
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง  การยื่นค าขอให้พิจารณาตอบโตก้ารทุม่ตลาดหรือการอดุหนุน   

ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  ทบทวนมาตรการ  และขอคนือากร 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคสอง  มาตรา  48  และมาตรา  70  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  มาตรา  33  วรรคสาม  
มาตรา  60  มาตรา  71/6  วรรคสาม  และมาตรา  71/19  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การยื่นค าขอให้พิจารณา 
ตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้  ทบทวนมาตรการ  และขอคืนอากร  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  พ.ศ.  2542  

ลงวันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2542   
(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  3)  

พ.ศ.  2543  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2543 
ข้อ 4 การยื่นค าขอดังต่อไปนี้  ให้ยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศตามแบบท้ายประกาศนี้   
(1) ค าขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา  33  วรรคหนึ่ง  

และมาตรา  70  (แบบ  ปร.1) 
(2) ค าขอให้พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

หรือการอุดหนุนตามมาตรา  56  และมาตรา  70  (แบบ  ปร.2) 
(3) ค าขอให้พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับความตกลงเพ่ือระงับการทุ่มตลาด

หรือการอุดหนุนตามมาตรา  48  มาตรา  56  และมาตรา  70  (แบบ  ปร.2  ก) 
(4) ค าขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป

ตามมาตรา  57  และมาตรา  70  (แบบ  ปร.3) 
(5) ค าขอให้พิจารณาทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพ่ือระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป 

ตามมาตรา  48  มาตรา  57  และมาตรา  70  (แบบ  ปร.3  ก) 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(6) ค าขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน  
ส าหรับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตรายใหม่ตามมาตรา  58  และมาตรา  70  (แบบ  ปร.4) 

(7) ค าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา  59  และมาตรา  70  
(แบบ  ปร.5) 

(8) ค าขอให้ด าเนินการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
หรือการอุดหนุนตามมาตรา  71/6  วรรคหนึ่ง  (แบบ  ปร.6) 

(9) ค าขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ือยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
หรือการอุดหนุนตามมาตรา  71/17  (แบบ  ปร.7) 

(10) ค าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนที่ถูกเรียกเก็บจาก 
การขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา  71/18  (แบบ  ปร.8) 

ข้อ 5 การยื่นค าขอตามข้อ  4  ผู้ยื่นค าขอจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร 
พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 6 ในการพิจารณาเสียงสนับสนุนหรือเสียงคัดค้านตามมาตรา  33  วรรคสอง  มาตรา  70  
หรือมาตรา  71/6  วรรคสอง  หากปรากฏว่าอุตสาหกรรมที่ยื่นค าขอเป็นอุตสาหกรรมรายย่อย 
ซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก  การพิจารณาเสียงสนับสนุนหรือเสียงคัดค้าน  แล้วแต่กรณี  
จะด าเนินการโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติก็ได้ 

ข้อ 7 เมื่อกรมการค้าต่างประเทศได้พิจารณาค าขอตามข้อ  4  แล้วพบว่ามีรายละเอียด 
หรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียด 
หรือหลักฐานให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้  ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการให้ครบถ้วน 
และถูกต้องภายใน  4  เดือนนับแต่วันยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ 

หากพ้นก าหนดระยะเวลา  4  เดือนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ยื่นค าขอยังไม่ได้ด าเนินการ 
ให้มีรายละเอียดและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ  และให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า 

ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอใหม่ได้  หากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับค าขอตามข้อ  4  (4)  และ  (5) 
ข้อ 8 ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศจัดให้มีการยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนกิส์  ให้ผู้ยื่นค าขอ

สามารถยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔
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