
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเปน็ในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

สินค้าเหล็กกลา้ไร้สนิมรีดเย็นชนดิมว้น  แผ่น  และแผน่แถบ  ทีม่ีแหล่งก าเนดิจากประเทศญี่ปุน่   
ไตห้วนั  และสาธารณรฐัเกาหลีต่อไป  พ.ศ.  ๒๕64 

 
 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติในการประชุมครั้งที่  1/2563  
เมื่อวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2563  ให้เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน   
และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป  ตามมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุ 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด 
และการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  ตามค าขอของบริษัท  โพสโค-ไทยนอ๊คซ์   
จ ากัด  (มหาชน)  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น   
และแผ่นแถบ  กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการทบทวน
ความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น   
และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป  พ.ศ.  ๒๕63  
ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  และในระหว่างการพิจารณาทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกัน  
การช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิม  เป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปี  ตั้งแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา  
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน   
และสาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  นั้น 

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุม   
ครั้งที ่ 1/2564  เมื่อวันที่  21  มกราคม  พ.ศ.  2564  ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ดังกล่าวจะท าให้มีการทุ่มตลาดต่อไป  หรือท าให้การทุ่มตลาดฟ้ืนคืนมาอีก  จึงมีมติให้เรียกเก็บอากร  
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
ประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  5  ปี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  57  มาตรา  60  และมาตรา  ๗๓  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕6๒  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิม
รีดเย็น  ชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐ
เกาหลีต่อไป  พ.ศ.  ๒๕64” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เป็นระยะเวลา  5  ป ี 

ข้อ 3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น   
ชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย  ปี  2560  ตามที่ก าหนด  
ในบัญชีท้ายประกาศนี้  ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐเกาหลี  ในอัตรา
ดังต่อไปนี้ 

(1) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น   
 (ก) บริษัท  Sumitomo  Metal  Industries,  Ltd.  และบริษัท  Sumitomo  Metal  

(Naoetsu),  Ltd.  อัตราร้อยละ  14.88  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (ข) บริษัท  JFE  Steel  Corporation  อัตราร้อยละ  19.82  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (ค) บริษัท  Nisshin  Steel  Co.,  Ltd.  อัตราร้อยละ  37.04  ของราคาซี  ไอ  เอฟ   
 (ง) บริษัท  Nippon  Kinzoku  Co.,  Ltd.  อัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (จ) บริษัท  Nippon  Steel  and  Sumikin  Stainless  Steel  Corporation  อัตรา

ร้อยละ  11.56  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (ฉ) ผู้ผลิตรายอื่น  อัตราร้อยละ  50.92  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
(2) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากไต้หวัน   
 (ก) บริษัท  Chia  Far  Industrial  Factory  อัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
 (ข) ผู้ผลิตรายอื่น  อัตราร้อยละ  33.99  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
(3) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  อัตราร้อยละ  50.99  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
ข้อ 4 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามประกาศนี้  ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัย

ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันได้รับแจ้ง
ค าวินิจฉัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ 

ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2564 

พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
7219.32.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มี ค ว ามกว้ า ง ตั้ ง แ ต่  600
มิลลิเมตรขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
-  -  ที่มีความหนาตั้ งแต่  3 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 
4.75 มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B   
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า 
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B   
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า 
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักและ          
มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า 
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

7219.33.00 030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมมีความ
กว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร
ขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
-  -  ที่ มี ค ว ามหนา เ กิ น  1 
มิ ลลิ เ มตรแต่ น้ อยกว่ า  3 
มิลลิเมตร 

ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA  
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ 
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และ มีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 

ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า   
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

7219.34.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความ
กว้างตั้งแต ่600 มิลลิเมตร 
ขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 
มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 
95 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักและมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ0.1 โดยน้ าหนักและมีนิกเกิล
น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มีค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

7219.35.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มี ค ว ามกว้ า ง ตั้ ง แ ต่  600 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 



 

หน้า 5/9 

 

พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 
0.5 มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร หรือที่มี
ค่าความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

7220.20.10 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มี
ค ว า ม ก ว้ า ง ไ ม่ เ กิ น  400 
มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ 
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 

7220.20.90 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ยม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 
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- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - อ่ืนๆ 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS304 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่า หรือ เท่ากับ 95 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
เฉพาะ JIS G4305 : SUS316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2B 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 
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ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติกมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ JIS G4305 : SUS430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือที่มีค่า
ความแข็ง HRB มากกว่าหรือเท่ากับ 95 

 


