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I. การเปิดตลาด  
Market Access 

เน้น ..การขจัดอุปสรรคทางการค้า 
Tariffs  มาตรการทางภาษี  ให้ลดภาษี   

Non-Tariff Measure  มาตรการที่มิใช่ภาษี 
การเปลี่ยนมาตรการท่ีมิใช่ภาษีเป็นมาตรการทางภาษี   
Ex. MMA TRQ 
Special Safeguard: SSG  มาตรการปกป้องพิเศษ 
 



  มาตรการที่มิใช่ภาษี 

• SPS 
• TBT 
• Import licensing 
• Labelling 
 

• Ad varolem 
• Specific 
• Combination 

 มาตรการทางภาษี 



TRQ 23 ชนิดของไทย 

พริกไทย 

   มันฝรั่ง 

ข้าว 

 เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูป 

มะพร้าว มะพร้าวแห้ง น  ามันมะพร้าว 

กระเทียม 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

ชา 

หอมหัวใหญ ่
 เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ ่

น  ามันปาล์ม น  ามันเมล็ดในปาล์ม 

น  าตาล 

ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น  ามันถั่วเหลือง 

น  านมดิบ นมปรุงแต่ง/นมผงขาดมันเนย 

ใบยาสูบ ล าไยแห้ง 

เส้นไหมดิบ 



II.การอุดหนุนภายใน (Domestic Support) 

 
การอุดหนุน

ภายในที่บิดเบือน
ตลาด 

(Amber Box ) 
Article 6 

  

การอุดหนุน
ภายในทีไ่ม่

บิดเบือนตลาด
(Green Box ) 

Annex 2 

 

การอุดหนุนที่
จ ากัดปริมาณและ
พื นที่การผลิต 
 (Blue Box) 
Article 6.5 

 

การอุดหนุนที่
ยกเว้นให้ส าหรับ
ประเทศก าลัง
พัฒนา  
(S&D) 

Article 6.2 



   Green Box  Amber Box Blue Box  

การอุดหนุนภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจ ากัด

การผลิต 

การอุดหนุนที่
บิดเบือนการค้า 

การอุดหนนุภายใน Domestic Support 

การอุดหนุน
ภายในที่ไม่

บิดเบือนตลาด 



การวิจัย 

การให้การฝึกอบรมการส่งเสริม 
และให้ค าปรึกษาการเกษตร 

การควบคุมโรคและศัตรูพืชและสัตว์ 

การบริการด้านการตรวจสอบ 

   การอุดหนุนภายในที่ไม่บิดเบือนตลาด (Green Box) 

การสร้าง infrastructure  
การจ่ายเงินโดยตรงแก่เกษตรกร 

ที่ไม่มีผลต่อการค้า  
เช่น บรรเทาภัยธรรมชาติ ปรับโครงสร้างการผลิต 

    รวมถึงการอุดหนุนภายในที่
บิดเบือนการค้าน้อยให้ไม่เกินกว่า 
De minimis 

    10 % ของมูลค่าการผลิต ส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนา 

     5% ส าหรับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 



การอุดหนุนที่จ ากัดปริมาณและพื นที่การผลิต (Blue Box) 

• การอุดหนุนภายในที่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดการผลิต เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปภาค
การเกษตร โดยเป็นการอุดหนุนที่สามารถท าได้โดยไม่จ ากัด แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่
บิดเบือนการค้า หรือมีผลบิดเบือนการค้าน้อยที่สุด และไม่มีผลต่อการผลิต  

• การจ่ายเงินต้องอยู่บนฐานที่ก าหนดไว้แน่นอน และไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย
เงื่อนไข 3 ข้อ  
1. การจ่ายเงินขึ นอยู่กับเนื อที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อหน่วยที่ก าหนดไว้แล้ว 

2. การจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 85 หรือต่ ากว่าของระดับการผลิตที่ใช้เป็นฐาน 

3. การจ่ายเงินส าหรับปศุสัตว์ที่จ่ายตามจ านวนหัวซึ่งก าหนดไว้แล้ว 

- ปัจจุบัน สามารถให้การอุดหนุนประเภทนี ได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน 
 
 

 

 

ไทยไม่เคยใช้การอุดหนุน 
ประเภทนี  
ส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ 
เช่น US EU 



การอุดหนุนภายในท่ีบิดเบือนตลาด (Amber Box ) 

ตัวอย่าง การอุดหนุนภายในสินค้าข้าว โครงการรับจ าน า 
 ไทยมี de minimis 10% ของมูลค่าการผลิต 

สินค้าเกษตรทุก
รายการ 19,028.48 

ล้านบาท 



ตัวอยา่ง การค านวณหาคา่ de minimis 
ส าหรบัสนิคา้เกษตรที่ได้รบัการอดุหนุน 

สนิคา้ มลูค่าการผลติ* De minimis  
        10 % 

มลูค่าอดุหนุน
ภายใน 

 1. ข้าวโพดเลี ยงสตัว์      22,819.0      2,281.9   -  
 2. มันส าปะหลัง      48,550.7      4,855.1     1,391.9  
 3. ปาล์มน  ามัน      39,214.3      3,921.4   -  
 4. หอมแดง        3,097.2        309.7   -  
 5. กระเทียม        1,525.4        152.5        309.0** 
 6. กุ้งขาวแวนนาไม      49,052.1      4,905.2       355.1  
 7. ลิ นจี่          619.0          61.9   -  
 8. ล าไย        8,875.7        887.6   -  

*ที่มา:  หนังสือสารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตร 2551 



การอุดหนุนที่ยกเว้นให้กับประเทศก าลังพัฒนา 
Article 6.2  S&D 

• การอุดหนุนท่ีประเทศก าลังพฒันาและพฒันาน้อยที่สุดได้รับการยกเว้น
ให้ใช้ได้ 

• การอุดหนุนดา้นปัจจัยการผลิตและด้านการลงทุน ซึ่งได้แก่        
การอุดหนุนเพื่อซื อเมล็ดพืชและปุ๋ยในราคาถูก การอุดหนุนเพือ่ซื อ
เครื่องมอื และเครื่องจักร เป็นต้น 



III. Export Competition  

• ไทยไมม่ี
รฐัวสิาหกจิเพือ่
การสง่ออก 

• เงื่อนไขที่
ธนาคาร
พาณิชย์ให ้

• ไทยไม่ได้
ผูกพันไว้ 

Export 
Subsidies 

สินเช่ือ
เพื่อการ
ส่งออก 

การชว่ยเหลอื
ดา้นอาหาร
ระหวา่ง
ประเทศ 

รัฐวิสาหกิจ
เพื่อการ
ส่งออก 

ยกเลิกตามมติประชุม
รัฐมนตรี MC 10 
โดยประเทศพัฒนา
แล้วยกเลิกทันท ี
ประเทศก าลังพัฒนา
ยกเลิกในปี 2563 



พันธกรณขีองประเทศไทยภายใตค้วามตกลงว่าดว้ย
การเกษตร 

อดุหนนุภายในได้ไมเ่กิน 
19,028.48 ล้านบาท 

เ รี ย ก เ ก็ บ ภ าษี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ นที่
ผู กพั น ไ ว้  

TRQ   SSG 

การแจ้งอุดหนนุภายใน 



Article II  
Schedules of Concession 



ตารางข้อผูกพันของไทย 

Market Access   
TRQ  SSG 

Domestic Support
แจ้งมูลค่าการอุดหนุน 

Export Subsidy  
ไทยแจ้งว่าไม่มี 



ที่มา https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/thailand_e.htm 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/thailand_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/thailand_e.htm




Ministerial Conference : MC 

Work program ประเด็นที่ค้าง เช่น การส ารองสินค้าเกษตรโดยภาครัฐ เพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร (Public Stockholding for Food Security Purposes: 
PSH) และ และการใช้มาตรการปกป้องพิเศษส าหรับประเทศก าลังพัฒนา (Special 
Safeguard Mechanism: SSM)   

- รัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าTrade Facilitation: TF  
- ไทยประกาศให้ การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC โดยการ
ยกเลิกภาษีน าเข้าและโควตา (Duty Free/Quota Free: DFQF) 

MC 9 (2013) 

MC 10 (2015) การยกเลิกการอุดหนุนส่งออก (Export Subsidies)  

MC 11 (2017) 



  

• เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เอกอัครราชทูตคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก 

(WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา นางสาวสุนันทา 

กังวาลกุลกิจ ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก WTO 164 ประเทศ    

ในที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ WTO ให้ด ารงต าแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท 

(Dispute Settlement Body: DSB) นับเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับ

เกียรติให้ท าหน้าท่ีดังกล่าวตั งแต่มีการก่อตั ง WTO เมื่อปี 2538  
 



Thank you 


