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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION
พ.ศ. 2563
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรั ฐอิน เดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ ห วัน สาธารณรั ฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนติน า
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 กาหนดให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจากการน าเข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ นม้ ว นที่มี
แหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก NIPPON STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 0
ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรั ฐอิน เดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้ ห วัน สาธารณรั ฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนติน า
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก
และประเทศโรมาเนี ย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เป็นผลให้การนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่ น
ซึ่งผลิตจาก NIPPON STEEL CORPORATION ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 36.25
ของราคา ซี ไอ เอฟ
เนื่ อ งจาก NIPPON STEEL CORPORATION ผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น
ชนิ ด เป็ น ม้ว นและไม่ เป็ น ม้ ว นจากประเทศญี่ปุ่ น ได้ ยื่ น ค าขอให้พิ จ ารณาทบทวนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน ได้พิจารณาคาขอในการประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
และมีคาวินิจฉัยว่า คาขอดังกล่าวมีมูลและหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด
ของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงไป เห็นสมควร
ให้มีการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
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และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวน
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มี แหล่งกาเนิดจาก
ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งผลิตจาก NIPPON STEEL CORPORATION ตามกระบวนการพิจารณาที่กฎหมายกาหนด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 56 แห่ ง พระราชบั ญญัติการตอบโต้ก ารทุ่มตลาดและ
การอุ ด หนุ น ซึ่งสิ น ค้ าจากต่า งประเทศ พ.ศ. 2542 ประกอบกับ มาตรา 39 และมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สินค้าที่ถูกพิจารณา
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยไม่รวม
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อสาหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG)
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electric Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive)
ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ปี 2560 ดังนี้ 72081000020 72081000030
72081000040 72083600041 72083600042 72083600043 72083700022
72083700023 72083700024 72083700025 72083700051 72083700052
72083700053 72083700071 72083700072 72083700073 72083800022
72083800023 72083800024 72083800025 72083800032 72083800033
72083800034 72083800035 72083800051 72083800052 72083800053
72083800071 72083800072 72083800073 72083990022 72083990023
72083990024 72083990025 72083990032 72083990033 72083990034
72083990035 72083990051 72083990052 72083990053 72083990071
72083990072 72083990073 72084000020 72084000030 72084000040
72085100031 72085100032 72085100033 72085100051 72085100052
72085100053 72085200021 72085200022 72085200023 72085200031
72085200032 72085200033 72085300021 72085300022 72085300023
72085490021 72085490022 72085490023 72085490041 72085490042
72085490043 72089090090 72111311000 72111319000 72111413020
72111413030 72111413090 72111415010 72111415090 72111419020
72111419030 72111419090 72111913020 72111913030 72111913090
72111915010 72111915090 72111919020 72111919030 72111919090
รวม 87 พิกัด
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ข้อ 2 กระบวนการทบทวน
กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มดาเนินกระบวนการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก NIPPON
STEEL CORPORATION ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป และจะจัดส่ง
แบบสอบถามให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้นาเข้า และผู้ใช้สินค้าดังกล่าวจาก NIPPON
STEEL CORPORATION เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือสาหรับประกอบการทบทวน
อั ต ราอากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว หากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย รายใดที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ แบบสอบถาม
แต่ประสงค์จะเสนอข้อเท็จจริงโดยการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการทบทวน สามารถแจ้งความจานง
เป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอรับแบบสอบถามได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไ ม่ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อรั บ แบบสอบถามภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง
กรมการค้าต่างประเทศอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ประกอบการทบทวน
ข้อ 3 การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น
ให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ผู้นาเข้า และผู้ใช้สินค้าดังกล่าวจาก NIPPON STEEL
CORPORATION เสนอข้ อ เท็ จ จริ ง และความเห็ น เป็ น หนั ง สื อ หรื อ แจ้ ง ความจ านงขอแถลงการณ์
ด้วยวาจาประกอบการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวเป็นหนังสือต่อกรมการค้า
ต่างประเทศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 การขอรับข้อมูลข่าวสารการเปิดทบทวน
ผู้ที่ประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดทบทวนดังกล่าว ให้ยื่นคาขอต่อกองปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4740 หมายเลขโทรสาร
0 2547 4741 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2544
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
วันชัย วราวิทย์
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

