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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจาเป็น
ในการใช้บงั คับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสนิ ค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. 2565
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กาหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย
ตามพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับ ปรุงเพิ่มเติม
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 199/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 จานวน 223 รายการ ในอัตราร้อยละ 3.22 ถึงร้อยละ 66.01
ของราคา ซี ไอ เอฟ และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0
ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดั ง นี้ (1) การน าเข้ า สิ น ค้ า ท่ อ เหล็ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดตามบัญชี
ท้ายประกาศ (2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน หรือการนาสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และ (3) การนาเข้าสินค้าท่อที่ใช้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
ปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสาหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณี ดังนี้
(ก) การน าเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ข) การน าเข้ า ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารยกเว้ น อากรภายใต้
ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การลดอั ต ราอากรและยกเว้ น อากรศุ ล กากรตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นาเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบ
เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนาไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา
5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นั้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาคาขอให้ทบทวน
ความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕6๒ กรณีสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมีมติว่าอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งการพิจารณาทบทวนในกรณีนี้
อาจไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จึงให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ในระหว่างการพิจารณาทบทวน ในอัตราที่กาหนดไว้เดิม เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๒ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้ เรียกเก็บหลักประกัน การชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 3 ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา
ทบทวนจากการน าเข้ า สิ น ค้ า หลอดและท่ อ ท าด้ ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย
ตามพระราชกาหนดพิกัด อัต ราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดพิกัด
อั ต ราศุ ล กากร (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2564 และรหั ส สถิ ติ ตามรหั ส สถิ ติ สิ น ค้ า ที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
เพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
รหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จานวน 181 รายการ ได้แก่
7305.11.00.000
7305.12.10.000 7305.12.90.000 7305.19.10.000
7305.19.90.000
7305.20.00.000 7305.31.90.000 7305.39.10.000
7305.39.90.000
7305.90.00.000 7306.19.10.000 7306.19.20.000
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7306.19.90.000
7306.30.21.000
7306.30.49.000
7306.30.91.004
7306.30.91.012
7306.30.91.019
7306.30.91.024
7306.30.91.032
7306.30.91.039
7306.30.91.044
7306.30.91.052
7306.30.91.059
7306.30.91.064
7306.30.92.000
7306.30.99.004
7306.30.99.012
7306.30.99.019
7306.30.99.024
7306.30.99.032
7306.30.99.039
7306.30.99.044
7306.30.99.052
7306.30.99.059
7306.50.91.000
7306.61.10.013
7306.61.10.090
7306.61.90.004
7306.61.90.012
7306.61.90.019
7306.61.90.024
7306.61.90.032
7306.61.90.039
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7306.29.00.000
7306.30.29.000
7306.30.91.001
7306.30.91.005
7306.30.91.013
7306.30.91.021
7306.30.91.025
7306.30.91.033
7306.30.91.041
7306.30.91.045
7306.30.91.053
7306.30.91.061
7306.30.91.065
7306.30.99.001
7306.30.99.005
7306.30.99.013
7306.30.99.021
7306.30.99.025
7306.30.99.033
7306.30.99.041
7306.30.99.045
7306.30.99.053
7306.30.99.090
7306.50.99.000
7306.61.10.014
7306.61.90.001
7306.61.90.005
7306.61.90.013
7306.61.90.021
7306.61.90.025
7306.61.90.033
7306.61.90.041

7306.30.11.000
7306.30.30.000
7306.30.91.002
7306.30.91.009
7306.30.91.014
7306.30.91.022
7306.30.91.029
7306.30.91.034
7306.30.91.042
7306.30.91.049
7306.30.91.054
7306.30.91.062
7306.30.91.069
7306.30.99.002
7306.30.99.009
7306.30.99.014
7306.30.99.022
7306.30.99.029
7306.30.99.034
7306.30.99.042
7306.30.99.049
7306.30.99.054
7306.50.11.000
7306.61.10.011
7306.61.10.015
7306.61.90.002
7306.61.90.009
7306.61.90.014
7306.61.90.022
7306.61.90.029
7306.61.90.034
7306.61.90.042
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7306.30.19.000
7306.30.41.000
7306.30.91.003
7306.30.91.011
7306.30.91.015
7306.30.91.023
7306.30.91.031
7306.30.91.035
7306.30.91.043
7306.30.91.051
7306.30.91.055
7306.30.91.063
7306.30.91.090
7306.30.99.003
7306.30.99.011
7306.30.99.015
7306.30.99.023
7306.30.99.031
7306.30.99.035
7306.30.99.043
7306.30.99.051
7306.30.99.055
7306.50.19.000
7306.61.10.012
7306.61.10.016
7306.61.90.003
7306.61.90.011
7306.61.90.015
7306.61.90.023
7306.61.90.031
7306.61.90.035
7306.61.90.043
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7306.61.90.044
7306.61.90.045 7306.61.90.049 7306.61.90.051
7306.61.90.052
7306.61.90.053 7306.61.90.054 7306.61.90.055
7306.61.90.059
7306.61.90.061 7306.61.90.062 7306.61.90.063
7306.61.90.064
7306.61.90.065 7306.61.90.069 7306.61.90.071
7306.61.90.072
7306.61.90.073 7306.61.90.074 7306.61.90.075
7306.61.90.079
7306.61.90.081 7306.61.90.082 7306.61.90.083
7306.61.90.084
7306.61.90.085 7306.61.90.089 7306.61.90.200
7306.61.90.090
7306.69.10.001 7306.69.10.090 7306.69.90.001
7306.69.90.090
7306.90.11.000 7306.90.19.000 7306.90.91.000
7306.90.94.000
7306.90.95.000 7306.90.96.000 7306.90.97.000
7306.90.99.000 ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ก) สินค้าที่ผลิตจาก Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. ร้อยละ 31.02
ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) สินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd. ร้อยละ 3.22
ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตดังต่อไปนี้ ร้อยละ 19.19 ของราคา ซี ไอ เอฟ
๑) กลุ่มบริษัท Youfa Group จานวน 10 บริษัท ดังนี้
ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company
ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company
ค) Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.
ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.
ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.
ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.
ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
๒) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao
Metal Products Co., Ltd.
๓) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.
๕) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.
๖) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.
๗) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.
๘) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.
(ง) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(2) สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
(ก) สินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp. ร้อยละ 3.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ข) สินค้าที่ผลิตจาก Hyundai Steel Company ร้อยละ 32.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ค) สินค้าที่ผลิตจาก SeAH FS Co., Ltd. ร้อยละ 16.10 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ง) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ข้อ 4 ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา
ทบทวนจากการนาเข้าสินค้าตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) การนาเข้าสินค้าท่อเหล็กตามบัญชีท้ายประกาศนี้
(2) ผู้ ป ระกอบอุต สาหกรรมและผู้ ป ระกอบพาณิช ยกรรมเพื่ อ การส่ งออกนาสิน ค้า เข้ามา
ในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่ อพาณิชยกรรม
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(3) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ง เสริม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการส่ งเสริม การลงทุ นน าสิน ค้ าเข้า มาผลิต
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(4) การนาสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(5) การน าเข้าท่อที่ใช้ผลิต แท่นขุด เจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็ก
ปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสาหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณี ดังนี้
(ก) การนาเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕3๔
(ข) การน าเข้าภายใต้ห ลัก เกณฑ์ การยกเว้นอากรภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ ของพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นาเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม
แล้วนาไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

การเรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอั ตราร้อยละ 0 ของราคา
ซี ไอ เอฟ ในกรณี (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. 2565
........................................................
1. กรณีนำเข้ำท่อเหล็กบุโพลีเอธิลีน มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร รหัสสถิติ
7306.30.91 090
7306.30.92 000
7306.30.99 090

คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ บุพีอี (ด้ำนนอกชุบด้วยสังกะสี หรือ ด้ำนนอก
ชุบ ด้วยสังกะสีและเคลือบด้วย PE Powder Coating) โดยด้ำนในต้องบุด้วย
พลำสติก PE (Polyethylene) ที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มิลลิเมตร

2. กรณีนำเข้ำท่อเหล็กเฉพำะมำตรฐำน API โดยจะต้องมีตรำมำตรฐำน API แสดงไว้บนส่วนใดส่วน
หนึ่งของท่ออย่ำงชัดเจน ซึ่งในกำรนำเข้ำทุกครั้ง ผู้นำเข้ำจะต้องแสดงเอกสำร Mill Test Certificate ที่ออกให้
โดยโรงงำนผู้ ผ ลิ ต เอกสำร Certificate of Authority to use the official API Monogram License
Number ที่ออกให้โดยสถำบัน “American Petroleum Institute” เท่ำนั้น รวมถึงเอกสำรนำเข้ำอื่นใดตำมที่
เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรร้องขอ มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7305.11.00
7305.12.10
7305.12.90
7305.19.10
7305.20.00
7306.19.10
7306.19.20
7306.29.00

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
000 เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์อำร์ก (Submerged Arc) ตำมแนวยำว เฉพำะ
มำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บด้วยควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERW) เฉพำะมำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บตำมแนวยำวอื่น ๆ เฉพำะมำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์อำร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง
เฉพำะมำตรฐำน API
000 ท่อผนังบ่อชนิดใช้เจำะก๊ำซหรือน้ำมัน หรืออื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ เฉพำะ
มำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บด้วยควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERW) มีแนวเชื่อมตำมยำว เฉพำะ
มำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์อำร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง
คล้ำยสปริง เฉพำะมำตรฐำน API
000 เชื่อมตะเข็บ เฉพำะมำตรฐำน API

3. กรณี น ำเข้ำท่อเหล็กหรือเหล็กกล้ ำ เฉพำะมำตรฐำน ASTM A671 ที่มีขนำดเส้ นผ่ ำนศูนย์กลำง
ภำยนอก 457 ถึง 600 มิลลิเมตร และควำมหนำผนังท่อตั้งแต่ 23.00 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในกำรนำเข้ำ
ทุกครั้ง ผู้นำเข้ำจะต้องแสดงเอกสำร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำนผู้ผลิต รวมถึงเอกสำรนำเข้ำ
อื่นใดตำมที่เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรร้องขอ มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7305.31.90

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
000 - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์อำร์ก (Submerged Arc) ตำมแนวยำว เฉพำะ
มำตรฐำน ASTM A671 ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 457 ถึง
600 มิล ลิ เมตร และควำมหนำผนังท่ อตั้งแต่ 23.00 มิล ลิ เมตรขึ้น ไป
หรือ
- เชื่อมตะเข็บ ด้ว ยควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERW) เฉพำะมำตรฐำน ASTM
A671 ที่ มีขนำดเส้ นผ่ ำนศู นย์กลำงภำยนอก 457 ถึง 600 มิล ลิ เมตร
และควำมหนำผนังท่อตั้งแต่ 23.00 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ
- เชื่อมตะเข็บตำมแนวยำว เฉพำะมำตรฐำน ASTM A671 ที่มีขนำดเส้ น
ผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 457 ถึง 600 มิลลิเมตร และควำมหนำผนังท่อ
ตั้งแต่ 23.00 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ

7305.20.00

000

- เชื่อมตะเข็บด้วยควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERW) มีแนวเชื่อมตำมยำว เฉพำะ
มำตรฐำน ASTM A671 ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 457 ถึง
600 มิลลิเมตร และควำมหนำผนังท่อตั้งแต่ 23.00 มิลลิเมตรขึ้นไป
ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในกำรเจำะน้ำมันหรือก๊ำซ เฉพำะมำตรฐำน
ASTM A671 ที่ มี ข นำดเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ ก ลำงภ ำยนอก 457 ถึ ง 600
มิลลิเมตร และควำมหนำผนังท่อตั้งแต่ 23.00 มิลลิเมตรขึ้นไป

4. กรณี น ำเข้ำท่อเหล็ กเคลื อบผิ วภำยนอกด้วยพอลิ เมอร์ (Polymer) ซึ่งในกำรน ำเข้ำทุ กครั้งผู้ นำเข้ ำ
จะต้องแสดงเอกสำร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำนผู้ผลิต ที่แสดงรำยละเอียดกำรเคลือบผิวและ
ควำมหนำของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสำรนำเข้ำอื่นใดตำมที่เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรร้องขอ มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.30.91

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
090 ท่ อ ที่ ท ำด้ ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ ำ เคลื อ บผิ ว ภำยนอกด้ ว ยพอลิ เมอร์
(Polymer) ช นิ ด ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ห รื อ PP
(Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงภำยนอกเฉพำะขนำด 28 มิลลิเมตร ควำมหนำผนังท่อ 0.7 หรือ
1.0 หรือ 2.0 มิลลิเมตร และควำมยำวของท่อ 4 เมตร

5. กรณีนำเข้ำท่อเหล็ก Calorized Lance Pipe ซึ่งในกำรนำเข้ำทุกครั้ง ผู้นำเข้ำจะต้องแสดงเอกสำร
Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำนผู้ผลิต ที่แสดงรำยละเอียดกำรเคลือบผิวและควำมหนำของชั้นผิว
เคลือบ รวมถึงเอกสำรนำเข้ำอื่นใดตำมที่เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรร้องขอ มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.30.91

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
090 ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ เชื่อมตะเข็บ Calorized Lance Pipe ที่มี
วัส ดุห ลั กเป็ น เหล็ ก Mild Steel ผ่ ำนกำรเคลื อ บผิ ว 2 ชั้น ทั้ งด้ ำนในและ
ด้ำนนอกของท่ อ ซึ่งชั้น แรกเคลื อบด้ วย Calorized Layer ส่ ว นชั้น ที่ส อง
เคลือบด้วยวัสดุทนไฟ Refractory Coated Layer

6. กรณีนำเข้ำท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ำที่มีขนำดใหญ่ มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.61.90
7306.61.90

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
090 ท่อที่ทำด้วยเหล็ กหรือเหล็ กกล้ ำ (แบบเจือหรือไม่เจือ) สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มี
200 ขนำดหน้ ำตั ด ไม่ น้ อ ยกว่ำ 300*300 มิ ล ลิ เมตร หรือ สี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ ำที่ มี
ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 400*200 มิลลิเมตร

7. กรณีนำเข้ำท่อเหล็ก Cold drawn ที่มีภำคตัดขวำงเป็นรูปตัว T มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
7306.69.90
090 ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ Cold drawn ที่มีภำคตัดขวำงเป็นรูปตัว T
8. กรณีน ำเข้ำท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสำนติดกันด้วยทองแดง ภำยในท่อเหล็กเคลือบด้วย
ทองแดง ซึ่งในกำรน ำเข้ำทุกครั้ง ผู้นำเข้ำจะต้องแสดงเอกสำร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำน
ผู้ผลิตเท่ำนั้น ซึ่งในเอกสำร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบควำมหนำผิวเคลือบทองแดง
ภำยในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.30.92
7306.90.11

รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
000 ท่ อ ที่ ท ำด้ ว ยเหล็ ก หรือ เหล็ ก กล้ ำ ผนั งสองชั้ น เชื่ อ มประสำนติ ด กั น ด้ ว ย
000 ทองแดง ภำยในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง

9. กรณีนำเข้ำท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีกำรแล่นประสำนด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วย
สังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออร์ไรด์ หรื อโพลีอำมำยด์ มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงต่ำกว่ำ
10 มิล ลิเมตรและมีควำมหนำต่ำกว่ำ 1 มิล ลิ เมตร ซึ่งในกำรนำเข้ำทุกครั้ง ผู้ นำเข้ำจะต้องแสดงเอกสำร
Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำนผู้ผลิตเท่ำนั้น ซึ่งในเอกสำร Mill Test Certificate จะต้องแสดง
หัวข้อทดสอบควำมหนำผิวเคลือบทองแดงภำยในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร รหัสสถิติ คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
7306.30.21 000 ท่ อ ที่ ท ำด้ ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ ำ ผนั ง สองชั้ น เชื่ อ มตะเข็ บ ด้ ว ยวิ ธี ก ำร
7306.30.92 000 แล่ น ประสำนด้ ว ยทองแดง เคลื อ บผิ ว ด้ ว ยสั งกะสี แ ละโครเมต ชั้ น นอก
7306.90.11 000 สุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออร์ไรด์ หรือโพลีอำมำยด์ มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ต่ำกว่ำ 10 มิลลิเมตรและมีควำมหนำต่ำกว่ำ 1 มิลลิเมตร

10. กรณี น ำเข้ ำ ท่ อ เหล็ ก Cold Drawn ซึ่ ง ในกำรน ำเข้ ำ ทุ ก ครั้ ง ผู้ น ำเข้ ำ จะต้ อ งแสดงเอกสำร
Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงำนผู้ผลิตเท่ำนั้น มีรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.30.91
7306.30.91
7306.30.91
7306.30.91
7306.30.91
7306.30.91
7306.30.91
7306.61.90
7306.69.90
7306.69.90

รหัสสถิติ
001
011
021
031
041
051
061
090
001
090

คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขกำรยกเว้นของกำรนำไปใช้งำน
ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำเชื่อมตะเข็บ ภำยใต้มำตรฐำน JIS G3445
STKM ทุกชั้นคุณภำพ หรือ JIS G3472 STAM ทุกชั้นคุณภำพหรือ ASTM
A513 “Material Type 5” หรือ EN 10305-2 หรือ BS-EN 10305-2 หรือ
EN 10305-3 หรือ BS-EN 10305-3 ที่ผ่ำนกระบวนกำร Cold Drawn ที่มี
ภำคตัดขวำงทุกแบบ

11. กรณีนำเข้ำท่อเหล็กหกเหลี่ยม ตำมขนำดและรำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.69.90

รหัสสถิติ
090

คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรนำไปใช้งำน
ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ หกเหลี่ยม ตำมมำตรฐำน BS700MC หรือ
Q345B ที่ มี ข นาด 448*202*202 มิ ล ลิ เ มตร 485*239*239
มิลลิเมตร 524*278*278 มิลลิเมตร และ 565*319*319 มิลลิเมตร
ความยาว 8,000 ถึง 12,000 มิลลิเมตร

12. กรณี น ำเข้ำท่อเหล็กกลวงสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ ำ เชื่อมตะเข็บ ปิดและเคลื อบสั งกะสี ตำมขนำดและ
รำยละเอียดดังนี้
พิกัดศุลกำกร
7306.61.90
7306.61.90

รหัสสถิติ
003
013

คำอธิบำย รำยละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรนำไปใช้งำน
ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็ กกล้ำที่มีภ ำคตัดขวำงเป็นสี่เหลี่ ยมผืนผ้ ำ ชนิด
เชื่อมตะเข็บ ที่ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลื อบสั งกะสีที่มีขนำด 31*15
มิลลิเมตร 33*38.5 มิลลิเมตร 28.5*24 มิลลิเมตร 70*15 มิลลิเมตร
หรือ 39.5*10 มิลลิเมตร และมีเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.5
มิลลิเมตร

