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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคําขอทบทวนความจําเปน 

ในการตออายุการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 
 

 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนภายใตพระราชบัญญัติการตอบโต
การทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีมติเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาในการยื่นคําขอทบทวนความจําเปน
ในการตออายุการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนตามมาตรา   ๕๗   แหง
พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียดําเนินการย่ืนคําขอโดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาทันตอสถานการณและมี
ระยะเวลาเพียงพอ  ที่คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนจะสามารถดําเนินการ
พิจารณาคําขอใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 
ในแตละกรณี 

คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนจึงออกประกาศกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคําขอทบทวนความจําเปนในการตออายุการใชมาตรการตอบโตการทุม
ตลาดและการอุดหนุนตามมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึง
สินคาจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกรณีที่บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงทาํการแทนอุตสาหกรรมภายในมีความประสงค
จะขอใหมีการทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป  โดยเห็นวาหากยุติการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาด  จะทําใหมีการทุมตลาดตอไปหรือทําใหการทุมตลาดฟนคืนมาอีก  ใหบุคคล
หรือคณะบุคคลดังกลาวย่ืนคําขอลวงหนาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนระยะเวลาการเรียกเก็บอากรตอบโต
การทุมตลาดจะสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ตองไม ย่ืนลวงหนาเกินหกเดือน   เวนแตในกรณีมี เหตุจําเปน  
คณะกรรมการอาจพิจารณาคําขอตามควรแกกรณี 

ขอ ๒ คําขอตามขอ  ๑  จะตองมีเอกสารหลักฐานแสดงวาหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต  
การทุมตลาดจะทําใหมีการทุมตลาดตอไปหรือทําใหการทุมตลาดฟนคืนมาอีก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกริกไกร  จีระแพทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน 
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