กฎกระทรวง
กำหนดเกณฑ์ ในกำรยุตกิ ำรพิจำรณำตอบโต้ กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน
พ.ศ. 2545
_____________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง มาตรา 6 มาตรา 28 และมาตรา 70
แห่ ง พระราชบัญ ญัติก ารตอบโต้การทุ่ ม ตลาดและการอุด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้า จากต่ า งประเทศ
พ.ศ. 2542 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ข้อ 2 เมื่อเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ามีการทุ่ม
ตลาดหรื อมีความเสี ยหายที่เป็ นเหตุเพียงพอให้ดาเนิ นการต่อไป ให้ยกคาร้องให้มีการไต่สวน
การทุ่มตลาด และยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยพลัน
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการชี้ ว่าส่ วนเหลื่ อมของการทุ่ม ตลาดอยู่ในเกณฑ์ข้ นั ต่ า
หรื อปริ ม าณสิ นค้านาเข้าที่ ทุ่มตลาดทั้งที่ เป็ นจริ งหรื ออาจจะเกิ ดขึ้ น หรื อว่าความเสี ย หาย
มีเพียงเล็กน้อย ให้ยตุ ิการไต่สวนในทันที
ส่ วนเหลื่อมของการทุ่มตลาดให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ข้ นั ต่ า หากส่ วนเหลื่อมนั้น
น้อยกว่าร้อยละสองของราคาส่งออก
ปริ มาณของสิ นค้านาเข้าที่ทุ่มตลาดโดยทัว่ ไปให้ถือว่ามีเพียงเล็กน้อย หากปริ มาณ
ของสิ นค้านาเข้าที่ทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกไต่สวนแต่ละประเทศน้อยกว่าร้อยละสามของ
สิ นค้านาเข้าชนิ ดเดี ยวกันในประเทศ เว้นแต่ปริ มาณการนาเข้าสิ นค้าที่ ทุ่มตลาดจากแต่ละ
ประเทศดังกล่าวรวมกันแล้ว เกินกว่าร้อยละเจ็ดของปริ มาณการนาเข้าทั้งหมดของสิ นค้าชนิ ด
เดียวกันในประเทศ
ข้อ 3 เมื่ อ เป็ นที่ พ อใจของคณะกรรมการว่า ไม่ มี ห ลัก ฐานเพี ย งพอว่า มี ก าร
อุดหนุนหรื อความเสี ยหายที่เป็ นเหตุเพียงพอให้ดาเนินการต่อไป ให้ยกคาร้องให้มีการไต่สวน
การอุดหนุนและยุติการไต่สวนการอุดหนุนโดยพลัน
ในกรณี ที่คณะกรรมการชี้วา่ การอุดหนุนที่ได้รับอยูใ่ นเกณฑ์ข้ นั ต่า หรื อปริ มาณ
สิ นค้านาเข้าที่ ได้รับการอุดหนุ นทั้งที่ เป็ นจริ ง หรื ออาจจะเกิ ดขึ้ น หรื อความเสี ยหายมี เพีย ง
เล็กน้อย ให้ยตุ ิการไต่สวนในทันที

-2การอุดหนุ นที่ได้รับให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ข้ นั ต่า หากมีน้อยกว่าร้อยละหนึ่ งของ
มูลค่าสิ นค้า หรื อไม่เกินร้อยละสองของมูลค่าสิ นค้าต่อหน่ วยสาหรับสิ นค้าที่มีแหล่งกาเนิ ด
จากประเทศกาลังพัฒนาที่เป็ นสมาชิ กองค์การการค้าโลก หรื อไม่เกินร้อยละสามของมูลค่า
สิ นค้าต่อหน่ วย สาหรับสิ นค้าที่มีแหล่งกาเนิ ดจากประเทศกาลังพัฒนาที่เป็ นสมาชิกองค์การ
การค้า โลกซึ่ ง ด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขของความตกลงองค์ก ารการค้า โลกในการยกเลิ ก
การอุดหนุนการส่ งออกก่อน พ.ศ. 2546 หรื อสิ นค้าที่มีแหล่งกาเนิ ดจากประเทศกาลังพัฒนา
น้อยที่สุดที่เป็ นสมาชิ กองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ อัตราไม่เกิ นร้ อยละสามให้มีผลใช้ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เท่านั้น
ปริ มาณของสิ นค้านาเข้าที่ได้รับการอุดหนุ นที่มีแหล่งกาเนิ ดจากประเทศกาลัง
พัฒนาที่ เป็ นสมาชิ กองค์การการค้าโลกถือว่ามี เพียงเล็กน้อย หากปริ มาณของสิ นค้านาเข้า
ที่ได้รับการอุดหนุ นจากแต่ละประเทศน้อยกว่าร้อยละสี่ ของปริ มาณการนาเข้าทั้งหมดของ
สิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันเว้นแต่ ปริ มาณของสิ นค้านาเข้าที่ ได้รับการอุดหนุ นจากแต่ละประเทศ
ดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละเก้าของปริ มาณการนาเข้าทั้งหมดของสิ นค้านั้น
ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ ให้ ใ ช้บัง คับ ตั้ง แต่ ว นั ถัด จากวัน ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 112 ก ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างกฎกระทรวงกาหนดเกณฑ์ในการยุติ
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
พ.ศ. 2545
_____________

หลักกำร
ปรับปรุ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
เหตุผล
เนื่ องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ นซึ่ งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กาหนดเกณฑ์
ของส่ วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุ น ปริ มาณการนาเข้าสิ นค้า
ทุ่มตลาด และปริ มาณการนาเข้าสิ นค้าที่ได้รับการอุดหนุนที่ใช้ในการยุติการพิจารณาตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกับความตกลงว่าด้วยการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนภายใต้องค์การการค้าโลกซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคี จึงจาเป็ นต้อง
ออกฎกระทรวงนี้

