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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้บงั คับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่า เหล็กลวดคาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัว
และงานทุบขึนรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็นที่เจือธาตุอนื่
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2565
ตามที่ไ ด้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิด การทบทวนความจาเป็นในการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่า เหล็กลวดคาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวด
คาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบ
ขึนรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวด
คาร์บอนต่า เหล็กลวดคาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็น
และเหล็ ก ลวดคาร์ บอนส าหรับ งานย าหั วและงานทุ บ ขึนรูป เย็ นที่ เ จื อธาตุ อื่น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ในอัตราเดิม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564
เป็นต้นไป และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคาวินิจฉั ยในการประชุม
ครังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
กรณีสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่า เหล็กลวดคาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัว
และงานทุบขึนรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหั วและงานทุบขึนรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรา 57 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 57 วรรคสี่ มาตรา 60 ประกอบมาตรา 20
และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้า
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เหล็กลวดคาร์บอนต่า เหล็กลวดคาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและ
งานทุบขึนรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์ บอนต่า
เหล็กลวดคาร์ บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์ บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็น และ
เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีลักษณะเป็นท่อนและเส้น
ที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยนาหนัก ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุ ล กากร (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และรหัสสถิติ ตามรหัส สถิติสิ นค้าที่ แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ประกอบประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
รหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จานวน ๒๓ รายการ ได้แก่ 7213.9120.000
7213.9190.010 7213.9190.011 7213.9190.012 7213.9190.013
7213.9190.033 7213.9190.034 7213.9190.035 7213.9190.090
7213.9920.000 7213.9990.000 7227.9000.021 7227.9000.022
7227.9000.023 7227.9000.024 7227.9000.030 7227.9000.031
7227.9000.032 7227.9000.033 7227.9000.034 7227.9000.035
7227.9000.039 และ 7227.9000.090 ซึ่ ง ปั จจุ บันเป็นสินค้ าภายใต้พิ กัด อัต ราศุลกากร
ประเภทย่อ ย ตามพระราชกาหนดพิกัด อัต ราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และรหัสสถิติ
ตามรหั ส สถิ ติ สิ น ค้ า ที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศกรมศุ ล กากร
ที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ข้อ 4 ให้กรมศุลกากรคืนบรรดาหลักประกันการชาระอากรที่เรียกเก็บไว้ระหว่างการทบทวน
ตังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม ตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่า เหล็กลวด
คาร์บอนต่าที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสาหรับงานยาหัวและงานทุบขึนรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอน
สาหรับงานยาหั ว และงานทุบขึนรูปเย็น ที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2564
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ข้อ 5 ผู้ ใ ดไม่ พ อใจค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการตามประกาศนี ให้ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉัย
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วั นได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๕
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

