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บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2561 

พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
7219.32.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มี ค ว ามกว้ า ง ตั้ ง แ ต่  600
มิลลิเมตรขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่ มี คว ามหนาตั้ ง แต่  3 
มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 
4.75 มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B   
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก  ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B   
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกิน ร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1          
โดยน้ าหนัก มีโครเมียม น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409 AISI409L AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักและ          
มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

7219.33.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมมีความ
กว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร
ขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่ มี ค ว ามหนา เ กิ น  1 
มิ ลลิ เ มตรแต่ น้ อยกว่ า  3 
มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA  
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409 AISI409L AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1          
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า   
โดยยกเว้นที่ความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

7219.34.00 030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความ
กว้างตั้งแต ่600 มิลลิเมตร 
ขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 
มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1          
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409 AISI409L AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI409L AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักและมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ0.1 โดยน้ าหนักและมีนิกเกิล
น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
7219.35.00 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มี ค ว ามกว้ า ง ตั้ ง แ ต่  600 
มิลลิเมตรขึ้นไป 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - ที่มีความหนาน้อยกว่ า 
0.5 มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 

ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409L AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนักมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1             
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI409L AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความกว้างมากกว่า 1320 มิลลิเมตร 

7220.20.10 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - แถบชนิดฮู้ปและสตริปที่มี
ค ว า ม ก ว้ า ง ไ ม่ เ กิ น  400 
มิลลิเมตร 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 

040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 
ความกว้างน้อยกว่า

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1          
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409L AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
- เฉพาะ AISI439 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
 
- เฉพาะ AISI409 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
- เฉพาะ AISI409L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 

7220.20.90 
 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดท าด้ วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร 
- ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 
- - อ่ืนๆ 

030 ชนิดกลุ่มออสเตนิติก
โ คร เมี ย ม -นิ ก เ กิ ล 
ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI304 AISI304L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ าหนัก และ
มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว 2D 
หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI316L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
040 ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก 

ความกว้างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1500  
มิลลิเมตร 

ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
- เฉพาะ AISI409L AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
- เฉพาะ AISI439 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
- เฉพาะ AISI409 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติกมีคาร์บอนไม่เกิน ร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1           
โดยน้ าหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และ มีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ 0.1      
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ผิว BA 
- เฉพาะ AISI439 AISI441 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
- เฉพาะ AISI409L หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1 มิลลิเมตร 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมี
นิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ผิว 2D หรือ ผิว 2B 
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พิกัด รหัสสถิติ รายละเอียด หมายเหตุ 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร 
 
ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติกมีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ0.02 แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิล
น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ าหนักผิว BA 
- เฉพาะ AISI430 หรือชั้นคุณภาพตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า  
โดยยกเว้นที่ความหนาน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร 

 


