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สรุปคําบรรยายวชิากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คร้ังที่ 2 

โดย ดร. สุธาบดี สัตตบุศย์ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2552 

 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1   ปี1914 – 1919 ( WWI )  กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัอนานิคม 

 ในยคุนั้นมีแนวความคิดทางการเมืองแบ่งออกเป็น คอมมิวนิสต์, สังคมนิยม และ

ประชาธิปไตย ต่อมารัสเซียล่มสลาย จีนจึงเปล่ียนระบบการปกครองเป็นแบบสังคมนิยม โดยแต่ละ

รัฐจะมีการคา้ขายกนัแต่ในกลุ่มของตวัเอง 

 ไทย มีพรบ.การคา้กบัประเทศคอมมิวนิสต ์มีขอ้ตกลงวา่ หากใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามตอ้ง

โดนรประหารชีวติ 

 ก่อนเกิด GATT รัฐทุกรัฐมีอธิปไตยสูงสุด กล่าวคือ สามารถเลือกคบกบัใครก็ได ้อยากคบ

ใครก็คบ 

 ในปี 1930  ( The great depression )จึงทาํใหเ้กิดความตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง อาทิ 

คนตกงาน ขา้วของมีราคาแพง เป็นตน้ 

เดิมรัสเซียมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์แต่ปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนมาเป็นแบบประชาธิปไตย  

 

ก่อนท่ีจะมีกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศนั้น การตกลงต่างๆตกอยูภ่ายใตก้ฎหมาย

ภายในประเทศ และกฎหมายระหวา่งประเทศต่างๆ 

ปี 1939 เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดท่ียโุรป โดยประเทศญ่ีปุ่นเขา้มายดึประเทศไทย 

ปี 1945 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สหรัฐพยายามท่ีจะสร้างหลกัเกณฑ์กฎหมายการคา้ฯข้ึน 

 สหรัฐเป็นประเทศท่ีชอบเสรี ต่อมามีสส. คนหน่ึงเห็นวา่ ประเทศตอ้งไดรั้บความ

คุม้ครอง จึงมีการจาํกดัการคา้ขายข้ึน โดยการทาํกาํแพงภาษี 

 ต่อมาเม่ือสหรัฐถูกแทรกแซง ประเทศอ่ืนๆก็กีดกนัทางการคา้สินคา้ของประเทศ

สหรัฐ ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคต่อการเจริญ  

 

หลกัเกณฑ์ทีสํ่าคัญของ GATT และ WTO 

 สงครามโลกคร้ังท่ี 1   ปี1914 – 1919 

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปี 1945  UN Charter หรือกฎบตัรสหประชาชาติ มีการก่อตั้ง UN 

United Nation Charter 

International trade organization ( ITO ) มีการคิดกฎเกณฑเ์พื่อคุม้ครองกฎเกณฑก์ารคา้

ระหวา่งประเทศ มีการจดัใหมี้การประชุมท่ี เรียกวา่ Havana Charter  
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ต่อมาสหรัฐ มีการเปล่ียนฝ่ายท่ีจะทาํการคุม้ครองอีกคร้ัง เพื่อป้องกนัทางการคา้ โดยสหรัฐ

ไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัแก่ Havana Charter 

ส่วนประเทศท่ีไดท้าํการใหส้ัตยาบนักบั Havana Charter ประเทศนั้นตอ้งพิจารณาวา่มีการ

ตกลงเก่ียวกบัการคา้ขายในเร่ืองนั้นๆหรือไม่  หากในสนธิสัญญามีการระบุไวว้า่หา้มนาํเขา้สินคา้

ของประเทศA  ก็หา้มนาํเขา้ 

ในปี 1947 ถึงแมว้า่ การประชุมรอบ Havana Charter จะไม่สาํเร็จ แต่มีคนอีกกลุ่มหน่ึง 23 

ประเทศ ท่ีร่วมตกลง Havana Charter เห็นวา่ ใน ITO มีขอ้ตกลงท่ีสาํคญัหลายประการ  และในเม่ือ

เวทีระดบัโลกไม่สามารถตกลงกนัได ้ไม่สามารถสร้างหลกัเกณฑร์ะหวา่งประเทศระดบัโลกได ้ก็

ใหม้าทาํความตกลงกนัเอง ในกลุ่ม23 ประเทศดีกวา่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ คือ 

GATT  ปี1947  (General Agreement Tariff and Trade ) มีทั้งหมด 35 มาตรา ต่อมาในปี1966 ไดมี้

การบญัญติัเพิ่มอีก 3 มาตรา รวมเป็น 38 มาตรา 

เม่ือดูจากความหมายของศพัท์ 

- charter = การก่อตั้ง 

- agreement = ขอ้ตกลง 

- convention = อนุสญัญา , การเรียกขอ้กฎหมาย มีลกัษณะท่ีผกูพนัเป็นกฎหมาย 

ปี 1957  EU เร่ิมก่อตั้งข้ึนมา ปัจจุบนัมี 27 ประเทศ 

 

GATT  มีหลกัเกณฑ ์คือการหา้มเลือกปฏิบติั ( Non-Discrimination Principle )  

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดสงคราม คือ ในสมยัก่อนเรามีการเลือกปฏิบติัมากเกินไป จนทาํใหเ้กิด

หลกัการหา้มเลือกปฏิบติัข้ึน คือทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

หลกัของ GATT  ใน Article 1 ซ่ึงเป็นหวัใจของ GATT   

Article 1 = MFN  ( Most Favored Nation ) หลกัปฏิบติัอยา่งชาติท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์

ยิง่ หรือหลกัหา้มเลือกปฏิบติั ( Non-Discrimination Principle ) ท่ีทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนั  

ตวัอยา่ง  

- จากกรณีน้ี หากประเทศ F ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ GATT ก็ตอ้งเสียภาษี 60% ซ่ึงถือเป็น

การเลือกปฏิบติั ทาํใหไ้ม่เขา้หลกัเกณฑต์าม Article 1 

ประเทศ A จะเก็บภาษีกบัสินคา้นาํเขา้ 60%  แต่ประเทศ A จะเก็บภาษีจากประเทศB ซ่ึง

เป็นประเทศสมาชิกของ GATT เพยีง 10%  

- หากประเทศ F เขา้เป็นสมาชิกของ GATT ยอ่มไดสิ้ทธิจ่ายภาษีนาํเขา้ เท่ากบัประเทศ 

B คือ 10% ซ่ึงถือวา่ไดรั้บปฏิบติัอยา่งชาติท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์ยิง่ 

ข้อดีของ Article 1 คือ ทาํใหอุ้ปสรรคทางการคา้ลดลง ,เป็นการลดกาํแพงภาษีลง และเป็น

การตดัปัญหาเร่ืองการเลือกปฏิบติัดว้ย 



3 | P a g e  
www.dpuprivatelaw2552.wordpress.com 

Article3 = หลกัปฏิบติัอยา่งคนในชาติ ( National Treatment ) เป็นการทาํลายการเลือก

ปฏิบติัระหวา่งสินคา้นาํเขา้กบัสินคา้ทอ้งถ่ิน 

ตวัอยา่ง 

- กรณีน้ิประเทศท่ีไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งเสียภาษี 60%  

  ประเทศ A เก็บภาษีนาํเขา้สินคา้ 60% แต่สินคา้ภายในประเทศ A เก็บภาษีเพียง 5%  

- ส่วนประเทศท่ีเป็นสมาชิก เสียภาษีเพียง 5% เท่ากบัสินคา้ทอ้งถ่ินในประเทศ A 

กล่าวคือ หากเราเก็บภาษีกบัสินคา้ภายในประเทศอยา่งไร เราก็ตอ้งปฏิบติักบัสินคา้

ต่างประเทศอยา่งนั้น เช่น ภาษีสุรา , ภาษีบุหร่ี เป็นตน้ 

 

อาจารยไ์ดย้กตวัอยา่งการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ ในคดีต่างๆเช่น  คดียาสูบ ( DS 

371 )  , DS 370, DS 122  เป็นตน้ซ่ึงรายละเอียดสามารถเขา้ไปอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมได้

ท่ี www.wto.org คลิกคาํวา่ dispute settlement  

  

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