
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  รายละเอียดข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายอนัเปน็สาระส าคญัที่ใช้เปน็พื้นฐานในการวนิิจฉัย 

เกี่ยวกบัการทบทวนความจ าเป็นในการใชบ้ังคบัอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  57 
กรณีสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกลา้ไมเ่ปน็สนิม  ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหลี 

สาธารณรัฐประชาชนจนี  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2564  ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564  และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและ  
ท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2564  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอด
และท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564  ให้เปิดการทบทวนความจ าเปน็
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  และเรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรในระหว่าง  
การพิจารณาทบทวนจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ  และต่อมาคณะกรรมการพิจารณา  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้  
มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  
จากการน าเข้าสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป  ในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาหา้ปี  
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  57  กรณีสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2565  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  2  ข้อ  4  และข้อ  8  ของกฎกระทรวง  การแสดงข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบั
การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน  พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕



และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
จึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นฐานในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปไว้  ดังเอกสารท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

มนัสนติย์  จิรวัฒน ์
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕
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เอกสารทายประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง รายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเปนสาระสำคัญ 
ท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป  
ตามมาตรา 57 กรณีสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕65 

 

ขอ  ๑ ความเปนมา 

 คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด 
และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ) ไดออกประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโตการทุมตลาดสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลา
ไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2559 กำหนดใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาด

จากการนำเขาสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิมท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตรารอยละ 2.38 – 310.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
และใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้ (1) ผูประกอบอุตสาหกรรม

และผูประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือการสงออกนำสินคาดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรและนำเขาไปในเขตประกอบการเสรี 
เพ่ือใชในการผลิตสนิคาหรือเพ่ือพาณิชยกรรมเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(2) ผูท่ีไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนนำสินคาเขามาผลิตเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการลงทุน และ (3) การนำสินคาดังกลาวเขามาผลติเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมายวาดวยศุลกากร 
โดยมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2564  

ขอ  ๒  การเปดทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 

  กรมการคาตางประเทศไดออกประกาศ เรื่อง เปดการทบทวนความจำเปนในการใชมาตรการตอบโต
การทุมตลาดสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  

16 กันยายน 2564 และไดเผยแพรประกาศดังกลาวลงโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
ไดแก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพบางกอกโพสตตามลำดับ เพ่ือใหสาธารณชนรับรูและใหผูมีสวนได
สวนเสียสามารถดำเนินการตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบกำหนดดวยความถูกตองครบถวน 

ขอ  ๓   การพิจารณาทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 

กรมการคาตางประเทศไดดำเนินการพิจารณาทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโต 

การทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 ตามหลักเกณฑที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด

และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

อันเปนสาระสำคัญท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา ดังนี้ 
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 3.1 สินคาท่ีถูกพิจารณา ไดแก หลอดและทอทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท้ังรีดรอนและรีดเย็น  

ท่ีมีภาคตัดขวางเปนวงกลมและไมเปนวงกลม ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกไมเกิน 508 มิลลิเมตร  
ภายใตพิกัดศุลกากร ประเภทยอย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 และรหัสสถิติ  

ตามรหัสสถิติสินคาท่ีแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับป พ.ศ. 2560 ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 199/2559  
เรื่องแกไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินคา ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 จำนวน 46 รายการ ไดแก 7305.31.10.000 
7306.11.10.000  7306.11.90.000  7306.21.00.000  7306.40.11.000  7306.40.19.000 

7306.40.20.011  7306.40.20.012  7306.40.20.013  7306.40.20.014  7306.40.20.015 
7306.40.20.016  7306.40.20.017  7306.40.20.018  7306.40.20.021  7306.40.20.022 
7306.40.20.023  7306.40.20.024  7306.40.20.025  7306.40.20.026  7306.40.20.027 

7306.40.20.028  7306.40.20.090  7306.40.30.010  7306.40.30.020  7306.40.90.011 
7306.40.90.012  7306.40.90.013  7306.40.90.014  7306.40.90.015  7306.40.90.016 
7306.40.90.017  7306.40.90.018  7306.40.90.021  7306.40.90.022  7306.40.90.023 

7306.40.90.024  7306.40.90.025  7306.40.90.026  7306.40.90.027  7306.40.90.028 
7306.40.90.090  7306.61.10.021  7306.61.10.022  7306.61.90.110 และ 7306.61.90.120  
ท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โดยสินคาที่อุตสาหกรรมภายในผลิตไดเปนสินคาชนิดเดียวกันกับสินคาที่ถูกพิจารณา (Like Product) ดังกลาว 
เนื่องจากมีองคประกอบ เชน ลักษณะทางกายภาพ ข้ันตอนการผลิต การนำไปใช เหมือนกันทุกประการ   

 3.2 ผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเกี่ยวของ 

 3.2.1 ผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ ดังนี้ 

  1) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จำกัด (มหาชน)  
2) บริษัท โตโยมิลเลเนียม จำกัด  

3) บริษัท ซีเอสอี เพียวริตี้ แอพพลาย แมททีเรียล จำกัด  
4) บริษัท ชาคโร จำกัด  
5) บริษัท อารเมยไท จำกัด  

6) บริษัท ปติสวัสดิ์ จำกัด  
7) บริษัท ไทยยูนีคคอยสเซ็นเตอร จำกัด  
8) บริษัท สตีลเล็กซ จำกัด  

9) บริษัท ศุภสิน เมทัลเทรดดิ้ง จำกัด  
10) บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอรเนชั่นแนล) จำกัด 
11) บริษัท แทย พรีซิชั่น อินดัสตรี้ส จำกัด  

12) บริษัท พี.ที.เมตัล จำกัด  
13) บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จำกัด  
14) บริษัท เอส.โอ.เอ็ม.เทรดดิ้ง จำกัด  

15) บริษัท พีเอพี เอ็กซซิม จำกัด  
16) บริษัท ฮวา หยัง สเตนเลสส สตีล (ไทยแลนด) จำกัด  
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17) บริษัท ทอไทยสเตนเลสสตีล จำกัด  
18) บริษัท เวิลด เมทัลลิค จำกัด  
19) บริษัท ติ่ง ซิน สแตนเลส จำกัด  

20) บริษัท เอกอน แปซิฟค จำกัด  
21) บริษัท จงฉ่ี (ประเทศไทย) จำกัด  
22) บริษัท ไอ ที เอส พี จำกัด  

23) บริษัท เจ.เอส.วีเทคนิคอล จำกัด  
24) บริษัท ไทยนิชเซ จำกัด  
25) บริษัท แอล วี ดีเวล็อปเมนท กรุป จำกัด  

26) บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด  
27) บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จำกัด  
28) บริษัท ไบรท อินดัสตรีส (หาดใหญ) จำกัด  

29) บริษัท วิจิตราภรณรังสี จำกัด 

 3.2.2 ผูผลิตและผูสงออกจากตางประเทศ  

   1) สาธารณรัฐเกาหล ีดังนี้ 

  (1)  Sammi Metal Products Co., Ltd. 
  (2)  SeAH Steel Corporation 

    2) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

  (1)  Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd. 
  (2)  Zhejiang Guorui Steel Co., Ltd. 
  (3)  Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. 

  (4)  Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd. 
  (5)  Guangzhou WINNER Stainless Steel Co., Ltd 
  (6)  Wuxi sino yuan science and technology Co., Ltd. 

   3) ไตหวัน ดังนี้ 
   (1)  YC INOX Co., Ltd. 
   (2)  Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. 

   (3)  Chang Mien Industries Co., Ltd. 
   (4)  Froch Enterprise Co., Ltd. 
   (5)  Yi Shuenn Enterprise Co., Ltd. 

   (6)  YES Stainless International Co., Ltd 
    4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้ 

  (1)  SonHa International Corporation 

  (2)  Mejonson Industrial Vietnam Co., Ltd  
  (3)  Cong Ty Tnhh Long Phat L. D (Long Phat LD Co., Ltd.) 
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 3.2.3 ผูนำเขา ดังนี้   

  1)  บริษัท แวน เลียวเวน ไพพ แอนด ทิวป (ประเทศไทย) จำกัด 
  2)  บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) 

  3)  บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ชูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง คัมพาน ีลิมิเต็ด จำกัด 
  4)  บริษัท อีชวอร โปรไฟลส (ไทยแลนด) จำกัด 
  5)  บริษัท ไฮเท็ค ลิงค จำกัด 

  6)  บริษัท ลีแอนดสตีล จำกัด 
  7)  บริษัท เอเซีย สเตนเลส สตีล จำกัด 
  8)  บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด 

  9)  บริษัท เค เซอรวิส เซ็นเตอร จำกัด 
  10) บริษัท ด็อกไวเลอร เอเชีย จำกัด 
  11) บริษัท จีฮวา อินดัสทรีส จำกัด 

  12) บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด 
  13) บริษัท ทรัยโมทีฟ เอเชีย แปซิฟค จำกัด 
  14) บริษัท เอส.เอ. ปโตรเทค จำกัด 

  15) บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จำกัด (มหาชน) 
  16) บริษัท ทูบาเชคซ อวาจ ิ(ประเทศไทย) จำกัด 
  17) บริษัท อ้ีเฮอ เมททัล จำกัด 

  18) บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จำกัด 
  19) บริษัท ไทย เอสคอรป จำกัด  
  20) บริษัท เอ็มแอนดพี เซอรวิส (2017) จำกัด 

  21) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
  22) บริษัท บีเจซี เฮฟวี ่อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
  23) บริษัท ฮีทอะเวย จำกัด 

  24) บริษัท เลนซ่ิง (ไทยแลนด) จำกัด 
  25) บริษัท ไลนไพพ จำกัด 
  26) หางหุนสวนจำกัดโอโตโกะ ไลน ทรานสปอรต  

  27) บริษัท เอส แอนด เอส เทรดดิ้ง จำกัด 
  28) บริษัท พงศมา เทรดดิ้ง จำกัด 
  29) บริษัท เออรมีนา จำกัด 

  30) บริษัท คุราเร จีซี แอดวานซ แมททีเรียลส จำกัด 
  31) บริษัท คุราเร แอดวานซ เคมิคอลส (ประเทศไทย) จำกัด 
  32) บริษัท ฮีทเวล อีเลคทริค ฮีทติ้ง เทคโนโลย ี(ไทยแลนด) จำกัด 

  33) บริษัท ฟอสเตอร วีลเลอร เซอรวิส (ประเทศไทย) (สาขา1) จำกัด 
  34) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จำกัด 
  35) หางหุนสวนจำกัดวีเอส ลายส ทรานสปอรต  
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  36) บริษัท พี แอนด เอส เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
  37) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
  38) บริษัท วิทยคอรป โปรดักส จำกัด 

  39) บริษัท ไมนอกซ วาลว แอนด ฟตติ้งส จำกัด 
  40) บริษัท ซินเนอรจี เอเชีย โซลูชั่น จำกัด 
  41) บริษัท ลาฟรันโคนิ ซิเลนเซียโทริ (ไทยแลนด) จำกัด 

  42) บริษัท เกาสุ แพคก้ิง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด 
  43) บริษัท บี.ที.เวิลดเทรด จำกัด 
  44) บริษัท เอ็นจีเค สปารคปลั๊กส (ประเทศไทย) จำกัด 

  45) บริษัท โรจนไพบูลยอีควิ๊ปเมนท จำกัด 
  46) บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร จำกัด 
  47) บริษัท แคนาเดียนโซลารแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

  48) บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 
  49) บริษัท อีสท แคปปทอล เทคโนโลย ีจำกัด 
  50) บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซคอน เอเชีย จำกัด 

  51) บริษัท อินเตอรโรล  (ประเทศไทย) จำกัด 
  52) บริษัท อัลฟาคาสท จำกัด 
  53) หางหุนสวนจำกัดไทยเชียรริ่งโลหะ  

  54) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จำกัด (มหาชน) 
  55) บริษัท ลี่หมิง เดดคอเรชั่น เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด) จำกัด 
  56) บริษัท กัลฟ เอสอารซี จำกัด 

  57) บริษัท เด็คสเตอร อินดัสทรี จำกัด 
  58) บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่(ประเทศไทย) จำกัด 
  59) บริษัท ปารคเกอร เอ็นยิเนียริ่ง (ไทยแลนด) จำกัด 

  60) บริษัท อูเมโตกุ ไทยแลนด จำกัด 
  61) บริษัท เอ็มพาวเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
  62) บริษัท เจ.เจ. แอดวานซ โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด 

  63) บริษัท ดอง จู เมททัล จำกัด 
  64) บริษัท อินเตอรไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
  65) บริษัท เซ่ิงไท บราซแวร (ประเทศไทย) จำกัด 

  66) บริษัท แอนเซลล (ประเทศไทย) จำกัด 
  67) บริษัท ไดเทค แอดวานซ จำกัด 
  68) บริษัท คินซ่ี (ประเทศไทย) จำกัด 

  69) บริษัท ควินเทท อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
  70) บริษัท ชารเตอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
  71) บริษัท ฮากุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด 
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  72) บริษัท บีเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
  73) บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด 
  74) บริษัท พัฒนกล เทรดดิ้ง จำกัด 

  75) บริษัท ยูนิโรลล (ประเทศไทย) จำกัด 
  76) หางหุนสวนจำกัดดีวันเดอะฟูล  
  77) บริษัท พีเอ็มอี (1991) จำกัด 

  78) บริษัท เอ็ม.อาร.ฟตติ้ง แอนด สตีล (1996) จำกัด 
  79) บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
  80) หางหุนสวนจำกัดสวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง  

  81) บริษัท เทพรักษ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

 3.2.4 สมาคมในทางการคาและกลุมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  1) สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย 

  2) สมาคมผูผลิตทอโลหะและแปรรูปเหล็กแผน 
   3) สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
  4) กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  5) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรอืนไทย 
  6) สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย 
  7) สมาคมผูผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย 

  8) สมาคมบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกไทย 
  9) สมาคมการคาและอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย 

3.2.5 สถานเอกอัครราชทูต และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประจำประเทศไทย 

ในฐานะรัฐบาลของประเทศแหลงกำเนิดหรือประเทศผูสงออกสินคาท่ีถูกพิจารณา ดังนี้ 
   1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
            2) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี  

   3) สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม       
   4) สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 

 3.3 ชวงเวลาของขอมูลท่ีใชในการพิจารณาทบทวน 

 3.3.1 การพิจารณาวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาด
ตอไปหรือฟนคืนมาอีก ใชขอมูลระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มิถุนายน 2564 (ชวงระยะเวลา 
การทบทวนการทุมตลาด : POR) 

 3.3.2 การพิจารณาวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีความเสียหาย
ตอไปหรือฟนคืนมาอีก ใชขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มิถุนายน 2564 
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 3.4 การสงแบบสอบถาม  

 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2564 กรมการคาตางประเทศไดสงแบบสอบถามไปยังผูมีสวนไดเสีย 
และผูท่ีเก่ียวของท่ีปรากฏรายชื่อตามขอ 3.2 เพ่ือใหแจงขอเท็จจริงและความเห็นสำหรับใชประกอบการพิจารณาทบทวน 

โดยมีผูตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี ้
 3.4.1 ผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
   1) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จำกัด (มหาชน)  

   2) บริษัท โตโยมิลเลเนียม จำกัด  
  3.4.2 ผูนำเขา จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

  1) บริษัท ทูบาเชคซ อวาจิ (ประเทศไทย) จำกัด 

  2) บริษัท อัลฟาคาสท จำกัด 
  3) บริษัท ลแีอนดสตีล จำกัด 
  4) หางหุนสวนจำกัด สวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง 

  5) บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด 

  3.5 ความเห็นของผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับตามแบบสอบถาม 
 3.5.1 ผูนำเขามีความเห็นวา การบังคับใชอากรตอบโตการทุมตลาดตอไปจะสงผลกระทบ 

ตอผูนำเขา ผูใช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เนื่องจากจะทำใหตนทุนวัตถุดิบในการผลิตเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนการสรางขอจำกัด
และอุปสรรคตอการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพและนาเชื่อถือจากประเทศท่ีถูกพิจารณา  

 ขอช้ีแจง การพิจารณาทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป  
ตามมาตรา 57 กรณีสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของ ทตอ. ในกรณีนี้เปนไปตามมาตรา 57 
แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
รวมถึงอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ ท่ีบัญญัติและกำหนดไวสอดคลองกับหลักการของความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด
ขององคการการคาโลก เพ่ือใหมีกลไกเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดซ่ึงเปนพฤติกรรม
การคาที่ไมเปนธรรม โดยในกรณีที่พบวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาด
และความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีก ทตอ. จะมีคำวินิจฉัยใหเรียกเก็บอากรตอไปไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
ซ่ึงในกระบวนการพิจารณาคำขอใหเปดการทบทวนฯ ในกรณีนี ้ทตอ. ไดวินิจฉัยวาคำขอมีมูลวาการยุติการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาดและความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีก จึงมีการออกประกาศ
กรมการคาตางประเทศเพ่ือเปดการทบทวน ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ ในข้ันตอนการพิจารณาทบทวน การดำเนินการ
ของกรมการคาตางประเทศในการรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเก่ียวของ 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับ รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทำสรุปผลการทบทวนฯ 
เสนอตอ ทตอ. จะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกำหนดและตองคำนึงถึงประโยชน
ของอุตสาหกรรมภายใน ผูบริโภคและประโยชนสาธารณะประกอบดวย ตามที่มาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติ
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กำหนด 

 3.5.2 ผูมีสวนไดเสียมีความเห็นวา ขอบเขตของสินคาภายใตมาตรการตอบโตการทุมตลาด 
ท่ีจะมีการทบทวน ครอบคลุมสินคาท่ีอุตสาหกรรมภายในไมสามารถผลิตได ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีความหนาพิเศษ 
และตองมีการรับรองมาตรฐาน  
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 ขอช้ีแจง การทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไปในกรณีนี้ 
เปนการพิจารณาการทบทวนตามมาตรา 57 ซ่ึงเปนการพิจารณาวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาด
จะทำใหมีการทุมตลาดและความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีกหรือไม โดยในกรณีท่ี ทตอ. มีคำวินิจฉัยวาการยุติ
การเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาดและความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีกจะมีการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดตอไปอีกเปนระยะเวลาไมเกินหาป ซ่ึงในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียมีความประสงคจะให ทตอ. 
พิจารณาทบทวนเพ่ือยุติการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโตการทุมตลาด ก็สามารถยื่นคำขอให ทตอ. 
พิจารณาทบทวนไดตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ โดยจะตองเสนอพยานหลักฐาน
เพียงพอเก่ียวกับปญหาการทุมตลาดหรือความเสียหายท่ีสมควรใหมีการทบทวน ท้ังนี้ ในการนำเขาสินคาท่ีถูกพิจารณา
จากประเทศท่ีถูกบังคับใชมาตรการ ผูมีสวนไดเสียอาจพิจารณานำเขาสินคาท่ีมีการกำหนดอากรตอบโตการทุมตลาด
ในอัตราท่ีไมสูงมาก หรือพิจารณานำเขาสินคาจากประเทศอ่ืนทดแทน  

3.6 การตรวจสอบความเปนจริงของขอกลาวอางและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาทบทวน 

 กรมการคาตางประเทศไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลท่ีอุตสาหกรรมภายในได
แจงตามแบบสอบถาม ณ ท่ีทำการของบริษัท ระหวางวันท่ี 10 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2565 โดยสรุปพบวาขอมูล
คำตอบในแบบสอบถามรวมท้ังเอกสารหลักฐานการบัญชีท่ีผานการรับรองแลว เชน งบดุล และงบกำไรขาดทุน 

สามารถตรวจสอบไดตรงกับเอกสารหลักฐานตนฉบับ จึงมีความนาเชื่อถือในระดับท่ีสามารถยอมรับได  

   3.7 การแจงขอมูลและขอเท็จจริงท่ีใช เปน พ้ืนฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวน  

เพ่ือรับฟงขอโตแยงของผูมีสวนไดเสีย 

  เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 กรมการคาตางประเทศไดสงรายละเอียดขอมูลและขอเท็จจริง 
ที่ใชเปนพื้นฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเปนในการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดตอไป 
ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไปยังผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสยื่นขอโตแยงตามท่ีมาตรา 30 ประกอบมาตรา  60 แหงพระราชบัญญัติ 
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมกำหนด 
และไดจัดการประชุมผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหผูมีสวนไดเสียยื่นขอโตแยงและเสนอขอคิดเห็น

ดวยวาจาเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียยื่นขอโตแยงและเสนอความเห็นดวยวาจา 
ในการประชุมดังกลาวรวมท้ังยื่นขอโตแยงและเสนอความเห็นเปนหนังสือ รวมจำนวน 3 ราย ไดแก หางหุนสวน 
สวนหลวงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ทูบาเซคซ อวาจิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยเบนกัน จำกัด  

โดยมีประเด็นสำคัญเก่ียวกับสินคาท่ีถูกพิจารณา ดังนี้ 
  3.7.1  ขอบเขตของสินคาท่ีมีการพิจารณาทบทวน 
   1) ผูนำเขามีขอโตแยงวา ไมเห็นดวยกับการพิจารณาทบทวนโดยไมมีการแยกสินคา 

ท่ีอุตสาหกรรมภายในและผูผลิตภายในประเทศไมสามารถผลิตไดออกจากขอบเขตรายการสินคาท่ีถูกพิจารณา 
   2) ผูนำเขามีความเห็นวา ควรยุติการบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดเฉพาะสินคา

บางรายการท่ีผูผลิตภายในประเทศไมสามารถผลิตได 

   3) ผูนำเขามีขอคิดเห็นวา ขอบเขตของสินคาทุมตลาดท่ีมีการพิจารณาทบทวนความจำเปน 
ในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 ในกรณีนี้ครอบคลุมสินคาท่ีอุตสาหกรรมภายใน
และผูผลิตภายในประเทศไมสามารถผลิตได ทำใหมีความจำเปนตองสั่งซ้ือสินคาดังกลาวจากผูผลิตสินคาท่ีถูกพิจารณา 
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 3.7.2  คุณภาพของสินคาท่ีผลิตโดยอุตสาหกรรมภายในและผูผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
ภายในประเทศ  
   ผูนำเขามีขอคิดเห็นวา อุตสาหกรรมภายในและผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ

ไมสามารถผลิตสินคาท่ีถูกพิจารณาบางรายการไดตามขนาดและมาตรฐานของการใชงาน โดยในบางกรณีจะตองใช
สินคาท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีไดรับการรับรองจาก JQA (Japanese Quality Assurance Organization) แตเนื่องจาก
ไมมีผูผลิตภายในประเทศท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาว ผูใชสินคาท่ีถูกพิจารณาจึงไมสามารถใชสินคาท่ีผลิต

จากผูผลิตภายในประเทศในการผลิตเพื่อสงออกไดเนื่องจากลูกคาไมใหการยอมรับเพราะอาจมีปญหาการรั่วซึม
และสงผลใหเกิดอุบัติเหตุได จึงควรมีการยกเวนการบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดในสวนของสินคาท่ีผูผลิต
ภายในประเทศไมสามารถผลิตไดตามคุณภาพและขนาดท่ีลูกคาตองการ รวมท้ังสินคาท่ีจะนำไปผลิตเพ่ือสงออกไป

ยังประเทศญี่ปุนตามมาตรฐาน JIS และสินคาท่ีตองไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก JQA 
ขอช้ีแจง การดำเนินการไตสวนของกรมการคาตางประเทศและการพิจารณาวินิจฉัยการตอบโต 

การทุมตลาดของ ทตอ. เปนไปตามหลักเกณฑตาม พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน

ซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม และอนุบัญญัติที่เก่ียวของ ท่ีกำหนดไวสอดคลองกับ 
หลักการดำเนินการคาอยางเปนธรรมของความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาดขององคการการคาโลก เพ่ือใหมี
กลไกเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดซ่ึงเปนพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม 

โดยกรมการคาตางประเทศและ ทตอ. จะนำขอมูลและพยานหลักฐานท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเก่ียวของ
ตามแบบสอบถามรวมท้ังชองทางอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนด ท่ีผานกระบวนการตรวจสอบความเปนจริงของขอกลาวอาง
หรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของแลว มาประกอบการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึงประโยชนของ

อุตสาหกรรมภายใน ผูบริโภค และประโยชนสาธารณะประกอบดวย ตามท่ีมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติการตอบโต
การทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กำหนดไว  

ในการทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 กรณีสินคา 

หลอดและทอทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิมตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง 
การตอบโตการทุมตลาดสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 กรมการคาตางประเทศไดดำเนิน

กระบวนการไตสวนตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกำหนด และ ทตอ. ไดพิจารณาเห็นวามี
ความเปนไปไดที่การยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาดและความเสียหายตอไป
หรือฟนคืนมาอีก จึงไดมีคำวินิจฉัยวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาด

และความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีก และใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตอไปอีกเปนระยะเวลาไมเกิน 
5 ป ซ่ึงรวมถึงการกำหนดใหเรียกเก็บอากรในอัตรารอยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเขาสินคาทุมตลาด
ท่ีนำเขามาผลิตเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุน และกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย ในการกำหนดมาตรการไดมีการคำนึงถึงประโยชนของอุตสาหกรรมภายใน 
ผูบริโภค และประโยชนสาธารณะประกอบการกำหนดมาตรการดวย โดยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียมีความประสงคจะให 
ทตอ. พิจารณาทบทวนเพ่ือยุติการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดท่ีกำหนดข้ึนตามประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเปนในการใชบังคับ
อากรตอบโตการทุมตลาดตอไป ตามมาตรา 57 กรณีสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิมท่ีมีแหลงกำเนิด
จากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถยื่นคำขอให 
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ทตอ. พิจารณาทบทวนไดตามมาตรา 56 แหง พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ โดยจะตองเสนอพยานหลักฐาน
เพียงพอเก่ียวกับปญหาการทุมตลาดหรือความเสียหายท่ีสมควรใหมีการทบทวน อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดยังมีผลใชบังคับ ผูมีสวนไดเสียอาจพิจารณานำเขาสินคาท่ีมีการกำหนดอากรตอบโตการทุมตลาดใน

อัตราท่ีไมสูงมากหรือนำเขาสินคาจากประเทศอ่ืนทดแทน 

 3.8 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป 

 กรมการคาตางประเทศไดนำขอมูลขอเท็จจริง ความเห็น และขอโตแยง ท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสีย

และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดรับตามแบบสอบถามรวมทั้งชองทางอื่นที่กฎหมายกำหนดซึ่งผานกระบวนการตรวจสอบ
ความเปนจริงของขอกลาวอางหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของแลว มาดำเนินการตามหลักเกณฑท่ีกำหนดภายใต
พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ เพ่ือจัดทำผลการทบทวน โดยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียปฏิเสธท่ีจะนำ

พยานหลักฐานมาแสดง ไมนำพยานหลักฐานมาแสดงภายในเวลาท่ีกำหนด หรือไมใหความรวมมือเพ่ือใหไดมา
ซึ่งพยานหลักฐาน หรือขัดขวางกระบวนการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด การพิจารณาจะรับฟงเพียงขอเท็จจริง
เทาท่ีมีอยูหรืออาจรับฟงไปในทางท่ีไมเปนคุณแกผูนั้น ตามท่ีมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ 

กำหนดไวโดยสอดคลองกับหลักการ Best Information Available : BIA ตาม Article 6.8 และ Annex II (1) ของความตกลง
วาดวยการตอบโตการทุมตลาดขององคการการคาโลก และเสนอตอ ทตอ. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้  

  3.8.1 การพิจารณาความเปนไปไดท่ีการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำให 

มีการทุมตลาดตอไปหรือทำใหการทุมตลาดฟนคืนมาอีก 
   การพิจารณาความเปนไปไดดังกลาวจะพิจารณาการทุมตลาดเพ่ือหาสวนเหลื่อมการทุมตลาด

ตามหลักเกณฑท่ีมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด

และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยในกรณีนี้ไมมีผูผลิตหรือผูสงออก
จากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถามภายในระยะเวลาท่ีกำหนด กรมการคาตางประเทศจึงจำเปนตองใชขอมูลตามคำขอใหเปดการทบทวน

ซ่ึงเปนขอเท็จจริงเทาท่ีมีอยูในการพิจารณา โดยในการพิจารณาปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความเปนไปไดวาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาดตอไปหรือฟนคืนมาอีก ดังนี้ 

1)  มูลคาปกต ิ

 คำนวณตามหลักเกณฑท่ีมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ 
กำหนดโดยพิจารณาจากราคาขายของสินคาท่ีถูกพิจารณาท่ีขายในสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แลวทอนเปนราคา ณ หนาโรงงาน  

2)  ราคาสงออก 
  คำนวณตามหลักเกณฑท่ีมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ 
กำหนดโดยพิจารณาจากราคาสงออกของสินคาท่ีถูกพิจารณามายังประเทศไทยท่ีมีการอางอิงตามขอมูลสถิติการนำเขา

ของกรมศุลกากร แลวทอนเปนราคา ณ หนาโรงงาน 
3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด 

 คำนวณตามหลักเกณฑท่ีมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดฯ 

กำหนดโดยเปรียบเทียบมูลคาปกติกับราคาสงออกท่ีข้ันตอนทางการคาเดียวกันและในชวงเวลาเดียวกัน เปนราคา  
ณ หนาโรงงาน ซ่ึงปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดในกรณีสินคาจากสาธารณรัฐเกาหลี อัตรารอยละ 40.23 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตรารอยละ 67.42 ไตหวัน อัตรารอยละ 33.18 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
อัตรารอยละ 43.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
  3.8.2 การพิจารณาความเปนไปไดท่ีการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำให 

มีความเสียหายตอไปหรือทำใหความเสียหายฟนคืนมาอีก   
 การพิจารณาความเปนไปไดดังกลาวในกรณีนี้เปนการพิจารณาความเสียหายอยางสำคัญ

จากการทุมตลาดท่ีเกิดแกอุตสาหกรรมภายในและความสัมพันธระหวางสินคาทุมตลาดกับความเสียหายตออุตสาหกรรม

ภายใน ตามหลักเกณฑท่ีมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ประกอบมาตรา 60 แหง พระราชบัญญัติการตอบโต
การทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กำหนด โดยพิจารณาจาก
ขอมูลปริมาณของสินคานำเขาท่ีทุมตลาดและผลของการทุมตลาดท่ีมีตอราคาของสินคาชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 

และผลกระทบจากสินคานำเขาท่ีทุมตลาดท่ีมีตออุตสาหกรรมภายใน ดังนี้ 
   1) ปริมาณของสินคานำเขาท่ีทุมตลาดและผลของการทุมตลาดท่ีมีตอราคาของสินคา 

ชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ  

(1) ปริมาณของสนิคาทุมตลาด 
   จากขอมูลสถิติการนำเขาของกรมศุลกากรในชวงเวลาท่ีมีการใชบังคับอากร 

ตอบโตการทุมตลาด พบวาปริมาณการนำเขาสินคาทุมตลาดลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2563  

   (2) ผลของการทุมตลาดท่ีมีตอราคาของสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ 
      จากการเปรียบเทียบราคาของสินคาทุมตลาด กับราคาขายของสินคาชนิด

เดียวกันของอุตสาหกรรมภายในท่ีข้ันตอนทางการคาเดียวกันและในชวงเวลาเดียวกัน พบวาสินคาทุมตลาดยังคงมีการ

ตัดราคา กดราคา และหยุดยั้งการข้ึนราคา ซ่ึงสงผลกระทบตอราคาขายของสินคาชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน  
  2) ผลกระทบจากสินคานำเขาท่ีทุมตลาดท่ีมีตออุตสาหกรรมภายใน ประเมินจากปจจัย 

และดัชนีทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอสภาวะของอุตสาหกรรมภายใน ดังนี้  
 (1) ยอดจำหนาย ปริมาณการขาย และราคาขาย  
       ยอดจำหนาย ปริมาณการขาย และราคาขาย ของสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ 

ของอุตสาหกรรมภายในในป 2562 ลดลงจากป 2561 ตอมาเพ่ิมข้ึนในป 2563 และตลอดชวง POR  
 (2) กำไร/ขาดทุน 
     ในป 2561 อุตสาหกรรมภายในมีผลกำไรจากการจำหนายสินคาชนิดเดียวกัน

ภายในประเทศ ตอมาประสบภาวะขาดทุนในป 2562 และกลับมามีกำไรในป 2563 และจากการเปรียบเทียบขอมูล
เดียวกันจากชวง PPR และ POR พบวาอุตสาหกรรมภายในมีกำไรลดลงในชวง POR  

 (3) กำลังการผลิตและอัตราการใชกำลังการผลิต 
           อุตสาหกรรมภายในมีกำลังการผลิตเพ่ิมข้ึนต้ังแตป 2562 และคงท่ีจนถึง

ปจจุบัน เนื่องจากมีการลงทุนซ้ือเครื่องจักรเพ่ิม โดยมีอัตราการใชกำลังการผลิตลดลงในป 2562 จากนั้นมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนในป 2563 และลดลงเล็กนอยในชวง POR   

 (4) ผลผลิต 
              อุตสาหกรรมภายในมีผลผลิตลดลงในภาพรวม โดยมีผลผลิตลดลงในป 2562 

และเพ่ิมข้ึนในป 2563 และจากการเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันจากชวง PPR และชวง POR พบวาอุตสาหกรรมภายใน
มีผลผลิตลดลงในชวง POR 
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 (5) ผลิตภาพ 
         อุตสาหกรรมภายในมีผลิตภาพคอนขางคงท่ี 
 (6) สวนแบงตลาด  
        อุตสาหกรรมภายในมีสวนแบงตลาดเพ่ิมข้ึนในป 2562 และลดลงในป 2563 

และจากการเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันจากชวง PPR และชวง POR พบวาอุตสาหกรรมภายในมีสวนแบงตลาดลดลง 
ในชวง POR  

 (7) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA) 
       ผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในลดลงในป 2561 ถึงป 2563 

และกลับมาเพ่ิมข้ึนในชวง POR  
 (8) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 
         กระแสเงินสดของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางผันผวน โดยพบวาเพิ่มขึ้นในป 

2561 และป 2562 ตอมาลดลงในป 2563 และเพ่ิมข้ึนในชวง POR   
 (9) สินคาคงคลัง 
         อุตสาหกรรมภายในมีสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นในชวงป 2561 ถึงป 2563 

และจากการเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันจากชวง PPR และชวง POR พบวาอุตสาหกรรมภายในมีปริมาณสินคาคงคลัง
ลดลงในชวง POR  

 (10) การจางงาน 
        การจางงานของอุตสาหกรรมภายในโดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงต้ังแตป 2561  

ถึงป 2563 และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวง POR  
 (11) คาจางแรงงาน 

        คาจางแรงงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในชวงป 
2561 ถึงป 2563 และจากการเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันจากชวง PPR และชวง POR พบวาอุตสาหกรรมภายใน 

มีคาจางแรงงานลดลงในชวง POR 
 (12) อัตราการเจริญเติบโต 
     ในชวงป 2561 ถึงป 2563 ปริมาณการขายและความตองการใชภายในประเทศ 

ของอุตสาหกรรมภายในมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยมีปริมาณลดลงในป 2562 และเพ่ิมข้ึนในป 
2563 และในชวง POR  

 (13) ความสามารถในการระดมทุนหรือลงทุน 

          สินทรัพยของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2561 ถึงป 2563 
และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวง POR ในขณะท่ีมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2561 ถึงป 2563 และลดลงในชวง POR  

 (14) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาสินคาในประเทศ 

     พบวาปริมาณการนำเขาสินคาทุมตลาดในป 2563 เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 123.71 
ของปริมาณการนำเขาในป 2562 พบการตัดราคาในชวง POR พบการกดราคาในชวงป 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 
2564 และพบการหยุดยั้งการข้ึนราคาจนเปนเหตุใหอุตสาหกรรมภายในตองขายสินคาในราคาต่ำกวาทุนในชวงป 

2562  
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 (15) ความมากนอยของสวนเหลื่อมการทุมตลาด 
          เม่ือเปรียบเทียบมูลคาปกติและราคาสงออกท่ีข้ันตอนทางการคาเดียวกัน 

และในชวงเวลาเดียวกัน คือ ราคา ณ หนาโรงงาน ในชวง POR พบวายังคงมีสวนเหลื่อมการทุมตลาดของสินคา

หลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คิดเปนรอยละ 33.18 ถึงรอยละ 67.42 ของราคา ซี ไอ เอฟ  

 3) สรุปผลการพิจารณาความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน 

      จากการพิจารณาความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในพบวา ในชวงเวลาท่ีมีการ
บังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดกับสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจาก
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังคงปรากฏขอมูลการทุมตลาด 

และความเสียหายอยางสำคัญท่ีเกิดแกอุตสาหกรรมภายใน โดยพบวาปริมาณการนำเขาสินคาทุมตลาดเพ่ิมข้ึน 
อยางมีนัยสำคัญ อีกท้ังยังพบวามีการสงออกสินคาทุมตลาดจากประเทศท่ีถูกพิจารณาไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
เปนสวนใหญและในปริมาณมากเม่ือเทียบกับการสงออกสินคาทุมตลาดท้ังหมด ซ่ึงการนำเขาสินคาทุมตลาดดังกลาว

ทำใหเกิดการตัดราคา กดราคา และหยุดยั้งการที่ราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศจะขยับตัวสูงขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ สงผลใหอุตสาหกรรมภายในมีสวนแบงตลาดลดลงและมีกำลังการผลิตและอัตราการใชกำลังการผลิต
สวนเกินในปริมาณสูง นอกจากนี้ ยังพบวาปจจุบันประเทศท่ีเปนตลาดสงออกสำคัญจำนวนมากมีการบังคับใช

มาตรการตอบโตการทุมตลาดกับสินคาทุมตลาดจากประเทศท่ีถูกพิจารณา ทำใหประเทศดังกลาวตองหาทาง 
ระบายสินคาไปยังประเทศท่ีไมถูกบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดวา 
การยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีความเสียหายตอไปหรือฟนคืนมาอีก 

ขอ 4  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน 

 คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนพิจารณาขอมูลและพยานหลักฐานท่ีไดรับ 
ในกระบวนการทบทวนความจำเปนในการบังคับใชอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป กรณีสินคาหลอดและทอ 

ทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ตามหลักเกณฑที่กำหนดตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด

และการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  และไดมีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2565 
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2565 วาการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจะทำใหมีการทุมตลาดและความเสียหาย
ตอไปหรือฟนคืนมาอีก จึงใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากการนำเขาสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลา

ไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตอไปในอัตราเดิม เปนระยะเวลา 5 ป  

 คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนจึงไดออกประกาศคณะกรรมการพิจารณา 

การทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเปนในการใชบังคับอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป 
กรณีสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา 73 (1) 

แหงพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
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โดยพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือกำหนดให
เรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดตอไป เปนระยะเวลา 5 ป ดังนี้ 

4.1 ใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากการนำเขาสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม 

ท้ังรีดรอนและรีดเย็น ท่ีมีภาคตัดขวางเปนวงกลมและไมเปนวงกลม ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกไมเกิน 
508 มิลลิเมตร ซ่ึงปจจุบันเปนสินคาภายใตพิกัดศุลกากร ประเภทยอย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และรหัสสถิติ 

ตามรหัสสถิติสินคาท่ีแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับป พ.ศ. 2565 ตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 194/2564 เรื่อง
แกไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินคา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จำนวน 46 รายการ ไดแก 7305.31.10.000 
7306.11.10.000 7306.11.90.090 7306.21.00.000 7306.40.11.000 7306.40.19.000 

7306.40.20.011 7306.40.20.012 7306.40.20.013 7306.40.20.014 7306.40.20.015 
7306.40.20.016 7306.40.20.017 7306.40.20.018 7306.40.20.021 7306.40.20.022 
7306.40.20.023 7306.40.20.024 7306.40.20.025 7306.40.20.026 7306.40.20.027 

7306.40.20.028 7306.40.20.090 7306.40.30.010 7306.40.30.020 7306.40.90.011 
7306.40.90.012 7306.40.90.013 7306.40.90.014 7306.40.90.015 7306.40.90.016 
7306.40.90.017 7306.40.90.018 7306.40.90.021 7306.40.90.022 7306.40.90.023 

7306.40.90.024 7306.40.90.025 7306.40.90.026 7306.40.90.027 7306.40.90.028 
7306.40.90.090 7306.61.10.021 7306.61.10.022 7306.61.90.110 แ ล ะ  7306.61.90.120 
ท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตรา 

ดังตอไปนี้ 

  4.1.1 สินคาท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหล ี 

   1) สินคาท่ีผลิตจาก SeAH STEEL CORPORATION ในอัตรารอยละ 11.96 ของราคา 

ซี ไอ เอฟ 

   2) สินคาท่ีผลิตจากผูผลิตรายอ่ืน ในอัตรารอยละ 51.53 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  4.1.2 สินคาท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตรารอยละ 145.31 ของราคา 

ซี ไอ เอฟ 

  4.1.3 สินคาท่ีมีแหลงกำเนิดจากไตหวัน  

  1) สินคาท่ีผลิตจาก FROCH ENTERPRISE CO., LTD. ในอัตรารอยละ 12.29 ของราคา 

ซี ไอ เอฟ 

  2) สินคาท่ีผลิตจาก YC INOX CO., LTD. ในอัตรารอยละ 2.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  3) สนิคาท่ีผลิตจากผูผลิตรายอ่ืน ในอัตรารอยละ 29.04 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  4.1.4 สินคาท่ีมีแหลงกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

   1) สินคาท่ีผลิตจาก SONHA INTERNATIONAL CORPORATION ในอัตรารอยละ 310.74 

ของราคา ซี ไอ เอฟ  

   2) สินคาท่ีผลิตจากผูผลิตรายอ่ืน ในอัตรารอยละ 310.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ  
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 4.2 ใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดจากการนำเขาสินคาหลอดและทอทำดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม 

ตามท่ีระบุไวในขอ 4.1 ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ ในอัตรารอยละ  ของราคา ซี ไอ เอฟ  0  
  4.2.1 ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือการสงออกนำสินคาดังกลาว 

เขามาในราชอาณาจักรและนำเขาไปในเขตประกอบการเสรี เพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือเพ่ือพาณิชยกรรมเพ่ือการสงออก
ภายใตกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

   4.2.2 ผูท่ีไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนนำสินคาดังกลาวเขามา

ผลิตเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน   
   4.2.3 การนำสินคาดังกลาวเขามาผลิตเพ่ือการสงออกภายใตกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 การเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตามวรรคหนึ่ง
นำเขาผู จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการไดรับยกเวนอากรขาเขาเพ่ือการสงออกตามกฎหมาย

ดังกลาวท่ีเก่ียวของในแตละกรณี  


	เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ...

