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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน ที่มแี หล่งกาเนิดจากประเทศญีป่ ุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. 2563
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศคณะกรรมการพิ จ ารณาการทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น เรื่ อ ง ผลการ
พิ จ ารณาทบทวนความจ าเป็ น ในการใช้ ม าตรการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐ
อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ สโลวั ก และประเทศโรมาเนี ย ต่ อ ไป พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 19
พฤษภาคม 2558 กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0 - 128.11
ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
และให้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อที่นาไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro
Galvanize: EG) กลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA)
และกลุ่มรถยนต์ (Automotive: AUTO) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
คาซั คสถาน สาธารณรัฐอิน เดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรั ฐ สโลวั ก และประเทศโรมาเนี ย ต่ อ ไป พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. 2562 ลงวั น ที่ 27
มีนาคม 2562 นั้น
เนื่องจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ซึ่งกระทาการแทนอุตสาหกรรม
ภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนอีก 3 บริษัท คือ บริษัท จี สตีล
จากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
ได้ ยื่ น ค าขอให้ พิ จ ารณาทบทวนเพื่ อ เรี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดต่ อ ไปตามมาตรา ๕๗
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แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาคาขอ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวินิจฉัยว่าคาขอดังกล่าว
มีมูลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวจะทา
ให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรั ฐอิน เดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ ห วัน สาธารณรั ฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนติน า
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนีย ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ และในระหว่างการพิจารณา
การทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิม
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕6๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน
และไม่ เ ป็ น ม้ ว น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากประเทศญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต้ ห วั น สาธารณรั ฐ เวเนซูเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. ๒๕63”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 เป็ น ต้ น ไป
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 3 ในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย ปี 2560 ตามที่กาหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี
ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย โดยไม่รวมสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อที่นาไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:
EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์
(Automotive: AUTO) ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรในอัตราร้อยละ 0 ของราคา
ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นาสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิต สินค้าหรือเพื่อการค้า
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนดแล้วแต่กรณี และให้เรียกเก็บ
หลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ที่มีแหล่งกาเนิดจาก 14 ประเทศดังกล่าวในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
(ก) JFE STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก
(ก) ISCOR LIMITED และบริ ษั ท SALDANHA STEEL (PTY) LTD ให้ เ รี ย กเก็ บ
ในอัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ
24.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) JSC SEVERSTAL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(4) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
(ก) JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU (ชื่อเดิม OJSC ISPAT KARMET) ให้เรียกเก็บ
ในอัตราร้อยละ 68.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(5) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL
LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 26.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ข) TATA STEEL LIMITED (ชื่อเดิม THE TATA IRON AND STEEL COMPANY
LIMITED) ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ESSAR STEEL LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ง) JSW STEEL LIMITED ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(จ) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(6) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
(ก) POSCO ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 13.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) Hyundai Steel Company ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 58.85 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(7) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
(ก) CHINA STEEL CORPORATION และ CHUNGHUNG STEEL CORPORATION
(ชื่อเดิม YIEH LOONG ENTERPRISE CO., LTD.) ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 25.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(8) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ซึ่งผลิตจาก
(ก) SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. ให้ เ รี ย กเก็ บ ในอั ต ราร้ อ ยละ
78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(9) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
(ก) SIDERAR S.A.I.C. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(10) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
(ก) ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ
30.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 67.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(11) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) ISPAT ANNABA S.P.A. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(12) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) PT KRAKATAU STEEL ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(13) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
(ก) U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(14) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
(ก) COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA ให้ เ รี ย กเก็ บ ในอั ต ราร้ อ ยละ
27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๑๐๐๐

๗๒๐๘๓๖๐๐

รหัส
สถิติ
๐๒๐

ขอบเขตความคลาด
เคลื่อนของขนาด
ความหนาสู งสุ ดไม่
เกิน ๑๓.๕๕ มม.

เป็ นม้วน

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๖ <= ความหนา <= ๑๓ มม.

๐๓๐

เป็ นม้วน

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๓ <= ความหนา < ๖ มม.

๐๔๐

เป็ นม้วน

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๑.๘ <= ความหนา < ๓ มม.

๐๔๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.

๑๐ < ความหนา < ๑๓ มม.

%C < ๐.๐๓

๐๔๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.

๑๐ < ความหนา < ๑๓ มม.

๐.๐๓<= %C <๐.๒๕

๐๔๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.

๑๐ < ความหนา < ๑๓ มม.

๐.๒๕ <= %C <๐.๖๐

รายละเอียด

หมายเหตุ

ความหนาต่าสุ ดไม่
น้อยกว่า ๑.๖๑ มม.
ความหนาสูงสุ ดไม่
เกิน ๑๓.๕๕ มม.
และความกว้างสูงสุด ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540 หรื มาตรฐานอื่นๆที่
ไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม. เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 4051:S48C to
S58C หรื อมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๓๗๐๐

รหัส
สถิติ
๐๒๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๔

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๕

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๕๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๕๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๕๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ

๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.

ขอบเขตความคลาด
เคลื่อนของขนาด

รายละเอียด
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๖ <= ความหนา <=
๑๐ มม.
๖ <= ความหนา <=
๑๐ มม.
๖ <= ความหนา <=
๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
< ๖ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
< ๖ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
< ๖ มม.

๐.๐๑<=%C <
๐.๑๐
๐.๑๐<=%C <
๐.๑๘
๐.๑๘<=%C <
๐.๒๕
%C >= ๐.๒๕
%C < ๐.๐๓

หมายเหตุ
สาหรับสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
นาไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสาหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบ
สังกะสี ดว้ ยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่ องใช้ไฟฟ้า
(Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์
(Automotive: Auto) ไม่อยูใ่ นข่ายสิ นค้าที่จะใช้มาตรการตอบ
โต้การทุ่มตลาด

ความกว้างสู งสุ ดไม่
เกิน ๑,๕๘๕ มม.

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐
%C < ๐.๐๓

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรื อ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH, JIS G
4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรื อ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH, JIS G
4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓
พิกดั
๗๒๐๘๓๘๐๐

รหัส
สถิติ
๐๒๒

รายละเอียด
เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๔

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๒๕

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๓๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๓๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๓๔

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๓๕

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๐๕๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๕๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปใช้งานอื่นๆ
ทีไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆ
ทีไม่ใช่รีดย็นต่อ

๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.

ขอบเขตความคลาด
เคลื่อนของขนาด
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๓ <= ความหนา < ๔
มม.
๓ <= ความหนา < ๔
มม.
๓ <= ความหนา < ๔
มม.
๓ <= ความหนา < ๔
มม.
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๔ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.

๐.๐๑<=%C <
๐.๑๐
๐.๑๐<=%C <
๐.๑๘
๐.๑๘<=%C <
๐.๒๕
%C >= ๐.๒๕

หมายเหตุ
สาหรับสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อนาไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสาหรับใช้ในกลุ่มเหล็ก
เคลือบสังกะสี ดว้ ยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG)
เครื่ องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical
Appliance:HA/EA) ยานยนต์(Automotive: Auto) ไม่อยูใ่ น
ข่ายสิ นค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

๐.๐๑<=%C <
๐.๑๐
๐.๑๐<=%C <
๐.๑๘
๐.๑๘<=%C <
๐.๒๕
%C >= ๐.๒๕
%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕

ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๑,๕๘๕ มม.
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH
หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๓๘๐๐

๗๒๐๘๓๙๙๐

รหัส
สถิติ
๐๕๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๒

เป็ นม้วน

๐๒๓

รายละเอียด
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๔ <= ความหนา < ๔.๗๕
มม.
๓ <= ความหนา < ๔ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐
%C < ๐.๐๓

๓ <= ความหนา < ๔ มม.

๐.๐๓<= %C <๐.๒๕

๓ <= ความหนา < ๔ มม.

ไม่มีลวดลาย

นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปรี ดเย็นต่อ

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐
๐.๐๑<=%C < ๐.๑๐

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

๐.๑๐<=%C < ๐.๑๘

๐๒๔

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

๐.๑๘<=%C < ๐.๒๕

๐๒๕

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

%C >= ๐.๒๕

๐๓๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

ความหนา < ๒ มม.

๐.๐๑<=%C < ๐.๑๐

๐๓๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

ความหนา < ๒ มม.

๐.๑๐<=%C < ๐.๑๘

๐๓๔

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

ความหนา < ๒ มม.

๐.๑๘<=%C < ๐.๒๕

๐๓๕

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

นาไปรี ดเย็นต่อ

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

ความหนา < ๒ มม.

%C >= ๐.๒๕

ขอบเขตความคลาด
เคลื่อนของขนาด
ความกว้างสู งสุ ดไม่
เกิน ๑,๕๘๕ มม.

หมายเหตุ
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH,
JIS G 4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH
หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH,
JIS G 4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
สาหรับสิ นค้าเหล็กแผ่นรี ดร้อนที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อนาไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสาหรับใช้
ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี ดว้ ยไฟฟ้า (Electro
Galvanize:EG) เครื่ องใช้ไฟฟ้า (Home
Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์
(Automotive: Auto) ไม่อยูใ่ นข่ายสิ นค้าที่จะใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๓๙๙๐

๗๒๐๘๔๐๐๐

รหัส
สถิติ
๐๕๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๕๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๕๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๑

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๒

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๗๓

เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๐

ไม่เป็ นม้วน

๐๓๐
๐๔๐

รายละเอียด

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด
ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๑,๕๘๕ มม.

นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ

๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

%C < ๐.๐๓

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ
นาไปใช้งานอื่นๆที
ไม่ใช่รีดย็นต่อ

๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.

๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.
๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.
๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน
๑๓.๕๕ มม.

ไม่เป็ นม้วน

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๖ <= ความหนา <= ๑๓
มม.
๓ <= ความหนา < ๖ มม.

ไม่เป็ นม้วน

มีลวดลาย

ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.

๑.๘ <= ความหนา < ๓
มม.

ความหนาต่าสุ ดไม่นอ้ ย
กว่า ๑.๖๑ มม.

๒ <= ความหนา < ๓ มม.

%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

หมายเหตุ

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G
3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G
3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรื อ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ความหนาต่าสุ ดไม่นอ้ ย
กว่า ๑.๐๔ มม.
ความหนาต่าสุ ดไม่นอ้ ย
กว่า ๑.๐๔ มม. และ ความ
กว้างสู งสุ ดไม่เกิน ๑,๕๘๕
มม.

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G
3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G
3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรื อ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๕๑๐๐
เฉพาะที่หน้า
กว้างน้อยกว่า
๓,๐๔๘ มม.
ที่ตอ้ งเรี ยกเก็บ
อากรตอบโต้
การทุ่ม
การตลาด

รหัส
สถิติ
๐๓๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๓๒

ไม่เป็ นม้วน

๐๓๓

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด
ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน
๕๑.๑๐ มม. และ ความกว้าง
สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.
ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.
และ ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๓,๐๘๘ มม.
ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.
และ ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๓,๐๘๘ มม.
ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.

รายละเอียด
๑,๘๒๘ <= ความกว้าง
<= ๓,๐๔๘มม.

๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.

%C < ๐.๐๓

ไม่มีลวดลาย

๑,๘๒๘ <= ความกว้าง
<= ๓,๐๔๘มม.

๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๑,๘๒๘ <= ความกว้าง
<= ๓,๐๔๘มม.

๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

๐๕๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.
๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.

%C < ๐.๐๓

๐๕๒

๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕

ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.

๐๕๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.

๑๐ < ความหนา <=
๕๐ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

ความหนาสู งสุ ดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.

หมายเหตุ

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรื อมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA,JIS G 4051:S48C to
S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรื อมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA,JIS G 4051:S48C to
S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๕๒๐๐
เฉพาะที่หน้า
กว้างน้อยกว่า
๓,๐๔๘ มม.
ที่ตอ้ งเรี ยกเก็บ
อากรตอบโต้
การทุ่ม
การตลาด

รหัส
สถิติ
๐๒๑

๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <=
๓,๐๔๘มม.
๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <=
๓,๐๔๘มม.

๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.

%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด
ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๓,๐๘๘ มม.
ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๓,๐๘๘ มม.

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๒

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <=
๓,๐๔๘มม.

๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๓,๐๘๘ มม.

๐๓๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.
๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.

%C < ๐.๐๓

๐๓๒

๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.

๐๓๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๖๐๐ <= ความกว้าง <
๑,๘๒๘ มม.

๔.๗๕ <= ความหนา
<= ๑๐ มม.

๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

รายละเอียด

๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕

หมายเหตุ

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH
หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA,JIS G 4051:S48C to
S58C ,JIS G 3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH
หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115:
SPV, JIS G 3118: SGV,
JIS G 3126: SLA,JIS G 4051:S48C to S58C ,JIS G 3134:SPFH
หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๐๘๕๓๐๐

๗๒๐๘๕๔๙๐

รหัส
สถิติ
๐๒๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๒

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๒

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๒๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๔๑

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๔๒

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

๐๔๓

ไม่เป็ นม้วน

ไม่มีลวดลาย

รายละเอียด
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.
๖๐๐ <= ความกว้าง <=
๑,๕๕๐ มม.

๓ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๓ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๓ <= ความหนา <
๔.๗๕ มม.
๒ <= ความหนา < ๓
มม.
๒ <= ความหนา < ๓
มม.
๒ <= ความหนา < ๓
มม.
๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.
๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.
๑.๒ <= ความหนา < ๒
มม.

%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐
%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐
%C < ๐.๐๓
๐.๐๓<= %C
<๐.๒๕
๐.๒๕ <= %C
<๐.๖๐

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด
ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๑,๕๘๕ มม.

หมายเหตุ

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C
to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ความกว้างสู งสุ ดไม่เกิน
๑,๕๘๕ มม.
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C
to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
ความหนาต่าสุ ดไม่นอ้ ย
กว่า ๑.๐๔ มม. และ ความ
กว้างสู งสุ ดไม่เกิน ๑,๕๘๕
มม.

ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรื อมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540,JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C
to S58C หรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๒๐๘๙๐๙๐

รหัส
สถิติ
๐๙๐

๗๒๑๑๑๓๑๑

๐๐๐

๗๒๑๑๑๓๑๙

๐๐๐

๗๒๑๑๑๔๑๓

๐๒๐

พิกดั

๗๒๑๑๑๔๑๙

ไม่มีลวดลาย

แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป ยูนิ ไม่มีลวดลาย
เวอร์แซลเพลต ไม่เป็ น
ม้วน
อื่นๆ
ไม่มีลวดลาย
ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
ไม่มีลวดลาย
ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มี
ลวดลาย
อื่นๆ

๐๙๐
๐๒๐

อื่นๆ

๐๓๐

อื่นๆ

ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
ไม่มีลวดลาย
ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มี
ลวดลาย

๐๙๐

อื่นๆ

๐๙๐
๗๒๑๑๑๔๑๕

อื่นๆ

แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป ยูนิ
เวอร์แซลเพลต
แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป ยูนิ
เวอร์แซลเพลต
แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป ยูนิ
เวอร์แซลเพลต
เป็ นม้วน สาหรับการนาไป
รี ดเย็นต่อ
อื่น ๆ

๐๓๐

๐๑๐

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด

รายละเอียด
ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.
๑๕๐ <ความกว้าง< ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔ มม.

%C < ๐.๖

๑๕๐ <ความกว้าง< ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

ความหนา >= ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๖

หมายเหตุ
ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผา่ นการกัดล้างแล้ว
ยกเว้นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 0.6%
ขึ้นไป
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS
G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118:
SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH,
JIS G 4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่ อง ให้ เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดเป็ นม้วนและไม่ เป็ นม้ วน ทีม่ แี หล่ งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซู เอลา
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
พ.ศ. ๒๕๖๓

พิกดั
๗๒๑๑๑๙๑๓

รหัส
สถิติ
๐๒๐

ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
ไม่มีลวดลาย
ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
มีลวดลาย
อื่น ๆ

๐๙๐

แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป
ยูนิเวอร์แซลเพลต
แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป
ยูนิเวอร์แซลเพลต
แถบชนิดฮูป้ และสตริ ป
ยูนิเวอร์แซลเพลต
เป็ นม้วน สาหรับการ
นาไปรี ดเย็นต่อ
อื่น ๆ

๐๒๐

อื่นๆ

๐๓๐

อื่นๆ

ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
ไม่มีลวดลาย
ยังไม่ผ่านการกัดล้าง
มีลวดลาย

๐๙๐

อื่นๆ

๐๓๐
๐๙๐
๗๒๑๑๑๙๑๕

๗๒๑๑๑๙๑๙

๐๑๐

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ของขนาด

รายละเอียด
ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

ความกว้าง < ๖๐๐ มม.

%C < ๐.๖

หมายเหตุ
ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผา่ นการกัดล้างแล้ว
ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS
G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118:
SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH,
JIS G 4051:S48C to S58C หรื อมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเท่า

