุตสาหกรรมภายในไดมีเวลาปรับตัว เพื่อใหสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได 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 หรือความตกลงสองฝายอื่นๆ ซึ่งใชบังคับกับสินคา
นําเข าเฉพาะจากประเทศคู ภาคี และใชกับสินคาที่อยูใ นรายการสินคาลด/เลิกอากรศุล กากร
ระหวางกัน
WTO ไดกําหนดกฎกติกาที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามหากจะใชมาตรการปกปอง อาทิเชน
จะตองมีกระบวนการไตสวนที่เปนธรรมและชัดเจนกอนที่จะใชมาตรการได การใชมาตรการสามารถทําไดโดย
การขึ้นอากรขาเขาที่มากกวาอัตราที่ตกลงกันไวใน WTO หรือการจํากัดปริมาณการนําเขาของสินคา และ
จะตองใชมาตรการปกปองกับทุกประเทศที่สงออกสินคาที่คลายกันหรือแขงขันกันโดยตรง ยกเวนแตไดรับ
การยกเวนตาม WTO เปนตน เชน หากไทยจะใชมาตรการปกปองโดยขึ้นภาษีนําเขากับสินคารองเทาหนังที่
นําเขาจากจีน ก็จะตองขึ้นภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังจากสมาชิกทุกประเทศดวย โดยไมสามารถขึ้นภาษีกับ
สินคารองเทาหนังจากจีนประเทศเดียวได
---------------------------------------------------ที่มา:

สํานักยุทธศาสตรการเจรจาการคา
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
มกราคม 2555

http://www.dtn.go.th
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