
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุม่ตลาดสินค้าหลอดและทอ่ท าดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนิม 

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหล ี สาธารณรัฐประชาชนจนี  ไต้หวัน 
และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่    
14  กันยายน  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอด  
และท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมทั้งรีดร้อนและรีดเย็น  ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  และไม่เป็นวงกลม   
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก  ไม่เกิน  ๕๐๘  มิลลิเมตร  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่   
๗๓๐๕.๓๑.๑๐.๐๐๐  ๗๓๐๖.๑๑.๑๐.๐๐๐  ๗๓๐๖.๑๑.๙๐.๐๐๐  ๗๓๐๖.๒๑.๐๐.๐๐๐  
๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๑๐  ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๒๐  ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๑๐  ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๒๐  
๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๑๐  ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๒๐  ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๑๐  ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๒๐  
๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๑  และ  ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๒  รวม  ๑๔  พิกัด  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี   
ในอัตราร้อยละ  11.96  ถึงร้อยละ  51.53  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
ในอัตราร้อยละ  145.31  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  จากไต้หวัน  ในอัตราร้อยละ  2.38  ถึงร้อยละ   
29.04  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอัตราร้อยละ  310.74  ของราคา   
ซี  ไอ  เอฟ  เป็นระยะเวลา  5  ป ี ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน  2559  เป็นต้นไป  นั้น   

เนื่องจาก  บริษัท  ไทย-เยอรมัน  โปรดักส์  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  โตโยมิลเลเนียม  จ ากัด  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่ เป็นสนิม  ได้ยื่นค าขอให้  
พิจารณาทบทวนเพ่ือเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป  ตามมาตรา  57   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕62  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาค าขอ 
ในการประชุมครั้งที่  7/๒๕64  เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64  โดยวินิจฉัยว่าค าขอดังกล่าวมีมูล
และหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าหากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าดังกล่าวจะท าให้  
มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวน
ความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ตามมาตรา  ๕๗  และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ป ี

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๗๓  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ งสินค้าจากต่างประเทศ   พ.ศ.   ๒๕๔๒  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  ๒๕6๒  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้า  
ไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2564”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64  เป็นต้นไป   
เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี   

ข้อ 3 ในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม   ที่มีแหล่งก าเนิดจาก   
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ภายใต้พิกัด 
อัตราศุลกากรซึ่งได้มีการแก้ไขพิกัดศุลกากรใหม่ในปี  2560  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร   
(ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559  ได้แก่  73053110000  73061110000  73061190000   
73062100000  73064011000  73064019000  73064020011  73064020012  
73064020013  73064020014  73064020015  73064020016  73064020017  
73064020018  73064020021  73064020022  73064020023  73064020024  
73064020025  73064020026  73064020027  73064020028  73064020090  
73064030010  73064030020  73064090011  73064090012  73064090013  
73064090014  73064090015  73064090016  73064090017  73064090018  
73064090021  73064090022  73064090023  73064090024  73064090025  
73064090026  73064090027  73064090028  73064090090  73066110021  
73066110022  73066190110  73066190120  รวม  ๔๖  พิกัด  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศดังกล่าว  ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี   
 (ก) ร้อยละ  ๑๑.๙๖  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก  SeAH  STEEL  

CORPORATION   
 (ข) ร้อยละ  ๕๑.๕๓  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น   
(๒) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ร้อยละ  ๑๔๕.๓๑  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔



(๓) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากไต้หวัน   
 (ก) ร้อยละ  ๑๒.๒๙  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก  FROCH  

ENTERPRISE  CO.,  LTD.   
 (ข) ร้อยละ  ๒.๓๘  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก  YC  INOX  CO.,  LTD.   
 (ค) ร้อยละ  ๒๙.๐๔  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น   
(๔) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
 (ก) ร้อยละ  ๓๑๐.๗๔  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตจาก  SONHA  

INTERNATIONAL  CORPORATION   
 (ข) ร้อยละ  ๓๑๐.๗๔  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอืน่   
ข้อ 4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้า 

ไม่เป็นสนิม  ตามที่ระบุไว้ในข้อ  3  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี   ไอ  เอฟ   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออกน าสินค้าดังกล่าวเข้ามา  
ในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้า    
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าว  
เข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   

(3) กรณีที่ผู้น าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ดังกล่าว 

ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือการส่งออก 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

้หนา   ๒๑
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