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กระบวนการระงบัขอพิพาท 

1. กระบวนการระงับขอพิพาทในองคการการคาโลก 

กระบวนการระงับขอพิพาทนับไดวาเปนกลไกที่สําคัญที่สุดสําหรับองคการการคาโลก  เพราะ
หากปราศจากกระบวนการดังกลาวแลว ความตกลงพหุภาคีดานการคาก็คงไมมีความหมายเพราะการที่
ประเทศสมาชิกจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงจะไมมีบทลงโทษแตอยางใดซึ่งจะทําใหองคการ
การคาโลกไมตางไปจากเวทีการคาอ่ืนๆ เชน เอเปค ที่การเปดเสรีทางการคาหรือการลงทุนอยูบน
พื้นฐานของความสมัครใจเทานั้นทําใหขอตกลงไมมีนัยสําคัญตอรัฐสมาชิกเทาใดนัก 

กลไกการระงับขอพิพาทในองคการการคาโลกมี 4 ขั้นตอนหลักดังตอไปนี้ 

ก) การหารือ - กอนที่สมาชิกจะตัดสินใจเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ  
จะตองหารือกันกอน  โดยคําขอหารือจะตองทําเปนลายลักษณอักษร ระบุถึงมาตรการที่เปนประเด็นขอ
พิพาท และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งฝายที่ถูกหารือจะตองตอบคําขอภายใน 10 วัน และจัดใหมีการ
หารือภายใน 30 วัน หลังจากไดรับคําขอ หากไมมีการหารือภายใน 30 วัน ประเทศที่ขอหารือสามารถ
ขอใหต้ังคณะผูพิจารณา (Panel) เพื่อพิจารณาตัดสินคดีไดเลย  ประมาณสามในสี่ของกรณีขอพิพาทจะ
จบลงในขั้นตอนของการหารือ 

ข) คณะผูพิจารณา - ในกรณีที่ขอพิพาทไมสามารถยุติไดจากการหารือ  คูกรณีสามารถยื่นคํา
ขอต้ังคณะผูพิจารณาไดโดยจะตองทําเปนลายลักษณอักษรระบุวามีการหารือหรือไม ขอเท็จจริง 
มาตรการที่เปนประเด็นแหงขอพิพาท และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  คณะผูพิจารณาโดยทั่วไปแลวจะมี
องคคณะ 3 คน เวนแตคูพิพาทตกลงใหมี 5 คน หากไมสามารถตกลงเลือกผูที่จะทําหนาที่เปนผู
พิจารณาไดภายใน 20 วัน  สมาชิกอาจขอใหผูอํานวยการใหญองคการการคาโลกคัดเลือกให สําหรับ
คดีระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว จะตองมีผูพิจารณาที่มาจากประเทศกําลัง
พัฒนา 1 คน หากประเทศกําลังพัฒนารองขอ  คณะผูพิจารณาจะตองพิจารณาคดีและทํารายงาน (Final 
Report) ใหเสร็จภายใน 6 เดือน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จภายในกําหนดดังกลาว จะตอง
รายงานตอองคกรระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB) อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีและทํารายงานจะตองไมเกิน 9 เดือน DSB จะตองรับรองรายงานดังกลาวภายใน 60 วันนับ
แต Panel เวียนรายงานใหสมาชิกพิจารณา เวนแต DSB มีมติเอกฉันทไมรับรอง หรือมีการอุทธรณคํา
ตัดสิน 
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ค) การอุทธรณ - ในกรณีที่สมาชิกที่เปนคูกรณีไมพอใจในคําตัดสินของคณะผูพิจารณา ก็
สามารถอุทธรณแกคณะอุทธรณ  (Appellate Body) ได ซึ่งมีสมาชิก 7 คนมาจากการคัดเลือกโดย
องคกรระงับขอพิพาทและมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป คณะอุทธรณมีองคคณะในการพิจารณา 3 คน 
และจะตองใชเวลาในการพิจารณาและทํารายงาน (Appellate Body Report) ไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่
แจงวาจะมีการอุทธรณถึงวันที่เวียนรายงานใหสมาชิกพิจารณา การอุทธรณทําไดเฉพาะประเด็นขอ
กฎหมายเทานั้น และองคกรระงับขอพิพาทจะตองรับรองรายงานภายใน 30 วันนับแต Panel เวียน
รายงานใหสมาชิกพิจารณา  ทั้งนี้ คณะอุทธรณอาจมีคําตัดสินที่เหมือนหรือตรงกันขามกับคําตัดสิน
ของคณะผูพิจารณา  หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงคําตัดสินในบางสวนตามผลการวิเคราะหทางดาน
กฎหมายก็ได  คําตัดสินของคณะอุทธรณเปนที่สิ้นสุดยกเวนสมาชิกมีฉันทามติที่จะไมรับรายงานของ
คณะอุทธรณ 

ง) มาตรการเยียวยา -  สมาชิกที่แพคดีจะตองปฏิบัติตามคําตัดสินของคณะผูพิจารณาหรือคณะ
อุทธรณทันทีหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (reasonable period of time) ซึ่งจะตองไมเกิน 15 เดือน 
หากไมสามารถทําไดจะตองเจรจากับสมาชิกที่ชนะคดีเพื่อใหการชดเชย (compensation) ที่เหมาะสม 
หากไมสามารถตกลงกันได สมาชิกที่ชนะคดีอาจขอใหองคกรระงับขอพิพาทอนุญาตใหงดเวนการให
สิทธิประโยชนทางการคาตามขอตกลงทางการคาที่มีอยู (suspend concessions) หรือใชมาตรการตอบ
โตทางการคา (retaliation) กับสมาชิกที่แพคดี ซึ่งองคกรระงับขอพิพาทจะตองอนุญาตภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่เหมาะสม เวนแตจะมีมติเอกฉันทไมอนุญาตตามคําขอ หากสมาชิกที่แพคดีเห็น
วาระดับการตอบโตไมเหมาะสม หรือตนไดปฏิบัติตามคําตัดสินแลว สมาชิกที่แพคดีมีสิทธิขอใหคณะ
ผูพิจารณาทําการพิจารณาประเด็นดังกลาวได โดยตองทําคําตัดสินเร่ืองดังกลาวภายใน 60 วัน  

2.  พัฒนาการของกระบวนการระงับขอพิพาทในอดีต 

เดิมทีน้ัน  กรณีรองเรียนจะไดรับการพิจารณาตอเมื่อสมาชิกมีฉันทามติใหมีการจัดต้ังคณะ
พิจารณา (panel) ขึ้นมาเพื่อสอบสวนขอรองเรียนเทานั้น ซึ่งทําใหสมาชิกที่ถูกรองเรียนสามารถยับยั้ง
กระบวนการระงับขอพิพาทไดโดยการปฏิเสธที่จะอนุมัติการจัดต้ังคณะพิจารณา นอกจากนี้แลว ใน
กรณีที่ประเทศที่ถูกรองเรียนเปนประเทศมหาอํานาจก็จะสามารถล็อบบี้หรือบีบบังคับใหสมาชิกอ่ืนๆ 
ปฏิเสธที่จะลงคะแนนเสียงดวยทําใหประเทศขนาดเล็กเสียเปรียบ การใชมาตรการตอบโตจึงมักจะไม
เกิดขึ้นในยุคของแกตต   

การเจรจารอบอุรุกวัยกําหนดใหการจัดต้ังคณะพิจารณาเปนไปโดยอัตโนมัติยกเวนในกรณีที่
รัฐสมาชิกทุกรัฐมีฉันทามติที่จะไมใหมีการจัดต้ังคณะพิจารณาเทานั้น ซึ่งทําใหประเทศกําลังพัฒนาที่มี
อํานาจตอรองนอยสามารถนํากรณีรองเรียนเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกได
โดยอัตโนมัติ   ในขณะเดียวกัน ก็มีการปรับปรุงกลไกการระงับขอพิพาทใหรัดกุมขึ้นโดยการตีกรอบ
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ระยะเวลาที่คูกรณีตองดําเนินการตามคําชี้ขาดขององคกรระงับขอพิพาทและใหอํานาจคูกรณีที่ไดรับ
ความเสียหายสามารถดําเนินมาตรการตอบโตไดงายขึ้นโดยไมตองมีฉันทามติจากสมาชิกดังเชนใน
อดีตอีกตอไป 

การปรับปรุงกฎกติกาดังกลาวทําใหจํานวนกรณีรองเรียนตอปหลังจากมีการบังคับใชกฎ กติกา
ใหมเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาหรือจากประมาณปละนอยกวา 10 กรณีในชวงเวลาของแกตตระหวางป พ.ศ. 
2491-2537 มาเปนประมาณ 36 กรณีตอปในชวงป 2538 – 2543 หลังจากมีการจัดต้ังองคการการคาโลก
ขึ้นมาแทนที่แกตตแลวตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 ดานลาง  นอกจากนี้แลว ประเทศกําลังพัฒนายัง
ไดรับการปฏิบัติที่พิเศษอันไดแก   

ก) ใหประเทศพัฒนาแลวคํานึงถึงลักษณะปญหาและขอจํากัดของประเทศที่ยากจนโดย
พยายามที่จะหาทางออกในการปรึกษาหารือกัน (consultation) กอนที่จะตัดสินใจนําเร่ือง
เขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท แตไมไดมีแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจน และไมมี
บทลงโทษ 

ข) ใหคณะพิจารณาขอพิพาทคํานึงถึงขอจํากัดของประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติหนาที่ 
และใหระบุในรายงานวาในการพิจารณานั้นไดให “แตมตอ” แกประเทศกําลังพัฒนา
อยางไร  แตมิไดมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนเปนรูปธรรมเชนเดียวกัน   

ค) ในกรณีที่ประเทศพัฒนาแลวไมเพิกถอนมาตรการที่เปนการกีดกันหรือจํากัดการนําเขาที่
ขัดกับขอตกลงพหุภาคีตามคําชี้ขาดขององคกรระงับขอพิพาทหรือมาตรการแกไขไม
สามารถเยียวยาปญหาได ใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถเรียกรองใหองคกรระงับ 
ขอพิพาทพิจารณาแนวทางในการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาดังกลาวได แต
ในทางปฏิบัติแลว ประเทศกําลังพัฒนาไมเคยใชสิทธิพิเศษนี้เลยเนื่องจากประเทศกําลัง
พัฒนาขาดทุนทรัพย บุคลากรและความเชี่ยวชาญที่จะติดตามการดําเนินการตามคําสั่งของ
องคกรระงับขอพิพาทในประเทศคูกรณี ขาดขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจภายในประเทศ และขาด
ความเชี่ยวชาญในการหยิบยกประเด็นในเชิงเศรษฐศาสตร หรือกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อที่จะ
เรียกรองใหมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมที่จะเปนผลประโยชนแกตนเองได   

แมการปรับปรุงขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทจะทําใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถ
เรียกรองใหมีการพิจารณากรณีขอพิพาทไดงายขึ้น  แตก็ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตกเปนเปาของการ
รองเรียนมากขึ้นเชนกันแมขอตกลงฯ จะมีกําหนดใหสมาชิกพิจารณาถึงความจําเปนของประเทศกําลัง
พัฒนาในการดําเนินการกรณีที่มีขอพิพาท จากสถิติการรองเรียนในชวงของแกตตน้ัน ประเทศกําลัง
พัฒนาเปนผูรองเรียนประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวนกรณีที่มีการรองเรียนทั้งหมด และเปนผูที่ถูก
รองเรียนเพียงรอยละ 8 เทานั้น  แตในชวงหลังภายใตองคการการคาโลก ประเทศกําลังพัฒนายังคง
สวนแบงในการเปนผูรองเรียนอยูที่ประมาณ 1 ใน 3 ของกรณีรองเรียนทั้งหมดอยูเชนเดิม  แตที่
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แตกตางไปคือ ประเทศกําลังพัฒนาเปนเปาของการรองเรียนมากขึ้นจากเพียงรอยละ 8 ของกรณี
รองเรียนทั้งหมดภายใตแกตตมาเปนรอยละ 37 ภายใตองคการการคาโลก  ตัวเลขดังกลาวชี้ใหเห็นวา 
ประเทศกําลังพัฒนาไมไดรับการปฏิบัติที่พิเศษหรือแตกตางจากประเทศพัฒนาแลวแตอยางใดในทาง
ปฏิบัติ 

ตารางที่ 1  ประเทศกําลังพัฒนากับการมีสวนรวมในกระบวนการระงับขอพิพาทในองคการการคาโลก  

 
ระยะเวลา 

 
กลุมประเทศ 

 
จํานวนกรณีที่เปนผูรองเรียน 

 
จํานวนกรณีที่เปนผูถูกรองเรียน 

GATT, 2491-2537* 
(รวม 435 กรณี) 

พัฒนาแลว 302 
(64.4%) 

400 
(92%) 

 กําลังพัฒนา 133 
(30.6%) 

35 
(8%) 

WTO, 2538-2546 (ตุลาคม) 
(รวม 302 กรณี) 

พัฒนาแลว 184 
(61 %) 

187 
(62 %) 

 กําลังพัฒนา 
 

118 
(39%) 

115 
(38%) 

ที่มา :   *Hoekman, Bernard and Kostecki, Michel (2001) 
** Van den Bossche (2003), The Doha Development Round Negotiations on the Dispute Settlement Understanding, paper presented at the ETO 

Conference in Taipei, 28-29 November 2003.  The paper is available on line at http://www.worldtradelaw.net/articles/vandenbosschedohadsu.pdf 

 

ความลมเหลวดังกลาวสืบเนื่องมาจากปญหาหลักสามประการ  ประการแรก แมกระบวนการ
ระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกจะใหแตมตอแกรัฐสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาในหลักการ  
แตการใหแตมตอมิไดมีขอผูกพัน1ทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมไดรับการปฏิบัติที่พิเศษแตอยางใด  

ประการที่สอง กระบวนการระงับขอพิพาทมีคาใชจายสูงโดยเฉพาะในสวนที่ตองวาจางที่
ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณเกี่ยวกับกฎหมายองคการการคาโลกและ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะที่ขอตกลงมีความซับซอนทางเทคนิคมากขึ้นตามลําดับ 
ประเทศที่ยากจนกวาจึงเสียเปรียบอยูเสมอจากขอจํากัดทางการเงิน การให “แตมตอ” แกประเทศกําลัง
พัฒนาดังกลาวมีเพียงเฉพาะในหลักการมิไดเปนขอผูกพันทําใหไมไดรับการตอบสนองในทางปฏิบัติ 
และมิไดชวยในการลดตนทุนในการที่จะไดรับความเปนธรรมซึ่งเปนปญหาหลักของประเทศกําลัง
พัฒนาแตอยางใด 
                                                        
1 เนื้อหาสาระในสวนที่เกี่ยวกับการใหแตมตอแกประเทศกําลังพัฒนามักใชคําวา "should" ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา "ควรจะ" แทนคําวา 
"shall" ซึ่งแปลวา "ตอง" 
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ประการที่สาม โดยผิวเผินแลว อาจมองวาระบบใหมน้ีนาจะใหความเปนธรรมแกประเทศ
กําลังพัฒนามากขึ้น  แตในทางปฏิบัติ การเพิ่มอํานาจในการตอบโตดังกลาวกลับทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาเสียเปรียบประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น  เพราะอํานาจตอรองทางการคานอย  ตัวอยางเชน ในกรณี
สหรัฐอเมริกาไมดําเนินการแกไขปญหาการกีดกันการนําเขาเคร่ืองใชไฟฟาจากประเทศไทยตาม
ขอเสนอแนะขององคกรระงับขอพิพาทแลว  ประเทศไทยอาจใชมาตรการตอบโตสหรัฐอเมริกาโดย
การขึ้นภาษีนําเขาเคร่ืองมือแพทยจากสหรัฐอเมริกา (โดยทั่วไปแลว  มาตรการตอบโตจะตองมุงเปาไป
ยังสินคาที่มีความคลายคลึงกับสินคาที่ถูกกีดกันการนําเขา) แตเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเล็ก
การตอบโตจะไมมีผลกระทบเทาใดตอบริษัทผลิตเคร่ืองมือแพทยของสหรัฐอเมริกา และหากไมมี
ประเทศอื่นที่สามารถผลิตเคร่ืองมือแพทยดังกลาวได และประเทศไทยเองก็ไมมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีที่จะผลิตสินคาทดแทนได การขึ้นภาษีจะสงผลใหตนทุนในการใหบริการรักษาพยาบาล
สูงขึ้นซึ่งผูปวยตองเปนผูรับภาระคาใชจายที่แพงขึ้น  ในทางตรงกันขาม  ประเทศพัฒนาแลวกลับ
สามารถตักตวงผลประโยชนจากการไดรับสิทธิในการใชมาตรการตอบโตโดยอัตโนมัติดังกลาวเพื่อ
บีบคั้นใหประเทศกําลังพัฒนาปฏิบัติตามขอเสนอแนะขององคกรระงับขอพิพาทจนเปนที่พอใจ 

การใชมาตรการตอบโตทางการคาในการเยียวยาปญหาขอพิพาทมีขอบกพรองทั้งในเชิง
เศรษฐศาสตรและในเชิงยุทธศาสตร ในเชิงเศรษฐศาสตรน้ัน การตอบโตทางการคาโดยการเพิ่มอัตรา
ภาษีการนําเขาไมกอผลประโยชนใดๆ และยังทําใหตนทุนในการนําเขาสินคานั้นๆ สูงขึ้นอีกดวย ใน
เชิงยุทธศาสตร การตอบโตดังกลาวอาจทําใหคูกรณีตองยกเลิกมาตรการกีดกันการนําเขาจากแรงกดดัน
ของกลุมธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการตอบโต  ดังเชนในกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มาตรการตอบโต
การกีดกันการนําเขากลวยของ EU แบบหมุนเวียน (carrousel approach) โดยมีเปาหมายของสินคาที่
ตอบโตที่หลากหลายสลับเปลี่ยนกันไปทุก 6 เดือนเพื่อที่จะสรางแรงกดดันจากหลายกลุมธุรกิจใน EU2  
แตสําหรับประเทศกําลังพัฒนา  การสรางแรงกดดันดังกลาวไมอยูในวิสัยที่จะทําได  ปญหาที่ทาทาย
ประเทศกําลังพัฒนา คือ ทําอยางไรจึงจะใหประเทศกําลังพัฒนามีอํานาจในการ “ตอบโต” ที่ทัดเทียม
กับประเทศพัฒนาแลวโดยการตอบโตดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจโดยรวม 

3.  ประเทศไทยกับกระบวนการระงับขอพิพาทในองคการการคาโลก 

ประเทศไทยไดนําเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกโดยเปนทั้ง 
ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหารวมถึงกรณีการเขารวมในฐานะฝายที่สาม (Third party)  ในปจจุบันมี 
                                                        
2 EU ไทย และฟลิปปนส ไดเสนอใหมกีารปรับปรุงขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทเพ่ือที่จะหามมิใหมีการใช carrousel approach ใน
การตอบโตทางการคา  แตขอเสนอดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรจากรัฐสมาชิกอ่ืนๆ ในการประชุมสมัยพิเศษขององคกรระงับ
ขอพิพาท (special session of the dispute settlement body)  ทําใหไมปรากฏอยูในรายงานของประธานของการประชุม (chairman's text) ที่
นําเสนอตอรัฐสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2546 ตามที่จะอธิบายในรายละเอียดตอไป 
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ทั้งสิ้น 17 คดี ประกอบดวยคดีที่สามารถหาขอสรุปไดในขั้นตอนการหารือ 2 ฝายจํานวน 5 คดี คดี 
ที่ไทยเขารวมในฐานะฝายที่สามจํานวน 6 คดี  คดีที่สหรัฐตองปรับมาตรการใหสอดคลองกับขอ
เรียกรองของไทยและประเทศอื่นๆ จํานวน 1 คดี3 และคดีที่ไทยตองปรับมาตรการใหสอดคลองกับขอ
เรียกรองของโปแลนดจํานวน 1 คดี (กรณีพิพาทเร่ืองที่ไทยใชมาตรการ AD กับสินคาเหล็ก H-Beam) 
ตามรายละเอียดในตารางที่ 2  การที่องคกรระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกมีคําสั่งให
สหรัฐอเมริกาดําเนินการตามคําเรียกรองของประเทศไทยทั้ง 2 กรณีที่ประเทศไทยเปนผูรองเรียน
สหรัฐอเมริกา  ชี้ใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมมิไดโอนเอียงไปในทิศทางของประเทศมหาอํานาจแต
อยางใด   

ตารางที่ 2 กรณีการระงับขอพิพาทระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกองคการการคาโลก 
ประเด็นขอพิพาท รหัส ผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หมายเหตุ 

1. การหารือเร่ืองการเก็บภาษีนําเขาขาว DS17 ไทย สหภาพยุโรป สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
หารือ 

2. การหารือเร่ืองมาตรการอุดหนุนสงออกสินคาเกษตร DS35 ไทย ฮังการี สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
หารือ 

3.การหารือเร่ืองการจํากัดการนําเขาสินคาสิ่งทอและเครื่อง 
นุงหมจากไทย 

DS47 ไทย ตุรกี สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
หารือ 

4.กรณีพิพาทเร่ืองมาตรการหามนําเขากุงทะเลจากประเทศที่
ไมมีการคุมครองเตาทะเลของสหรัฐอเมริกา 

DS58 ไทย มาเลเซีย 
อินเดีย   
 ปากีสถาน 

สหรัฐอเมริกา ผูถูกกลาวหาตองปรับ
มาตรการใหสอดคลอง
กับขอเรียกรองของ            
ผูกลาวหา 

5. กรณีพิพาทเรื่องที่ไทยใชมาตรการ AD กับสินคาเหล็ก    
H-Beam  

DS122 โปแลนด ไทย ผูถูกกลาวหาตองปรับ
มาตรการใหสอดคลอง
กับขอเรียกรองของ             
ผูกลาวหา 

6.การหารือเร่ืองมาตรการปกปองที่ใชกับการนําเขาสินคา 
Plain Polyester Filaments 

DS181 ไทย โคลอมเบีย สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
เรียกรองใหจัดตัง้คณะ
พิจารณาเมื่อเดือน 
กันยายน 2542  

7.การหารือเร่ืองการใชมาตรการหามนําเขาปลาทูนากระปอง
จากไทย 

DS205 ไทย อิยิปต สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
หารือ 

8.การฟองเรื่องการใชมาตรการจํากัดการนําเขาผลิตภัณฑไก  DS69 บราซิล สหภาพยุโรป ไทยเขารวมในฐานะฝาย
ที่สาม 

9. การฟองเรื่องการคุมครองสิทธิบัตรยาของแคนาดา  DS114 สหภาพยุโรป แคนาดา ไทยเขารวมในฐานะฝาย
ที่สาม 

10. การฟองเรื่องกฎหมาย Section 301-310 ของ Trade Act 
1974 ของสหรัฐอเมริกาขัดตอพันธกรณีของสหรัฐภายใต
ความตกลง WTO  

DS152 สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทยเขารวมในฐานะฝาย
ที่สาม 

11. กรณีสหรัฐใชกฎหมาย Continued dumping and subsidy 
offset Act of 2000 นําภาษีที่เก็บไดจากการตอบโตการทุม
ตลาดและการตอตานการอุดหนุนไปจัดตั้งเปนกองทุนเพ่ือให

DS217 
DS234 

ไทย และ
สมาชิก WTO 
อีก 10 ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา คณะอุทธรณย่ืนคําตัดสิน
ของคณะพิจารณาวา
กฎหมายดังกลาวขัดกับ

                                                        
3 กรณีพิพาทเร่ืองมาตรการหามนําเขากุงทะเลจากประเทศที่ไมมีการคุมครองเตาทะเลของสหรัฐ 
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ประเด็นขอพิพาท รหัส ผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หมายเหตุ 
อุตสาหกรรมภายในที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว ขอตกลงขององคการ

การคาโลกและ
กําหนดใหสหรัฐเมรกิา
ตองยกเลิกกฎหมาย
ดังกลาวเมื่อเดือน
มกราคม 2547   

12. การหารือเร่ืองระบบการใหสิทธิพิเศษของสหภาพยุโรป DS242 ไทย สหภาพยุโรป สิ้นสุดที่ขั้นตอนการ
หารือ 

13. การฟองเรื่องการใชมาตรการปกปองกับสินคาเหลก็  DS259 สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทยเขารวมในฐานะฝาย
ที่สาม 

14. การหารือเร่ืองการใชมาตรการที่มีผลตอการนําเขาผลไม
สดและผัก 

DS270 ฟลิปปนส    ออสเตรเลีย ฟลิปปนสขอใหมีการตั้ง
คณะพิจารณาเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2546 โดยไทย
เขารวมในฐานะฝายที่
สาม 

15. การหารือกับออสเตรเลียเร่ืองการใชมาตรการที่มีผลตอ
การนําเขาสับปะรด 

DS 271 ฟลิปปนส    ออสเตรเลีย ไทยเขารวมในฐานะฝาย
ที่สาม 

16. การหารือกับสหภาพยุโรปเร่ืองน้ําตาล DS 283 ไทย สหภาพยุโรป ประเทศไทย พรอมกับ 
บราซิลและออสเตรเลีย
ขอใหมีการตั้งคณะ
พิจารณาเมื่อเดือน
สิงหาคม  2546 

17. การหารือกับสหภาพยุโรปเร่ืองไกหมักเกลือ DS 286 ไทย สหภาพยุโรป ประเทศไทยขอใหมีการ
ตั้งคณะพิจารณาเมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2546 

ที่มา: เว็บไซตขององคการการคาโลกและกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

4.  ประเด็นการเจรจาในรอบโดฮา 

ในป พ.ศ. 2537 เมื่อการเจรจารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง  การประชุมของรัฐมนตรีไดกําหนดใหมี
การทบทวนกฎ กติกาและกระบวนการวาดวยการยุติขอพิพาทขององคการการคาโลก  โดยการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองเสร็จสิ้นลงภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542  แตเมื่อถึงกําหนดเวลาดังกลาว  
การเจรจาระหวางประเทศสมาชิกก็ยังไมไดขอสรุปแตอยางใด การประชุมรัฐมนตรีที่กรุงโดฮา เมื่อป 
พ.ศ. 2544 จึงไดกําหนดใหมีการจัดการประชุมสมัยพิเศษขององคกรระงับขอพิพาท (special session of 
the dispute settlement body) เพื่อที่จะใหมีการเจรจาในหัวขอน้ีอยางเปนทางการ และไดกําหนดใหมี
ขอสรุปภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดเวลาดังกลาวไดถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ป  แตก็ยัง
ไมสามารถหาขอสรุปไดจวบจนปจจุบัน   

อน่ึง การเจรจาในสวนของการปรับปรุงกฎและกระบวนการวาดวยการระงับขอพิพาทนี้มิได
เปนสวนหนึ่งของการเจรจาในประเด็นอ่ืนๆ  (single undertaking) ซึ่งหมายความวาไมจําเปนที่จะตอง
สิ้นสุดลงตามกําหนดเวลาเดือนมกราคม พ.ศ. 2548  ดังเชนการเจรจาในหัวขออ่ืนๆ  อยางไรก็ดี  ในทาง
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ปฏิบัติ  การเจรจาในสวนนี้ก็เกี่ยวโยงกับความคืบหนาของการเจรจาในประเด็นอ่ืนๆ อยางหลีกเลี่ยง
ไมได 

แมการเจรจายังไมสิ้นสุดลง  แตในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546  ประธานของการประชุมได
จัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่รัฐสมาชิกหยิบยกหรือเสนอขึ้นมาในที่ประชุม  ต้ังแตการประชุม
คร้ังแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545  ซึ่งมีสาระสําคัญที่สามารถสรุปโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

ก) การลําดับขั้นตอนกอนหลังระหวางมาตรา 21.5 และมาตรา 22  (sequencing)  ขอตกลงวา
ดวยการระงับขอพิพาทที่บังคับใชในปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในลําดับขั้นตอนระหวางมาตรา 21.5 
วาดวยการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอเสนอของ DSB มาตรา 22 วาดวยการใชมาตรการตอบโตทาง
การคา  ทําใหรัฐสมาชิกที่ละเมิดขอสัญญาเลือกที่จะใชกลยุทธในการใชชองโหวของขอตกลงในการที่
จะ"ยื้อ" การปฏิบัติตามขอตัดสินขององคกรระงับขอพิพาท (implementation of rulings) โดยอางปฏิบัติ
ตามขอเสนอฯ อยางไมครบถวนหรือไมถูกตอง  และเมื่อคูกรณีตองการจะใชมาตรการตอบโตทาง
การคาโดยการเพิกถอนสิทธิทางการคาก็จะอางวาคูกรณีไมมีสิทธิที่จะใชมาตรการ ตอบโตทางการคา
เพราะตนไดดําเนินการตามขอเสนอฯ แลว  ความไมชัดเจนในประเด็นของความเหมาะสมของการ
ดําเนินการตามขอเสนอของ DSB ทําใหมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขขอตกลงที่มีอยู  ประเด็น
ดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกทุกฝายเนื่องจากตางก็มีความเห็นตรงกันวากระบวนการที่ใช
อยูมีปญหา 

ข)  รายงานของประธานการประชุมสมัยพิเศษฯ (Chairman's Text)  ไดเสนอใหมีการแกไข
มาตรา 22 ของความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่ใชกับการระงับขอพิพาท (Understanding of 
Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes - DSU) เพื่อที่จะใหมีความชัดเจนมากขึ้น  
โดยกําหนดวาคณะผูพิจารณาการปฏิบัติตามขอเสนอของ DSB (compliance panel) จะตองประเมินวา
ประเทศที่กระทําผิดไดดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาตามขอเสนอของ DSB อยางถูกตองและ
สมบูรณแลวหรือไม  กอนที่ประเทศผูเสียหายจะสามารถดําเนินการเพื่อขออนุญาตจาก DSB ในการใช
มาตรการตอบโตทางการคา 

ค) สิทธิของบุคคลที่สาม (Third party's rights)  กระบวนการระงับขอพิพาทขององคการ
การคาโลกในปจจุบันอนุญาตใหรัฐสมาชิกที่มีสวนเกี่ยวของกับกรณีขอพิพาทสามารถเขารวมใน
ขั้นตอนเบื้องตนของการทบทวนสาระสําคัญของประเด็นขอพิพาท  (first substantive review stage) 
เทานั้น  คอสตาริกา และจาไมกาไดเสนอใหประเทศที่สามมีโอกาสเขารวมในทุกขั้นตอนจวบ
จนกระทั่งการทบทวนระยะกลาง (interim review stage) 

ง) การสงเร่ืองกลับ (remand)   จุดออนของขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทขององคการ
การคาโลกอีกประการหนึ่งคือ การขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในกรณีที่คณะอุทธรณ (appellate body) ซึ่งรับ
การอุทธรณกรณีพิพาททางการคา  ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากขาดรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอ  
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ทําใหขอพิพาทไมไดรับการแกไข  สงผลใหผูที่รองเรียนตองดําเนินการรองเรียนใหมทําใหสิ้นเปลือง
เวลาและปญหาไมไดรับการแกไขและเยียวยาอยางทันกาล รายงานของประธานฯ ไดมีขอเสนอใหคณะ
อุทธรณสามารถสงเร่ืองกลับไปยังคณะผูพิจารณา (panel) เพื่อที่จะดําเนินการในการรวบรวม
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมและสงกรณีขอพิพาทกลับไปยังคณะอุทธรณไดอีกคร้ัง  ทั้งนี้ ไดมีการเสนอ
ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการกําหนดใหคณะอุทธรณสามารถรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมตามความ
ตองการไดเองโดยไมตองสงเร่ืองกลับไปยังคณะผูพิจารณา  แตทางเลือกนี้ไมคอยเหมาะสมนักเพราะ
โดยหลักการแลวคณะอุทธรณมีหนาที่ที่จะพิจารณาในประเด็นของขอกฎหมายเทานั้น 

จ) การปฏิบัติที่พิเศษและแตกตาง (special and differential treatment)   

ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้แลววา แมจะมีการปรับปรุงความตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทใน
การเจรจารอบอุรุกวัยเพื่อให "แตมตอ" แกรัฐสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนา  แตการใหแตมตอ
เปนไปบนพื้นฐานของความสมัครใจเทานั้นทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมไดรับการปฏิบัติที่พิเศษหรือ
แตกตางในทางปฏิบัติแตอยางใด รายงานของประธานการประชุมฯ เสนอใหการใหแตมตอแกประเทศ
กําลังพัฒนามีผลผูกพันเชนในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรการทางการคา รัฐสมาชิก "จะตอง" 
คํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอรัฐสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาดวย  นอกจากนี้แลวยังมี
ขอเสนอเพื่อใหการปฏิบัติที่เปนพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในประเด็นของการเตรียมเอกสารขอมูลที่
จะนําเสนอตอคณะผูพิจารณา หรือระยะเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติตามขอตัดสินขององคกรระงับขอ
พิพาท เปนตน 

ฉ)   การใหเงินชดเชย (compensation) 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา กระบวนการระงับขอพิพาทมีคาใชจายสูงโดยเฉพาะในสวนที่ตอง
วาจางที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณเกี่ยวกับกฎหมายองคการการคาโลก
และกฎหมายการคาระหวางประเทศ ทําใหประเทศที่ยากจนกวาเสียเปรียบประเทศที่รํ่ารวยกวา  
ขอจํากัดทางการเงินทําใหการให “แตมตอ” แกประเทศกําลังพัฒนาในกระบวนการระงับขอพิพาทไมมี
ความหมายเทาใดนักหากประเทศกําลังพัฒนาไมมีโอกาสในการใชกระบวนการระงับขอพิพาท
เนื่องมาจากขอจํากัดทางดานการเงิน  ซึ่งจะเห็นไดชัดจากสถิติการรองเรียนขององคการการคาโลก ซึ่ง
ต้ังแตป พ.ศ. 2538 - 2546 มีทั้งหมด 302 กรณี  จากจํานวนดังกลาว ประเทศพัฒนาแลวเปนผูรองเรียน
ถึงรอยละ 61 ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดสูงรอยละ 22 ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลางรอย
ละ 11 และประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดตํ่าเพียงรอยละ 6 (Van den Bossche 2003) 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา ในการประชุมรัฐมนตรีองคการ
การคาโลกคร้ังที่ 3 ที่เมืองซีแอตเติล ในป พ.ศ. 2542  ไดมีการลงนามในขอตกลงที่จะใหมีการจัดต้ัง
ศูนยบริการดานกฎหมายองคการการคาโลก (Advisory Centre on WTO Law) เพื่อที่จะใหบริการที่
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ปรึกษาทางดานกฎหมายและฝกอบรมเกี่ยวกับกฎ กติกาขององคการการคาที่นับวันยิ่งมีความซับซอน
มากขึ้นแกประเทศสมาชิก แตศูนยบริการฯ ดังกลาวมีนักกฎหมายเพียง 6 คน ซึ่งไมเพียงพอกับความ
ตองการของประเทศกําลังพัฒนาที่มีจํานวนกวา 100 ประเทศ นอกจากนี้แลว แมศูนยดังกลาวใหบริการ
ฝกอบรมแกเจาหนาที่ของประเทศกําลังพัฒนาโดยไมคิดคาใชจาย  แตในกรณีของการใหบริการ
คําปรึกษาทางกฎหมายยังมีคาใชจายที่คอนขางสูง ยกเวนในกรณีของประเทศกําลังพัฒนาที่เปนสมาชิก
ของศูนยบริการฯ4 และประเทศพัฒนานอยที่สุด  

นอกจากนี้แลว ในรายงานของประธานการประชุมสมัยพิเศษวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท 
(chairman's text) ไดเสนอใหคณะผูพิจารณาหรือคณะอุทธรณสามารถออกคําสั่งใหประเทศพัฒนาแลว
ตองชดเชยคาใชจายในการดําเนินการทางกฎหมาย (litigation costs) ใหแกคูกรณีที่เปนประเทศกําลัง
พัฒนาในกรณีที่ประเทศกําลังพัฒนาเปนผูชนะในกรณีขอพิพาท เพื่อเปนการลดตนทุนในการเขาสู
กระบวนการระงับขอพิพาทสําหรับประเทศที่มีรายไดนอย 

ช) ขอเสนออื่นๆ ของสมาชิกที่ไมไดรับการบรรจุในรายงานของประธานฯ 

รายงานของประธานฯ มิไดบรรจุประเด็นหลายประเด็นที่ไดมีการหยิบยกขึ้นมาโดยประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาเนื่องจากประเด็นเหลานั้นไมไดรับการสนับสนุนจากสมาชิก
เพียงพอโดยยังมีกลุมที่มีความเห็นที่แตกตางกันมากทําใหการเจรจาตอรองที่จะนําไปสูขอสรุปเปนไป
ไดนอย  ตัวอยางเชน 

• สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเสนอใหคณะผูพิจารณาและคณะอุทธรณสามารถรับและ
พิจารณาขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะขององคกรอ่ืนๆ ที่ไมใชรัฐ (amicus curiae) 
ในการพิจารณากรณีขอพิพาท  ขอเสนอดังกลาวไดรับการคัดคานอยางมากจากกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาที่เกรงวาจะเปนการเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนทางธุรกิจใน
ประเทศพัฒนาแลวซึ่งมีเสนสายและเงินทุนมากโนมนาวใหการพิจารณาเปนไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกับผลประโยชนของตนเอง 

• ไทย ฟลิปปนส และ สหภาพยุโรปไดเสนอใหมีการสรางหลักเกณฑในการตอบโตทาง
การคาโดยระบบการหมุนเวียนรายการสินคา หรือ carousel ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
เนื่องจากเห็นวาไมเปนธรรม และเสนอใหกฎเกณฑดังกลาวอยูภายใตหลักการที่วา การ
ตอบโตทางการคาควรเปนไปเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกอุตสาหกรรมนั้นๆ 
มิใชเพื่อสรางแรงกดดันจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ถูกตอบโต    

                                                        
4 ประเทศสมาชิก WTO ที่ตองการสมัครเปนสมาชิกของศูนยบริการดานกฎหมายองคการการคาโลก (ACWL) จะตองบริจาคเงินเขา
กองทุน (Endowment fund) ประเทศไทยมีสถานภาพเปนสมาชิกของศูนยฯ ดวย 



กระบวนการระงับขอพิพาท 11-11 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมท่ีกรุงโดฮา 

• ประเทศกําลังพัฒนาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเยียวยากรณีขอพิพาททางการคา
ซึ่งไมไดรับการตอบรับจากกลุมประเทศพัฒนาแลวดังนี้ 
− ใหมีการชดเชยความเสียหาย (monetary compensation) แทนการตอบโตจนกระทั่งมี

การดําเนินการแกไขปญหาตามขอเสนอแนะขององคกรระงับขอพิพาท  โดยรัฐเปน
ผูรับคาชดเชยดังกลาวเพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศ    

− ใหประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศรวมกันใชมาตรการตอบโตได (collective 
retaliation) เพื่อที่จะใหการตอบโตมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอประเทศพัฒนาแลว 
โดยการตอบโตในลักษณะของกลุมประเทศดังกลาว อาจมีผลกระทบที่คํานวณเปน
มูลคาความเสียหายทางธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวมากกวาความ    เสียหายที่เกิดขึ้น
จริงของประเทศกําลังพัฒนาที่เปนผูรองเรียนดวย ในประเด็นนี้  ประเทศพัฒนาแลว
ไมยอมรับหลักการของการชดเชยความเสียหายที่มีมูลคาสูงกวาความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง  และเห็นวาการตอบโตในลักษณะของกลุมประเทศจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบการคา และผูบริโภคในประเทศที่ถูกเรียกรองใหชวยใชมาตรการตอบโตโดย
การขึ้นภาษีศุลกากรก็จะตองแบกรับภาระของราคาสินคานําเขาที่แพงขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือประเทศอื่น 

− ใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถเลือกที่จะเพิกถอนสิทธิและผลประโยชนที่ประเทศ
กําลังพัฒนาพึงไดรับจากขอตกลงดานอ่ืนๆ ที่อาจไมเกี่ยวของกับขอตกลงที่เปน
ประเด็นของขอพิพาท  (cross retaliation)   เชนในกรณีที่ประเทศเอควาดอรตองการ
จะเพิกถอนการใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสหภาพยุโรปตาม
ขอตกลงวาดวยการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ( TRIPS)  เพื่อเปนการตอบ
โตการที่สหภาพยุโรปใชระบบโควตากีดกันการนําเขากลวยจากเอควาดอร เปนตน 
ซึ่งปนแนวทางในการตอบโตของประเทศยากจนที่นอกจากไดผลแลวยังไมกอใหเกิด
ผลเสียหายแกเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย  จึงควรมีการปรับปรุงขอตกลง
เพื่อที่จะใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถใช cross retaliation ไดงายมากกวาในปจจุบัน  

• ประเทศไทยไดเสนอใหเพิ่มสมาชิกของคณะอุทธรณอีก 2 ถึง 4 คน จากที่มีอยูในปจจุบัน 
7 คนเนื่องจากภาระมีเพิ่มมากขึ้นทําใหไมสามารถทํางานไดทันเวลาสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการตัดสินคดี  

5. ขอสรุป 

การปรับปรุงความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่ใชกับการระงับขอพิพาททั้งในสวนของ
การปฏิรูปองคกร กระบวนการและขั้นตอน ตลอดจนการปฏิบัติที่พิเศษและแตกตางสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาตามขอเสนอที่ปรากฏในรายงานของประธานฯ ในเดือนพฤษภาคม 2546 นาจะเปน
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ประโยชนตอประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ซึ่งเรียกรองใหกระบวนการระงับขอพิพาทให
ความเทาเทียมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาในทางปฏิบัติมากขึ้น  นอกจากนี้
แลว ในฐานะที่ประเทศไทยเปนผูรองเรียนมากกวาผูถูกรองเรียนตามที่ปรากฏชัดเจนในตารางที่ 1 วา
ประเทศไทยเปนผูถูกกลาวหาในกรณีเดียวคือเหล็ก อุตสาหกรรมสงออกของประเทศไทยซึ่งเปนผูที่
ไดรับความเสียหายจากการกีดกันการนําเขาจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ นาจะไดรับประโยชนโดยตรงจาก
การปรับปรุงความเขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่ใชกับการระงับขอพิพาทที่เอ้ือตอประเทศกําลัง
พัฒนามากขึ้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมควรดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินความเสียหายของภาคอุตสาหกรรม
ไทยที่ถูกสมาชิกอ่ืนใชมาตรการกีดกันทางการคาที่ขัดกับขอตกลงขององคการการคาโลก (กรณีที่มีการ
ตัดสินแลว) รวมทั้งคาใชจายในการเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทดวย เพื่อที่จะเปนขอมูลสนับสนุน
การเจรจาวากระบวนการฯ ในปจจุบันสามารถยับยั้งความเสียหายแกภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับความ
เดือดรอนในทางปฏิบัติหรือไม และควรมีการปรับปรุงขั้นตอนใดอยางไรเพื่อเปนการลดภาระตนทุน
ของผูประกอบการไทย 
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