เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง เปิดการทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุม่ ตลาดต่อไป ตามมาตรา 56
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่ ร้อน
ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd.
พ.ศ. 2565
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจื อ ของอะลู มิ เ นี ย มและสั ง กะสี แ บบจุ่ ม ร้ อ น ที่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
สาธารณรั ฐ เกาหลี และไต้ ห วั น ต่ อ ไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
9 มกราคม 2562 กาหนดให้ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีด เย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา
ร้ อ ยละ 2.65 ถึ ง ร้ อ ยละ 29.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ กรณี ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น
อั ต ราร้อยละ 6.31 ถึ ง ร้ อยละ 22.55 ของราคา ซี ไอ เอฟ กรณี สาธารณรัฐเกาหลี แ ละ
อัตราร้อยละ 5.85 ถึงร้อยละ 24.14 ของราคา ซี ไอ เอฟ กรณีไต้หวัน ซึ่งบริษัท Shandong
Ruifeng Composite Material Co., Ltd. ผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนถูกเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราสาหรับผู้ผลิตรายอื่นที่ร้อยละ 29.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ นั้น
บริ ษั ท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคาขอให้พิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อขอให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาด โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุด หนุนได้พิจารณาคาขอดังกล่าว
ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมีคาวินิจฉัยว่าคาขอมีมูล
และพยานหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับปัญหาการทุ่มตลาดและความเสียหายที่สมควรให้มีการทบทวน
การใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจาเป็น
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษทั
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Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. ตามประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกาเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 และมาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 37 และมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มดาเนินการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้บังคับ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท Shandong Ruifeng
Composite Material Co., Ltd. ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 2 ให้ ผู้มีส่ว นได้เสียที่ประสงค์จะเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น หรือประสงค์จะขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการพิจารณาทบทวน เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือหรือแจ้ง
ความจานงขอแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นหนังสือ ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดทบทวนตามประกาศนี้
ให้ยื่นคาขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4739
หมายเลขโทรสาร 0 2547 4741 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอข้อมูล ข่าวสารให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง การก าหนดให้ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

