กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
_____________

อาศัย อานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง มาตรา 6 และมาตรา 70 แห่ ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสิ นค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการคานวณต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่ง กาเนิ ดของสิ นค้าที่ ถูก
พิจารณาว่ามี การทุ่ม ตลาดเพื่อหามูลค่าปกติ ตามมาตรา 15 วรรคสอง (2) ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้ข ้อมูลของผูส้ ่ งออกจากต่ างประเทศหรื อผูผ้ ลิตในต่ างประเทศ
ที่ ไ ด้บัน ทึ ก ไว้อ ย่า งถู ก ต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก การทางบัญ ชี อ ัน เป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไป
ในประเทศของผูส้ ่ งออกจากต่างประเทศ หรื อในต่างประเทศที่ผลิตสิ นค้าที่ถูกพิจารณานั้น
และมีรายละเอียแสดงต้นทุนเกี่ยวกับการผลิตและการขายสิ นค้าที่ถูกพิจารณาดังกล่าวอย่างมี
เหตุผลสมควร
(2) ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลตาม (1) ให้ใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปั นส่ วนต้นทุน
ที่ เหมาะสมรวมถึ งการปั นส่ วนต้นทุนของสิ นค้าที่ ถูกพิจารณาที่ ผูส้ ่ งออกจากต่างประเทศ
หรื อผูผ้ ลิตในต่างประเทศใช้ในช่วงระยะเวลาการไต่สวน แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นการปันส่วนต้นทุน
ที่ผสู้ ่งออกจากต่างประเทศหรื อผูผ้ ลิตในต่างประเทศซึ่งสิ นค้าที่ถกู พิจารณาได้ใช้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมของรายการการตัดค่าเสื่ อมสิ้ น
และการตัดค่าเสื่ อมราคา การปรับค่าใช้จ่ายฝ่ ายทุน และรายการต้นทุนเพื่อการพัฒนาอื่น
ในกรณี ที่พิจารณาการปั นส่ ว นต้นทุ นจากข้อมูลตาม (1) จะต้องปรั บ
ต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมสาหรับรายการดังต่อไปนี้
(ก) ต้นทุนเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการ
ผลิตในปัจจุบนั หรื อในอนาคต

-2(ข) ต้น ทุ น ในช่ ว งระยะเวลาการไต่ ส วนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการ
เริ่ ม ต้น การผลิ ต แต่ ก ารปรั บต้น ทุ น ในกรณี น้ ี จะต้อ งครอบคลุ ม ถึ ง ต้น ทุ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ช่ ว ง
ระยะเวลาเริ่ มต้นการผลิตด้วย ในกรณี ที่ช่วงระยะเวลาเริ่ มต้นการผลิตยาวกว่าช่วงระยะเวลา
การไต่สวนให้นาต้นทุนครั้งหลังสุดมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 2 การคานวณจานวนที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัดการ การขายและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ตลอดจนกาไรที่เกิดขึ้นของสิ นค้าที่ถูกพิจารณา เพื่อหามูลค่าปกติตามมาตรา 15
วรรคสอง (2) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้ขอ้ มูลการผลิตและการขายที่เกิดขึ้นจริ งในทางการค้าปกติสาหรับ
สิ นค้าชนิดเดียวกันของผูส้ ่งออกจากต่างประเทศหรื อของผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
(2) ในกรณี ที่ไ ม่ มี ข ้อมู ลตาม (1) ให้ใช้ข ้อ มู ลอย่างหนึ่ ง อย่างใดโดย
ลาดับ ดังนี้
(ก) ข้อ มู ลเกี่ ย วกับค่ า ใช้จ่ ายและก าไรที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง จากการผลิ ต
และการขายสิ นค้าประเภทเดียวกันในประเทศแหล่งกาเนิ ดของผูส้ ่ งออกจากต่างประเทศหรื อ
ของผูผ้ ลิตในต่างประเทศซึ่งสิ นค้าที่ถกู พิจารณา
(ข) ข้อ มู ลเกี่ ย วกับค่ า ใช้จ่ ายและก าไรที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง จากการผลิ ต
และการขายสิ นค้าชนิดเดียวกันในประเทศแหล่งกาเนิดของผูส้ ่งออกจากต่างประเทศหรื อของ
ผูผ้ ลิตในต่างประเทศซึ่งสิ นค้าที่ถกู พิจารณารายอื่น โดยวิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก หรื อ
(ค) ข้อมูลเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายและกาไรที่ คานวณขึ้ นจากวิธีการที่ มี
เหตุผลสมควร โดยกาไรดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากาไรปกติที่เกิดขึ้นจากการขายสิ นค้าประเภท
เดียวกันในประเทศแหล่งกาเนิ ดของสิ นค้าที่ ถูกพิจารณาของผูส้ ่ งออกจากต่างประเทศหรื อ
ของผูผ้ ลิตในต่างประเทศรายอื่น
ข้อ 3 ในการเปรี ยบเทียบเพื่อหาส่ วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามมาตรา 18 ที่ตอ้ ง
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาคานวณประกอบการเปรี ยบเทียบด้วย ให้ใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่มีหรื อถือว่ามีการซื้อขายสิ นค้าที่ถกู พิจารณาเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ เว้น
แต่ ใ นการซื้ อ ขายสิ น ค้า ที่ ถูก พิ จ ารณาได้มี ก ารตกลงให้ใ ช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย นที่ ก าหนดไว้
ล่วงหน้า ก็ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ล่วงหน้าแทน

-3ในกรณี ที่ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นมี ค วามผัน ผวนไม่ ค งที่ ให้ ผู้ส่ ง ออกใช้ อ ัต รา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ย โดยคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการไต่สวนเพื่อปรับราคา
ส่งออกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวัน
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543
(นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543

