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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุม่ ร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564
ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2563 ลงวัน ที่ 11 กุมภาพัน ธ์ 2563 และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุนได้มีคาวินิจฉัยชั้นที่สุด ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ว่ า มี ก ารทุ่ ม ตลาดสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น เคลื อ บสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ นชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว น
ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งส าคั ญ ที่ เ กิ ด แก่
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการนาเข้าสินค้าดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เป็นระยะเวลา 5 ปี
ข้อ 3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี
แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี 2560 ประเภทที่
7210.4912.021 7210.4912.022 7210.4912.023 7210.4912.024 7210.4912.031
7210.4912.032 7210.4912.033 7210.4912.034 7210.4912.090 7210.4913.021
7210.4913.031 7210.4913.090 7210.4919.021 7210.4919.031 7210.4919.090
7210.4991.000 7210.4999.000 7212.3011.021 7212.3011.031 7212.3011.090
7212.3012.021 7212.3012.031 7212.3012.090 7212.3013.011 7212.3013.090
7212.3019.011 7212.3019.090 7225.9290.090 จานวน 28 พิกัด ที่มีแหล่งกาเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตรา ดังนี้
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สินค้าที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(1) กลุ่มบริษัท HBIS Group ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 8.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ก) บริษัท HBIS Co., Ltd. Tangshan Branch
(ข) บริษัท HBIS Company Limited Handan Branch และ
(ค) บริษัท Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co., Ltd.
(2) บริษัท Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.69
ของราคา ซี ไอ เอฟ
(3) กลุ่ ม บริ ษั ท Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and
Trading Co., Ltd. ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
(ก) บริษัท Bengang Steel Plates Co., Ltd. และ
(ข) บริษัท BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
(4) ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความร่วมมือ แต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม 9 ราย
ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.75 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังนี้
(ก) Inner Mongolia Baogang Steel Union Co., Ltd.
(ข) Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd.
(ค) MAANSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
(ง) Angang Steel Company Limited
(จ) กลุ่มบริษัท Baosteel group
1) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.
2) Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.
3) BAOSTEEL ZHANJIANG IRON & STEEL CO., LTD.
(ฉ) กลุ่มบริษัท China Shougang International Trade & Engineering Co., Ltd.
1) Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.
2) Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.
(ช) Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.
(ซ) Shandong Iron & Steel Group Rizhao Co., Ltd.
(ฌ) Fujian Kaijing Green Tech Material Co., Ltd.
(5) ผู้ผลิตรายอื่น ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 37.54 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ข้อ 4 ให้ เ รี ย กเก็ บ อากรตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดจากการน าเข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้
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(1) กรณีสินค้าดังกล่าวที่นาเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้
(ก) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพื่อส่งออกที่นาสินค้าดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการพาณิชยกรรม
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ข) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนาสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
(ค) ผูน้ าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
การดาเนินการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี
(2) มีความหนามากกว่า 2.3 มิลลิเมตร
(3) การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
(4) การนาเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(5) เพื่ อ น าไปผลิ ต เหล็ก แผ่ น เคลือ บสี หรือ จ าหน่ ายให้แก่ ผู้ผ ลิ ต เหล็ ก แผ่น เคลื อ บสี เพื่ อใช้
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 5 การนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อ 4 (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกาหนด
ข้อ 6 ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คาวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภายในสามสิบวันนับ แต่วันได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

