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The hierarchy of institutions in the trading system
1. Multilateral arrangements.  Arrangements covered by the World Trade 

Organization and accepted by its 153 Members

2. Plurilateral arrangements.  Arrangements concluded by a subgroup of 

WTO Members. An example is the WTO Agreement on Government 

Procurement.

3. Regional trading arrangements (RTAs)  Free trade area, customs union, 

and more ambitious arrangements accepted by a group of countries, e.g. 

AFT, ASEAN and MERCOSUR RTAs are under WTO Supervision.

4. Preferential trading arrangements with low-income countries.  The 

Lome Convention (now the Cotonou Agreement) for the African, 

Caribbean and Pacific States associated with the European Community, the 

Generalized System of Preferences (GSP) and the Global System of Trade 

Preferences (GSTP) are examples of such preferential arrangements.

5. National regulations and procedures. The arrangements listed above 

usually have to be implemented by national regulations.  Thus, there are 

national regulations and procedures based on the internationally agreed 

trade rules and those that result from a government’s unilateral action.



องคก์ารการคา้โลก
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ไทยไดป้ระโยชน์อะไรจาก WTO

• economies of scale
• กฎหมายเหนือกฎหมู่
• transparency and predictability
• welfare
• dispute settlement
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ความส าเร็จในการเจรจาทั้ง 8 รอบของแกตต์ในการลดภาษศุีลกากร ระหว่าง ค.ศ. 1947-1994



ความพยายามในการยกร่างข้อบทของแกตต์เพือ่ก าหนดกติกา
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หลกัพ้ืนฐานของแกตตแ์ละ WTO
• ประเทศสมาชิกตอ้งใชม้าตรการทางการคา้โดยเสมอภาคอยา่งไม่

เลือกประติบติั (Non-Discrimination) MFN + NT
• มาตรการทางการคา้จะตอ้งมีความโปร่งใส (transparency)
• หลกัคุม้ครองผูผ้ลิตภายในดว้ยภาษีศุลกากรเท่านั้น  
• มาตรการคุม้กนัชัว่คราว
• ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม (fair competition) 
• อนุญาตใหมี้การรวมกลุ่มทางการคา้
• กระบวนการยติุขอ้พิพาททางการคา้ (trade dispute settlement 

mechanism) 
• สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลงัพฒันา (S&D)



การเจรจาการค้าพหุภาคใีนกรอบของแกตต์ที่ผ่านมา 8 รอบ
การเจรจาในยุคแรก (เนน้การลดภาษีศุลกากรเป็นหลกั)
รอบที่ 1 1947 นครเจนีวา  รอบที่ 3 1951 เมือง Torquay องักฤษ  
รอบที่ 2 1949 เมือง Annecy ฝร่ังเศส รอบที่ 4 1955-1956 นครเจนีวา
รอบที่ 5 (Dillon Round) 1960-1962 นครเจนีวา 

การเจรจาในยุคทีส่อง (เร่ิมน ามาตรการกีดกนัการคา้มาเจรจา หรือ NTB แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ)
รอบที่ 6 (Kennedy Round) 1964-1967 นครเจนีวา
รอบที่ 7 (Tokyo Round) 1973-1979 กรุงโตเกียว ญ่ีปุ่น

การเจรจาในยุคสุดท้าย (เป็นการเจรจาท่ีครอบคลุมปัญหาอุปสรรคทางการคา้ท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด)
รอบที่ 8 (Uruguay Round) 1986-1993 เปิดเจรจาท่ีเมือง Punta del Este อุรุกวยั แต่การ
เจรจาจริงๆ เกิดข้ึนท่ีนครเจนีวา รวมระยะเวลา 7 ปี 



ผลการเจรจารอบอุรุกวยัและจดัตั้ง WTO
1. การเปิดตลาด 6 เร่ือง คือ

1.1 ใหมี้การลดหรือเลกิภาษีศุลกากร เพ่ือใหก้ารคา้ของโลกมีความเสรียิง่ข้ึน
1.2  ใหมี้การลดหรือเลิกการใชม้าตรการทางการค้าทีม่ใิช่ภาษีศุลกากร (NTB) ซ่ึงเป็นอุปสรรค 

ต่อการคา้
1.3 ใหก้ารค้าสินค้าเกษตรเป็นไปโดยเสรี มีระเบียบวนิยัมากข้ึน โดยพยายามใหก้ารคา้สินคา้

เกษตรใหเ้ขา้มาอยูใ่นกรอบแห่งกฎขอ้บงัคบัของแกตตซ่ึ์งจะตอ้งปรับปรุงใหเ้ขม้แขง็และ
น ามาใชป้ฏิบติัอยา่งไดผ้ล รวมทั้ง ยงัปรับปรุงสภาวะการแข่งขนัใหมี้ความเป็นธรรม โดย
การลดการอุดหนุนทั้งการอุดหนุนภายในและการอุดหนุนการส่งออก

1.4 ใหก้ารค้าส่ิงทอและเส้ือผ้าเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของแกตตโ์ดยอยูบ่นรากฐานของกฎขอ้บงัคบั
และระเบียบวนิยัของแกตตซ่ึ์งจะตอ้งปรับปรุงใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึนเพ่ือใหก้ารคา้ส่ิงทอและ
เส้ือผา้เป็นไปอย างเสรี

1.5 ใหมี้การเจรจาลดหรือเลิกมาตรการต่างๆ ทั้งดา้นภาษีศุลกากร และท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรของ
สินคา้เกษตรในประเทศเขตร้อน เพ่ือใหก้ารคา้ด าเนินไปอยา่งเสรีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศก าลงัพฒันา

1.6 ใหมี้การเจรจาลดหรือเลิกมาตรการต่างๆ ทั้งดา้นภาษีศุลกากร และท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรของ
สินคา้จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนน้สินคา้ประมงและแร่ธาตุ



ผลการเจรจารอบอุรุกวยัและจดัตั้ง WTO
2. กฎระเบียบทางการคา้ 6 เร่ือง คือ

2.1 เพ่ือทบทวนบทบญัญติัและระเบียบวนิยัของแกตตใ์หก้ระชบัรัดกมุยิง่ข้ึน
2.2 เพ่ือปรับปรุง ท าความเขา้ใจ หรือขยายความตกลงยอ่ยต่างๆ ท่ีไดเ้จรจากนัในรอบ

โตเกียวใหช้ดัเจนข้ึน
2.3 เพ่ือปรับปรุง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชม้าตรการคุม้กนัท่ีชดัเจนและ

โปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างระบบแกตตใ์หเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน
2.4 เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกบัการใหก้ารอุดหนุนและการใชม้าตรการตอบโต้ ใหมี้

ความชดัเจนและเป็นธรรม
2.5 เพื่อปรับปรุง และเสริมสร้างกฎขอ้บงัคบัและวธีิปฏิบติัในกระบวนการยติุขอ้พิพาทให้

เขม้แขง็ยิง่ข้ึน
2.6 ปรับปรุงการด าเนินงานของระบบแกตต ์โดยการเสริมสร้างระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน เพื่อใหส้ามารถติดตามนโยบายและวิธีปฏิบติัทางการคา้ของภาคีแกตต์
ไดโ้ดยสม ่าเสมอ



ผลการเจรจารอบอุรุกวยัและจดัตั้ง WTO
3. ประเดน็ใหม่ทางการคา้ 3 เร่ือง คือ

3.1   สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ เพื่อใหมี้การจดัท าขอ้บงัคบัและ
กฎเกณฑต่์างๆ ข้ึนใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อลดอุปสรรคและการบิดเบือน
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ โดยค านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมการ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยฺสินทางปัญญาใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพื่อแกไ้ขปัญหาการคา้สินคา้ปลอมแปลงระหวา่งประเทศ

3.2 มาตรการลงทุนท่ีเก่ียวกบัการคา้ เพื่อจดัท าร่างบทบญัญติัเพิ่มเติมจากมาตรา
ต่างๆ ของความตกลงแกตตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน เพื่อมิใหจ้  ากดัและ
บิดเบือนการคา้

3.3 การคา้บริการ เพื่อจดัท าร่างระเบียบกฎเกณฑส์ าหรับการคา้บริการระหวา่ง
ประเทศ ใหเ้ป็นไปอย างเสรีและเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมความเจริญทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ทุกประเทศ



ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตท่ีมี
ส่วนก าหนดขอบเขตการเจรจาของแกตต์

รอบท่ี 1 1947 นครเจนีวา                       
รอบท่ี 2 1949 เมือง Annecy ฝร่ังเศส       
รอบท่ี 3 1951 เมือง Torquay องักฤษ          
รอบท่ี 4 1955-6 นครเจนีวา                             
รอบท่ี 5 1960-2 นครเจนีวา (Dillon Round)

การใช้มาตรการทางภาษี                         

ประเทศที่มีบทบาททางการค้ามีจ ากดั          

การรวมตัวของยุโรปเพ่ือจัดตั้งสหภาพ

ศุลกากร

ประเทศก าลังพัฒนาเรียกร้องการจัดระเบียบเศรษฐกจิใหม่ (NIEO)

รอบที่ 6 1964-1967 การกดีกนัทางการค้าในรูปแบบใหม่

Kennedy Round สิ้นสดุสงครามเยน็                                                    

รอบที่ 7 1973-1979 การเงินระหว่างประเทศ

Tokyo Round วิกฤตน า้มัน                                                          

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ยุโรป ญ่ีปุ่น



ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตท่ีมี
ส่วนก าหนดขอบเขตการเจรจาของแกตต์

รอบที ่8  1986-1993 

Uruguay Round

มาตรา 301

มาตรา 301 Super 

มาตรา 301 Special

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการ

ผลิตของประเทศอุตสาหกรรม

โลกาภิวฒัน์

และ

เศรษฐกิจที่

ไรพ้รมแดน

อินเตอรเ์นต อีคอมเมสซ์

และ Digital Economy

กระแส FTA/RTA

การคา้บริการและ           

ทรพัยสิ์นทางปัญญา

การรวมตัวของ

ประเทศก าลังพัฒนา
บทบาทของภาคประชาสงัคม



หนา้ท่ีของ WTO
(1) อ านวยความสะดวกในการปฏบิัติตามความตกลงพหุภาคต่ีางๆ ของ WTO
(2) จัดให้มีการเจรจาที่เกี่ยวข้องกบัความตกลงของ WTO รวมถงึการเปิดเจรจา

รอบใหม่

(3) บริหารกระบวนการระงับข้อพิพาทและกลไกทบทวนนโยบายการค้า

(4) ติดตามสถานการณก์ารค้าระหว่างประเทศและจัดให้มีการทบทวนนโยบาย

ทางการค้าของสมาชิกอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางการค้าเสรี

(5) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาในด้านข้อมูล ข้อแนะน าเพ่ือให้

สามารถปฏบิัติตามพันธกรณไีด้อย่างเพียงพอตลอดจนท าการศึกษาประเดน็

การค้าที่ส  าคัญๆ

(6) ร่วมมือกนักองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World 
Bank) เพ่ือให้เกดิความเป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบายเศรษฐกจิที่
สอดคล้องกนั 



ที่ประชุมระดับ

รัฐมนตรี

คณะมนตรีใหญ่ 

(General Council)
คณะกรรมการ

ทบทวนนโยบาย

การค้า

องคก์รระงับข้อ

พิพาท

คณะมนตรีส าหรับ

การค้าสนิค้า

คณะมนตรีส าหรับสทิธิ

ในทรัพยส์นิทางปัญญา 

ที่เกี่ยวกบัการค้า

โครงสรา้งของ

WTO

คณะมนตรี

ส าหรับการค้า

บริการ



การประชุมระดบัรัฐมนตรี WTO 6 คร้ัง

(1)  การประชุมที่ประเทศสงิคโปร์ (9-13 ธนัวาคม ค.ศ. 1996)

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีมีมติให้ WTO ศึกษาประเดน็ทางการค้าใหม่ๆ (new issues) ได้แก่ 
การค้ากบัการลงทุน การค้ากบันโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

การอ านวยความสะดวกทางการค้า จึงเรียกประเดน็ใหม่ทางการค้าน้ีว่า Singapore Issues
นอกจากน้ันที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้ตกลงให้เปิดเสรีสนิค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะลด

ภาษีสนิค้า IT เหล่าน้ีให้เหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2000 ส าหรับประเทศอตุสาหกรรม และ

ภายในปี ค.ศ. 2005 ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา

(2)  การประชุมที่นครเจนีวา (18-20 พฤษภาคม ค.ศ. 1998)

รัฐมนตรีตกลงที่จะไม่เรียกเกบ็ภาษีศุลกากรจากการค้าผ่านการใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์

(electronic commerce) หรือที่เรียกว่า ปฏญิญาเร่ืองพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์
(3)  การประชุมที่เมืองซีแอตเติล (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999)

ประเทศพัฒนาแล้วต้องการให้เปิดการเจรจารอบใหม่ที่รวมเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่การค้า

กบัการลงทุน นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ การค้ากบัสิ่งแวดล้อม 

แรงงาน แต่การประชุมล้มเหลว โดยสมาชิกไม่สามารถตกลงกนัได้
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(4)  การประชุมที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา (9 -13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001)

ที่ประชุมได้มีมติเหน็ชอบให้เปิดเจรจาการค้ารอบใหม่ที่เน้นความส าคัญในเร่ืองการพัฒนา 

โดยเรียกช่ือว่า การเจรจารอบโดฮา (Doha Development Agenda) และก าหนดให้การเจรจา
สิ้นสดุภายใน วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2005 นอกจากน้ี ที่ประชุมยังได้มีมติเหน็ชอบเอกสาร

สดุท้าย 3 ฉบับ กอร์ปด้วย แถลงการณร่์วมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ข้อ
ตัดสนิใจเร่ืองการปฏบิัติตามพันธกรณ ี(Decision on Implementation-Related Issues and
Concerns) และแถลงการณเ์ร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาและการสาธารณสขุ (Declaration on the 
TRIPS Agreement and Public Health)

(5)  การประชุมที่เมืองแคนคูน ประเทศเมก็ซิโก (10-14 กนัยายน ค.ศ. 2003)

ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติในการเจรจาเร่ืองการเปิดเสรีการค้าสนิค้าเกษตร ประเดน็เร่ือง 

Singapore Issues ทั้งข้อโต้แย้งที่ว่าสมาชิก WTO จะยอมให้น ามาเจรจาในรอบโดฮานี้หรือไม่ 
และหากยอมให้น าเข้ามาเจรจาแล้วจะถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจารอบโดฮาในลักษณะ

ของ single undertaking หรือไม่ ซ่ึงทั้งสองประเดน็น้ีเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้การประชุมคร้ังนี้

ล้มเหลว
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(6) การประชุมที่ฮ่องกง (13-18 ธนัวาคม ค.ศ. 2005)

ที่ประชุมสามารถหาฉันทามติในการรับรองร่าง Ministerial Declaration โดยสมาชิกยนืยัน

เจตนารมณท์ี่จะเจรจารอบโดฮาให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2006 โดย

ได้ก าหนดกรอบและรูปแบบการเจรจารอบโดฮาในรายละเอยีดที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะมี

ผลผูกพันให้สมาชิกยอมเปิดตลาด ลดภาษีศุลกากรและลดมาตรการกดีกนัการค้า รวมทั้ง

ลดการอดุหนุนสนิค้าเกษตรจากภาครัฐ การเปิดตลาดสนิค้าอตุสาหกรรม (NAMA) เปิด
ตลาดการค้าบริการ การให้ความช่วยเหลือประเทศผู้ผลิตฝ้ายที่ยากจนและได้รับความ

เดือดร้อนจากการอดุหนุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว การให้การปฏบัิติที่พิเศษและแตกต่าง

กบัประเทศก าลังพัฒนา (S&D) การสร้างความชัดเจนของทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่กี่ยวกบั

การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์และภมูิปัญญาดั่งเดิม การค้าและสิ่งแวดล้อม การ

อ านวยความสะดวกการค้า กฏเกณฑท์างการค้า การปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาท 

ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และ Aid for Trade เป็นต้น
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ความตกลงทีอ่ยู่ภายใต้ WTO
FINAL ACT + MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WTO

(umbrella agreement)

ANNEX 1A MULTILATERAL AGREEMENTS ON TRADE IN GOODS

GATT 1994 & GATT 1947 + 6 Understandings + Marrakesh Protocol to GATT 1994 + 

Agreement on Agriculture + Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures + Agreement on Textiles and Clothing + Agreement on 
Technical Barriers to Trade + Agreement on Trade-Related Investment Measures 
(TRIMs) + Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-
dumping) + Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994 
(Customs valuation) + Agreement on Preshipment Inspection + Agreement on Rules 
of Origin + Agreement on Import Licensing Procedures + Agreement on Subsidies 
and Countervailing Measures + Agreement on Safeguards 

Annex 1B GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)

Annex 1C TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS (TRIPS)

ANNEX 2 UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES 
GOVERNING THE SETTLEMENT OF   DISPUTES                        
(peaceful settlement of trade conflicts)

ANNEX 3 TRADE POLICY REVIEW MECHANISM (transparency)

ANNEX 4 PLURILATERAL TRADE AGREEMENTS



การวางกลยุทธใ์นการใช้กลไกยุติข้อพิพาทของ 

WTO เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการเจรจาต่อรอง



วกิฤติเศรษฐกิจและการกีดกนัทางการคา้

• ในภาวะวิกฤติท่ีเศรษฐกิจโลกก าลงัถดถอยขณะน้ี มีแนวโนม้ท่ีประเทศต่างๆ 
จะหนัมาใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการน าเขา้และ
หนัมาใชสิ้นคา้ท่ีผลิตภายในประเทศแทน โดยไม่สนใจวา่มาตรการปกป้อง
ทางการคา้เหล่าน้ีจะขดักบักฎเกณฑท์างการคา้ระหวา่งประเทศกต็าม ส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาการชลอตวัการส่งออกของไทยยงัประเทศเหล่านั้น

• การคา้ระหวา่งประเทศมีนยัส าคญัต่ออตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
เป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากสดัส่วนของการส่งออกและการน าเขา้สินคา้ต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)

• ดว้ยเหตุน้ีทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยคงตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบั
มาตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศคู่คา้ของเรา ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย



วกิฤติเศรษฐกิจและการกีดกนัทางการคา้
• ในอดีตท่ีผา่นมาเม่ือมีปัญหาทางการคา้เกิดข้ึน รัฐบาลไทยมกัใชว้ิธีการเจรจา

ต่อรองทางการทูตเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา  ทั้งน้ี การเจรจา 
(negotiation) ซ่ึงรวมถึงการปรึกษาหารือ (consultation) และการ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น   (exchange of views) นั้น ถือวา่เป็นวิธีปรกติใน
ทางการทูตท่ีใชเ้พื่อกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ จึงไดรั้บการ
ยอมรับวา่ การเจรจา เป็นความพยายามพื้นฐานขั้นแรกในการยติุขอ้พิพาท 

• อยา่งไรกต็ามโดยท่ีประเทศคู่คา้ส่วนใหญ่ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจต่อไทย
ลว้นเป็นสมาชิกของ WTO ดงันั้นการแกปั้ญหามาตรการกีดกนัทางการคา้ต่อ
สินคา้ส่งออกของไทยในบริบทของการคา้พหุภาคีในกรอบของ WTO จึง
น่าจะถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพือ่เสริมอ านาจต่อรอง ของไทยกบั
ประเทศคู่คา้เหล่านั้น 



กลไกระงบัขอ้พิพาทของ WTO
ในการเจรจารอบอุรุกวยั ภาคีแกตตมี์ฉนัทามติใหค้วามเห็นชอบ
บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยกฎเกณฑแ์ละวธีิพิจารณาเก่ียวกบัการระงบั
ขอ้พิพาท (Understanding on Rules and Procedures governing the 
Settlement of Disputes หรือเรียกยอ่ๆ วา่ DSU: Disputes Settlement 
Understanding) ซ่ึงถือวา่เป็นการแกไ้ขปรับปรุงกลไกยติุขอ้พิพาท
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งท่ีไม่เคยมีองคก์รระหวา่งประเทศใดๆ 
ประสบส าเร็จมาก่อน 
DSU เป็นการประมวลกฎเกณฑข์องการระงบัขอ้พิพาทจากแนว
ปฏิบติัตามจารีตประเพณีของแกตตม์าบญัญติัใหเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน



ข้อจ ากดัของประเทศก าลงัพฒันาในการใช้ประโยชน์
จากกลไกยุตข้ิอพพิาทของ WTO

ความส าเรจ็ของกลไกยุติข้อพิพาทในกรอบ WTO ว่าเป็นการปรับเปล่ียน

กระบวนทศัน์ใหม่ หรือเป็น paradigm shift ของกฎหมายเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้การจัดระเบียบทางการค้าเกดิความเป็นธรรมมากขึ้น

ตามล าดับ

แม้ระบบกฎหมายของ WTO จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นกจ็ริง แต่ประเทศ
ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมมากกว่ากจ็ะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีที่

เป็นผลจากการเจรจารอบอรุุกวัยมากกว่า ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก

กลไกยุติข้อพิพาทใหม่ของ WTO ด้วย ส่งผลให้สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 
ซ่ึงมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและทุนทรัพย์ สามารถแสวงหาประโยชน์

จากการใช้ความได้เปรียบทางกฎหมายและน ากลไกยุติข้อพิพาทของ WTO 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองเพ่ือเพ่ิมแรงกดดันต่อประเทศก าลังพัฒนา

ในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ มากกว่าที่ประเทศก าลังพัฒนาจะ

สามารถใช้ประโยชน์จาก WTO



สรุปข้อจ ากดัและปัญหาของประเทศก าลงัพฒันาในการใช้
ประโยชน์จาก DSU

• กลไกยติุขอ้พิพาทของ WTO มีความซบัซอ้นมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
แกตต ์จึงท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ - เสียเปรียบมากข้ึนระหวา่งประเทศก าลงั
พฒันากบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุน้ีประเทศก าลงัพฒันาตอ้งศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนของกลไกยติุขอ้พิพาทของ WTO
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจและเห็นช่องทางท่ีจะจดัท ายทุธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน

• ปัญหาขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณของประเทศก าลงั
พฒันาในการวา่จา้งทนายความเพื่อด าเนินการทางกฎหมายในกระบวนการ
ฟ้องร้อง

• การบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศเพือ่ใหผู้แ้พค้ดตีอ้ง
ปฏิบติัตามค าตดัสินของ Panel และ Appellate Body โดยอาศยัระบบท่ีอาศยั
การบงัคบักนัเอง (self enforcing agreement) ส่งผลใหป้ระเทศผูร้้องเรียนตอ้ง
รับภาระในการคอยติดตาม 



สรุปข้อจ ากดัและปัญหาของประเทศก าลงัพฒันาในการใช้
ประโยชน์จาก DSU

• อ านาจเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศนอกกรอบ WTO ท่ีอาจเขา้มามี
ส่วนท าใหป้ระเทศก าลงัพฒันาหวาดกลวัและตดัสินใจไม่ยกเร่ืองมาตรการกีด
กนัทางการคา้ของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจข้ึนร้องเรียนในกรอบของ 
WTO ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมิติทางเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศท่ีเกรง
วา่สหรัฐฯ และสหภาพยโุรปจะยกสิทธิประโยชน์ทางการคา้ (GSP) หรือ
ความสมัพนัธ์ทวิภาคีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกดดนัประเทศก าลงัพฒันา

• ความไม่พร้อมของบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากการด าเนินคดีใน 
WTO จ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัผูช้  านาญกฎหมายเฉพาะดา้นท่ีตอ้งมีความรู้ทั้งสาขา
กฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ และยงัตอ้งมี
ความรู้ทางธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศท่ีดีพอท่ีจะวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง
เพื่อใชป้ระกอบในการต่อสูค้ดี



สรุปข้อจ ากดัและปัญหาของประเทศก าลงัพฒันาในการใช้
ประโยชน์จาก DSU

ทศันะคติของประเทศก าลงัพฒันาท่ีไม่ยอมรับการใชป้ระโยชน์จากกลไกยติุ
ขอ้พิพาทของ WTO ในการแกไ้ขความขดัแยง้ทางการคา้ ซ่ึงจะแตกต่างจาก
แนวคิดของประเทศพฒันาแลว้ต่างยอมรับวา่การใชป้ระโยชน์จากกลไกยติุขอ้
พิพาทของ WTO เพื่อแกไ้ขความขดัแยง้ทางการคา้เป็นแนวคิดสร้างสรรคใ์น
การยติุขอ้พิพาทในระดบัทวิภาคีและป้องกนัมิใหข้อ้พิพาทดงักล่าวลุกลามจน
ไปท าลายความส าพนัธ์ระหวา่งประเทศในมิติอ่ืน ทศันะคติเช่นน้ีช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนใหป้ระเทศพฒันาแลว้สามารถพฒันาบุคคลากรของตนใหมี้
ศกัยภาพทางกฎหมายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมากข้ึน และสามารถน า WTO
มาใชเ้สริมอ านาจในการเจรจาระหวา่งประเทศไดมี้ประสิทธผลมากข้ึน



การหารือภายใต้มาตรา 22 การยุติข้อพิพาทภายใต้มาตรา 23

คู่กรณีน าเร่ือง

เข้าสู่

กระบวนการ 

ไต่สวนภายใต้

มาตรา 23

ขอหารือภายใต้มาตรา 23

คู่กรณีขอให้

จัดตั้ง Panel เพ่ือ
ไต่สวนข้อพิพาท

CONTRACTING PARTIES พิจารณา
ให้ความเหน็ชอบรายงานของ Panel

คู่กรณี

สามารถตก

ลงกนั

คู่กรณสีามารถตกลง

กนั

ผู้ถูกกล่าวหายอมปฎิบัติตาม

ค าตดัสนิของ Panel CONTRACTING PARTIES ให้ความเหน็ชอบการตอบ
โต้ทางการค้า ในกรณทีี่ไม่ยอมปฎิบัตติามค าตดัสนิของ

Panel

กระบวนการยุติขอ้พพิาทของแกตต์



การหารือภายใตม้าตรา 22 การยุติขอ้พิพาทภายใตม้าตรา 23

คู่กรณีน าเร่ืองเข้าสู่

กระบวนการไต่สวน

ภายใต้มาตรา 23

ขอหารือภายใตม้าตรา 23

คู่กรณีขอให้ DSB จัดต้ัง Panel
เพ่ือไต่สวนข้อพิพาท

DSB พิจารณาให้ความเหน็ชอบ

รายงานของ Panel และ AB

กลไกยุติขอ้พพิาทของ WTO

คู่กรณสีามารถ

ตกลงกนั
คู่กรณี

สามารถตก

ลงกนั

ประเทศผู้ถูกกล่าวหา

ยอมปฎิบัติตามค า

ตัดสนิของ Panel DSB ให้ความเหน็ชอบการตอบโต้ทางการค้า ในกรณีที่ไม่ยอม

ปฎิบัติตามค าตัดสนิของ Panel และ AB

กระบวนการไต่สวนของ Panel
ในกรณีที่ไม่มี

การอุทธรณ์ให้

ส่งรายงานของ 

Panel ให้ DSB
พิจารณา

คู่กรณอีุทธรณ์

จัดต้ังองค์คณะอุทธรณ์ (AB) เพ่ือ
พิจารณาประเดน็กฎหมาย

กระบวนการไต่สวนของ AB

(RPT) ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฎิบัติตามค าตัดสนิของ Panel

60 วัน

3 หรือ 6 เดือน

3 เดือน

90 วัน

60 วัน

30 วัน



การหารือภายใต้มาตรา XII การยุติข้อพพิาทภายใต้มาตรา XXIII

คู่กรณีน าเร่ืองเขา้สู่
กระบวนการไต่สวน
ภายใตม้าตรา 23

ขอหารือภายใต้มาตรา XXIII

คู่กรณีขอให้ DSB จดัตั้ง Panel
เพื่อไต่สวนขอ้พิพาท

DSB พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
รายงานของ Panel และ AB

กลไกยุติข้อพพิาทของ WTO

คู่กรณี
สามารถ ตก
ลงกนั

คู่กรณี
สามารถ
ตกลงกนั

ประเทศผูถู้กกล่าวหา
ยอมปฎิบติัตามค า
ตดัสินของ Panel

DSB ใหค้วามเห็นชอบการตอบโตท้างการคา้ ในกรณีท่ีไม่ยอม
ปฎิบติัตามค าตดัสินของ Panel และ AB

กระบวนการไต่สวนของ  Panel

ในกรณีท่ีไม่มีการ
อุทธรณ์ใหส่้ง
รายงานของ Panel
ให ้DSB พิจารณา

คู่กรณีอุทธรณ์

จดัตั้งองคค์ณะอุทธรณ์ (AB) เพื่อ
พิจารณาประเดน็กฎหมาย กระบวนการไต่

สวนของ  AB

(RPT) ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งปฎิบติัตามค าตดัสินของ Panel

60 วนั

3 หรือ 6 
เดือน

3 เดือน

60 วนั

30 วนั

90 วนั



องคก์รมหาชนเพื่อการบริหาร
การระงบัขอ้พิพาทใน WTO

หน่วยงาน
ภาครัฐ

คณะผูแ้ทนไทย
ประจ า WTO 
ณ นครเจนีวา

หน่วยงาน
ภาคเอกชน
และสมาคม

การต่อสู้ทางกฎหมายภายใต้
กระบวนการยติุขอ้พิพาท              

ของ WTO

ACWL



การหารือภายใต้มาตรา XXII หรือ
ขอใช้การยุติข้อพพิาทภายใต้มาตรา XXIII

ขอหารือภายใต้มาตรา XXIII

คู่กรณีขอให้ DSB จดัตั้ง Panel เพื่อ
ไต่สวนขอ้พิพาท

DSB พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานของ
Panel และ AB

กลไกยุติข้อพพิาทของ WTO

คู่กรณีตกลงได้

ประเทศผูถู้กล่าวหายอม
ปฎิบติัตามค าตดัสินของ
Panel และ AB

DSB ใหค้วามเห็นชอบการตอบโตท้างการคา้ ในกรณี ท่ีไม่ยอม
ปฎิบติัตามค าตดัสินของ Panel และ AB

กระบวนการไต่สวนของ  Panel และ
กระบวนการไต่สวนของ AB

(RPT) ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้ง
ปฎิบติัตามค าตดัสินของ Panel
และ AB

การติดตามเพ่ือตรวจสอบมาตรการ
ทางการคา้โดยภาคเอกชน หรือภาครัฐ

การติดตามเพื่อตรวจสอบการแกไ้ขมาตรการกีดกนัทาง
การคา้ใหเ้ป็นไปตามค าตดัสิน

ขั้นตอนที ่1

ขั้นตอนที ่2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที ่4

การติดตามเฝ้าระวงั

การกล่าวหา

การต่อสู้ทาง
กฎหมายในการ
ไต่สวนโดย 
Panel และ AB

การปฏิบติั
ตาม
ค าวินิจฉยั

ขั้นตอนท่ี 4


