
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 

เร่ือง ไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

ทีม่แีหล่งกาํเนิดจากประเทศญี่ปุ่ น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  สหพนัธรัฐรัสเซีย 

สาธารณรัฐคาซัคสถาน  สาธารณรัฐอนิเดีย  สาธารณรัฐเกาหล ี ไต้หวนั  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา 

  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  ประเทศยูเครน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

     สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวกั  และประเทศโรมาเนีย 

พ.ศ. 2545 

             -------------------- 

 

  ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบญัญติัการ

ตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอดุหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  ไดมี้คาํวินิจฉยั  เม่ือวนัท่ี 

3  กรกฎาคม  2545  วา่ คาํขอของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน ) ใหด้าํเนินการ

พจิารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น  ท่ีมีแหล่งกาํเนิด

จากประเทศญ่ีปุ่น  สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ สหพนัธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐ

อินเดีย   สาธารณรัฐเกาหลี  ไตห้วนั   สาธารณรัฐเวเนซูเอลา   สาธารณรัฐอาร์เจนตินา   ประเทศ

ยเูครน         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวกั  

และประเทศโรมาเนีย  มีมลูเก่ียวกบัการทุ่มตลาดและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการตอบโต ้  

การทุ่มตลาดและการอดุหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ พ .ศ. 2542  กรมการคา้ต่างประเทศจึงออก

ประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย ดงัน้ี 

1. สินคา้ท่ีถกูพจิารณา ไดแ้ก่  สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

พิกดัอตัราศุลกากรขาเขา้ประเภทท่ี 7208, 7211.13, 7211.14 และ 7211.19  โดยยกเวน้สินคา้ 2  

รายการ คือ 

1.1 พิกดัอตัราศุลกากรขาเขา้ประเภทท่ี 7208.25, 7208.26 และ 7208.27  ซ่ึงเป็น 

เหลก็รีดร้อนท่ีผา่นการกดัลา้งแลว้ (Pickling and Oiling) 

1.2 พิกดัอตัราศุลกากรขาเขา้ประเภทท่ี 7208.39 เฉพาะเหลก็แผน่รีดร้อนสาํหรับ 

นาํไปผลิตเหลก็แผน่รีดเยน็ชั้นคุณภาพ Tin Mill Black Plate   
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2. คณะกรรมการพจิารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุนพจิารณาเห็นวา่   คาํขอ 

ของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)   มีขอ้เทจ็จริงโดยสงัเขปสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่

การส่งสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น  ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น   

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ สหพนัธรัฐรัสเซีย  สาธารณรัฐคาซคัสถาน  สาธารณรัฐอินเดีย  สาธารณรัฐ- 

เกาหลี  ไตห้วนั  สาธารณรัฐเวเนซูเอลา  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  ประเทศยเูครน  สาธารณรัฐ - 

ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสโลวกั  และประเทศโรมาเนีย   

เขา้มาในประเทศไทยมีลกัษณะเป็นการทุ่มตลาดและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน    

ดงัน้ี 

      2.1   

 2.1.1 สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่น ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ  44.11  ของ  

การทุ่มตลาด 

  ราคา  CIF 

  2.1.2  สินคา้จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 49.58 

  ของราคา CIF 

 2.1.3 สินคา้จากสหพนัธรัฐรัสเซีย ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 81.42 ของ 

  ราคา CIF 

 2.1.4 สินคา้จากสาธารณรัฐคาซคัสถาน ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 70.15 

  ของราคา CIF 

 2.1.5 สินคา้จากสาธารณรัฐอินเดีย ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 75.73 ของ 

  ราคา CIF 

 2.1.6 สินคา้จากสาธารณรัฐเกาหลี  ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 9.11 ของ 

  ราคา CIF 

 2.1.7 สินคา้จากไตห้วนั ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 30.47  ของราคา CIF 

 2.1.8 สินคา้จากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 83.57  

  ของราคา CIF 

 2.1.9 สินคา้จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 83.67  

  ของราคา CIF 

 2.1.10 สินคา้จากประเทศยเูครน ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 82.45  ของ 

                                                    ราคา CIF 



 2.1.11 สินคา้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทุ่มตลาดใน 

  อตัราร้อยละ 112.47 ของราคา CIF 
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 2.1.12 สินคา้จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 46.81  

  ของราคา CIF 

 2.1.13 สินคา้จากสาธารณรัฐสโลวกั ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 103.44  

  ของราคา CIF 

 2.1.14 สินคา้จากประเทศโรมาเนีย ทุ่มตลาดในอตัราร้อยละ 64.20 ของ   

ราคา CIF 

2.2   ความเสียหาย

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นในประเทศไดรั้บความเสียหายอยา่งสาํคญัจากการนาํเขา้สินคา้ทุ่มตลาด 

 อตุสาหกรรมภายในผูผ้ลิตสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อน  

ดงักล่าว โดยมีขอ้มลูหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ 

          2.2.1   ปริมาณการนาํเขา้สินคา้ทุ่มตลาดจากทั้งสิบส่ีประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

2.2.2    การนาํเขา้สินคา้ทุ่มตลาดดงักล่าวมีผลกระทบต่อราคาขายใน 

ประเทศ โดยมีการกดราคาสินคา้ใหล้ดตํ่าลง และทาํใหอ้ตุสาหกรรมภายในไม่สามารถข้ึนราคา 

ใหสู้งกวา่ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนได ้รวมทั้งมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินการของอตุสาหกรรม 

ภายใน  

 3. ผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้ร่วมในการไต่สวนคร้ังน้ี  สามารถแจง้ความจาํนง 

เป็นหนงัสือต่อกรมการคา้ต่างประเทศภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีไดป้ระกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 4. ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเสนอขอ้เทจ็จริงและความเห็น หรือแจง้ความจาํนงขอแถลงการณ์ 

ดว้ยวาจาเป็นหนงัสือต่อกรมการคา้ต่างประเทศภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 5. ผูใ้ดประสงคข์อทราบขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการไต่สวนใหย้ืน่คาํขอท่ีสาํนกัปกป้องและ

รักษาผลประโยชน์ทางการคา้  กรมการคา้ต่างประเทศ  44/100  ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี  นนทบุรี 

11000  โทร 0-2547-5081, 0-2547-5083  โทรสาร 0-2547-4741  ทั้งน้ี  ค่าธรรมเนียมในการยื่น

คาํขอขอ้มลูข่าวสารใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เร่ืองการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการ

อดุหนุน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2544 
 

ประกาศ    ณ   วนัท่ี    5    กรกฎาคม   พ.ศ.  2545 
 

(นายธรรมนูญ  เช่ียวสกลุ) 
 



                                              (นายธรรมนูญ   เช่ียวสกลุ) 

                                            อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ     
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัประกาศทัว่ไป  เล่ม 119  ตอนพเิศษ 62 ง  ลงวนัท่ี  8  กรกฎาคม   2545 
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