
 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
เร่ือง  มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ่มขึ้น 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจาก 
การนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้มีมติเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เปิดการไต่สวน
การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ่มขึ้น  ตามคําขอของบริษัท  
เหล็กสยามยามาโตะ  จํากัด  กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ   
เร่ือง  เปิดการไต่สวนการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ่มขึ้น  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นั้น   

บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด  เม่ือวันที่  ๒๐  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ว่ามีการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ่มขึ้น  
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงท่ีคุกคามอุตสาหกรรมภายใน  โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ้งว่า
ใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน  ดังนั้น  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจคุกคามอุตสาหกรรมภายใน 
อันเกิดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ ่มขึ ้น 
และเพื่อให้อุตสาหกรรมภายในมีโอกาสดําเนินการตามแผนปรับตัว  จึงให้เรียกเก็บอากรจากการนําเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง  เร่ือง  มาตรการ
ปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่เพิ่มขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  
๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว   H  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่  ๗๒๒๘ .๗๐ .๑๐ .๐๙๓  และ  
๗๒๒๘.๗๐.๙๐.๐๐๐  ดังนี้   
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(๑) การนําเข้าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๗  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในอัตราร้อยละ  ๓๑.๔๓  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

(๒) การนําเข้าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๗  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในอัตรารอ้ยละ  ๓๑.๐๕  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

ข้อ ๔ มิให้เรียกเก็บอากรปกป้องตามข้อ  ๓  สําหรับการนําเข้าสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจาก
ประเทศกําลังพัฒนา  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่มีความต้องการ
พิเศษในการนําไปใช้งานที่มีข้อจํากัดและมีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 (ก) สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่มีคุณสมบัติ
ความทนทานต่อแรงดึง  (Tensile  Strength)  ๕๘  กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตรหรือมากกว่า  หรือ 

 (ข) สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่มีคุณสมบัติ
ความหนาหน้าแปลน  (Flange  Thickness)  ๔๐  มิลลิเมตรหรือมากกว่า 

(๒) การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว  H  ที่มีความสูง
น้อยกว่า  ๑๐๐  มิลลิเมตร  หรือมากกว่า  ๙๑๒  มิลลิเมตรขึ้นไป 

ข้อ ๖ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เจืออัลลอยหนา้ตัดรูปตัว  H  ที่นําเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก  ในกรณี  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนําสินค้าดังกล่าวเข้ามา  
ในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า   
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

(๒) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนําสินค้าดังกล่าว 
เข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(๓) กรณีที่ผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
ทั้งนี้  การยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  

ในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด  แล้วแต่กรณี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 



บญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการพจิารณามาตรการปกป้อง 
เรื่อง  มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้นเจืออัลลอยหน้าตดัรปูตัว H ทีเ่พิ่มขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

ลําดับที่ ประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้น 
จากการเรียกเก็บอากรปกป้อง 

 ลําดับที่ ประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้น 
จากการเรียกเก็บอากรปกป้อง 

1. สาธารณรัฐบุรุนดี 30. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 
2. สหภาพคอโมโรส 31. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
3. สาธารณรัฐจิบูตี 32. สาธารณรัฐซูดาน 
4. รัฐเอริเทรีย 33. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
5. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 34. ซาฮาราตะวันตก 
6. สาธารณรัฐเคนยา 35. สาธารณรัฐบอตสวานา 
7. สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 36. ราชอาณาจักรเลโซโท 
8. สาธารณรัฐมาลาวี 37. สาธารณรัฐนามิเบีย 
9. สาธารณรัฐมอริเชียส 38. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

10. สาธารณรัฐโมซัมบิก 39. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
11. สาธารณรัฐรวันดา 40. สาธารณรัฐเบนิน 
12. สาธารณรัฐเซเชลส ์ 41. บูร์กินาฟาโซ 
13. สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย 42. สาธารณรัฐเคปเวิร์ด 
14. สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 43. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 
15. สาธารณรัฐยูกันดา 44. สาธารณรัฐแกมเบีย 
16. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 45. สาธารณรัฐกานา 
17. สาธารณรัฐแซมเบีย 46. สาธารณรัฐกิน ี
18. สาธารณรัฐซิมบับเว 47. สาธารณรัฐกินีบิสเซา 
19. สาธารณรัฐแองโกลา 48. สาธารณรัฐไลบีเรีย 
20. สาธารณรัฐแคเมอรูน 49. สาธารณรัฐมาลี 
21. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 50. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
22. สาธารณรัฐชาด 51. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
23. สาธารณรัฐคองโก 52. สาธารณรัฐไนจีเรีย 
24. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 53. เซนต์เฮเลนา 
25. สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 54. สาธารณรัฐเซเนกัล 
26. สาธารณรัฐกาบอง 55. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
27. สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี 56. สาธารณรัฐโตโก 
28. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 57. สาธารณรัฐคิวบา 
29. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 58. สาธารณรัฐโดมินิกัน 



บญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการพจิารณามาตรการปกป้อง 
เรื่อง  มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้นเจืออัลลอยหน้าตดัรปูตัว H ทีเ่พิ่มขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

ลําดับที่ ประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้น 
จากการเรียกเก็บอากรปกป้อง 

 ลําดับที่ ประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้น 
จากการเรียกเก็บอากรปกป้อง 

59. สาธารณรัฐเฮติ 88. รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย 
60. จาเมกา 89. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
61. แองกวิลลา 90. สาธารณรัฐชิลี 
62. แอนติกาและบาร์บูดา 91. สาธารณรัฐโคลอมเบีย 
63. อารูบา 92. สาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
64. บาฮามาส 93. หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) 
65. บาร์เบโดส 94. สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา 
66. โบแนร์ ซินท์เอิสทาทิอุสและซาบา 95. สาธารณรัฐปารากวัย 
67. หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 96. สาธารณรัฐเปรู 
68. หมู่เกาะเคย์แมน 97. สาธารณรัฐซูรินาเม 
69. กือราเซา 98. สาธารณรัฐอุรุกวัย 
70. เครือรัฐโดมินิกา 99. สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา 
71. เกรนาดา 100. สาธารณรัฐเกาหลี 
72. มอนต์เซอร์รัต   101. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
73. สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส 102. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
74. เซนต์ลูเซีย 103. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
75. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 104. มองโกเลีย 
76. ซินต์มาร์เติน 105. สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 
77. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 106. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
78. หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 107. ราชอาณาจักรภูฏาน 
79. เบลีซ 108. สาธารณรัฐอินเดีย 
80. สาธารณรัฐคอสตาริกา 109. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
81. สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ 110. สาธารณรัฐมัลดีฟส ์
82. สาธารณรัฐกัวเตมาลา 111. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
83. สาธารณรัฐฮอนดูรัส 112. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
84. สหรัฐเม็กซิโก 113. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
85. สาธารณรัฐนิการากัว 114. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
86. สาธารณรัฐปานามา 115. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
87. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 116. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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117. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 147. นีอูเอ 
118. สหพันธรัฐมาเลเซีย 1๔8. เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 
119. สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 149. สาธารณรัฐปาเลา 
120. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 150. ปาปัวนิวกินี 
121. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 151. รัฐเอกราชซามัว  
122. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 152. หมู่เกาะโซโลมอน 
123. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 153. โตเกเลา 
124. ราชอาณาจักรบาห์เรน 154. ราชอาณาจักรตองกา 
125. สาธารณรัฐอิรัก 155. ตูวาลู 
126. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 156. สาธารณรัฐวานูอาตู 
127. รัฐคูเวต 157. หมู่เกาะวาลลีสและหมู่เกาะฟุตูนา 
128. สาธารณรัฐเลบานอน 158. สาธารณรัฐแอลบาเนีย 
129. รัฐสุลต่านโอมาน 159. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
130. รัฐกาตาร์ 160. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
131. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 161. สาธารณรัฐเบลารุส 
132. รัฐปาเลสไตน์ 162. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
133. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 163. จอร์เจีย 
134. สาธารณรัฐตุรกี 164. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
135. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 165. สาธารณรัฐคีร์กีซ 
136. สาธารณรัฐเยเมน 166. มอนเตเนโกร 
137. อเมริกันซามัว 167. สาธารณรัฐมอลโดวา 
138. หมู่เกาะคุก 168. สหพันธรัฐรัสเซีย 
139. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 169. สาธารณรัฐเซอร์เบีย    
140. เฟรนซ์โปลินีเซีย 170. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
141. ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา 171. อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย 
142. สาธารณรัฐคิริบาส 172. เติร์กเมนิสถาน 
143. สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ 173. ยูเครน  
144. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย 174. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
145. สาธารณรัฐนาอูรู 175. สหภาพโซเวียต  
146. นิวแคลิโดเนีย 176. ไต้หวัน 
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177. เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 179. ซอร์เบียและมอนเตเนโกร 
178. ดินแดนในภาวะทรัสตีหมู่เกาะแปซิฟิก 180. สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย 

    
    
    
    


