เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคําวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กําหนดมาตรการปกป้อง
จากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ า มี ก ารนํ า เข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ นเจื อ อั ล ลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H
ที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหาย
ที่ชั ด แจ้ง ว่ าใกล้ จ ะเกิด แก่ อุ ต สาหกรรมภายในตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ม าตรการปกป้ อ ง
จากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้เรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจคุกคาม
อุ ต สาหกรรมภายในอั น เกิ ด จากการนํ า เข้ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว ภายใต้ พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรประเภทที่
๗๒๒๘.๗๐.๑๐.๐๙๓ และ ๗๒๒๘.๗๐.๙๐.๐๐๐
เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกาศเผยแพร่ผลคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการปกป้อ ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดว่า
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดให้ยุติการพิจารณามาตรการปกป้อง ให้กําหนดมาตรการปกป้อง
หรือให้ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง แล้วแต่กรณี ให้กรมการค้าต่างประเทศประกาศเผยแพร่
ผลคําวินิจฉัย
กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงผลและรายละเอียดคําวินิจฉัยชั้นที่สุด ให้กําหนด
มาตรการปกป้ อ งจากการนํ า เข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ นเจื อ อั ล ลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H
ที่เพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวงพร รอดพยาธิ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคําวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กําหนดมาตรการปกป้อง
จากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2560
ข้อ 1 ความเป็นมา
1.1 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ได้ยื่นคําขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 เพื่อขอให้พิจารณากําหนดมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้ยื่นคําขอได้จัดส่ง
เอกสาร และหลักฐานประกอบคําขอเพิ่มเติมให้กรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลว่าการนําเข้าที่
เพิ่มขึ้นของสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน
1.2 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ว่าคําขอ
ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ที่ยื่นขอให้พิจารณากําหนดมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้า
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 มีหลักฐานและข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
มีการนําเข้าสินค้าดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน จึงเห็นควรเปิด
การไต่สวน
ข้อ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไต่สวน
2.1 สินค้าที่มีการไต่สวน คือ สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H
ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศต่างๆ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7228.70.10.000 และ
7228.70.90.000 ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลง
เป็น พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7228.70.10.093 และ 7228.70.90.000 ตามพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2.2 สินค้าชนิดเดียวกัน
ในการพิจารณา “สินค้าชนิดเดียวกัน” ได้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณา ดังนี้ (1)
ลักษณะทางกายภาพของสินค้า (2) ลักษณะการใช้งานและผู้ใช้สินค้า (3) ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า (4)
กระบวนการในการผลิตสินค้า (5) มาตรฐานสินค้า
เมื่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ปรากฏว่ า สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ดร้ อน
หน้า ตัด รูป ตัว H ไม่เ จือ อัล ลอยที ่อ ุต สาหกรรมภายในผลิต ได้ม ีล ัก ษณะทางกายภาพของสิน ค้า
ลัก ษณะการใช้งานและผู้ใช้ สิ นค้า ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ า กระบวนการในการผลิตสินค้า และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหมือนกัน และเป็นสินค้าที่แข่งขันโดยตรงกับสินค้าเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรี ดร้ อนเจืออัลลอยหน้ าตั ดรู ปตัว H ที่นําเข้าด้วย จึงพิจารณาได้ ว่าสินค้ าเหล็ กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อนหน้าตัดรูปตัว H ไม่เจืออัลลอยที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน
กับสินค้านําเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
2.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี

-22.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน ในการพิจารณาไต่สวนได้ใช้ข้อมูลจากกรมศุลกากร สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ร่วมเสนอข้อมูลและ
หลักฐาน
ข้อ 3 กระบวนการไต่สวน
3.1 กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาเมื่ อวั นที่ 3 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2559 รวมถึงได้แจ้ งการเปิ ดการไต่ สวนการนํ าเข้าสินค้าเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้นต่อคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการ
ปกป้องประจําองค์การการค้าโลกและได้แจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบ เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้เผยแพร่ประกาศเปิดการไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
3.2 วันที่ 5 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งประกาศเปิดการ
ไต่สวนคําขอฉบับเปิดเผย และแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
3.2.1 อุตสาหกรรมภายในประเทศ จํานวน 1 ราย คือ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
3.2.2 รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก จํานวน 7 ประเทศ ตามข้อมูลการส่งออกสินค้าเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H มาประเทศไทยในช่วงระยะเวลาการไต่สวนโดยแจ้ง
ผ่านสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทยหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2) ไต้หวัน (3) ญี่ปุ่น (4) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (5) เครือรัฐออสเตรเลีย (6)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (7) สาธารณรัฐเกาหลี
3.2.3 ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ จํานวน 2 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏในแบบคําขอ
ได้ แ ก่ (1) Maanshan Iron & Steel Co., Ltd และ (2) HebeiJinxi Iron & Steel Group Co., Ltd
โดยกําหนดให้ตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้ส่งออก ทั้ง 2 ราย
ได้ตอบแบบสอบถามกลับมายังกรมการค้าต่างประเทศภายในเวลาที่กําหนด
3.2.4 ผู้นําเข้า/ผู้ใช้ในประเทศ จํานวน 60 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏในแบบคําขอและ
จากข้อมูลกรมศุลกากร ได้แก่ (1) บริษัท พี.อาร์.บางบอน 5 สตีล จํากัด (2) บริษัท ทวีโชค พาณิช
จํากัด (3) บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (4) บริษัท เอ็ม. สตีล กรุ๊ป จํากัด (5) บริษัท แกรนด์
เมทัลเวิร์คส์ จํากัด (6) บริษัท แคนดี้ลายส์ จํากัด (7) บริษัท อาทิตย์ 2004 จํากัด (8) บริษัท แพรคติคัม
เอนจิเนียริ่ง จํากัด (9) บริษัท ไทยบาวเออร์ จํากัด (10) บริษัท อาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
(11) บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (12) บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จํากัด (13)
บริษัท สินไทย สเปเชียลสตีล (สาขา 1) จํากัด (14) บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จํากัด (15) บริษัท ซีวิล
สเตทส์ จํากัด (16) บริษัท จุงหว่าง บราเดอร์ส จํากัด (17) บริษัท ไทยเฮอร์ริค จํากัด (18) บริษัท บีเจซี
เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (19) บริษัท ซียูอีแอล จํากัด (20) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด
(มหาชน) (21) บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (22) บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(23) บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จํากัด (24) บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด (25) บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด (26) บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด (27) บริษัท ทีวาย สตีล จํากัด (28) บริษัท ไอเบล
(ประเทศไทย) จํากัด (29) บริษัท เอส.เอส.อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (30)

-3บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (31) บริษัท ซันฟลาวเวอร์ โซล่าร์ เซลล์ จํากัด (32) บริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์จํากัด (มหาชน) (33) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (34) บริษัท รีไลอันซ์
เทอร์โม เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (35) บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด (36) บริษัท ยูนิไทย ซิป
ยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (37) บริษัท เอส เค เเฟม จํากัด (38) บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เร
เตอร์ จํากัด (39) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (40) บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด (41)
บริษัท สยาม ยิวชุน จํากัด (42) บริษัท สร้างเสริญ แมชชีนเนอรี่ จํากัด (43) บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิ
เนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (44) บริษัท อินเตอร์ สตีล จํากัด (45) หจก. วีเอส ลายส์ ทราน
สปอร์ต (46) บริษัท เอเชีย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (47) บริษัท ควอลิตี้คอยส์อินดัสตรี้ส์ (พี.บี.) จํากัด
(48) บริษัท เต้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (49) บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จํากัด (50) บริษัท ไอ-นา อินเตอร์
เซอร์วิส จํากัด (51) บริษัท เดโค้ เยอรมัน วินโดว์ (ประเทศไทย) จํากัด (52) บริษัท ไทยน้ําทิพย์ คอม
เมอร์เชียล จํากัด (53) บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด (54) บริษัท ชัวร์แทงค์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (55) บริษัท ยู เฟง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (56) บริษัท ไทย โซเคน จํากัด (57)
บริษัท ท็อป โปรฟี จํากัด (58) บริษัท เออิโคอุ จํากัด (59) บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย)
จํากัด และ (60) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยกํ า หนดให้ ต อบกลั บ แบบสอบถามภายในวั น ที่ 16 มี น าคม พ.ศ. 2559
ซึ่งมีผู้นําเข้าตอบกลับแบบสอบถามจํานวน 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด (2) บริษัท
สล็อท-นานไก จํากัด (3) บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จํากัด และ (4) บริษัท ลีอองจินสเปเชียลสตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท สินไทย สเปเชียลสตีล จํากัด)
3.3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดการประชุมแถลงการณ์ด้วย
วาจา (Oral Hearing) เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคําขอให้กําหนด
มาตรการปกป้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือส่งเอกสารข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น 15 ราย ดังนี้
3.3.1 อุตสาหกรรมภายใน จํานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
3.3.2 รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก จํานวน 2 ราย ได้แก่ สถานทูตยูเครนประจําประเทศไทย
และสถานทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย
3.3.3 สมาคมในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ส่งออก จํานวน 2 ราย ได้แก่ (1) China Iron and Steel
Association: CISA (2) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
3.3.4 ผู้ นํ าเข้ า/ผู้ใช้ ในประเทศ จํ านวน 10 ราย ได้ แก่ (1) บริ ษั ท ทวี โชค พาณิ ช จํ า กั ด
(2) บริษัท พี. อาร์. บางบอน 5 สตีล จํากัด (3) บริษัท สยาม ยิว ซุน จํากัด (4) บริษัท เบอร์นิน่า
(ไทยแลนด์) จํากัด (5) บริษัท ยู เฟง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (6) บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ จํากัด
(7) บริษัท ซีวิล สเตทส์ จํากัด (8) บริษัท สล๊อท-นานไก จํากัด (9) บริษัท ไทย เฮอร์ริค จํากัด และ
(10) บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด
3.4 กรมการค้าต่างประเทศได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ณ ที่ทําการของอุตสาหกรรม
ภายใน คือ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3.5 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้มีมติให้
ขยายระยะเวลาการพิจารณากําหนดมาตรการปกป้องสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอย
หน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมครบกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออก
ไปอีก 90 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

-43.6 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องมีมติให้กรมการค้า
ต่างประเทศแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในการพิจารณาร่างผลการไต่สวน
ชั้นที่สุดเพื่อกําหนดมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอย
หน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อข้อมูลข้อเท็จจริง
และร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดและมาตรการที่จะใช้เป็นมาตรการปกป้อง โดยกรมการค้าต่างประเทศ
ได้จัดส่งรายงานแสดงรายละเอียดร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 และจัดให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจาในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
หรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ต่ อ ร่ า งผลการไต่ สวนชั้ นที่สุ ดดั งกล่าว ทั้ งนี้ กรมการค้ าต่ างประเทศไม่ ได้มี การจั ดการ
ปรึกษาหารือก่อนการบังคับใช้มาตรการปกป้องกับรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกสําคัญ (Prior Consultations)
ภายใต้มาตรา 12.3 แห่งความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง เนื่องจากไม่มีรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกรายใด
ร้องขอ
3.7 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้พิจารณา
ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับจากการไต่สวนการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอย
หน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น และความเสียหาย ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง และการแถลงการณ์ด้วยวาจารวมถึง
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างการไต่สวน อันจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาข้อเท็จจริง
ใน
การกําหนดมาตรการปกป้อง เช่น การแก้ไขมาตรฐานสินค้าเหล็กโครงสร้างของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมจากเลขที่ มอก. 1227 – 2539 เป็น มอก. 1227 – 2558 ซึ่งมีข้อกําหนด
เพิ่มเติมควบคุมไม่ให้สินค้าเหล็กโครงสร้างเจือธาตุอัลลอยมีส่วนประกอบทางเคมีเกินกว่าอัตราที่กําหนด
จํานวน 6 ธาตุ เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานการณ์
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ คือ (1) การขยายกําลังการผลิตเหล็กส่วนเกิน (Over Capacity) ที่เพิ่มมากขึ้น
ของอุตสาหกรรมเหล็ กทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีปริมาณการผลิ ตส่ ว นเกิ น
(Over Supply) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องเร่งส่งออกผลผลิตส่วนเกินไป
ยังประเทศคู่ค้ามากขึ้น และ (2) การใช้มาตรการทางการค้าเพื่อปกป้องหรือตอบโต้การทะลักของสินค้า
เหล็กเจืออัลลอยของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันส่งผลให้มีการทะลักของสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนเจืออัลลอย หน้าตัดรูปตัว H มายังประเทศไทยซึ่งไม่มีการใช้มาตรการปกป้องหรือตอบโต้ใดๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให้ มี ก ารนํ า เข้ า สิ น ค้ า เหล็ กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อนเจื ออั ลลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H
ที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหาย
ที่ชัดแจ้งว่าใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน
ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้พิจารณาข้อมูลการแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วพบว่า
การบังคับใช้มาตรฐานเลขที่ มอก. 1227 – 2558 จะส่งผลให้สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1227 – 2558 ไม่สามารถนําเข้า
มาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักรได้ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2558 ทั้งนี้ ตามมาตรา 27 (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดว่า “...ในกรณีที่มีการกําหนด
มาตรฐานใหม่หรือแก้ไขมาตรฐาน ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการตามมาตรฐานใหม่หรือ
มาตรฐานที่แก้ไข ให้ยื่นคําขออนุญาตได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับและ

-5เมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้ตามมาตรฐานเดิม
ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่
แก้ไขมีผลใช้บังคับ” ซึ่งจะมีผลให้สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H
ภายใต้ มอก. 1227 – 2539 ยังสามารถนําเข้าและจําหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันของ มอก. 1227
– 2558 ไม่เกินวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องจึงมีมติให้
กําหนดมาตรการปกป้องเพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเรียก
เก็บอากรจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H เป็นระยะเวลา
2 ปี โดยผ่อนคลายมาตรการลงเป็นลําดับ และมิให้เรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับสินค้าที่มีแหล่งกําเนิด
จากประเทศกําลังพัฒนารวมถึงให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับสินค้าในกรณี ดังนี้
3.7.1 การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่มี
ความต้องการพิเศษในการนําไปใช้งานที่มีข้อจํากัดและมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ นเจื อ อั ล ลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H ที่มี
คุณสมบัติความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) 58 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตรหรือมากกว่า หรือ
(2) สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ นเจื อ อั ล ลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H ที่ มี
คุณสมบัติความหนาของหน้าแปลน (Flange Thickness) 40 มิลลิเมตรหรือมากกว่า
3.7.2 การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่มี
ความสูงน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือ มากกว่า 912 มิลลิเมตรขึ้นไป
3.7.3 การนํ าเข้ าสิ นค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีด ร้อ นเจือ อัล ลอยหน้า ตัด รูป ตัว H
ที่ผ ลิต ตามมาตรฐานอื่น ที่ไ ม่เ ป็น ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่นําเข้ามาผลิต
เพื่อการส่งออก ในกรณี ดังนี้
(1) กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและผู้ป ระกอบการค้ า เพื่ อ ส่ง ออกนํ า สินค้า
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
เพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) กรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนําสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(3) กรณีผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ทั้งนี้ การยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 คําวินิจฉัยชั้นที่สุดและเหตุผลประกอบ
4.1 ข้อกฎหมาย
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ.
2550 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดว่ามีการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและมี
ความเสียหาย ให้กําหนดมาตรการปกป้องภายใต้บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ โดยจะกําหนดมาตรการใด
มาตรการหนึ่ง หรือหลายมาตรการพร้อมกันก็ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนด
(๒) จํากัดปริมาณนําเข้า

-6(๓) มาตรการอื่ น ใดนอกเหนื อ จาก (๑) และ (๒) ที่ มี ผ ลเป็ น การลดหรื อ จํ า กั ด ปริ ม าณ
การนําเข้า เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรืออุตสาหกรรมภายในมีโอกาสดําเนินการตามแผนปรับตัว
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับหมวด ๗ มาตรการปกป้องที่จะกําหนดขึ้นนั้น ให้ใช้บังคับกับสินค้า
นําเข้าที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คํานึงถึงแหล่งที่มาของสินค้า และให้ใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันหรือเยียวยา
ความเสียหายและเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรืออุตสาหกรรมภายในมีระยะเวลาในการปรับตัว
มาตรา ๒๘ ในกรณีกําหนดมาตรการปกป้องโดยการเรียกเก็บอากร อากรที่เรียกเก็บให้ถือ
เป็นอากรที่เพิ่มขึ้นจากอัตราที่พึงต้องเสียตามที่กําหนดในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บ
อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในขณะนําเข้า และให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่ าด้วยศุ ลกากรและกฎหมายว่ าด้ วยพิ กัดอั ตราศุล กากรมาใช้บังคับ แก่ การเรียกเก็ บอากรดังกล่าว
เสมือนเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๓๒ มิให้นํามาตรการปกป้องมาบังคับใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศกําลัง
พัฒนา หากส่วนแบ่งการนําเข้าสินค้าจากประเทศนั้นไม่เกินร้อยละสามของปริมาณการนําเข้ารวมของ
สินค้านั้น แต่ทั้งนี้สินค้าที่นําเข้าจากประเทศกําลังพัฒนาที่มีส่วนแบ่งการนําเข้าน้อยกว่าร้อยละสาม
ทั้งหลายนั้น รวมกันแล้วต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละเก้าของปริมาณการนําเข้ารวมของสินค้านั้น
มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ มาตรการปกป้องที่ประกาศ
ใช้ ให้มีผลบังคับใช้ในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันประกาศใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มาตรการปกป้องมีผลบังคับใช้เกินกว่าหนึ่งปี ให้ผ่อนคลายมาตรการ
ดังกล่าวลงตามลําดับ
4.2 ข้อเท็จจริง
4.2.1 การพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้า
การนํ า เข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณรี ด ร้ อ นเจื อ อั ล ลอยหน้ า ตั ด รู ป ตั ว H
มีปริมาณการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้ง โดยเริ่มมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นในปี 2557 และ 2558 โดยในปี
2558 มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 357
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้า
ตัดรูปตัว H เทียบกับผลผลิตของสินค้าชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในพบว่า ปริมาณสินค้านําเข้า
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้งโดยเพิ่มจากร้อยละ 1 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6 ในปี 2558
4.2.2 การพิจารณาสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
(1) การขยายกําลังการผลิตเหล็กส่วนเกิน (Over Capacity) ที่เพิ่มมากขึ้นของ
อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 โดยมีปริมาณการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นจาก 33 ล้านตัน ในปี
2554 เป็น 99 ล้านตันในปี 2558 ทําให้ผู้ผลิตเหล็กจากจีนจําเป็นต้องเร่งส่งออกผลผลิตส่วนเกินไป
ยังประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาความประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale)
(2) การใช้มาตรการทางการค้าเพื่อปกป้องหรือตอบโต้การทะลักของสินค้าเหล็ก
เจืออัลลอยของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการทะลักของสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H มายังประเทศไทยซึ่งไม่มีการใช้มาตรการปกป้องหรือตอบโต้ใดๆ เพิ่มมากขึ้น

-74.2.3 การพิจารณาความเสียหาย
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจคุกคามอุ ตสาหกรรมภายใน ได้พิจารณาตาม
ปัจจัยที่กําหนดไว้ในมาตรา 16 และ 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่
เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) อัตราและปริมาณของการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H
เริ่มมีขึ้นในปี 2557 และปี 2558 โดยมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้ง และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการ
นําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้ าตัดรูปตัว H กับผลผลิตของอุตสาหกรรม
ภายในพบว่า สัดส่วนการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้งเช่นกัน
(2) ส่วนแบ่งตลาดของสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งตลาดของสินค้านําเข้าเพิ่มขึ้นจาก 0 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 1.78
ในปี 2557 และเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 9.16 ในปี 2558
(3) ระดับการขายของอุตสาหกรรมภายใน
ยอดขายและปริมาณการขายสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัด
รูปตัว H ของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2554 ถึงปี 2556 แต่ภายหลังจากที่มี
การนําเข้าสินค้าในปี 2557 ยอดขายลดลงจากปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 12 ในปี 2557 และ
ลดลงอัตราร้อยละ 28 ในปี 2558
ปริมาณการขายได้ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ในปี 2557 และ
ลดลงอัตราร้อยละ 18 ในปี 2558
(4) ระดับผลผลิตของอุตสาหกรรมภายใน
อุตสาหกรรมภายในมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 ถึงปี
2556 และเริม่ ลดลงในปี 2557 และ 2558 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 7 และร้อยละ 22 ตามลําดับ
(5) ระดับผลิตภาพ
อุตสาหกรรมภายในมีระดับผลิตภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคงที่ คือ
อยู่
ระหว่างร้อยละ 94 ถึงร้อยละ 96
(6) ระดับกําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน
ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 อุตสาหกรรมภายในมีอัตราการใช้กําลังการผลิต
เพิ่มขึ้ นอย่างต่ อเนื่อง โดยเพิ่ ม ขึ้ นจากร้ อ ยละ 66 ในปี 2554 เป็ นร้ อ ยละ 79 ในปี 2556 และ
เริ่มลดลงเป็นร้อยละ 74 ในปี 2557 และเหลือเพียงร้อยละ 58 ในปี 2558
(7) ระดับกําไรจากการขายในประเทศ
อุตสาหกรรมภายในมีกําไรจากการขายสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
หน้าตัดรูปตัว H ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี
2554 คิดเป็นอัตราร้อยละ 68 ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 63 ในปี 2556 ภายหลังจากที่
มีการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 แม้อุตสาหกรรมภายในจะยังไม่ประสบภาวะขาดทุน แต่กําไรจากการ
ขายสินค้าในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยลดลงในอัตราร้อยละ 46 ในปี 2557 และลดลงในอัตรา
ร้อยละ 22 ในปี 2558
(8) ระดับการจ้างงาน
การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในค่อนข้างคงที่

-8(9) ปริมาณสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรมภายใน
เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในมีนโยบายผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า
ทําให้มีสินค้าคงเหลืออยู่ในปริมาณที่ต่ําและผันแปรตามปริมาณการขาย ซึ่งพบว่าปริมาณสินค้าคงเหลือ
ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นอัตราร้อยละ 26 ในปี 2558 สาเหตุเนื่องมาจากปริมาณการขายที่ลดลง
ในปีดังกล่าว
(10) ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน
ในปี 2554 ถึงปี 2558 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของอุตสาหกรรมภายใน
มีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเศษเหล็กทั่วโลกซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่มีแนวโน้มปรับลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558
(11) การตัดราคา/การกดราคา/การยับยั้งการขึ้นราคา
ราคาสินค้านําเข้าที่เพิ่มสูงมีการตัดราคาและกดราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ของอุตสาหกรรมภายใน ในปี 2557 และปี 2558 และมีการยับยั้งการขึ้นราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ของอุตสาหกรรมภายใน ในปี 2557
(12) ผลตอบแทนการลงทุนของอุตสาหกรรมภายใน
อัตราผลตอบแทนการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ตามลําดับ และลดลงในปี 2557 และ 2558 ตามลําดับ ทั้งนี้เป็นผล มา
จากกําไรที่ลดลงติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจคุกคามอุตสาหกรรม
ภายใน อันเนื่องมาจากการนําเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ้งว่าใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายในตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 16 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 เนื่องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้า
ตัดรูปตัว H ในปี 2557 และ 2558 ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้งและเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการนําเข้า
สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H กับผลผลิตของอุตสาหกรรมภายใน
พบว่าสัดส่วนการนําเข้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้ง มีผลให้ส่วนแบ่งตลาดของสินค้านําเข้าเพิ่มสูงขึ้นและส่วน
แบ่งตลาดของอุตสาหกรรมภายในลดลง ปริมาณการขาย ปริมาณการผลิต อัตราการใช้กําลังการผลิต
และกําไรจากการขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังพบการตัด
ราคาและการกดราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศ และส่งผลกระทบให้อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมภายในลดต่ําลง
4.2.4 ผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ
เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) ความ
ต้องการใช้ในประเทศ (2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมภายใน (3) ประสิทธิภาพ
การส่งออก พบว่าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจคุกคามอุตสาหกรรม
ภายใน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่
คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ้งว่าใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน

-94.3 คําวินิจฉัยและเหตุผลประกอบ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับจาก
การไต่สวนการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น และ
ความเสียหายข้างต้นแล้ว มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ว่ามีการนําเข้าสินค้าเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ้งว่าใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตาม
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อขจัดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายในโดยเป็นความเสียหายที่ชัดแจ้งว่าใกล้จะเกิดแก่อุตสาหกรรม
ภายใน อันเป็นผลจากการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้ าตัดรูปตัว H
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 32
มาตรา 33 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องจึงกําหนดมาตรการปกป้องโดยให้เรียกเก็บอากรจากการนําเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 และผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวลงตามลําดับ
ข้อ 5 มาตรการปกป้องที่ใช้บงั คับ
5.1 มาตรการปกป้องที่ใช้บังคับ
คณะกรรมการพิ จ ารณามาตรการปกป้ อ งได้ กํ า หนดให้ เ รี ย กเก็ บ อากรปกป้ อ งสํ า หรั บ
การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร
ประเภทที่ 7228.70.10.093 และ 7228.70.90.000 ดังนี้
(1) การนําเข้าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2561 ในอัตราร้อยละ 31.43 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) การนําเข้าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2562 ในอัตราร้อยละ 31.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
5.2 การยกเว้นการใช้มาตรการปกป้อง
5.2.1 มิให้เรียกเก็บอากรปกป้องตามข้อ 5.1 สําหรับการนําเข้าสินค้าที่มีแหล่งกําเนิด
จากประเทศกําลังพัฒนา หากส่วนแบ่งการนําเข้าสินค้าจากประเทศนั้นไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณ
การนําเข้ารวมของสินค้านั้นและรวมกันไม่เกินร้อยละ 9 ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
5.2.2 ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H
ที่มีความต้องการพิเศษในการนําไปใช้งานที่มีข้อจํากัดและมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่มี
คุณสมบัติความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) 58 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตรหรือมากกว่า หรือ
(ข) สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่
มีคุณสมบัติความหนาของหน้าแปลน (Flange Thickness) 40 มิลลิเมตรหรือมากกว่า
(2) การนําเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H
ที่มีความสูงน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือ มากกว่า 912 มิลลิเมตรขึ้นไป

-105.2.3 ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) ที่นําเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ในกรณี ดังนี้
(1) กรณี ที่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและผู้ป ระกอบการค้ า เพื่ อ ส่ง ออกนํ า สิ นค้า
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
เพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) กรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนําสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(3) กรณีผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ทั้งนี้ การยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด แล้วแต่กรณี
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