
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

สินค้าหลอดและทอ่ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหล ี สาธารณรัฐประชาชนจนี  ไต้หวัน   

และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 
พ.ศ.  2564 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี   
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่   
14  กันยายน  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอด 
และท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม   
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก  ไม่เกิน  ๕๐๘  มิลลิเมตร  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 
๗๓๐๕.๓๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๙๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๒๑.๐๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๑๐ 
๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๒๐ 
๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๑  และ  ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๒  รวม  ๑๔  พิกดั  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ในอัตราร้อยละ  11.96  ถึงร้อยละ  51.53  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในอัตราร้อยละ  145.31  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  จากไต้หวัน  ในอัตรา
ร้อยละ  2.38  ถึงร้อยละ  29.04  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ในอัตราร้อยละ  310.74  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  เป็นระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน  2559  
เป็นต้นไป  นั้น   

เนื่องจาก  บริษัท  ไทย-เยอรมัน  โปรดักส์  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  โตโยมิลเลเนียม  
จ ากัด  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ได้ยื่นค าขอ 
ให้พิจารณาทบทวนเพ่ือเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว   ที่มีแหล่งก าเนิดจาก  
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป   
ตามมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า  
จากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕62  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ได้พิจารณาค าขอในการประชุมครั้งที่  7/๒๕64  เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64  โดยวินิจฉัยว่า
ค าขอดังกล่าวมีมูลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า
ดังกล่าว  จะท าให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศ
เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วย 
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เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน   
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕62  และในระหว่าง 
การพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไป
ในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ป ี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕62  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ สินค้าที่ถูกพิจารณา 
สินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมทั้งรีดร้อนและรีดเย็น  ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม

และไม่เป็นวงกลม  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน  ๕๐๘  มิลลิเมตร  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก  
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งได้มีการ
แก้ไขพิกัดศุลกากรใหม่ในปี  2560  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559  ได้แก่  
73053110000  73061110000  73061190000  73062100000  73064011000  
73064019000  73064020011  73064020012  73064020013  73064020014  
73064020015  73064020016  73064020017  73064020018  73064020021  
73064020022  73064020023  73064020024  73064020025  73064020026  
73064020027  73064020028  73064020090  73064030010  73064030020  
73064090011  73064090012  73064090013  73064090014  73064090015  
73064090016  73064090017  73064090018  73064090021  73064090022  
73064090023  73064090024  73064090025  73064090026  73064090027  
73064090028  73064090090  73066110021  73066110022  73066190110  
และ  73066190120  รวม  46  พิกัด 

ข้อ 2 กระบวนการทบทวน 
กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มด าเนินกระบวนการพิจารณาเปิดการทบทวนความจ าเป็นในการ

ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก  
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป   
ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และจะจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือตอบข้อมูลประกอบการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว   
หากผู้มีส่วนได้เสียรายใดที่ไม่ได้รับแบบสอบถามแต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วม
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กระบวนการทบทวนฯ  สามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศ  เพ่ือขอรับ 
แบบสอบถามได้ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้   ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอรับแบบสอบถามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการทบทวนฯ 

ข้อ 3 การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือหรือแจ้งความจ านงขอแถลงการณ์

ด้วยวาจาประกอบการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  
เป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ 4 การขอรับข้อมูลข่าวสารการเปิดทบทวน 
ผู้ใดประสงค์ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอทบทวนดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้อง

และตอบโต้ทางการค้ากรมการค้าต่างประเทศ  เลขที่  563  ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐  ๒๕๔๗  4740  หมายเลขโทรสาร   
๐  ๒๕๔๗  4741  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอข้อมูลขา่วสารใหเ้ปน็ไป  ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์  
เรื่อง  การก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  พ.ศ.  ๒๕6๔  ลงวันที่  
19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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