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บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พิกัดอัตราศุลกากร รหัสสถิติ รายละเอียด 

7209.15.00 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น  
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร  ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

๐.๐๑ โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

๐.๐๑ โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 และมีความกว้างไม่เกิน 1550 
มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 
 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้น
ไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  1550 

มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  1550 

มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  1550 

มิลลิเมตร 
016 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  

1550 มิลลิเมตร 
017 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  

1550 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
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044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 
 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

061 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
062 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  
- - - อ่ืนๆ 
- - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดย
น้ าหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตร 
หรือน้อยกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต ่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต ่ 0.14 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า  0.14 

มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

061 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร 
062 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  
- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  
- - - อ่ืนๆ 
- - - - อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  1550 มิลลิเมตร และมีความหนา
ตั้งแต ่0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  800 มิลลิเมตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

013 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  800 มิลลิเมตร และมีความ
หนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

014 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  1550 
มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

015 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  800 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

016 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

017 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

018 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  
800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

019 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

020 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

021 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  
800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

022 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 
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026 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า  0.17 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 

027 ไม่ผ่านการอบอ่อน  มีความกว้างน้อยกว่า  800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า  0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 
0.2 มิลลิเมตร 

031 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  
0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  
0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  
0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

034 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  
0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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045 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

052 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

053 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

061 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

062 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

071 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
072 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้น
ไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  1550 

มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  1550 

มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  1550 

มิลลิเมตร 
016 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  

1550 มิลลิเมตร 
017 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  

1550 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
023 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
024 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 
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032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

034 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

035 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

036 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
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044 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 
 

052 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

061 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร 
062 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดย
น้ าหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตร
หรือน้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต ่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต ่ 0.14 

มิลลิเมตรขึ้นไป 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า  0.14 

มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  

0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
022 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  

0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
031 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

062 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
- - - อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต ่
0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  800 มิลลิเมตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

013 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 
0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

014 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  1550 
มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

015 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  800 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

016 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

017 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

018 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  
800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

019 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

020 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

021 ไม่ผ่านการอบอ่อน  ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างตั้งแต่  
800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 

022 ไม่ผ่านการอบอ่อน ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก มีความกว้างน้อยกว่า  
800 มิลลิเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรขึ้นไป 
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026 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความกว้างตั้งแต่ 800 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า  0.17 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร 

027 ไม่ผ่านการอบอ่อน  มีความกว้างน้อยกว่า  800 มิลลิเมตร และมีความหนามากกว่า  0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 
0.2 มิลลิเมตร 

031 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  
0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

032 ผ่านการอบอ่อน  มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า  340 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ  
0.01 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

033 ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่
ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

034 ผ่านการอบอ่อน มีความต้านแรงดึงน้อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่
ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

041 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 

042 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

043 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  340 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.18 
โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

051 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร 
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052 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  440 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.10 โดย
น้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

053 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่ 440 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ขึ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.18 โดยน้ าหนัก และ
มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 

061 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน  
1550 มิลลิเมตร 

062 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ  0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ  0.25 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน  
1550 มิลลิเมตร 

071 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างเกิน1550 มิลลิเมตร 
072 เหล็กน็อนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก และมีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต ่600 มิลลิเมตรขึ้น
ไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ ไม่หุ้มติด 
ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- อ่ืนๆ  
- - เป็นลูกฟูก 

000 - 

7209.90.90 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต ่600 มิลลิเมตรขึ้น
ไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ ไม่หุ้มติด 
ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 
- อ่ืนๆ. 
- - อ่ืนๆ 
 

000 - 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย
น้ าหนัก  
- - - ท าเป็นลูกฟูก  
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน 
031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน น้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก 
041 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 0.15 โดยน้ าหนัก 
051 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอน มากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์  
- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย
น้ าหนัก 
- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้าง 
ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร 
 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก 
042 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก  มีความหนาตั้งแต่  3 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
043 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก  มีความหนาเกิน  1 

มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
044 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก มีความหนาตั้งแต่  0.5 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
045 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก มีความหนามากกว่า  0.17 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
051 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ าหนัก 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย
น้ าหนัก  
- - - อ่ืน ๆ มีความหนา 0.17 มิลลิเมตร หรือ
น้อยกว่า 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก 
041 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ าหนัก 
051 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 0.15 โดยน้ าหนัก 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙ / 32 
 

พิกัดอัตราศุลกากร รหัสสถิติ รายละเอียด 
7211.23.90 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  
มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  
ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย
น้ าหนัก 
- - - อ่ืน ๆ 
 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
031 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก 
042 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก  มีความหนาตั้งแต่  3 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
043 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก  มีความหนาเกิน  1 

มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
044 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก มีความหนาตั้งแต่  0.5 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
045 ผ่านการอบอ่อน  มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ  0.01 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  0.15 โดยน้ าหนัก มีความหนามากกว่า  0.17 

มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
051 ผ่านการอบอ่อน มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.15 โดยน้ าหนัก 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

  



๓๐ / 32 
 

พิกัดอัตราศุลกากร รหัสสถิติ รายละเอียด 
7211.29.10 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  
มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  
ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- - อื่น ๆ  
- - - ท าเป็นลูกฟูก 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน 
 

090 อ่ืนๆ 

7211.29.20 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ  
มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร  
ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- -  อ่ืน ๆ  
- - - แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มีความกว้าง 
ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
042 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
043 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
044 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
045 ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 

 
 

  



๓๑ / 32 
 

พิกัดอัตราศุลกากร รหัสสถิติ รายละเอียด 
7211.29.30 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- -  อ่ืน ๆ  
- - - อ่ืนๆ มีความหนา 0.17 มิลลิเมตร หรือ
น้อยกว่า 
 

011 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.14 มิลลิเมตรขึ้นไป 
012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาน้อยกว่า 0.14 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล  (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 

7211.29.90 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส)์ 
- -  อ่ืน ๆ 
- - - อ่ืนๆ 

012 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
013 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
014 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
015 ไม่ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
021 ผ่านการอบอ่อน เหล็กความต้านแรงดึงสูง มีความต้านแรงดึงตั้งแต่  390 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ) ขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตันต่อตรางมิลลิเมตร) 
042 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร 
043 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
044 ผ่านการอบอ่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
045 ผ่านการอบอ่อน มีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
061 เหล็กนอนโอเรียนเต็ดอิเล็กทริก ที่มีซิลิคอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
090 อ่ืนๆ 



๓๒ / 32 
 

พิกัดอัตราศุลกากร รหัสสถิติ รายละเอียด 
7225.50.90 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืน ๆ 
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
- อ่ืน ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) 
- - อ่ืนๆ  

011 เจือโบรอนตั้งแต่ร้อยละ 0.0008 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ 

012 เจือโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.3 ขึ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ 

 
หมายเหตุ :  

ยกเว้นเหล็กแผ่นรีดเย็นที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) ผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อนและ
อบ (Galvanneal: GA) และผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อน (Galvanize Iron: GI) ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์  (Automobile) ตามบัญชีท้ายประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศเรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
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