
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนอตัราอากรตอบโต้การทุม่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรดีเย็นชุบหรือเคลือบ   
ด้วยโลหะเจือของอะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อน  ของบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหล ี
พ.ศ.  2563 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ลงวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวันต่อไป  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  
และไต้หวัน  ในอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  5  ปี  ตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  25๖๒   
เป็นต้นไป  ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติตามค าขอของบริษัท  
Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ให้เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ  
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ของบริษัท  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี  ตามมาตรา  56  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  
เรื่อง  เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ของบริษัท  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิด 
จากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และในการประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3   
เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติ
ตามค าขอของบริษัท  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ให้เปลี่ยนชื่อบริษัท  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  
เป็นบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  และได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ 
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  
และไต้หวัน  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕6๓  ลงวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓



คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ได้พิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ของบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ในการประชุม 
ครั้งที่  5/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยวินิจฉัยว่าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี   มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็
ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม 
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน 
ต่อไป  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๗๓  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ   
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ของบริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  (2)  ก)  ของข้อ  3  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 

และการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิ เนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวันต่อไป  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ก)  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.  อัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ” 
ข้อ 4 การยื่นค าขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้ในการทบทวนอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2543  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2543 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 5 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามประกาศนี้   ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายใน  30  วันนับแต่วันได้รับแจ้ง 
ค าวินิจฉัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓


