มาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิม่ ขึ้น
(Agreement on Safeguard)
มาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น เปนมาตรการทางการคาที่ประเทศผูนําเขาใชในการ
คุมครองอุตสาหกรรมภายในที่ไดรับความเสียหาย หรือมีแนวโนมที่จะไดรับความเสียหายจากการนําเขาที่
เพิ่มมากขึ้นมากกวาปกติ เพื่อเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมภายในของประเทศดังกลาวสามารถปรับตัวให
สามารถแขงขันกับสินคานําเขาได
มาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นจะถูกนํามาใชก็ตอเมื่อ หากการลดหรือการยกเลิกอากร
ศุลกากรตามความตกลงนี้ ทําใหสินคาที่ไดแหลงกําเนิดในภาคีฝายหนึ่ง ถูกนําเขาไปในอาณาเขตของภาคี
อีกฝายหนึ่งในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งในดานปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริง หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตในประเทศ และกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง หรือนาจะเกิดความเสียหายอยางรุนแรงดังกลาว
ตออุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน หรือที่แขงขันกันโดยตรง ภาคีอีกฝายหนึ่งอาจใชมาตรการ
ปกปองดังตอไปนี้ ในขอบเขตที่มีความจําเปนนอยที่สุด เพื่อปองกันหรือบําบัดความเสียหายอยางรุนแรง
และเพื่อชวยในการปรับตัวของอุตสาหกรรมภายใน
1. ระงับการลดอากรศุลกากรเพิ่มเติมสําหรับสินคาตามที่ระบุไวในความตกลงฯ หรือ
2. เพิ่มอัตราอากรศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินคา แตตองไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวาระหวาง
อัตราตอไปนี้
2.1 อัตราอากรศุลกากรที่เรียกเก็บจริงกับสินคาของทุกประเทศในขณะที่ใชมาตรการ หรือ
2.2 อั ต ราอากรศุ ล กากรที่ เ รี ย กเก็ บ จริ ง กั บ สิ น ค า ของทุ ก ประเทศที่ ใ ช บั ง คั บ หนึ่ ง วั น ก อ นวั น ที่
ความตกลงนี้มีผลบังคับใช
ปจจัยสําคัญในการพิจารณาใชมาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
1. ปริมาณการนําเขาสินคาเพิ่มขึ้นอยางมาก ไมวาจะเปนปริมาณเพิ่มขึ้นจริงอยางชัดเจน (Absolute
Increased) หรือปริมาณเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบ (Relative Increased) ระหวางปริมาณนําเขากับปริมาณ
การผลิตในประเทศ
2. การนํ า เข า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เป น ผลจากเหตุ ก ารณ ที่ ไ ม อ าจคาดการณ ล ว งหน า ได (Unforeseen
Development)
3. การนําเขาที่เพิ่มขึ้นนั้นกอใหเกิดหรือคุกคามใหเกิด ‘ความเสียหายอยางรายแรง’ (Serious Injury
or Threat thereof) ตออุตสาหกรรมภายใน ทั้งนี้ ปจจัยหลักในการพิจารณาความเสียหาย ไดแก
- อัตราและปริมาณการเพิ่มขึ้นของสินคานําเขา
- การเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาดในประเทศของสินคานําเขา
- การเปลี่ยนแปลงระดับการขาย
- การเปลี่ยนแปลงระดับการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงระดับการใชกําลังการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงระดับกําไร/ขาดทุน
- การเปลี่ยนแปลงระดับการจางงาน
- ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
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ความเปนมาของมาตรการปกปองและรายละเอียดมาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
มาตรา 19 ของความตกลงแกตต 1994 และความตกลงวาดวยมาตรการปกปอง (Agreement on
Safeguards) เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกสามารถใชมาตรการปกปองได อาจโดยการเพิ่มภาษีขาเขา
การกําหนดโควตา หรือการกําหนดปริมาณนําเขาสินคา เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในที่ไดรับความ
เสียหายจากปริมาณสินคานําเขาที่เพิ่มขึ้น โดยมีหลักการสําคัญไดแก
1. อุตสาหกรรมที่รองขอจะตองประสบปญหาจากปริมาณนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นอยางฉับพลัน และ
การเพิ่มขึ้นดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในสวนของ
ภาคการผลิต การจางงาน และผลกําไรขาดทุน
2. ในกรณีที่จะใชมาตรการปกปองโดยการกําหนดโควตา ความตกลงฯ ระบุไววา การใชมาตรการ
ใดๆ จะตองไมทําใหปริมาณการนําเขาสินคานั้นๆ ลดลงต่ํากวาในระยะเวลา 3 ปกอนการใชมาตรการ
3. กอนที่จะนํามาตรการปกปองมาใช ประเทศสมาชิกจะตองพิสูจนไดอยางชัดเจนวา มีการนําเขา
ที่เพิ่มขึ้นและกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
4. ความตกลงฯ ยั ง กํ า หนดระยะเวลาการใช ม าตรการไว ไ ม เ กิ น 4 ป แต ส ามารถขอต อ อายุ
การใชมาตรการดังกลาวไดรวมแลวไมเกิน 8 ป และสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เชน ไทยสามารถยืดเวลา
ไดถึง 10 ป ทั้งนี้ ระบุไววาอุตสาหกรรมดังกลาวจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพื่อใหสามารถ
รองรับตอสภาวะของการแขงขันภายหลังจากยกเลิกการใชมาตรการปกปองนี้ดวย
5. ทั้งนี้ สมาชิกที่จะใชมาตรการปกปองจะตองแจง (Notify) ให WTO ทราบวาจะใชมาตรการ
รวมทั้งจะตองเปดโอกาสใหมีการหารือรับทราบขอมูลโตแยงจากประเทศอื่นๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากการ
ใชมาตรการดวย
โดยทั่วไป มาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นมีหลายรูปแบบ มีขอบเขตและระยะเวลาของ
มาตรการที่แตกตางกัน มีขั้นตอนการไตสวน การหารือ การชดเชยความเสียหาย และการกําหนดมาตรการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่แตกตางกัน สามารถสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้
ประเภทของมาตรการการปกปองการนําสินคาที่เพิ่มขึ้น
1. Global Safeguards (SG) คือ
มาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น ภายใตความตกลงวาดวยมาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึน้
ของ WTO และ Article X ของ GATT 1994 ที่ใชบังคับกับสินคานําเขาจากทุกประเทศโดยไมคํานึงถึง
แหลงที่มาของสินคา
2. Bilateral Safeguards หรือ Transitional Safeguards คือ
มาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้นสองฝายภายใตความตกลงการคาเสรี หรือความตกลงสองฝาย
อื่นๆ ซึ่งใชบังคับกับสินคานําเขาเฉพาะจากประเทศคูภาคี และใชกับสินคาที่อยูในรายการสินคาลด/เลิก
อากรศุลกากรระหวางกัน
3. Special Safeguards (SSG) คือ
มาตรการปกปองพิเศษภายใตความตกลงสินคาเกษตรของ WTO ที่ใชบังคับกับสินคาเกษตรที่
ผูกพันไวกับ WTO ซึ่งนําเขาจากทุกประเทศมาตรการปกปองพิเศษ ภายใตความตกลงการคาเสรีที่ใชบังคับ
กับสินคาที่มีความออนไหว (Sensitive) ที่ภาคี 2 ฝายกําหนดรวมกัน
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ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกปองในชวงการปรับเปลี่ยน
1. ใหภาคีใชมาตรการปกปองไดเฉพาะในชวงระยะเวลาเทาที่จําเปน เพื่อปองกันหรือบําบัดความ
เสียหายอยางรุนแรง และเพื่อชวยในการปรับตัวของอุตสาหกรรม ภาคีอาจใชมาตรการปกปองไดในเบื้องตน
เปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป ระยะเวลาของมาตรการปกปองอาจจะขยายไดอีกไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ จะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในบทนี้ ระยะเวลาทั้งหมดของมาตรการปกปองซึ่งรวมทั้งระยะเวลาที่ไดขยายออกไป
ดังกลาวจะตองไมเกินหกป ใหยกเลิกการใชมาตรการปกปองภายในสองปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
ปรับตัวสําหรับสินคานั้น ทั้งนี้ ไมวามาตรการปกปองนั้นจะมีระยะเวลาใชบังคับนานเทาใดหรือมีการขยาย
ระยะเวลาหรือไม หามใชมาตรการปกปองกับสินคาใดหลังชวงเวลาดังกลาวอีก
2. เพื่อเปนการชวยใหสามารถปรับตัวไดใ นกรณีที่คาดวาจะใชมาตรการปกป องเปนระยะเวลา
เกินกวาหนึ่งป ใหภาคีฝายที่ใชมาตรการดังกลาวผอนคลายความเขมงวดการใชมาตรการลงตามลําดับ
ในระหวางที่ระยะเวลาใชมาตรการรวมทั้งที่ขยายระยะเวลา
3. หามมิใหภาคีใชมาตรการปกปองมากกวาหนึ่งครั้งกับสินคาเดียวกัน จนกวาระยะเวลาหลังสิ้นสุด
มาตรการจะผานพนไป เทากับระยะเวลาที่ไดใชมาตรการในครั้งกอน
4. ภาคีมิควรใชมาตรการปกปองหรือมาตรการชั่วคราวกับสินคาซึ่งภาคีนั้นไดใชมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งอยูแลว ภายใตขอ XIX ของแกตต 1994 และความตกลง WTO วาดวยมาตรการปกปอง และ
สิ่งทอและเครื่องนุงหมหรือขอบทที่เกี่ยวของอื่นๆ
5. เมื่อมีการยุติการใชมาตรการปกปอง ใหภาคีฝายที่ใชมาตรการดังกลาวเรียกเก็บอากรศุลกากร
ณ วั นที่ มี การยุ ติ มาตรการในอั ตราที่ ภาคี ฝ ายนั้ นได กํ าหนดไว ในตารางการยกเลิ กอากรศุ ลกากรตาม
ภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ เสมือนหนึ่งวาไมเคยมีการใชมาตรการปกปองดังกลาวมากอน
การไตสวน
1. ภาคีอาจใชหรือขยายระยะเวลาในการใชมาตรการปกปองได ก็ตอเมื่อหนวยงานที่มีอํานาจในการ
ไตสวนของตนไดทําการไตสวนผลกระทบที่มีตออุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นจากภาคี
อี ก ฝ า ยหนึ่ ง โดยพิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงของป จ จั ย ทางเศรษฐศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ผลผลิ ต
ความสามารถในการผลิต ระดับการขาย กําลังการผลิตที่ใช สินคาคงคลัง สวนแบงการตลาด การสงออก
คาจางแรงงาน การจางงาน ราคาขายภายในประเทศ กําไรและการลงทุน ไมมีปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือ
หลายปจจัยเหลานี้สามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด เมื่อปจจัยที่นอกเหนือจากการ
นําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นจากภาคีอีกฝายหนึ่งกําลังกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเปนผล
จากการลดหยอนหรือการยกเลิกอากรศุลกากรตามความตกลงฯนี้ หามมิใหอางวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
2. ใหการไตสวนภายใตวรรคหนึ่งเปนไปตามพิธีการที่เคยถือปฏิบัติ และเปดเผยตอสาธารณชน
ตามที่กําหนดในบทที่ 14 ของความตกลงฯ ใหการไตสวนดังกลาวรวมถึงการประกาศใหผูมีสวนไดเสีย
ทั้งหลายทราบและการรับฟงความเห็นของสาธารณะชน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่งผูนําเขา ผูสงออก และ
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ สามารถแสดงหลักฐานและความคิดเห็น รวมทั้งโอกาสที่จะโตตอบการนําเสนอของภาคี
ฝายอื่น และเสนอความเห็ น ของตน เช น การใชมาตรการปกปอ งจะเป น ประโยชนตอสาธารณะหรื อไม
เปนตน เมื่อทําการไตสวนเสร็จสิ้น ใหหนวยงานที่มีอํานาจทําการพิมพเผยแพรผลการไตสวนขอเท็จจริง
และขอสรุปซึ่งตัดสินไปตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยทันที
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3. ในกรณีขอมูลที่โดยสภาพเปนขอมูลลับ หรือเปนขอมูลที่ไดขอใหถือเปนความลับ ใหเจาหนาที่ผูมี
อํานาจปฏิบัติตอขอมูลนั้นอยางเปนความลับ หามมิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเวนแตไดรับอนุญาตจากภาคี
ที่เปนผูใหขอมูลดังกลาว ภาคีที่ใหขอมูลที่เปนความลับอาจไดรับคํารองขอใหมีขอมูลสรุปแบบไมลับ หาก
ภาคีดังกลาวแจงวาไมสามารถสรุปขอมูลดังกลาวได จะตองใหเหตุผลถึงการไมสามารถใหขอมูลสรุปได
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจเห็นวาไมมีความจําเปนตองปดขอมูลเปนความลับตามที่ภาคีขอ
และภาคีที่เกี่ยวของไมยอมเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน หรือไมยอมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลในรูปแบบ
ทั่วไปหรือแบบสรุป เจาหนาที่ผูมีอํานาจอาจจะไมรับฟงขอมูลดังกลาวได เวนแตสามารถพิสูจนใหเปนที่
พอใจไดวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ถูกตอง
มาตรการชั่วคราว
1. ในกรณีที่เปนสถานการณวิกฤตซึ่งไมใชกรณีปกติทั่วไปซึ่งความชักชาจะทําใหเกิดความเสียหาย
จนยากเกินที่จะแกไข ภาคีอาจใชมาตรการชั่วคราว หากผลการพิจารณาเบื้องตนพบวามีหลักฐานชัดเจนวา
มีการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นจากภาคีอีกฝาย อันเปนผลจากการลดหรือการยกเวนอากรศุลกากรตามความ
ตกลงนี้ ไดกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง ระยะเวลาการใชมาตรการชั่วคราวดังกลาว
จะตองไมเกิน 200 วัน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดของขอ 502 503 และ 504 ใหคืนอากรศุลกากรใดๆ
ที่เรียกเก็บเพิ่มจากการใชมาตรการชั่วคราวดังกลาวโดยมิชักชาหากการไตสวนขั้นสุดทายตามขอ 504 วรรค
แรก ไมพบวาการนําเขาสินคาที่ไดแหลงกําเนิดที่เพิ่มขึ้นจากภาคีอีกฝายหนึ่งไดกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมภายใน ใหนับรวมระยะเวลาของมาตรการชั่วคราวเปนสวนหนึ่ง
ของระยะเวลาการใชมาตรการปกปองครั้งแรกรวมทั้งระยะเวลาที่ขยายการใชมาตรการดังกลาวตามที่
กําหนดในขอ 503 วรรคแรก ในกรณีดังกลาว ภาคีที่ใชมาตรการจะใชอัตราอากรศุลกากรตามตารางภาษี
ที่ระบุไวในภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ เสมือนหนึ่งวาไมเคยมีการใชมาตรการปกปองชั่วคราวมากอน
2. ในการพิจารณาวาเปนสถานการณวิกฤตซึ่งมิใชกรณีปกติทั่วไปหรือไม ใหภาคีพิจารณาอัตราที่
เพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาที่ไดแหลงกําเนิดจากภาคีอีกฝายหนึ่ง ทั้งในดานปริมาณจริงและในดานการ
เปรียบเทียบ รวมทั้งพิจารณาปริมาณโดยรวมของการนําเขาสินคาดังกลาวจากภาคีอีกฝายหนึ่งเปรียบเทียบ
กับปริมาณการนําเขาสินคาดังกลาวทั้งหมด ซึ่งเปนผลจากการลดหรือการยกเวนอากรศุลกากรที่เรียกเก็บ
จากสินคาตามความตกลงฯ
การแจงและการหารือ
1. ใหภาคีแจงภาคีอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรโดยมิชักชาเมื่อ
(เอ) เริ่มทําการไตสวนภายใตขอ 504
(บี) พบวามีความเสียหายอยางรุนแรงหรือขอเท็จจริงวาอาจจะเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรง ซึ่งเกิดจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลจากการลดหรือการยกเวนอากรศุลกากรที่เรียกเก็บ
จากสินคาดังกลาวภายใตความตกลงนี้
(ซี) มีมติใหใชหรือใหขยายการใชมาตรการปกปอง รวมทั้งมาตรการชั่วคราว
(ดี) มีมติใหแกไขปรับปรุงมาตรการปกปองซึ่งเคยใชอยู
2. ใหภาคีฝายหนึ่งจัดหาสําเนารายงานฉบับที่เปดเผยตอสาธารณะของเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามที่
กําหนดไวในขอ 204 ใหแกภาคีอีกฝายหนึ่งทันทีที่จัดทําเสร็จ
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3. ในการแจงขอมูลตามวรรคแรก ใหภาคีที่จะใชหรือขยายการใชมาตรการปกปองจัดหาหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวามีความเสียหายอยางรุนแรงหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง ที่มีสาเหตุมาจาก
การนําเขาสินคาที่ไดแหลงกําเนิดที่เพิ่มขึ้นจากภาคีอีกฝายหนึ่ง อันเปนผลจากการลดหรือการยกเวนอากร
ศุลกากรภายใตความตกลงนี้ ไดแก รายละเอียดของสินคาที่เกี่ยวของ รายละเอียดของรูปแบบมาตรการที่
จะใช รวมทั้งเหตุผลที่ไมใชมาตรการในขอ 502 (เอ) แหงบทนี้ วันที่เริ่มใชมาตรการ ระยะเวลาที่ใช และ
แผนในการผอนคลายความเขมงวดการบังคับใชมาตรการปกปอง (หากมี) ในกรณีขอขยายเวลาการใช
มาตรการ ใหแสดงหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมภายในกําลังปรับตัว ใหภาคีที่ใชหรือขยายการใช
มาตรการปกปองจัดหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกภาคีอีกฝายหนึ่งหากไดรับการรองขอ
4. ใหภาคีที่ประสงคจะใชหรือขยายมาตรการปกปองใหโอกาสที่เพียงพอสําหรับภาคีอีกฝายหนึ่ง
ในการหารือลวงหนา เพื่อทบทวนขอมูลที่ไดรับตามวรรค 3 แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมาตรการดังกลาว
และเพื่อใหสามารถตกลงกันไดเรื่องการใหการชดเชยความเสียหายตามขอ 507 วรรคแรก เปนตน
5. ในกรณีที่ภาคีใชมาตรการชั่วคราวตามที่กําหนดในขอ 505 เมื่อมีการรองขอจากภาคีอีกฝายหนึ่ง
ใหทําการหารือทันทีหลังจากที่มีการใชมาตรการดังกลาว
6. ใหขอบทที่เกี่ยวกับการแจงขอมูลภายใตบทนี้ ไมผูกพันภาคีฝายที่จะเปดเผยขอมูลลับซึ่งหากมี
การเปดเผยจะเปนการผิดกฎหมาย ขัดตอประโยชนสาธารณะ หรือขัดตอประโยชนดานการพาณิชยที่ชอบ
ดวยกฎหมายของวิสาหกิจเอกชนหรือรัฐ
การชดเชยความเสียหาย
1. ใหภาคีฝายที่ขยายการใชมาตรการปกปองเปนระยะเวลาเกินกวา 3 ป หารือและตกลงรวมกันกับ
ภาคีอีกฝายหนึ่งตอการชดเชยความเสียหายดานการเปดเสรีทางการคาในรูปของการใหขอลดหยอนที่เทา
เที ย มกั น ในช ว งของการขยายเวลาการใช ม าตรการดั ง กล า วนานเกิ น สามป ให ก ารหารื อ ดั ง กล า วให
ดําเนินการภายใน 30 วันนับแตวันที่มีมติใหขยายการใชมาตรการ และใหดําเนินการกอนมีการขยายเวลา
การใชมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ เปนไปตามขอ 506 วรรค 4
2. หากภาคีไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่ม
หารือ ใหภ าคีที่ เ ปนผู ส ง ออกสามารถระงับ การใหสิ ท ธิป ระโยชน ท างการค าที่ ใ ห ไวกั บภาคี ฝายที่ ข ยาย
ระยะเวลาในการใชมาตรการในระดับที่เทาเทียมกัน
3. ใหภาคีฝายหนึ่งแจงภาคีอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนที่จะ
ระงับการใหสิทธิประโยชนทางการคาภายใตขอ 2 ของความตกลงฯ
4. ใหพันธกรณีที่จะตองใหการชดเชยความเสียหายภายใตวรรคแรก และสิทธิที่จะระงับการใหสิทธิ
ประโยชนในระดับที่เทาเทียมกันภายใตวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อมีการระงับการใชมาตรการปกปอง
มาตรการปกปองทั่วไป
1. ภาคีแตละฝายสงวนสิทธิและพันธกรณีภายใตขอ XIX แหงแกตต 1994 และความตกลง WTO
วาดวยมาตรการปกปอง และขอบทอื่นใดที่เกี่ยวของในความตกลง WTO ความตกลงนี้ไมกอใหเกิดสิทธิหรือ
พันธกรณีเพิ่มเติมตอภาคีเกี่ยวกับมาตรการปกปองทั่วไปขางตน เวนแตภาคีที่ใชมาตรการดังกลาวอาจไมใช
มาตรการกับสินคานําเขาที่ไดแหลงกําเนิดจากภาคีอีกฝายหนึ่ง หากการนําสินคาเขาดังกลาวไมกอใหเกิด
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2. ใหภาคีที่จะใชมาตรการปกปองทั่วไปกับสินคาที่ไดแหลงกําเนิดจากภาคีอีกฝายหนึ่งทําการหารือ
กับภาคีฝายนั้นลวงหนาในระยะเวลาเทาที่จะทําได
มาตรฐานสําหรับมาตรการปกปองพิเศษ
1. ในสถานการณพิเศษภาคีฝายหนึ่งสามารถใชมาตรการปกปองพิเศษกับสินคาเกษตรออนไหวที่
จํากัดจํานวนไวตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ของความตกลงฯ
2. ใหภาคีพยายามใชมาตรการปกปองพิเศษในลักษณะที่สอดคลองกับขอผูกพันของตนภายใต
ความตกลงนี้เพื่อสนับสนุนใหมีการขยายการคาสินคาเกษตรสองฝาย
3. ภาคีฝายหนึ่งสามารถใชมาตรการปกปองพิเศษกับสินคาใดๆ เฉพาะในชวงเวลาที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก 5 สําหรับสินคานั้นๆ
4. อาจใชมาตรการปกปองพิเศษกับสินคาเกษตรนําเขาตามรายการที่ระบุไวในภาคผนวก 5 ของ
ความตกลงฯ หากปริมาณการนําเขาสินคาดังกลาวจากภาคีอีกฝายหนึ่งถูกสงผานมาในดินแดนศุลกากรของ
อีกฝายหนึ่งในปปฏิทินมีปริมาณเกินระดับที่กําหนดไวสําหรับปปฏิทินนั้น ดังที่ระบุไวในภาคผนวก 5
5. ในกรณีที่เปนไปตามวรรค 4 ภาคีสามารถเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับสินคา ดังกลาวในชวง
ระยะเวลาที่ เ หลื อ ของป โดยใช อั ต ราอากรศุ ล กากรที่ เ รี ย กเก็ บ จริ ง ณ ขณะนั้ น หรื อ อั ต ราฐานอย า งใด
อยางหนึ่งที่ต่ํากวา
6. หากมีสินคาที่อยูระหวางการขนสงตามสัญญาซื้อขายไปยังภาคีอีกฝายหนึ่งกอนที่จะเก็บอากร
ศุลกากรเพิ่มตามความแหงขอนี้ ใหสินคาดังกลาวไดรับการยกเวนจากการเรียกเก็บอากรศุลกากรเพิ่ม
แตใหถือวาเปนการใชสิทธิการนําเขาสินคาดังกลาวในปถัดไป เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
กําหนดปริมาณนําเขาตามวรรคสี่ในปถัดไปนั้น
7. ใหภาคีแตละฝายใชมาตรการปกปองพิเศษอยางโปรงใส โดยภาคีที่ใชจะตองแจงเปนลายลักษณ
อักษร รวมถึงใหขอมูลที่เกี่ยวของตอภาคีอีกฝายหนึ่ง โดยแจงเปนการลวงหนานานที่สุดเทาที่จะทําได และ
ใหอยูภายในระยะเวลา 10 วันทําการของการดําเนินการ
8. ใหภาคีที่ใชมาตรการปกปองพิเศษหารือและรวมมือกับภาคีอีกฝายหนึ่งในการแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับการใชมาตรการปกปองนี้
9. ภาคีฝายหนึ่งมิควรใชมาตรการปกปองพิเศษกับสินคาซึ่งภาคีฝายนั้นไดใชมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งภายใตขอ XIX ของแกตต 1994 และความตกลง WTO วาดวยมาตรการปกปอง หรือขอบทที่
เกี่ยวของในความตกลง WTO หรือมาตรการที่กําหนดในขอ 502-508 และภาคีฝายหนึ่งมิควรคงไวซึ่งการใช
มาตรการปกปองพิเศษตอไปกับสินคาซึ่งภาคีฝายนั้นไดใชมาตรการอยางใดอยางหนึ่งภายใตขอ XIX ของ
แกตต 1994 และความตกลง WTO วาดวยมาตรการปกปอง หรือขอบทที่เกี่ยวของในความตกลง WTO
หรือมาตรการที่กําหนดในขอ 502-508
10. ไมเกินกวา 3 ปหลังจากความตกลงนี้มีผลบังคับใช ใหภาคีทบทวนการดําเนินการตามขอนี้
รวมทั้งรายการสินคาและระดับการนําเขาที่กําหนดคาปริมาณการได ตลอดจนปจจัยการขยายตัวที่ระบุไวใน
ภาคผนวก 5 ของความตกลงฯ ใหการทบทวนดังกลาวสอดคลองกับการพัฒนาการคาระหวางประเทศดวย
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11. ในกรณีที่ภาคีไดทําความตกลงหรือขอตกลงกับประเทศที่สามที่มิไดเปนภาคีในความตกลงฯ
หลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช และความตกลงหรือขอตกลงดังกลาวไมมีขอบทที่ใหใชมาตรการ
ปกปองพิเศษกับสินคาของความตกลงนี้ และในขณะที่ประเทศที่สามที่มิไดเปนภาคีนั้นเปนผูสงออกสินคา
รายใหญ ภาคีคูสัญญาโดยความยินยอมรวมกันอาจหารือเกี่ยวกับขอบเขตของสินคาที่จะถอนออกได
การบังคับใชมาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหใชมาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น คือ
1. อุตสาหกรรมภายในผูผลิตสินคาชนิดเดียวกัน (Like Product) หรือแขงขันโดยตรง (Directly
Competitive) กับสินคานําเขาที่ถูกพิจารณา (Product under Consideration) ซึ่งมีปริมาณการผลิตเปน
สัดสวนใหญ (A Major Proportion) ของปริมาณการผลิตรวมทั้งประเทศ โดยอาจเปนผูผลิตรายใหญ
รายเดียว หรือหลายรายที่มีผลผลิตรวมกันเปนสัดสวนใหญ
2. หนวยงานผูมีอํานาจในการไตสวน (กรมการคาตางประเทศ) เปดไตสวนเอง (กรณีที่ไมมีการยื่น
คํารองขอของอุตสาหกรรมภายในตามขอ 4.1 ของความตกลงฯ) หากกรมการคาตางประเทศเห็นวามีการ
นําเขาสินคาเพิ่มขึ้น และมีหลักฐานวามีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเปนผลจากการ
นําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นนั้น
ขอกําหนดในการใชมาตรการปกปองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
1. มาตรการปกปอง จะใชบังคับกับสินคานําเขาจากทุกประเทศโดยไมคํานึงถึงแหลงที่มาของสินคา
ซึ่งเปนไปตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (Most-favored Nation: MFN) ยกเวนมาตรการ
Bilateral SG และ Special SG ภายใตการคาเสรี จะใชบังคับเฉพาะสินคาจากประเทศคูภาคี
2. ใหใชมาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น เทาที่จําเปนเพื่อปองกันหรือบําบัดความเสียหาย และ
เพื่อใหอุตสาหกรรมภายในมีระยะเวลาในการปรับตัว
3. เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอ 5.2 ของความตกลงฯ โดยอุตสาหกรรมภายในที่ยื่นคํารองขอให
ไตสวน ตองทําแผนการปรับตัวยื่นตอกรมการคาตางประเทศภายในกําหนด 3 เดือนนับแตวันประกาศใช
มาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น
4. มาตรการ Global SG มีขอยกเวนวาไมใหใชมาตรการGlobal SG กับสินคาที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศกําลังพัฒนา ตราบเทาที่สวนแบงการนําเขาจากประเทศนั้นไมเกินรอยละ 3 ของปริมาณการนําเขา
สินคานั้นโดยรวม แตทั้งนี้ สินคาที่นําเขาจากประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายที่มีสวนแบงการนําเขาไมเกิน
รอยละ 3 นั้น รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 9 ของปริมาณการนําเขาสินคานั้นโดยรวม
รูปแบบและระยะเวลาในการบังคับใชมาตรการปกปอง
1. มาตรการปกปองชั่วคราว (Provisional Measure)
หากพิ จ ารณาในเบื้ อ งต น พบว า การนํ า เข า สิ น ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายและเป น
สถานการณวิกฤต ซึ่งหากดําเนินการลาชาจะกอใหเกิดผลเสียหาย ยากตอการแกไข ประเทศผูใชมาตรการ
สามารถใชมาตรการปกปองชั่วคราวได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- มาตรการที่ใชควรอยูในรูปของการเพิ่มอากรขาเขา เพื่อใหงายตอการคืนในกรณีที่ไตสวนแลว
ไมพบความเสียหาย
- ระยะเวลาที่ใชตองไมเกิน 200 วัน
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- หากผลการไตสวนพบวาการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นไมไดกอใหเกิดความเสียหาย จะตองคืนอากรที่
เรียกเก็บเพิ่มใหแกผูนําเขา
2. มาตรการปกปองทั่วไป (Global SG)
- สามารถดําเนินการใชมาตรการทางภาษี หรือจํากัดปริมาณการนําเขา
- ใชบังคับไดในระยะเวลาที่จําเปน แตไมเกินครั้งละ 4 ปนับแตวันประกาศบังคับใช
- กรณีจําเปน สามารถขยายระยะเวลาการใชมาตรการ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บังคับใชทั้งหมดซึ่งรวมทั้ง
ระยะเวลาที่บังคับใชมาตรการชั่วคราวแลวตองไมเกิน 10 ป สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และ 8 ปสําหรับ
ประเทศพัฒนาแลว
ขั้นตอนและกระบวนการใชมาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น
1. อุตสาหกรรมภายในยื่นคํารองขอตามแบบที่กําหนดตอกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
เพื่อขอใหเปดการไตสวน
2. กรมการคาตางประเทศพิจารณาคํารองขอวามีมูลหรือไม หากมีมูลจะประกาศเปดการไตสวน
โดยจะตองแจง WTO เพื่อแจงเวียนประเทศสมาชิกทราบ และแจงรัฐบาลประเทศผูสงออก รวมทั้งจัดสง
แบบสอบถามใหผูมีสวนไดเสีย
3. กรมการคาตางประเทศดําเนินการไตสวนความเสียหาย โดยพิจารณาจากปจจัยหลัก 8 ปจจัยที่
กลาวไวขางตน และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) และนําเสนอผลการไตสวนตอคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกปอง (คปป.) เพื่อวินิจฉัย
4. คปป. วินิจฉัยผลการไตสวนและนําเสนอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยพิจารณาเห็นชอบ
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยพิจารณาคําวินิจฉัย หากเห็นชอบ กรมการคาตางประเทศจะ
ออกประกาศบังคับใชมาตรการ
การแกตางเมื่อสินคาไทยถูกประเทศคูคาฟองภายใตมาตรการปกปองการนําเขาที่เพิ่มขึ้น
ในกรณี ที่ สิ น ค า จากไทยถู ก ประเทศคู ค า ไต ส วนเพื่ อ ใช ม าตรการปกป อ งการนํ า เข า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งดานไตสวนประเทศคูคาและ
แกตางเมื่อถูกประเทศคูคาไตสวน จะรวมกับผูสงออกและหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อกําหนดกลยุทธและแนวทางการแกตาง และยกประเด็นตอสูตามกระบวนการในแตละ
ขั้นตอนของการ ไตสวน
- การดําเนินการของประเทศที่ฟองสินคาไทย
- แจงประกาศเปดไตสวนพรอมเหตุผลในการเปดตอ WTO เพื่อใหเวียนประเทศสมาชิกทราบ
- มีหนังสือแจงการเปดไตสวนและแบบสอบถามมายังผูผลิต/ผูสงออก (ที่ทราบ) โดยตรง
- มีหนังสือแจงการเปดไตสวนไปยังสถานทูตไทยประจําประเทศที่เปดไตสวน
- การแกตา งของผูสงออก/ผูผลิต
- ประสานกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อหารือกําหนดกลยุทธในการแกตาง/ตอสู
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- รวบรวมขอมูลปริมาณการสงออกและขอมูลการนําเขาสินคาที่ถูกฟองของประเทศที่เปดไตสวนใน
เวลา 3-5 ป (ตามระยะเวลาของขอมูลที่ใชในการไตสวน) เพื่อตรวจสอบวาสินคาไทยที่ถูกฟองอยูในขาย
ไดรับการยกเวนจกการใชมาตรการตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม รวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวข องกับการ
ตอบแบบสอบถาม และเตรียมบุคลากรในการตอบแบบสอบถามดังกลาว
- ตรวจสอบกรอบเวลาในการตอบแบบสอบถาม และการเขารวมใหขอคิดเห็น เพื่อใหทันระยะเวลา
ที่กําหนด
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
นับตั้งแตมีการจัดตั้งองคการการคาโลกมาเปนเวลา 8 ป (2538-2545) มีการใชมาตรการปกปอง
แลว กวา 60 กรณี โดยประเทศสมาชิกหลายประเทศ ครอบคลุมสินค าหลายรายการ อาทิ สินค าเหล็ก
รองเทา ของเลน แปงสาลี น้ําตาล ไมขีดไฟ ผงหมึกดํา (Carbon Black) ไมกวาด เนื้อแกะ เนื้อหมู ไมอัด
(Hardboard) ซึ่งกระทบตอการสงออกสินคาของไทยบางรายการ เชน ของเลน ผงหมึก สินคาเหล็ก เปนตน
รายงานลาสุดของคณะกรรมการวาดวยการปกปอง (Committee on Safeguards) ประจําปไดสรุป
สถานะการทบทวนการแจงของประเทศสมาชิก (Notification) เกี่ยวกับมาตรการปกปองในรอบปที่ผานมา
(ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545) ดังนี้
1. การแจงเกี่ยวกับการออกและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการใชมาตรการ
ปกปองของประเทศ
นับตั้งแตจัดตั้ง WTO
มีประเทศสมาชิก 99 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไดแจงตอ
คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการออกและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการปกปอง และมี
30 ประเทศที่ยังไมเคยแจงกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชมาตรการปกปอง
- ในป 2545 คณะกรรมการฯ ไดทบทวนการแจงการออกและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ
เกี่ยวกั บการใชมาตรการปกป องของไต หวัน สาธารณรัฐโดมินิกัน เกาหลี ลิธั วเนีย มอลโดวา จีน และ
โปแลนด
2. การแจงเพื่อเริ่มกระบวนการไตสวน
- มีการแจงเพื่อเริ่มกระบวนการไตสวน 39 กรณี ไดแก บัลแกเรีย (Crown Corks, แอมโมเนีย
ไนเตรต, ยูเรีย และสินคาเหล็ก) แคนาดา (สินคาเหล็ก) ชิลี (สินคาเหล็ก, ไฟแชก และฟรุกโตส/กลูโคส)
คอสตาริกา (ขาว) สาธารณรัฐเชค (แอมโมเนียไนเตรต, ผงโกโก, กรดซิตริก, ลวด, Robes and Cables,
Tubes and Pipes และสินคาเหล็ก) สหภาพยุโรป (สินคาเหล็ก) ฮังการี (สินคาเหล็ก) อินเดีย (Phenol,
Acetone, Epicholorohydrin, เข็มจักรเย็บผาอุตสาหกรรม และน้ํามันพืช) จอรแดน (Magnetic Tapes,
อางลางทําดวยเซรามิค, กระเบื้องเซรามิค, อุปกรณหุงหาอาหาร, Electric Accumulator และพาสตา)
ลัตเวีย (หมูและเนื้อหมู) เม็กซิโก (Plywood Panel) จีน (สินคาเหล็ก) โปแลนด (Calcium Carbide, เครื่อง
ทําน้ํารอน และสินคาเหล็ก) สาธารณรัฐสโลวัค (แอมโมเนียไนเตรต) และเวเนซูเอลา (กระดาษ และเหล็ก
รูปตัว U)
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3. การแจงเพื่อใชมาตรการปกปองชั่วคราว
- มีการแจงเพื่อใชมาตรการปกปองชั่วคราว 15 กรณี ไดแก บัลแกเรีย (แอมโมเนียไนเตรต) ชิลี
(ฟรุกโตส) คอสตาริกา (ขาว) สาธารณรัฐเชค (ผงโกโก) สหภาพยุโรป (สินคาเหล็ก) ฮังการี (สินคาเหล็ก)
จอรแดน (Magnetic Tapes) จีน (สินคาเหล็ก) ฟลิปปนส (Grey Portland Cement และกระเบื้องปูพื้น)
โปแลนด (สินคาเหล็ก)
4. การแจงผลการไตสวนความเสียที่เกิดจากการนําเขาที่เพิ่มขึ้น
- ประเทศสมาชิกไดแจงผลการไตสวนความเสียหายที่เกิดจากการนําเขาที่เพิ่มขึ้น 18 กรณี ไดแก
บราซิล (มะพราว) บัลแกเรีย (Crown Corks) แคนาดา (สินคาเหล็ก) สาธารณรัฐเชค (ผงโกโก) สหภาพ
ยุโรป (สินคาเหล็ก) อินเดีย (Phenol, Epicholorohydrin) จอรแดน (Magnetic Tapes) ลิธัวเนีย (ยีสต
ทําขนม) ฟลิปปนส (Grey Portland Cement และกระเบื้องปูพื้น) สาธารณรัฐ สโลวัค (น้ําตาล)
สหรัฐอเมริกา (สินคาเหล็ก)
5. การแจงยุติการไตสวนโดยไมมีการใชมาตรการปกปอง
- มีประเทศสมาชิกแจงยุติการไตสวนโดยไมใชมาตรการปกปอง 10 กรณี ไดแก ชิลี (สินคาเหล็ก,
ไฟแชก และกลูโคส) ญี่ปุน (เสื่อตาตามิ, Welsh Onion และเห็ดชิตาเกะ) โมร็อกโก (ยางพารา) ฟลิปปนส
(ซอสมะเขือเทศ) เอลซาลวาดอร (ปุย) สหรัฐอเมริกา (สินคาเหล็กบางรายการ)
6.การแจงการประกาศใชมาตรการปกปอง
- มีประเทศสมาชิกแจงการประกาศใชมาตรการปกปอง 26 กรณี ไดแก บราซิล (มะพราว) ชิลี
(สินคาเหล็ก) สาธารณรัฐเชค (ผงโกโก) สหภาพยุโรป (สินคาเหล็ก) อินเดีย (Acetone, Phenol and
Gamma Ferric Oxide/Magnetic Iron Oxide) จอรแดน (Magnetic Tapes) ลิธัวเนีย (ยีสตทําขนม)
ฟลิปปนส (กระเบื้องปูพื้น) สาธารณรัฐสโลวัค (น้ําตาล) สหรัฐอเมริกา (สินคาเหล็ก, เนื้อแกะ, Line Pipe
และ Wire Rod)
การใชมาตรการปกปองของประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับไทย
ที่ผานมา ประเทศสมาชิก WTO มีการใชมาตรการปกปองในสินคาตางๆ ซึ่งมีกรณีที่เกี่ยวของ หรือ
กรณีที่สงผลกระทบตอไทยในฐานะที่ไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาสําคัญ อาทิ
1. มาตรการปกปองสินคาเหล็กของสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ประกาศใชมาตรการ Safeguards เหล็ก ภายใตกฎหมายการคามาตรา 201 เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2545 เพื่อกําหนดโควตาภาษี (Tariff Quota) สําหรับเศษเหล็ก (Slag) และเก็บภาษีศุลกากร
(Tariffs) กับสินคาเหล็ก 9 กลุม ไดแก เหล็กรีดรอนชนิดแทง เหล็กรีดเย็ นชนิดแทง เหล็กแทงทรงยาว
ท อ เหล็ ก ชนิ ด เชื่ อ ม ข อ ต อ ท อ เหล็ ก เหล็ ก ไร ส นิ ม ชนิ ด แท ง เหล็ ก ไร ส นิ ม ชนิ ด ลวด เหล็ ก ไร ส นิ ม ชนิ ด
ลวดเกลียว และเหล็กเคลือบดีบุก ในอัตรารอยละ 8-30 จากเดิมที่เคยเก็บในอัตราต่ํา ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 20 มีนาคม 2545 เปนตนไป เปนระยะเวลา 3 ป
ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะไมใชมาตรการดังกลาวกับประเทศกําลังพัฒนาที่มีสัดสวนการนําเขาเหล็กในสหรัฐฯ
ในปริมาณไมเกินรอยละ 3 และไมใชมาตรการกับประเทศแคนาดา และเม็กซิโกในฐานะประเทศสมาชิกใน
กลุม NAFTA ตลอดจนอิสราเอลและจอรแดนในฐานะประเทศที่จัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ
โดยสินคาเหล็กสงออกของไทยที่ถูกใชมาตรการ Safeguards เนื่องจากมีปริมาณการนําเขาในสหรัฐฯ
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สมาชิก WTO หลายประเทศไดรวมฟองมาตรการ Safeguards เหล็กขางตนของสหรัฐฯ โดยนํา
มาตรการดังกลาวเขากระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Procedure) ของ WTO ตั้งแตเดือน
มีนาคม 2545 ในการนี้ กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการปกปองผลประโยชนของไทย โดยการเขารวมเปน
ฝายที่ 3 ในกรณีพิพาทนี้ เพื่อเรียกรองใหสหรัฐฯใชมาตรการ Safeguards ใหสอดคลองกับความตกลง
Safeguards ของ WTO
2. การใชมาตรการปกปองชั่วคราวของสินคาเหล็กของสหภาพยุโรป
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ไดประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545
ที่จะใชมาตรการปกปองชั่วคราว (Provisional Safeguards) กับสินคาเหล็ก 15 รายการ ที่ไดรับผลกระทบ
จากการใชมาตรการ Safeguards เหล็กของสหรัฐฯ เปนเวลา 6 เดือน โดยกําหนดโควตาภาษี (Tariff
Quota) อัตราภาษีรอยละ 2-5 ทั้งนี้ ปริมาณโควตาของสินคาแตละรายการจะเทากับปริมาณเฉลี่ยของการ
นําเขาในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 1999-2001) บวกอีกรอยละ 10 และหากมีการนําเขาเกินปริมาณโควตา
ที่กําหนด สหภาพยุโรปก็จะเก็บภาษีเพิ่มในอัตราที่รอยละ 14.9–26
ทั้ง นี้ มาตรการนี้จ ะไม ใ ช กั บ ประเทศกํา ลัง พัฒ นาที่ มีสั ดส ว นการนํ า เข า ในสหภาพยุ โ รปต่ํ า กว า
รอยละ 3 ตลอดจนจะไมใชกับการนําเขาจากรัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถาน ซึ่งมีความตกลงจํากัดปริมาณ
การนําเขากับสหภาพยุโรปแยกตางหาก (Separate Quantitative Restriction) อยูแลว
สําหรับไทย ขอตอทอเหล็กเปนสินคารายการเดียวที่ถูกมาตรการ Provisional Safeguards จาก
สหภาพยุโรป
กฎหมายไทยที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรการปกปอง
- ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย ว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรการปกป อ งการนํ า เข า สิ น ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
พ.ศ. 2542
- ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย ว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรการปกป อ งการนํ า เข า สิ น ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

