รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
แนวทางการใช้ กลไกยุติข้อพิพาท
ในกรอบขององค์ การการค้ าโลก

จัดทําโดย นายบัณฑิต หลิมสกุล
รหัส 1040

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
สถาบันกระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

แนวทางการใช้ กลไกยุติข้อพิพาท
ในกรอบขององค์ การการค้ าโลก

จัดทําโดย นายบัณฑิต หลิมสกุล
รหัส 1040

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุ ปสํ าหรั บผู้บริ หาร
ในภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจโลกกําลังถดถอย

จะหันมาใช้
ละเอกชนของไทยคง

และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ไขปั ญหา
การเจรจา เป็ นความพยายาม
ในการยุติขอ้ พิพาท อย่างไรก็ตาม
คู่คา้ ส่ วนใหญ่ต่างเป็ นสมาชิกของ
WTO
การแก้ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ต่อสิ นค้าส่ งออกของไทยในบริ บทของ
การค้าพหุ ภาคีในกรอบของ WTO จึงน่าจะถูกนํามา
ของ
ไทยกับประเทศคู่คา้
เจรจาต่อรองมากกว่าโดยเปรี ยบเทียบ
เป็ นการต่อรองทางเศรษฐกิจหรื อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพียงมิติเดียว จะส่ งผลให้ประสบ
ความสําเร็ จได้ยาก การอาศัยความชอบธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เสริ มอํานาจในการเจรจาใน
ง WTO ไทยได้ดาํ เนิ นการฟ้ องร้ องดําเนิ นคดี กบั ประเทศคู่คา้ เพียง
13
บราซิ ล (ฟ้ อง 24 คดี ) เม็กซิ โก (ฟ้ อง 20 คดี ) หรื ออินเดี ย (ฟ้ อง 18 คดี ) จึ งเห็ นได้ว่า ประเทศ
การใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทในกรอบของ WTO

และ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับ ได้สรุ ปข้อจํากัดและปั ญหาของประเทศกําลังพัฒนาใน
การใช้ประโยชน์จาก DSU
1.
กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ให้เกิดความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบระหว่างประเทศกําลังพัฒนากับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ประเทศกําลังพัฒนาจึง
พิพาทของ WTO
วมมือระหว่างภาครัฐ

จ
และเอกชนในการใช้ประโยชน์จาก
เจรจาต่อรองทางการค้า
2.
ปั ญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาในการว่าจ้างทนายความ
3.
การบังคับใช้กฎหมายระหว่
Panel และ Appellate Body
(self enforcing agreement)
ส่ งผลให้ประเทศผูร้ ้องเรี ยนต้องรับภาระในการคอยติดตาม
4.
อํานาจเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศนอกกรอบ WTO
มีส่วน
WTO
5.

WTO
สาขากฎหมายระหว่างประเทศและ

กฎหมายธุ รกิจระหว่างประเทศ
6.
พิพาทของ WTO
WTO ในการแก้ไขความขัดแย้งทาง
การค้า
ว่าเป็ นแนวคิดสร้างสรรค์ในการยุติขอ้ พิพาทในระดับทวิภาคีและป้ องกันมิให้ขอ้ พิพาท
ดังกล่าวลุกลามจนไปทําลายคว
สนับสนุนให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาบุคลากรของตนให้มีศกั ยภาพทางกฎหมาย
WTO มาใช้เสริ มอํานาจในการเจรจาระหว่าง
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับ ได้เสนอแนะการจัดทํารู ปแบบความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Model of Public-Private Partnerships (PPP) in WTO Litigation) ใน 5
(1)
(2) การเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากร
(3) การเตรี ยมความพร้อมด้านเงินทุน
(4) การเตรี ยมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร และ
(5)
WTO

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงานการศึกษาส่ วนบุ คคล (Individual Study: IS)
ดําเนิ นการจนสําเร็ จอย่างสมบูรณ์ ได้ หากไม่ได้รับความอนุ เคราะห์
1. ดร. สมเกี ยรติ อริ ยปรัชญา
2. ศาสตราจารย์ ดร.
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุ ราคัม
กรุ ณาช่ วย
การศึ กษาฯ
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ของ WTO
Model of Public-Private Partnerships in WTO
Litigation
การรวมตัวเป็ นเขตการคาเสรี ในระดับภูมิภาค
ตัดสิ นของ Panel และ AB
การให้สิทธิ พิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนาในการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี

1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ติอย่างมีประสิ ทธิ ผลแล้ว ความสําเร็ จ
จัดทําความตกลงระหว่างประเทศ นักกฎหมายระหว่างประเทศและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การ
ทูตจึงให้ความสําคัญต่อการนําความตกลงระหว่างประเทศมาบังคับใช้ใ ห้มีผลในทางปฏิบตั ิ

ะหว่างประเทศและอาจ
1

ในบริ บทของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ
แกตต์ (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) และองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization: WTO)
การละเมิดหรื อไม่ยอมปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้ความตกลง

ก็มีนยั สําคัญไม่ดอ้ ยไปกว่า

วิกฤติ เศรษฐกิจโลกกําลังถดถอย
ประสบปั ญหาการชลอตัวหรื อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะหันมาใช้มาตรการกีดกันทางการค้าใน
ฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศก็ตาม2 ดัง
1

โปรดดู Gary, Christine d., Judicial remedies in international law, 1987, Oxford: Clarendon Press
โดยเฉพาะในข้อ (i)
“Remedies available under international law” pp. 11 - 20
2
8 มิถุนายน 2552
“อนาคตเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ”, หลักสูตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
1 ประจําปี 2552

2
สหรัฐฯ ได้ผา่ นกฎหมาย “
ค.ศ. 2009”
หรื อ American Recovery and Reinvestment Act 2009
Barack Obama
17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009
ฯ โดย
ได้บญั ญัติขอ้ บทว่าด้วย “
” (Buy American Provision) ไว้ในมาตรา 16053
ก่อให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์จากประเทศคู่คา้ สําคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะแคนาดาและสหภาพ
ยุโรปว่า
อาจส่ งผลให้มีการตอบโต้ทางการค้าและนําไปสู่ มาตรการการปกป้ อง
ตลาดของประเทศต่างๆ เป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงทําให้หลายฝ่ ายวิตกว่าการปกป้ องตลาดภายในของ
ลักษณะมาตรการกีดกันทางการค้ากลับมาใช้
.ศ. 1929 (The Great Depression)
การค้าระหว่างประเทศมีนยั สําคัญต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็ นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากสัดส่ วนของการส่ งออกและการนําเข้าสิ นค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ในปี ค.ศ. 2008 มีสัดส่ วนถึงร้อยละ 72.1 และ 56.6
มาตรการกีดกันการ
ส่ งออก
ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการชลอตัวการ
ส่ งออกของไทยไป
ด้านการบริ โภคภายในประเทศ การลงทุน และการจ้างงาน
อกชนของไทย
4

การเจรจา (negotiation)
(consultation)
(exchange of views)
ถือว่าเป็ นวิธีปรกติใน
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้รับการยอมรับว่า การเจรจา เป็ น
ในการยุติขอ้ พิพาท
อย่างไรก็ตาม
คู่
ความสําคัญทางเศรษฐกิจต่อไทยล้วนเป็ นสมาชิกของ WTO
การแก้ปัญหามาตรการกีดกัน
ทางการค้าต่อสิ นค้าส่ งออกของไทยในบริ บทของการค้าพหุ ภาคีในกรอบของ WTO จึงน่าจะถูก
นํามา
ของไทยกับประเทศคู่คา้
กว่าโดยเปรี ยบเทียบ
การต่อรองทางเศรษฐกิจหรื อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพียงมิติเดียว จะส่ งผลให้ประสบความสําเร็ จได้ยาก การอาศัยความชอบธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เสริ มอํานาจในการเจรจาใน
จึง
3

Faiola, Anthony, “Buy American Rider Sparks Trade Debate Proviso Limits Steel, Iron From Abroad”,
Washington Post Staff Writer, Thursday, January 29, 2009; Page A01
4
บัณฑิต หลิมสกุล, “การใช้ ทุนทางปั ญญาพัฒนาศักยภาพการผลิต”, หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ,
4
มีนาคม 2552

3
กรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้ WTO มีนยั สําคัญต่อการปฎิบตั ิ
ภาครัฐและเอกชน
ในบริ บทของเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศ
WTO
และเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO ในการแก้ปัญหาการกีดกันการค้า
ของสิ นค้าไทยจึงมีส่วน
ช่วยเสริ มอํานาจการเจรจาต่อรองในการแก้ปัญหามาตรการกีดกัน
พัฒนารู ปแบบของความร่ วมมือระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง (
หลายหน่วย
ราชการ) และระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในการ
ฟ้ องร้องคดีทางการค้า
WTO
1 มกราคม ค.ศ. 1995 ไทยได้ดาํ เนินการ
ฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั ประเทศคู่คา้ เพียง 13
(ฟ้ อง 24 คดี) เม็กซิ โก (ฟ้ อง 20 คดี) หรื ออินเดีย (ฟ้ อง 18
คดี)
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
ผลประโยชน์ในทางการค้าระหว่างประเทศมาก
กลไกยุติขอ้ พิพาทในกรอบของ WTO
และอินเดีย จะ
เสริ มหรื อ
ทางการค้า
ควรพิจารณาแนวทางในการ
และความ
เอกชน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทได้
นอกจากจะเป็ นการช่วย
เสริ มสร้างอํานาจในการต่อรองทางการค้าแล้ว ยังเป็ น
ปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั
การส่ งออกของไทยจากการถูกใช้มาตรการกีดกัน
ประเทศ
บราซิ ล DS4, DS69, DS70, DS71, DS112, DS154, DS190, DS22, DS30, DS46, DS51, DS52, DS65,
24/14 คดี DS208, DS209, DS216, DS217, DS218, DS219, DS81, DS116, DS183, DS197, DS199,
อินเดีย
18/20 คดี
ไทย
13/ 38 คดี
1.2

DS222, DS224, DS239, DS241, DS250, DS259, DS229, DS332, DS355
DS266, DS267, DS269, DS365, DS382
DS19, DS32, DS33, DS34, DS58, DS134, DS140, DS50, DS79, DS90, DS91, DS92, DS93,
DS141, DS168, DS206, DS217, DS229, DS233,
DS94, DS96, DS120, DS146, DS149,
DS243, DS246, DS313, DS345, DS385
DS150, DS175, DS279, DS304, DS306,
DS318, DS352, DS360, DS380
DS17, DS35, DS47, DS58, DS181, DS205, DS122, DS370, DS371
DS217, DS242, DS283, DS286, DS324, DS343,
DS383
ตาราง 1: การเปรียบเทียบการใช้ กลไกยุตขิ ้ อพิพาทของ WTO

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1
วิเคราะห์กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
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1.2.2

นคดีในกรอบของ WTO

1.2.3
(public - private
partnership: PPP)
การใช้กลไกยุติขอ้ พิพาทในกรอบของ WTO ในการ
แก้ปัญหาสิ นค้าไทยถูกกีดกันโดยมาตรการทางการค้า
1.3 ขอบเขตการศึกษา
มุ่งเน้นการวิจยั ปั ญหาและอุปสรรคในการนํากลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
การแก้ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าในบริ บทของการค้าพหุ ภาคี
เป็ นมาตรการเสริ มอํานาจต่อรองของไทยกับประเทศคู่คา้ สําคัญ ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศมหาอํานาจ
จึงไม่สามารถอาศัยอํานาจการ
ต่อรองทางเศรษฐกิจหรื อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เพียงมิติเดียว หากต้องอาศัยความชอบ
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นๆ
โดยจะเน้นการศึกษากระบวนการยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการดําเนิ นคดีในกรอบของ WTO
1.4
จากการศึกษา
1.4.1 สร้างความเข้าใจปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาท
ของ WTO แก้ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า
1.4.2 สร้าง
ทํางานร่ วมกันและความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการดําเนินคดีในกรอบของ WTO
1.4.3 พิจารณาความเป็ นไปได้ในการนํากลไกยุติขอ้ พิพาทในกรอบของ WTO มาใช้เป็ น
1.4.4 จัดทําตัวแบบความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership:
PPP) ในการดําเนิ นคดีในกรอบของ WTO
กลไกยุติขอ้ พิพาทของ
WTO ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
1.4.5
หารื อทวิภาคีภาคีภายใต้มาตรา XXII และ XXIII ของความตกลงแกตต์
พิจารณาและยุติขอ้ พิพาท (WTO Panel)
(Appellate Body) และการ
บังคับให้คาํ ตัดสิ นมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะความเป็ นไปได้ในการตอบโต้ทางการค้า
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2.1

กว่ าจะเป็ นองค์ การการค้ าโลก
องค์การการค้าโลก (WTO) มีววิ ฒั นาการมาจากแกตต์ (GATT)
21
แสวงหาแนวท
(IMF)
การเงิน และธนาคารโลก (IBRD/WB)
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Organization: ITO)
ระเบียบการค้าของโลก โดยได้ยกร่ าง “กฎบัตรฮาวานา” (Havana Charter)
ITO
ITO
ไม่ประสบผลสําเร็
ฯ ไม่ยอมผ่านความเห็นชอบการให้สัตยาบัน ส่ งผล
ให้กฎบัตรฮาวานาขาดรัฐมหาอํานาจอย่างสหรัฐ ฯ เข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิก จึงเป็ นเหตุให้ประเทศ
2

ยุคหลังสงครามเย็น จึงมีเพียงแกตต์ (GATT)
ช่องโหว่
1 มกราคม ค.ศ. 1948
การค้าในรู ปแบบต่างๆ มากมาย
47

ฟั น”3
ประเทศภาคี
1 มกราคม ค.ศ. 1995
ป็ น
4
จนทําให้มีการกล่าว
อ้างว่ากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (international economic law)
ระหว่าง
“แกตต์ เป็ นเพียง

Hudec, Bob, The GATT Legal System and World Trade Diplomacy, Thames –Trade Research Institute,
(1975, 2nd edn, 1990)
2
Jackson, John H., World Trade and The Law of GATT, Indianapolis: Bobbs-Merrill. (1969)
3
Montaña i Mora, Miquel, “A GATT with teeth: law wins over politics in the resolution of international trade
disputes”, Columbia Journal of Transnational Law, 1993, Vol. 31, No. 1, pp. 103-180
4
โปรดดูเอกสารเผยแพร่ ของ WTO
What is the WTO? โดยค้นได้จาก homepage ของ WTO
1

6
(a more legalized international trading system)
ประเทศ
โดยได้
50 ปี ให้มีความกระชับรัดกุมและมีความทันสมัย

ประกอบกับในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย

สอดคล้องต่อภาวะการค้าโลก
แล้ว ยัง
ปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ

ได้ถือ
5

2.2

WTO
WTO แล้วก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก WTO ยังคงวาง
ส่ งผลให้
ของ WTO
ประกอบด้วยหลักสําคัญ
2.2.1
ประเทศสมาชิกต้องใช้มาตรการทางการค้าโดยเสมอภาคอย่างไม่เลือกประติบตั ิ
(Non-Discrimination) คือปฏิบตั ิต่อสิ นค้าจากประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน (Most-favoured
Nation Treatment: MFN)6 โดยแต่ละประเทศจะต้องเรี ยกเก็บภาษีศุลกากร หรื อค่าธรรมเนียม หรื อ
ใช้มาตรการทางการค้า
อย่างเท่าเทียมกันทุกประเทศ
โดยไม่เลือกประติบตั ิ และต้องปฏิบตั ิต่อสิ นค้า นําเข้าอย่างเท่าเทียมกับสิ นค้า
ภายในประเทศ
(National Treatment: NT)7 ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บภาษีภายใน หรื อการ
บังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ
อยางไรก็ตาม WTO ได้กาํ หนดให้มีขอยกเวนหลัก MFA ได้ในบางกรณี อาทิ ข
อตกลงว่าด้วย
าเสรี (Free Trade Area: FTA
Regional Trade Arrangement: RTA) สามารถยกเว้นไม่ตอ้ งขยาย
างภาคี
สมาชิกของเขตการคาเสรี ให้รวมถึงประเทศ
( งจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 6)
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System
of Preferences: GSP)
5

บัณฑิต หลิมสกุล, “การคุ้มครองทรั พย์ สินทางปั ญญากับปั ญหาการค้ าระหว่ างประเทศ” , วารสารเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Vol. 4, No. 1, ( April 1992) และ บัณฑิต หลิมสกุล, ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรม
, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
6
Article I ของความตกลง The General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT) 1947 ว่าด้วย General MostFavoured-Nation Treatment
MFN
7
Article III ว่าด้วย National Treatment on Internal Taxation and Regulation
NT

7
2.2.2 การกําหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่ งใส (transparency)
โดยประเทศสมาชิ
และต้อง
ผูป้ ระกอบการค้าระหว่างประเทศ8
2.2.3 หลัก
(tariff-only protection)
เพราะโดยหลักการแล้ว WTO ห้ามใช้มาตรการจํากัดการนําเข้าและส่ งออก 9 ยกเว้น
สอดคล้องกับบทบัญญัติวา่ ด้วยข้อยกเว้นของ WTO
เกษตร10
2.2.4 ในกรณี ฉุกเฉิ นและจําเป็ น (necessary exceptions and emergency action) ประเทศ
สมาชิก WTO
มีการนําเข้ามากผิดปกติ และ
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขการขาดดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ
รวมถึง
11

2.2.5
(fair competition) ประเทศสมาชิก
WTO สามารถเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด12 และการอุดหนุนจากสิ นค้านําเข้าได้13 หากมีการไต่
สวนตามกฎเกณฑ์ของ WTO แล้วพบว่าประเทศผูส้ ่ งออกมีการทุ่มตลาดหรื อให้การอุดหนุ นจริ ง
โดยการอุดหนุนดังกล่าว
ประเทศสมาชิก WTO อุดหนุ นการผลิตภายใน และการอุดหนุนส่ งออกจนบิดเบือนกลไกตลาด
2.2.6 อนุญาต
ศุ
(trade creation, not trade diversion) โดยสมาชิก
WTO
และได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งขยาย
ตกลงกันระหวางภาคีสมาชิก FTA ให้รวมถึงประเทศ
(MFN Exemption)

8

Article II ว่าด้วย Schedules of Concessions และ Article X ว่าด้วย Publication and Administration of Trade
Regulations
9
Article XI ว่าด้วย General Elimination of Quantitative Restrictions
10
Agreement On Agriculture (AoA) และ Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS Agreement)
11
Article XIX ว่าด้วย Emergency Action on Imports of Particular Products ; Article XX ว่าด้วย General
Exceptions และ Article XXI ว่าด้วย Security Exceptions
12
Article VI ว่าด้วย Anti-dumping and Countervailing Duties และ Agreement on Implementation of Article VI
of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
13
Article XVI ว่าด้วย Subsidies และ Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

8
(no trade
blocs)

14

2.2.7 ในกรณี มีขอ้ ขัดแย้งทางการค้าและไม่สามารถหาประนีประนอมได้ WTO ได้
กําหนดให้มีกระบวนการยุติขอ้ พิพาททางการค้า (trade dispute settlement mechanism)15 ใช้
หารื อและหาทางยุติขอ้ พิพาทดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถ
ของ WTO
(DSB: dispute settlement body) ขอ
คณะผูพ้ ิจารณา
(Panel)
ไต่สวนข้อพิพาทดังกล่าว
อุทธรณ์ต่อองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body)
บังคับให้เป็ นไปตามผลการไต่สวนของคณะผูพ้ ิจารณา และหากไม่ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นดังกล่าว
ประเทศผูเ้ สี ยหายสามารถตอบโต้ทางการค้าได้ (
3)
2.2.8 ให้สิทธิ พิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบตั ิตามพันธกรณี (special and
differential treatment : S&D) โดยผ่อนผันให้ประเทศกําลังพัฒนามีระยะเวลาในการปฏิบตั ิตาม
จํากัดการ
รักษาเสถียรภาพของดุลการชําระเงิน
ให้โอกาสประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิ พิเศษทางศุลกากร (GSP) แก่ประเทศกําลังพัฒนาได้
แม้จะขัดกับหลัก MFN ก็ตาม16
2.3 กลไกระงับข้ อพิพาทของ WTO (Disputes Settlement Understanding: DSU)
นอกจาก
WTO
ในการเจรจารอบอุรุกวัย ภาคีแกตต์ยงั มีฉนั ทามติให้ความเห็นชอบบันทึก
(Understanding on Rules
and Procedures governing the Settlement of Disputes หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า DSU: Disputes Settlement
Understanding)
องค์กรระหว่างประเทศใดๆ ประสบสําเร็ จมาก่อน

14

PART III Article XXIV ว่าด้วย Territorial Application - Frontier Traffic - Customs Unions and Free-trade
Areas และ Understanding on The Interpretation of Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994
15
Article XXIIว่าด้วย Consultation และ Article XXIII ว่าด้วย Nullification or Impairment
แก้ไขการยุติขอ้ พิ
ANNEX 2: Understanding On Rules And
Procedures Governing The Settlement Of Disputes
16
PART IV: Trade And Development และ Hoekman, Bernard, “Trade Preferences and Differential Treatment
of Developing Countries : A Selective Survey”เอกสารจาก homepage ของ The World Bank Group’s

9
DSU เป็ นการประมวลกฎเกณฑ์ของการระงับข้อพิพาทจากแนวปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี
“บันทึ กความเข้ าใจว่ าด้ วย ...”
“
” หรื อ “
” เพราะยัง
ใช้มาในสมัยของแกตต์ และแม้วา่ ภายหลังผลการ
ในด้านสารัตถะจนเป็ นการ “ยก

ต้องกา
”
สื บต่อจากแกตต์มายัง WTO
ระบุวา่

3 วรรค 1 ของ DSU

สมาชิ ก WTO
XXII และมาตรา XXIII ของความตกลงแกตต์ 1947
17
แ

หลักการในมาตรา 3 วรรค 1 ของ DSU
Trade Organization)

XVI วรรค 1ของความ
(Marrakesh Agreement Establishing the World
และความตกลงการค้ าพหุภาคี องค์ การการค้ า
199418

การยึดถือปฎิบัติตามโดยภาคีแกตต์

WTO
ต่อการพิจารณาข้อพิพาทใน WTO ด้วย
DSU
วินิจฉัยของ Panel

เป็ นการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ส่ งผลให้แนวคําตัดสิ นของ GATT Panel มีผล

(Appellate Body)

DSU

Article 3 General Provisions
1. Members affirm their adherence to the principles for the management of disputes heretofore applied under
Articles XXII and XXIII of GATT 1947, and the rules and procedures as further elaborated and modified
herein.
18
Article XVI วรรค 1 ของ AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
กําหนดว่า “Except as otherwise provided under this Agreement or the Multilateral Trade Agreements, the WTO
shall be guided by the decisions, procedures and customary practices followed by the CONTRACTING
PARTIES to GATT 1947 and the bodies established in the framework of GATT 1947.”
17

10

ระยะเวลาในการดําเนินการและ
“

”
ตโนมัติ (quasi-automaticity)

ยุติขอ้ พิพาทของ WTO
องค์กรระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB) ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิ ในการขอปรึ กษาหารื อ
(Panel) และการจัดทํารายงานข้อวินิจฉัย (Panel Report)
สิ ทธิ ในการอุทธรณ์ และการรับรองรายงานข้อวินิจฉัย (Adoption of Report) รวมถึงการอนุ ญาตให้
พิพาทของ WTO จึงมีความสมบูรณ์มาก
WTO มีประสิ ทธิ ภาพและความชัดเจน
(enforce
rights and obligations)
แกตต์ 1947 ดังจะเห็นว่าภายในระยะเวลา 14
ประเทศสมาชิกได้ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ

WTO (
WTO
นประมาณ 393

หรื อในช่วงระยะเวลาเกือบ 50

196

.ศ. 1995 – 2008)

19

.ศ. 1948-1994

จํานวนคําร้ องภายใต้ กระบวนการระงับข้ อพิพาทภายใต้ กรอบ WTO
คําร้องปรกติ จํานวน 393 คําร้อง
คําร้องภายใต้มาตรา 21.5 จํานวน 40 คําร้อง
(Panel)
255 คณะ
องค์คณะอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลก

149 ฉบับ
 คําพิจารณาขององค์คณะอุทธรณ์ จํานวน 94
ค.ศ. 2009 จํานวน 2 ฉบับ
ค.ศ. 2005 จํานวน 9 ฉบับ
ค.ศ. 2001 จํานวน 9 ฉบับ
ค.ศ. 1998 จํานวน 7 ฉบับ

ค.ศ. 2008 จํานวน 8 ฉบับ
ค.ศ. 2004 จํานวน 5 ฉบับ
ค.ศ. 2000 จํานวน 10 ฉบับ
ค.ศ. 1997 จํานวน 6 ฉบับ

ค.ศ. 2007
ค.ศ. 2003
ค.ศ. 1999
ค.ศ. 1996

จํานวน 5 ฉบับ
จํานวน 6 ฉบับ
จํานวน 10 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ

ค.ศ. 2006 จํานวน 6 ฉบับ
ค.ศ. 2002 จํานวน 9 ฉบับ

2 การแ
WTO
ข้ อมูลตาราง
จาก WorldTradeLaw.net's
Dispute Settlement Commentary, “Facts and Figures on WTO Dispute
Settlement”
19

Davey, William J., “The WTO Dispute Settlement System: The First Ten Years”, Journal of International
Economic Law, 2005, Volume 8, Number 1, March 2005, pp.17-50

11
2.4

ข้ อจํากัดของประเทศกําลังพัฒนาในการใช้ ประโยชน์ จากกลไกยุติข้อพิพาทของ WTO
WTO และการ “
” กลไกยุติขอ้ พิพาท ได้รับการยอมรับและยกย่องจาก
อาทิ ศาสตราจารย์ John Jackson

ความสําเร็ จของกลไกยุติขอ้ พิพาทในกรอบ WTO
เป็ น paradigm shift ของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ20
อํานาจอธิ ปไตยของรัฐ
การค้าใหม่ภายใต้ DSU
Antigua and
Barbuda
ในคดีการเล่นการพนันทางระบบอินเตอร์ เนต21
แกตต์
อย่างไรก็ตาม “..... การเปิ ดเสรี ทางการค้ าภายใต้ WTO มิได้ โรยด้ วยกลีบกุหลาบหรื อเป็ น
คําตอบสุ ดท้ าย เพราะการค้ าเสรี เป็ นเพีย
… แม้ ทุกประเทศจะมีสิทธิ ตามกฎหมายระหว่ างประเทศเท่ ากัน แต่
มิได้ หมายความว่ าทุกประเทศจะได้ ผลประโยชน์ จากการเปิ ดเสรี ทางการค้ าภายใต้ กรอบ
WTO
เท่ ากันแบบบัญญัติไตรยางศ์ ..... ”22 ด้วยเหตุ
WTO จะมีความเป็ นธรรมมาก

WTO
Jackson, John H., “The Changing Fundamentals of International Law and Ten Years of the WTO”, Journal
of International Economic Law, 2005, Vol. 8, pp. 3-15
Prof. Steger ได้ระบุวา่ Prof. Jackson
WTO
Jackson,
Restructuring the GATT System, Chatham House Papers. London 1990, p. 94 โปรดดู
Steger,
Debra P., “A Tribute to John Jackson”, Michigan Journal of International Law , 1999, Vol.20, p. 165 และ
Trachtman, Joel P., “John Jackson and the Founding of the WTO: Empiricism, Theory and Institutional
Imagination”,
Michigan Journal of International Law , 1999, Vol.20, p. 175-181
21
United States: Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services (DS285)
22
บัณฑิต หลิมสกุล, “10 ปี WTO:
”,
จุฬาลงกรณ์วารสาร, 17,
67, เมษายน - มิถุนายน 2548, หน้า 5 - 20
20
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สามารถแสวงหาประโยชน์จากการใช้ความได้เปรี ยบทางกฎหมายและนํากลไกยุติขอ้ พิพาทของ
WTO
ประโยชน์จาก WTO
WTO และกลไกยุติขอ้
พิพาทของ WTO
ใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ยวกับข้อจํากัด
และปั ญหาของประเทศกําลังพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO ยังมีเพียง
WTO กว่า 14 ปี แล้วก็ตาม
ส่ งผลให้ประเทศกําลังพัฒนาเข้าไปมีส่วนร่ วม (participation) และใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้
กลายเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์รายใหญ่ (major users and major players)
ผู้ร้องเรี ยน (ภาษาของ
WTO
) รายใหญ่รวมกันประมาณร้อยละ 44 ของการฟ้ อง
ประมาณร้อย
ละ 43
2.5
DSU
กําลังพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ปรับปรุ งการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
2.5.1
“Developing Countries and General Agreement on Tariffs and
Trade/World Trade Organization Dispute Settlement” ของศาสตราจารย์ Marc L. Busch
จาก Queen’s University, Canada และศาสตราจารย์ Eric Reinhardt จาก Emory University
WTO จะมีความชัดเจนและมี
ลักษณะแห่งหลักนิติธรรม (rule of law หรื อ rights over might)
แต่กลับมิได้ช่วยให้
ประเทศกําลังพัฒนาเข้ามาใช้ประโยชน์จากการยุติขอ้ พิพาทของ WTO

13
กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO ยังมีความ
23

2.5.2 งานวิจยั ของธนาคารโลกโดยศาสตราจารย์ Chad P. Bown (Brandeis University &
The Brookings Institution) และศาสตราจารย์ Bernard M. Hoekman (World Bank &
CEPR)
WTO Dispute Settlement and the Missing Developing Country Cases:
Engaging the Private Sector (May 2005)
กลไกยุติขอ้ พิพาทของ
กฎหมายใ

WTO

แยกจากสาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ธุรกิจ

Austin Brown & Wood

WTO
Sidley,
homepage ของตนว่าเป็ น
ทนว่าความแก่รัฐบาลและบริ ษทั ต่างๆ ในการทําคดี

ใน WTO ไม่นอ้ ยกว่า 175
สํานักงาน
ทนายความ
King & Spalding

O'Melveny &
Myers
23

ลูกค้ า
Guatemala — Anti-dumping Investigation on Imports of Portland Cement from
Mexico (DS60) เป็ นผูแ้ ทนให้ Guatemala
Korea – Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products (DS98)
เป็ นผูแ้ ทนให้ Korea
Thailand - Anti-dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron and Non-Alloy
Steel and H-Beams from Poland (DS122) เป็ นผูแ้ ทนให้ Thailand
Guatemala – Definitive Anti-dumping Measure Regarding Grey Portland Cement from
Mexico (DS 156) เป็ นผูแ้ ทนให้ Guatemala
Brazil — Measures Affecting Desiccated Coconut (DS22) เป็ นผูแ้ ทนให้ Brazil

Busch, Marc L., and Reinhardt, Eric, “Developing countries and GATT/WTO dispute settlement”, Journal of
World Trade, 2003, Vol. 37, No. 4, pp. 719–735

14
Willkie Farr &
Gallagher

Wilmer Cutler
Pickering Hale
and Dorr

Japan - Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper (DS44) เป็ นผูแ้ ทน
ให้ Japan
United States - Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb
Meat from Australia (DS178) เป็ นผูแ้ ทนให้ Australia
United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products
(DS259) เป็ นผูแ้ ทนให้ Brazil
United States - Countervailing Duty Measures Concerning Dynamic Random Access
Memory (DRAM) Semiconductors from Korea (DS296) เป็ นผูแ้ ทนให้ Korea
Korea — Taxes on Alcoholic Beverages (DS75) เป็ นผูแ้ ทนให้ Korea
Chile — Taxes on Alcoholic Beverages (DS87) เป็ นผูแ้ ทนให้ Chile
European Communities — Conditions for the Granting of Tariff Preferences to
Developing Countries (DS246) เป็ นผูแ้ ทนให้ Andean Community
Canada — Measures Relating to Exports of Wheat and Treatment of Imported Grain
(DS276) เป็ นผูแ้ ทนให้ Canada

ตาราง 3

WTO
ก็บข้อมูลในปี ค.ศ. 2001 ศาสตราจารย์ Bown และ
ศาสตราจารย์ Hoekman
US $ 500 – 1,500
Tussie และ Delich ได้อา้ งในงานวิจยั
The political economy of dispute
settlement: a case from Argentina (2004) ว่าในการคดี Chile- Price Band and safeguard
measures relating to agricultural products (DS207)
นาร์ ตอ้ งจ่ายเงินถึง US $ 400,000
ฝ้ ายของบราซิ ลต้องจ่ายเงินค่
คดี US — Subsidies on Upland
Cotton (DS267) ถึง US $ 2,000,000
กฎหมายถึง US $ 1,000,000
ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรปในคดี US — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft
(DS317)
Boeing และบริ ษทั Airbus
กว่า US $ 20,000,000
WTO

กฎหมายของ WTO
(self enforcing agreement) ส่ งผลให้
ประเทศผูร้ ้องเรี ยนต้องรับภาระในการคอยติดตามว่าผูแ้ พ้คดีได้ป ฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ
Appellate Body
WTO
WTO มีประสิ ทธิ ภาพ

15
ในการแก้ไขข้อขัดแย้งในทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ในความเป็ นจริ งหากมีการไม่ยอมปฎิบตั ิ

ประเทศผูแ้ พ้ยอมปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ Appellate Body
ถูกตัดสิ นโดย GATT Panel ในกรณี พิพาท Thailand - Restrictions on Importation of and Internal
Taxes on Cigarettes (DS10/R - 37S/200) ว่ามาตรการห้ามนํา
ตามตามคําตัดสิ นทันทีโดยไม่มีการถ่วงเวลา แต่หากเป็ นในกรณี ของประเทศ Antigua and Barbuda
สามารถเอาชนะสหรัฐฯ ในคดีการเล่นการพนันทางระบบอินเตอร์ เนตได้ก็ตาม แต่ในทาง
ความเป็ นจริ ง Antigua
Antigua ในการส่ งออกหรื อทํากิจกรรมใดๆ ในทางธุ รกิจเลย และ
ตัดสิ นของ Panel และ
Appellate Body แต่เพียงในนาม โดยไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ ทําให้ Antigua
ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ส่ งผลให้หลักนิติธรรมของ WTO เป็ นฝันในทางทฤษฏีมากกว่า
ศาสตราจารย์ Bown และศาสตราจารย์ Hoekman ได้ยกประเด็นของอํานาจ
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศนอกกรอบ WTO
กีดกันทางก

WTO

WTO

ช่วยเหลือในการพั
(Generalized System of
Preferences: GSP)
ศาสตราจารย์ Bown และ
ศาสตราจารย์ Hoekman
2.5.3 งานวิจยั ของศาสตราจารย์ Gregory Shaffer จาก University of Wisconsin, at
Madison
“Developing countries use of the WTO dispute settlement system: why it
matters, the barriers posed” ลงพิมพ์ใน University of Minnesota Law School: legal
studies research paper series No. 08/05
ศาสตราจารย์ Shaffer
พัฒนาในการเข้ามาใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO เป็ นเพราะความไม่พร้อมของ

16
WTO
สาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ
นอกจากนักกฎหมายแล้ว ประเทศกําลังพัฒนายังมี
WTO
คดีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping duties: AD) และมาตรการต่อต้านการ
อุดหนุ นโดยรัฐ (Countervailing duties: CVD)
สําคัญอย่างมาก
ต่อการเป็ นผูเ้ แพ้/ชนะคดี ส่ งผลให้ปัญหาบุคลากรกลายเป็ นอุปสรรคหลักของประเทศกําลังพัฒนา
ศาสตราจารย์ Shaffer ได้วเิ คราะห์ความซับซ้อนของระบบกฎหมาย WTO ว่านอกจาก
26,000 หน้า เพราะความ
ตกลงในความหมายของ WTO นอกจากจะหมายถึงความตกลง 25 ฉบับแล้ว ยังหมายรวมถึง
protocol of accession และ schedules of concession
Panel และ Appellate Body
GATT Panel ในอดีตมีความหนาเพียงคดีละ 80 – 100 หน้า
คําตัดสิ นของ WTO Panel และ Appellate Body
500 –
1,000
WTO
(โปรดดู
WTO ในหน้ า 10) จน
นักกฎหมายของประเทศกําลังพัฒนาไม่สามารถศึกษาตําตัดสิ นของ WTO Panel และ AB ได้ทนั จึง
ตัดสิ นเหล่า

(WTO Jurisprudence) ส่ งผล

ศาสตราจารย์ Shaffer
เป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์รายใหญ่ (major users and major players) โดยศาสตราจารย์ Shaffer ได้นาํ
แนวคิดว่าด้วย “
” หรื อ repeat players
ศาสตราจารย์ Marc Galanter เป็ นผู ้
.ศ. 197424
24

Galanter, Marc, “Why the ‘haves’ come out ahead: speculation on the limits of legal change”, Law and
society review, 1974, Vol. 9, pp. 95 - 160
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ผู้ร้องเรี ยนรายใหญ่
หลายคดีพร้อมๆ กัน ทําให้บุคลากรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมีความพร้อมในการว่าความใน
WTO
(access)
WTO
จาก secondary sources มิได้มีส่วนช่วยสร้างศักยภาพแก่กฎหมายของประเทศกําลังพัฒนาเท่าใดนัก
ศาสตราจารย์ Shaffer
พาททางการค้าระหว่างประเทศ

โดยเห็นว่าทัศนะคติดงั กล่าวเป็ น

กันทางการค้า เพราะหากประเทศกําลังพัฒนากล้าใช้ยทุ ธวิธีในการ “บุก” ในทางกฎหมาย แทนการ
ใต้มาตรา XXII และมาตรา XXIII ของแกตต์เป็ นฝ่ ายเปิ ด
เกมส์ในการเจรจาต่อรอง จะทําให้ประเทศกําลังพัฒนามีความได้เปรี ยบมากกว่าแทนการขอเจรจา
เป็ นการผลักให้ประเทศกําลังพัฒนากลายเป็ นผู ้
อ่อนแอกว่า จึงไม่สามารถรับภาระได้นานหากจําเป็ นต้องรอเวลาการเจรจาในระดับทวิภาคี (
เรี ยกว่า
)
ยุทธวิธีในการถ่
มาตรา XXII และมาตรา XXIII
Thailand - Restrictions
on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes (DS10/R - 37S/200) ในทางตรงข้ามหากเป็ น
สิ ทธิ บตั รยา (compulsory licensing)
ร้องเรี ยนในกรอบของ WTO
ถูกต้องทุกอย่าง แต่หนั มาอาศัยมาตรการทวิภาคีภายใต้มาตรา 301

TRIPS อย่าง
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WTO ในการ
แก้ไขความขัดแย้งทางการค้า ศาสตราจารย์ Shaffer ได้ยกตัวอย่างกรณี ขอ้ พิพาทระหว่างสหรัฐฯ
NAFTA
WTO

John Weeks อดีตเอกอัคคราชทูต

วว่าคําตัดสิ นของ WTO
กลไกทวิภาคไม่ สามารถหาข้ อยุติได้
ปฎิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ Appellate Body แม้จะถูกตัดสิ นให้แพ้ในคดี United States —
Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations” (DS108) ก็ตาม
WTO Panel และ
Appellate Body ได้ตดั สิ นให้สหรัฐฯ ต้องชดใช้เงินจํานวน US$ 4.043 billion dollars ต่อปี ใน
foreign
sale cooperation tax ของตน
WTO
ภาคีและป้ องกันมิให้ขอ้ พิพาทดังกล่าวลุกลามจนไปทําลายความสัมพันธ์ระหว่างประเท
WTO มาใช้เสริ มอํานาจใน
2.5.4 งานวิจยั ของศาสตราจารย์ Gregory Shaffer จาก University of Wisconsin, at
Madison จากหนังสื อ Defending Interests: Public-Private Partnerships in
WTO Litigation (2003, Brookings Institution Press)
ศาสตราจารย์ Shaffer ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
นการดําเนิ นคดีภายใต้ WTO โดยใช้กรณี มาตรา 301 ของสหรัฐฯ และ
กฎหมาย New Commercial Policy Instruments (NCPI)
ได้นาํ Model of Public-Private Partnerships (PPP) in WTO Litigation มาใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดทําข้อเสนอในกรณี ของไทย
4
5 ต่อไป
ภาครัฐและเอกชนมีประสบการณ์ของการร่ วมมือในการทํางาน
Trade Act of 1974
The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 โดยภาครัฐและเอกชนสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรา
301
สหรัฐฯ อ้างว่าขัดกับพันธกรณี
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ระหว่างประเทศ

จจุบนั 25
กิจกรรมและนิติ

สําหรับในกรณี ของ WTO
รั ฐ
สิ ทธิ และพันธ
ของ WTO

WTO

ระหว่างประเทศเป็ น รั ฐ
มาตรา XXII และมาตรา XXIII ของแกตต์ในการฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั รั ฐ หรื อ ภาคเอกชนของ
รั ฐ
รั ฐ
สิ ทธิ ผา่ นรัฐในการร้องเรี ยนตามมาตรา XXII และมาตรา XXIII ของแกตต์
ภาครัฐและเอกชนในการทํางานด้านการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้รัฐบัญญัติ Trade Act of 1974 จึงมีนยั สําคัญและถูกศาสตราจารย์ Shaffer
นํามาใช้เป็ นตัวแบบในการศึกษา PPP Model
Trade Act of 1974 และการแก้ไขรัฐ
ทางเศรษฐกิจข
รองรับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได้ทนั ท่วงที โดยรัฐสภาสหรัฐฯ พิจารณาเห็นว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1980 – 1990
ผลประโยชน์ดา้ นการเมือง
มิติทางการค้ า
25

ด้วยความไร้ประสิ ทธิภาพของกลไกยุติขอ้ พิพาทของแกตต์ส่งผลให้รัฐสภาสหรัฐฯ แก้ไขมาตรา 301 ของ
กฎหมาย Trade Act of 1979 (Enforcemet of U.S. rights under trade agreements and response to certain foreign
practices)
(United Stated Trade Representative: USTR) มีอาํ นาจในการตรวจสอบ
หรื อมีผลจํากัดการทําการค้าของสหรัฐฯ ไม่วา่ มาตรการ
หรื อผลกระ
มาตรา 301
อ้างเป็ นเหตุผลในการใช้เป็ นมาตรการตอบโต้การอุดหนุนและการไม่ยอมเปิ ดตลาดสิ นค้า
ร และกดดันการปราบปราม
การละเมิดสิ นค้าทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศกําลังพัฒนา
โปรดดู บัณฑิตหลิมสกุล, “อะไรคือกฎหมาย Special 301”, วารสารนิติศาสตร์
ธรรมศาสตร์, 21,
1 , มีนาคม 2534, หน้า 80 - 93
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ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ เป็ น
เป้ าหมายหลัก โดยเฉพาะการเปิ ดตลาดการค้าสิ นค้า บริ การ และการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
(US
Trade Representative: USTR)
.ศ. 1962 และต่อมาได้ยกระดับ USTR ให้มีฐานะ
จรจาการค้าระหว่างประเทศและรับผิดชอบงานด้าน WTO
ให้ความสําคัญต่อมิติดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากเกินไปจนไม่สนใจผลประโยชน์ดา้ น
(จนมีการกล่ าวล้ อเลียนว่ ากระทรวงการต่ างประเทศของ
)
ประสบการณ์ของการร่ วมมือระหว่าง USTR กับเอกชนสหรัฐฯ ในการทํางานด้านการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้รัฐบัญญัติ Trade Act of 1974 ได้กลายมาเป็
สองภาคส่ วนในกรอบของ WTO จนมีการกล่าวล้อเลียนว่า USTR “ไม่ มีนโยบายการค้ า มีแต่ ลูกค้ า”
โดย USTR ได้ฟ้องสหภาพยุโรปในกรณี พิพาท E. C. - Regime for the Importation, Sale and
Distribution of Bananas (DS27)
บริ ษทั Chiquita
Japan — Measures Affecting Consumer Photographic
Film and Paper (DS44)
บริ ษัท Kodak ได้ฟ้องอินเดียในคดี India — Patent
Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (DS50)
บริ ษทั Pfizer เป็ นต้น
แม้วา่ การร่ วมมือแบบ PPP Model
(ad hoc and hybrid PPP)
เป็ นแนวทางในการจัดทําตัวแบบความร่ วมมือ

(1) ความร่ วมมือด้ านข้ อมูล
ภายใต้บริ บทของสังคมในยุคโลกาภิ

ภายใต้กระบวนการยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ในกรณี พิพาท E.C. - Regime for the
Importation, Sale and Distribution of Bananas (DS27)
USTR
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ตกลงว่าด้วยการอุดหนุ น การค้าสิ นค้าเกษตร และการค้าบริ การ ในการดําเนิ นคดีจึงจําเป็ นต้องอาศัย
กรณี พิพาท Japan — Taxes
on Alcoholic Beverages (DS11) และ Korea - Taxes on Alcoholic Beverages (DS75) DISCUS
หรื อ Distilled Spirits Trade Association
ของภาคเอกชนสหรัฐฯ ต้องไป
USTR นํามาใช้ประกอบในการดําเนินคดี
ความร่ วมมือด้านข้อมูล
“ตา” ให้กบั USTR
ดส่ อง (monitor) ว่าประเทศใดใช้มาตรการกีดกันทาง
WTO
ควร
ก่ อน
(2) ความร่ วมมือด้ านบุคลากร
แม้ USTR จะได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐสภาสหรัฐฯ แต่กาํ ลังและ
งบประมาณของ USTR
ประเทศของสหรัฐฯ ในบริ บทขอ
ของ WTO
USTR จึงต้องอาศัยความร่ วมมือ
ด้านบุคลากรและเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในรู ปของความช่วยเหลือผ่านสมาคมของภาคเอกชน
USTR ในกรอบของ WTO อย่างมาก
(3) ความร่ วมมือในการฟ้องร้ องดําเนินคดี
WTO
(more factually and legally complex)
WTO
Panel และ Appellate Body
USTR
ข้อจํากัดของ USTR
นอก

USTR ต้องอาศัยความร่ วมมือ
(NGOs) หรื อนักวิชาการ โดยเฉพาะ
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นักวิชาการ หรื อ NGOs ของสหรัฐฯ ให้ความสนใจและมีความชํานาญเป็ น พิเศษ อาทิ กรณี สหรัฐฯ
ในกรณี พิพาท
United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (DS58) หรื อกรณี
พิพาทกับสหภาพ
GMOs ในกรณี พิพาท European Communities — Measures
Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products (DS291) เป็ นต้น
2.6 สรุ ปข้ อจํากัดและปั ญหาของประเทศกําลังพัฒนาในการใช้ ประโยชน์ จาก DSU
จากงานวิจยั ข้างต้นสามารถสรุ ปข้อจํากัดและปั ญหาของประเทศกําลังพัฒนาในการใช้
ประโยชน์จาก DSU
2.6.1 กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
เคราะห์
WTO
2.6.2 ปั ญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาในการว่าจ้างทนายความ
2.6.3
Panel และ Appellate Body
(self
enforcing agreement) ส่ งผลให้ประเทศผูร้ ้องเรี ยนต้องรับภาระในการคอยติดตาม
2.6.4 อํานาจเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศนอกกรอบ WTO
WTO
สหภาพยุโรปจะยกสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้า (GSP) หรื อความสัมพันธ์ทวิภาคีมา
2.6.5

WTO
สาขากฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายธุ รกิจระหว่างประเทศ และยังต้องมีความรู ้ทางธุ รกิจ
ต่อสู ้คดี
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2.6.6
พิพาทของ WTO ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า
WTO ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า ว่าเป็ นแนวคิดสร้างสรรค์ในการยุติขอ้
พิพาทในระดับทวิภาคีและป้ องกันมิให้ขอ้ พิพาทดังกล่าวลุกลามจนไปทําลาย
ประเทศพัฒนาแล้วสามารถพัฒนาบุคลากรของตนให้มีศกั ยภาพทางกฎหมาย
WTO มาใช้เสริ มอํานาจในการ
2.6.7 ข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ Shaffer ในการจัดทํา Model of Public-Private
Partnerships (PPP) in WTO Litigation
(1) ความร่ วมมือด้านข้อมูล
(2) ความร่ วมมือด้านบุคลากร
(3) ความร่ วมมือในการฟ้ องร้องดําเนินคดี
(4) ความร่ วมมือ
NGOs
หรื อนักวิชาการ

3
กลไกระงับข้ อพิพาทขององค์ การการค้ าโลก
3.1

(DSU)
2 ผลจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ ายรอบอุรุกวัย ภาคีแกตต์ได้มี
ฉันทามติให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกฎเก
พิพาท (Understanding on Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes หรื อเรี ยก
ย่อๆ ว่า DSU: Disputes Settlement Understanding)
งค์กรระหว่างประเทศใดๆ ประสบสําเร็ จมาก่อน โดย
DSU เป็ นการประมวลกฎเกณฑ์ของการระงับข้อพิพาทจากแนวปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี ของแกตต์
จึงมิได้
ยุติขอ้
พิพาทในลักษณะของการ “
” หรื อ “
”
ด้วยเหตุ
WTO
พัฒนามาจากการระงับข้อพิพาทของแกตต์
การเจรจารอบ
แก้ไขกลไกยุติข ้
(Appellate Body: AB)
การตีความ
คุณภาพของรายงานข้อวินิจฉัยของ Panel
DSU ได้กาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการ

เจรจารอบอุรุกวัย ภาคี
(quasi-automaticity)

WTO มี
สามารถกระทําการผ่านองค์กรระงับข้อ
พิพาท (Dispute Settlement Body: DSB) ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิ ในการขอปรึ กษาหารื อ สิ ทธิ ในการ
(Panel) และการจัดทํารายงานข้อวินิจฉัย (Panel Report) สิ ทธิ ในการ
อุทธรณ์ และการรับรองรายงานข้อวินิจฉัย (adoption of report) รวมถึงการอนุ ญาตให้ใช้มาตรการ
ยอม
WTO
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กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO ออกเป็ น 6 ประเด็น กอปรด้วย (1)
องค์กรระงับข้อพิพาท
(2) กระบวนการปรึ กษาหารื อ (3)
(4) การรับรองรายงานคํา
วินิจฉัย (5)
Appellate Body (AB) และ
(6) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามข้อมติของ DSB
3.2
องค์ กรระงับข้ อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB)
ภายใต้มาตรา 2 ของ DSU
องค์กรระงับข้อพิพาท (DSB)
WTO
DSB ทํา
(political institution) และมี
Panel
การรับรองรายงานข้อวินิจฉัยของ Panel และ AB
ตามรายงานข้อวินิจฉัย1
DSB
(CONTRACTING PARTIES)
ได้เคยใช้เป็ นองค์กรในการแก้ไขยุติขอ้ พิพาท ส่ งผลให้ DSB
เข้าร่ วมประชุมจะมีความรู ้เฉพาะด้านทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายการค้า จึงแตกต่าง
CONTRACTING PARTIES
ในยุคของแกตต์
มักเป็ นผูแ้ ทนระดับเอกอัครราชทูตหรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทนของภาคีแกตต์ ส่ งผลให้การประชุม
และเจรจาต่อรองในกรอบของ DSB มีลกั ษณะเป็ นการโต้เถียงทางวิชาการมากกว่าการประชุมของ
WTO
DSB
การประชุม CONTRACTING PARTIES ในยุคของแกตต์ โดยมาตรา 2
DSU กําหนดให้องค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) ทําการตัดสิ นใจโดยฉันทามติ โดยได้ขยายความคําว่า
“ฉันทามติ”
1 ว่า “ให้ ถือว่ า DSBได้ ทาํ การตัดสิ นใจโดยฉั นทามติ หากไม่ มีสมาชิ ก
”
DSB จึงอาศัยหลักฉันทามติตามแนวประเพณี ปฎิบตั ิของแกตต์ อย่างไร
Article 2: Administration
1. The Dispute Settlement Body is hereby established to administer these rules and procedures and, except as
otherwise provided in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the covered
agreements. Accordingly, the DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body
reports, maintain surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspension of
concessions and other obligations under the covered agreements. …
1
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(1) การขอปรึ กษาหารื อ (2)
การรับรองรายงานและข้อวินิจฉัย และ (4)
DSU ได้กาํ ห
(quasi-automaticity) โดย DSB ต้องมีฉนั ทามติเป็ นเอกฉันท์
Panel และคัดค้านคําตัดสิ นของ Panel และ AB (
กระบวนการตัดสิ นใจของ DSB

(3)

reverse consensus)
WTO มีประสิ ทธิ ผลในทาง

และโปร่ งใส จึงเป็ นการช่วยสร้าง
ประเทศ อันเป็ นปั จจัย
3.3 การปรึกษาหารือ
2 ข้าง
ของกระบวนการระงับข้อ

เพราะในบริ บทของการยุติขอ้ พิพาทภายใต้

สมัครใจของคู่กรณี อย่างไรก็ตามความตกลงแกตต์และ WTO ได้กาํ หนดเป็ น
จะต้องให้
โดยถือเป็ น
WTO จะไม่สามารถร้องเรี ยนมาตรการทางการค้าของภาคีและ
การเจรจาและการปรึ กษาหารื
Panel และ AB

2

ถือ

สมาชิก WTO จึงมีสิทธิ
สมาชิ ก
ต่อการดําเนิ นการของความตกลงในกรอบของ WTO เป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าการปรึ กษาหารื อ
3.4

(Panel)
หากการหารื อข้างต้นไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทภายใน 60 วัน สมาชิก WTO สามารถขอใช้
สิ ทธิ ตามมาตรา 4 วรรคเจ็ดของ DSU
(Panel) 3
คําขอ
2

Schuchhardt, Christiane, “Consultations”, จากหนังสื อ Macrory, Patrick F. J.; Appleton, Arthur E.; and
Plummer, Michael G., (Editors) The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis,
Volume I, Heidelberg: Springer Verlag, 2005, pp. 1197-1232
3
Article 4: Consultations
7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for
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Panel เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ DSB และต้องระบุขอ้ เท็จจริ งและข้อกฎหมายของ
ประเด็นแห่งข้อพิพาท4
Panel ต้องสอดคล้องกับคําขอหารื อข้างต้นด้วย
การระงับข้อพิพาทใหม่ของ WTO

กลไกยุติข้อพิพาทของ WTO
การหารือภายใต้ มาตรา XII
60 วัน
คู่กรณี
สามารถ
ตกลงกัน

60 วัน

การยุติข้อพิพาทภายใต้ มาตรา XXIII

คู่กรณี
สามารถ
ตกลงกัน

ขอหารือภายใต้ มาตรา XXIII

คู่กรณี
กระบวนการไต่สวน
ภายใต้มาตรา 23

คู่กรณี ขอให้ DSB

ง Panel

3 หรื อ 6
เดือน

กระบวนการไต่สวนของ Panel
คู่กรณี อุทธรณ์

อุทธรณ์ให้ส่ง
รายงานของ Panel
ให้ DSB พิจารณา

ธรณ์ (AB)

3 เดือน

90 วัน

กระบวนการ
ไต่สวนของ AB

DSB พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานของ Panel และ AB
(RPT)

ประเทศผูถ้ ูกกล่าวหา
ยอมปฎิบตั ิตามคํา
ตัดสิ นของ Panel

DSB

แผนภู มิ 1

Panel

30 วัน

ยอมปฎิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ AB

แผนภู มิแสดงกลไกยุติข้อพิพาทของ WTO

consultations, the complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may
request a panel during the 60-day period if the consulting parties jointly consider that consultations have failed
to settle the dispute.
4
Article 6: Establishment of Panels
2. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations
were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the
complaint sufficient to present the problem clearly. In case the applicant requests the establishment of a panel
with other than standard terms of reference, the written request shall include the proposed text of special terms
of reference.
WTO
6.2 ของ DSU อย่างไรก็ตาม
Panel และ AB ไม่เห็นพ้องกับข้อโต้แย้งของไทย Thailand – Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes And
Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland (AB-2000-12)
Panel จึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ
เป็ นโมฆะได้
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Panel
สมาชิก
และสู ้คดี

DSB จะพิจารณาคําร้องดังกล่าว แต่หากไม่ได้
Panel
DSB
(negative consensus)

Panel

DSB
ร้องขอจะไม่ยอมให้ความเห็นชอบ ดัง
(reverse consensus)
Panel
WTO
Panel ของ WTO
(ad hoc body) มิได้เป็ นองค์กรประจําเหมือน
Appellate Body โดยมาตรา 8 ของ DSU กําหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของ Panel โดยในแต่ละ
กรณี พิพาทจะมี Panel จํานวน 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงให้มี 5 คน
DSU ได้บญั ญัติขอ้ บท
ในการป้ องกันการถ่วงเวลาและมิให้กระบวนการเลือก Panel
โดย DSU กําหนดว่าหาก
panelist ได้ภายใน 20 วัน ก็อาจขอให้
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ WTO คัดเลือกให้ (
third parties)
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศ
กําลังพัฒนาอาจร้องขอให้มีผแู ้ ทนจากประเทศกําลังพัฒนา 1 คนร่ วมเป็ น panelist ด้วยก็ได้
หลังการจัด Panel คู่พิพาทและ Panel จะร่ วมกันกําหนดขอบเขตการพิจารณา (terms of
reference)
Panel
20 วัน
DSU กําหนดให้ใช้ terms of reference ตามมาตรฐานของ DSU
Panel
พิจารณาไต่สวน โดยให้คู่พิพาทและ third parties
(written
submission) และเปิ ดรับฟังการไต่สวนด้วยวาจา (oral hearings)
กฎหมายจากคู่พิพาทและ third parties
13.1 และ 13.2 ของ DSU และ Appendix
4 ได้ให้อาํ นาจ Panel
(Expert Review Group) ในข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ หรื อทาง
เทคนิก
Panel สมาชิก WTO
(substantial interest)5 สามารถขอเข้าร่ วมกระบวนการไต่สวนของ Panel
ในฐานะ third parties โดยคู่กรณี ไม่มีสิทธิ คดั ค้านเหมือนการขอเป็ น third parties ในช่วงการหารื อ
5

การเข้าร่ วมของ third parties

Panel

systemic interest
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3.5

การรับรองรายงานคําวินิจฉัย (Adoption of Panel Report)
15 ของ DSU กําหนดให้ Panel จัดทําร่ างรายงานคํา
วินิจฉัย (Draft Report)
ก่อน
(Interim Report)
Panel อาจ
พิจารณานําข้อคิดเห็นและข้อสังเกตดั
(Final
Report)
DSB
โดย Panel ต้องดําเนินการไต่สวนและจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือนหลังการเลือก Panel
แล้ว
เสร็ จภายในกําหนดดังกล่าว Panel จะต้องรายงานต่อ DSB
อย่างไร
ก็ตามระยะเวลาในการดําเนิน
ต้องไม่เกิน 9 เดือน
16 วรรค 3 ของ
DSU
DSB จะต้องรับรองรายงานดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ DSB ได้เวียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้สมาชิกพิจารณา เว้นแต่ DSB จะมีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่รับรองหรื อมีการ
อุทธรณ์คาํ ตัดสิ นของ Panel (
reverse concensus)
3.6
Appellate Body (AB)
ดังได้กล่าวข้างต้น ในการเจรจารอบอุรุกวัย
Panel ได้ในประเด็นข้อกฎหมายหากคู่พิพาทไม่เห็นด้วยกับ
คําตัดสิ นของ Panel
(Standing
Appellate Body: AB)
AB จึงเป็ นกลไกใหม่ในบริ บทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Court of
Justice (ICJ)
ICJ
AB จะจํากัดเฉพาะประเด็นข้อกฏหมาย
6
อย่างไรก็ตามการแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายในทางปฎิบตั ิเป็ น
8
ปั ญหาอย่างมาก7
Article 17: Appellate Review
6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by
the panel. และ
13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.
7
Bilder, Richard B., “The Fact/Law Distinction in International Adjudication” จากหนังสื อ Lillich, Richard B.,
Fact-Finding Before International Tribunals, Transnational 1991, p. 95
8
เช่น คดี EC-- Measures concerning meat and meat products (Hormones Case) (DS26)
6
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นตอนการอุทธรณ์ ของ WTO
17
คณะอุทธรณ์กาํ หนด
ตารางเวลาในการ
อุทธรณ์

DSB มอบหมายให้AB
คณะในการไต่สวน 3 คน (Members of the Division)
อุทธรณ์ภายในเวลา 10 วัน*

อง

15 วัน*

third parties
แก้ต่างคําอุทธรณ์ภายในเวลา 25 วัน*
องค์คณะอุทธรณ์จดั ให้มีการ

25 วัน*

(Oral Hearing)

AB ต้อง จัดทํารายงานคําวินิจฉัย (Appellate Body
Report) และเวียนรายงานดังกล่าวให้สมาชิก WTO
DSB จะต้องรับรองรายงานของ AB ภายใน 30
วัน*หลังเวียนรายงานให้สมาชิก WTO พิจารณา

*** การนับวัน

นับ

แผนภู มิ 2 แผนภู มิ
WTO
มาตรา 17 วรรคสอง ของ DSU
DSU
AB
กําหนดให้ AB มีสถานภาพเป็ นองค์กรประจํา (standing Appellate Body) จึงแตกต่างกับ Panel
(ad hoc) โดย AB ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน
ICJ (15 คน) International Criminal
Court หรื อ ICC (18 คน) และ International Tribunal for the Law of the Sea หรื อ TILoS (21 คน)
WTO
AB
กําหนดให้ AB
ภายใต้ความตกลงของ

WTO

17 วรรคสาม ของ DSU
อเปรี ยบเทียบกับ
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9

โดยสมาชิก WTO
โดยให้ DSB เป็ นผูค้ ดั เลือกและมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 10
9
AB ต้องเป็ นกลางและไม่มีฐานะเป็ น
สําหรับกระบวนวิธีการทํางาน AB

17 วรรคเก้าของ DSU ได้ให้อาํ นาจ AB ใน

DSU ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกองค์คณะ AB
7
.ศ. 1995
AB ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 คือการยก
ร่ างวิธีพิจารณาคําอุทธรณ์ (Working Procedures for Appellate Review)
พิจารณาการอุธรณ์ไว้อย่างละเอีย
AB มีความชัดเจนและ
โปร่ งใสแล้ว ยังทําให้การพิจารณาคําอุทธรณ์มีลกั ษณะเป็ นวิธีพิจารณาทางศาลมากกว่าคณะลูกขุน
หรื ออนุ ญาโตตุลาการตามแนวปฎิบตั ิของแกตต์ในอดีต โดย AB ได้มีโอกาสพิจารณาคําอุทธรณ์
ระหว่างสหรัฐฯ กับบราซิ ลและเวเนซุ เอลาในคดี United States - Standards for Reformulated and
11
Conventional Gasoline (DS2)
WTO
ในการไต่สวนคําอุทธรณ์ AB จะมอบหมายให้องค์คณะอุทธรณ์
องค์คณะ
3 คน (Members of the Division)
เลือกจากสมาชิกของ AB 7 คนให้เป็ นผูด้ าํ เนินการ
องค์คณะอุทธรณ์แม้จะทํางานเป็ นอิสระแต่ให้มีการหารื อกับ AB
เป็ นองค์
(collegiality)12
รายงานคําวินิจฉัยของ AB จึงเป็ นคํา
9

the Statute of the ICJ
ICJ
“persons of
high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for
appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international
law.” กรณี ของ ICC
“persons of high moral character,
impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective States for
appointment to the highest judicial offices.” กรณี ของ ITLoS
“persons enjoying the highest reputation for fairness and integrity and of recognized competence in the
field of the law of the sea.”
10
องค์กรอุทธรณ์คณะแรกประกอบด้วย James Bacchus (US), Christopher Beeby (New Zealand), Claus-Dieter
Ehlermann (Germany), Said El Naggar (Egypt), Florentino Feliciano (the Philippines), Julio Lacarte Muro
(Uruguay) และ Mitsuo Matsushita (Japan)
11
Bossche, Peter Van den, “From afterthought to centerpiece: the WTO appellate body and its rise to
prominence in the world trading system”, Maastricht Faculty of Law Working Paper, 2005/1, p. 10
12
Appellate Body - Working Procedures for Appellate Review
4. Collegiality (1) To ensure consistency and coherence in decision-making, and to draw on the individual
and collective expertise of the Members, the Members shall convene on a regular basis to discuss matters of
policy, practice and procedure. และ
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วินิจฉัยในฐานะขององค์กรมากกว่าของตัวบุคคล13
WTO โดยรวมและมีส่วนช่วยเสริ มสร้าง
คุณภาพของคําวินิจฉัยของ AB
(security and predictability) จน
เป็ นบรรทัดฐานในของตัดสิ นในข้อพิพาทของ WTO ต่อๆ ไปในฐานะ source of law 14
มาตรา 17 วรรคห้าของ DSU กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานของ AB ไว้ค่อนข้างจํากัด
โดย AB ต้องดําเนินการไต่สวน ต้องจัดทํารายงานคําวินิจฉัยของ AB (Appellate Body Report) และ
เวียนรายงานดังกล่าวให้สมาชิก WTO พิจารณาให้แล้วเสร็ จในเวลาไม่เกิน 60
แจ้ง
การอุทธรณ์ และกําหนดให้ DSB จะต้องรับรองรายงานของ AB ภายใน 30 วันนับแต่ AB ได้เวียน
รายงานของตนให้สมาชิกพิจารณา
DSB แล้ว รายงานดังกล่าวจึงมี
ผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่พิพาท
หลังการไต่สวน มาตรา 17
DSU กําหนดให้ DSB จะต้องรับรองรายงาน
ของ AB ภายใน 30 วัน หากไม่มีฉนั ทามติจาก DSB
3.7 การกํากับดูแลการปฏิบัติตามข้ อมติของ DSB (Surveillance of Implementation)
DSB ให้ความเห็นชอบรายงานของ Panel และ AB
สมาชิก ถูกร้องเรี ยนและแพ้คดีจะต้องปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ AB ทันที อย่างไรก็ตาม
มาตรา 21 วรรค 3 ได้กาํ หนดให้มีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิตาม
ปฎิบตั ิตามสามารถเสนอ
ต้องปฎิบตั ิตามได้ (reasonable period of time
RPT) โดยกําหนดให้ RPT มาจาก (1)
DSB
15
หรื อ (2)
(3)
โดยมี
16
แนวทางว่าไม่ควรมีระยะเวลาเกิน 15 เดือน
(3) In accordance with the objectives set out in paragraph 1, the division responsible for deciding each appeal
shall exchange views with the other Members before the division finalizes the appellate report for circulation to
the WTO Members. This paragraph is subject to paragraphs 2 and 3 of Rule 11.
13
“Woulda, Coulda, Shoulda: The Consolations of WTO Dispute Settlement”, Address by James Bacchus,
Chairman of Appellate Body, to the International Bar Association, Geneva, Switzerland, March 20, 2003
14
Weiss, Wolfgang, “Security and predictability under WTO law”, World Trade Review, July 2003, Vol. 2
Issue 2, pp. 183-219
15
ในคดี Korea – Alcoholic Beverages (DS75) AB ได้ตดั สิ นว่า “My mandate in this arbitration relates
exclusively to determining the reasonable period of time for implementation under Article 21.3(c) of the DSU. It
is not within my mandate to suggest ways and means to implement the recommendations and rulings of the
DSB. Choosing the means of implementation is, and should be, the prerogative of the implementing Member, as
long as the means chosen are consistent with the recommendations and rulings of the DSB and the provisions of
the covered agreements.”
16
Article 21: Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings

33
RPT แล้ว หากยังไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นได้ DSU กําหนดให้
22 เปิ ดโอกาสให้สมาชิก
สามารถขอ
ตกลงให้มีการชดใช้
(compensation)
ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ภายใน 20 วัน
DSB พิจารณาอนุญาตให้ใช้มาตรการระงับการให้
สิ ทธิ ประโยชน์ (suspend of concessions) หรื องดการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้ความตกลงของ
WTO
อนุ ญาตให้ระงับสิ ทธิ ประโยชน์
การตอบโต้ ทางการค้ า
เว้นแต่ DSB มีฉนั ทามติไม่อนุ ญาตตามคําขอตามหลัก
17
negative consensus
แม้สมาชิก
ไม่มีสิทธิคดั ค้านการตอบโต้
แต่หากสมาชิก
ไม่เห็นด้วยกับ
ปริ มาณหรื อระดับของการตอบโต้ ก็อาจใช้สิทธิ ตามมาตรา 22
พิจารณาข้อขัดแย้งดังกล่าวได้ภายในเวลา 60 วัน หากเป็ นไปได้ก็ควรเป็ น
Panel
WTO และถือให้คาํ ตัดสิ นเป็
22 กําหนดแนว
สิ ทธิ ประโยชน์ในสิ นค้าหมวดเดียวกันก่อน หากไม่สามารถปฎิบตั ิได้
ก็สามารถเลือกระงับการให้สิทธิ
ไม่อยู่
การให้สิทธิ ประโยชน์หรื องด
หรื อ cross retaliation

18

แย้งว่าได้ดาํ เนิ นการแก้ไขกฎหมายให้เป็ นไปตามคําตัดสิ นของ
AB และ Panel มาตรา 21 วรรคห้า ของ DSU กําหนดให้คู่กรณี สามารถขอใช้กระบวนการยุติขอ้
พิจารณาข้อขัดแย้งดังกล่าวได้ภายในเวลา 90 วันว่าได้มีการ
1. Prompt compliance with recommendations or rulings of the DSB is essential in order to ensure effective
resolution of disputes to the benefit of all Members.
3. …. If it is impracticable to comply immediately with the recommendations and rulings, the Member
concerned shall have a reasonable period of time in which to do so.
Canada – Pharmaceutical Patents AB ได้ตดั สิ นว่า “The 15-month period is a ‘guideline’,
and not an average, or usual, period. It is expressed also as a maximum period, subject only to any ‘particular
circumstances’ mentioned in the second sentence.”
17
Monnier, Pierre, “The Time to Comply with an Adverse WTO Ruling—Promptness within Reason”, Journal of
World Trade, (2001) Vol. 35, No.5, pp. 825-845
18
ตัวอย่างเช่นในคดี E C — Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas (DS27)
ย่อๆ ว่า EC – Bananas III
cross retaliation โดยเสนอจะระงับการปฎิบตั ิตามพันธกรณี ใน
ความตกลง TRIPs โดยจะไม่คุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาของสหภาพยุโรปเป็ นการตอบโต้

34
ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ AB

หากเป็ นไปได้ก็ควรเป็ น Panel

การระงับการให้ สิทธิประโยชน์ หรืองดการปฏิบัตติ ามพันธกรณีภายใต้ ความตกลงของ WTO
(การใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า)
DSB รับรองรายงานของ AB และ Panel

ปฏิบตั ิตาม
คําตัดสิ น
ทันที

ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นได้ทนั ที
ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นภายใน RPT

ปัญหา sequencing ความ
ขัดแย้งของความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรา 22 วรรค 6
กับมาตรา 21 วรรคห้า

ไม่สามารถ
ตกลงได้วา่ มี
การปฏิบตั ิ
ตามคําตัดสิ น
หรื อไม่

RPT

1.
2. ขออนุญาต DSB
มีการโต้แย้งปริ มาณหรื อระดับของการระงับสิ ทธิ
ภายใน 90 วัน

ภายใน 60
วัน

ระดับของการระงับสิ ทธิ ทางการค้า

Panel
ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นหรื อไม่

DSB อนุญาต
การระงับสิ ทธิ
ทางการค้า

แผนภู มิ 3

RPT

ปั ญหา sequencing เป็ นความขัดแย้ง
ของสัมพันธ์ระหว่างมาตรา 22 วรรค
6 กับมาตรา 21 วรรคห้า

ใน
ไม่มี
ข้อ
โต้แย้ง
ใดๆ

DSB อนุญาตการ
ระงับสิ ทธิ ทางการค้า

แผนภู มิแสดงการระงับการให้ สิทธิประโยชน์ หรื องดการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้ ความตกลงของ WTO (การใช้ มาตรการตอบโต้ ทางการค้ า)

แม้ DSU จะมีขอ้ บทว่าด้วยการใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้หากไม่มียอมปฎิบตั ิตามคํา
ตัดสิ นของ Panel และ AB อย่างไรก็ตาม DSU ไม่สนับสนุนให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า หรื อ
3
วรรคสาม ของ DSU
22
“การชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อ
การระงับสิ ทธิ ประโยชน์หรื อ
ตามพันธกรณี ของความตกลง WTO” และในวรรคแปดของมาตราเดียวกันระบุวา่ “(มาตรการตอบ

35
โต้ ทางการค้ าดังกล่ าว)
พันธกรณี ของความตกลง WTO”
(มาตรการตอบโต้ ทางการค้ าดังกล่ าว) ต้องเที
สิ ทธิ”

“ระดับของ
WTO

ภายใต้กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO สมาชิก
ต้องปฏิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel
และ/หรื อ AB ทันที
(RPT)
ว่าเป็ นการลงโทษหรื อมีขอ้ บทว่าด้วยการชดใช้ค่าเสี ยหายย้อนหลัง เหมือนมาตรการเยียวยาระหว่าง
19
ประเทศ

19

McGivern, Brendan P. and Walles, Cherise M., “The Right to Retaliate under the WTO Agreement”, Journal
of World Trade, 2000, Vol. 34, No. 2, pp. 63-84

4
ผลการศึกษา: การจัดทํายุทธศาสตร์ ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน (PPP)
4.1

ของ WTO
จากการศึกษากลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
3
แบ่งกระบวนการยุติขอ้ พิพาทออกได้เป็ น 3
วย (1) การขอปรึ กษาหารื อหรื อการ
ร้องเรี ยน (2)
(Panel) การไต่สวนและการพิจารณาคําอุทธรณ์โดย
Appellate Body และ (3) กา
การใช้มาตรการตอบโต้ในกรณี
อย่างไรก็ตามงาน
ก่ อน
ขอปรึ กษาหารื อ
รัฐบาลไทยจะกล่าวหา
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศหรื อจะขอหารื อกับสมาชิก WTO
องไทยจะต้องทราบก่อนว่ามีการนํามาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ใน
ลักษณะ
WTO
รัฐบาลไทยจําเป็ นต้องมีระบบตรวจสอบมาตรการ
ไทยจนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อ
WTO

หรื อขัด/ไม่สอดคล้องกับ
Schedule of concession
Anti-dumping

พันธกรณี ภายใต้ WTO
หรื อเก็บภาษีทุ่มตลาดสิ นค้าไทย (AD)
Agreement
zeroing calculation มาใช้ในการคํานวณ เป็ นต้น
ความร่ วมมือด้านข้อมูล
ห้ภาคเอกชนต้องทําการบ้าน โดยต้องทํา
“ตา” ให้กบั ภาครัฐบาลในการสอดส่ องตรวจตา (monitor)
WTO
วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ก่ อน
น 4
(1)

(2)

การกล่าวหา (3)

การต่อสู ้ทางกฎหมายใน

37
การไต่สวนโดยคณะผูพ้ ิจารณาข้อพิพาท (Panel) และ Appellate Body และ (4)
ประเมินการปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัย โดยมีรายละเอียดตามแผนผังดัง

การค้าโดยภาคเอกชน หรื อภาครัฐ

1

การติดตาม
เฝ้ าระวัง

2

การกล่าวหา

กลไกยุติข้อพิพาทของ WTO
การหารือภายใต้ มาตรา XXII หรือ
ขอใช้ การยุติข้อพิพาทภายใต้ มาตรา XXIII
ขอหารือภายใต้ มาตรา XXIII
คู่กรณี ตกลงได้

คู่กรณี ขอให้ DSB
Panel
ข้อพิพาท

กระบวนการไต่สวนของ Panel
และกระบวนการไต่สวนของ AB
DSB พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานของ Panel และ AB
ประเทศผูถ้ ูกล่าวหายอม
ปฎิบตั ิตามคําตัดสิ นของ
Panel และ AB

3

การต่อสู ้ทาง
กฎหมายใน
การไต่สวน
โดย Panel
และ AB

(RPT)
ต้องปฎิบตั ิตามคําตัดสิ น
ของ Panel และ AB

DSB ให้ความเห็นชอบการตอบโต้ทางการค้า ในกรณี
ไม่ยอมปฎิบตั ิตามคําตัดสิ นของ Panel และ AB

การ
ปฏิบตั ิ
ตามคํา
วินิจฉัย

4

กีดกันทางการค้าให้เป็ นไปตามคําตัดสิ น

แผนภู มิ 4

แผนภู มิแสดงยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน (PPP)

รั ฐ

38

ในความดูแลของ WTO
4.2

ตอนในการติดตามเฝ้ าระวัง

เป็ น
ติดตามเฝ้ าระวัง (monitoring) ว่ามีการใช้
WTO หรื อไม่ อย่างไรก็ตามคงต้อง
ยอมรับความจริ งว่าแม้หน่วยงาน
ของภาครัฐจะพยายามสอดส่ องอย่างดีเพียงใดก็ตาม แต่
ในทางปฎิบตั ิการรับรู ้ถึงมาตรการกีดกันทางการค้า ของภาครัฐ
เปรี ยบเทียบ เพราะกว่าหน่วยงานของรัฐจะรับรู ้ ความเสี ยหายก็เกิดกับภาคเอกชนแล้ว
หากมี
การจัดทํากลไกความร่ วมมือด้านข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ก็จะช่วยให้สามารถจัดการกับ
มาตรการ
จัดทํากรอบความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public - private
partnership: PPP)
เป็ น “ตา” ในการสอดส่ องตรวจตา (monitor)
WTO
าตรการกีด
กันดังกล่าว สําหรับในกรณี ของ SMEs
ส่ งออกคงจะต้องร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ โดยจะต้องพยายามสร้างเครื อข่าย

(

) ด้วย
อ

มาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้หรื อไม่
กฎหมาย WTO
ลงของ WTO
WTO

ดกับพันธกรณี หรื อขัดข้อบทใดในความตก
ทวิภาคี

39
กดดัน แต่หากเป็ นการขัดความตกลง WTO
ทวิภาคี และ พหุภาคี
ในกรอบของ WTO พร้อมกัน
4.3
ในการกล่ าวหาทางกฎหมายภายใต้ มาตรา XXII และ XXIII ของแกตต์
ศาสตราจารย์ B. Hoeckman และศาสตราจารย์ M. Kostecki เรี ยก
ว่าเป็ นการ
“naming and blaming”
/หรื อเอกชนพิจารณาเห็นว่ามีการ
WTO รัฐก็สามารถใช้สิทธิ ภายใต้มาตรา XXII
และ XXIII ของความตกลงแกตต์
ารกีดกันทางการค้าได้1 ตามนัย
3
ไทยควรพิจารณาหาพันธมิตรทางกฎหมาย
ดังกล่าวในลักษณะเดียวกันหรื อไม่ และไทยควรพิจารณาประสานงานกับประเทศเ
ในทางธุ รกิจกับไทยก็จริ ง แต่ในทางการดําเนินคดีในกรอบของ WTO

การร่ วมมือทางกฎหมาย

EC — Export
Subsidies on Sugar (DS283)
เข้า
ไก่หมักเกลือในคดี EC — Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (DS286) และ
zeroing ใน
คดี US — Measures Relating to Shrimp from Thailand (DS343) เป็ นต้น
แต่ในบริ บทของ WTO
WTO มีลกั ษณะเป็ น public
goods
WTO
(แม้จะไม่เท่าเทียมกัน
ก็ตาม) ภายใต้หลัก most-favoured nation treatment (MFN)
2
แม้คู่แข่งทางธุ รกิจจะมิได้ร่วมฟ้ อง แต่หากไทยต่อสู ้ตามลําพังจนได้รับชัยชนะ คู่แข่งทางธุ รกิจ
อานิ สงส์
องปรกติใน WTO
ต่อรอง

Hoeckman B. and M. Kostecki, The Political Economy of the World Trading System: the WTO and
Beyond, 2nd edition, Oxford University Press, 2001, pp. 94 - 95
1

40
4.4

ในการต่ อสู้ ทางกฎหมายภายใต้ กระบวนการไต่ สวนโดย Panel และ AB

ด้า
WTO
บ

2

WTO ณ
Advisory Centre on WTO Law (ACWL) ใน
การดําเนิ นคดีให้ไทยมาโดยตลอด แม้ภาคเอกชนและภาครัฐบางหน่วยงานจะเคยเสนอให้วา่ จ้าง
สํานักงานกฎหมายของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปแทน แต่คณะผูแ้ ทนไทยประจํา WTO ยังคงยืนยัน
ACWL
ACWL ก็ได้ช่วยให้ไทยประสบชัยชนะมาโดยตลอด
ACWL
ช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการต่อสู ้คดีหรื อปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ WTO
WTO (WTO Ministerial Meeting)
Seattle2
มีสมาชิก WTO 29
15
กรกฎาคม ค.ศ. 2001 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ACWL มีนกั กฎหมาย 7 คนภายใต้การนําของผูอ้ าํ นวยการ
ศาสตราจารย์ Frieder Roessler (อดีตเป็ นผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายของ
แกตต์) ACWL ได้แเบ่งสมาชิกออกเป็ น 3 ประเภทโดยจะเรี ยกเก็บค่าบริ การในการเป็ นตัวแทนใน
WTO3
อย่างไรก็ตาม
ร่ วมกันอย่

ACWL ยังสามารถขอคําปรึ กษาในทาง
ACWL เป็ นผูด้ าํ เนินคดีให้ไทยมิได้หมายความว่า

ACWL
(liaisons) กับ ACWL

และข้อกฎหมาย เพราะแม้ ACWL จะมีความชํานาญในประเด็นข้อกฎหมาย แต่ ACWL จะขาด
2

ACWL, “Welcome to the Advisory Centre on WTO Law”,
www.acwl.ch
$200 for category A countries, $150 for category B countries and $100 for category C countries. Least
developed countries hourly rates are set at $25 (
)
3
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4.5

ห
ของ Panel และ AB
มีการปฏิบตั ิตามคําตัดสิ น
สอดคล้องพันธกรณี ของ WTO แล้ว

ปฏิบตั ิตามคําตัดสิ น
รค้าให้
ในการปฎิบตั ิตามคําตัดสิ น (reasonable period

of time: RPT) ด้วย
จะขอให้มีการใช้มาตรการ
ระงับการให้สิทธิ ประโยชน์ (suspend of concessions) หรื องดการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้ความ
ตกลงของ WTO
การตอบโต้ ทางการค้ า
บัติตามคําตัดสิ น การลงทุนฟ้ องร้อง
ขอให้มีการ
พิจารณาปริ มาณหรื อระดับของการตอบโต้ ตามมาตรา 22 วรรคหก ของ
DSU
ขอใช้สิทธิ ตอบโต้ทางการค้า
จะเป็ นการตอบโต้ทางการค้า (1) ในสิ นค้าหมวดเดียวกัน (2) สิ นค้าต่างหมวดแต่อยูภ่ ายใต้ความตก
ลงเดียวกัน หรื อ (3) การระงับการให้สิทธิ ประโยชน์หรื องดการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ขา้ มความตก
ลงคนละฉบับ (cross retaliation) ล้วนจะสร้างปั ญหาในทางปฎิบ ั
2
3
ใช้สิทธิ ตอบโต้ทางการค้า

2 หรื อ 3

1
ผูฟ้ ้ องร้องจะเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์ แต่สุดท้ายประเทศไทยโดยรวมอาจเป็ นฝ่ ายเสี ยประโยชน์หากยังคง

หมวดเดียวกันก็ตาม

5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลการศึกษา
แม้การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัยจะทําให้กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO มีความชัดเจนและมี
ลักษณะแห่งหลักนิติธรรม (rule of law หรื อ perseveres over might)
แต่
กลไกยุติขอ้
พิพาทของ WTO
ประกอบกับประเทศไทยยังคงขาด
บุคลากร
และนัก
เศรษฐศาสตร์
ในการดําเนินกการ
จึงทําให้เกิดความ
เสี ยเปรี ยบในการต่อสู้ทางกฎหมาย
นและส่ งผลให้ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้
พิพาทของ WTO ได้อย่างมีประสิ ทธิผล1
ไทย
แนวทางใน
ของไทยในการแก้ไขข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแก้ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าต่อสิ นค้าส่ งออกของไทยใน
บริ บทของการค้าพหุภาคีในกรอบของ WTO ทําให้ความพยายามในการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จึงสรุ ปว่าหาก
ใช้ประโยชน์จากกลไก
ยุติขอ้ พิพาทของ WTO ในการเสริ มอํานาจการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศทางด้านการค้า ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
ของภาครัฐและเอกชนให้มีศกั ยภาพและสามาร
WTO
อย่างมีประสิ ทธิภาพได้ ควบคู่ไปกับการกระชับความร่ วมมือกับภาคเอกชน
5.2

ข้ อเสนอแนะ
จากการนํา
ระบวนการยุติขอ้ พิพาท 4
4 มาวิเคราะห์อย่างละเอียด จะเห็นได้วา่
ไทยจะสามารถใช้กลไกยุติขอ้ พิพาทของ
WTO อย่างมีประสิ ทธิผลจริ งจัง
นอกจากจะจําเป็ น
รู ปแบบของความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public - private partnership: PPP Model) ให้สอด
1

บัณฑิต หลิมสกุล, “ชัยชนะของไทย ใน WTO”, กรุ งเทพธุรกิจ, ฉบับวัน

3 ตุลาคม พ.ศ. 2548
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ตาม
4 แล้ว
จะต้องพิจารณาดําเนินการใน
ของ
ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของ
WTO
ต้อง
ในด้านต่างๆ อย่างเป็ นระบบและ
ครบวงจร โดยมีรายละเอียด
5.2.1
ในกรอบพหุภาคี
ทัศนะคติเชิงลบและความมีอคติของสังคมไทย
ประเทศในประเทศกําลังพัฒนาโดยรวมและประเทศไทยเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลจากการเปิ ด
เสรี ทางเศรษฐกิจม
และคุน้ เคยกับ
ฟ้ องร้องดําเนินคดี
แก้ไขความขัดแย้งทางธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั คงสามารถ
ทํา
ร่ วมมือหรื อการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในภาพรวมในอนาคต
อย่างไรก็ตามการเปิ ดกว้างทางทัศนะคติในการใช้ประโยชน์จากการยุติขอ้ พิพาทข้างต้นยังมี

ต่างประเทศ

WTO
ษาอบรมและประชาสัมพันธ์ถึงผลดีของการยุติขอ้ พิพาท

รัฐบาจะ
จําเป็ น

และกระบวนทัศน์ (paradigm shift)

มาตลอด
ของหน่วยงานรัฐ มาเป็
ตรวจตรา
คอยระแวดระวังผลประโยชน์ระหว่างประเทศในเชิงรุ ก (pro-active)
โดยเฉพาะบทบาทของสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม
ควรเข้ามาเผยแพร่ และร่ วมจัด
กิจกรรมทางวิชาการให้กบั สมาชิ
WTO
(ownership) ในกิจกรรม WTO
ให้กบั ภาคเอกชนจึงมีนยั สําคัญอย่างมาก เพราะการตระหนักรู้ดงั กล่าวจะช่วยให้ขยายฐานผูเ้ ข้าร่ วมใน
การ “เป็ นหู ตา”

44

และ
สอ

5.2.2 การเตรียมความพร้ อมด้ านบุคลากร
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
WTO

จะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา
พิจารณาความเป็ นไปได้ในการ
WTO
นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต

การค้า
MBA และ
WTO
และมี

WTO
WTO แก่ประชาสังคมในวงกว้างแล้ว ภาครัฐ
และเอกชนควรพิจารณาแนวทางในการสร้าง demand
WTO
การ
ขนาดย่อม (SMEs)
WTO ได้ดว้ ยงบของบริ ษทั งานบริ การประเภท
หมายในการส่ งออกให้กบั SMEs แล้ว ยังเป็ นการช่วย
สร้างโอกาสและสร้าง demand ให้กบั นักกฎหมาย
ด้าน WTO
ด้วย
5.2.3 การเตรียมความพร้ อมด้ านเงินทุน
แม้ไทยในฐานะสมาชิก ACWL จะสามารถใช้บริ การทางกฎหมายในราคาสมาชิก ถูกกว่า
การว่าจ้างสํานักงานกฎหมายยุโรปและสหรัฐฯ ก็ตาม แต่เงินว่าจ้าง ACWL ทําคดีให้เรา
กระบวนความมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสองแสนสวิสฟรังค์
(
)
เปรี ยบเทียบกับรายได้ของภาคเอกชนรายย่อย (SMEs)
เฉพาะบริ ษทั
ขนาดใหญ่ของไทย
จะได้รับผลประโยชน์
โดยตรงหากไทยเป็ นฝ่ ายชนะคดี
เป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
“ใครใช้ ใครจ่ าย” แต่ใน
WTO แต่เท่ากับเป็ นการ
ปิ ดโอกาส SMEs มีทุนทรัพย์นอ้ ยจนไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO ได้
เลย
SMEs และ
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มิได้รับผลกระทบจาก
จึงจําเป็ นต้องมีการพิจารณาความเป็ นไปได้ในการ
SMEs
5.2.5
องใช้มาตรการตอบโต้

ด้วยเหตุ
0.01% จากยอด
ส่ งออกสิ นค้าทุกชนิด จะทําให้รัฐมีเงินทุนในการดําเนินคดี และสร้างความยืดหยุน่ ในการหักกลบลบ
น

5.2.4 การเตรียมความพร้ อมด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
2 ถึงนัยสําคัญของ ข้ อมูลข่ าวสาร

ร้

ถูกต้ อง ครบถ้ วน และ รวดเร็ วทันเวลา จึงจําเป็ นต้องมีระบบในการจัดการข้อสนเทศดังกล่าวอย่าง ครบ
วงจร

5.2.5
ใน
การตัดสิ นใจของหน่วยงานรัฐ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)

WTO
WTO จะอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ารนโยบาย

การประสานงานภายใต้ กนศ. กลับไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ
เป็ นผลมาจากในบางรัฐบาลไม่มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ กนศ. หรื อแม้จะมีการเรี ยกประชุมแต่
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ไม่มีการตัดสิ
ประธานแทน ส่ งผลให้ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างจริ งจัง
WTO ส่ งผลให้
ภาคเอกชนไม่มีโอกาสเข้าร่ วม (engagement) ในการกําหนดทิศทาง ทําให้ขาดความรู้สึกร่ วมในความ
เป็ นเจ้าของ (ownership) และทําให้ขาดความสนใจจากภาคเอกชน
พอเพียงใน
การช่วยตั
เท่ากับเป็ นการลอบแพ SMEs ให้ต่อสู้โดยลําพังไปตามยถากรรม
WTO เป็ น
ร้องเรี ยนมาตรการปกป้ อง (safeguard measures) กระจกของฟิ ลิปปิ นส์ ควบคู่ไปกับการ
เจรจาทวิภาคี
Safeguard จนเวลาผ่านไปกว่าห้าปี ฟิ ลิปปิ นส์
จึงได้ประกาศยกเลิกมาตรการ safeguard เอง ความไม่กล้าตัดสิ นใจใช้กลไกยุติขอ้ พิพาทของ WTO
ต้องเสี ยโอกาสในการส่ งออกและต้อง
เผชิญหน้ากับแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมกับอุตสาหกรรมกระจกของฟิ ลิปปิ นส์
ทัศนะคติในการใช้ประโยชน์จากการยุติขอ้ พิพาท
ในกรอบพหุภาคี
จนไม่ยอมเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายเป็ น
แตกต่างจากทัศนะคติของรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์
ฟ้ องร้องไทยใน WTO ได้ทุกเวลาหากเห็นว่าตนเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบ
(โดย
การสนับสนุนของบริ ษทั มาร์ โบโลของสหรัฐฯ)
ได้ผลักดันให้
WTO ได้ให้
ความเห็นชอบ
(Panel)
คดี
Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines (DS371) ใน
จากตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้ปัญหาของไทยในการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติขอ้ พิพาทของ
WTO
ทัศนะคติของภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากการยุติขอ้ พิพาทพหุภาคี
ตลอดจนปัญหาใน
อาศัย
ถูกต้องและความแม่นยําในข้อ
กฎหมาย
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าถึงเวลาแล้
ต้อง
หน่วยงานอิสระ
คล่องตัวในการบริ หารจัดการความขัดแย้งทางการค้าในลักษณะครบวงจรอย่างเร่ งด่วน โดยการทํางาน
ของหน่วยงานอิสระดังกล่าวจะต้องไม่ถูกจํากัดด้วยกฎระเบียบทางราชการมาผูกมัดรู ปแบบการทํางาน
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มากเกินไป
ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอให้
การระงับข้อพิพาทของ WTO ใน
ลักษณะขององค์กรมหาชนโดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนในข้อ 5.2.3

หน่วยงาน
ภาครัฐ

การต่อสู้ทางกฎหมายภายใต้
กระบวนการยุติขอ้ พิพาทของ WTO

5
องค์กรมหาชน

การระงับข้อพิพาทใน WTO

หน่วยงาน
ภาคเอกชน
และสมาคม

คณะผูแ้ ทนไทย
ประจํา WTO
ณ นครเจนีวา
ACWL

WTO
การบริ หารจัดการกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO

ผูแ้ ทนจากสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคาร ตลอดจน
กฎหมาย WTO และภาคประชาสังคม
การบริ หารจัดการองค์กรมหาชน
นอกจากการ
บริ หารจัดการ ดําเนินการฟ้ องร้องใน WTO แล้ว องค์กรมหาชน
นยัง
ใช้ประโยชน์จากการยุติขอ้ พิพาทใน WTO
5.2.1 – 5.2.4
ของภาครัฐและเอกชน การเตรี ยมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ดา้ น WTO
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานจึงไม่มีหน่วยงานใดเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรง การมอบหมายให้
องค์กรมหาชนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานจึงมีความคล่องตัวมากกว่า
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