
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชบุหรือเคลือบดว้ยดบีุกทัง้ชนดิเปน็ม้วนและไม่เป็นม้วน   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี  สาธารณรัฐเกาหล ี ไตห้วนั  และสหภาพยุโรป   
(ฉบับที ่ 3)   

พ.ศ.  2565 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2564  ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2564  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
จากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ภายใต้พิกัด
ศุลกากร  และรหัสสถิติ  จ านวน  15  รายการ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  ในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละกรณี  เป็นระยะเวลา  5  ปี   
โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
โดยไม่รวมถึงสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่ผ่านการเคลือบ   
Lacquering  หรือ  Laminating  หรือ  Printing  เป็นระยะเวลา  6  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับหรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น  ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565   
ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก 
ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน   
และสหภาพยุโรป  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2565  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2565   
ก าหนดให้เรียกเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเขา้สินคา้ดงักล่าว  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  
ซี  ไอ  เอฟ  ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  ๖  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือตามที่
คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น   ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่   12  พฤศจิกายน  2565  บัดนี้
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน  
ผู้บริโภค  และประโยชน์สาธารณะประกอบกันตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต ้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  และได้มีมติในการประชุม   
ครั้งที่   7/2565  เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  2565  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
จากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  โดยไม่รวมถึง
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่ผ่านการเคลือบ  Lacquering  
หรือ  Laminating  หรือ  Printing  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  ดังกล่าว  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  
6  เดือน  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  73  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบ

ด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  โดยไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิด 
เป็นม้วนและไม่ เป็นม้วน  ที่ผ่านการเคลือบ  Lacquering  หรือ  Laminating  หรือ  Printing   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  ตามข้อ  ๓   
วรรคหนึ่ง  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาด 
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2564  ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าที่อยู่
ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถติิ
สินค้าที่แก้ไขปรบัปรงุเพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2565  ตามประกาศกรมศลุกากร  ท่ี  194/2564  เรื่อง  
แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่   24  ธันวาคม  2564  จ านวน  15  รายการ  ได้แก่  
7210.12.90.021  7210.12.90.022  7210.12.90.023  7210.12.90.024  
7210.12.90.025  7210.12.90.026  7210.12.90.029  7210.12.90.031  
7210.12.90.032  7210.12.90.033  7210.12.90.034  7210.12.90.035  
7210.12.90.036  7210.12.90.039  และ  7210.12.90.090  ในอัตราร้อยละ  ๐  ของราคา  
ซี  ไอ  เอฟ  ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  ๖  เดือน  หรือตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


