
 
พระราชบัญญัติ 

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุซึง่สินคา้จากตา่งประเทศ  (ฉบบัที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชนแ์ก่
การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สินค้าที่ถูกพิจารณา”  ในมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

““สินค้าที่ถูกพิจารณา”  หมายความว่า  สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาดหรือได้รับ 

การอุดหนุน  หรือสินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของบทนิยามค าว่า  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  ในมาตรา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  รัฐบาลของประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณา” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของบทนิยามค าว่า  “ผู้มีส่วนได้เสีย”   

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่ างประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  

“(๒/๑)  ผู้ประกอบสินค้าตามมาตรา  ๗๑/๑” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาการทุ่มตลาด  การพิจารณาการอุดหนุน  การพิจารณาความเสียหาย  

การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  การพิจารณาการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุน การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน   
การทบทวนมาตรการ  รวมทั้งการด าเนินการใด ๆ  อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๑  บททั่วไป  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  

มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญตัิการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนนุซึง่สินคา้จาก

ต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 
 

มาตรา ๗ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ให้ค านึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน  ผู้บริโภค  และ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 

มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์ในการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร  
จะให้กรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือขอให้กรมศุลกากรด าเนินการจัดท าทะเบียนการน าเข้าหรือส่งออก
สินค้าใด  หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าก็ได้  ในกรณีนี้
ให้กรมศุลกากรมีอ านาจก าหนดให้ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกแจ้งข้อเท็จจริงใด ๆ   ตามที่คณะกรรมการร้องขอได้  
และให้น ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ 

มาตรา ๙ ผู้ซึ่งยื่นค าขอให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ  
การอุดหนุน  หรือพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  ผู้น าเข้า  
ผู้ประกอบสินค้า  ผู้ผลิตในต่างประเทศ  หรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศอาจขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจรงิ
ที่ใช้เป็นฐานในการก าหนดมาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การทบทวนอากรหรือการคืนอากร  
แล้วแต่กรณี  ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด 

ค าขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มาตรการชั่วคราว  การก าหนดอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  การทบทวน
อากรหรือการคืนอากร  มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ผู้ใดอาจมีค าขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน  พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  ให้ท า
ความตกลง  ให้ทบทวนมาตรการ  ให้คืนอากร  ตลอดจนการขอข้อมูลข่าวสารใดนั้น  ให้กระทรวงพาณิชย์ 
มีอ านาจออกประกาศก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมแก่ภาระ
ในการด าเนินงานดังกล่าว 

มาตรา ๑๑ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การคืนอากรหรือหลักประกัน
การช าระอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นค าขอในนามของอุตสาหกรรมภายในต่อกรมการค้า
ต่างประเทศเพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด 

ค าขอตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นค าขอที่ยื่นในนามของอุตสาหกรรมภายในได้ต่อเมื่อได้รับ  
การสนับสนุนจากผู้ผลิตสินคา้ชนิดเดยีวกนัในประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลติ
สินค้าชนิดเดียวกันของผู้ที่ได้แสดงความเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนและส่วนที่คัดค้านรวมกัน  ทั้งนี้  ไม่ว่ากรณีใด  
ปริมาณการผลิตของฝ่ายสนับสนุนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
ทั้งหมดในประเทศ 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไข 
ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด”  

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด  ให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจหนา้ที่
ไต่สวนประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหาย  เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายในราชกิจจานุเบกษา  และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่โดยวิธีการอื่นใด  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้สาธารณชนรับรู้  ตามที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๙/๑  และมาตรา  ๔๙/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่ช าระอากรหรือช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่ครบถ้วน  
หรือค้างช าระค่าอากรดังกล่าว  ให้เป็นอ านาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ  
การกักของ  การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  การขายทอดตลาด  และการด าเนินการเกี่ยวกับของตกค้าง  รวมทั้ง
การลดเงินเพิ่ม  งดหรือลดเบี้ยปรับ  ทุเลาการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ  การลดเงินเพิ่ม  และ 
งดหรือลดเบี้ยปรับ  ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ให้น าบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
ไม่น ามาใช้กับการเก็บอากร  เงินเพิ่ม  และเบี้ยปรับที่จัดเก็บไดจ้ากอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดตามมาตรานี้ 

มาตรา ๔๙/๒ ผู้น าเข้าอาจยื่นค าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อกรมศุลกากรได้   
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
และให้เป็นอ านาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  ทั้งนี้  ให้น ามาตรา  ๒๘  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกบั
การเปรียบเทียบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๐ ในกรณีที่หาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามมาตรา  ๑๘  
วรรคสาม  อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้ก าหนดให้เหมาะสมกับผู้ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่างแต่ละราย 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง  ให้ก าหนดอัตราไว้ไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มตวัอย่างรายใดได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนโดยครบถว้น
ถูกต้องภายในเวลาที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด  ให้คณะกรรมการก าหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ให้เหมาะสมส าหรับผู้นั้น  เว้นแต่การก าหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับแต่ละรายจะเป็น
ภาระเกินสมควรและอาจท าให้การไต่สวนไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามมาตรา  ๕๔  เนื่องจากมีผู้ได้ 
ให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  จะก าหนดอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่เกินอัตราถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนักดังกล่าวก็ได้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๗ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้เรียกเก็บได้เป็นระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันเริ่ม
ใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ผลการทบทวนครั้งสุดท้ายซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทั้งปัญหาการทุ่มตลาดและ
ปัญหาความเสียหายใช้บังคับ  เว้นแต่เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรให้ทบทวนหรือเมื่อบุคคลหรือคณะบุคคล
มีค าขอในนามของอุตสาหกรรมภายในให้ทบทวนภายในเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด  และ
คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้มีการทุ่มตลาดและ
ความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  ทั้งนี้  การพิจารณาทบทวนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศให้มีการทบทวน 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการเรียกเก็บอากรในระหวา่งระยะเวลาที่อากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ตามวรรคหนึ่งยังมีผลใช้บังคับ  แต่หากการพิจารณาทบทวนไม่แล้วเสร็จหลังพ้นก าหนดระยะเวลาที่อากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดมีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการเรียกหลักประกันการช าระอากรในระหว่างนั้นจนกว่า
ผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้มี
การทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตั้งแต่วันทีม่ี
การเรียกหลักประกันการช าระอากรตามวรรคสอง 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวนิิจฉัยใหยุ้ติการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด  บรรดาหลกัประกนั
การช าระอากรที่ให้ไว้ในระหว่างการทบทวน  ให้คืนโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๕๘ ผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายใดซึ่งมิได้ส่งสินค้า
ทุ่มตลาดเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้เพ่ือการไต่สวนการทุ่มตลาดแต่ได้ส่งสินค้าทุ่มตลาด  
เข้ามาหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าว  อาจขอให้ทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับตน
เป็นการเฉพาะรายได้  โดยต้องแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ ส่งออกจากต่างประเทศหรือ
ผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศรายอื่นซึ่งอยู่ในบังคับถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว  

ให้ถือว่าผู้ขอทบทวนมีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ
รายอื่นตามวรรคหนึ่ง  ถ้าปรากฏว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือทั้งสองฝ่าย 
ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม  หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมบุคคลที่สาม  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  ในการนี้  ให้ถือว่าฝ่ายหนึ่งควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ ถ้าฝ่ายแรกอยู่ในฐานะทางกฎหมายหรือ  
ทางปฏิบัติที่จะยับยั้งหรือสั่งการฝ่ายหลังได้ 

ในระหว่างการทบทวนตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าน าเข้า  
ที่ส่งออกหรือผลิตจากผู้ขอทบทวนดังกล่าวไม่ได้  แต่คณะกรรมการอาจขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกัน
อากรก็ได้  ในการนี้  ให้กรมศุลกากรมีอ านาจเรียกหลักประกันอากรตามจ านวนที่คณะกรรมการมีค าขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่ามีการทุ่มตลาด  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ประกาศให้มีการทบทวน  แต่หากคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่าไม่มีการทุ่มตลาด  
ให้คืนหลักประกันอากรที่เรียกไว้โดยไม่ชักช้า  

การพิจารณาทบทวนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศให้มี 
การทบทวน 

้หนา   ๑๑๓
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มาตรา ๕๙ ผู้น าเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในขณะหนึ่งขณะใดได้  ถ้าผู้นั้น
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด  หรือส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดลดลงต่ ากว่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ที่ใช้บังคับ 

การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่  
วันช าระอากร 

การพิจารณาคืนอากรต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการรับค าขอ  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน 

มาตรา ๖๐ ให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  ส่วนที่  ๑  ส่วนที่  ๒   
ส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๕  และหมวด  ๖  มาใช้บังคับแก่การทบทวนและการขอคืนอากรตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “รัฐบาล”  ในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““รัฐบาล”  หมายความว่า  รัฐบาลของประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกซึ่งสินค้า 
ที่น าเข้ามาในประเทศไทย  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วย” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๓ การอุดหนุนตามพระราชบัญญัตนิี้  ได้แก่  การได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด
เนื่องจากรัฐบาลกระท าการดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  ซึ่งหมายความรวมถึง 
 (ก) การกระท าใด ๆ  เกี่ยวกับการโอนเงิน  เช่น  การให้เงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การเข้าร่วมทุน  

หรือการกระท าใดเกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเงิน  หรือการลดภาระหนี้  เช่น  การค้ าประกัน
เงินกู้ 

 (ข) การท าให้รายได้ที่รัฐบาลพึงจะจัดเก็บได้ตามปกติต้องสูญเสียไป  เช่น  การให้เครดิตภาษี
หรือการให้สิ่งจูงใจทางภาษีอากรอื่น  แต่การให้สินค้าส่งออกได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
ประเภทที่เรียกเก็บจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศหรือการคืนภาษีอากรดังกล่าว
ในจ านวนไม่เกินภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 (ค) การจัดหาสินค้าหรือบริการอื่นใดนอกจากสาธารณูปโภคทั่วไป  หรือการซื้อสินค้า  หรือ 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (ง) การให้เงินผ่านกลไกสนับสนุนทางการเงิน  หรือการมอบหมายหรือสั่งให้เอกชน
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ซึ่งไม่แตกตา่งจากการด าเนินการตามปกตทิี่รัฐบาล
พึงด าเนินการเอง 

(๒) ให้การสนับสนุนด้านรายได้หรือด้านราคาไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือเพ่ิม
การส่งออกสินค้าใดหรือลดการน าเข้าสินค้าใด” 

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

“มาตรา ๖๓/๑ การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรม
ภายในเป็นการกระท าอันมิชอบที่อาจตอบโต้ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๔ การอุดหนุนใดที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายจะเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การที่รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่วิสาหกิจบางรายโดยชัดแจ้ง  เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะ
เจาะจง 

(๒) การอุดหนุนที่มีกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับ
การอุดหนุนและจ านวนเงินอุดหนุนที่ใช้เป็นการทั่วไปและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขนั้น
อย่างเคร่งครัด  ไม่เป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่  
เอื้อประโยชน์แก่วิสาหกิจบางรายมากกว่าวิสาหกิจรายอื่น  และต้องสอดคล้องกับเหตุผลพ้ืนฐาน  
ทางเศรษฐกิจ  เช่น  การก าหนดจ านวนลูกจ้างหรือขนาดของวิสาหกิจ 

(๓) ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตาม  (๑)  และ  (๒)  หากคณะกรรมการ
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงโดยพฤตินัย  คณะกรรมการอาจน าปัจจัยอื่น
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย  (ก)  การจ ากัดจ านวนวิสาหกิจที่จะได้รับการอุดหนุน  (ข)  การให้
วิสาหกิจบางรายได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการอุดหนุนมากกว่าวิสาหกิจรายอื่น  (ค)  จ านวนเงินอุดหนุน
ที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายมีสัดส่วนที่มากกว่าที่ให้แก่วิสาหกิจรายอื่น  และ  (ง)  การมีดุลพินิจที่จะเลือกให้
การอุดหนุน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาที่มีโครงการ
อุดหนุนดังกล่าวด้วย 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การอุดหนุนที่ให้แก่วิสาหกิจบางรายที่ตั้งอยู่ในบางพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นการอุดหนุนที่มี
ลักษณะเจาะจง  แต่หากการอุดหนุนนั้นเป็นการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอากรที่มีหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขใช้บังคับเป็นการทั่วไป  ไม่ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจง 

การอุดหนุนดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงและมิให้น าความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองมาใช้บังคับ 

(๑) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพ่ือการส่งออกไม่ว่าโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัย  และให้รวมถึง 
การอุดหนุนตามลักษณะที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพ่ือการส่งออกโดยพฤตินัย  
ได้แก่  การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการส่งออกหรือรายได้จากการส่งออก  ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ  
ที่คาดการณ์ไว้  

(๒) การอุดหนุนที่มีเงื่อนไขเพ่ือให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดมากกว่าสินค้า
น าเข้า 

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 อากรตอบโตก้ารอดุหนนุใหค้ านวณจากประโยชน์ที่ได้รบัในช่วงระยะเวลาที่น าขอ้มลู
มาใช้เพ่ือการไต่สวนการอุดหนุน  โดยก าหนดเป็นอัตราต่อหน่วยของสินค้าของผู้ที่ได้รับการอุดหนุน 
แต่ละราย” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๙ การค านวณหาประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรา  ๖๓  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑) การที่รัฐบาลเข้าร่วมทุนไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์  เว้นแต่การลงทุนนั้นไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามปกติของภาคเอกชนในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้ส่งออก 

(๒) การที่รัฐบาลให้กู้ยืมเงินไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์  เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจ านวนเงิน 
ที่ผู้กู้ต้องช าระและประโยชน์อื่นใดที่ค านวณเป็นตัวเงินได้อันเนื่องมาจากการกู้ยืมจากรัฐบาลกับการกู้ยืม
ทางพาณิชย์ที่เปรียบเทียบกันได้ในตลาด  ในกรณีนี้ประโยชน์ที่ได้รับคือส่วนต่างของจ านวนดังกล่าว 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) การที่รัฐบาลค้ าประกันเงินกู้ไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์  เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจ านวนเงิน
ที่ผู้ได้รับการค้ าประกันต้องช าระและประโยชน์อื่นใดที่ค านวณเป็นตัวเงินได้ระหว่างการค้ าประกันโดยรัฐบาล
กับการค้ าประกันโดยเอกชนในทางพาณิชย์และให้น าความใน  (๒)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) การที่รัฐบาลให้สินค้าหรือบริการหรือการซื้อสินค้าไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์  เว้นแต ่
เป็นการให้โดยได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าอัตราที่สมควรหรือการซื้อสินค้าที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตรา 
ที่สมควร  ซึ่งอัตราที่สมควรให้พิจารณาจากสภาพทางการตลาดที่เป็นอยู่ในประเทศที่รัฐบาลให้สินค้าหรอื
บริการหรือที่ซื้อสินค้านั้น” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๐/๑  และมาตรา  ๗๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๗๐/๑ ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่ช าระอากรหรือช าระอากรตอบโต้การอุดหนุนไม่ครบถ้วน  
หรือค้างช าระค่าอากรดังกล่าว  ให้เป็นอ านาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ  
การกักของ  การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  การขายทอดตลาด  และการด าเนินการเกี่ยวกับของตกค้าง  
รวมทั้งการลดเงินเพ่ิม  งดหรือลดเบี้ยปรับ  ทุเลาการช าระอากรตอบโต้การอุดหนุน  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ   

ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร  เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ  การลดเงินเพิ่ม  และ 
งดหรือลดเบี้ยปรับ  ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ให้น าบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
ไม่น ามาใช้กับการเก็บอากร  เงินเพ่ิม  และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การอุดหนุนตามมาตรานี้ 

มาตรา ๗๐/๒ ผู้น าเข้าอาจยื่นค าขอคืนอากรตอบโต้การอุดหนุนต่อกรมศุลกากรได้   
หากภายหลังปรากฏว่ามีการส่งสินค้าที่ได้ช าระอากรตอบโต้การอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
และให้เป็นอ านาจของกรมศุลกากรในการพิจารณาคืนอากรตอบโต้การอุดหนุน  ทั้งนี้  ให้น ามาตรา  ๒๘  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  และบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกบั
การเปรียบเทียบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๗๑ เมื่อคณะกรรมการได้รับค าขอจากผู้ยื่นค าขอในนามของอุตสาหกรรมภายใน 
หรือกรมการค้าต่างประเทศให้พิจารณาตอบโต้การอุดหนุน  ก่อนที่จะเปิดการไต่สวน   ให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งให้รัฐบาลของประเทศซึ่งสินค้าดังกล่าวถูกพิจารณาว่าได้มีการอุดหนุนทราบและขอให้รัฐบาล
ของประเทศนั้นมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการอุดหนุนและความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในตามค าขอ 

การปรึกษาหารือจะด าเนินการในขั้นตอนใดระหว่างการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุนก็ได้  และ
กรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสตามควรในการปรึกษาหารือนั้น  แต่การปรึกษาหารือไม่เป็นเหตุ
กระทบการด าเนินการในขั้นตอนการพิจารณาตอบโต้การอุดหนุน 

ในการปรึกษาหารือกรมการค้าต่างประเทศต้องให้โอกาสประเทศซึ่งสินค้าที่ถูกพิจารณาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณา  เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิดโดยสาระและเนื้อหา  หรือ
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นขอให้ปกปิด”  

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑๐/๑  การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  มาตรา  ๗๑/๑  ถึงมาตรา  ๗๑/๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“หมวด  ๑๐/๑ 
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

 
 

มาตรา ๗๑/๑ ในหมวดนี้ 
“มาตรการตอบโต้”  หมายความว่า  มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 
“ผู้ประกอบสินค้า”  หมายความว่า  
(๑) ผู้ที่น าสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังท าไม่ส าเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ

ตอบโต้มาท าให้ส าเร็จในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น  หรือ 
(๒) ผู้ที่น าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้

มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ในประเทศไทยหรือ  
ในประเทศอื่น 

มาตรา ๗๑/๒ การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามหมวดนี้  
ให้ใช้กับการน าเข้าสินค้าที่มีการไต่สวนแล้วปรากฏว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ 

มาตรา ๗๑/๓ การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา  ๗๑/๒  ต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าอันเกิดจากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
การด าเนินธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอย่างเพียงพอ  แต่เป็นไปเพ่ือมิให้อยู่
ภายใต้บังคับการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือเพ่ือมิให้อยู่ภายใต้บังคับอัตราอากร
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าตาม  (๑)  มีผลเป็นการบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการ
ตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ  และ 

(๓) หลักฐานการทุ่มตลาดโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดที่ค านวณขึน้ก่อนหนา้กับราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาหรือราคาขายของสินคา้ที่เหมอืนกบั
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิตในต่างประเทศ  ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ  หรือ 
ผู้ประกอบสินค้า  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาด้วย  หรือหลักฐานการได้รับการอุดหนุน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ  การบั่นทอน
ผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้ในด้านของราคาหรือปริมาณ  และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับ
การอุดหนุน  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๑/๔ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการด าเนินธุรกิจตามมาตรา  ๗๑/๓  
(๑)  ได้แก่ 

(๑) การแก้ไขดัดแปลงสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพียงเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่ส าคัญของสินค้านั้น  ไม่ว่าการแก้ไขดัดแปลงสินค้าดังกล่าวจะท าในประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้หรือในประเทศอื่น 

(๒) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านประเทศอื่น 

(๓) การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายที่ไม่ถูกเรียกเก็บหรือรายที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ  
การอุดหนุนในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราที่สินค้านั้นถูกเรียกเก็บ 

(๔) การน าสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งยังท าไม่ส าเร็จที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มาท าให้ส าเร็จ  หรือการน าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ที่ผลิตจาก
ประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้มาประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ใน
ประเทศไทยหรือในประเทศอื่น  โดยให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (ก) การท าให้ส าเร็จหรือการประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
ได้เริ่มด าเนินการหรือมีการด าเนินการที่เพ่ิมขึ้นตั้งแต่วันประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  และ 

 (ข) สินค้าที่ถูกท าให้ส าเร็จหรือประกอบเป็นสินค้าที่เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมหรือมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วน  ดังนี้ 

  ๑) ในกรณีสินค้าที่ถูกท าให้ส าเร็จมีมูลค่าเพ่ิมของสินค้านั้นน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของต้นทุนการผลิต  หรือ 

  ๒) ในกรณีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนทั้งหมดของสินค้าที่
เหมือนกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้  เว้นแต่สินค้าที่ประกอบขึ้นจากส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนดังกล่าว
มีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของต้นทุนการผลิต 

  ๓) การค านวณมูลค่าเพ่ิมตาม  ๑)  และ  ๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศก าหนด 

(๕) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการด าเนนิธุรกิจอื่นใด  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๑/๕ ให้เริ่มด าเนินกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ 

เมื่อมีค าขอของกรมการค้าต่างประเทศหรือของบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา  ๗๑/๖ 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้หลังจากคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด   ให้ม ี

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 
มาตรา ๗๑/๖ บุคคลหรือคณะบุคคลอาจยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศในนามของผู้ผลิต

ในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ 

ค าขอตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้  ในปริมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับ
สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทั้งหมดในประเทศ 

การยื่นค าขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๑/๗ ถ้าค าขอตามมาตรา  ๗๑/๖  มีรายละเอียดหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูตอ้ง  
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อค าขอมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถ้วนและถูกตอ้งแล้ว  ให้กรมการค้าต่างประเทศ
เสนอค าขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

มาตรา ๗๑/๘ ผู้ยื่นค าขอตามมาตรา  ๗๑/๖  อาจถอนค าขอได้  แต่ถ้าได้มีการประกาศไตส่วน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา  ๗๑/๑๐  แล้ว  คณะกรรมการจะยุติการพิจารณาตอบโต้ 
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้หรือด าเนินการพิจารณาต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๗๑/๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่าค าขอมีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้  ให้กรมการค้าต่างประเทศด าเนินการไต่สวนต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่าค าขอนั้นไม่มีมูลเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  
ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๗๑/๑๐ ในการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  ให้กรมการค้า
ต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  เริ่มต้นโดยการออกประกาศไต่สวน
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ในราชกิจจานุเบกษา  และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันหรือเผยแพร่
โดยวิธีการอื่นใดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้สาธารณชนรับรู้  ตามที่เห็นสมควร  

ประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องมีรายการตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ก าหนด 

ให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ให้ผู้ยื่นค าขอ  
ผู้ผลิตในต่างประเทศ  ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ  หรือผู้ประกอบสินค้า  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยง
มาตรการตอบโต้  และรัฐบาลของประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องทราบ  และ 
ในกรณีที่ทราบที่อยู่ของผู้น าเข้าที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว  ให้กรมการค้าต่างประเทศ  
แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลเหล่านั้นทราบประกาศนั้นด้วย 

มาตรา ๗๑/๑๑ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการด าเนินการเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้   
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๑/๑๒ ให้น ามาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๔๐  
มาใช้บังคับแก่การไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้โดยอนุโลม 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๑/๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  ให้ขยาย
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการน าเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้
ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศผู้ส่งออกนั้น  

ในการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มตั้งแต่
วันที่มีการจัดท าทะเบียนการน าเข้าสินค้า  ในการนี้  ให้กรมศุลกากรมีอ านาจเรียกเก็บอากรดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการมีค าวินิจฉัย 

การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง  ให้เปลี่ยนแปลง
หรือยุติตามการเรียกเก็บอากรของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ 

มาตรา ๗๑/๑๔ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
หากผู้น าเข้าไม่ช าระอากรหรือช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนไม่ครบถ้วน  หรือค้างช าระ
ค่าอากรดังกล่าว  ให้น ามาตรา  ๔๙/๑  หรือมาตรา  ๗๐/๑  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๗๑/๑๕ ในกรณีที่มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
ผู้น าเข้าอาจยื่นค าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อกรมศุลกากรได้  หากภายหลังปรากฏว่า
มีการส่งสินค้าที่ได้ช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้น า
มาตรา  ๔๙/๒  หรือมาตรา  ๗๐/๒  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๑/๑๖ การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้จนถึง
การด าเนินการให้มีค าวินิจฉัยว่าให้ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  หรือ  
มีค าวินิจฉัยว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าเดือนนับแต่  
วันประกาศไต่สวน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกินสามเดือน  

มาตรา ๗๑/๑๗ เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร  หรือเมื่อมีค าขอจากผู้มีส่วนได้เสียหลังจาก 
ที่ได้มีการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  คณะกรรมการ
อาจพิจารณาทบทวนเพื่อยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนได้ 

การพิจารณาทบทวนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศให้มี 
การทบทวน 

การพิจารณาทบทวนไม่กระทบถึงการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ในระหว่างนั้น 
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มาตรา ๗๑/๑๘ ผู้น าเข้าอาจขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน 
ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  ในขณะหนึ่งขณะใดได้  
ถ้าผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา  ๗๑/๓ 

การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่งต้องยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในหกเดือนนับแต่  
วันช าระอากรดังกล่าว 

การพิจารณาคืนอากรจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
รับค าขอดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน 

มาตรา ๗๑/๑๙ ให้น ามาตรา  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 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๗๑/๑๓  หรือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการในการขอให้ทบทวนตามมาตรา  ๗๑/๑๗  และมาตรา  ๗๑/๑๘  ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉยั
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง  
ค าวินิจฉัยนั้น  และให้น ามาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญตัิ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะ แต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัตกิารตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๗๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว  และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน  เว้นแต่วาระการอยู่ในต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระนั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งก็ได้  

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  ทั้งนี้  ต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน” 

มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เปน็วรรคสี่ของมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญตัิการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด  ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมการประชุม
ในเรื่องนั้น” 

มาตรา ๒๗ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และกรรมการดังกล่าวด ารงต าแหน่งครบสองปี  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก  และให้ถือว่า
การออกจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการจับสลากเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

มาตรา ๒๘ มิให้น ามาตรา  ๔๙/๑  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๐/๑  วรรคหนึ่ง  ในส่วนที่
เกี่ยวกับเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ  และมาตรา  ๔๙/๒  และมาตรา  ๗๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
มาใช้บังคับแก่การน าเข้าที่ได้น าเข้ามาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๙ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นค าขอ
ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอนั้น ๆ  อยู่ในบังคับของบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ค าขอตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๘  และ
มาตรา  ๕๙  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และผู้ยื่นค าขอยังไม่ได้ด าเนินการจั ดท า
รายละเอียดและพยานหลักฐานเกี่ยวกับค าขอให้ครบถ้วนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการตอบโต้  
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การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า
จะมีกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันการหลบเลี่ยงมาตรการ 
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นวิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการด าเนินการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น    
แต่พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังไม่มี
การบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้  จึงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย
จากการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้   ประกอบกับพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังมีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนบางประการที่ยังไม่ครอบคลุมขั้นตอนในทางปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือให้
การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


