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พระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่
การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “สิ น ค้ า ที่ ถู ก พิ จ ารณา” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สินค้าที่ถูกพิจารณา” หมายความว่า สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาดหรือได้รับ
การอุดหนุน หรือสินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของบทนิยามคาว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) รัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณา”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๒/๑) ของบทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ”
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่ างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๒/๑) ผู้ประกอบสินค้าตามมาตรา ๗๑/๑”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาการทุ่มตลาด การพิจารณาการอุดหนุน การพิจารณาความเสียหาย
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การพิจารณาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุด หนุ น การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
การทบทวนมาตรการ รวมทั้งการดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ให้คานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
จะให้กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือขอให้กรมศุลกากรดาเนินการจัดทาทะเบียนการนาเข้าหรือส่งออก
สินค้าใด หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าก็ได้ ในกรณีนี้
ให้กรมศุลกากรมีอานาจกาหนดให้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกแจ้งข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่คณะกรรมการร้องขอได้
และให้นากฎหมายว่าด้วยศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่กรณีนี้
มาตรา ๙ ผู้ซึ่งยื่นคาขอให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุน หรือพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ผู้นาเข้า
ผู้ประกอบสินค้า ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศอาจขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ที่ใช้เป็นฐานในการกาหนดมาตรการชั่วคราว การกาหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวนอากรหรือการคืนอากร
แล้วแต่กรณี ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด
คาขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มาตรการชั่วคราว การกาหนดอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน การทบทวน
อากรหรือการคืนอากร มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ผู้ใดอาจมีคาขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้ทา
ความตกลง ให้ทบทวนมาตรการ ให้คืนอากร ตลอดจนการขอข้อมูลข่าวสารใดนั้น ให้กระทรวงพาณิชย์
มีอานาจออกประกาศกาหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมแก่ภาระ
ในการดาเนินงานดังกล่าว
มาตรา ๑๑ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การคืนอากรหรือหลักประกัน
การชาระอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นคาขอในนามของอุตสาหกรรมภายในต่อกรมการค้า
ต่างประเทศเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
คาขอตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นคาขอที่ยื่นในนามของอุตสาหกรรมภายในได้ต่อเมื่อได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด
ปริมาณการผลิตของฝ่ายสนับสนุนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
ทั้งหมดในประเทศ
การยื่ น คาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร ระยะเวลา และเงื่อนไข
ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด ให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้มีอานาจหน้าที่
ไต่สวนประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหาย เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายในราชกิจจานุเบกษา และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่โดยวิธีการอื่นใด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๔๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่ครบถ้วน
หรือค้างชาระค่าอากรดังกล่าว ให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
การกักของ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด และการดาเนินการเกี่ยวกับของตกค้าง รวมทั้ง
การลดเงินเพิ่ม งดหรือลดเบี้ยปรับ ทุเลาการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การลดเงินเพิ่ม และ
งดหรือลดเบี้ยปรับ ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ให้นาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม
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บทบัญญัติในส่ว นที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ไม่นามาใช้กับการเก็บอากร เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรานี้
มาตรา ๔๙/๒ ผู้ น าเข้ า อาจยื่ น ค าขอคื น อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดต่ อ กรมศุ ล กากรได้
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรา ๑๘
วรรคสาม อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้กาหนดให้เหมาะสมกับผู้ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่างแต่ละราย
สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง ให้กาหนดอัตราไว้ไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่างรายใดได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนโดยครบถ้วน
ถูกต้องภายในเวลาที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ให้คณะกรรมการกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ให้เหมาะสมสาหรับผู้นั้น เว้นแต่การกาหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับแต่ละรายจะเป็น
ภาระเกินสมควรและอาจทาให้การไต่สวนไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ เนื่องจากมีผู้ได้
ให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นจานวนมาก จะกาหนดอัตราอากรตอบโต้ก ารทุ่มตลาดไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักดังกล่าวก็ได้”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้เรียกเก็บได้เป็นระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันเริ่ม
ใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ผลการทบทวนครั้งสุดท้ายซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทั้งปัญหาการทุ่มตลาดและ
ปัญหาความเสียหายใช้บังคับ เว้นแต่เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรให้ทบทวนหรือเมื่อบุคคลหรือคณะบุคคล
มีคาขอในนามของอุตสาหกรรมภายในให้ทบทวนภายในเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด และ
คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มีการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศให้มีการทบทวน
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การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการเรียกเก็บอากรในระหว่างระยะเวลาที่อากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ตามวรรคหนึ่งยังมีผลใช้บังคับ แต่หากการพิจารณาทบทวนไม่แล้วเสร็จหลังพ้นกาหนดระยะเวลาที่อากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดมีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการเรียกหลักประกันการชาระอากรในระหว่างนั้นจนกว่า
ผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทาให้มี
การทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตั้งแต่วันทีม่ ี
การเรียกหลักประกันการชาระอากรตามวรรคสอง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด บรรดาหลักประกัน
การชาระอากรที่ให้ไว้ในระหว่างการทบทวน ให้คืนโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๕๘ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายใดซึ่งมิได้ ส่งสินค้า
ทุ่มตลาดเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่นาข้อมูลมาใช้เพื่อการไต่สวนการทุ่มตลาดแต่ได้ส่งสินค้าทุ่มตลาด
เข้ามาหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจขอให้ทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสาหรับตน
เป็นการเฉพาะรายได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ ส่งออกจากต่างประเทศหรือ
ผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายอื่นซึ่งอยู่ในบังคับถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ขอทบทวนมีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ
รายอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ปรากฏว่ า ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ งสามารถควบคุ ม อี กฝ่ า ยหนึ่ง หรื อ ทั้ ง สองฝ่ าย
ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการนี้ ให้ถือว่าฝ่ายหนึ่งควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ ถ้าฝ่ายแรกอยู่ในฐานะทางกฎหมายหรือ
ทางปฏิบัติที่จะยับยั้งหรือสั่งการฝ่ายหลังได้
ในระหว่างการทบทวนตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้านาเข้า
ที่ส่งออกหรือผลิตจากผู้ขอทบทวนดังกล่าวไม่ได้ แต่คณะกรรมการอาจขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกัน
อากรก็ได้ ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอานาจเรียกหลักประกันอากรตามจานวนที่คณะกรรมการมีคาขอ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่ามีการทุ่มตลาด ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ประกาศให้มีการทบทวน แต่หากคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าไม่มีการทุ่มตลาด
ให้คืนหลักประกันอากรที่เรียกไว้โดยไม่ชักช้า
การพิ จ ารณาทบทวนจะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศให้ มี
การทบทวน
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มาตรา ๕๙ ผู้นาเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในขณะหนึ่งขณะใดได้ ถ้าผู้นั้น
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด หรือส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดลดลงต่ากว่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ที่ใช้บังคับ
การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่
วันชาระอากร
การพิจารณาคืนอากรต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการรับคาขอ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๖๐ ให้ น าบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓ ของหมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับแก่การทบทวนและการขอคืนอากรตามหมวดนี้
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “รัฐบาล” ในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““รัฐบาล” หมายความว่า รัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้า
ที่นาเข้ามาในประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วย”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ การอุดหนุนตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ได้แก่ การได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
เนื่องจากรัฐบาลกระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งหมายความรวมถึง
(ก) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการโอนเงิน เช่น การให้เงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าร่วมทุน
หรือการกระทาใดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงิน หรือการลดภาระหนี้ เช่น การค้าประกัน
เงินกู้
(ข) การทาให้รายได้ที่รัฐบาลพึงจะจัดเก็บได้ตามปกติต้องสูญเสียไป เช่น การให้เครดิตภาษี
หรือการให้สิ่งจูงใจทางภาษีอากรอื่น แต่การให้สินค้าส่งออกได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศหรือการคืนภาษีอากรดังกล่าว
ในจานวนไม่เกินภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(ค) การจัดหาสินค้าหรือบริการอื่นใดนอกจากสาธารณูปโภคทั่วไป หรือการซื้อสินค้า หรือ
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(ง) การให้ เงิน ผ่านกลไกสนับสนุนทางการเงิน หรือการมอบหมายหรือสั่งให้เอกชน
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไม่แตกต่างจากการดาเนินการตามปกติที่รัฐบาล
พึงดาเนินการเอง
(๒) ให้การสนับสนุนด้านรายได้หรือด้านราคาไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเพิ่ม
การส่งออกสินค้าใดหรือลดการนาเข้าสินค้าใด”
มาตรา ๑๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๖๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๓/๑ การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและก่อให้เกิดความเสีย หายแก่อุตสาหกรรม
ภายในเป็นการกระทาอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ การอุดหนุนใดที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายจะเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การที่รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่วิสาหกิจบางรายโดยชัดแจ้ง เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะ
เจาะจง
(๒) การอุดหนุนที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับ
การอุดหนุนและจานวนเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นการทั่วไปและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขนั้น
อย่างเคร่งครัด ไม่เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่
เอื้ อประโยชน์ แ ก่ วิ ส าหกิ จ บางรายมากกว่า วิ ส าหกิ จ รายอื่ น และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เหตุ ผ ลพื้ น ฐาน
ทางเศรษฐกิจ เช่น การกาหนดจานวนลูกจ้างหรือขนาดของวิสาหกิจ
(๓) ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตาม (๑) และ (๒) หากคณะกรรมการ
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงโดยพฤตินัย คณะกรรมการอาจนาปัจจัยอื่น
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย (ก) การจากัดจานวนวิสาหกิจที่จะได้รับการอุดหนุน (ข) การให้
วิสาหกิจบางรายได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการอุดหนุนมากกว่าวิสาหกิจรายอื่น (ค) จานวนเงินอุดหนุน
ที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายมีสัดส่วนที่มากกว่าที่ให้แก่วิสาหกิจรายอื่น และ (ง) การมีดุลพินิจที่จะเลือกให้
การอุดหนุน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาที่มีโครงการ
อุดหนุนดังกล่าวด้วย
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การอุด หนุ น ที่ให้ แก่วิสาหกิจบางรายที่ตั้งอยู่ในบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นการอุดหนุนที่มี
ลักษณะเจาะจง แต่หากการอุดหนุนนั้นเป็นการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอากรที่มีหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง
การอุดหนุนดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและมิให้นาความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองมาใช้บังคับ
(๑) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออกไม่ว่าโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย และให้รวมถึง
การอุดหนุนตามลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อการส่งออกโดยพฤตินัย
ได้แ ก่ การอุด หนุนที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการส่งออกหรือรายได้จากการส่งออก ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ที่คาดการณ์ไว้
(๒) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพื่อให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศแหล่งกาเนิดมากกว่าสินค้า
นาเข้า
การพิจารณาว่ามีการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรานี้ต้องมีพยานหลักฐานโดยตรง
สนับสนุน”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ อากรตอบโต้การอุดหนุนให้คานวณจากประโยชน์ที่ได้รบั ในช่วงระยะเวลาที่นาข้อมูล
มาใช้เพื่อการไต่สวนการอุดหนุน โดยกาหนดเป็ นอัตราต่อหน่วยของสินค้าของผู้ที่ได้รับการอุดหนุน
แต่ละราย”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๙ การคานวณหาประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรา ๖๓ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การที่รัฐบาลเข้าร่วมทุนไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่การลงทุนนั้นไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามปกติของภาคเอกชนในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่งออก
(๒) การที่รัฐบาลให้กู้ยืมเงินไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่ มีส่วนต่างระหว่างจานวนเงิน
ที่ผู้กู้ต้องชาระและประโยชน์อื่นใดที่คานวณเป็นตัวเงินได้อันเนื่องมาจากการกู้ยืมจากรัฐบาลกับการกู้ยืม
ทางพาณิชย์ที่เปรียบเทียบกันได้ในตลาด ในกรณีนี้ประโยชน์ที่ได้รับคือส่วนต่างของจานวนดังกล่าว
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(๓) การที่รัฐบาลค้าประกันเงินกู้ไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจานวนเงิน
ที่ผู้ได้รับการค้าประกันต้องชาระและประโยชน์อื่นใดที่คานวณเป็นตัวเงินได้ระหว่างการค้าประกันโดยรัฐบาล
กับการค้าประกันโดยเอกชนในทางพาณิชย์และให้นาความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การที่รัฐบาลให้สินค้า หรือบริการหรือการซื้อสินค้าไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์ เว้นแต่
เป็นการให้โดยได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าอัตราที่สมควรหรือการซื้อสินค้าที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ที่สมควร ซึ่งอัตราที่สมควรให้พิจารณาจากสภาพทางการตลาดที่เป็นอยู่ในประเทศที่รัฐบาลให้สินค้าหรือ
บริการหรือที่ซื้อสินค้านั้น”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๐/๑ และมาตรา ๗๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๗๐/๑ ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การอุดหนุนไม่ครบถ้วน
หรือค้างชาระค่าอากรดังกล่าว ให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
การกักของ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด และการดาเนินการเกี่ย วกับของตกค้าง
รวมทั้งการลดเงินเพิ่ม งดหรือลดเบี้ยปรับ ทุเลาการชาระอากรตอบโต้การอุดหนุน เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การลดเงินเพิ่ม และ
งดหรือลดเบี้ยปรับ ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้อุ ทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ให้นาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม
บทบัญญัติในส่ว นที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ไม่นามาใช้กับการเก็บอากร เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การอุดหนุนตามมาตรานี้
มาตรา ๗๐/๒ ผู้ น าเข้ า อาจยื่ น ค าขอคื น อากรตอบโต้ ก ารอุ ด หนุ น ต่ อ กรมศุ ล กากรได้
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และให้เป็นอานาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การอุดหนุน ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๒๘
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๑ เมื่อคณะกรรมการได้รับคาขอจากผู้ยื่นคาขอในนามของอุต สาหกรรมภายใน
หรือกรมการค้าต่างประเทศให้พิจารณาตอบโต้การอุดหนุน ก่อนที่จะเปิดการไต่สวน ให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งให้รัฐบาลของประเทศซึ่งสินค้าดังกล่าวถูกพิจารณาว่าได้มีการอุดหนุนทราบและขอให้รัฐบาล
ของประเทศนั้นมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการอุดหนุนและความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในตามคาขอ
การปรึกษาหารือจะดาเนินการในขั้นตอนใดระหว่างการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุนก็ได้ และ
กรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสตามควรในการปรึกษาหารือนั้น แต่การปรึกษาหารือไม่เป็นเหตุ
กระทบการดาเนินการในขั้นตอนการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุน
ในการปรึกษาหารือกรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสประเทศซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณา เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิดโดยสาระและเนื้อหา หรือ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นขอให้ปกปิด”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑๐/๑ การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน มาตรา ๗๑/๑ ถึงมาตรา ๗๑/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๑๐/๑
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
มาตรา ๗๑/๑ ในหมวดนี้
“มาตรการตอบโต้” หมายความว่า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
“ผู้ประกอบสินค้า” หมายความว่า
(๑) ผู้ที่นาสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังทาไม่สาเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มาทาให้สาเร็จในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น หรือ
(๒) ผู้ที่นาส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้
มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ในประเทศไทยหรือ
ในประเทศอื่น
มาตรา ๗๑/๒ การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามหมวดนี้
ให้ใช้กับการนาเข้าสินค้าที่มีการไต่สวนแล้วปรากฏว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
มาตรา ๗๑/๓ การหลบเลี่ ย งมาตรการตอบโต้ ต ามมาตรา ๗๑/๒ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้
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(๑) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอันเกิดจากการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
การดาเนินธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ แต่เป็นไปเพื่อมิให้อยู่
ภายใต้บังคับการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือเพื่อมิให้อยู่ภายใต้บังคับอัตราอากร
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าตาม (๑) มีผลเป็นการบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการ
ตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และ
(๓) หลักฐานการทุ่มตลาดโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดที่คานวณขึน้ ก่อนหน้ากับราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาหรือราคาขายของสินค้าที่เหมือนกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผ ลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ หรือ
ผู้ประกอบสินค้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาด้วย หรือหลักฐานการได้รับการอุดหนุน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอน
ผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับ
การอุดหนุน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๔ การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดาเนินธุรกิจตามมาตรา ๗๑/๓
(๑) ได้แก่
(๑) การแก้ไขดัดแปลงสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพียงเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่สาคัญของสินค้านั้น ไม่ว่าการแก้ไขดั ดแปลงสินค้าดังกล่าวจะทาในประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้หรือในประเทศอื่น
(๒) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านประเทศอื่น
(๓) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายที่ไม่ถูกเรียกเก็บหรือรายที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
การอุดหนุนในอัตราที่ต่ากว่าอัตราที่สินค้านั้นถูกเรียกเก็บ
(๔) การนาสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังทาไม่สาเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มาทาให้สาเร็จ หรือการนาส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจาก
ประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ใน
ประเทศไทยหรือในประเทศอื่น โดยให้พิจารณาดังต่อไปนี้
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(ก) การทาให้สาเร็จหรือการประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
ได้เริ่มดาเนินการหรือมีการดาเนินการที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และ
(ข) สินค้าที่ถูกทาให้สาเร็จหรือประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มหรือมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วน ดังนี้
๑) ในกรณีสินค้าที่ถูกทาให้สาเร็จมีมูลค่าเพิ่มของสินค้านั้นน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของต้นทุนการผลิต หรือ
๒) ในกรณีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนทั้งหมดของสินค้าที่
เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ เว้นแต่สินค้าที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนดังกล่าว
มีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของต้นทุนการผลิต
๓) การคานวณมูลค่าเพิ่มตาม ๑) และ ๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด
(๕) การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการดาเนินธุรกิจอื่นใด ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๕ ให้ เริ่มดาเนิน กระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
เมื่อมีคาขอของกรมการค้าต่างประเทศหรือของบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๗๑/๖
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ งจะกระทาได้หลั งจากคณะกรรมการมีค าวินิจ ฉัย ชั้ นที่สุ ด ให้ มี
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
มาตรา ๗๑/๖ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของผู้ผลิต
ในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
คาขอตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ ในปริมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทั้งหมดในประเทศ
การยื่นคาขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๑/๗ ถ้าคาขอตามมาตรา ๗๑/๖ มีรายละเอียดหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
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เมื่อคาขอมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศ
เสนอคาขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มาตรา ๗๑/๘ ผู้ยื่นคาขอตามมาตรา ๗๑/๖ อาจถอนคาขอได้ แต่ถ้าได้มีการประกาศไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา ๗๑/๑๐ แล้ว คณะกรรมการจะยุติการพิจารณาตอบโต้
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้หรือดาเนินการพิจารณาต่อไปก็ได้
มาตรา ๗๑/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าคาขอมีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ ให้กรมการค้าต่างประเทศดาเนินการไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าคาขอนั้นไม่มีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๗๑/๑๐ ในการพิ จ ารณาตอบโต้ ก ารหลบเลี่ ย งมาตรการตอบโต้ ให้ ก รมการค้ า
ต่างประเทศเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ในราชกิจจานุเบกษา และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่
โดยวิธีการอื่นใดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ตามที่เห็นสมควร
ประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องมีรายการตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
กาหนด
ให้ กรมการค้าต่างประเทศแจ้งประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ให้ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ หรือผู้ประกอบสินค้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยง
มาตรการตอบโต้ และรัฐบาลของประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้ส่ง ออกที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ในกรณีที่ทราบที่อยู่ของผู้นาเข้าที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ให้กรมการค้าต่างประเทศ
แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลเหล่านั้นทราบประกาศนั้นด้วย
มาตรา ๗๑/๑๑ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดาเนินการเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑/๑๒ ให้นามาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๐
มาใช้บังคับแก่การไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้โดยอนุโลม
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มาตรา ๗๑/๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ให้ขยาย
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการนาเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศผู้ส่งออกนั้น
ในการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มตั้งแต่
วันที่มีการจัดทาทะเบียนการนาเข้าสินค้า ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอานาจเรียกเก็บอากรดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการมีคาวินิจฉัย
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เปลี่ยนแปลง
หรือยุติตามการเรียกเก็บอากรของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
มาตรา ๗๑/๑๔ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
หากผู้นาเข้าไม่ชาระอากรหรือชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนไม่ครบถ้วน หรือค้างชาระ
ค่าอากรดังกล่าว ให้นามาตรา ๔๙/๑ หรือมาตรา ๗๐/๑ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๑๕ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ผู้นาเข้าอาจยื่นคาขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อกรมศุลกากรได้ หากภายหลังปรากฏว่า
มีการส่งสินค้าที่ได้ชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้นา
มาตรา ๔๙/๒ หรือมาตรา ๗๐/๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๑๖ การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้จนถึง
การดาเนินการให้มีคาวินิจฉัยว่าให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน หรือ
มีคาวินิ จฉัยว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าเดือนนับแต่
วันประกาศไต่สวน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกินสามเดือน
มาตรา ๗๑/๑๗ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อมีคาขอจากผู้มีส่วนได้เสียหลังจาก
ที่ได้มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คณะกรรมการ
อาจพิจารณาทบทวนเพื่อยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนได้
การพิ จ ารณาทบทวนจะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศให้ มี
การทบทวน
การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ในระหว่างนั้น
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มาตรา ๗๑/๑๘ ผู้นาเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน
ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ในขณะหนึ่งขณะใดได้
ถ้าผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา ๗๑/๓
การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคาขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่
วันชาระอากรดังกล่าว
การพิจารณาคืนอากรจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
รับคาขอดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๗๑/๑๙ ให้นามาตรา ๗๑/๓ มาตรา ๗๑/๔ มาตรา ๗๑/๖ วรรคสาม มาตรา ๗๑/๗
มาตรา ๗๑/๘ มาตรา ๗๑/๙ มาตรา ๗๑/๑๐ มาตรา ๗๑/๑๑ และมาตรา ๗๑/๑๒ มาใช้บังคับแก่
การทบทวนและการขอคืนอากร ตามมาตรา ๗๑/๑๗ และมาตรา ๗๑/๑๘ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑/๒๐ ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๑/๑๓ หรือคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการในการขอให้ทบทวนตามมาตรา ๗๑/๑๗ และมาตรา ๗๑/๑๘ ให้อุทธรณ์คาวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัยนั้น และให้นามาตรา ๖๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓ ให้ ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอี กได้แต่จะ แต่ง ตั้ ง ให้
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน เว้นแต่วาระการอยู่ในตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการแต่งตั้งก็ได้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
“กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมการประชุม
ในเรื่องนั้น”
มาตรา ๒๗ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกรรมการดังกล่าวดารงตาแหน่งครบสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่า
การออกจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการจับสลากเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มาตรา ๒๘ มิให้ น ามาตรา ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ในส่วนที่
เกี่ยวกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ และมาตรา ๔๙/๒ และมาตรา ๗๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับแก่การนาเข้าที่ได้นาเข้ามาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ บรรดาค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอนั้น ๆ อยู่ในบังคับของบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่คาขอตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๕๙ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และผู้ยื่นคาขอยังไม่ได้ดาเนินการจั ดทา
รายละเอียดและพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาขอให้ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการตอบโต้
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การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในหนึ่ งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่ อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นวิธีการที่ถูกนามาใช้ในการดาเนินการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
แต่พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่มี
การบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ จึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย
จากการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนบางประการที่ยังไม่ครอบคลุมขั้นตอนในทางปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่
การคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

