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ไต่สวน
(ทำ�อย่�งไร? เมื่อมีก�รทุ่มตล�ดในประเทศไทย)



ทำ�อย่�งไรดี!
ตอนนีผ้ลปร กอบก รของบรษิท

แย่ลงม ก ข ยสินค้ ในปร เทศ

ได้น้อยลง ต้องแข่งขนกบสินค้

นำ เข้ จ กต่ งปร เทศในร ค  

ที่ค่อนข้ งต่ำ ด้วย

ทุ่มตล�ดคืออะไรครับ? 
จ ทร บได้อย่ งไรว่ มีก รทุ่มตล ด 

เกิ ดขึ้ นจริ ง  คว ม เสี ยห ย 

ที่ว่ น้นจ ต้องพิสูจน์อย่ งไร 

แล้วม ตรก รที่ใช้จ มีผลบงคบ

ใช้ได้อย่ งไร

ทุ่มตล�ดหรือครับ? 
มีท�งช่วยเหลือ

อย่�งไรบ้�งครับ?

ลกษณ แบบนีอ้ จมคีว มเปน็ไป

ได้ว่ มีก รนำ เข้ สินค้ ทุ่มตล ด

ม ในปร เทศไทย ทำ ให้ท่ น 

ในฐ น อุตส หกรรมภ ยใน 

ของไทยได้รบคว มเสียห ย

ท่ นส ม รถ “ยื่นคำ�ขอให้  
ดำ�เนินก�รไต่สวนก�รทุ่มตล�ด 
กั บ สิ น ค้ � ดั ง ก ล่ � ว จ � ก
ต่�งประเทศ” ที่กรมก รค้

ต่ งปร เทศ ห กดำ เนินก ร 

ไต่สวนจนสมบูรณ์แล้วพบว่  

มีก รนำ เข้ สินค้ ทุ่ มตล ด 

ที่ทำ ให้กิจก รของท่ นได้รบ

คว มเสียห ย ก็จ มีก รกำ หนด

ม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด

กบก รนำ เข้ สินค้ จ กปร เทศ

ที่ถูกไต่สวน

คู่มือเล่มนี้จ อธิบ ยเรื่องของ 

ก รทุ่มตล ดแล ก รใช้ม ตรก ร 

ตอบโต้ก รทุ่ มตล ดให้ท่ น 

เข้ ใจง่ ยๆ ทีล ข้นตอนครบ
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ราคาส�งออก $100

ประเทศ A

ประเทศไทย

มูลค�าปกติ $120

ก�รทุ่มตล�ด : Dumping

สถ�นก�รณ์ที่ 1
ร�ค�ส่งออก < มูลค่�ปกติ = ก�รทุ่มตล�ด

คือ ก รส่งออกสินค้ จ กปร เทศหน่ึงไปยงอีกปร เทศหน่ึงเพ่ือปร โยชน์

ในท งพ ณิชย์ โดยที่ร ค ส่งออกต่ำ กว่ มูลค่ ปกติของสินค้ ชนิดเดียวกน 

ที่ข ยภ ยในปร เทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิตเองซึ่งถือว่ เป็นก รเลือกปฏิบติ 

ด้ นร ค  (International price discrimination) แล ก รกร ทำ ในลกษณ นี้

ถือว่ เป็นก รแข่งขนที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition)

ม ทำ ค ว ม เข้ ใ จ ก รทุ่ ม ต ล ด 

แบบง่ ยๆ ด้วยสถ นก รณ์ต่ งๆ  

กนครบ ปร เทศ A แล  ปร เทศไทย  
ทำ�ก�รค้�ร หว�่งปร เทศกน

ผู้ผลิตสินค้ ในปร เทศ A ส่งออกสินค้ ม ยงปร เทศไทยในร ค  $100  

(ร ค ดงกล่ วเรียกว่  “ร�ค�ส่งออก”) ซึ่งต่ำ กว่ ก รข ยสินค้ ชนิดเดียวกน 

ให้กบลูกค้ ภ ยในปร เทศของตนเองในร ค  $120 (ร ค ข ยดงกล่ ว 

เรียกว่  “มูลค่�ปกติ”) พฤติกรรมดงกล่ วนี้ถือว่ เป็นก รค้ แบบทุ่มตล ด 

หรือ dumping
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สถ�นก�รณ์ที่ 2
ร�ค�ส่งออก > มูลค่�ปกติ = ก�รทุ่มตล�ด ?

ในท งกลบกน ถ้ ผู้ผลิตสินค้ ในปร เทศ 

A ส่ งออกสินค้ ม ยงปร เทศไทย 

ในร ค  $120 แล ข ยสนิค้ ชนดิเดยีวกน 

ในกบลูกค้ ภ ยในปร เทศของตนเอง 

ในร ค  $100 ก รค้ ในลกษณ นีจ้ ถอืว่

เป็นก รทุ่มตล ดหรือไม่?

Anti-dumping Agreement กำ หนดไว้ว่  ในก รพิจ รณ ว่ มีก รทุ่มตล ด 

หรือไม่น้น “ให้เปรียบเทียบร�ค�ส่งออกแล มูลค่�ปกติ ณ ร ดบก�รค้� 
เดียวกน (The same level of trade)” ซึ่งโดยท่วไปจ เปรียบเทียบ 

ที่ “ร ดบร�ค� ณ หน้�โรงง�น (Ex-factory Price)” โดยก รหกค่ ใช้จ่ ย

ต่ งๆ ที่เกิดขึ้นจ กก รข ยสินค้ ออกจ กร ค ข ยที่เรียกเก็บจ กลูกค้

ราคาส�งออก $120

ประเทศไทย

มูลค�าปกติ $100

ประเทศ A

เปร�ยบเทียบ ณ ระดับการค�าเดียวกัน
The same level of trade
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ส่วนเหลื่อมก�รทุ่มตล�ด 

($ ต่อหน่วย) 

= มูลค่ ปกติ ณ หน้ โรงง น ($) 

– ร ค ส่งออก ณ หน้ โรงง น ($)

= $90 - $70 = $20

ส่วนเหลื่อมก�รทุ่มตล�ด 

(% ของร�ค� CIF)

= (มูลค่ ปกติ ณ หน้ โรงง น ($) 

– ร ค ส่งออก ณ หน้ โรงง น ($)) 

/ ร ค ส่งออก CIF

= ($90 - $70) / $120 = 16.67%

ร ค ข ยในปร เทศ (มูลค่ ปกติ) -ค่ ใช้จ่ ยที่เกิดขึ้นจ กก รข ยสินค้  

ในปร เทศ (ค่ ขนส่งภ ยในปร เทศจำ นวน $10 ) = มูลค่ ปกติ ณ  

หน้ โรงง น ($100 - $10 = $90)

———————————————————————
ร ค ส่งออก - ค่ ใช้จ่ ยที่เกิดขึ้นจ กก รส่งออกสินค้ ไปต่ งปร เทศ  

(ค่ ขนสง่ภ ยในปร เทศจำ นวน $10 + ค่ ขนสง่ร หว่ งปร เทศจำ นวน $40) 

= ร ค ส่งออก ณ หน้ โรงง น ($120 - $10 - $40 = $70)

———————————————————————
แม้ว่ ร ค ข ยสินค้ ที่เรียกเก็บกบลูกค้ จ ไม่แสดงให้เห็นว่ มีก รทุ่มตล ด 

แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบร ค ทีร่ ดบก รค้ เดยีวกน คอื ร ค  ณ หน้ โรงง นแลว้ 

จ พบว่ มีพฤติกรรมก รทุ่มตล ดเกิดขึ้น ส ม รถคำ นวณเป็นส่วนเหลื่อม 

ก รทุ่มตล ด เพื่อนำ ไปใช้ในก รกำ หนดม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดได้  

โดยมีสูตรก รคำ นวณ คือ

ประเทศไทย

ประเทศ A

$10

$10

$40

$100

$120

มูลค�าปกติ ณ หน�าโรงงาน (Ex-factory Normal Value)
= $100 - $10 = $90

ราคาส�งออก ณ หน�าโรงงาน (Ex-factory Export Price)
= $120 - $40 - $10 = $70

มูลค�าปกติ ณ หน�าโรงงาน (Ex-factory Normal Value)
= $100 - $10 = $90
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 12 
ก รทุ่มตล ดที่ก่อให้เกิดคว มเสียห ย 
แก่อุตส หกรรมภ ยในเป็นก รกร ทำ  
อนมิชอบที่อ จตอบโต้ได้

Article VI:1 of GATT 1994
The contracting parties recognize 
that, by which products of one 
country are introduced into the 
commerce of another country at 
less than the normal value of the 
products, is to be condemned if it 
causes or threatens material injury 
to an established industry in the 
territory of a contracting party or 
materially retards the establishment 
of a domestic industry.

ม�ตร� 13 
ก รทุ่มตล ดต มพร ร ชบญญตินี้  
ไดแ้ก ่ก รสง่สนิค้ เข้ ม ในปร เทศไทย 
เพื่อปร โยชน์ในท งพ ณิชย์ โดยมี
ร ค ส่งออกที่ต่ำ กว่ มูลค่ ปกติของ
สินค้ ชนิดเดียวกน

Article 2.1
For the purpose of this Agreement, 
a product is to be considered as 
being dumped, i.e. introduced into 
the commerce of another country at 
less than its normal vale, if the export 
price of the product exported from 
one country to another is less than 
the comparable price, in the ordinary 
course of trade, for the like product 
when destined for consumption in the 
exporting country.

Note: ในก รพิจ รณ ก รทุ่มตล ดหรือก รคำ นวณส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดน้น 

จ พิจ รณ จ กข้อมูลในช่วงที่เรียกว่  “ช่วงร ย เวล�ก�รไต่สวน” หรือ “Period 

of Investigation (POI)” หรือ “Investigation Period (IP)” ซึ่งเป็นช่วงร ย เวล

ที่กำ หนดขึ้นสำ หรบผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในก รตอบข้อมูลในแบบสอบถ ม ซึ่งโดยท่วไป

จ เป็นช่วงร ย เวล  1 ปี (แต่ไม่น้อยกว่  6 เดือน) ย้อนหลงที่ใกล้กบวนปร ก ศ

เปิดก รไต่สวนม กที่สุด
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 14
ร ค ส่งออก ได้แก่ ร ค ส่งออกจ ก
ปร เทศผู้ส่งออกม ยงปร เทศไทย
ต มที่ได้ชำ ร หรือควรจ มีก รชำ ร
กนจริง ……

ไม่มีคำ�นิย�มกำ�หนดไว้ใน ADA แต่
โดยท่วไปหม�ยถึง
The export price will normally be the 
price paid or payable for the product 
exported to the importing Member.

ม�ตร� 15
มูลค่ ปกติได้แก่ ร ค ที่ผู้ซื้ออิสร  
ในปร เทศผู้ ส่ งออกได้ชำ ร หรือ 
ควรจ มกี รชำ ร กนจรงิ ในท งก รค้
ปกติสำ หรบสินค้ ชนิดเดียวกนที่ข ย
เพือ่ก รบรโิภคภ ยในปร เทศนน้ .......

Article 2.1
“…. the comparable price, in the 
ordinary course of trade, for the 
like product when destined for 
the consumption in the exporting 
country.”

ม�ตร� 18
ก รพิจ รณ ห ส่วนเหลื่อมก รทุ่ม
ตล ดให้มีก รเปรียบเทียบอย่ งเป็น
ธรรมแล ใหก้ร ทำ ทีข่น้ตอนท งก รค้
เดยีวกนแล ในเวล เดยีวกน โดยคำ นงึ
ถึงบรรด ข้อแตกต่ งที่มีผลกร ทบต่อ
ก รเปรียบเทียบร ค ปร กอบด้วย 
ในกรณีที่ร ค ส่งออกแล มูลค่ ปกติ
มิได้อยู่บนข้นตอนท งก รค้ เดียวกน
หรือเวล เดียวกน ให้มีก รปรบลด 
องค์ปร กอบต่ งๆ ที่แตกต่ งกน 
อนมีผลกร ทบต่อก รเปรียบเทียบ
ร ค ออกด้วย ........

Article 2.4
A fair comparison shall be made 
between the export price and the 
normal value. This comparison shall 
be made at the same level of trade, 
normally at the ex-factory level, 
and in respect of sales made at as 
nearly as possible the same time. Due 
allowances shall be made, in each 
case, on its merits, for differences 
which affect price comparability, 
including differences in conditions and 
terms of sale, taxation, levels of trade, 
quantities, physical characteristics, 
and any other differences, which are 
also demonstrated to affect price 
comparability. …..
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คว�มเสียห�ย : Injury

คว มเสียห ยจ ต้องพิจ รณ ในปร เด็นใดบ้ ง?

คว มเสียห ยที่ได้

เกิดขึ้นแล้ว 

คว มเสียห ยที่ยงไม่เกิดขึ้น 

แต่อ จจ เกิดขึ้นได้ในอน คต

ถ้ ไม่มีก รใช้ม ตรก ร AD 

ส่วนใหญ่จ เป็นคว�มเสียห�ยในแบบที่ 1 : 

• อตุส หกรรมภ ยในรบรูไ้ดจ้ กผลปร กอบก ร 

 ของกิจก รที่มีแนวโน้มแย่ลง จึงตดสินใจม  

 ยื่นคำ ขอให้พิจ รณ ตอบโต้ก รทุ่มตล ด 

• คว มเสียห ยที่เกิดขึ้นจริงแล้วน้นส ม รถ 

 พิสูจน์ได้ง่ ยกว่  เพร เป็นก รใช้หลกฐ น 

 จ กขอ้มลูจรงิในอดตีทีผ่่ นม  ซึง่ในท งปฏบิต ิ

 น้นทำ ได้ง่ ยกว่

คว มเสียห ยต่ออุตส หกรรม

ภ ยในกำ ลงก่อต้งหรือกำ ลง

พฒน  ซึง่ถ้ ไมม่กี รใชม้ ตรก ร 

AD อ จทำ ให้ไม่ส ม รถก่อต้ง

หรอืพฒน ในดำ เนนิกจิก รอย่ ง

สมบูรณ์ได้

คว�มเสียห�ย
Injury

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
คว มเสียห ย

อย่ งสำ คญที่เกิด

แก่อุตส หกรรม

ภ ยใน

คว มเสียห ย

อย่ งสำ คญที่อ จเกิดแก่

อุตส หกรรมภ ยใน 

อุปสรรคล่ ช้ อย่ งสำ คญ

ต่อก รก่อต้งหรือก รพฒน

อุตส หกรรมภ ยใน

แล้วที่ผ่ นม พบว่

เกิดคว มเสียห ย

ในรูปแบบใด??

คว�มเสียห�ยแบบที่ 2 แล  3 เป็น 
สิ่งที่ยงไม่เกิดขึ้น 

• อุตส หกรรมภ ยในจ ยงไม่รบรู้คว ม 

 เดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

• ก รจ พิสูจน์คว มเสียห ยที่ยงไม่เกิด 

 ข้ึนน้นก็ค่อนข้ งย ก เพร ต้องค ดก รณ์ 

 สิ่ งที่อ จจ เกิดขึ้นในอน คตโดย 

 แสดงขอ้มลูหลกฐ นอย่ งสมเหตสุมผล
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ปริม�ณ
ก�รนำ�เข้�สินค้�

ทุ่มตล�ด

ผลกระทบ
ต่ออุตส�หกรรม

ภ�ยใน

ผลกระทบ
ด้�นร�ค�

คว�มเสียห�ยอย�่งสำ�คัญ (Material Injury)

ขอให้อธิบ ยเกี่ยวกบคว มเสียห ยอย่ ง

สำ คญที่เกิดแก่อุตส หกรรมภ ยในว่ ต้อง

พิจ รณ จ กอ ไรบ้ ง?

Note: ในก รพิจ รณ คว มเสียห ยน้นจ พิจ รณ จ กข้อมูลย้อนหลงอย่ งน้อย 

3 ปี (ซึ่งรวมช่วงร ย เวล กก รไต่สวนก รทุ่มตล ด) เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้ม 

ของก รเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกิดขึ้น
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1. ปริม�ณก�รนำ�เข�้สินค้�ทุ่มตล�ด 

ให้พิจ รณ ว่ มีปริม ณเพิ่มขึ้นอย่ งมีนยสำ คญหรือไม่ ไม่ว่ จ เป็นปริม ณ 

ก รนำ เข้ จริง หรือปริม ณที่ เปรียบเทียบกบปริม ณก รผลิตหรือปริม ณ 

ก รบรโิภคในปร เทศลกษณ ดงกร ฟด้ นล่ งเปน็ตวอย่ งของปรมิ ณก รนำ เข้ จรงิ

จ กปร เทศที่ถูกกล่ วห ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ งมีนยสำ คญ

หรือในกรณีที่ปริม ณก รนำ เข้ จริงจ กปร เทศที่ถูกกล่ วห ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ ง 

มนียสำ คญดงกร ฟด้ นล่ ง แตเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบปรมิ ณก รผลติของอตุส หกรรม

ภ ยในปร เทศที่มีแนวโน้มลดลง

Alleged Country (ประเทศที่ถูกกล�าวหา)

Other Countries (ประเทศอื่นๆ)

2010 2011 2012 2013

Im
po

rts
 V

olu
me

การนำเข�าจากประเทศที่ถูกกล�าวหา

การผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

2010 2011 2012 2013

 V
olu

me
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2. ผลของก�รทุ่มตล�ดที่มีต่อร�ค�ของสินค้�ชนิดเดียวกันในตล�ด 
 ภ�ยในประเทศ

ให้พิจ รณ ว่ ร ค ของสินค้ นำ เข้ ที่ทุ่มตล ดมีลกษณ ดงต่อไปนี้หรือไม่

 1. มกี รตดร ค เมือ่เทยีบกบร ค ของสนิค้ ชนดิเดยีวกนในปร เทศหรอืไม ่หรอื

 2. มีผลเป็นก รกดร ค สินค้ ชนิดเดียวกนในปร เทศหรือไม่ หรือ

 3. มผีลเปน็ก รหยดุยง้ก รทีร่ ค สนิค้ ชนดิเดยีวกนในปร เทศจ ขยบตวสงูขึน้

  หรือไม่

 

การตัดราคา
(Price Undercutting)

การกดราคา
(Price Depression)

แนวโน�มราคาของอุตสาหกรรมภายในต�องลดลงอย�างต�อเนื่องจากการแข�งขันกับราคาสินค�าที่ทุ�มตลาด/อุดหนุน

การยับยั้งการข�้นราคา
(Price Suppression)

ไม�สามารถขายในราคาที่ได�กำไร
ในระดับที่อุตสาหกรรมในกลุ�มเดียวกันทำได�

(กำไรน�อยเกินไป)
หร�อ

ต�องขายในราคาต่ำกว�าต�นทุน
(ไม�สามารถข�้นราคาให�สูงกว�าต�นทุนต�อหน�วย)

Domestic Industry

Dumped Imports
2010 2011 2012 2013

Pr
ice

2010 2011 2012 2013

Pr
ice

Domestic Industry
Dumped Imports

2010 2011 2012 2013

Pr
ice

Domestic Industry

Total Cost
Dumped Imports
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3. ผลกระทบของก�รทุ่มตล�ดที่มีต่ออุตส�หกรรมภ�ยใน

ให้พิจ รณ ผลกร ทบของก รทุ่มตล ดที่มีต่อผลปร กอบก รของอุตส หกรรม 

ภ ยใน โดยปร เมินจ กปัจจยแล ดชนีท งเศรษฐกิจอย่ งน้อย 15 ปัจจย ดงนี้

 1.  ปริม ณก รผลิต (Production)

 2.  ผลิตภ พ/คว มส ม รถในก รผลิต (Productivity) 

 3.  อตร ก รใช้กำ ลงก รผลิต (Capacity Utilization)

 4.  ปริม ณ/มูลค่ ข ย (Sales Volume/Value)

 5.  ส่วนแบ่งตล ดภ ยในปร เทศ (Domestic Market Share)

 6.  สินค้ คงคลง (Inventories)

 7.  กำ ไร/ข ดทุน (Profits) 

 8.  กร แสเงินสด (Cash flow) 

 9.  คว มส ม รถในก รเพิ่มทุน/ลงทุน (Ability to raise capital or investment) 

 10.  อตร ก รเติบโตของกิจก ร (Growth) 

 11.  ผลกร ทบต่อร ค  (Factors affecting domestic prices) 

 12.  คว มม กน้อยของส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ด (Magnitude of the margin of  

  dumping) 

 13.  ผลตอบแทนจ กก รลงทุน (Return on investments) 

 14.  ก รจ้ งง น (Employment) 

 15. ค่ จ้ งแรงง น (Wages)

Note: ต้องพิจ รณ ข้อมูลให้ครบถ้วนท้ง 15 ปัจจย แต่ท้ง 15 ปัจจยไม่จำ เป็น 

ต้องแสดงผลในเชิงลบท้งหมด อ จมีบ งปัจจยที่แสดงผลในเชิงบวกได้ เพร  

ถ้ เกิดผลกร ทบต่ออุตส หกรรมภ ยในเชิงลบท้ง 15 ปัจจย อุตส หกรรมภ ยใน 

คงไม่ส ม รถดำ เนินกิจก รต่อไปได้อย่ งแน่นอน

impact
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 19
ถ้ บทบญญติ ใดมิ ได้แสดงให้ เห็น 
เป็นอย่ งอื่น คว มเสียห ยต ม 
พร ร ชบญญตินี้หม ยคว มว่

 1.  คว มเสียห ยอย่ งสำ คญที่

  เกิดแก่อุตส หกรรมภ ยใน

 2.  คว มเสียห ยอย่ งสำ คญที่

   อ จเกดิแกอ่ตุส หกรรมภ ยใน 

   หรือ

 3.  อุปสรรคล่ ช้ อย งสำ คญต่อ

   ก รก่อต้งหรือก รพฒน

   อุตส หกรรมภ ยใน

Article 3: Determination of Injury
Footnote 9
Under this Agreement the term 
“injury” shall, unless otherwise 
specified, be taken to mean material 
injury to a domestic industry, threat 
of material injury to a domestic 
industry or material retardation of the 
establishment of such industry and 
shall be interpreted in accordance 
with the provisions of this Article.

ม�ตร� 20
ก รพิจ รณ ว่ มีคว มคว มเสียห ย
อย่ งสำ คญที่ เกิดแก่อุตส หกรรม
ภ ยในต มม ตร  19(1 )  ต้องมี  
พย นหลกฐ นโดยตรงสนบสนุน 
เกี่ยวกบกรณีดงต่อไปนี้

 1.  ปริม ณของสินค้ ทุ่มตล ด

  แล ผลของก รทุ่มตล ดที่มี 

  ตอ่ร ค ของสนิค้ ชนดิเดยีวกน 

  ในตล ดภ ยในปร เทศ แล

 2.  ผลกร ทบของก รทุม่ตล ดนน้

  ที่มีต่ออุตส หกรรมภ ยใน

Article 3.1
A determination of injury for the 
purpose of Article VI of GATT 1994 
shall be based on positive evidence 
and involve an objective examination 
of both (a) the volume of the dumped 
imports and the effect of the dumped 
imports on prices in the domestic 
market for the like products, and 
(b) the consequent impact of these 
imports on domestic producers of 
such products.
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คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสินค�้ทุ่มตล�ดกับคว�มเสียห�ย
ต่ออุตส�หกรรมภ�ยใน (Causal link) 

แล้วถ้ คว มเสียห ยที่เกิดขึ้นกบอุตส หกรรมภ ยใน 

ม จ กส เหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้ ทุ่มตล ด จ ทำ อย่ งไร

แล้วจ บอกได้อย่ งไรว่ คว มเสียห ยที่เกิดขึ้นเป็นผล 

ม จ กสินค้ ทุ่มตล ด

เร จ ดจู กปจัจยอืน่ๆ ทีม่ผีลกร ทบตอ่อตุส หกรรมภ ยใน โดย

ตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่  ปจัจยอืน่ๆ นน้ ไมไ่ดเ้ปน็เหตใุหอ้ตุส�หกรรม

ภ�ยในได้รบคว�มเสียห�ย ซึ่งจ พิจ รณ จ กปัจจยดงต่อไปนี้  

(1) ปริม ณแล ร ค ของสินค้ นำ เข้ จ กปร เทศอื่นๆ ที่ไม่

ได้ถูกไต่สวน (2) คว มต้องก รสินค้ ภ ยในปร เทศที่ลดลง  

(3) ก รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก รบริโภค (4) ก รผูกข ดตดตอน

ท งก รค้  (5) ก รแขง่ขนร หว่ งผูผ้ลติในต่ งปร เทศแล ผูผ้ลติ

ภ ยในปร เทศ (6) ก รพฒน ด้ นเทคโนโลยี (7) ปร สิทธิภ พ

ในก รส่งออกแล คว มส ม รถในก รผลิต

ไม่ได้น ครบ หนึ่งในปัจจยสำ คญในก รพิจ รณ ตอบโต้ 

ก รทุ่มตล ดนอกเหนือจ กพิสูจน์ว่ มีก รทุ่มตล ด 

เกิดขึ้นจริงแล มีคว มเสียห ยเกิดแก่อุตส หกรรม 

ภ ยในแล้ว จ ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยว่ คว มเสียห ย 

ที่เกิดขึ้นน้นเป็นผลม จ กก รทุ่มตล ด
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Note: แมว้่ ต มกฎหม ยจ ร บถุงึปจัจยอืน่ๆ ทีน่ำ ม ใชใ้นก รพจิ รณ เอ ไว ้แตก่็

ส ม รถพจิ รณ จ กปจัจยทีน่อกเหนอืจ กนีด้ว้ยกไ็ด ้โดยปจัจยทีม่กจ พบเหน็เปน็

ขอ้โตแ้ยง้อยูบ่อ่ยๆ กค็อืก รทีอ่ตุส หกรรมภ ยในมกี รบรหิ รจดก รภ ยในองคก์ร

ที่ไม่ดีจนเป็นเหตุให้เกิดคว มเสียห ยต่อกิจก ร

ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 21
ในก รพิจ รณ คว มเสียห ยต ม
ม ตร  19(1) คว มสมพนธ์ร หว่ ง
สินค้ ทุ่มตล ดกบคว มเสียห ยต่อ
อุตส หกรรมภ ยใน จ ต้องพิจ รณ
จ กพย นหลกฐ นที่เกี่ยวข้องท้งหมด 
โดยนอกจ กผลจ กสินค้ ทุ่มตล ด
แลว้จ ตอ้งพจิ รณ ผลจ กปจัจยต่ งๆ 
ที่ปร กฏว่ ก่อให้เกิดคว มเสียห ย 
แกอ่ตุส หกรรมภ ยในในเวล เดยีวกน
ปร กอบด้วย ปัจจยดงกล่ วให้รวมถึง
ปริม ณแล ร ค ของสินค้ นำ เข้ ที่
มิได้ข ยในร ค ที่มีก รทุ่มตล ด ก ร
ที่อุปสงค์ลดลง ก รเปลี่ยนแปลงรูป
แบบก รบริโภค ก รผูกข ดตดตอน
ท งก รค้  ก รแข่งขนร หว่ งผู้ผลิต
ในต่ งปร เทศแล ผู้ ผลิตภ ยใน
ปร เทศ ก รพฒน ท งด้ นเทคโนโลย ี
ปร สิทธิภ พในก รส่งออกแล คว ม
ส ม รถในก รผลิต

Article 3.5
……. The demonstration of a causal 
relationship between the dumped 
imports and the injury to the domestic 
industry shall be based on an exami-
nation of all relevant evidence before 
the authorities. The authorities shall 
also examine any known factors other 
than the dumped imports which at the 
same time are injuring the domestic 
industry, and the injuries cause by 
these other factors must not be 
attributed to the dumped imports. 
Factors which may be relevant in 
this aspect include, inter alia, the 
volume and prices of imports not 
sold at dumping prices, contraction 
in demand or change in the patterns 
of consumption, trade-restrictive 
practices of and competition between 
the foreign and domestic producers, 
developments in technology and the 
export performance and productivity 
of the domestic industry.
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ก�รตรวจสอบสถ�นะของผู้ยื่นคำ�ขอ 
(Standing Requirement)

ผู้ปร กอบก รที่จ ยื่นคำ ขอให้ไต่สวนก รทุ่มตล ด 

จ ต้องมีคุณสมบติอย่ งไร

equation

ผู้ปร กอบก รที่ปร สงค์จ ยื่นคำ ขอจ ต้องมีสถ น

ต มหลกเกณฑ์ที่กำ หนดไว้ในกฎหม ย ดงนี้

 “คำ�ขอต้องได้รบก�รสนบสนุนจ�กผู้ผลิต

สินค้�ชนิดเดียวกนในปร เทศซึ่งมีก�รผลิตรวมกน

เกินกึ่งหนึ่งของปริม�ณก�รผลิตสินค้�ชนิดเดียวกน

ของผู้ที่ได้แสดงคว�มเห็นท้งส่วนที่สนบสนุนแล

ส่วนที่คดค้�นรวมกน โดยปริม�ณก�รผลิตของฝ่�ย

สนบสนุนน้นต้องไม่น้อยกว่�หนึ่งในสี่ของปริม�ณ

ก�รผลิตสินค�้ชนิดเดียวกนท้งหมดในปร เทศ”

อ่ นแล้ว

งงจงเลย?!?!

ไม่เป็นไรครบ จ อธิบ ยให้

เข้ ใจไดง้่ ยขึน้โดยใชส้มก ร

ท งคณิตศ สตร์ดงนี้
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ขอยกตวอย่ งให้เห็นได้ชดเจนยิ่งขึ้น ดงนี้

ให้จำ แนกผู้ผลิตสินค้ ชนิดเดียวกน (สินค้ ที่จ ขอให้ไต่สวนก รทุ่มตล ด)  

ในปร เทศออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 A = ผู้ยื่นคำ ขอ

 B = ผู้สนบสนุนก รยื่นคำ ขอ

 C = ผู้คดค้ นก รยื่นคำ ขอ

 D = ผู้ไม่แสดงคว มเห็น

หลงจ กน้นให้นำ ปริม ณก รผลิตของผู้ผลิตในแต่ล กลุ่มม คำ นวณต ม 

สูตรต่อไปนี้

*ซึ่งคำ ขอที่ยื่นน้นจ ต้องผ่ นเกณฑ์ท้ง 2 ข้อ

และ
A + B

A + B + C + D ≥ 25 %
A + B

A + B

A + B

30,000 + 20,000

30,000 + 20,000

50 %

50 %

25 %

100 = 70 %

100 = 50 %

A + B + C

A + B + C

A + B + C + D

30,000 + 20,000 + 20,000

30,000 + 20,000 + 20,000 + 30,000

≥

≥

≥

x

x

=

=

ปริม�ณก�รผลิตสินค้�ชนิดเดียวกัน (ตัน)

ผู้ยื่นคำ ขอ (A) 30,000

ผู้สนบสนุนก รยื่นคำ ขอ (B) 20,000

ผู้คดค้ นก รยื่นคำ ขอ (C) 20,000

ผู้ไม่แสดงคว มเห็น (D) 30,000

รวม 100,000

ตัวอย่�งที่ 1 
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จ กตวอย่ งที่ 1 นี้ จ เห็นว่ คำ ขอผ่ นเกณฑ์ท้ง 2 ข้อ ดงน้น จึงส ม รถยื่น 

คำ ขอเพื่อดำ เนินก รต่อไปได้

จ กตวอย่ งที่ 2 จ เห็นว่  แม้ว่ คำ ขอจ ได้รบก รสนบสนุนจ กผู้ผลิตสินค้ ชนิด

เดียวกนในปร เทศซึ่งมีก รผลิตรวมกนเกินกึ่งหนึ่งของปริม ณก รผลิตสินค้ ชนิด

เดียวกนของผู้ที่ได้แสดงคว มเห็นท้งส่วนที่สนบสนุนแล ส่วนที่คดค้ นรวมกน หรือ

ผ่ นเกณฑ์ข้อที่ 1 แต่ไม่ผ่ นเกณฑ์ข้อที่ 2 คือ ปริม ณก รผลิตของฝ่ ยสนบสนุน

น้นน้อยกว่ หนึ่งในสี่ของปริม ณก รผลิตสินค้ ชนิดเดียวกนท้งหมดในปร เทศ  

ในกรณีนี้จึงไม่ส ม รถยื่นคำ ขอได้ แล กร บวนก รท้งหมดจ ยุติลง

A + B

A + B

15,000 + 5,000

15,000 + 5,000

50 %

25 %

100 = 66 %

100 = 20 %

A + B + C

A + B + C + D

15,000 + 5,000 + 10,000

15,000 + 5,000 + 10,000 + 70,000

≥

≥

x

x

=

=

ปริม�ณก�รผลิตสินค้�ชนิดเดียวกัน (ตัน)

ผู้ยื่นคำ ขอ (A) 15,000

ผู้สนบสนุนก รยื่นคำ ขอ (B) 5,000

ผู้คดค้ นก รยื่นคำ ขอ (C) 10,000

ผู้ไม่แสดงคว มเห็น (D) 70,000

รวม 100,000

ตัวอย่�งที่ 2
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 33
บุคคลหรือคณ บุคคลอ จเสนอตน
ทำ ก รแทนอุตส หกรรมภ ยในเพื่อ
ขอให้ดำ เนินก รพิจ รณ ตอบโต้  
ก รทุ่มตล ดได้  โดยยื่นคำ ขอต่อ 
กรมก รค้ ต่ งปร เทศ

คำ ขอต มวรรคหนึ่ ง  ต้ อ ง ได้ รบ 
ก รสนบสนุนจ กผู้ผลิตสินค้ ชนิด
เดยีวกนในปร เทศซึง่มกี รผลติรวมกน
เกินกึ่งหนึ่งของปริม ณก รผลิตสินค้
ชนิดเดียวกนของผู้ที่ได้แสดงคว มเห็น
ท้งส่วนที่สนบสนุนแล ส่วนที่คดค้ น
รวมกน โดยปริม ณก รผลิตของ 
ฝ่ ยสนบสนุนน้นต้องไม่น้อยกว่
หนึ่งในสี่ของปริม ณก รผลิตสินค้  
ชนิดเดียวกนท้งหมดในปร เทศ

Article 5.4
….. The application shall be consider 
to have been made “by or on 
behalf of the domestic industry” if 
it is supported by those domestic 
producers whose collective output 
constitutes more than 50 per cent 
of the total production of the like 
product produced by that portion 
of the domestic industry expressing 
either support for or opposition to the 
application. However, no investigation 
shall be initiated when domestic 
producers expressly supporting the 
application account for less than 25 
per cent of total production of the like 
product produced by the domestic 
industry.

Note: ขอย้ำ อีกคร้งหนึ่งว่ ก รคำ นวณต มหลกเกณฑ์นี้ให้คำ นวณจ กปริม ณ 

ก รผลิตจริง (Actual Production) ของผู้ผลิตแต่ล ร ย ไม่ได้คำ นวณจ กกำ ลง 

ก รผลิต (Capacity) หรือจำ นวนบริษท (Number of firm)

    กรมก รค้ ต่ งปร เทศคว มจำ เป็นที่จ ต้องพิจ รณ สถ น ของผู้ยื่นคำ ขอ 

อย่ งถูกต้องก่อนดำ เนินก รในข้นตอนต่ งๆ ต่อไป โดยเฉพ ในกรณี 

ที่มีผู้ผลิตสินค้ ชนิดเดียวกนในปร เทศจำ นวนหล ยร ย 
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ก�รยื่นคำ�ขอ

ถ้ ต้องก รยื่นคำ ขอ ต้องทำ อ ไรบ้ งครบ?

กอ่นอืน่เลย ตอ้งห แบบคำ ขอใหไ้ดก้อ่น ห ไมย่ กครบ 

อยู่บนหน้ เว็บไซต์ของเร นี่เอง “แบบ ปร. 1”

1. พิมพ์ URL ของเว็ปไซต์กองปกป้องแล ตอบโต้ท งก รค้  : 

http://btir.dft.go.th/

2. เลือก “ม�ตรก�ร AD” ที่แถบ

เมนูสีน้ำ เงิน แล เลือกแถบเมนู 

“แบบคำ�ขอ”

3. เลือกแบบคำ ขอที่ต้องก ร 

Download

www.thaitr.go.th
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หลงจ กที่ Download แบบคำ ขอแล้ว ให้กรอกข้อมูลในแต่ล ส่วนให้ครบถ้วน 

แล ถูกต้อง โดยในแต่ล ส่วนจ มีคำ อธิบ ยเกี่ยวกบก รกรอกแบบคำ ขอไว้แล้ว  

โดยมีส่วนปร กอบดงนี้

1. ข้อมูลท่วไปของผู้ยื่นคำ�ขอ แล ผู้ที่ผู้ยื่น

คำ ขอได้รบมอบอำ น จ (ถ้ มี)

2. ข้อมูลร�ยล เอียดของสินค้� เช่น ชื่อสินค้  

ลกษณ  กร บวนก รผลิต ผู้ใช้ ปร เทศแหล่ง

กำ เนิด ปร เทศผู้ส่งออก แล ข้อเปรียบเทียบ

ร หว่ งสินค้ ที่ขอให้พิจ รณ แล สินค้ ชนิด

เดียวกนของผู้ผลิต 

มูลค่ ปกติ (ร ค ข ยสินค้  

ในปร เทศผูส้ง่ออก) แล ร ค

ส่งออก ใช้ เอกส รที่แสดง 

ร ค สินค้  แล เอกส รแสดง

ค่ ใช้จ่ ยต่ งๆ เช่น ค่ ขนส่ง

ภ ยในปร เทศจ กผู้ซื้อไป

ยงผู้ข ย

*** กรอกข้อมูลแล้ว ต้องแสดงเอกส�ร/หลกฐ�นสนบสนุนข้อมูลที่กรอก 
ในแต่ล ส่วนด้วย

หนังสือมอบอำ�น�จ

แค็ตต�ล็อก

เอกส�รโฆษณ�

สำ�เน�ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 

ร�ยก�ร
ร�ค�สินค้�

ใบเสนอข�ย ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จ
รับเงิน



22 สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด

ถ้ ไม่ส ม รถห หลกฐ นได้ ทำ อย่ งไร

ดีครบ?

ร ค ส่งออก ใช้ร ค ข ยสินค้

ม ยงปร เทศไทยแล้วหกค่ ใช้

จ่ ยต่ ง ๆ ใช่ไหมครบ?

ถ้ ไมม่กี รข ยในปร เทศผูส้ง่ออกหรอืร ค ไมน่่ เชือ่ถอื 

ใหใ้ชร้ ค สง่ออกไปยงปร เทศทีส่ ม หรอื ตน้ทนุก รผลติ

ในปร เทศผู้ส่งออก + ค่ ใช้จ่ ยในก รจดก ร ก รข ย 

แล อื่นๆ + กำ ไรที่เหม สม

ใชค่รบ แล เอกส รทีใ่ช ้คอื เอกส รทีแ่สดงร ค สนิค้  

รวมท้งเอกส รแสดงค่ ใช้จ่ ยต่ งๆ จ กผู้ซื้อไปยง 

ผู้ข ย เช่น ค่ ขนส่งไปยงคลงสินค้  ค่ ขนส่งท งเรือ

ร หว่ งปร เทศ ค่ ปร กนภย ค่ ใช้จ่ ยท งศุลก กร 

ค่ ท่ เรือ ค่ เช่ โกดง ค่ น ยหน้

ร�ยก�ร
ร�ค�สินค�้

ใบเสนอข�ยใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จ
รับเงิน
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ก�รคำ�นวณส่วนเหลื่อมก�รทุ่มตล�ด และข้อมูลแสดงคว�มเสียห�ย
และปัจจัยอื่นๆ ให้คำ�นวณต�มหลักก�รที่อยู่ตอนต้นของหนังสือคู่มือเล่มนี้

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ยื่นได้เลยหรือไม่ครบ?

ยื่นได้เลยครบ โดยจดทำ ฉบบปกปิดที่มีข้อมูลลบของ

บรษิท แล ฉบบเปดิเผยทีผู่อ้ืน่ส ม รถดไูด ้แล จ ตอ้ง

ชำ ร ค่ ธรรมเนียมเป็นเงิน 10,000 บ ท ภ ยใน 7 วน 

นบแต่วนที่ได้รบแจ้งจ กกรมก รค้ ต่ งปร เทศครบ

ห้ มเปลี่ยนแปลงรูปแบบในแบบคำ ขอ ห กมีข้อมูลใดที่ไม่ส ม รถ 

กรอกในรูปแบบที่กำ หนดในคำ ขอ ให้จดทำ เป็นเอกส รเพิ่มเติมได้

เมื่อคณ กรรมก รรบคำ ขอแล ได้ออกปร ก ศเปิดก รไต่สวนแล้ว  

กรม  จ ดำ เนินก รจดส่งแบบสอบถ มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ย  

เพื่อรวบรวมข้อมูลม ใช้ในก รพิจ รณ ก รไต่สวน

Tip 1

Tip 2

Tip 3
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ก�รตอบแบบสอบถ�ม

Help me!!!!!! ช่วยผมหน่อยครบ ไม่เคยกรอก

แบบสอบถ ม ทำ ไงดีครบ

โดยในแต่ละส่วนของแบบสอบถ�ม มีหัวข้อดังต่อไปนี้

คล้ ยกบก รกรอกแบบคำ ขอ เพยีงแตใ่นแบบสอบถ ม

จ ถ มข้อมูลในร ยล เอียดม กขึ้น โดยแต่ล ส่วน 

แตล่ คำ ถ มจ บอกไวอ้ย่ งชดเจนว่ ตอ้งนำ ขอ้มลูใด

แล เอกส รหลกฐ นใดม ปร กอบ

ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ผลิต

ข้อมูลคว�ม
เสียห�ยของ
สินค้�ชนิด
เดียวกัน

ร�ยละเอียด
ของสินค�้

ชนิดเดียวกัน

ข้อมูล
ธุรกรรม
ก�รข�ย

ต้นทุน
ก�รผลิต

ข้อมูลเกี่ยว
กับก�รผลิต
สินค�้ชนิด
เดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยว
กับก�รข�ย
ในประเทศ
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โห ข้อมูลเยอ ขน ดนี้ ต้องทำ หมดเลยเหรอครบ

ใช่ ค รบ  เพร ห กข้ อมู ล ไม่ สมบู รณ์  

ครบถว้น ผูไ้ตส่วนส ม รถใชข้อ้มลูเท่ ทีม่อียู่

ในก รพิจ รณ ได้ครบ

อย่ ลืมน ครบ ต้องจดทำ เอกส รฉบบปกปิด แล ฉบบ

เปิดเผย โดยต้องจดส่งข้อมูลต มแบบสอบถ มภ ยใน 37 

วน แล ขย ยไดอ้กีไมเ่กนิ 30 วน โดยใหม้หีนงสอืขอขย ย

ร ย เวล ก รจดส่งข้อมูลภ ยใน 7 วนก่อนครบกำ หนด

ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 27 
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ ใดปฏิเสธ 
ที่จ นำ พย นหลกฐ นม แสดงหรือ
ไม่นำ พย นหลกฐ นดงกล่ วม
แสดงภ ยในเวล ต มที่กำ หนด หรือ 
ไม่ให้คว มร่วมมือเพื่อให้ได้ม ซึ่ ง 
พ ย น ห ล ก ฐ น  ห รื อ ข ด ข ว ง
ก ร บ ว น ก ร พิ จ ร ณ ต อ บ โ ต้  
ก รทุ่มตล ด ก รพิจ รณ จ รบฟัง
เพียงข้อเท็จจริงเท่ ที่มีอยู่หรืออ จ 
รบฟั ง ไ ป ในท งที่ ไ ม่ เ ป็ น คุณแก่  
ผู้น้นก็ได้

Article 6.8
In cases in which any interested party 
refuses access to, or otherwise does 
not provide, necessary information 
within a reasonable period or 
significantly impedes the investigation, 
preliminary and final determinations, 
affirmative or negative, may be made 
on the basis of the facts available. 
The provisions of Annex  II shall be 
observed in the application of this 
paragraph.
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ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล 
(On-the-spot Verification)

ข้อมูลที่กรอกในแบบสอบถ มต้องเป็นข้อมูล

ที่เกิดขึ้นจริงในบริษทใช่ไหมครบ?

แลว้ก รตรวจสอบขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบ

แค่อุตส หกรรมภ ยในหรอครบ?

ใช่ครบ เพื่อให้เจ้ หน้ ที่ไต่สวนม่นใจว่ ข้อมูลที่นำ ไปใช้ในก รไต่สวนถูกต้อง

ต มคว มเป็นจริง กรม  จึงอ จส่งเจ้ หน้ ที่ไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง 

ณ ที่ทำ ก รของบริษท เพื่อตรวจสอบคว มถูกต้องตรงกนของข้อมูลต ม 

แบบสอบถ มที่ได้รบ กบข้อมูลต มเอกส รก รดำ เนินง นจริง ท้งด้ น 

ก รผลิต ต้นทุน ก รข ย ก รลงบญชี แล อื่นๆ แล นำ ข้อมูลที่ผ่ น 

ก รตรวจสอบแล้วม พิจ รณ คำ นวณส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดแล  

คว มเสียห ยต่อไป

โดยปกติ กรม  จ ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ย แต่ในบ งสถ นก รณ์

อ จเป็นไปไม่ได้ที่จ ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียทุกร ย เช่น ในกรณีที่มี 

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำ นวนม ก หรืออ จมีข้อจำ กดท งด้ นงบปร ม ณ 

แล ค่ ใช้จ่ ยในก รเดินท ง ซึ่งห กมีข้อจำ กดในก รเดินท งไปตรวจสอบ

ข้อมูลข้อเท็จจริง กรม  จ พิจ รณ เลือกเท่ ที่จำ เป็น
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อย กทร บแนวท งปฏิบติของกรม  

ในกรณีที่บริษทถูกเลือกไปตรวจสอบข้อมูล

ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกรม  ตดสินใจเลือกบริษทที่จ ไปตรวจสอบแล้ว จ ทำ หนงสือแจ้ง

บริษทให้ทร บถึงกำ หนดก รเดินท งแล เอกส รที่บริษทต้องจดเตรียมให้

บริษททร บล่วงหน้ อย่ งน้อย 2 สปด ห์ โดยจ ใช้เวล ในก รตรวจสอบ

ข้อมูลข้อเท็จจริง 3-5 วน (ไม่รวมวนเดินท ง) ขึ้นอยู่กบคว มม กน้อย 

ของขอ้มลู แล มกจ ว งแผนทีจ่ ไปดโูรงง นในวนแรก เพือ่ใหเ้ข้ ใจตวสนิค้

แล กร บวนก รผลิตม กขึ้น หลงจ กได้รบหนงสือจ กกรม  ดงกล่ วแล้ว 

ให้บริษทส่งหนงสือตอบ แล ห กตอบรบก รไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง 

ให้แจ้งสถ นที่ที่จ ให้ไปตรวจสอบด้วย

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 29
ในก รพจิ รณ ตอบโตก้ รทุม่ตล ด กรมก รค้
ต่ งปร เทศ หรอืคณ กรรมก รแลว้แตก่รณ ีจ
ดำ เนนิก รเพือ่ใหม้กี รตรวจสอบคว ม เปน็จรงิ
ของข้อกล่ วอ้ งหรือพย นหลกฐ นอนเกี่ยว
กบก รพิจ รณ ก็ได้ ก รตรวจสอบคว มเป็น
จริงน้นจ กร ทำ ในข้นตอนใดของกร บวนก ร 
พิจ รณ ตอบโต้ก รทุ่มตล ดแล จ กร ทำ ใน
ปร เทศไทย ปร เทศผู้ส่งออก หรือปร เทศที่
เกี่ยวข้องก็ได้

Article 6.7
In order to verify information provided or to 
obtain further details, the authorities may 
carry out investigations in the territory of other 
Members as required, provided they obtain 
the agreement of the firms concerned and 
notify the representatives of the government 
of the Member in question, and unless that 
Member objects to the investigation. The 
procedures described in Annex I shall apply 
to investigations carried out in the territory of 
other Members. Subject to the requirement 
to protect confidential information, the 
authorities shall make the results of any 
such investigations available, or shall provide 
disclosure thereof pursuant to paragraph 9, 
to the firms to which they pertain and may 
make such results available to the applicants 
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เอกส�รหลักฐ�นที่บริษัทต้องจัดเตรียม

1. เอกส�รทั่วไป

1.1  งบก รเงิน (งบดุล งบกำ ไรข ดทุน งบกร แสเงินสด)

1.2  งบทดลอง (Trial Balance)

1.3  บญชีแยกปร เภทท่วไป (G/L) ร ยเดือน

1.4  ร ยล เอียดสรุปก รจดกลุ่ม Account code ใน G/L 

 เป็นร ยก รต่ งๆ ที่ปร กฏในงบก รเงิน 

1.5  งบต้นทุนก รผลิต/ ร ยง นต้นทุนก รผลิต

1.6  ร ยง นสินค้ คงเหลือ

1.7  กร ด ษทำ ก รแสดงวิธีก รคำ นวณ Yield

กรณีเอกส รที่บริษทให้ เป็นเอกส รที่ printout จ กร บบคอมพิวเตอร์ 

เช่น electronic invoice หรือร ยง นก รข ย/ต้นทุนต่ งๆ บริษทควร

ชี้แจงเกี่ยวกบร บบคอมพิวเตอร์ด้วย



กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 29

2. ต้นทุนก�รผลิต

2.1  วตถุดิบ

 2.1.1  ร ยล เอยีดวตถดุบิตน้งวด วตถดุบิซือ้ วตถดุบิใชไ้ป วตถดุบิ 

   ปล ยงวด ร ยเดอืนของวตถดุบิหลก 3 ร ยก ร (แสดงยอด 

   เป็นหน่วย แล เป็นบ ท)

 2.1.2  บญชีคุม/ร ยง น (Summary report) ก รซื้อ แล ก รเบิก 

   ใช้วตถุดิบร ยเดือน

 2.1.3  ร ยง นคว มเคลื่อนไหววตถุดิบคงเหลือร ยเดือน

 2.1.4  เอกส รสนบสนุนก รบนทึกต้นทุนวตถุดิบต้งแต่ก รเริ่ม 

   สง่ซือ้ ก รเบกิใช ้จนถงึก รบนทกึตน้ทนุในงบตน้ทนุก รผลติ  

   แล ใน G/L เช่น ใบสำ คญซื้อวตถุดิบแล  packaging  

   พร้อมใบแจ้งหนี้จ ก supplier ใบสำ คญจ่ ยค่ วตถุดิบ  

   แล  packaging พร้อมใบเสร็จรบเงินจ ก supplier แล  

   ใบเบิกใช้วตถุดิบต่ งๆ ที่ออกโดยโรงง น

2.2  ค่�แรงท�งตรง

 2.2.1 Payroll register (ท เบียนคุมค่ แรงแล เงินเดือน)  

   ของพนกง นทุกคนร ยเดือน

 2.2.2  ร ยล เอยีดตน้ทนุค่ แรงร ยเดอืน พรอ้มเอกส รสนบสนนุ 

   ก รบนทึกบญชี

2.3  โสหุ้ยก�รผลิต

  ร ยล เอียดโสหุ้ยก รผลิตคงที่แล ผนแปร แยกร ยก รเป็น 

 ร ยเดือน พร้อมเอกส รสนบสนุนก รบนทึกบญชี

2.4  ต้นทุนก�รผลิต

   ร ยง นคว มเคล่ือนไหวสินค้ สำ เร็จรูปร ยเดือน (Stock Movement  

 Report – Finished Goods) 
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3. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
3.1  ร ยล เอียดแสดงค่ ใช้จ่ ยก รข ยร ยเดือน พร้อมเอกส ร 

  สนบสนุนก รบนทึกบญชี 

3.2 ร ยล เอียดค่ ใช้จ่ ยในก รบริห รแล ค่ ใช้จ่ ยท่วไปร ยเดือน  

  พร้อมเอกส รสนบสนุนก รบนทึกบญชี

4. ก�รปันส่วน
4.1  กร ด ษทำ ก ร (Worksheet) ก รปนัสว่นตน้ทนุของตน้ทนุก รผลติ 

  แล ค่ ใชจ้่ ยในก รข ยแล บรหิ รต มต ร ง Cost of Production 

5. ร�ยก�รข�ย
5.1  ร ยง นก รข ย (Sale Report) ร ยเดือน โดยแยกเป็นร ยธุรกรรม  

  (Transaction) 

5.2  บญชีคุมก รข ยร ยเดือน

5.3  เอกส รสนบสนุนร ยก รข ย เช่น สญญ ซื้อข ย ใบเสนอร ค   

  ใบส่งซื้อ ใบขนสินค้ ที่มีล ยเซ็นผู้รบสินค้  ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้/ 

  ใบเพิ่มหนี้ ใบส่วนลดเงินคืน (Rebate) รวมท้งร ยก ร claim สินค้   

  (ถ้ ม)ี ใบเสรจ็รบเงนิ หลกฐ นก รชำ ร เงนิ ใบ Pay-in slip แล  Bank  

  Credit Advice ของ invoice ของก รข ย 10 ธุรกรรมต มที่ร บุ 

  ในเอกส รแจ้งก รไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งได้แจ้งไว้ 

  ล่วงหน้  แล จ มีก รสุ่มเพิ่ม โดยจ แจ้งให้ทร บในวนแรกของ 

  ก รตรวจสอบ

5.4  เอกส รสนบสนุนร ยก รข ยของ invoice ทุกร ยก รในช่วง IP  

  นอกเหนือจ ก invoice ต มข้อ 5.3 เพื่อคว มพร้อมต่อก รสุ่ม 

  ตรวจสอบเพิ่มเติม  

5.5  เอกส รสนบสนุนค่ ใช้จ่ ยในก รข ย เช่น ค่ ขนส่งร ยเดือน  

  ค่ บรรจุภณฑ์แล ค่ ขนถ่ ยสินค้ พร้อมเอกส รสนบสนุน เช่น 

  ใบแจ้งหนี้แล หลกฐ นก รชำ ร เงิน รวมท้งกร ด ษทำ ก รแสดง 

  ก รคำ นวณพร้อมที่ม ของข้อมูล

ในกรณีที่เอกส รมีเป็นจำ นวนม ก ท งกรม  อ จจ ขอให้บริษทจดส่ง

ให้แทนน ครบ
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ขอร ยล เอียดที่ เกี่ ยวกบข้อเท็จจริ งที่ ใช้ เป็นฐ นใน 

ก รกำ หนดม ตรก รช่วคร ว ก รกำ หนดอ กร หรือ 

ก รทบทวนอ กรได้ภ ยในหนึ่งเดือนนบแต่วนที่มีปร ก ศ 

ดงกล่ ว หรอืแสดงคว มเหน็ตอ่ก รปร ก ศกำ หนดม ตรก ร

ช่วคร วภ ยใน 45 วนนบแต่วนที่มีปร ก ศกำ หนดม ตรก ร

ช่วคร ว (ม ตร  9A แล  E)

✓ ✓ ✓ - -

แจ้งข้อเท็จจริงแล คว มเห็นต มแบบสอบถ ม แล มีสิทธิ 

ขอขย ยเวล ดำ เนินก รในเรื่องดงกล่ ว (ม ตร  25A แล  B) ✓ - - - -
ในปร ก ศเปิดก รไต่สวนต มม ตร  39A มีสิทธิดำ เนินก ร

อย่ งหนึง่อย่ งใด เพือ่ปกปอ้งผลปร โยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี

น้นได้ รวมท้งมีสิทธิดำ เนินก รในเรื่องดงต่อไปนี้ด้วย

 (1) ก รรอ้งขอใหม้กี รปร ชมุรว่มกนร หว่ งผูม้สีว่น

ได้เสีย เพื่อแสดงคว มเห็นแล ข้อโต้แย้งของแต่ล ฝ่ ย

 (2) ก รนำ เสนอข้อมูลอื่นนอกเหนือจ กข้อมูลที่ได้

เสนอไว้แล้วในก รปร ชุมร่วมกนต ม (1) ด้วยว จ  ในกรณี

ที่มีเหตุอนสมควร

 (3) ก รขอดูข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกบก รไต่สวนที่  

กรมก รค้ ต่ งปร เทศไดจ้ดทำ ไวเ้พือ่ปร โยชนใ์นก รไตส่วน

แล มิได้เป็นข้อมูลที่ต้องปกปิดต มม ตร  26A

ห กกรมก รค้ ต่ งปร เทศจดให้มีก รปร ชุมต มที่ร้องขอ  

ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ ยหนึ่งฝ่ ยใดจ ไม่เข้ ร่วมปร ชุมก็ได้ แล  

ก รไม่เข้ ร่วมปร ชุมน้นไม่ก่อให้เกิดผู้ เสียต่อผู้น้นใน 

ก รไต่สวน (ม ตร  25A แล  B)

✓ ✓ ✓ ✓ -

เห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลข่ วส รลบ (ม ตร  26A) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ปฏิเสธที่จ นำ พย นหลกฐ นม แสดงหรือไม่นำ พย น 

หลกฐ นดงกล่ วม แสดงภ ยในเวล ที่กำ หนด (ม ตร  27A) ✓ ✓ ✓ ✓ -
ยื่นข้อโต้แย้งต่อข้อมูลแล ข้อเท็จจริงที่ ใช้ เป็นพื้นฐ น 

ในก รพิจ รณ วินิจฉยก่อนก รปร ก ศคำ วินิจฉยช้นที่สุด 

(ม ตร  30A)
✓ ✓ ✓ - -

ยื่นคำ ขอต่อกรมก รค้ ต่ งปร เทศเพื่อขอให้คณ กรรมก ร

ดำ เนินก รพิจ รณ ตอบโต้ก รทุ่มตล ด (ม ตร  33A C 

แล  D)
- - ✓ - -
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ผู้ยื่นคำ ขออ จถอนคำ ขอได้ (ม ตร  36A) - - ✓ - -
อุตส หกรรมภ ยในร้องเรียนเพื่อให้กรมก รค้ ต่ งปร เทศ

ดำ เนินก รร้องขอให้ท งก รปร เทศอื่นดำ เนินก รพิจ รณ

ตอบโต้ก รทุ่มตล ด (ม ตร  38A)
- - ✓ - -

ขอให้ขย ยเวล ก รเก็บอ กรช่วคร วเกินกว่  4 เดือน  

แต่ไม่เกิน 6 เดือน (ม ตร  42(2) A) ✓ - - - -
เสนอ/ไม่เสนอ ให้ทำ คว มตกลงเพื่อร งบก รทุ่มตล ดกบ 

กรมก รค้ ต่ งปร เทศ (ม ตร  44-45A) ✓ - - - -
ยอมรบ/ไม่ยอมรบ ทำ คว มตกลงเพื่อร งบก รทุ่มตล ดที่ 

กรมก รค้ ต่ งปร เทศเสนอ (ม ตร  45A) ✓ - - - -
ห กทำ คว มตกลงเพื่อร งบก รทุ่มตล ดกบกรมก รค้  

ต่ งปร เทศ ต้องให้ข้อมูลข่ วส รต มร ย เวล ที่กำ หนด 

แล ต้องยอมให้กรมก รค้ ต่ งปร เทศตรวจสอบคว มเป็น

จริงของข้อมูลข่ วส รน้นได้ (ม ตร  45A)

✓ - - - -

อ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดต้องกำ หนดให้เหม สมกบ 

ผู้ส่งออกจ กต่ งปร เทศแต่ล ร ยที่ทุ่มตล ดโดยไม่เลือก

ปฏิบติ เว้นแต่เป็นก รดำ เนินก รต มคว มตกลงเพื่อร งบ

ก รทุ่มตล ด (ม ตร  49A) 

✓ - - - -

ไม่ได้รบก รสุ่มเป็นตวอย่ ง แต่ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบตน

โดยครบถ้วนถูกต้องภ ยในเวล ที่คณ กรรมก รกำ หนด ให้ 

คณ กรรมก รกำ หนดอตร อ กรให้เหม สมสำ หรบผู้น้น  

เว้นแต่จ เป็นภ ร เกินสมควร (ม ตร  50A)

✓ - - - -

ยื่นคำ ขอให้ทบทวนคว มจำ เป็นในก รใช้บงคบอ กรตอบโต้

ก รทุ่มตล ดต่อไป (ม ตร  56A) ✓ ✓ ✓ ✓ -
ยื่นคำ ขอให้ทบทวนเพื่อต่ออ ยุม ตรก รเมื่อครบ 5 ปี 

(ม ตร  57A)
- - ✓ - -

ในกรณีที่มิได้ส่งสินค้ ทุ่มตล ดเข้ ม ในร หว่ งก รพิจ รณ

ตอบโต้ก รทุ่มตล ด อ จยื่นคำ ขอให้ทบทวนก รเรียกเก็บ

อ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดสำ หรบตนเป็นก รเฉพ ร ย 

(ม ตร  58A)

✓ - - - -



กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 33

สิทธิ

ผู้ผ
ลิต

/ผู้
ส่ง

ออ
กใ

นต่
�ง

ปร
ะเท

ศ1

ผู้น
ำ�เ

ข้�
2

ผู้ผ
ลิต

ใน
ปร

ะเท
ศ3

บุค
คล

อื่น
4

บุค
คล

ทั่ว
ไป

อ จขอคืนอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดในขณ ใดขณ หนึ่งได้ 

(ม ตร  59A) - ✓ - - -
ไม่พอใจคำ วิ นิ จฉยของคณ กรรมก ร  ให้ อุ ทธรณ์  

คำ วินิจฉยดงกล่ วต่อศ ลทรพย์สินท งปัญญ แล ก รค้  

ร หว่ งปร เทศได้ภ ยในส มสิบวนนบแต่วนได้รบแจ้ง 

คำ วินิจฉยน้น (ม ตร  61A)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกในต่ งปร เทศ แล สม คมในท งก รค้ ที่มีสม ชิกส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ ดงกล่ ว
2 ผู้นำ เข้ สินค้ ที่ถูกพิจ รณ  แล สม คมในท งก รค้ ที่มีสม ชิกส่วนใหญ่เป็น 

ผู้นำ เข้ สินค้ ดงกล่ ว
3 ผู้ผลิตสินค้ ชนิดเดียวกนภ ยในปร เทศ หรือสม คมในท งก รค้ ที่มีสม ชิก 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ ดงกล่ ว
4 บุคคลอื่นที่กร ทรวงพ ณิชย์ปร ก ศกำ หนด

อ้�งอิงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

A: พร ร ชบญญติก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุนซึ่งสินค้ จ กต่ งปร เทศ 

พ.ศ.2542

B: กฎกร ทรวง ฉบบที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกต มคว มในพร ร ชบญญติก รตอบโต้

ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุนซึ่งสินค้ จ กต่ งปร เทศ พ.ศ. 2542

C: ปร ก ศกร ทรวงพ ณิชย์ เรื่อง ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุน 

พ.ศ. 2452 ลงวนที่ 23 กรกฎ คม 2542 

D: ปร ก ศกร ทรวงพ ณิชย์ เรื่อง ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุน 

(ฉบบที่ 3) พ.ศ. 2543 ลงวนที่ 30 มิถุน ยน 2543

E: ปร ก ศกร ทรวงพ ณิชย์ เรื่อง ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุน 

(ฉบบที่ 4) พ.ศ. 2543
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ก�รดำ�เนินก�รไต่สวนจะเป็นไปต�มกระบวนก�รดังนี้

การทบทวนความจำเป�น
ในการบังคับอากร ทุ�มตลาด
(Change Circumstance 

Review)

ช�วงก�อนเป�ดการไต�สวน
(Pre-Initation Stage) 

พิจารณาเป�ดการไต�สวน (Initiation of investigation)

พิจารณาผลการไต�สวนชั้นต�น (Preliminary Determination)

พิจารณาร�างผลการไต�สวนชั้นที่สุด (Proposed Final Determination)

พิจารณาผลการไต�สวนชั้นที่สุด (Final Determination)

บังคับใช�มาตรการชั้นที่สุด

การทบทวนความจำเป�น
ในการเร�ยกเก็บอากรตอบโต�

การทุ�มตลาดต�อไป
(Expiry Review)

การพิจารณาคืนอากร
ตอบโต�การทุ�มตลาด

(Refund)

การทบทวนสำหรับผู�ผลิต/
ผู�ส�งออกรายใหม�

(New Shipper Review)

กรณีจะทำความตกลงเพื่อระงับการทุ�มตลาด (Price Undertaking)บังคับใช�มาตรการชั่วคราว

ยุติการไต�สวน

ยุติการไต�สวน

ยุติการไต�สวน

ช�วงเป�ดการไต�สวน
(Initation of an investigation Stage) 

ช�วงการไต�สวนชั้นต�น
(Preliminary Determination) 

ช�วงการไต�สวนขั้นที่สุด
(Final Detemination) 

ช�วงหลังการใช�มาตรการ
(Post Detemination) 

1 ป�
หร�อขยาย

ได�อีก
6 เดือน

ไม�เกิน
5 ป�

ไม�จำกัดเวลา

ยื่นคำขอ (Filing of application)

กรณีการยื่นไต�สวนครั้งแรก (Original Investigation) ตามมาตรา 33
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หลงจ กตอบแบบสอบถ มแล เจ้ หน้ ที่ได้

เดินท งม  Verify ข้อมูลแล้ว ข้นตอนต่อไป 

ของกร บวนก รไต่สวนคืออ ไร

กรมก รค้ ต่ งปร เทศจ เป็นผู้พิจ รณ ผล

ก รไตส่วนแล กำ หนดม ตรก ร AD ดว้ยตนเอง 

ใช่หรือไม่

กรมก รค้ ต่ งปร เทศจ นำ ข้อมูลข้อเท็จจริง

ที่ได้รบจ กผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ยม วิเคร ห์

ปร มวลผลว่ มีก รทุ่มตล ดที่ก่อให้เกิด 

คว มเสียห ยแก่อุตส หกรรมภ ยในหรือไม่ 

เพื่อนำ ไปใช้ในก รพิจ รณ กำ หนดม ตรก ร 

AD ต่อไป

ไม่ใช่ครบ ผู้ที่มีอำ น จหน้ ที่ในก รพิจ รณ กำ หนดม ตรก ร  

AD คือคณ กรรมก รพิจ รณ ก รทุ่มตล ดแล ก รอุดหนุน 

หรือคณ กรรมก ร ทตอ. ซึ่งมีรฐมนตรีว่ ก รกร ทรวงพ ณิชย์

เป็นปร ธ น แล ปร กอบด้วยผู้แทนจ กหน่วยง นต่ งๆ อ ทิ 

กร ทรวงก รคลง กร ทรวงอุตส หกรรม กร ทรวงก รต่ งปร เทศ  

กร ทรวงเกษตร  BOI สำ นกง นคณ กรรมก รคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) นอกจ กนีย้งมผีูท้รงคณุวฒุจิ กหล ยส ข  เชน่ ก รค้ ร หว่ ง 

ปร เทศ เศรษฐศ สตร์ ก รบญชี นิติศ สตร์ เป็นต้น โดยคณ กรรมก ร   

จ พิจ รณ จ กข้อมูลข้อเท็จจริงที่กรมก รค้ ต่ งปร เทศ  

(ในฐ น ฝ่ ยเลข นุก ร) นำ เสนอ ก่อนจ พิจ รณ ผลก รไต่สวน 

แล ก รกำ หนดม ตรก ร AD ต่อไป
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เมื่อคณ กรรมก ร ทตอ. มีคำ วินิจฉยให้ใช้

ม ตรก ร AD แล้วจ มีผลอย่ งไร

ม ตรก ร AD จ มีผลบงคบใช้สูงสุดคร วล

ไม่เกิน 5 ปี โดยอตร อ กร AD จ กำ หนดใน

อตร เพียงเพื่อขจดคว มเสียห ยแล ไม่เกิน

อตร ส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดที่คำ นวณได้

สำ หรบผู้ส่งออกแต่ล ร ย

แล้วอ กร AD จ กำ หนด

ในรูปแบบใดได้บ้ ง

อัตร�อ�กรต�มสภ�พ
(อัตร�ต่อหน่วย)

อัตร�อ�กรต�มร�ค�
(% ของร�ค� CIF)

ก�รกำ�หนดร�ค�
นำ�เข้�ขั้นต่ำ�

รูปแบบของอ�กร AD

โดยที่ผ่ นม ของไทยจ กำ หนดในรูปของ % ของร ค  CIF ซึ่งหล ยปร เทศ

ท่วโลกก็มกจ กำ หนดอ กร AD ในรูปแบบนี้ แต่ก็อ จเห็นได้บ้ งในบ งกรณีที่

ต่ งปร เทศใช้ม ตรก ร AD ในรูปของอตร ต่อหน่วย หรือก รกำ หนดร ค

นำ เข้ ข้นต่ำ
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เมื่อเปิดไต่สวนแล้วก็ส ม รถมีม ตรก รช่วคร วทนที

เพื่อช่วยอุตส หกรรมภ ยในได้เลยใช่ไหม

ส่วนเมื่อไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วจ มีผลก รไต่สวนช้นที่สุด (Final Determination) 

ซึ่งถ้ คณ กรรมก ร ทตอ. มีคำ วินิจฉยให้ใช้ม ตรก ร AD ก็จ มีผลบงคบใช้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ต มที่ได้กล่ วไปแล้วข้ งต้น

แล้วต้องรอให้ไต่สวนจนจบกร บวนก รก่อน 

จึ งจ มีก รใช้ม ตรก ร AD ใช่หรือไม่   

กว่ จ ไต่สวนเสร็จก็ใช้เวล ต้ง 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง  

อย่ งนี้ร หว่ งที่ไต่สวนก็ยงต้องรบคว มเสี่ยง

จ กก รทุ่มตล ดอยู่ใช่ไหม

ในร หว่ งกร บวนก รไต่สวนอ จมีก รพิจ รณ

ผลก รไต่สวนข้นต้น (Preliminary Determination) 

เพื่อปร ก ศใช้ม ตรก รช่วคร ว (Provisional 

Measure) เพื่อใช้ในก รบรรเท ผลกร ทบที่อ จ

เกิดในช่วงร ย เวล ที่กำ ลงไต่สวนอยู่ได้ โดยที่

ม ตรก รช่วคร วจ บงคบใช้ปร ม ณ 4 เดือน 

แล้วแต่ก รไต่สวนแต่ล กรณี

จ ใชม้ ตรก รชว่คร วทนทหีลงปร ก ศเปดิก รไตส่วน

ไม่ได้ครบ เพร ต มกฎหม ยร บุว่ จ นำ ม ใช้ก่อน  

60 วนหลงจ กปร ก ศเปิดก รไต่สวนไม่ได้ 
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 41
ในกรณีที่คณ กรรมก รมีคำ วินิจฉยเบื้องต้น 
ว่ มกี รทุม่ตล ดแล มคีว มเสยีห ย ถ้ ขณ นน้ 
ปร กฏว่ มีคว มจำ เป็นต้องป้องกนคว มเสีย
ห ยแก่อุตส หกรรมภ ยใน คณ กรรมก ร
อ จใช้ม ตรก รช่วคร วโดยปร ก ศเรียกเก็บ
อ กรช่วคร วกรือหลกปร กนก รชำ ร อ กร
ช่วคร วดงกล่ วได้ อ กรช่วคร วที่เรียกเก็บ
ต มวรรคหนึ่ง จ ต้องไม่สูงกว่ ส่วนเหลื่อม 
ก รทุ่มตล ดที่ปร เมินขณ ที่มีคำ วินิจฉยเบื้อง
ต้น.........

rticle 7.1
Provisional measures may be applied only if:
an investigation has been initiated in 
accordance with the provisions of Article 5, 
a public notice
a preliminary affirmative determination has 
been made of dumping and consequent injury 
to a domestic industry; and
the authorities concerned judge such 
measures necessary to prevent injury being 
caused during the investigation.

Article 7.2
Provisional measures may take the form of a 
provisional duty or, preferably, a security – by 
cash deposit or bond – equal to the amount of 
the anti-dumping duty provisionally estimated, 
being not greater than the provisionally 
estimated margin of dumping. …….

ม�ตร� 42
ม ตรก รช่วคร วจ นำ ม ใช้ก่อนหกสิบวนนบ
แต่วนปร ก ศต่ สวนก รทุ่มตล ดแล คว ม
เสยีห ยไมไ่ดม้ ตรก รชว่คร วตอ้งใชต้ มร ย
เวล ที่จำ เป็นแล ต มหลกเกณฑ์ดงต่อไปนี้
 (1) กรณีปกติจ กำ หนดให้เก็บเกินสี่เดือน
ไม่ได้
 (2) ถ้ มี คำ ข อ ข อ ง ผู้ ส่ ง อ อ ก จ ก 
ต่ งปร เทศที่ มี สดส่ วนม กพอสมควร 
คณ กรรมก รจ ปร ก ศขย ยเวล ก รเก็บ
อ กรช่วคร วเกินกว่ สี่ เดือนแต่ไม่เกินหก
เดือนก็ได้ 
 (3) ในกรณีมีก รพิจ รณ ปร เด็นว่ ถ้
เรียกเก็บอ กรต่ำ กว่ ส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ด
จ เพียงพอต่อก รขจดคว มเสียห ยที่เกิดขึ้น
ได้หรือไม่ คณ กรรมก รจ ปร ก ศขย ยเวล
ก รเก็บอ กรช่วคร วกรณีต ม (๑) เกินกว่  
สีเ่ดอืนแตไ่มเ่กนิหกเดอืน หรอืกรณตี ม (๒) เกนิ
กว่ หกเดือนแต่ไม่เกินเก้ เดือนก็ได้

Article 7.3
Provisional measures shall not be applied 
sooner than 60 days from the date of initiation 
of the investigation

Article 7.4
The application of provisional measures shall 
be limited to as short a period as possible, 
not exceeding four months or, on decision of 
the authorities concerned, upon request by 
exporters representing a significant percent-
age of the trade involved, to a period not 
exceeding six months. When authorities, in the 
course of an investigation, examine whether a 
duty lower than the margin of dumping would 
be sufficient to remove injury, these period 
may be six and nine months, respectively.
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เมื่อมีก รปร ก ศใช้ม ตรก รช่วคร วหรือ

ม ตรก รช้นที่สุดแล้วจ มีผลอย่ งไรต่อไป

กรมศุลก กรจ เรียกเก็บอ กร AD จ กก รนำ เข้ สินค้

ดงกล่ วต มปร ก ศของคณ กรรมก ร ทตอ. ต ม

อตร แล ชนิดสินค้ ที่ปร กฏอยู่ในปร ก ศ โดยในก ร

เรียกเก็บม ตรก รช่วคร วผู้นำ เข้ อ จชำ ร ได้ 2 แบบ 

คือ ชำ ร อ กรช่วคร วจริงหรือว งหลกปร กนอ กรก็ได้  

ในขณ ทีม่ ตรก รชน้ทีส่ดุตอ้งชำ ร อ กรจรงิเท่ นน้ ทง้นี ้ 

ก รเรียกเก็บอ กร AD ให้เป็นไปต มหลกเกณฑ์แล  

พิธีก รของกรมศุลก กร

นอกเหนือจ กก รกำ หนดให้มีก รเรียกเก็บอ กร AD แล้ว ผู้ส่งออก

จ กต่ งปร เทศร ยใดร ยหนึ่งอ จขอทำ คว มตกลงกบกรมก รค้

ต่ งปร เทศเกี่ยวกบร ค ส่งออกสินค้ ทุ่มตล ด หรือที่เรียกว่  Price 

Undertaking เพือ่ตกลงกำ หนดก รสง่ออกสนิค้ ในร ดบร ค ทีจ่ ขจด

คว มเสียห ยจ กก รทุ่มตล ด ซึ่งจ ส ม รถขอทำ คว มตกลงได้เมื่อ

มีผลก รไต่สวนข้นต้นแล้ว แล เมื่อคว มตกลงดงกล่ วมีผลบงคบใช้

ก รนำ เข้ สินค้ จ กผู้ส่งออกร ยดงกล่ วก็จ ไม่ถูกเรียกเก็บอ กร AD
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จ กที่กล่ วม ก รใช้ม ตรก ร AD จ ส่งผล 

กร ทบต่อผู้นำ เข้  ผู้ใช้ แล ผู้บริโภคสินค้ นำ เข้

ทุ่มตล ด จ กก รที่ต้องมีภ ร ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

จ กม ตรก ร AD คณ กรรมก ร ทตอ. ไดพ้จิ รณ

ในปร เด็นนี้ด้วยหรือไม่

หลงจ กมีก รปร ก ศใช้ม ตรก รช้นที่สุดไปแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียส ม รถโต้แย้งใดๆ ได้หรือไม่

แน่นอนครบ ในก รพิจ รณ ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด

ในแต่ล กรณี คณ กรรมก ร ทตอ. จ พิจ รณ โดย

คำ นึงถึงปร โยชน์ของอุตส หกรรมภ ยใน ผู้บริโภค 

แล ปร โยชน์ส ธ รณ ปร กอบกน ต มม ตร   

7 แห่ง พ.ร.บ.ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  พ.ศ. 2542  

โดยกรมก รค้ ต่ งปร เทศ (ในฐ น ฝ่ ยเลข นุก ร) 

จ นำ เสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง ข้อคิดเห็น 

ที่ได้รบจ กผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ย ตลอดจนข้อมูล

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อปร กอบก รพิจ รณ

ของคณ กรรมก ร ทตอ. ทุกคร้ง

ได้ครบ แต่ต้องกร ทำ ผ่ นกร บวนก รอุทธรณ์ 

ต่อศ ล โดยผู้ใดที่ไม่พอใจผลก รวินิจฉยช้นที่สุด 

ของคณ กรรมก ร ทตอ. ส ม รถอุทธรณ์ต่อศ ล

ทรพย์สินท งปัญญ แล ก รค้ ร หว่ งปร เทศกล ง 

ได้ภ ยใน 30 วนนบต้งแต่วนที่ได้รบแจ้งคำ วินิจฉย
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 61

ผู้ใดไม่พอใจคำ วินิจฉยช้นที่สุดของ 

คร กรรมก รต มม ตร  49 หรือ 

คำ วินิจฉยของคณ กรรมก รในก รขอ

ให้ทบทวนต มม ตร  56 ม ตร  57 

ม ตร  58 แล ม ตร  59 ให้อุทธรณ์

คำ วินิจฉยดงกล่ วต่อศ ลทรพย์สิน

ท งปญัญ แล ก รค้ ร หว่ งปร เทศ

ภ ยในส มสบิวนนบแตว่นไดร้บแจง้คำ

วินิจฉยน้น

Article 13
Each Member whose national legislation 

contains provisions on anti-dumping 

measures shall maintain judicial, arbitral 

or administrative tribunals or procedures 

for the purpose, inter alia, of the prompt 

review of administrative actions relating 

to final determinations and reviews of 

determinations within the meaning of 

Article 11. Such tribunals or procedures 

shall be independent of the authorities 

responsible for the determination or 

review in question.
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ก�รทบทวนคว�มจำ�เป็นในก�รใช้บังคับอ�กรตอบโต้ทุ่มตล�ด 
(Change Circumstance Review/Interim Review) ต�มม�ตร� 56

ในร หว่ งก รใช้ม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด ห กมีสถ นก รณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีก รเปลี่ยนแปลงส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ด 

ผู้มีส่วนได้เสียจ ส ม รถทำ อย่ งไรได้บ้ ง

สถ นก รณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นในกรณีใด แล ส ม รถขอทบทวน

ในลกษณ ใดได้บ้ ง

ห กร หว่ งก รใช้ม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดมีเหตุก รณ์  

ที่ทำ ให้สถ นก รณ์เปลี่ยนแปลงไป (Changed Circumstances) แล

ผู้มีส่วนได้เสียต้องก รให้ยุติก รเรียกเก็บอ กร AD หรือเปลี่ยนแปลง 

อตร อ กร AD ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมว่่ จ เปน็ผูผ้ลติภ ยในปร เทศ ผูน้ำ เข้  

หรอืผูส้ง่ออก ส ม รถยืน่คำ ขอทบทวนคว มจำ เปน็ในก รใชบ้งคบอ กร

ตอบโต้ทุ่มตล ด (Change Circumstance Review/Interim Review) ได้

ต มม ตร  56 แห่ง พ.ร.บ. ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  ซึ่งคำ ขอทบทวน

ส ม รถยื่นได้หลงจ กอ กร AD มีผลบงคบใช้แล้ว 1 ปี ยกเว้นในกรณี 

ที่คณ กรรมก รเห็นสมควรเปิดก รทบทวนจ เป็นช่วงใดก็ได้หลงจ ก

บงคบใช้อ กร AD

A: ก�รทบทวนที่ส�ม�รถกร ทำ�ได้ คือ

     ก.  ก รขอทบทวนก รทุ่มตล ด (Dumping)

     ข.  ก รขอทบทวนคว มเสียห ยของอุตส หกรรมภ ยใน (Injury)

    ค. ก รขอทบทวนท้งก รทุ่มตล ดแล คว มเสียห ยของอุตส หกรรมภ ยใน

   ผู้ยื่นคำ�ขอจ ต้องกรอกคำ�ขอต�มแบบ ปร. 2 เพื่อขอให้พิจ�รณ� ทบทวนเนื่องจ กมี

ก รเปลีย่นแปลงในสว่นของมลูค่ ปกต ิร ค สง่ออก หรอืคว มเสยีห ยของอตุส หกรรมภ ยใน
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 56
ก รทบทวนคว มจำ เป็นในก รใช้บงคบอ กร
ตอบโต้ก รทุ่มตล ดต่อไป ให้กร ทำ ได้เมื่อ 
คณ กรรมก รเห็นสมควรหรือเมื่อมีคำ ขอ 
จ กผู้มีส่วนได้เสียหลงจ กได้ใช้บงคบอ กร 
ตอบโต้ก รทุ่มตล ดม แล้วไม่น้อยกว่ หนึ่งปี  
โดยในคำ ขอดงกล่ วผู้มีส่วนได้เสียอ จขอให้ 
คณ กรรมก รพิจ รณ ทบทวนเพื่อยุติก ร 
เรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอตร อ กรตอบโต้
ก รทุ่มตล ดได้ แต่ต้องเสนอพย นหลกฐ น
เพียงพอเกี่ยวกบปัญห ก รทุ่มตล ดหรือ 
คว มเสียห ยที่สมควรให้มีก รทบทวนก รใช้
บงคบอ กรดงกล่ วในร หว่ งน้น

Article 11.2
The authorities shall review the need for 
the continued imposition of the duty, 
where warranted, on their own initiative or, 
provided that a reasonable period of time 
has elapsed since the imposition of the 
definitive antidumping duty, upon request 
by any interested party which submits posi-
tive information substantiating the need for 
a review. Interested parties shall have the 
right to request the authorities to examine 
whether the continued imposition of the duty 
is necessary to offset dumping, whether the 
injury would be likely to continue or recur if 
the duty were removed or varied, or both. If, 
as a result of the review under this paragraph, 
the authorities determine that the antidumping 
duty is no longer warranted, it shall be 
terminated immediately.
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ก�รทบทวนเพื่อเรียกเก็บอ�กรตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดต่อไป 
(Sunset/Expiry Review) ต�มม�ตร� 57

ห กใกล้ครบกำ หนดส้ินสุดก รบงคบใช้ ม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  

แล อุตส หกรรมภ ยในต้องก รให้มีก รเก็บอ กร AD ต่อไป  

จ ส ม รถกร ทำ ได้หรือไม่ อย่ งไร

อุตส หกรรมภ ยใน หรือผู้ทำ ก รแทนอุตส หกรรมภ ยใน ส ม รถยื่น

ขอทบทวนเพื่อเรียกเก็บอ กรทุ่มตล ดต่อไป (Sunset/Expiry Review) 

ได้ต มม ตร  57 แห่ง พ.ร.บ. ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  โดยจ ต้องยื่น

คำ ขอกอ่นครบกำ หนดก รใชม้ ตรก ร โดยผูย้ืน่คำ ขอจ ตอ้งกรอกคำ ขอ

ต มแบบ ปร. 3 โดยใชห้ลกฐ นปร กอบคำ ขอ ต มทีก่ล่ วอ้ ง ตวอย่ ง

เช่น ธุรกรรมก รข ยในปร เทศ แล ส่งออก เพื่อแสดง Significant 

dumping margin, export to other countries are made at dumped 

prices, มกี รหลกีเลีย่งม ตรก ร เชน่ ก รสง่ชิน้สว่นม ปร กอบ เปน็ตน้

ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 57
อ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดให้ เรียกเก็บได้  
เป็นร ย เวล ไม่เกินห้ ปีนบแต่วนเริ่มใช้
บงคบหรือนบแต่มีก รทบทวนคร้งสุดท้ ยซึ่งมี 
ก รพจิ รณ ทบทวนทง้ปญัห ก รทุม่ตล ดแล
ปัญห คว มเสียห ย เว้นแต่เมื่อคณ กรรมก ร
เห็นสมควรหรือเมื่อบุคคลหรือคณ บุคคล 
ซึ่งทำ ก รแทนอุตส หกรรมภ ยในมีคำ ขอ
ภ ยในร ย เวล อนสมควรก่อนครบกำ หนด
ดงกล่ ว ว่ ก รยุติก รเรียกเก็บอ กรตอบโต้
ก รทุ่มตล ดจ ทำ ให้มีก รทุ่มตล ดต่อไป  
หรือทำ ให้ก รทุ่มตล ดฟื้นคืนม อีก

Article 11.3
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
and 2, any definitive antidumping duty shall be 
terminated on a date not later than five years 
from its imposition (or from the date of the 
most recent review under paragraph 2 if that 
review has covered both dumping and injury, 
or under this paragraph), unless the authorities 
determine, in a review initiated before that 
date on their own initiative or upon a duly 
substantiated request made by or on behalf 
of the domestic industry within a reasonable 
period of time prior to that date, that the 
expiry of the duty would be likely to lead to 
continuation or recurrence of dumping and 
injury. The duty may remain in force pending 
the outcome of such a review.
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ก�รทบทวนเพื่อเรียกเก็บอ�กรตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดสำ�หรับผู้ผลิต/
ผู้ส่งออกร�ยใหม่ (New Shipper Review) ต�มม�ตร� 58

ห กผู้ส่งออก หรือผู้ผลิตในต่ งปร เทศที่ไม่เคยส่งสินค้ ทุ่มตล ดเข้

ม ข ยในปร เทศไทย จ ยื่นคำ ขอเพื่อพิจ รณ ให้มีอตร อ กร AD  

เฉพ ร ย ได้หรือไม่

ก รยื่นคำ ขอทบทวนจ ต้องทำ อย่ งไรบ้ ง

- ผูส้ง่ออก/ผูผ้ลติในต่ งปร เทศส ม รถยืน่คำ ขอเพือ่ทบทวนเพือ่เรยีกเกบ็อ กร

ตอบโต้ก รทุ่มตล ดสำ หรบผู้ผลิต/ผู้ส่งออกร ยใหม่ (New Shipper Review)  

ต มม ตร  58 แห่ง พ.ร.บ. ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  โดยมีเงื่อนไขคือ

   ก. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งสินค้ ทุ่มตล ดเข้ ม ในช่วงร ย เวล ก รไต่สวน 

(Investigation Period: IP) ที่กำ หนดในแบบสอบถ มของ Original Investigation 

แล

   ข. ไม่มีคว มเกี่ยวข้องกบผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้ ในต่ งปร เทศซึ่งถูกเรียก

เก็บอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดอยู่ ต มม ตร  24 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.

- ท้งนี้ จ ต้องยื่นคำ ขอภ ยหลงจ กมีก รปร ก ศผลก รวินิจฉยช้นที่สุด (Final 

Determination)

1.  ผู้ยื่นคำ ขอกรอกคำ ขอต มแบบ ปร. 4

2.  เนื่องจ กเป็นก รยื่นคำ ขอทบทวนเพื่อกำ หนดอตร อ กร AD เฉพ ร ยของตน ผู้ยื่นคำ ขอ 

ต้องแสดงปริม ณก รข ยม ปร เทศไทยว่ มีม กเพียงพอที่จ ไม่เป็นก รสร้ งร ค  

(Commercial Quantity) เช่น โดยปกติสินค้ ชนิดที่ยื่นขอทบทวนมีก รซื้อข ยแบบใด ในขณ ที่

ต มวิถีก รค้ ปกติท่วไปอุตส หกรรมน้นมีปริม ณข ยต่อ shipment เป็นเท่ ใด มีก รส่งออก

ม ไทยอย่ งน้อย 3 Shipments เป็นต้น สำ หรบข้อมูลมูลค่ ปกติแล ร ค ส่งออกจ ต้องเป็น

ช่วงเวล เดียวกนล่ สุด แล แสดงตวอย่ งเอกส รปร กอบธุรกรรมก รข ย ต้งแต่มีก รส่งซื้อ 

ส่งสินค้ ให้แก่ผู้ส่งซื้อ จนกร ท่งได้รบเงินค่ สินค้ ธุรกรรมน้น นอกจ กนี้จ ต้องแสดงข้อมูลค่

ขนส่งร หว่ งปร เทศแล ค่ ปร กนภยเพื่อใช้ในก รคำ นวณร ค  CIF

3. หลกฐ นแสดงว่ ไมม่คีว มเกีย่วขอ้งกบผูผ้ลติหรอืผูส้ง่ออกในต่ งปร เทศทีม่อีตร อ กร AD 

เฉพ ร ย เช่น หลกฐ นผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 58
ผูส้ง่ออกจ กต่ งปร เทศหรอืผูผ้ลติสนิค้ ในต่ ง
ปร เทศร ยใดซึง่มไิดส้ง่สนิค้ ทุม่ตล ดเข้ ม ใน
ช่วงร หว่ งก รพิจ รณ ตอบโต้ก รทุ่มตล ด 
อ จขอให้ทบทวนก รเรียเก็บอ กรตอบโต้ก ร
ทุม่ตล ดสำ หรบตนเองเปน็ก รเฉพ ร ยได ้แต่
ผูข้อทบทวนตอ้งพสิจูนว์่ ตนไมม่คีว มเกีย่วขอ้ง
กบผู้ส่งออกสินค้ จ กต่ งปร เทศหรือผู้ผลิต
สินค้ ในต่ งปร เทศซึ่งอยู่ในบงคบถูกเรียกเก็บ
อ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดดงกล่ ว ......

Article 9.5
If a product is subject to anti-dumping duties 
in an importing Member, the authorities 
shall promptly carry out a review for the 
purpose of determining individual margins of 
dumping for any exporters or producers in 
the exporting country in question who have 
not exported the product to the importing 
Member during the period of investigation, 
provided that these exporters or producers 
can show that they are not related to any of 
the exporters or producers in the exporting 
country who are subject to the anti-dumping 
duties on the product. Such a review shall 
be initiated and carried out on an accelerated 
basis, compared to normal duty assessment 
and review proceedings in the importing 
Member. .....
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ก�รขอคืนอ�กรตอบโต้ก�รทุ่มตล�ด 
(Refund) ต�มม�ตร� 59

ผู้นำ เข้ ส ม รถยื่นขอคืนอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดได้หรือไม่  

แล ในกรณีใดบ้ ง

- ผู้นำ เข้ สินค้ ทุ่มตล ดส ม รถยื่นขอคืนอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดได้ 

ต มม ตร  59 แห่ง พ.ร.บ. ก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด  ห กส ม รถพิสูจน์

ได้ว่ ไม่มีส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ด หรือส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดลดลงต่ำ

กว่ ที่ใช้บงคบ

- ยื่นคำ ขอภ ยใน 6 เดือนนบแต่วนชำ ร อ กร AD

- ผู้ยื่นคำ ขอกรอกคำ ขอต มแบบ ปร. 5

- เหตุผลในก รยื่นคำ ขอ คือ 

 ก.  ไม่มีส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดของแต่ล ธุรกรรม หรือ

 ข.  ส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ดของแต่ล ธุรกรรมต่ำ กว่ อ กรตอบโต้

ก รทุ่มตล ดที่ใช้บงคบ

ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ก�รตอบโต้ก�รทุ่มตล�ดฯ Anti-dumping Agreement (ADA)

ม�ตร� 59
ผู้นำ เข้ อ จขอคืนอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ด 
ในขณ หนึ่งขณ ใดได้ถ้ ผู้น้นพิสูจน์ได้ว่ ไม่มี
ส่วนเหลื่อมก รทุ่มตล ด หรือส่วนเหลื่อม 
ก รทุ่มตล ดลดลงต่ำ กว่ อ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ด 
ที่ใช้บงคบ

ก รขอคืนอ กรต มวรรคหนึ่งต้องยื่นคำ ขอ 
ตอ่คณ กรรมก รภ ยในหกเดอืนนบแตว่นชำ ร
อ กรดงกล่ ว

Article 9.3.2
When the amount of the antidumping duty is as-
sessed on a prospective basis, provision shall be 
made for a prompt refund, upon request, of any 
duty paid in excess of the margin of dumping. A 
refund of any such duty paid in excess of the actual 
margin of dumping shall normally take place within 
12 months, and in no case more than 18 months, 
after the date on which a request for a refund, 
duly supported by evidence, has been made by an 
importer of the product subject to the antidumping 
duty. The refund authorized should normally be 
made within 90 days of the abovenoted decision.

Article 9.3.3
In determining whether and to what extent a 
reimbursement should be made when the export 
price is constructed in accordance with paragraph 3 
of Article  2, authorities should take account of 
any change in normal value, any change in costs 
incurred between importation and resale, and any 
movement in the resale price which is duly reflected 
in subsequent selling prices, and should calculate 
the export price with no deduction for the amount of 
antidumping duties paid when conclusive evidence 
of the above is provided.
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สรุปก�รทบทวนประเภทต่�งๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย ก�รทบทวน แบบคำ�ขอ
Link สำ�หรับ 
Download 
แบบคำ�ขอ

ผู้ผลิต
ภ ยในปร เทศ

ม ตร  56
ม ตร  57

ปร. 2
ปร. 3

เข้ ไปที่เวปไซต์ของ
กองปกป้องแล ตอบโต้
ท งก รค้  กรมก รค้

ต่ งปร เทศ
 

http://btir.dft.go.th 
โดยเลือกเมนู 
ม ตรก ร AD    

แบบคำ ขอ

ผู้นำ เข้
ม ตร  56
ม ตร  59

ปร. 2
ปร. 5

ผู้ส่งออก
ม ตร  56
ม ตร  58

ปร. 2
ปร. 4
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วิธีเข้�เวปไซต์เพื่อด�วน์โหลดแบบคำ�ขอ

เลือกแบบคำ ขอที่ต้องก ร Download

เลือก “ม�ตรก�ร AD” ที่แถบเมนูสีน้ำ เงิน แล เลือกแถบเมนู “แบบคำ�ขอ”



แกต้า่ง
(ทำ�อย่�งไร? เมื่อถูกกล่�วห�ว่�ไปทุ่มตล�ด)
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้�ไปข�ยในประเทศต่�งๆ  
ทั่วโลก ดังนั้น ในบ�งกรณี ผู้ส่งออกไทยอ�จถูกประเทศผู้นำ�เข้�
กล�่วห�ว่�สินค้�ที่ส่งออกจ�กไทยไปทุ่มตล�ดในประเทศนั้นๆ 

ทำ�ให้อุตส�หกรรมภ�ยในของเข�ได้รับคว�มเสียห�ย

เมื่อท่ นได้รบแจ้งจ กปร เทศผู้นำ เข้ ว่ มีก รฟ้อง 

ทุ่มตล ดแล เปิดก รไต่สวน อย่ ได้นิ่งนอนใจ 

เป็นอนข ดสิ่งสำ คญที่ต้องทำ ในอนดบแรกคือ

ทำ คว มเข้ ใจเสียก่อนว่ ก รทุ่มตล ดคืออ ไร  

ก รทุ่ มตล ดหม ยถึ งก รที่ ผู้ ผลิ ตสินค้ ใน 

ต่ งปร เทศข ยสินค้ ให้ผู้ซื้อในร ค ต่ำ กว่ ที่

ข ยในปร เทศตนเองแล ก่อให้เกิดคว มเสียห ย 

กบอุตส หกรรมภ ยในของปร เทศผู้นำ เข้  แล

ห กปร เทศผู้นำ เข้ ได้ดำ เนินก รไต่สวนแล้วพบว่

สินค้ ส่งออกของท่ นทุ่มตล ดจริง ปร เทศผู้นำ

เข้ ส ม รกำ หนดภ ษีตอบโต้ก รทุ่มตล ด หรือ

ภ ษเีอดกีบสนิค้ ของท่ นเปน็ร ย เวล ไมเ่กนิ 5 ป ี 

ส่งผลให้สินค้ ของท่ นมีร ค สูงขึ้น จนอ จทำ ให้

ไม่ส ม รถแข่งขนกบสินค้ จ กปร เทศอื่นๆ ได้  

แล สูญเสียตล ดในปร เทศน้นๆ ไปในที่สุด

ไดข้่ วว่ สนิค้ สง่ออกของผมโดนฟอ้งทุม่ตล ดเพร

ทำ ใหอ้ตุส หกรรมภ ยในของปร เทศผูน้ำ เข้ เสยีห ย 

แล จ ถูกเก็บภ ษีเอดี แปลว่ อ ไร
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ฟังดูแล้วยุ่งย กซบซ้อน เสียเวล จงเลย

ห กท่ นไม่รีบแก้ข้อกล่ วห แล ให้คว มร่วมมือ 

แก่รฐบ ลของปร เทศผู้นำ เข้ อย่ ง เต็มที่แล้ว  

ท่ นอ จถูกเรียกเก็บอ กรตอบโต้ก รทุ่มตล ดหรือ

อ กร AD ในอตร ที่สูงเกินคว มเป็นจริงได้ 

ไม่อย กสูญเสียตล ดส่งออก 

จ ต้องทำ อย่ งไรถ้ โดนฟ้อง

เริ่มแรก ขอให้แสดงเจตจำ นงในก รเข้ ร่วมกร บวนก ร

ไต่สวนต่อหน่วยง นที่รบผิดชอบในก รไต่สวนของ 

ปร เทศผู้นำ เข้  เพื่อศึกษ แบบคำ ขอที่อุตส หกรรม

ภ ยในของปร เทศผู้นำ เข้ ยื่นฟ้องทุ่มตล ดสินค้  

ของท่ น แล ตรวจสอบคว มถูกต้องของข้อมูล รวมท้ง 

จดทำ ข้อโต้แย้งเพื่อแก้ข้อกล่ วห ต่อไป

จ กน้น ศึกษ กฎร เบียบแล กร บวนก รไต่สวนของปร เทศผู้นำ เข้ เพื่อว งแผน 

ก รดำ เนินก รในข้นต่อไป แล เพื่อพิจ รณ คว มจำ เป็นในก รจดจ้ งทน ยที่ปรึกษ  

เพือ่ดำ เนนิก รแทน กฎร เบยีบของทกุปร เทศ รวมทง้ของปร เทศไทยเอง จ สอดคลอ้ง

กบหลกก รของคว มตกลงว่ ด้วยม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดขององค์ก รก รค้ โลก

หรือ WTO แล กร บวนก รจ คล้ ยคลึงกน 
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แบบสอบถ มคืออ ไร แล ปร กอบด้วยอ ไรบ้ ง

เมื่อเปิดก รไต่สวนแล้ว รฐบ ลของปร เทศผู้นำ เข้ จ ส่งแบบสอบถ มให้ท่ น 

เพื่อขอข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกบตวท่ นแล สินค้ ที่ถูกฟ้อง แบบสอบถ มจึงมี

ลกษณ เป็นเอกส รท งร ชก รชนิดหนึ่งที่จ รวบรวมคำ ถ มต่ งๆ แล จ ร บุ

วนที่ที่ชดเจนที่ท่ นจ ต้องตอบแล จดส่งแบบสอบถ มน้นกลบคืนให้กบรฐบ ล

ปร เทศผู้นำ เข้  โดยสำ หรบบ งปร เทศ ท่ นจำ เป็นต้องตอบแบบสอบถ มเป็น

ภ ษ ร ชก รของปร เทศน้นๆ ด้วย

แบบสอบถ มโดยทว่ไปจ แบง่เปน็สว่นๆ โดยแตล่ สว่นจ ขอขอ้มลู

ที่แตกต่ งกนไป ซึ่งโดยท่วไปแล้ว แบบสอบถ มจ ขอข้อมูลเกี่ยว

กบตวท่ น เช่น ชื่อ ที่อยู่ รูปแบบบริษท ลกษณ บญชีของบริษท 

เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกบสินค้  เช่น ลกษณ ของสินค้ ที่ถูกฟ้อง 

ปริม ณก รผลิต ปริม ณก รบริโภคในปร เทศ เป็นต้น นอกจ กนี้  

ข้อมูลที่สำ คญเพื่อดูว่ มีก รทุ่มตล ดหรือไม่ คือ ร ค ข ยของ

สินค้ ในปร เทศไทย ร ค ส่งออกของสินค้  แล ต้นทุนก รผลิต

ทำ�อย่�งไรเมื่อท�่นถูกฟ้องทุ่มตล�ด
เมือ่ท่ นถกูฟอ้งทุม่ตล ด ปร เทศผูน้ำ เข้ จ ดำ เนนิก รต มกร บวนก รทีค่ล้ ยคลงึ

กบกร บวนก รไต่สวนของปร เทศไทย รฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้ จ ปร ก ศเปิด 

ก รไต่สวนแล จ ส่งแบบสอบถ ม หรือ Questionnaire เพื่อให้ท่ นให้ข้อมูล 

ข้อเท็จจริง แล อ จจ มีแบบสอบถ มฉบบเพิ่มเติมให้ท่ นตอบอีกหล ยคร้ง  

นอกจ กนีอ้ จสง่เจ้ หน้ ทีเ่ดนิท งม เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีบ่รษิทของท่ น ทง้นี ้ห ก 

ท่ นตดสินใจจ้ งทน ยที่ปรึกษ เพื่อดำ เนินก รแทน ทน ยจ ตอบแบบสอบถ ม

แทนตวท่ นเอง  
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ข้อมูลดูเยอ แย  ยุ่งย ก ซบซ้อน

ถงึมเีวล แตก่ย็ุง่ย ก ห กไมต่อบแบบสอบถ ม

จ เกิดอ ไรขึ้น

ถ้ ตอบ แตป่รบแตง่ขอ้มลูหรอืขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง จ มผีลกร ทบอ ไรหรอืไม่

ถูกต้อง แบบสอบถ มฉบบแรกจ สอบถ มข้อมูลโดยล เอียดเพื่อใช้

ในก รคำ นวณอตร อ กร AD ห กท่ นเห็นว่ ไม่ส ม รถตอบทน

ภ ยในเวล ที่กำ หนด ท่ นส ม รถขอขย ยร ย เวล ได้ โดยชี้แจง

เหตุผลแล รีบติดต่อไปยงรฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้ แต่เนิ่นๆ พร้อม

ร บุร ย เวล ที่ท่ นต้องก รขอให้ชดเจน  ท้งนี้ ขึ้นอยู่กบดุลยพินิจ

ของรฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้ ว่ จ ขย ยเวล ให้ท่ นหรือไม่ แล กี่วน

ท่ นควรให้คว มร่วมมือในก รให้ข้อมูลแล ตอบ

แบบสอบถ มของหน่วยง นที่รบผิดชอบในก รไต่สวน

ให้สมบูรณ์ภ ยในร ย เวล กำ หนด เพื่อป้องกนไม่ให้

ปร เทศผู้นำ เข้ ใช้ข้อมูลเท่ ที่มีอยู่ในก รกำ หนดอตร

อ กร AD ที่สูงเกินคว มเป็นจริง

แบบสอบถ มจ ปร กอบด้วยข้อมูลหล ยส่วน แล บ งคร้งท่ นอ จเห็นว่  

มีก รถ มข้อมูลที่ซ้ำ กนไปม  ซึ่งจุดปร สงค์หลกในก รทำ เช่นนี้ คือ ก รตรวจ

เชค็ว่ ขอ้มลูเหล่ นน้ตรงกนหรอืไม ่ห กท่ นใหข้อ้มลูไมต่รงกน รฐบ ลปร เทศ

ผู้นำ เข้ จ ส่งแบบสอบถ มฉบบเพิ่มเติมเพื่อให้ท่ นตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ง  

แล จ ทำ เช่นนี้จนกว่ จ พอใจ ห กเมื่อเปิดโอก สให้ท่ นได้แก้ไขข้อมูลแล้ว 

แต่ยงไม่ตรงกนอีก รฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้ อ จปฏิเสธไม่เชื่อถือข้อมูลของท่ น 

แล ใช้ข้อมูลเท่ ที่มีอยู่ในก รกำ หนดอตร อ กร AD ที่สูงเกินคว มเป็นจริง  

ซึ่งถือเป็นอตร ลงโทษ
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นอกจ กนี้ เมื่อท่ นให้ข้อมูลต มแบบสอบถ มแล้ว รฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้  

ส ม รถส่งเจ้ หน้ ที่ม ขอตรวจสอบข้อมูลดงกล่ วที่บริษทของท่ นได้ หรือ  

ที่เรียกว่ ก รม  Verify ข้อมูล โดยรฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้ จ แจ้งกำ หนดก ร 

ลว่งหน้  พรอ้มทง้ร บขุอ้มลูแล เอกส รทีท่่ นตอ้งจดเตรยีมให ้แล จ สุม่ตรวจ

ข้อมูลแล เอกส รอีกจำ นวนหนึ่ง

ในก รตอบแบบสอบถ ม ต้องให้ข้อมูลในลกษณ ใด

ถึงจ เป็นปร โยชน์ม กที่สุด

เพร ก รทุ่มตล ด หม ยถึง ก รที่ผู้ผลิตสินค้ ในต่ งปร เทศ 

ข ยสินค้ ให้ผู้ซื้อในร ค ต่ำ กว่ ที่ข ยในปร เทศตนเอง ดงน้น  

ห กส ม รถแสดงให้เห็นว่ ร ค ส่งออกสูงกว่ ร ค ข ยในปร เทศ 

แล ต้นทุนก รผลิตมีร ค สมเหตุสมผลส ม รถตรวจสอบได้ ก็มี 

คว มเป็นไปได้สูงว่ ไม่มีก รทุ่มตล ด หรือ ห กมี อ จได้รบอตร

อ กร AD ที่ต่ำ  โดยห กเมื่อคำ นวณแล้วมีอตร ต่ำ กว่  2% ก็จ ได้รบ 

ก รยกเว้นไม่ถูกเรียกเก็บอ กร AD หรือที่เรียกว่  de minimis

สิ่งสำ คญที่สุดในก รแก้ต่ งเมื่อสินค้ ส่งออกของท่ นถูกฟ้องทุ่มตล ด คือก รให้คว ม

ร่วมมือกบรฐบ ลปร เทศผู้นำ เข้  ไม่ว่ จ เป็นก รตอบแบบสอบถ ม หรือก รม  Verify 

ขอ้มลูของเจ้ หน้ ที ่เนือ่งจ กจ ทำ ใหร้ฐบ ลของปร เทศผูน้ำ เข้ ไมม่ขีอ้อ้ งในก รกำ หนด 

อ กร AD ดีในอตร ลงโทษกบสินค้ ของท่ น

ท่ นส ม รถปฏิเสธไม่ต้อนรบเจ้ หน้ ที่ที่จ ม  Verify 

ข้อมูลได้ แต่จ เป็นก รเปิดโอก สให้รฐบ ลปร เทศ 

ผู้นำ เข้ ใช้ข้อมูลเท่ ที่มีอยู่แล กำ หนดอตร ลงโทษ 

กบสินค้ ส่งออกของท่ น ดงน้น ขอแน นำ ให้ท่ นให้

คว มร่วมมืออย่ งเต็มที่ แต่ห กพิจ รณ ดูแล้วว่ ข้อมูล

แล เอกส รบ งอย่ งไม่เกี่ยวข้องกบก รฟ้องทุ่มตล ด 

ท่ นส ม รถขอคำ ชี้แจงแล พิจ รณ คว มเหม สม 

ว่ ควรปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเหล่ น้นหรือไม่
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สิทธิของผู้ส่งออกไทยที่ถูกฟ้องทุ่มตล�ด
นอกจ กผูส้ง่ออกไทยควรใหค้ว มรว่มมอืในก รใหข้อ้มลูต มแบบสอบถ มแล ใน

ก ร Verify แล้ว ท่ นจำ เป็นต้องรกษ สิทธิของท่ นตลอดกร บวนก รไต่สวน แล  

ตลอดร ย เวล ก รใช้ม ตรก ร เพื่อรกษ ผลปร โยชน์ท งก รค้ ของท่ น  

โดยกฎหม ยของแต่ล ปร เทศจ กำ หนดสิทธิพื้นฐ นของท่ นภ ยใต้หลกเกณฑ์

ของคว มตกลงว่ ด้วยม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดของ WTO 

สินค้ ผมถูกฟ้องทุ่มตล ด

เป็นคร้งแรก ผมมีสิทธิอ ไรบ้ ง

เ มื่ อ มี ก ร ป ร ก ศ เ ปิ ด ก ร ไ ต่ ส ว น  

ท่ นส ม รถขอแบบคำ ขอที่อุตส หกรรม

ภ ยในของปร เทศผูน้ำ เข้ ยืน่ฟอ้งทุม่ตล ด

สินค้ ของท่ น แล ตรวจสอบคว มถูกต้อง

ของข้อมูล รวมท้งจดทำ ข้อโต้แย้งเพื่อแก้ 

ข้อกล่ วห ต่อไป

เมื่อรฐบ ลของปร เทศผู้นำ เข้ ส่งแบบสอบถ มเพื่อให้ท่ นตอบ  

ท่ นมีสิทธิขอขย ยเวล ดำ เนินก รในเรื่องดงกล่ วแล ท่ นเองที่เป็น 

ผู้เห็นชอบในก รเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลข่ วส รลบในแบบสอบถ ม

ห กมกี รปร ก ศผลขน้ตน้แล มกี รใชม้ ตรก รชว่คร ว โดยใหเ้รยีกเกบ็อ กร AD ชว่คร ว 

ท่ นส ม รถขอร ยล เอยีดทีเ่กีย่วกบขอ้เทจ็จรงิทีใ่ชเ้ปน็ฐ นในก รกำ หนดม ตรก รชว่คร ว

ได้ แล ส ม รถเสนอทำ คว มตกลงด้ นร ค  (Price Undertaking)* กบรฐบ ลของปร เทศ

ผู้นำ เข้ เพื่อไม่ให้สินค้ ส่งออกของท่ นถูกเรียกเก็บภ ษีเอดี โดยกร บวนก รดงกล่ ว 

อ จแตกต่ งกนไปต มแต่ล ปร เทศ

ในร หว่ งก รไต่สวน ท่ นส ม รถร้องขอให้มีก รปร ชุมร่วมกนร หว่ งผู้มีส่วนได้เสีย  

(อุตส หกรรมภ ยใน ผู้ส่งออก แล ผู้นำ เข้ ) หรือ Hearing เพื่อแสดงคว มเห็นแล  

ข้อโต้แย้งของแต่ล ฝ่ ย แล ส ม รถขอดูข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นคว มลบที่เกี่ยวข้อง

กบก รไต่สวนได้ ในท งกลบกน เมื่อรฐบ ลของปร เทศผู้นำ เข้ เปิดให้มีก ร Hearing  

ท่ นควรเข้ ร่วมกร บวนก รดงกล่ วในทุกข้นตอนของกร บวนก รไต่สวนเพื่อรกษ ผล

ปร โยชน์ท งก รค้ ของท่ น

เมื่อมีปร ก ศผลข้นสุดท้ ยแล ท่ นไม่พึงพอใจกบผลก รไต่สวนดงกล่ ว ท่ นส ม รถ

ดำ เนินก รฟ้องร้องต มกร บวนก รภ ยใต้กฎหม ยภ ยในปร เทศของผู้นำ เข้ น้นๆ ได้

เปิดไต่สวน

ส่งแบบสอบถ�ม

ประก�ศผล
ขั้นต้น

ประก�ศผล
ขั้นสุดท้�ย 
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สินค้ ส่งออกถูกเรียกเก็บอ กร AD แล้ว ผมส ม รถเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขอ ไรได้บ้ ง

นอกจ กสิทธิพื้นฐ นในก รปกป้องผลปร โยชน์ของท่ นแล้ว ท่ นยงมีสิทธิ

ในก รขอทบทวนม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ดได้ เมื่อมีก รปร ก ศผล 

ม ตรก รตอบโตก้ รทุม่ตล ดจ มอี ยไุมเ่กนิ 5 ป ีโดยในแตล่ ป ีท่ นส ม รถ

ยื่นขอทบทวนอตร อ กร AD ของท่ นได้ หรือที่เรียกว่  Interim Review หรือ 

Administrative Review  

ในก รทบทวนชนิดนี้ ท่ นจำ เป็นต้องให้คว มร่วมมือ 

โดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต มแบบสอบถ มเพื่อนำ ม

คำ นวณอตร อ กร AD ใหม่ แล ห กข้อมูลแสดงว่ ไม่มี

ก รทุม่ตล ดแลว้ ท่ นอ จไดร้บก รยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภ ษี

จนกว่ จ มีก รทบทวนคร้งใหม่

มีก รทบทวนอีกชนิดหนึ่งสำ หรบผู้ส่งออกร ยใหม่ หรือที่เรียกว่  New shipper 

หรือ Newcomer Review ในกรณีนี้ ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งสินค้ ที่ถูกฟ้องทุ่มตล ด 

ในช่วงร ย เวล ไต่สวน (Period of Investigation: POI) แต่ม ภ ยหลงต้องก รส่ง 

สินค้ ออกไป ทำ ให้ไม่มีอตร อ กร AD เฉพ ตนแล ถูกเรียกเก็บในอตร อื่นๆ  

ที่มกจ เป็นอตร ที่สูง ดงน้น ห กผู้ส่งออกส ม รถพิสูจน์ได้ว่ ไม่มีก รส่งออก 

สินค้ ที่ถูกฟ้องทุ่มตล ดไปยงปร เทศผู้นำ เข้ ในช่วงร ย เวล ดงกล่ วแล  

ใหค้ว มรว่มมอืในก รตอบแบบสอบถ มกส็ ม รถขออตร อ กร AD เฉพ ตนได้
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บทบ�ทของกรมก�รค้�ต่�งประเทศ
กรมก รค้ ต่ งปร เทศในฐ น หน่วยง นของรฐผู้รบผิดชอบเกี่ยวกบม ตรก ร

ตอบโต้ก รทุ่มตล ดส ม รถช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ถูกฟ้องทุ่มตล ดได้ โดยส ม รถ

ให้คำ ปรึกษ แล แน นำ ในทุกข้นตอนของกร บวนก รไต่สวน 

สินค้ ส่งออกถูกฟ้องทุ่มตล ด รฐบ ลช่วยอ ไรผมได้บ้ ง

กองปกป้องแล ตอบโต้ท งก รค้  กรมก รค้ ต่ งปร เทศ 

กร ทรวงพ ณิชย์ เป็นหน่วยง นรฐผู้รบผิดชอบเกี่ยวกบ

ม ตรก รตอบโต้ก รทุ่มตล ด ห กท่ นถูกฟ้องทุ่มตล ด

ส ม รถม ติดต่อขอคำ ปรึกษ ได้ในทุกข้นตอน ไม่ว่ จ

เป็นในช่วงแรก ห กท่ นต้องก รร ยชื่อบริษทที่ปรึกษ  

ด้ นกฎหม ยที่มีปร สบก รณ์เกี่ยวกบม ตรก รตอบโต้ 

ก รทุ่มตล ดของปร เทศต่ งๆ กรมก รค้ ต่ งปร เทศ

ส ม รถแน นำ แล ให้ร ยชื่อที่ปรึกษ เหล่ นี้ได้

แต่ห กท่ นพิจ รณ แล้ว เห็นว่ ไม่จำ เป็นต้องจ้ งที่ปรึกษ

กฎหม ย แล ท่ นตอ้งก รดำ เนนิก รทง้หมดเอง กรมก รค้

ต่ งปร เทศส ม รถใหค้ำ แน นำ ในก รตอบแบบสอบถ มได้

นอกจ กนี้ ห กเมื่อท่ นตอบแบบสอบถ มไปแล้ว รฐบ ล

ปร เทศผู้นำ เข้ ที่ฟ้องทุ่มตล ดสินค้ ของท่ น ต้องก ร 

ม ตรวจสอบข้อมูลที่บริษทของท่ น ท่ นส ม รถขอให้ 

เจ้ หน้ ที่ของกรมก รค้ ต่ งปร เทศเข้ ร่วมในก รตรวจ

สอบข้อมูลดงกล่ วในฐ น ผู้สงเกตก รณ์ได้

แล ตลอดร ย เวล ในก รไต่สวนแล ก รใช้ม ตรก ร กรมก รค้  

ต่ งปร เทศส ม รถทำ หนงสอืถงึรฐบ ลปร เทศผูน้ำ เข้ ทีฟ่อ้งทุม่ตล ด

สินค้ ของท่ น เพื่อสนบสนุนข้อมูลหรือข้อโต้แย้งของท่ นได้
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อ กรที่เก็บได้จ เหมือนภ ษีนำ เข้  คือ จ เก็บเข้ กร ทรวง 

ก รคลงแล นำ ม ใช้จ่ ยในก รบริห รร ชก รแผ่นดินแล  

ไม่ส ม รถนำ ออกม ใช้เป็นอย่ งอื่นได้ นอกจ กนี้ เคยมี 

คำ ตดสินจ ก WTO ว่ ก รนำ อ กรม คืนให้กบผู้ผลิตที่เป็น 

ผู้ฟ้องทุ่มตล ดถือเป็นก รชกนำ ให้มีก รฟ้องทุ่มตล ดม กขึ้น

แล ขดกบคว มตกลง

รฐบ ลไทยก็ฟ้องทุ่มตล ดสินค้ นำ เข้ จ กปร เทศ

อื่นเหมือนกน นำ อ กร AD ที่เก็บได้จ กส่วนนี้ม เป็น 

เงินช่วยเหลือได้หรือไม่
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ก�รติดต�มข่�วส�รก�รฟ้องทุ่มตล�ด
สิ่งสำ คญที่จ ทำ ให้ท่ นส ม รถเตรียมตวให้พร้อมเมื่อถูกฟ้องทุ่มตล ด คือ  

ก รตดิต มข่ วส รของปร เทศผูน้ำ เข้ สนิค้ ของท่ นอย่ งสม่ำ เสมอ โดยชอ่งท ง

ที่ง่ ยที่สุด คือ ผ่ นเว็บไซต์ต่ งๆ ดงนี้

อ�เซียน

Tariff Commission -  http://www.tariffcommission.gov.ph/anti-dum1.html

ฟิลิปปินส์

ม�เลเซีย

อินโดนีเซีย

Ministry of International Trade and Industry - http://www.miti.gov.my/

Ministry of Trade - http://kadi.kemendag.go.id/
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National Tariff Commission - http://www.ntc.gov.pk/

Bureau of Fair Trade for Imports & Exports - http://gpj.mofcom.gov.cn

Korea Trade Commission - http://www.ktc.go.kr/en

Ministry of Commerce - http://www.commerce.nic.in/

เอเซีย

ป�กีสถ�น

อินเดีย

จีน

เก�หลี
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อเมริก�เหนือ 

Canadian International Trade Tribunal: CITT - Dumping and Subsidizing - 

http://www.citt.gc.ca/

US Import Administration Department of Commerce - http://www.trade.gov/ia

US International Trade Commission - http://www.usitc.gov/

สหรฐอเมริก�

แคน�ด�
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อเมริก�ใต้

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia - 
http://www.mincomercio.gov.co/

National Institute for Defense Competition and the Protection of Intel-
lectual Property (INDECOPI) - http://www.indecopi.gob.pe/ 

Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Dis-
torsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas -
 http://www.cndp.cl/

Comisión Nacional de Comercio Exterior - http://www.cnce.gov.ar/

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -  
http://www.desenvolvimento.gov.br/

Colombia

โคลอมเบีย

เปรู

ชิลี

บร�ซิล

อ�ร์เจนติน�
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องค์ก�รรฐอเมริกน - SICE - Competent Investigating Authorities in Organization of 
American Countries - http://www.sice.oas.org/antidumping/cmtath.asp

แอฟริก�ใต้ : Department Trade and Industry - http://www.dti.gov.za/

สหภ�พยุโรป - http://ec.europa.eu/trade

ตุรกี : Ticaret Politikası Savunma Araçları - http://www.tpsa.gov.tr/

ออสเตรเลีย : Anti-dumping Commission - http://www.adcommission.gov.au

นิวซีแลนด์ : Ministry of Business, Innovation & Employment - http://www.med.govt.
nz/business/trade-tariffs/trade-remedies

ห�กท่�นต้องก�รทร�บข้อมูลเพ่ิมเติม ส�ม�รถสอบถ�ม 
ร�ยล เอียดได้ท่ีกองปกป้องแล ตอบโต้ท�งก�รค้� กรมก�รค้� 
ต่�งปร เทศ โทร. 02-547- 5082 - 83 โทรส�ร 02-547-4741 
แล ส�ยด่วน 1385 หรือจ�กเว็บไซต์กรมก�รค้�ต่�งปร เทศ  
www.dft.go.th โดยคล๊ิกท่ีเว็บแบนเนอร์ “ม�ตรก�ร AD/CVD/SG 
 สำ�นกปกป้องแล ตอบโต้ท�งก�รค้�”

อื่นๆ
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