
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชบ้ังคบัอากรตอบโต้การทุม่ตลาดต่อไป 

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรดีเยน็เคลือบด้วยสงักะสแีบบจุ่มรอ้นแลว้ทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเยน็ชุบหรือ 
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ทีม่ีแหล่งก าเนิดจาก 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้ 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2560  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24  มีนาคม  2560  
ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี  
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ภายใต้พิกัดศุลกากร  
ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2559  และรหัสสถิติ   
ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2560  ตามประกาศกรมศุลกากร   
ท่ี  199/2559  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559  จ านวน  23  รายการ  
ได้แก่  7210.7011.012  7210.7011.013  7210.7011.014  7210.7011.032  
7210.7011.033  7210.7011.034  7210.7011.042  7210.7011.043  
7210.7011.044  7210.7011.090  7210.7091.020  7210.7091.030  
7210.7091.040  7210.7091.090  7212.4011.090  7212.4012.090  
7212.4019.090  7212.4091.090  7212.4092.090  7212.4099.090  
7225.9990.090  7226.9919.090  และ  7226.9999.090  ในอัตราร้อยละ  4.30   
ถึงร้อยละ  60.26  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  เป็นระยะเวลา  5  ปี  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่    
25  มีนาคม  2560  และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ   0   
ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ในกรณี  ดังนี้  (1)  การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด  ตามบัญชี  ก.  ท้ายประกาศ   
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด  (White  board)  โดยมีปริมาณน าเข้าไม่เกิน  30  ตัน 
ต่อปี  (2)  การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาดที่มีการเคลือบสีแบบ  Silicon  Modified  Polyester  (SMP)   
ตามบัญชี  ก.  ท้ายประกาศ  เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น  โดยมีปริมาณน าเข้าไม่เกิน   
2,000  ตันต่อปี  เป็นระยะเวลา  2  ปี  (3)  การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด  ตามบัญชี  ข.  ท้ายประกาศ   
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  2  ปี  และ  (4)  การน าเข้าสินค้าทุ่มตลาด   
ตามบัญชี  ก.  ท้ายประกาศ  เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรม 
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เพ่ือการส่งออกน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี  เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือพาณิชยกรรมเพ่ือการ 
ส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือโดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน  หรือโดยผู้ที่น าสินค้าเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  นั้น 

เนื่องจากบริษัท  เอ็นเอส  บลูสโคป  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศ  ได้ยื่นค าขอในนามของอุตสาหกรรมภายในให้ทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สินคา้จากตา่งประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  กรณีสินค้าเหล็กแผน่
รีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ 
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  
พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2565   
ตามประกาศกรมศุลกากร  ท่ี  194/2564  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564  
จ านวน  39  รายการ  ได้แก่  7210.7012.012  7210.7012.013  7210.7012.014  
7210.7012.090  7210.7013.032  7210.7013.033  7210.7013.034  
7210.7013.042  7210.7013.043  7210.7013.044  7210.7013.090  
7210.7021.020  7210.7021.030  7210.7021.040  7210.7021.090  
7210.7091.020  7210.7091.030  7210.7091.040  7210.7091.090  
7212.4011.090  7212.4012.090  7212.4013.000  7212.4014.000  
7212.4091.090  7212.4099.090  7225.9990.052  7225.9990.053  
7225.9990.054  7225.9990.059  7225.9990.072  7225.9990.073  
7225.9990.074  7225.9990.076  7225.9990.077  7225.9990.078  
7225.9990.079  7225.9990.090  7226.9919.090  และ  7226.9999.090   
โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาค าขอให้ทบทวนความจ าเป็น  
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปดังกล่าว  ในการประชุมครั้งที่  2/2565  เมื่อวันที่   
2  มีนาคม  2565  และมีค าวินิจฉัยว่าค าขอมีมูลว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้
มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวน
ความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ 
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เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  จ านวน  39  รายการดังกล่าว  และให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากร 
ในระหว่างการพิจารณาทบทวนในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  
ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุ
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรมการค้าต่างประเทศจะเริม่ด าเนินกระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็ในการ
ใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
แล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
แล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๒ กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน  ทั้งนี้  ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม  แต่ประสงค์จะแจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถาม
ดังกล่าว  สามารถแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเพ่ือขอรับแบบสอบถามต่อกรมการค้าต่างประเทศได้
ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 3 ให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถาม 
ตามข้อ  2  หรือแจ้งความจ านงเป็นหนังสือเพ่ือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการพิจารณาทบทวน  
ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขอรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดการทบทวนดังกล่าว  
ให้ยื่นค าขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เลขที่  563  ถนนนนทบุรี  
ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๑๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์    
๐  ๒๕๔๗  4742  หมายเลขโทรสาร  ๐  ๒๕๔๗  4741  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ 
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  พ.ศ.  ๒๕6๔   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิทักษ์  อดุมวชิัยวฒัน ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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