
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชบุหรือเคลือบดว้ยดบีุกทัง้ชนดิเปน็ม้วนและไม่เป็นม้วน 

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรฐัประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไตห้วนั  และสหภาพยุโรป   
พ.ศ.  2564 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบ
หรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2563  ลงวันที่  27  มีนาคม  2563  และต่อมา
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุม  ครั้งที่  8/2564   
เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2564  ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป   
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา  19  (1)  แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  จึงมีมติให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  มาตรา  7  และมาตรา  73  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน  และสหภาพยุโรป  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
เป็นระยะเวลา  5  ป ี  

ข้อ 3 ให้ เรี ยกเก็บอากรตอบโต้การทุ่ มตลาดจากการน าเข้ าสินค้ าเหล็กแผ่นชุบหรื อ 
เคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี  2560  ประเภทที ่
7210.12.90.021  7210.12.90.022  7210.12.90.023  7210.12.90.024  7210.12.90.025 
7210.12.90.026  7210.12.90.029  7210.12.90.031  7210.12.90.032  7210.12.90.033 
7210.12.90.034  7210.12.90.035  7210.12.90.036  7210.12.90.039  7210.12.90.090   
จ านวน  15  พิกัด  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ไต้หวัน   
และสหภาพยุโรป  ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  เป็นระยะเวลา  6  เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ 
มีผลบังคับหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้  ไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ผ่านการเคลือบ  Lacquering  หรือ  Laminating  
หรือ  Printing 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  ในอัตราดังนี้ 
(1) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
 (ก) กลุ่มบริษัท  Baoshan  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  2.4๕  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
  1) บริษัท  Baoshan  Iron  &  Steel  Co.,  Ltd.  และ 
  2) บริษัท  Shanghai  Meishan  Iron  and  Steel  Co,  Ltd.   
 (ข) บริษัท  Fujian  Ton  Yi  Tinplate  Co.,  Ltd.  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  17.46  

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ค) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  17.46  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 ทั้งนี้  จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ดังนี้ 
 (ก) กลุ่มบริษัท  GDH  Zhongshang  Group   
  1) บริษัท  GDH  Zhongyue  (Zhongshan)  Tinplate  Industry  Co.,  Ltd.  และ   
  2) บริษัท  GDH  Zhongyue  POSCO  (Qinhuangdao)  Tinplate  Industrial  Co.,  Ltd.   
 (ข) บริษัท  Handan  Jintai  Packing  Material  Co.,  Ltd.   
 (ค) บริษัท  Shougang  Jingtang  United  Iron  &  Steel  Co.,  Ltd.   
(2) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี   
 (ก) บริษัท  TCC  Steel  Corp.  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  8.71  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  22.67  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 ทั้งนี้  จะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ปรากฏว่าส่วนเหลื่อม

การทุ่มตลาดมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  คือ  บริษัท  KG  Dongbu  Steel  Co.,  Ltd.   
(3) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากไต้หวัน  ซึ่งผลิตจาก 
 (ก) บริษัท  Ton  Yi  Industrial  Corp.  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  4.28  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  20.45  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
(4) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสหภาพยุโรป  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ  5.82  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
ข้อ 4 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการตามประกาศนี้  ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าว

ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


