
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกลา้ไร้สนิมรีดเย็นชนดิมว้น  แผ่น  และแผ่นแถบ 

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐอนิโดนีเซียและมาเลเซยี 
พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้า  
ไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย  พ.ศ.  2564  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2564   
และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนครั้งที่  7/2565  เมื่อวันที่  
10  พฤศจิกายน  2565  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาว่ามี 
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย  และมีความเสียหายอย่างส าคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา  19  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า 
จากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542  จึงได้มีค าวินิจฉัยชั้นที่สุดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
จากการน าเข้าสินค้าดังกล่าว  ในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  49  มาตรา  57  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  73  (1)   
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
เป็นระยะเวลา  5  ป ี  

ข้อ 3 สินค้าที่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน  แผ่น  และแผ่นแถบ  ที่มีความหนาตั้งแต่  0.3  ถึง  3.0  

มิลลิเมตร  โดยครอบคลุมถึงค่าความคลาดเคลื่อนความหนาตามมาตรฐาน  มอก.  1378 - 2559   
และมีความกว้างไม่เกิน  1,320  มิลลิเมตร  ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนด 
พิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  ฉบับปี  2565  ตามประกาศ 
กรมศุลกากรที่  199/2564  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



จ านวน  33  รายการ  ได้แก่  7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 
7219.32.00.080 7219.32.00.090 7219.33.00.020 7219.33.00.030  
7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 7219.34.00.020 
7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090  
7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 
7219.35.00.090 7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 
7220.20.10.040 7220.20.10.080 7220.20.10.090 7220.20.90.020  
7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 7220.20.90.090 
7220.90.10.000 7220.90.90.000  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ข้อ 4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินคา้ตามข้อ  3  ในอัตรา  ดังต่อไปนี้   
(1) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ดังนี้ 
 (ก) สินค้าที่ผลิตจาก  PT.  IMR  ARC  STEEL  ร้อยละ  6.28  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) สินค้าที่ผลิตจาก  PT.  Indonesia  Ruipu  Nickel  and  Chrome  Alloy  ร้อยละ  7.02   

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ค) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น  ร้อยละ  51.69  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  
(2) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากมาเลเซีย  ดังนี้ 
 (ก) สินค้าที่ผลิตจาก  Bahru  Stainless  SDN.  BHD  ร้อยละ  15.23  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
 (ข) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น  ร้อยละ  35.25  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 
ข้อ 5 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าตามข้อ   3  ดังต่อไปนี้   

ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
(1) สินค้าชนิดผิว  BA  ที่มีค่าความหนามากกว่า  1.6  มิลลิเมตร 
(2) สินค้าชนิดผิว  No.8  (Mirror  Finish)  ผิวลวดลาย  (Pattern  Finish)  ผิวกระแทก  

(Bead  Blast)  ผิวกัดกรด  (Etching  Finish)  และผิวสีส าเร็จ  (Coloring  Finish)   
(3) สินค้าที่มีค่าความแข็ง  (Hardness)  มากกว่า  100  HRB  หรือ  250  HV 
ข้อ 6 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าตามข้อ  3  ในอัตราร้อยละ  0  

ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพ่ือส่งออกน าสินค้าดังกล่าวเข้ามา  

ในราชอาณาจักร  และน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือพาณิชยกรรม   
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิต
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

(3) การน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ข้อ 7 ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ตามประกาศนี้  ให้อุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


