
 

บทท่ี 1 
ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศลุกากรและการค้า หรือแกตต ์

(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) 

 
1.1  ความหมาย 
 

 GATT เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางการเจรจาหลายฝา่ย
เกี่ยวกบัภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศใหแ้ก่บรรดาประเทศสมาชกิ ทัง้น้ี เพื่อให้
การคา้ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมรีะเบยีบและหลกัเกณฑ ์อนัจะเป็นการขจดัอุปสรรคทาง
การคา้ระหว่างประเทศไดล้ดน้อยลงหรอืหมดสิน้ไป (S.E.Stegeler & Glyn Thomas, xxxx, 
p.153) 
 กรมเศรษฐกจิการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์ไดใ้หค้วามหมายของ GATT ไว ้2 นัย 
คอื (คาํยอ่/ศพัทท์างเศรษฐกจิ กนัยายน 2542, หน้า 28) 
 (1) หมายถึง ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ฉบบัปี ค.ศ. 1947           
(พ.ศ. 2490) เป็นความตกลงพหุภาครีะหว่างประเทศทีว่างกฎเกณฑใ์หป้ระเทศภาคถีอืปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการดําเนินนโยบายการคา้สนิคา้ระหว่างประเทศ เพื่อใหก้ารคา้นัน้ดําเนินไปโดยเสรี
และเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิโลกโดยรวม ปจัจุบนั ความตกลงดงักล่าวน้ีไดร้บัการ
แกไ้ขปรบัปรุงใหมใ่นการเจรจาการคา้พหุภาครีอบอุรุกวยัในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2536 
โดยมกีารจดัทําเป็น “ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ฉบบัปี ค.ศ. 1994 
(พ.ศ. 2537)”  มาใชแ้ทนฉบบัปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) 
 (2) หมายถงึ องคก์รความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ ซึง่จดัตัง้ขึน้โดย
ไม่มกีฎหมายรองรบั มสีํานักเลขาธกิารตัง้อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เพื่อทํา
หน้าทีบ่รหิารความตกลง GATT ปี ค.ศ. 1947 และกํากบัดูแลใหป้ระเทศสมาชกิปฏบิตัติาม
พนัธกรณต่ีางๆ ภายใตค้วามตกลงฯ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 ปจัจุบนั GATT ในฐานะที่เป็นองค์กรได้สิ้นสุดสภาพไป โดยมีองค์การการค้าโลก  
(World Trade Organization: WTO) ซึง่จดัตัง้ขึน้ตาม “ความตกลงมารร์าเกซจดัตัง้องคก์าร
การคา้โลก” มาทําหน้าทีแ่ทนโดยมสีํานักเลขาธกิารอยู่ที่เดมิซึ่งเคยเป็นสํานักเลขาธกิารของ 
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GATT ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รระหว่างประเทศ ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิของ GATT ลําดบั
ที ่88 ใน พ.ศ. 2525 
 
1.2   ความเป็นมา 
 

 ในทศวรรษ 1930 ประเทศต่างๆ ทัว่โลกประสบปญัหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่าง
รุนแรงรฐับาลหลายประเทศพยายามที่จะเรยีกร้องให้มกีารลดอุปสรรคทางการค้าประเภท
ต่างๆ ซึ่งรฐับาลแต่ละประเทศใชม้าตรการคุม้ครองการคา้ของตน ไดแ้ก่ การใชอ้ตัราภาษีสูง
เพื่อคุม้ครองการนําเขา้การใชข้อ้จํากดัทางโควตาในการนําเขา้ การควบคุมปรวิรรตเงนิตรา 
และมาตรการอื่นๆ ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 นัน้ ข้อจํากัดหรือมาตรการคุ้มครอง
ทัง้หลายมคีวามรุนแรงและเขม้งวดมากขึ้น และไม่มที่าทวี่าจะมกีารแก้ไขปญัหาเหล่าน้ีได ้
ดงันัน้ การก่อตัง้ GATT ขึน้มาจงึเป็นผลมาจากความพยายามต่างๆ ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาอุปสรรค
ทางการคา้เหล่านัน้ 
 การก่อตัง้เริม่แรกเกดิจากการประชุมซึง่เรยีกว่า “The Atlantic Charter” และมกีารทาํ
ขอ้ตกลงซึง่เรยีกว่า “The Lend - Lease Agreement” โดยใหป้ระเทศพนัธมติรในสงคราม
ผกูมดัตนเองทีจ่ะร่วมมอืกนัแสวงหาระบบการคา้ของโลก ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของการไม่มคีวาม
ลาํเอยีงต่อกนั (non - discrimination) และมเีป้าหมายทีจ่ะชว่ยกนัรกัษามาตรฐานการครองชพี
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม มกีารแลกเปลี่ยนสนิคา้และบรกิารอย่างเตม็ทีแ่ละเสร ีในระหว่างที่
กําลงัดําเนินการตามเป้าหมายดงักล่าวและเป็นช่วงที่สงครามโลกครัง้ที่ 2 ยงัไม่สงบ ทาง
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และแคนาดา ได้ร่วมกนัพจิารณาที่จะก่อตัง้องค์กรระหว่าง
ประเทศขึน้เพือ่แกไ้ขปญัหาทางดา้นการเงนิ การลงทุน และการคา้ 
 หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประเทศต่างๆ ประสบปญัหาจากสงคราม ต้องการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสงัคมโลก ในเดือนกรกฎาคม 1945 ตัวแทนจากรฐับาลประเทศต่างๆ 40 
ประเทศ ประชุมกนัทีเ่มอืง Bretton Woods รฐั New Hampshire เพื่อหาทางฟ้ืนฟูระบบ
การเงนิระหว่างประเทศของโลกที่ถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และการแก้ไข
ปญัหาอตัราแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ โดยม ีJohn Maynard Keynes และ Henry Dexter 
White เป็นผูร้่างแผนการในการฟ้ืนฟูระบบการเงนิของโลก ซึง่เรยีกว่า Keynes Plan และ 
White Plan เสนอในระหว่างการประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเงนิและการคลงั ผลจากการ
ประชุมประเทศต่างๆ ได้ร่วมกนัจดัตัง้องค์กรหลกั 3 สถาบนั ที่เรยีกว่า Bretton Woods 
Institutions ไดแ้ก่ 
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 (1) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เริม่
ดาํเนินการ ค.ศ. 1945 โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
  (ก) สง่เสรมิความรว่มมอืทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
  (ข) อํานวยความสะดวกทางการเงนิให้แก่การเติบโตที่สมดุลของการค้าระหว่าง
ประเทศ 
  (ค) ชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิในการแกไ้ขการขาดดุลชาํระเงนิ 
  (ง) สง่เสรมิเสถยีรภาพของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

  การดาํเนินงานระยะแรกของ IMF มเีงือ่นไขสาํคญั คอื 
 (ก) อตัราแลกเปลีย่นคงที ่(fixed exchange rate) 
 (ข) ขจดัขอ้จาํกดัในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

(ค) เป็นเงนิตราทีแ่ลกเปลีย่นได ้และ 
 (ง) พฒันาระบบพหภุาคขีองการชาํระเงนิระหวา่งประเทศ 

 

  ประเทศสมาชกิตอ้งพยายามควบคุมอตัราแลกเปลีย่นทางการใหอ้ยูใ่นขอบเขตรอ้ย
ละ 2.25 ของค่าเสมอภาค เงนิตราแต่ละสกุลเทยีบเท่ากบัดอลลาร ์สรอ. หรอืทองคํา หลงัจาก 
15 สงิหาคม 1971 ระบบน้ีได้สิ้นสุดลงเมื่อสหรฐัอเมรกิาได้ยกเลกิการแลกเงนิดอลลาร์เป็น
ทองคาํ และมกีารลดคา่เงนิดอลลารอ์กีครัง้ใน ค.ศ. 1973 ประเทศอื่นๆ จงึปล่อยใหเ้งนิตราของ
ตนมคีา่ลอยตวัเชน่กนั 

 (2) ธนาคารโลก (International Bank for Reconstruction and Development: 
IBRD or World Bank) หรือธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบรูณะและพฒันา 
  IBRD จดัตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1945 ควบคู่กบั IMF และไดก้ลายเป็นหน่วยเฉพาะอยา่ง
ของสหประชาชาตใิน ค.ศ. 1947 ในระยะแรก ธนาคารโลกเน้นการระดมทุนและจดัสรรทุนเพื่อ
บูรณะยุโรปหลงัสงคราม แต่หลงัจากมกีารจดัตัง้โครงการฟ้ืนฟูยุโรป (European Recovery 
Programme) ขึน้ใน ค.ศ. 1984 แลว้จุดมุ่งหมายของธนาคารโลกไดเ้ปลีย่นเป็นการใหเ้งนิกู้
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิทัว่ไป เงนิกูส้ว่นใหญ่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว (10 - 30 
ปี) รฐับาลเป็นลูกหน้ีโดยตรง หากผูกู้เ้ป็นนิตบุิคคลกต็อ้งมรีฐับาลเป็นผูค้ํ้าประกนั เงนิทีป่ล่อย
กูไ้ดม้าจาก (ก) ประเทศสมาชกิคํานวณตามโควตาใน IMF  (ข) กูย้มืจากตลาดเงนิทุน และ  
(ค) คา่นายหน้าและคา้จดัการเงนิกู ้
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 (3) องคก์ารการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Organization: ITO) 
เพื่อดูแลด้านการค้า ไดม้กีารร่างความตกลงจดัตัง้ ITO ขึน้ รวมอยู่ในกฎบตัร (Havana 
charter) ซึ่งเป็นสนธสิญัญาที่รวมทัง้เรื่องกฎระเบยีบทางการค้าเสรรีะหว่างประเทศ และ
องคก์ารการคา้ระหวา่งประเทศไวด้ว้ยกนั 
  อย่างไรกต็าม การก่อตัง้ ITO ไม่ประสบผลสาํเรจ็ เน่ืองจากสภา Congress ของ
สหรฐัอเมรกิาไมย่อมทีจ่ะใหส้ตัยาบนัในนามของสหรฐัอเมรกิา จงึสง่ผลใหก้ฎบตัรฮาวานาขาด
รฐัมหาอาํนาจอยา่งสหรฐัอเมรกิาเขา้เป็นภาคสีมาชกิ เป็นเหตุใหป้ระเทศอื่นๆ ไม่เขา้เป็นภาคี
สมาชกิไปดว้ย จงึมแีต่การจดัทาํขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยพกิดัอตัราภาษศุีลกากรและการคา้ ค.ศ. 
1947  (พ.ศ. 2490) (General Agreement on Tariffs and Trade) หรอืแกตต ์(GATT) ซึง่มี
ผลใชบ้งัคบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา จนกระทัง่มกีารจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกอยา่งเป็นทางการเมื่อ
วนัที ่1 มกราคม 2538 (ค.ศ. 1995) 
  ดงันัน้ GATT จงึไดม้กีารลงนามวนัที ่30 ตุลาคม 2490 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2491 เป็นต้นมา มปีระเทศสมาชกิก่อตัง้จํานวน 23 ประเทศ ประกอบดว้ย
ประเทศพฒันาแล้ว 12 ประเทศ และประเทศกําลังพฒันา 11 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 
เบลเยยีม บราซลิ พม่า แคนาดา ศรลีงักา ชลิ ีจนี ควิบา เชค็โกสโลวาเกยี ฝรัง่เศส อนิเดยี 
เลบานอน ลกัเซ็มเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอรเวย์  ปากีสถาน โรดเีซียใต้ ซีเรยี 
แอฟรกิาใต ้สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา 
  

วตัถปุระสงคใ์นการก่อตัง้แกตต ์1.3  
 

 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการคา้และเศรษฐกจิระหว่างประเทศของประเทศภาค ยกระดบั
มาตรฐานการครองชีพ การจ้างงาน และการนําทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการผลติ โดยแกตต์ไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการดําเนินการทางการคา้ไว้
ดงัน้ี 

(1) การค้าระหว่างประเทศพงึยดึหลกั “การปฏิบตัิเยี่ยงชาติที่ได้รบัอนุเคราะห์ยิง่” 
(Most - favored Nation Treatment: MFN) โดยประเทศภาคคีวามตกลงตอ้งให้
สทิธพิเิศษทางการคา้และประเทศอื่นๆ ทีเ่ป็นภาคคีวามตกลงอย่างเท่าเทยีมโดย
ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
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(2)  การคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการแขง่ขนัของสนิคา้เขา้ พงึกระทํา
โดยมาตรการทางภาษีศุลกากรเท่านัน้ ห้ามใช้การจํากัดการนําเข้า (import 
restriction)  

(3)  สนิคา้ทีป่ระเทศภาคคีวามตกลงลดภาษแีลว้จะไมม่กีารขึน้ภาษอีกีในภายหลงั 
(4)  กรณีมขีอ้พพิาททางการคา้ ใหคู้่กรณีปรกึษาหารอื (consultation) แทนการใช้

มาตรการตอบโต ้(retaliatory measures) 
(5)  อนุญาตให้มีการควบคุมการนําเข้าได้ กรณีที่ประเทศภาคีความตกลงเกิด

วกิฤตการณ์ต่อดุลการชาํระเงนิ 
(6)  แกตตส์นบัสนุนใหม้กีารรวมกลุ่มทางการคา้ในภมูภิาคเพือ่นําไปสูก่ารคา้เสร ี

 
1.4  การเจรจาทางการค้าของแกตต ์
 

 แกตตม์กีารเจรจาทัง้สิน้ 8 ครัง้ ในประเทศต่างๆ ดงัน้ี 
1. ครัง้ที ่1 กรงุฮาวานา ประเทศควิบา และนครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์2491 
2. ครัง้ที ่2 เมอืงอนัซ ีประเทศฝรัง่เศส 2492 
3. ครัง้ที ่3 เมอืงเทอรค์อยซ ์ประเทศองักฤษ 2493 - 2494  
4. ครัง้ที ่4 นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์2499 
5. ครัง้ที ่5 รอบดลิล่อน (Dillion Round) นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์2503 - 

2504 
6. ครัง้ที ่6 รอบเคนเนดี ้(Kennedy Round) นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

2507 - 2510 
ครัง้ที ่2 รอบโตเกยีว (Tokyo Round) กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 2516 - 2523 7. 

8. ครัง้ที ่8 รอบอุรุกวยั (Uruguay Round) เมอืงปุนตา้ เดล เอสเต ้ประเทศอุรุกวยั 
2529 - 2536 
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1.5  รอบอรุกุวยัสู่ความตกลงมารร์าเกซ 
 

 การเจรจารอบอุรุกวยัได้ผลสรุปในวนัที่ 15 ธนัวาคม 2536 ณ นครเจนีวา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยประเทศภาคมีคีวามเหน็พอ้งกนัในการจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกขึน้เพื่อทาํ
หน้าที่แทนแกตต์ โดยองค์การการค้าโลกจะทําหน้าที่หลากหลายและครอบคลุมในขอบเขต
ต่างๆ กว้างกว่าแกตต์ ทัง้น้ี ประเทศภาคมีกีารสรุปผลการเจรจาอย่างเป็นทางการในระดบั
รฐัมนตรพีรอ้มลงนามรบัรองกรรมสารสุดทา้ย (Final Act) ซึง่เป็นเอกสารรวบรวมผลการ
เจรจาทัง้หมดในวนัที ่15 เมษายน 2537 ณ เมอืงมาราเกซ ประเทศโมรอกโก คณะผูแ้ทนฝา่ย
ไทยนําโดย นายศุภชยั พานิชภกัดิ ์รองนายกรฐัมนตรเีป็นผูล้งนามรบัรองเอกสารกรรมสาร
สดุทา้ยของการเจรจารอบน้ีทัง้หมด ผลการเจรจาครอบคลุมในดา้น 

(1)  ลดภาษสีนิคา้อุตสาหกรรมรอ้ยละ 40 
(2)  เพิม่การผกูพนัภาษขีองประเทศกําลงัพฒันาใหส้งูขึน้โดยเฉลี่ยจากรอ้ยละ 21 เป็น

รอ้ยละ 73 การผูกพนัภาษีของประเทศพฒันาแล้วเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 78 เป็น
รอ้ยละ 99 สว่นประเทศทีก่าํลงัอยูใ่นระหวา่งการปรบัเปลีย่นระบบเศรษฐกจิผกูพนั
ภาษเีพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 73 เป็นรอ้ยละ 98 

(3)  ปฏริปูการเกษตร ทัง้ในรปูการผกูพนัทีจ่ะเปิดเสรดีา้นศุลกากร การอุดหนุนภายใน 
การอุดหนุนการส่งออก และการปรบัเปลี่ยนมาตรการจํากดัปรมิาณการนําเข้า 
และมาตรการทีม่ใิชภ่าษทีัง้หมดใหเ้ป็นภาษ ี

(4)  ทยอยยกเลกิการจํากดัปรมิาณการส่งออก และขยายการเปิดตลาดสนิค้าสิง่ทอ
และเสือ้ผา้ 

(5)  เสรมิสรา้งความตกลงต่างๆ ทัง้ในดา้นการปกป้อง (safeguards) อุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการคา้ การประเมนิราคาเพื่อการศุลกากร การออกใบอนุญาตนําเขา้
การคา้โดยรฐัวสิาหกจิ การอุดหนุน การต่อตา้นการทุม่ตลาดและการเกบ็ภาษตีอบ
โตก้ารอุดหนุน 

(6)  จดัทําความตกลงเรื่องใหม่ๆ เช่น การค้าบริการ สิทธิในทรพัย์สินทางปญัญา 
มาตรการว่าดว้ยสุขอนามยัมนุษย ์สตัว ์พชื และมาตรการลงทุนทีเ่กีย่วกบัการคา้ 
เป็นตน้ 

ผลการเจรจารอบอุรุกวยั ยงัไดพ้ฒันาบทบญัญตัขิองระบบการคา้พหุภาคภีายในแกตต์
ใหเ้ป็นองคก์ารการคา้โลก ซึง่มกีลไกการแกไ้ขกรณพีพิาททางการคา้ระดบัพหภุาคทีีเ่ขม้แขง็ขึน้ 

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



 

ตาราง  1  การเจรจาการค้าภายใต้แกตต ์ระหว่าง ค.ศ. 1947 - 1993 (พ.ศ. 2490 - 2536) 

จาํนวน
ประเทศ
ที่เจรจา 

ชื่อรอบ สถานที่ วตัถปุระสงค ์ ผลการเจรจา 

23 เพือ่ลดอตัราภาษศีุลกากรระหวา่งกนั 1.  Geneva Round นครเจนิวา 
ประเทศ เมษายน - ตุลาคม 

ค.ศ. 1947 สวติเซอรแ์ลนด ์

มกีารแลกเปลีย่นขอ้ลดหยอ่นภาษศีุลกากร
ทัง้สิน้ 45,000 รายการ ครอบคลุมกวา่รอ้ยละ 
50 ของปรมิาณการคา้โลก 

เมอืง Annecy  13 2.  Annecy Round  
(

เพือ่ใหป้ระเทศทีไ่มไ่ดเ้จรจาในรอบที ่1 
ไดม้โีอกาสเจรจาลดภาษศีุลกากรเพิม่เตมิ ค.ศ. 1951) ประเทศฝรัง่เศส 

มกีารลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั แต่
จาํนวนรายการคอ่นขา้งน้อย 

เมอืง Torquay 38 เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั 3.  Torquay Round 
(ค.ศ. 1951) ประเทศฝรัง่เศส 

มกีารลดภาษศีุลกากรลงเฉลีย่รอ้ยละ 25 
จากระดบัปี 1948 

26 เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั 4.  Geneva Round 
(

นครเจนิวา 
ประเทศ ค.ศ. 1965) 

สวติเซอรแ์ลนด ์

มกีารลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนัแต่
จาํนวนน้อย 

26 5.  Dillion Round 
(

นครเจนิวา 
ประเทศ ค.ศ. 1960 - 1961) 

สวติเซอรแ์ลนด ์

เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั
เพราะมกีารรวมกลุม่ประเทศเป็นตลาด
รว่มยโุรป และตอ้งการปรบัปรุง
บทบญัญตัขิองแกตต ์

มกีารลดอตัราภาษศีุลกากรระหวา่งกนั
ประมาณ 4,400 รายการ แต่ไมร่วมสนิคา้
เกษตรและสนิคา้ทีอ่่อนไหวงา่ย 

 



 

ชื่อรอบ สถานที่ 
จาํนวน
ประเทศ
ที่เจรจา 

วตัถปุระสงค ์ ผลการเจรจา 

62 6.  Kennedy Round 
(

นครเจนิวา 
ประเทศ 

เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั
และเจรจาความตกลงยอ่ยเรือ่ง การ
ตอบโตก้ารทุม่ตลาด 

ค.ศ. 1964 - 1967) 

สวติเซอรแ์ลนด ์

มกีารลดภาษศีุลกากรจากเฉลีย่รอ้ยละ 13 
เหลอืรอ้ยละ 7 โดยใชส้ตูรและยอมรบัรอง
ความตกลงยอ่ยเรือ่งการตอบโตก้ารทุม่
ตลาด 

7.  Tokyo Round 102 กรุงโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่น่ 

เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั 
และเจรจาความตกลงยอ่ยเกีย่วกบั
มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษศีุลกากร 

มกีารลดภาษศีุลกากรจากเฉลีย่รอ้ยละ 7 
เหลอืรอ้ยละ 4.7 และมกีารรบัรองความ
ตกลงยอ่ยจาํนวน 9 ความตกลง ไดแ้ก ่

1.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยเนื้อววั 

2.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการออก
ใบอนุญาตนําเขา้ 

3.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการคา้ 

4.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโต ้

5.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการจดัซือ้โดย
รฐั 

 



 

 

ชื่อรอบ สถานที่ 
จาํนวน
ประเทศ
ที่เจรจา 

วตัถปุระสงค ์ ผลการเจรจา 

6.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการบนิพาณชิย ์

7.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยสนิคา้โคนม 

8.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการตอบโตก้าร
ทุม่ตลาด 

9.  ความตกลงยอ่ยวา่ดว้ยการประเมนิ
ราคาเพือ่การศุลกากร 

8. Uruguay Round 

(กนัยายน 1986 - 
ธนัวาคม 1993) 

เมอืงปนุตา้ เดล 
เอสเต ้ประเทศ
อุรุกวยั (เจรจาสว่น
ใหญ่ทีน่ครเจนิวา 
ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด)์ 

125 เพือ่เจรจาลดภาษศีุลกากรระหวา่งกนั
แลเจรจาเกีย่วกบัมาตรการทีม่ใิชภ่าษ ี
ครอบคลุมทัง้การคา้สนิคา้และบรกิาร 

มกีารลดภาษศีุลกากรลงเฉลีย่รอ้ยละ 40 
จากระดบัเดมิ และมกีารตกลงยกฐานะ
ความตกลงแกตตข์ึน้เป็นองคก์ารการคา้
โลก การเจรจารอบนี้เป็นการจดัระเบยีบ
ทางการคา้ขึน้ใหม ่โดยมกีารนําเอาเรือ่ง
สนิคา้เกษตร การคา้สิง่ทอ และการคา้
บรกิารเขา้มารวมอยูใ่นแกตต ์
(รายละเอยีดจะกลา่วในหวัขอ้ถดัไป) 
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