
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตอ่ไป  ตามมาตรา  57 

กรณีสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกลา้ไมเ่ปน็สนิม  ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐเกาหล ี
สาธารณรัฐประชาชนจนี  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม   ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2564  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564  และประกาศคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
สินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2564  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564   
เพ่ือเปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าหลอดและ 
ท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และเรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรในระหว่าง 
การพิจารณาทบทวนในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ป ี ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป  
และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนไดม้ีค าวินิจฉยัในการประชุม  ครั้งที ่ 6/2565  
เมื่อวันที่  2  กันยายน  2565  ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะท าให้มีการทุ่มตลาด
และความเสียหายต่อไปหรือฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและ
ท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ต่อไปในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลา  5  ปี  ตามมาตรา  57  
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗  และมาตรา  73  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการ 
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  57  
กรณีสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรฐั
ประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕65” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เป็นระยะเวลา  5  ป ี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้า  
ไม่เป็นสนิม  ทั้งรีดร้อนและรีดเย็น  ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม  ที่มีขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน  508  มิลลิเมตร  ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย   
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัด 
อัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  
ฉบับปี  พ.ศ.  2565  ตามประกาศกรมศุลกากรที่  199/2564  เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า   
ลงวันที่   24  ธันวาคม  2564  จ านวน  46  รายการ   ได้แก่   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   
และ  7306.61.90.120  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอัตรา  ดังต่อไปนี้   

(1) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  ดังนี้ 
 (ก) สินค้าที่ผลิตจาก  SeAH  STEEL  CORPORATION  ในอัตราร้อยละ  11.96   

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น  ในอัตราร้อยละ  51.53  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
(2) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   ในอัตราร้อยละ  145.31   

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕



(3) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากไต้หวัน  ดังนี้ 
 (ก) สินค้าที่ผลิตจาก  FROCH  ENTERPRISE  CO.,  LTD.  ในอัตราร้อยละ  12.29  

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) สินค้าที่ผลิตจาก  YC  INOX  CO.,  LTD.  ในอัตรารอ้ยละ  2.38  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ค) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น  ในอัตราร้อยละ  29.04  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
(4) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ดังนี้ 
 (ก) สินค้าที่ผลิตจาก  SONHA  INTERNATIONAL  CORPORATION  ในอัตราร้อยละ   

310.74  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (ข) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น  ในอัตราร้อยละ  310.74  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
ข้อ 4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอดและท่อท าด้วย

เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ตามที่ระบุไว้ในข้อ  3  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  
ในกรณี  ต่อไปนี้ 

(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือการส่งออกน าสินค้าดังกล่าว  
เข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี  เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือพาณิชยกรรม 
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

(2) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าว  เข้ามาผลิต 
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   

(3) การน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ตามวรรคหนึ่ง   

ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออก 
ตามกฎหมายดังกล่าว  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 5 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการตามประกาศนี้  ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัย 
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง    
ค าวินิจฉัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุ 
 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๕


