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พระราชบัญญตั ิ
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนนุซึ่งสินคาจากตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการ

อุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันการทุมตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายตามหมวด ๓ 
“อุตสาหกรรมภายใน” หมายความวา อุตสาหกรรมภายในตามหมวด ๔ 
“สินคาที่ถูกพิจารณา” หมายความวา สินคารายที่ถูกกลาวหาวามีการทุมตลาด

หรือไดรับการอุดหนุน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๕๙/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สินคาชนิดเดียวกัน” หมายความวา สินคาที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
กับสินคาที่ถูกพิจารณา แตในกรณีที่ไมมีสินคาดังกลาวใหหมายความวาสินคาที่คลายคลึงกันอยาง
มากกับสินคาดังกลาว 

“ข้ันตอนทางการคา” หมายความวา ข้ันตอนตาง ๆ ในการจําหนายสินคาทอด
ตาง ๆ จนถึงผูบริโภค 

“สวนเหลื่อมการทุมตลาด” หมายความวา สวนที่ราคาสงออกจากตางประเทศต่ํา
กวามูลคาปกติ 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา 
(๑) ผูผลิตในตางประเทศ ผูสงออกจากตางประเทศ ผูนําเขาซึ่งสินคาที่ถูก

พิจารณา หรือสมาคมในทางการคาที่มีสมาชิกสวนใหญเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาซึ่งสินคา
ที่ถูกพิจารณา แลวแตกรณี 

(๒) รัฐบาลของประเทศผูสงออกซึ่งสินคาที่ถูกพิจารณา 
(๓) ผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ หรือสมาคมในทางการคาที่มี

สมาชิกสวนใหญเปนผูผลิตสินคาดังกลาว หรือ 
(๔) บุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนด 
“อากร” หมายความวา อากรชั่วคราว อากรตอบโตการทุมตลาด หรืออากรตอบ

โตการอุดหนุน แลวแตกรณ ี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการ

อุดหนุน 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกรมศุลกากร และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๑ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการใด ๆ เก่ียวกับการพิจารณาการทุมตลาด การพิจารณาการอุดหนุน การ
พิจารณาความเสียหาย การพิจารณาตอบโตการทุมตลาดและการพิจารณาตอบโตการอดุหนนุ การ
ทบทวน มาตรการตอบโต รวมทั้งการดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่สมควร กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้นจะกําหนดใหกรณีหนึ่งกรณีใด 
อาจกระทําไดโดยออกเปนประกาศกระทรวงพาณิชยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนใหคํานึงถึงประโยชนของ
อุตสาหกรรมภายใน ผูบริโภค และประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการ

เห็นสมควร จะมีหนังสือขอใหกรมศุลกากรดําเนินการจัดทําทะเบียนการนําเขาหรือสงออกสินคา
ใด หรือรวบรวมขอมูลขาวสารอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกสินคาได ในกรณีนี้
ใหกรมศุลกากรมี อํานาจกําหนดใหผูนําเขา หรือผูสงออกแจงขอเท็จจริงใด  ๆ ตามที่
คณะกรรมการรองขอได และใหนํากฎหมายวาดวยศุลกากรในสวนที่เก่ียวของมาใชบังคับแกกรณี
นี้ 

 
มาตรา ๙  ผูซึ่งย่ืนคําขอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุม

ตลาดหรือพิจารณาตอบโตการอุดหนุน ผูนําเขา หรือผูสงออกจากตางประเทศอาจขอรายละเอียด
ที่เก่ียวกับขอเท็จจริงที่ใชเปนฐานในการกําหนดมาตรการชั่วคราว การกําหนดอากร หรือการ
ทบทวนอากรได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงพาณิชยประกาศกําหนด 

คําขอตามวรรคหนึ่งจะยื่นเมื่อพนหนึ่งเดือนนับแตวันที่มีการกําหนดมาตรการ
ช่ัวคราวหรือการกําหนดอากรไมได 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหผูใดอาจมีคําขอใหพิจารณา

ตอบโตการทุมตลาด พิจารณาตอบโตการอุดหนุน ใหทําความตกลง การขอใหทบทวนมาตรการ
ตาง ๆ ตลอดจนการขอขอมูลขาวสารใดนั้น ใหกระทรวงพาณิชยมีอํานาจออกประกาศกําหนดให
มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไดตามความเหมาะสมแกภาระในการดําเนินงาน
ดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑  การคืนอากรหรือหลักประกันการชําระอากรตามพระราชบัญญัตินี้ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๒ 
การทุมตลาด 

   
 

มาตรา ๑๒  การทุมตลาดที่กอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในเปน
การกระทําอันมิชอบที่อาจตอบโตได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  การทุมตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก การสงสินคาเขามาใน
ประเทศไทยเพื่อประโยชนในทางพาณิชย โดยมีราคาสงออกที่ต่ํากวามูลคาปกติของสินคาชนิด
เดียวกัน 

 
มาตรา ๑๔  ราคาสงออก ไดแก ราคาสงออกจากประเทศผูสงออกมายังประเทศ

ไทยตามที่ไดชําระหรือควรจะมีการชําระกันจริง 
ในกรณีที่ไมปรากฏราคาสงออกหรือราคาสงออกนั้นไมนาเช่ือถือ เนื่องจากมีการ

รวมมือกันหรือจัดใหมีการชดเชยประโยชนกันระหวางผูที่เก่ียวของ ใหคํานวณหาราคาสงออกจาก
ราคาสินคานั้นที่ไดจําหนายตอไปทอดแรกยังผูซื้ออิสระ แตในกรณีที่สินคานั้นไมมีการจําหนาย
ตอไปยังผูซื้ออิสระหรือไมไดจําหนายตอไปตามสภาพสินคาที่เปนอยูในขณะนําเขา ใหคํานวณ
ราคาสงออกตามหลักเกณฑอยางหนึ่งอยางใดที่เหมาะสมแกกรณีดังกลาว 

ในกรณีตามวรรคสอง การคํานวณหาราคาสงออกใหหักคาใชจายและคาภาระตาง 
ๆ ตลอดจนภาษีอากร และกําไรที่ไดรับอันเกิดขึ้นระหวางการนําเขาและการจําหนายตอไปออก
ดวย 

 
มาตรา ๑๕  มูลคาปกติ ไดแก ราคาที่ผูซื้ออิสระในประเทศผูสงออกไดชําระหรือ

ควรจะมีการชําระกันจริงในทางการคาปกติสําหรับสินคาชนิดเดียวกันที่ขายเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศนั้น โดยพิจารณาจากการขายสินคาดังกลาวในปริมาณใดปริมาณหนึ่งที่เหมาะสม
ซึ่งไมนอยกวารอยละหาของปริมาณสินคานั้นที่สงออกจากประเทศผูสงออกมายังประเทศไทย แต
จะนําปริมาณการขายที่ต่ํากวานั้นมาเปนเกณฑในการพิจารณาก็ได ถามีเหตุอันรับฟงไดวาราคา
ขายที่พิจารณาจากปริมาณสินคาดังกลาวเปนราคาในตลาดประเทศผูสงออก 

ในกรณีไมปรากฏราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคานั้นไมนาเช่ือถือเนื่องจากมีการ
รวมมือกันหรือจัดใหมีการชดเชยประโยชนกันระหวางผูที่เก่ียวของ หรือตลาดในประเทศผูสงออก
มีลักษณะเฉพาะทําใหไมอาจหาราคาที่เปรียบเทียบกันไดโดยเหมาะสม ใหพิจารณาหามูลคาปกติ
จากราคาตอไปนี้ 

(๑) ราคาสงออกในทางการคาปกติของสินคาชนิดเดียวกันที่สงออกจากประเทศ
ผูสงออกไปยังประเทศที่สามที่เหมาะสม ถามีเหตุอันรับฟงไดวาราคานั้นแสดงถึงราคาในตลาด
ประเทศผูสงออก หรือ 

(๒) ราคาที่คํานวณจากตนทุนการผลิตในประเทศแหลงกําเนิดรวมกับจํานวนที่
เหมาะสมของคาใชจายในการจัดการ การขาย และคาใชจายอื่น ๆ ตลอดจนกําไรตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในกรณีที่ราคาตามวรรคหนึ่งหรือราคาตามวรรคสอง (๑) ต่ํากวาตนทุนการผลิต
รวมกับคาใชจายในการจัดการ การขาย และคาใชจายอื่น ๆ เมื่อไดพิจารณาการขายสินคาดังกลาว
ในชวงระยะเวลาหนึ่งที่สมควรโดยมีปริมาณการขายที่มากพอแลว ถาปรากฏวาราคาเหลานั้นจะไม
สามารถทําใหคืนทุนไดภายในเวลาที่เหมาะสม จะถือวาราคานั้นเปนราคาในทางการคาปกติที่จะ
นํามาพิจารณาหามูลคาปกติไมได เวนแตราคานั้นสูงกวาตนทุนการผลิตถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอ
หนวยที่ปรากฏในการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศผูสงออกไมใชกลไกตลาดการ

หามูลคาปกติตามมาตรา ๑๕ ใหพิจารณาเทียบเคียงจากขอมูลราคาที่เปนอยูในประเทศที่สามซึ่งมี
ระบบเศรษฐกิจที่ใชกลไกตลาดและเหมาะสมแกการเปรียบเทียบ แตถาหาประเทศที่สามที่
เหมาะสมไมได ใหพิจารณาจากราคาของสินคาชนิดเดียวกันที่จําหนายในประเทศไทยหรือจาก
พ้ืนฐานอื่นใดตามที่เหมาะสมแกกรณ ี

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีเปนการนําสินคาเขามาในประเทศไทยโดยการสงออกจาก

ประเทศอื่นซึ่งมิใชประเทศแหลงกําเนิด ใหใชขอมูลราคาที่เปนอยูในประเทศผูสงออกนั้นเปน
เกณฑในการหามูลคาปกติตามมาตรา ๑๕ แตถามีเหตุอันควรจะใชราคาในประเทศแหลงกําเนิด
เปนเกณฑในการหามูลคาปกติก็ไดโดยเฉพาะในกรณีที่สินคานั้นเปนเพียงการขนถายผานประเทศ
ผูสงออก หรือสินคานั้นไมมีการผลิตในประเทศผูสงออก หรือไมมีราคาที่จะเปรียบเทียบกันไดใน
ประเทศผูสงออก 

 
มาตรา ๑๘  การพิจารณาหาสวนเหลื่อมการทุมตลาดใหมีการเปรียบเทียบอยาง

เปนธรรมและใหกระทําที่ข้ันตอนทางการคาเดียวกันและในเวลาเดียวกัน โดยคํานึงถึงบรรดาขอ
แตกตางที่มีผลกระทบตอการเปรียบเทียบราคาประกอบดวย ในกรณีที่ราคาสงออกและมลูคาปกติ
มิไดอยูบนขั้นตอนทางการคาเดียวกันหรือเวลาเดียวกัน ใหมีการปรับลดองคประกอบตาง ๆ ที่
แตกตางกันอันมีผลกระทบตอการเปรียบเทียบราคาออกดวย 

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง วิธีการหาสวนเหลื่อมการทุมตลาดตอหนวยใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ เวนแตจะมีเหตุสมควรที่จะใชวิธีการอื่น 

(๑) เปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักกับราคาสงออกถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก 

(๒) เปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติกับราคาสงออกของธุรกรรมแตละรายโดย
เฉล่ีย หรือ 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาราคาสงออกมายังตลาดภายในประเทศมีความแตกตาง
กันในสาระสําคัญระหวางผูซื้อตางคนกัน ภูมิภาคที่สงออก หรือระยะเวลาที่สงออก และวิธีการตาม 
(๑) หรือ (๒) ไมอาจแสดงสภาพแทจริงของการทุมตลาดได ใหเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักกับราคาสงออกของธุรกรรมแตละรายโดยเฉลี่ย 

ในการหาสวนเหลื่อมการทุมตลาดจะใชวิธีการสุมตัวอยางตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดก็ได 

 
หมวด ๓ 

ความเสียหาย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ถาบทบัญญัติใดมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน ความเสียหายตาม
พระราชบัญญัตินี้หมายความวา 

(๑) ความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายใน 
(๒) ความเสียหายอยางสําคัญที่อาจเกิดแกอุตสาหกรรมภายใน หรือ 
(๓) อุปสรรคลาชาอยางสําคัญตอการกอตั้งหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน 
 
มาตรา ๒๐  การพิจารณาวามีความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรม

ภายในตามมาตรา ๑๙ (๑) ตองมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ปริมาณของสินคาทุมตลาดและผลของการทุมตลาดที่มีตอราคาของสินคา

ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ และ 
(๒) ผลกระทบของการทุมตลาดนั้นที่มีตออุตสาหกรรมภายใน 
ในกรณีมีการทุมตลาดสินคาใดจากประเทศผูสงออกมากกวาหนึ่งประเทศอยู

ระหวางการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดพรอมกัน ถาปรากฏวาสวนเหลื่อมการทุมตลาดและ
ปริมาณการนําเขาจากแตละประเทศดังกลาวมีจํานวนมากกวาเกณฑข้ันต่ําตามมาตรา ๒๘ การ
พิจารณาความเสียหายตามมาตรา ๑๙ (๑) จะประเมินผลของการนําเขาจากแตละประเทศ
ดังกลาวรวมกันก็ได ถากรณีมีความเหมาะสมตอสภาพการแขงขันในระหวางสินคาทุมตลาด
ดวยกันและในระหวางสินคาทุมตลาดกับสินคาชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาความเสียหายตามมาตรา ๑๙ (๑) ความสัมพันธ

ระหวางสินคาทุมตลาดกับความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน  จะตองพิจารณาจาก
พยานหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมด โดยนอกจากผลจากสินคาทุมตลาดแลวจะตองพิจารณาผลจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่ปรากฏวากอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกัน
ประกอบดวย ปจจัยดังกลาวใหรวมถึงปริมาณและราคาของสินคานําเขาที่มิไดขายในราคาที่มีการ
ทุมตลาด การที่อุปสงคลดลง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค การผูกขาดตัดตอนทางการคา 
การแขงขันระหวางผูผลิตในตางประเทศและผูผลิตภายในประเทศ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 
ประสิทธิภาพในการสงออกและความสามารถในการผลิต 

 
มาตรา  ๒๒   การพิจารณาว ามีความเสียหายอยาง สําคัญที่อาจเกิดแก

อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา ๑๙ (๒) ตองมีขอเท็จจริงสนับสนุนอันมิใชเปนเพียงการกลาว
อาง หรือการคาดการณ หรือความเปนไปไดที่ไกลเกินเหตุ โดยจากเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปทํา
ใหเห็นไดวาการทุมตลาดนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางเห็นไดชัดและใกลจะเกิดขึ้น หรือมี
แนวโนมวาอาจมีสินคาทุมตลาดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางสําคัญ
ไดถาไมดําเนินการปองกันเสียกอน ในการนี้อาจพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี ้

(๑) อัตราเพิ่มขึ้นที่เห็นไดชัดของสินคาทุมตลาดอันแสดงใหเห็นความเปนไปได
วาอาจมีการนําเขาสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ขีดความสามารถของผูสงออกไดเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดและระบายสินคาได
อยางอิสระอันแสดงใหเห็นความเปนไปไดวาอาจมีการนําเขาสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงการมีอยูของตลาดสงออกอ่ืนที่อาจรองรับสินคาสงออกท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบดวย 

(๓) ความชัดเจนของผลของราคาสินคาทุมตลาดที่เปนการกดหรือลดราคาของ
สินคาชนิดเดียวกันในตลาดภายในและแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นของการนําเขาสินคานั้น 

(๔) ปริมาณคงเหลือของสินคาทุมตลาด 
 
มาตรา ๒๓  การพิจารณาวามีอุปสรรคลาชาอยางสําคัญตอการกอตั้งหรือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา ๑๙ (๓) ตองมีขอเท็จจริงที่ทําใหคาดหมายไดวาจะทําให
เกิดความลาชาอยางสําคัญซึ่งรวมถึงความเปนไปไดหรือระยะเวลาในการกอตั้งหรือการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในดวย 

 
หมวด ๔ 

อุตสาหกรรมภายใน 
   

 
มาตรา ๒๔  อุตสาหกรรมภายในตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก ผูผลิตสินคาชนิด

เดียวกันภายในประเทศที่มีผลผลิตรวมกันไดเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ
ของสินคาชนิดนั้นเวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ถาผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันรายใดเปนผูนําเขาสินคาทุมตลาด หรือมีความ
เก่ียวของกับผูนําเขาสินคาทุมตลาดหรือผูสงออกสินคาทุมตลาดจากตางประเทศ ในกรณีเชนนี้จะ
ไมถือวาผูผลิตดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมภายในก็ได 

(๒) ถาในอาณาเขตของประเทศไดมีการแบงตลาดของสินคาชนิดเดียวกันเปน
ตลาดมากกวาหนึ่งตลาดข้ึนไป จะถือวาผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันในแตละตลาดเปนอุตสาหกรรม
ภายในแยกตางหากจากกันก็ได ถาปรากฏวาผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันของตลาดหนึ่งขายสินคา
ของตนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในตลาดนั้น และผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันรายอื่นภายในประเทศ
มิไดสงสินคาไปยังตลาดนั้นมากพอควรแกความตองการของตลาดดังกลาว 

ใหถือวาผูผลิตมีความเกี่ยวของกับผูนําเขาสินคาทุมตลาดหรือผูสงออกสินคาทุม
ตลาดจากตางประเทศตามวรรคหนึ่ง (๑) ถาปรากฏวาฝายใดฝายหนึ่งสามารถควบคุมอีกฝาย
หนึ่ง หรือทั้งสองฝายถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม หรือทั้งสองฝายรวมกันควบคุมบุคคลที่สาม ทั้งนี ้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยมีเหตุใหเช่ือหรือสงสัยไดวาผลจากการเกี่ยวของกันจะเปนเหตุ
ใหผูผลิตรายนั้นมีพฤติกรรมแตกตางจากผูผลิตรายอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกันเชนวานั้น ในการนี้
ใหถือวาฝายหนึ่งควบคุมอีกฝายหนึ่งไดถาฝายแรกอยูในฐานะทางกฎหมายหรือทางปฏิบัติที่จะ
ยับยั้งหรือส่ังการฝายหลังได 

ในกรณีที่มีการแบงตลาดตามวรรคหนึ่ง (๒) ความเสียหายใหพิจารณาจากผลที่
เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดนั้น แมวาสวนใหญของอุตสาหกรรมภายในประเทศจะไมเสียหายก็ตาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาทุมตลาดที่สงมาเพื่อการบริโภคเฉพาะใน
ตลาดนั้นได แตถาปรากฏในทางปฏิบัติวาการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดเฉพาะสินคาทุม
ตลาดที่สงมาเพื่อการบริโภคในตลาดนั้นไมอาจปฏิบัติได หรือเมื่อผูสงออกสินคาทุมตลาดไมมี
ขอเสนอทําความตกลงที่เหมาะสมภายในเวลาอันควรตามมาตรา ๔๔ จะเรียกเก็บอากรตอบโตการ
ทุมตลาดจากสินคาทุมตลาดทั้งหมดที่สงเขามาในประเทศไทยก็ได 

 
หมวด ๕ 

การพิจารณาตอบโตการทุมตลาด 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๕  การพิจารณาตอบโตการทุมตลาดนอกจากที่ไดบัญญัติไวตามหมวด
นี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖  ขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารที่ตองปกปดโดยสาระและเนื้อหา 

หรือผูใหขอมูลขาวสารนั้นขอใหปกปด การพิจารณาจะตองไมกระทําการใดใหเปนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น 

ขอมูลขาวสารที่ผูใหขอมูลขาวสารขอใหปกปดนั้น การเปดเผยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูนั้นกอน และในการพิจารณาจะตองขอใหผูใหขอมูลขาวสารจัดทํายอสรุปที่สามารถ
เปดเผยไดเพ่ือประกอบการพิจารณา ถาผูใหขอมูลขาวสารนั้นไมจัดทํายอสรุปดังกลาวและไมแจง
ความยินยอมใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่ใหมาภายในเวลาที่กําหนด ในการนี้จะไมรับฟงขอมูล
ขาวสารนั้นประกอบการพิจารณาก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดปฏิเสธท่ีจะนําพยานหลักฐานมาแสดง

หรือไมนําพยานหลักฐานดังกลาวมาแสดงภายในเวลาตามที่กําหนด หรือไมใหความรวมมือ
เพ่ือใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด การ
พิจารณาจะรับฟงเพียงขอเท็จจริงเทาที่มีอยูหรืออาจรับฟงไปในทางที่ไมเปนคุณแกผูนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๘  การพิจารณาตอบโตการทุมตลาดใหเปนอันยุติ หากปรากฏวาสวน

เหล่ือมการทุมตลาดมีจํานวนนอยกวาเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือมีปริมาณการนําเขา
สินคาทุมตลาดนอยกวาเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด กรมการคาตางประเทศหรือ

คณะกรรมการ แลวแตกรณี จะดําเนินการเพื่อใหมีการตรวจสอบความเปนจริงของขอกลาวอาง
หรือพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการพิจารณาก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตรวจสอบความเปนจริงนั้นจะกระทําในขั้นตอนใดของกระบวนการพิจารณา
ตอบโตการทุมตลาดและจะกระทําในประเทศไทย ประเทศผูสงออก หรือประเทศที่เก่ียวของก็ได 

 
มาตรา ๓๐  กอนที่จะประกาศคําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการเกี่ยวกับผล

การไตสวนการทุมตลาดและความเสียหาย ใหกรมการคาตางประเทศแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
ถึงขอมูลและขอเท็จจริงที่ใชเปนพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีโอกาสยื่น
ขอโตแยงในการปองกันผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น ทั้งนี้ ตองใหระยะเวลาอันควร
สําหรับการยื่นขอโตแยงดังกลาว 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อมีการประกาศไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายตามมาตรา 

๓๙ แลว หากพฤติการณมีเหตุอันควรเชื่อวาในช้ันที่สุดอาจตองมีการเรียกเก็บอากรตอบโตการ
ทุมตลาดตั้งแตกอนวันใชบังคับมาตรการชั่วคราว คณะกรรมการอาจขอใหกรมศุลกากรเรียก
หลักประกันอากรตามพระราชบัญญัตินี้สําหรับสินคาที่ถูกพิจารณาที่นําเขามาตามระยะเวลาที่
กําหนดได ในการนี้ ใหกรมศุลกากรมีอํานาจเรียกหลักประกันตามจํานวนที่คณะกรรมการมีคําขอ 

 
สวนที่ ๒ 

การเริ่มตนกระบวนการพิจารณา 
   

 
มาตรา ๓๒  ใหเร่ิมดําเนินกระบวนการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด เมื่อมีคําขอ

ของกรมการคาตางประเทศหรือของบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๓๓ 
 
มาตรา ๓๓  บุคคลหรือคณะบุคคลอาจเสนอตนทําการแทนอุตสาหกรรมภายใน 

เพ่ือขอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดได โดยยื่นคําขอตอกรมการคา
ตางประเทศ 

คําขอตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันใน
ประเทศซึ่งมีการผลิตรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตสินคาชนิดเดียวกันของผูที่ไดแสดง
ความเห็นทั้งสวนที่สนับสนุนและสวนที่คัดคานรวมกัน โดยปริมาณการผลิตของฝายสนับสนุนนั้น
ตองไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของปริมาณการผลิตสินคาชนิดเดียวกันทั้งหมดในประเทศ 

การยื่นคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงพาณิชยประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ถาคําขอตามมาตรา ๓๓ มีรายละเอียดหรือหลักฐานไมครบถวน

หรือไมถูกตองใหกรมการคาตางประเทศแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการใหครบถวนหรือถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

เมื่อคําขอมีรายละเอียดและพยานหลักฐานครบถวนและถูกตองแลว ใหกรมการ
คาตางประเทศเสนอคําขอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอตามมาตรา ๓๒ แลว ใหกรมการคา

ตางประเทศแจงใหรัฐบาลของประเทศผูสงออกท่ีเก่ียวของทราบถึงการมีคําขอดังกลาว 
 
มาตรา ๓๖  ผูย่ืนคําขออาจถอนคําขอได แตถาไดมีการประกาศไตสวนการทุม

ตลาดและความเสียหายตามมาตรา ๓๙ แลว คณะกรรมการจะยุติการพิจารณาตอบโตการทุม
ตลาดหรือดําเนินการพิจารณาตอไปก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยวาคําขอมีมูลเก่ียวกับการทุม

ตลาดและความเสียหาย ใหกรมการคาตางประเทศดําเนินการไตสวนตอไปโดยไมชักชา 
ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยวาคําขอนั้นไมมีมูลเก่ียวกับการทุมตลาดหรือความ

เสียหายใหกรมการคาตางประเทศแจงคําวินิจฉัยดังกลาวใหผูย่ืนคําขอทราบโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๓๘  ถารัฐบาลของประเทศใดรองเรียนวาสินคาทุมตลาดจากประเทศอื่น

ที่นําเขามาจําหนายในประเทศไทยกอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในของประเทศนั้น 
และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยเห็นสมควรใหดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดตามที่ถูก
กลาวหานั้น ใหกรมการคาตางประเทศดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตอไป โดยให
นําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลมได แตการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดดังกลาว
ตองไดรับความเห็นชอบจากองคการการคาโลกกอน 

เมื่อกรมการคาตางประเทศเห็นสมควร หรือเมื่ออุตสาหกรรมภายในรองเรียนวา
มีการนําสินคาจากประเทศอื่นเขาไปทุมตลาดในอีกประเทศหนึ่งและกอใหเกิดความเสียหายตอ
อุตสาหกรรมภายใน และกรมการคาตางประเทศเห็นวาคํารองดังกลาวมีมูล ใหกรมการคา
ตางประเทศดําเนินการรองขอใหทางการประเทศนั้นดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด
ตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๓ 

การไตสวนการทุมตลาดและความเสียหาย 
   

 
มาตรา ๓๙  ในการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด ใหกรมการคาตางประเทศเปน

ผูมีอํานาจหนาที่ไตสวนประเด็นการทุมตลาดและความเสียหาย เร่ิมตนโดยการออกประกาศไต
สวนการทุมตลาดและความเสียหายในราชกิจจานุเบกษา และลงโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามที่เห็นสมควร 

ประกาศไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) ระบุสินคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ประเทศผูสงออกและประเทศที่เก่ียวของ 
(๓) ขอเท็จจริงโดยสังเขป 
(๔) การขอรับขอมูลขาวสารอันเปนรายละเอียดตลอดจนคาธรรมเนียมที่

เก่ียวของ 
(๕) ระยะเวลาใหผูมีสวนไดเสียเสนอขอเท็จจริงและความเห็นเปนหนังสือ 
(๖) กําหนดเวลาใหผูมีสวนไดเสียแจงความจํานงขอแถลงการณดวยวาจา

ประกอบการไตสวนการทุมตลาดและความเสียหาย 
ใหกรมการคาตางประเทศแจงประกาศไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายให

ผูย่ืนคําขอทราบ และในกรณีที่ทราบที่อยูของผูสงออกจากตางประเทศ ผูนําเขาหรือตัวแทนของ
บุคคลดังกลาว ใหกรมการคาตางประเทศแจงเปนหนังสือใหบุคคลเหลานั้นทราบประกาศนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อไดดําเนินการไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายเสร็จแลวให

กรมการคาตางประเทศสรุปผลการไตสวนและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตอไป 

 
สวนที่ ๔ 

มาตรการชั่วคราว 
   

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยเบื้องตนวามีการทุมตลาดและมี

ความเสียหาย ถาขณะนั้นปรากฏวามีความจําเปนตองปองกันความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน 
คณะกรรมการอาจใชมาตรการชั่วคราวโดยประกาศเรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการ
ชําระอากรชั่วคราวดังกลาวได 

อากรชั่วคราวที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง จะตองไมสูงกวาสวนเหลื่อมการทุมตลาด
ที่ประเมินขณะที่มีคําวินิจฉัยเบื้องตน 

ในกรณีมีการใชมาตรการชั่วคราว ใหนําบทบัญญัติกฎหมายวาดวยศุลกากรและ
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับแกการเรียกเก็บอากรชั่วคราวเสมือนอากรดังกลาว
เปนอากรขาเขาตามกฎหมายนั้น และอากรชั่วคราวที่เก็บไดรวมทั้งเงินที่บังคับจากหลักประกันการ
ชําระอากรนั้นใหเก็บรักษาไวเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ จนกวาจะสิ้นเหตุที่จะตอง
ปฏิบัติตามมาตราดังกลาว 

 
มาตรา ๔๒  มาตรการชั่วคราวจะนํามาใชกอนหกสิบวันนับแตวันประกาศไตสวน

การทุมตลาดและความเสียหายไมได 
มาตรการชั่วคราวตองใชตามระยะเวลาที่จําเปนและตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) กรณีปกติจะกําหนดใหเก็บเกินสี่เดือนไมได 
(๒) ถามีคําขอของผูสงออกจากตางประเทศที่มี สัดสวนมากพอสมควร 

คณะกรรมการจะประกาศขยายเวลาเก็บอากรชั่วคราวเกินกวาส่ีเดือนแตไมเกินหกเดือนก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ในกรณีมีการพิจารณาประเด็นวาถาเรียกเก็บอากรต่ํากวาสวนเหลื่อมการทุม
ตลาดจะเพียงพอตอการขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นไดหรือไม คณะกรรมการจะประกาศขยายเวลา
การเก็บอากรชั่วคราวกรณีตาม (๑) เกินกวาส่ีเดือนแตไมเกินหกเดือนหรือกรณีตาม (๒) เกินกวา
หกเดือนแตไมเกินเกาเดือนก็ได 

 
สวนที่ ๕ 

ความตกลงเพือ่ระงับการทุมตลาด 
   

 
มาตรา ๔๓  การพิจารณาตอบโตการทุมตลาดอาจยุติลงสําหรับผูสงออกจาก

ตางประเทศรายหนึ่งรายใดโดยไมมีการใชมาตรการชั่วคราว หรือไมเรียกเก็บอากรตอบโตการทุม
ตลาด ถาสามารถทําความตกลงกันไดระหวางผูสงออกรายนั้นกับกรมการคาตางประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือระงับการสงออกสินคาในราคาทุมตลาด 

กรมการคาตางประเทศจะทําความตกลงไดตอเมื่อกรณีเปนที่พอใจวาความตกลง
นั้นจะขจัดผลเสียหายจากการทุมตลาดได แตความตกลงดังกลาวจะกําหนดใหมีการเพิ่มราคาสูง
กวาที่จําเปนเพื่อขจัดสวนเหลื่อมการทุมตลาดไมได 

ความตกลงจะมีผลใชบังคับไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว 
 
มาตรา ๔๔  การทําความตกลงจะกระทําไดภายหลังที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย

เบื้องตนแลว 
ความตกลงนั้น ผูสงออกจากตางประเทศจะเปนฝายเสนอหรือกรมการคา

ตางประเทศจะเปนฝายเสนอก็ได 
กรมการคาตางประเทศจะไมยอมรับขอเสนอทําความตกลงของผูสงออกจาก

ตางประเทศเพราะเหตุผลในทางนโยบายหรือเหตุผลใด ๆ ก็ได และถาเปนกรณีที่สามารถแจง
เหตุผลใหได ก็ใหแจงใหผูสงออกจากตางประเทศทราบดวย 

 
มาตรา ๔๕  การที่ผูสงออกจากตางประเทศผูใดไมเสนอทําความตกลงหรือไม

ยอมรับขอเสนอทําความตกลงของกรมการคาตางประเทศ จะตองไมนําเหตุนั้นมาพิจารณาไป
ในทางเสียประโยชนตอผูนั้น 

 
มาตรา ๔๖  ผูสงออกจากตางประเทศที่ทําความตกลงกับกรมการคาตางประเทศ

ตองใหขอมูลขาวสารตามระยะเวลาที่กําหนด และตองยอมใหกรมการคาตางประเทศตรวจสอบ
ความเปนจริงของขอมูลขาวสารนั้นได ถามีการฝาฝนความตกลงก็อาจใชขอมูลเทาที่มีอยูในการ
กําหนดมาตรการชั่วคราวและดําเนินกระบวนพิจารณาตอบโตการทุมตลาดตอไปได 

 
มาตรา ๔๗  แมไดมีการทําความตกลงกันแลว คณะกรรมการจะดําเนินการ

พิจารณาตอบโตการทุมตลาดตอไปก็ได ถาผูสงออกจากตางประเทศประสงคเชนนั้นในการทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความตกลง หรือเปนกรณีที่ทําความตกลงกับผูสงออกจากตางประเทศไดเพียงบางราย หรือเมื่อมี
การฝาฝนความตกลง หรือคณะกรรมการเห็นสมควรเพราะเหตุอ่ืน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง เมื่อ ส้ินสุดการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด  ถา
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดวา 

(๑) ไมมีการทุมตลาดหรือไมมีความเสียหาย ก็ใหยุติการดําเนินการตามความ
ตกลงนั้น แตถาปรากฏในขณะนั้นวากรณีนาจะมีการทุมตลาดหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นถามิไดมี
การดําเนินการตามความตกลงนั้น คณะกรรมการจะวินิจฉัยใหดําเนินการตามความตกลงนั้น
ตอไปตามระยะเวลาที่สมควรก็ได 

(๒) มีการทุมตลาดและมีความเสียหาย ก็ใหดําเนินการตามความตกลงนั้นตอไป 
(๓) มีการทุมตลาดและมีความเสียหายเนื่องจากมีการฝาฝนความตกลง 

คณะกรรมการอาจวินิจฉัยใหเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตั้งแตกอนวันประกาศใชบังคับ
มาตรการชั่วคราวไมเกินเกาสิบวันก็ได แตจะใชกับสินคาทุมตลาดที่นําเขากอนมีการฝาฝนความ
ตกลงนั้นไมได 

 
มาตรา ๔๘  ใหนําบทบัญญัติแหงหมวด ๘ มาใชบังคับกับความตกลงเพื่อระงับ

การทุมตลาดโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
อากรตอบโตการทุมตลาด 

   
 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดวาใหมีการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาด อัตราอากรตอบโตการทุมตลาดนั้นใหกําหนดไดเพียงเพ่ือขจัดความ
เสียหายและจะเกินกวาสวนเหลื่อมการทุมตลาดมิได 

อากรตอบโตการทุมตลาดตองกําหนดใหเหมาะสมกับผูสงออกจากตางประเทศ
แตละรายที่ทุมตลาดโดยไมเลือกปฏิบัติ เวนแตเปนการดําเนินการตามความตกลงเพื่อระงับการ
ทุมตลาดตามสวนที่ ๕ ของหมวด ๕ 

ในกรณีที่มีการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากสินคาใด ใหนําบทบัญญัติ
กฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรมาใชบังคับกับการเรียกเก็บอากร
ดังกลาวเสมือนอากรนั้นเปนอากรขาเขาตามกฎหมายนั้น และอากรตอบโตการทุมตลาดที่เก็บได
ใหเก็บรักษาไวเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ จนกวาจะสิ้นเหตุที่จะตองปฏิบัติตามมาตราดังกลาว 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่หาสวนเหลื่อมการทุมตลาดโดยใชวิธีการสุมตัวอยางตาม

มาตรา ๑๘ วรรคสาม อากรตอบโตการทุมตลาดใหกําหนดใหเหมาะสมกับผูไดรับการสุมเปน
ตัวอยางแตละราย สําหรับผูที่ไมไดรับการสุมเปนตัวอยางใหกําหนดอัตราไวไมเกินอัตราถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของสวนเหลื่อมการทุมตลาด แตถาผูอยูในบังคับของอัตราอากรดังกลาวผูใดไดให
ขอเท็จจริงเก่ียวกับตนโดยครบถวนถูกตองภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ใหคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดใหเหมาะสมสําหรับผูนั้น เวนแตการกําหนดอัตราอากร
ตอบโตการทุมตลาดสําหรับแตละรายจะเปนภาระเกินสมควรและอาจทําใหการไตสวนไมเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ เนื่องจากมีผูไดใหขอเท็จจริงดังกลาวเปนจํานวนมาก จะ
กําหนดอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดไมเกินอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่มีความเสียหายตามมาตรา ๑๙ (๑) หรือมีความเสียหาย

ตามมาตรา ๑๙ (๒) ซึ่งถามิไดมีการใชมาตรการชั่วคราวมากอนนาจะทําใหเกิดความเสียหายตาม
มาตรา ๑๙ (๑) ได คณะกรรมการจะกําหนดใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตั้งแตมีการใช
มาตรการชั่วคราวก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศ
กําหนด 

ถาอากรตอบโตการทุมตลาดที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งมีอัตราสูงกวา
อากรชั่วคราวสวนตางที่เกิดขึ้นนั้นจะเรียกเก็บมิได แตถาอากรตอบโตการทุมตลาดมีอัตราต่ํากวา
อากรชั่วคราวก็ใหคืนผลตางของอากรสวนที่เกินใหดวย 

 
มาตรา  ๕๒  ในกรณีที่มีความเสียหายตามมาตรา  ๑๙  (๒) หรือ  (๓) 

คณะกรรมการอาจกําหนดใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดไดตั้งแตวันที่มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด
วามีความเสียหายตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) แลวแตกรณี และอากรที่เรียกเก็บหรือ
หลักประกันตาง ๆ ที่ไดบังคับใชตามมาตรการชั่วคราวใหคืนโดยไมชักชา 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดวาไมมีการทุมตลาดหรือไมมีความ
เสียหาย บรรดาอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บหรือหลักประกันที่ใหไวตามมาตรการชั่วคราวใหคืนโดย
ไมชักชา 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่มีการใชมาตรการตามมาตรา ๓๑ คณะกรรมการอาจ

กําหนดใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดหลังจากวันประกาศไตสวนแตตองไมเกินเกาสิบวัน
กอนวันที่ใชมาตรการชั่วคราวก็ได ถาปรากฏขอเท็จจริงตอไปนี ้

(๑) เคยมีการทุมตลาดสินคารายนั้นและมีความเสียหายหรือผูนําเขาไดรูหรือ
ควรไดรูวาผูสงออกจากตางประเทศไดทุมตลาดและอาจมีความเสียหาย และ 

(๒) ความเสียหายไดเกิดขึ้นจากการเรงนําเขาสินคาทุมตลาดเปนจํานวนมาก
ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจากชวงเวลา ปริมาณการนําเขาและพฤติการณอ่ืนที่เก่ียวของช้ีใหเห็นวาจะ
บั่นทอนผลการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดเปนอยางมาก หากไมกําหนดใหมีการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดกอนวันที่ใชมาตรการชั่วคราว 

กอนการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตามวรรคหนึ่ง ตองใหผูนําเขาไดมี
โอกาสเสนอความเห็นดวย 

 
หมวด ๗ 

ระยะเวลาการไตสวน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔ การเริ่มตนกระบวนการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดจนถึงการ

ดําเนินการใหมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดวาใหมีการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดหรือมีคําวินิจฉัย
ช้ันที่สุดวาไมมีการทุมตลาดและไมมีความเสียหาย ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศไตสวน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหขยายไดอีกไมเกินหกเดือน 

 
หมวด ๘ 

ระยะเวลาตอบโตการทุมตลาดและการทบทวน 
   

 
มาตรา ๕๕  อากรตอบโตการทุมตลาดตามหมวด ๖ ใหนํามาใชไดตลอดเวลาที่มี

การทุมตลาดและมีความเสียหาย 
 
มาตรา ๕๖  การทบทวนความจําเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาด

ตอไป ใหกระทําไดเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื่อมีคําขอจากผูมีสวนไดเสียหลังจากไดใช
บังคับอากรตอบโตการทุมตลาดมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป โดยในคําขอดังกลาวผูมีสวนไดเสียอาจ
ขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนเพื่อยุติการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงอัตราอากรตอบโตการ
ทุมตลาดได แตตองเสนอพยานหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับปญหาการทุมตลาดหรือความเสียหายที่
สมควรใหมีการทบทวนการใชบังคับอากรดังกลาวในระหวางนั้น 

การพิจารณาการทบทวนจะตองพิจารณาโดยรวดเร็ว และจะตองเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใหมีการทบทวน 

การพิจารณาทบทวนไมกระทบถึงการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดใน
ระหวางนั้น 

 
มาตรา ๕๗  อากรตอบโตการทุมตลาดใหเรียกเก็บไดเปนระยะเวลาไมเกินหาป

นับแตวันเริ่มใชบังคับหรือนับแตมีการทบทวนครั้งสุดทายซึ่งมีการพิจารณาทบทวนทั้งปญหาการ
ทุมตลาดและปญหาความเสียหาย เวนแตเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื่อบุคคลหรือคณะ
บุคคลซึ่งทําการแทนอุตสาหกรรมภายในมีคําขอภายในระยะเวลาอันสมควรกอนครบกําหนด
ดังกลาว วาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทําใหมีการทุมตลาดตอไป หรือทําให
การทุมตลาดฟนคืนมาอีก 

 
มาตรา ๕๘  ผูสงออกจากตางประเทศหรือผูผลิตสินคาในตางประเทศรายใดซึ่ง

มิไดสงสินคาทุมตลาดเขามาในชวงระหวางการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด อาจขอใหทบทวน
การเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดสําหรับตนเปนการเฉพาะรายได แตผูขอทบทวนตอง
พิสูจนวาตนไมมีความเกี่ยวของกับผูสงออกจากตางประเทศหรือผูผลิตสินคาในตางประเทศซึ่งอยู
ในบังคับถูกเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดดังกลาว ในการนี้ ใหนํามาตรา ๒๔ วรรคสอง มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางการทบทวนตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากผู
สงออกจากตางประเทศหรือผูผลิตสินคาในตางประเทศดังกลาวไมได แตถาตอมาคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยวามีการทุมตลาดหรือผูขอทบทวนมีความเกี่ยวของกับผูสงออกจากตางประเทศหรือ
ผูผลิตสินคาในตางประเทศซึ่งอยูในบังคับถูกเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดดังกลาว 
คณะกรรมการจะกําหนดอากรตอบโตการทุมตลาดสําหรับระยะเวลาที่งดเก็บนั้นก็ได และใหนํา
มาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๙  ผูนําเขาอาจขอคืนอากรตอบโตการทุมตลาดในขณะหนึ่งขณะใดได

ถาผูนั้นพิสูจนไดวาไมมีสวนเหลื่อมการทุมตลาด หรือสวนเหลื่อมการทุมตลาดลดลงต่ํากวาอากร
ตอบโตการทุมตลาดที่ใชบังคับ 

การขอคืนอากรตามวรรคหนึ่งตองย่ืนคําขอตอคณะกรรมการภายในหกเดือนนับ
แตวันชําระอากรดังกลาว 

 
มาตรา ๖๐  ใหนําบทบัญญัติในสวนที่ ๑ สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ ของหมวด ๕ และ

หมวด ๖ มาใชบังคับกับการทบทวนและการขอคืนอากรตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
 

หมวด ๙ 
การอุทธรณคาํวินิจฉัยตอศาล 

   
 

มาตรา ๖๑  ผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ 
หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการในการขอใหทบทวนตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 
และมาตรา ๕๙ ใหอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการเรียกเก็บหรือคืนอากรตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศจะสั่งเปนอยางอ่ืน 

 
หมวด ๑๐ 
การอุดหนนุ 

   
 

มาตรา ๖๒  ในหมวดนี้ 
“รัฐบาล” หมายความรวมถึง หนวยงานตาง ๆ ของรัฐดวย 
“วิสาหกิจ” หมายความวา วิสาหกิจหรืออุตสาหกรรม หรือกลุมวิสาหกิจ หรือ

กลุมอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๖๓  การอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก การไดรับประโยชนอยาง

หนึ่งอยางใดเนื่องจากรัฐบาลประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูสงออกกระทําการดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งหมายความรวมถึง 
(ก) การกระทําใด ๆ ที่ในที่สุดจะทําใหไดรับเงินทุนหรือทําใหหนี้สินลดลง

หรือหมดไป 
(ข) การลดหยอนหรือไมเรียกเก็บรายไดของรัฐที่ปกติวิสาหกิจพึงชําระ 
(ค) ซื้อสินคา ใหทรัพยสิน หรือใหบริการอื่นใดนอกจากสาธารณูปโภค

ทั่วไปหรือ 
(ง) ใหเ งินแกกลไกจัดหาเงินทุน หรือมอบหมายหรือส่ังใหเอกชน

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 
(๒) ใหการสนับสนุนดานรายไดหรือดานราคาไมวาในรูปแบบใดทั้งทางตรงและ

ทางออมเพื่อเพ่ิมการสงออกสินคาใดหรือลดการนําเขาสินคาใด 
การใหสินคาสงออกไดรับการยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรประเภทที่เรียกเก็บ

จากสินคาชนิดเดียวกันที่ใชเพ่ือการบริโภคภายในประเทศหรือการคืนภาษีอากรดังกลาวในจํานวน
ไมเกินภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้น ไมถือวาเปนการชวยเหลือทางการเงินตามวรรคหนึ่ง (๑) 

 
มาตรา ๖๔  การอุดหนุนดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการอุดหนุนโดยเจาะจง 
(๑) การใหการอุดหนุนแกวิสาหกิจเพียงบางแหงไมวาโดยนิตินัยหรือโดยพฤติ

นัย 
การอุดหนุนที่มีหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่ใชทั่วไปกับวิสาหกิจทุกแหงในชวง

การคาเดียวกันโดยไมลําเอียงและสอดคลองกับเหตุผลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้นอยางเครงครัด ไมใหถือวาเปนการอุดหนุนโดยเจาะจง 

ในการพิจารณาวามีการอุดหนุนแกวิสาหกิจบางแหงหรือไมนั้น จะตองนํา
ปจจัยนอกจากหลักเกณฑหรือเง่ือนไขตามวรรคสองมาพิจารณาประกอบดวย ปจจัยดังกลาวให
รวมถึง (ก) การที่วิสาหกิจบางแหงไดรับหรือไดใชประโยชนจากการอุดหนุนนั้นมากกวาวิสาหกิจ
แหงอ่ืนและ (ข) การมีดุลพินิจที่จะเลือกใหการอุดหนุน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจที่เก่ียวของและระยะเวลาที่มีโครงการอุดหนุนดังกลาว 

(๒) การใหการอุดหนุนแกวิสาหกิจบางแหงที่ตั้งอยูในบางพื้นที่ทางภูมิศาสตรแต
การกําหนดหรือเปล่ียนแปลงอัตราภาษีอากรที่มีหลักเกณฑหรือเง่ือนไขใชบังคับเปนการทั่วไปไม
ถือเปนการอุดหนุนโดยเจาะจงตามมาตรานี้ 

การพิจารณาวามีการอุดหนุนโดยเจาะจงตามวรรคหนึ่งหรือไมนั้นตองมี
พยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุน 

 
มาตรา ๖๕  การอุดหนุนดังตอไปนี้ ที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ เปนการ

อุดหนุนที่ตอบโตได 
(๑) การใหการอุดหนุนแกการสงออกไมวาโดยทางนิตินัยหรือโดยทางพฤตินัย 

ตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาที่ผลิตในประเทศมากกวาสินคา
นําเขา 

(๓) การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอประโยชนของประเทศ ซึ่งหมายความถึง 
(ก) กอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน 
(ข) ทําใหผลประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมของประเทศตองสูญสิ้น

หรือเส่ือมเสีย โดยเฉพาะผลประโยชนของขอลดหยอนที่ผูกพันไวตามขอตกลงขององคการการคา
โลก 

(ค) ผลกระทบอยางรายแรงตอประโยชนของประเทศตามลักษณะที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

การใชบทบัญญัติตามมาตรานี้กับสินคาเกษตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๖  การอุดหนุนโดยเจาะจงตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

ประกาศกําหนดอันเกี่ยวกับกรณีดังตอไปนี้ ไมอยูในขายถูกเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน 
(๑) การใหความชวยเหลือดานการวิจัย 
(๒) การใหความชวยเหลือแกภูมิภาคที่เสียเปรียบ หรือ 
(๓) การใหความชวยเหลือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีมีการอุดหนุนตามมาตรา ๖๕ 
(๑) ใหกรมการคาตางประเทศแจงใหประเทศที่ใหการอุดหนุนทราบเพื่อ

ปรึกษาหารือกันและเสนอเรื่องใหมีการระงับขอพิพาท ตามขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตาม
ขอตกลงขององคการการคาโลกวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต และใหคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการตอบโตอยางหนึ่งอยางใดที่เหมาะสมแกกรณ ี

(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาตอบโตการอุดหนุน โดยกําหนด
อากรตอบโตการอุดหนุน 

ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) พรอมกัน หากในช้ันที่สุดปรากฏวา
สามารถใชมาตรการตอบโตไดทั้งตาม (๑) และ (๒) ก็ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการตอบโต
ไดมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงมาตรการเดียว 

 
มาตรา ๖๘  อากรตอบโตการอุดหนุนใหคํานวณจากประโยชนที่ไดรับในระหวาง

ระยะเวลาที่ปรากฏในการพิจารณาวามีการอุดหนุน โดยกําหนดเปนอัตราตอหนวยของสินคาของผู
ที่ไดรับการอุดหนุนแตละราย 

ถาผูรับการอุดหนุนมีภาระหรือตองเสียคาใชจายสวนใดใหแกรัฐบาลที่ใหการ
อุดหนุน ผูรับการอุดหนุนจะขอใหหักคาใชจายดังกลาวออกก็ได แตภาระการพิสูจนขอเท็จจริง
ดังกลาวเปนของผูรับการอุดหนุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อากรตอบโตการอุดหนุนนั้นใหกําหนดเพียงเพ่ือขจัดความเสียหาย และจะเกิน
กวาประโยชนที่ผูรับการอุดหนุนไดรับมิได 

 
มาตรา ๖๙  การคํานวณหาประโยชนที่ไดรับใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) การรวมลงทุนของรัฐบาลไมถือเปนการใหประโยชน เวนแตการลงทุนนั้นไม

สอดคลองกับการปฏิบัติตามปกติของภาคเอกชนในประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูสงออก 
(๒) การใหเงินกูไมถือเปนการใหประโยชน เวนแตมีสวนตางระหวางจํานวน

ทรัพยสินที่ผูกูตองใหในการกูยืมจากรัฐบาลกับการกูยืมทางพาณิชยที่เปรียบเทียบกันไดในตลาด 
ในกรณีนี้ประโยชนที่ไดรับคือสวนตางของจํานวนดังกลาว 

(๓) การค้ําประกันเงินกูไมถือเปนการใหประโยชน เวนแตมีสวนตางระหวาง
จํานวนทรัพยสินที่ผูไดรับการค้ําประกันตองใหระหวางการค้ําประกันโดยรัฐบาลกับการค้ําประกัน
โดยเอกชนในทางพาณิชยและใหนําความใน (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) กรณีที่รัฐบาลใหทรัพยสินหรือบริการหรือการซื้อสินคาไมถือเปนการให
ประโยชน เวนแตเปนการใหโดยมีคาตอบแทนที่นอยกวาอัตราที่สมควรหรือการซื้อสินคาที่ให
คาตอบแทนสูงกวาอัตราที่สมควร ซึ่งอัตราที่สมควรใหพิจารณาจากสภาพทางการตลาดที่เปนอยู
ในประเทศที่ใหทรัพยสินหรือบริการหรือที่ซื้อสินคานั้น 

การคํานวณประโยชนที่ไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหกรณีหนึ่งกรณีใดเปนไปตามที่กระทรวงพาณิชย
ประกาศกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๗๐  การพิจารณากําหนดอากรตอบโตการอุดหนุน ใหนําบทบัญญัติ

หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ และหมวด ๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๒ (๒) และ (๓) มิใหใชบังคับในการใชมาตรการ
ช่ัวคราว 

(๒) ความตกลงเพื่อระงับการอุดหนุนระหวางผูสงออกกับกรมการคา
ตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูสงออกดวย 

 
มาตรา ๗๑  เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอจากผูทําการแทนอุตสาหกรรมภายใน

หรือขอเสนอของกรมการคาตางประเทศใหพิจารณาตอบโตการอุดหนุนแลวใหคณะกรรมการแจง
ใหประเทศซึ่งสินคาดังกลาวถูกพิจารณาวาไดมีการอุดหนุนทราบและขอใหประเทศนั้นมา
ปรึกษาหารือโดยไมชักชา เพ่ือทําความตกลงใหยุติการพิจารณาตอบโตการอุดหนุนหรือเพ่ือทํา
ความตกลงระงับการอุดหนุน 

การปรึกษาหารือจะดําเนินการในขั้นตอนใดระหวางการพิจารณาตอบโตการ
อุดหนุนก็ไดและคณะกรรมการตองใหโอกาสตามควรในการปรึกษาหารือนั้น แตการปรึกษาหารือ
ไมเปนเหตุกระทบการดําเนินการตาง ๆ ในขั้นตอนการพิจารณาตอบโตการอุดหนุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปรึกษาหารือคณะกรรมการตองใหโอกาสประเทศซึ่งสินคาที่ถูกพิจารณา
ไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการพิจารณาได เวนแตในสวนที่คณะกรรมการเห็นวาเปนความลับ 

 
หมวด ๑๑ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาการ

ทุมตลาดและการอุดหนุน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อธิบดี
กรมการคาตางประเทศ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ* ผูซึ่ง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมอบหมายหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนเลขานุการและแตงตั้งขาราชการของ
กรมการคาตางประเทศเปนผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิติศาสตร การเกษตร 
และการอุตสาหกรรม สาขาละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๗๓  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใหความเห็นชอบในการทําความตกลงเพื่อระงับการทุมตลาดหรือการ

อุดหนุน 
(๓) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
มาตรา ๗๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตําแหนงเปน

จํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยวิธีจับสลากเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 
มาตรา ๗๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือไม

สุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๗๖  ในกรณีตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบกําหนดวาระ 

ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว เวนแตวาระการอยูในตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะมีการแตงตั้งใหมจะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งก็ได 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้งแทนตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนง
เทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

 
มาตรา ๗๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวใน
รายงานการประชุมดวย แตกรรมการคนใดจะขอใหรวมความเห็นแยงของตนไวในคําวินิจฉัยก็ได 

 
มาตรา ๗๘  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดได 
 

หมวด ๑๒ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๙  บรรดาการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนที่คาง
พิจารณาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย
วาดวยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษซึ่งสินคานําเขาเพ่ือตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกวาจะเสร็จสิ้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปองกัน
การทุมตลาด พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบางประการไมเหมาะสมกับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การคาของประเทศ ไมมีหลักการเรื่องการตอบโตการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศที่นําเขา
มายังประเทศไทย และไมสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศที่บังคับใชอยูในปจจุบัน สมควร
บัญญัติกฎหมายขึ้นใหมใหมีมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
ตางประเทศที่นําเขามาในประเทศเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศและใหสอดคลองกับ
ขอตกลงระหวางประเทศดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๗  ในพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา

จากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย” เปน “อธิบดีกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/จดัทํา 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 
 


