
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  แสดงผลและรายละเอียดค าวนิิจฉัยชัน้ที่สดุผลการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็เพ่ือขยายเวลา 

การบังคับใชม้าตรการปกปอ้งจากการน าเขา้สินค้าเหลก็แผน่รดีรอ้นไมเ่จือชนิดเปน็มว้นและไมเ่ปน็มว้นที่เพ่ิมขึ้น   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  มีมติไม่ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นต่อไปอีกตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้อง
จากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เนื่องจากปรากฏข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่าสถานการณ์โดยรวม 
ของอุตสาหกรรมภายในได้ปรับตัวดีขึ้น  และไม่ปรากฏข้อมูลที่แสดงความเสียหายอย่างร้ายแรงที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในหรือที่คุกคามอุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น  ส าหรับการน าเข้า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนความหนา  ๐.๙ - ๕๐.๐  มิลลิเมตร   
และความกว้าง  ๖๐๐.๐ - ๓,๐๔๘.๐  มิลลิเมตร  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๒๐๘๓๖๐๐๐๓๑, 
๗๒๐๘๓๖๐๐๐๓๒, ๗๒๐๘๓๖๐๐๐๓๓, ๗๒๐๘๓๖๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๓๗๐๐๐๔๑, ๗๒๐๘๓๗๐๐๐๔๒, 
๗๒๐๘๓๗๐๐๐๔๓, ๗๒๐๘๓๗๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๓๘๐๐๐๔๑, ๗๒๐๘๓๘๐๐๐๔๒, ๗๒๐๘๓๘๐๐๐๔๓, 
๗๒๐๘๓๘๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๓๙๙๐๐๔๑, ๗๒๐๘๓๙๙๐๐๔๒, ๗๒๐๘๓๙๙๐๐๔๓, ๗๒๐๘๓๙๙๐๐๙๐, 
๗๒๐๘๕๑๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๕๒๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๕๓๐๐๐๑๑, ๗๒๐๘๕๓๐๐๐๑๒, ๗๒๐๘๕๓๐๐๐๑๓, 
๗๒๐๘๕๓๐๐๐๙๐, ๗๒๐๘๕๔๙๐๐๑๑, ๗๒๐๘๕๔๙๐๐๑๒, ๗๒๐๘๕๔๙๐๐๑๓, ๗๒๐๘๕๔๙๐๐๙๐ 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  ๑  ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข   
ในการประกาศเผยแพร่ผลค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการปกป้อง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญตัิมาตรการปกปอ้งจากการน าเขา้สินค้าที่เพ่ิมขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ที่ก าหนดว่า  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดให้ยุติการพิจารณามาตรการปกป้อง  ให้ก าหนด
มาตรการปกป้อง  หรือให้ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง  แล้วแต่กรณี  ให้กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศเผยแพร่ผลค าวินิจฉัย   

กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงผลและรายละเอียดค าวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนไม่เจือชนิดเปน็มว้นและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดค าวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นเพื่อขยายเวลา 

การบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2563 

------------------------- 

ข้อ 1 ความเป็นมา 
1.1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) มีมติก าหนด

มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมข้ึน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
(รวมระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ถึง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
และให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงเป็นล าดับดังนี้ 

ปีที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 21.92 ของราคาซี ไอ เอฟ 

ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 21.52 ของราคาซี ไอ เอฟ 

ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 21.13 ของราคาซี ไอ เอฟ 

โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องส าหรับผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน ในกรณีที่น าเข้าเหล็กเกรดพิเศษ กรณีที่น าเข้ามาเพ่ือน าไปใช้ในการผลิตท่อตะเข็บเกลียว รวมทั้งกรณีที่น าเข้า
มาผลิตเพ่ือส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

1.2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2559 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะอุตสาหกรรม
ภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ ได้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอให้พิจารณาด าเนินการขยาย
เวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น  
เนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวเพ่ือให้แข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศได้ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 
คปป. มีมติรับค าขอและให้เปิดการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมข้ึน 

1.3 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  2560 คปป. มีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ออกไปอีก 3 ปี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในระหว่างการปรับตัว โดยก าหนดให้เรียกเก็บ
อากรปกป้องและผ่อนคลายมาตรการเป็นล าดับ ดังนี้  

ปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 21.00 ของราคาซี ไอ เอฟ 

ปีที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 20.87 ของราคาซี ไอ เอฟ 

ปีที่ 6 ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้เรียกเก็บอากรปกป้อง
ในอัตราร้อยละ 20.74 ของราคาซี ไอ เอฟ 
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โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องส าหรับผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน ในกรณีที่น าเข้าเหล็กเกรดพิเศษ กรณีที่น าเข้ามาเพ่ือน าไปใช้ในการผลิตท่อตะเข็บเกลียว รวมทั้งกรณีที่น าเข้า
มาผลิตเพ่ือส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

1.4 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะอุตสาหกรรม
ภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ ได้ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพ่ือขอให้พิจารณาด าเนินการขยาย
เวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มข้ึน 

1.5 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง มีมติรับค าขอและ
เปิดการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน         
ไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากค าขอดังกล่าวมีรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง   
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 และมีหลักฐาน 
แสดงว่า อุตสาหกรรมภายในอยู่ระหว่างการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และยังมีผลประกอบการขาดทุน  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 36              
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น   พ.ศ. 2550  และให้กรมการค้าต่างประเทศ  
เปิดการไต่สวนเพ่ือทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น  
รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมข้ึน 

 

ข้อ 2 ข้อมูลที่กี่ยวข้องกับการไต่สวน 
2.1 สินค้าที่ถูกไต่สวน คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ความหนา 0.9-50.0 

มิลลิเมตร และความกว้าง 600.0-3,048.0 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 (HS Code 2017) รหัส
สถิติย่อย 26 พิกัด 

2.2 สินค้าชนิดเดียวกัน  
การพิจารณา “สินค้าชนิดเดียวกัน” ใช้หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจาก 1) ลักษณะทางกายภาพ 

2) ลักษณะการใช้งาน 3) กระบวนการผลิต และ 4) ผู้ใช้ 
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ปรากฏว่าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น

ม้วนที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้มีลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการใช้งาน การน าไปใช้เชิงพาณิชย์ และช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเหมือนกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่น าเข้า รวมถึงแข่งขันกันโดยตรงกับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่น าเข้า จึงพิจารณาได้ว่าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่อุตสาหกรรมภายในผลิตเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน      
ไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรา  3   แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้า
สินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2550    

2.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4  ปี 9 เดือน 

2.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน ในการพิจารณาไต่สวนได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งให้
ความร่วมมือเสนอข้อมูลและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากกรมศุลกากร  
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ข้อ 3 กระบวนการไต่สวน 
3.1 กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเปิดการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้

มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ประกาศเปิดการไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งแจ้งเปิดการทบทวนความจ าเป็น        
เพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่เพ่ิมข้ึนต่อคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการปกป้อง (Committee on Safeguards) ประจ าองค์การการค้าโลก(WTO) 
ณ นครเจนีวา โดยได้มีการแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบผ่านเว็ปไซต์ของ WTO เมื่อวันที่           
16 มกราคม พ.ศ. 2563  

3.2 กรมการค้าต่างประเทศส่งส าเนาประกาศเปิดการทบทวนและแจ้งให้ดาวน์โหลดค าขอฉบับเปิดเผย
รวมถึงแบบสอบถามส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทางเว็ปไซต์ http://www.thaitr.go.th/th/search/SG1004 เมื่อวันที่ 
10 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย 

(1) กรณีผู้มีส่วนได้เสียภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้น าเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ 53 ราย และ 
กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง 21 ราย ให้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดการทบทวน ภายใน 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 แจ้งความจ านงขอเข้าร่วมการแถลงการณ์ด้วยวาจาภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  และตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ปรากฏผู้น าเข้า/ผู้ใช้
ภายในประเทศตอบกลับแบบสอบถาม  3 ราย  คือ  1) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท เทนฮิโกะ 
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด และ 3) สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 

(2) กรณีอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  บริษัท สหวิริยาเพลทมิลจ ากัด (มหาชน)         
และบริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จ ากัด (มหาชน) ให้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิดการทบทวน ภายในวันที่     
24 มกราคม พ.ศ. 2563 แจ้งความจ านงขอเข้าร่วมการแถลงการณ์ด้วยวาจาภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
และตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ปรากฏอุตสาหกรรมภายในตอบกลับ
แบบสอบถาม 4 ราย คือ 1) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  2) บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)   
3) บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และ 4) บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)  

(3) กรณีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 12 ราย  ให้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อการเปิด 
การทบทวน รวมถึงแจ้งความจ านงขอเข้าร่วมการแถลงการณ์ด้วยวาจาภายในวันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563     
และตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้  ปรากฏผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 
เสนอข้อคิ ด เห็น /ข้อโต้แย้ ง 6  ราย   คือ  1 ) P.T. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.  2 ) Nippon Steel 
Corporation   3) JFE Steel Corporation  4) Kobe Steel Ltd   5) Erdemir และ  6) Severstal 

(4) กรณีรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกซึ่งมีผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญผ่านสถานเอกอัครราชทูต
ประจ าประเทศไทยหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 28 ราย ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเช็ค สา ธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิตาลี 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สิงคโปร์ 
ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพยุโรป สหพันธรัฐรัสเซีย และไต้หวัน  ทั้งนี้ ปรากฏรัฐบาลของประเทศ 
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ผู้ส่งออกเสนอข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง 5 ราย คือ 1) สาธารณรัฐตุรกี 2) สาธารณรัฐยูเครน 3) สหพันธรัฐรัสเซีย   
4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 5) ไต้หวัน 

3.3 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแสดงหลักฐาน เอกสาร และข้อคิดเห็น/
ข้อโต้แย้งต่อการเปิดการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้า 
เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจาเมื่อวันที่   
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

3.4 กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ท าการของอุตสาหกรรมภายใน        
ทั้ง 4 ราย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3.5 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง มีมติเห็นชอบร่างผล 
การทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นและกรมการค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงประกอบด้วย 1) ผู้น า
เข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ 63 ราย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เกี่ยวข้อง 21 ราย 3) อุตสาหกรรมภายใน 4 
ราย และ 4) ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 11 ราย ให้ดาวน์โหลดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในการ
พิจารณาร่างผลการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นทางเว็ปไซต์ http://www.thaitr.go.th/th/search/SG1004 เมื่อ
วันที่  5 พฤษภาคม 2563 รวมถึงแจ้งรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกซึ่งมีผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทยหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 28 ราย ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรีย 
เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ เช็ค 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
สิงคโปร์ ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐตุ รกี สาธารณรัฐยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพยุโรป สหพันธรัฐรัสเซียและไต้หวัน  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแสดงหลักฐานเอกสาร ข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อรายละเอียดข้อมูล
ข้อเท็จจริง ดังกล่าว   

3.6 กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งผลการพิจารณาความเสียหายหรือความเสียหายที่คุกคามอุตสาหกรรม
ภายในที่เกิดจากการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น กรณีการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจาก
การน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นต่อคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการ
ปกป้องประจ าองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา โดยได้มีการแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
ทราบผ่านเวปไซต์ของ WTO เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

3.7 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กรมการค้าต่างประเทศจึงงดการจัดให้มี
การแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้  

(1) ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผยและฉบับปกปิด (หากมี) ต่อข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในการพิจารณาร่างผลการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้า
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น  รวมถึงลงทะเบียนขอรับข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผย  
ของผู้มีส่วนได้เสียรายอ่ืน ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

(2) ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งความประสงค์ขอรับข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผยของผู้มีส่วนได้เสียรายอ่ืน       
แสดงข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งเพ่ิมเติมต่อข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผยของผู้มีส่วนได้เสียรายอ่ืน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม       
พ.ศ.2563 

http://www.thaitr.go.th/th/search/SG1004
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3.8 กรมการค้าต่างประเทศได้รับข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในการพิจารณา
ร่างผลการทบทวนความจ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดจากอุตสาหกรรมภายใน 3 ราย ผู้น าเข้า/ผู้ใช้
ภายในประเทศ 2 ราย และรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก 3 ราย   

 

ข้อ 4 ค าวินิจฉัยและเหตุผลประกอบ 
4.1 ค าวินิจฉัย 

(1) ข้อกฎหมาย 
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 

บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อมีค าร้องขอภายในระยะเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด
จากผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรืออุตสาหกรรมภายในว่ามีความจ าเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ต่อไปอีกเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย โดยมีหลักฐานแสดงว่าอุตสาหกรรมภายในอยู่ระหว่างการปรับตัว ให้ขยาย
เวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องต่อไปอีกได้ตามที่จ าเป็น แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บังคับใช้มาตรการปกป้องทั้งหมด  
เมื่อรวมระยะเวลาที่บังคับใช้อยู่เดิม ระยะเวลาที่ขยายออกไป และระยะเวลาที่บังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวแล้ว  
ต้องไม่เกินสิบปีและให้น าบทบัญญัติในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 ของหมวด 2 และหมวด 3          
มาใช้บังคับกับการพิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง ตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 
บัญญัติว่า การพิจารณาว่ามีความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการน า เข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น 
ให้พิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(1) อัตราและปริมาณของการน าเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
(2) ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าน าเข้าที่เพ่ิมข้ึน  
(3) การเปลี่ยนแปลงของระดับการขาย  
(4) การเปลี่ยนแปลงของระดับผลผลิต  
(5) การเปลี่ยนแปลงของระดับผลิตภาพ 
(6) การเปลี่ยนแปลงของระดับก าลังการผลิตที่ใช้จริง  
(7) การเปลี่ยนแปลงของระดับก าไรและขาดทุน  
(8) การเปลี่ยนแปลงของระดับการจ้างงาน 

 

(2) ข้อเท็จจริง  
1) อัตราและปริมาณการน าเข้าสินค้า 

 
2558 2559 2560 2561 

2561  
(ม.ค.–ก.ย.) 

2562  
(ม.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณการน าเข้า (ตัน) 57,016 47,845 14,225 17,272 15,206 26,145 
ดัชนีปี 2558 = 100 
ดัชนีปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) = 
100 

100.00 83.92 24.95 30.29 100.00 171.94 

ผลผลิต (ตัน) 100.00 113.47 124.12 132.05 100.00 71.55 
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จากข้อมูลที่ปรากฏแสดงว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการปกป้องปริมาณการน าเข้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
และมีนัยส าคัญระหว่างปี 2558-2560 ก่อนจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2561 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
ในทางตรงกันข้ามผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558 -2561 ก่อนจะปรับตัวลดลง
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 หากเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าต่อปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในพบว่า
มีสัดส่วนลดลงอย่างเด่นชัดโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มปริมาณการน าเข้า คือ ลดลงในช่วงปี           
2558-2561 ก่อนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  

2) ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าน าเข้า 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
ส่วนแบ่งตลาดสินค้าน าเข้า (%) 2.43 2.40 1.95 0.55 0.63 0.69 

ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าน าเข้าลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558 -2561 ก่อนปรับเพ่ิม
เล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  

3) ระดับการขายของอุตสาหกรรมภายใน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณการใช้ในประเทศ (ตัน)*  100.00 102.16 109.28 114.76 100.00 74.09 
ปริมาณขายในประเทศ (ตัน) 
ดัชนีปี 2558 = 100 
ดัชนีปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) = 100 

100.00 102.60 111.33 116.82 100.00 73.41 

ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558-2561 หากแต่
มีการปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  

4) ระดับผลผลิตของอุตสาหกรรมภายใน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณการผลิต (ตัน) 
ดัชนีปี 2558 = 100 
ดัชนีปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) = 100 

100.00 113.47 124.12 132.05 100.00 71.55 

ผลผลิตหรือปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนระหว่างปี 2558-2561 
ก่อนจะปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 

5) ระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายใน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
ผลิตภาพ (Productivity) 95.54 97.27 97.09 96.89 96.99 96.45 

ระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงที่ คืออยู่ในช่วงร้อยละ 95-97 
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6) ระดับก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  2561  
(ม.ค.-ก.ย.) 

2562  
(ม.ค.-ก.ย.) 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 28.55  32.39  35.43  37.70  39.64 28.36 

อัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  28.55 ใน
ปี 2558 เป็นร้อยละ 37.70  ในปี 2561 ก่อนลดลงเหลือร้อยละ 28.36 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  

7) ระดับก าไรหรือขาดทุน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 
ดัชนีปี 2558 = 100 
ดัชนีปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) = 100 

(100.00) (2.49) (41.11) (42.72) (100.00) (139.35) 

อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558-กันยายน 2562 
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการขาดทุนของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว  

8) ระดับการจ้างงาน 

รายการ 2558 2559 2560  2561  
2561  

(ม.ค.-ก.ย.) 
2562  

(ม.ค.-ก.ย.) 
จ านวนการจ้างงาน (คน) 
ดัชนีปี 2558 = 100 
ดัชนีปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) = 100 

100.00 99.68 101.94 107.71 100.00 103.51 

อุตสาหกรรมภายในมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นโดยตลอดในช่วงปี 2558- กันยายน 2562 
(3) การด าเนินการตามแผนปรับตัว  

อุตสาหกรรมภายในได้ด าเนินการปรับตัวเพ่ือความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าน าเข้ามา  
โดยตลอดตั้งแต่ปลายปี 2557 หลังจากมีการประกาศบังคับใช้มาตรการชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และ
ในการทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง ครั้งที่ผ่านมา เมื่อปี 2560 อุตสาหกรรม
ภายในได้ยื่นแผนปรับตัวฯ ระยะท่ี 2 ส าหรับปี 2560-2562 เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ พบว่าอุตสาหกรรมภายในได้ด าเนินการตามแผนปรับตัวและได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย     
ที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการลดต้นทุนพลังงาน 

 

4.2 ค าวินิจฉัยชั้นที่สุดและเหตุผลประกอบ  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้พิจารณาข้อมูล 

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้นและ  
ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในข้างต้นแล้ว ได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุด ไม่ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
จากการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพ่ิมขึ้น ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 เนื่องจากปรากฏข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่าสถานการณ์
โดยรวมของอุตสาหกรรมภายในได้ปรับตัวดีขึ้น และไม่ปรากฏข้อมูลที่แสดงความเสียหายอย่างร้ายแรงที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในหรือที่คุกคามอุตสาหกรรมภายในอันเนื่องมาจากการน าเข้าท่ีเพ่ิมขึ้น 


