
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  
สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐอนิเดีย  สาธารณรฐัเกาหลี  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  

สาธารณรัฐอาร์เจนตนิา  ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนแอลจีเรีย   
สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย  สาธารณรัฐสโลวกั  และประเทศโรมาเนีย  ต่อไป 

พ.ศ.  2563 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ  
ไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุน่  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซยี  สาธารณรัฐสโลวกั  
และประเทศโรมาเนีย  ต่อไป  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2558  ก าหนดให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิดจาก  14  ประเทศดังกล่าว  ในอัตราร้อยละ  0 - 128.11  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
เป็นก าหนดระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558  และให้สินค้าเหล็กแผ่นรดีรอ้น
เพ่ือรีดเย็นต่อที่น าไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า  (Electro  Galvanize:  EG)  กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า  
(Home  Appliance/Electrical  Appliance:  HA/EA)  และกลุ่มรถยนต์  (Automotive:  AUTO)   
ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  ตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น   
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐอินเดยี  สาธารณรัฐเกาหลี   
ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวัก  และประเทศโรมาเนีย  ต่อไป   
พ.ศ.  ๒๕๕8  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  27  มีนาคม  2562  นั้น 

เนื่องจากบริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่งกระท าการแทนอุตสาหกรรม
ภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอีก  3  บริษัท  คือ  บริษัท  จี  สตีล  
จ ากัด  (มหาชน)  บริษัท  จี  เจ  สตีล  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  สหวิริยาเพลทมิล  จ ากัด  (มหาชน)  
ได้ยื่นค าขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ือเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปตามมาตรา  ๕๗   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ได้พิจารณาค าขอ
ในการประชุมครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  โดยวินิจฉัยว่าค าขอดังกล่าว  
มีมูลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าว 
จะท าให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศ  
เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  
สาธารณรัฐคาซัคสถาน  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สาธารณรัฐสโลวัก  และประเทศโรมาเนีย  ตามมาตรา  57  แห่งพระราชบญัญตัิการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  และในระหว่าง 
การพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไป
ในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ป ี

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37  มาตรา  39  มาตรา  57  และมาตรา  60   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สินค้าที่ถูกพิจารณา   
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพันธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐอินเดยี  สาธารณรัฐเกาหลี  
ไต้หวัน  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชา ธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวัก  และประเทศโรมาเนีย  โดยไม่รวมสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเพ่ือรีดเย็นต่อส าหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า  (Electro  Galvanize:  EG)  
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า  (Home  Appliance/Electric  Appliance:  HA/EA)  และกลุ่มยานยนต์  (Automotive)  
ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย  ปี  2560  ดังนี้  72081000020  72081000030  
72081000040  72083600041  72083600042  72083600043  72083700022  
72083700023  72083700024  72083700025  72083700051  72083700052  
72083700053  72083700071  72083700072  72083700073  72083800022  
72083800023  72083800024  72083800025  72083800032  72083800033  
72083800034  72083800035  72083800051  72083800052  72083800053  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



72083800071  72083800072  72083800073  72083990022  72083990023  
72083990024  72083990025  72083990032  72083990033  72083990034  
72083990035  72083990051  72083990052  72083990053  72083990071  
72083990072  72083990073  72084000020  72084000030  72084000040  
72085100031  72085100032  72085100033  72085100051  72085100052  
72085100053  72085200021  72085200022  72085200023  72085200031  
72085200032  72085200033  72085300021  72085300022  72085300023  
72085490021  72085490022  72085490023  72085490041  72085490042  
72085490043  72089090090  72111311000  72111319000  72111413020  
72111413030  72111413090  72111415010  72111415090  72111419020  
72111419030  72111419090  72111913020  72111913030  72111913090  
72111915010  72111915090  72111919020  72111919030  72111919090  
รวม  87  พิกัด   

ข้อ 2 กระบวนการทบทวน 
กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มด าเนินกระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก  
14  ประเทศดังกล่าวต่อไป  ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และจะจัดส่ง
แบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือส าหรับประกอบการ
ทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  หากผู้มีส่วนได้เสียรายใด  
ที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม  แต่ประสงค์จะเสนอข้อเท็จจริงโดยการตอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการ
ทบทวน  สามารถแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอรับแบบสอบถามได้ภายใน  
15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้  ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอรับแบบสอบถามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการทบทวน   

ข้อ 3 การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ  หรือแจ้งความจ านงขอแถลงการณ์

ด้วยวาจาประกอบการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  
เป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ 4 การขอรับข้อมูลข่าวสารการเปิดทบทวน 
ผู้ที่ประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดทบทวนดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้อง

และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เลขที่  563  ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  หมายเลขโทรศัพท์  0  2547  4740  หมายเลขโทรสาร   
0  2547  4741  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   
เรื่อง  การตอบโตก้ารทุม่ตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2544  ลงวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2544 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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