ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
การพิจารณาร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน
แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................................................................
๑. กรมการค้าต่างประเทศจะไม่ตอบข้อซักถามใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียที่หยิบยกขึ้นในการรับฟังความคิดเห็น
๒. ผู้มีส่วนได้เสียที่จะให้ข้อมูล/ความเห็นในที่ประชุมด้วยวาจา จะต้องทาข้อมูลและความเห็นดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรในฉบับภาษาไทยพร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลส่งกรมการค้าต่างประเทศ ภายในวัน อังคารที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากการแถลงการณ์ด้วยวาจามีข้อมูล/ความเห็นเพิ่มเติมจากหนังสือ
และเอกสารหลักฐานดังกล่าว และผู้แถลงต้องการให้ใช้ข้อมูลนั้นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวน
ให้ผู้แถลงส่งข้อมูลหรือหลักฐานในส่วนที่เพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลต่อกรมการค้า
ต่างประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. การแถลงด้ว ยวาจาใช้เฉพาะภาษาไทยในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้ มีส่ วนได้เสี ยต่างชาติอาจใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอได้
๔. กาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียแถลงด้วยวาจาไม่เกินรายละ ๑๕ นาที สาหรับลาดับการแถลงด้วยวาจา ประธาน
จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม
๕. ให้ผู้แถลงด้วยวาจาแถลงข้อมูล/ความเห็นทีละคนในช่วงเวลาที่กาหนด หากเกินเวลาที่กาหนดประธาน
อาจให้หยุดการแถลงของผู้มีส่วนได้เสียรายนั้นได้
๖. กรมการค้าต่างประเทศจะมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม
๗. ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสามารถเข้าร่วมการแถลงฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยใช้ชื่อผู้เข้าร่วมเป็น
ชื่อและนามสกุลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ รหัสการประชุม 666 992 3533 รหัสผ่าน 0423082022
๘. ประธานอาจแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อปฏิบัติในที่ประชุมตามที่เห็นสมควร
________________________________

กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
กรกฎาคม ๒๕๖๕
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(Unofficial Translation)
Rules of Oral Hearing Procedure
Regarding the Draft Final Determination of Anti-Dumping Investigation on
Flat Cold Rolled Stainless Steel Originating in the Republic of Indonesia and Malaysia
Tuesday 23rd August 2022, 10.00 a.m. (Bangkok time)
via Zoom Application
.......................................................................................................
The Department of Foreign Trade will not respond or answer any questions that might be raised by
the interested parties during the hearing.
Any interested party wishing to present the evidences, views or comments during the hearing
is requested to submit the written statements in Thai both non-confidential (required) and confidential
versions (optional) by Tuesday 16th August 2022, 4.30 p.m. (Bangkok time). On the date of
the hearing, every argument and/or information given verbally, along with relevant supporting
documents, shall be submitted in written form. Any additional views, comments and/or information,
apart from initially submitted documents, which might be raised during the hearing, shall be submitted
in written form to the Department of Foreign Trade by Friday 26th August 2022, 4.30 p.m.
The hearing will be conducted in Thai, presentation in English is acceptable.
Each interested party will be allowed 15 minutes to present evidences, views or comments.
The sequence of presentations will be notified by the Chairperson on the date of the hearing.
The representative (s) of each interested party will be allowed to present evidence, views or
comments one time per person during the allotted time. The Chairperson is within his/her rights to
stop any representatives who speak more than the specified time limit.
The VDO and audio would be recorded.
Participants could attend the meeting by entering Meeting ID: 666 992 3533 and Passcode: 0423082022.
The name of participant(s) in Zoom meeting should be the same as registered.
The selected chairperson is entitled to amend any regulations that are not initially mentioned in
the Rules during the hearing, whenever deemed appropriate.
________________________________
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