
ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

กำรด ำเนินมำตรกำรปกป้องและ
มำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ



Section 232 
(National 
Security)

• สินค้ำเหล็ก
• สินค้ำอลูมิเนียม

Section 201 
(Safeguard)

• สินค้ำเซลลแ์สงอำทิตย์ (Crystalline Silicon 
Photovoltaic Cells and Modules)

• สินค้ำเครื่องซักผ้ำ (Large Residential Washers)

Antidumping (AD) 
& Countervailing 

Duty (CVD) 

• สินค้ำกรดซิทริกและเกลอืซิเทรต (Citric Acid and Certain 
Citrate Salts)

สินค้ำที่ถูกเปิดไต่สวนภำยใต้มำตรกำรปกป้องและมำตรกำร
เยียวยำทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ
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สินค้ำเหล็ก
• 19 เมษายน 2560 DOC ประกาศเปิดไต่สวน 
• 24 พฤษภาคม 2560 DOC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ 
• 31 พฤษภาคม 2560 DOC ปิดรับการยื่นความคิดเห็น
• 30 มิถุนายน 2560 DOC เสนอรายงานผลการไต่สวน 

สินค้ำอลูมิเนียม
• 26 เมษายน 2560 DOC ประกาศเปิดไต่สวน 
• 22 มิถุนายน 2560 DOC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ
• 23 มิถุนายน 2560 DOC ปิดรับการยื่นความคิดเห็น 
• 30 มิถุนายน 2560 DOC เสนอรายงานผลการไต่สวน 

มำตรำ 232 ให้อ านาจรัฐมนตรีว่ากระทรวง
พาณิชย์ (DOC) เปิดการไต่สวนเอง (Self-initiate) 
ส าหรับการน าเข้าสินค้าที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม 
(Threat) ต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในกรณีที่
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เห็นว่าการน าเข้าสินค้าที่
อยู่ภายใต้การไต่สวนก่อให้เกิดภัยคุกคามข้างต้น 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถใช้อ านาจในการ
เจรจาต่อรองเพื่อลดหรือจ ากัดการน าเข้าสินค้า
ดังกล่าว หรือ ใช้มาตรการอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ในการปรับการน าเข้าสินค้านั้นๆ เพื่อจะไม่ให้ก่อภัย
คุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ

SECTION 232
(NATIONAL SECURITY)

กรอบระยะเวลำที่ส ำคัญในกำรเปิดไต่สวนภำยใต้มำตรำ 232

กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เลื่อนกำรเสนอรำยงำนกำรไต่สวนออกไป
อย่ำงไม่มีก ำหนดแน่ชัดจำกเดิมที่ก ำหนดไว้ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
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มำตรำ 201 เป็นมาตรการปกป้อง (Safeguard) 
ต่อสินค้าที่การน าเข้าเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งการเยียวยา
อาจเป็นในลักษณะของการเพิ่มภาษีน าเข้า การ
ก าหนดโควตา หรือก าหนดปริมาณน าเข้า เพื่อ
คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้  มาตรา 201 มีข้อจ ากัดโดยเป็น
มาตรการชั่วคราวที่มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดและใช้
บังคับเป็นรายสินค้าที่น าเข้าจากทุกประเทศ โดย
การเปิดไต่สวนภายใต้มาตรา 201 อยู่ภายใต้
อ านาจของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่าง
ประเทศ (USITC)

SECTION 201
(SAFEGUARD)

กำรพิจำรณำในส่วนของควำมเสียหำย (Injury Determination)
• 23 พฤษภาคม 2560 USITC ประกาศเปิดไต่สวน
• 15 สิงหาคม 2560 USITC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ
• 22 กันยายน 2560 USITC ประกาศผลการพิจารณาในส่วนของความเสียหาย 

* USITC ตัดสินว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำเซลล์แสงอำทิตย์ท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยในของสหรัฐฯ (affirmative determination)

กำรพิจำรณำในส่วนของกำรเยียวยำ (Remedy Determination)
• 3 ตุลาคม 2560 USITC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ
• 10 ตุลาคม 2560 ปิดรับ post-hearing briefs
• 31 ตุลาคม 2560 USITC รายงานข้อเสนอแนะในส่วนของการเยียวยา
• 13 พฤศจิกายน 2560 USITC เสนอ Final Report ต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ

* ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ มีระยะเวลำ 60 วัน (ประมำณวันที่ 12 มกรำคม 2561) ในกำรพิจำรณำ
บังคับใช้ข้อเสนอแนะของ USITC และมำตรกำรเยียวยำที่เหมำะสม 

สินค้ำเซลลแ์สงอำทิตย์ 
(Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules)
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กำรพิจำรณำในส่วนของควำมเสียหำย (Injury Determination)
• 13 มิถุนายน 2560 USITC ประกาศเปิดไต่สวน
• 7 กันยายน 2560 USITC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ
• 5 ตุลาคม 2560 USITC ประกาศผลการพิจารณาในส่วนของความเสียหาย 
* USITC ตัดสินว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำสินคือ่งซักผ้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยในของสหรัฐฯ 
(affirmative determination)

กำรพิจำรณำในส่วนของกำรเยียวยำ (Remedy Determination)
• 13 ตุลาคม 2560 ปิดรับค าขอที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะเพื่อให้ความเห็น
• 19 ตุลาคม 2560 USITC เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ
• 26 ตุลาคม 2560 ปิดรับ post-hearing briefs
• 21 พฤศจิกายน 2560 USITC รายงานข้อเสนอแนะในส่วนของการเยียวยา
• 4 ธันวาคม 2560 USITC เสนอรายงาน Final Report ต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
* ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ มีระยะเวลำ 60 วัน (ประมำณวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2561) ในกำรพิจำรณำบังคับใช้ข้อเสนอแนะของ 
USITC และมำตรกำรเยียวยำที่เหมำะสม

สินค้ำเครื่องซักผ้ำ (Large Residential Washers)
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สินค้ำที่อยู่ภำยใต้กำรไต่สวน
• กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and 

Certain Citrate Salts)

กรณีกำรทุ่มตลำด (AD)
• ประเทศที่ถูกฟ้องได้แก่ ไทย เบลเยียม และ

โคลอมเบีย

กรณีกำรอุดหนุน (CVD)
• ประเทศที่ถูกฟ้องได้แก่ ไทย

ANTIDUMPING & 
COUNTERVAILING 
DUTIES

กำรไต่สวนกำรทุ่มตลำด
(AD Investigation)

กำรไต่สวนกำรอุดหนุน
(CVD Investigation)

ยื่นฟ้อง 2 มิถุนายน 2560 2 มิถุนายน 2560

DOC เปิดไต่สวน 22 มิถุนายน 2560 22 มิถุนายน 2560

USITC ประกาศผลการ
พิจารณาเบื้องต้นในส่วนของ
ความเสียหาย (Preliminary)

17 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560

DOC ประกาศผลการพิจารณา
อัตรา AD/CVD เบื้องต้น
(Preliminary)

9 พฤศจิกายน 2560
31 ตุลาคม 2560

DOC ประกาศผลการพิจารณา
อัตรา AD/CVD ขั้นสุดท้าย 
(Final)

23 มกราคม 2561 15 มีนาคม 2561

USITC ประกาศผลการ
พิจารณาขั้นสุดท้ายในส่วนของ
ความเสียหาย (Final)

9 มีนาคม 2560 30 เมษายน 2560

ผลกำรตัดสินพบว่ำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนในสินค้ำกรดซิตริก
และเกลือซิเทรตก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่อุตสำหกรรมภำยในของ
สหรัฐฯ (Affirmative Determination)
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ผลกำรพิจำรณำเบื้องต้นพบว่ำ
ไทยไม่มีกำรอุดหนนุ (Negative 
Determination)


