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ค ำน ำ 

           ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าเหล็กมีการน าเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
เพื่อน าไปใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ 
โครงสร้างอาคาร เป็นต้น การน าเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมากนี้ 
มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จึงได้มีหน่วยงานควบคุมมาตรฐานประเภทเหล็ก
และมาตรการควบคุมการน าเข้า  ได้แก่  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น จากมาตรการดังกล่าวมีผลให้กรมศุลกากรต้องเพิ่ม
บทบาทเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้ามากขึ้น 

ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า ส านักพิกัดอัตราศุลกากร ได้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสินค้าเหล็กดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพิกัดพร้อมรหัสสถิติของสินค้าเหล็ก
ท่ีมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 (ตามประกาศกรม
ศุลกากรท่ี 199/2559) และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นและอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตรวจปล่อย ผู้น าเข้า/
และส่งออก  

 ท้ังนี้การจ าแนกพิกัดพร้อมรหัสสถิติดังกล่าวเป็นการจ าแนกพิกัดฯเบื้องต้น ผู้น าเข้า/และ
ส่งออกจะต้องมีรายละเอียดของสินค้าและต้องทราบเงื่อนไขโดยละเอียดเพิ่มเติมจาก 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ประเภทพิกัดฯ ด้วย 

 

 

 

 

 

ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า ส านักพิกัดอัตราศุลกากร 
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ความหมายของมาตรการตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเหล็กของกระทรวงพาณิชย์ 
 

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD) 
เป็นมาตรการทางการค้าท่ีประเทศผู้น าเข้าใช้เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในท่ีได้รับความเสียหาย 

หรือมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดอนัเกิดจากการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศท่ีไม่
เป็นธรรม 

การทุ่มตลาด (Dumping) คือ การส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือ
ประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยท่ีราคาส่งออกนัน้ต ่ากว่ามลูคา่ปกติของสินค้าชนิดเดียวกนัท่ีจ าหน่ายเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศผู้สง่ออก / ผู้ผลิตเอง  

 

มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty :CVD) 
เป็นมาตรการทางการค้าท่ีประเทศผู้น าเข้าใช้เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในท่ีได้รับความเสียหาย 

หรือมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความเสียหายจากการอดุหนนุ อนัเกิดจากการน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศท่ีไม่เป็น
ธรรม 

 การอุดหนุน (Subsidies) คือ การท่ีรัฐให้ความช่วยเหลือ / สนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
ภาคเอกชน เพ่ือเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หรือลดปริมาณการน าเข้าสินค้าจาก
ตา่งประเทศ 

 

มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure : SG) 
เป็นมาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ เป็นมาตรการทางการค้าท่ีประเทศผู้น าเข้าใช้ใน

การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในท่ีได้รับความเสียหายมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความเสียหายจากการน าเข้าท่ี
เพิ่มมากขึน้มากกว่าปกติ เพ่ือเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในของประเทศดงักล่าวสามารถปรับตวัให้
สามารถแขง่ขนักบัสินค้าน าเข้าได้ 

มาตรการทัง้หมดท่ีกล่าวมาแล้วได้ด าเนินการรวบรวม จดัท าเป็นตารางสินค้าเหล็กท่ีมีมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ โดยมีการปรับพิกัด/รหสัสถิติ ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร 
พ.ศ.2530 (AHTN 2012 เปล่ียนเป็น AHTN 2017) อ้างอิงตามตารางเปรียบเทียบพิกดัประเภทย่อย ตาม

ประกาศกรมศลุกากรท่ี 199/2559 และในตารางเคร่ืองหมาย ** หมายถึง ส าหรับสินค้าตามประเภทพิกัด
นีต้้องสอบถามกระทรวงพาณิชย์ 

 
 
 
 

 
 
 



3 
 

ตารางสินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 3  
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนเจอือื่นๆ 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 

7225.30.90-011/KGM 
7225.30.90-012/KGM 
7225.30.90-013/KGM 
7225.30.90-014/KGM 

7225.30.90-032/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อน เป็นม้วน  
เจือโบรอนไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 
ความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm 
ความกว้าง มากกวา่ 600 mm 
ถึง 3048 mm (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7225.30.90-021/KGM 
7225.30.90-022/KGM 
7225.30.90-023/KGM 
7225.30.90-024/KGM 

7225.30.90-042/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน เป็นม้วน  
เจือโครเมียมไมม่ีการเจือธาตุ
อื่นๆ ความหนาตัง้แต ่0.9-50 
mm ความกว้าง มากกวา่ 600 
mm ถึง 3048 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7225.30.90-090/KGM 7225.30.90-090/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเป็นม้วนเจือ
อื่นๆ ความหนาตัง้แต ่0.9-50 
mm ความกว้างมากกวา่ 600 
mm ถึง 3048 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7225.40.90-011/KGM 
7225.40.90-012/KGM 
7225.40.90-013/KGM 
7225.40.90-014/KGM 

7225.40.90-024/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนไมเ่ป็นม้วน เจือ
โบรอนไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 
ความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm
ความกว้างมากกวา่ 600 mm ถึง 
3048 mm   (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7225.40.90-021/KGM 
7225.40.90-022/KGM 
7225.40.90-023/KGM 
7225.40.90-024/KGM 

7225.40.90-034/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนไมเ่ป็นม้วน เจือ
โครเมียมไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 
ความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm 
ความกว้าง มากกวา่600 mmถึง 
3048 mm  (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7225.40.90-090/KGM 7225.40.90-090/KGM เหลก็แผน่รีดร้อนไมเ่ป็นม้วนเจือ
อื่นๆความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm 
ความกว้างมากกวา่ 600 mm ถึง 
3048 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/239_130306095523_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/239_130306095523_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 3  
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนเจอือื่นๆ 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 

7226.91.10-011/KGM 
7226.91.10-012/KGM 
7226.91.10-013/KGM 
7226.91.10-014/KGM 

7226.91.10-032/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน ไมม่ี
การเจือธาตอุื่นๆ ความหนาตัง้แต ่
0.9-50 mm ความกว้างน้อยกวา่ 
600 mm (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้าย ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7226.91.10-021/KGM 
7226.91.10-022/KGM 
7226.91.10-023/KGM 
7226.91.10-024/KGM 

7226.91.10-042/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโครเมียม ไม่
มีการเจือธาตอุื่นๆ ความหนา
ตัง้แต ่0.9-50 mm ความกว้าง
น้อยกวา่ 600 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7226.91.10-090/KGM 7226.91.10-090/KGM เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออื่นๆ ความ
หนาตัง้แต ่0.9-50 mm ความ
กว้างน้อยกวา่ 600 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 7226.91.90-011/KGM 
7226.91.90-012/KGM 
7226.91.90-013/KGM 
7226.91.90-014/KGM 

7226.91.90-032/KGM 

 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
โบรอนไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 
ความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm 
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 7226.91.90-021/KGM 
7226.91.90-022/KGM 
7226.91.90-023/KGM 
7226.91.90-024/KGM 

7226.91.90-042/KGM 

 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
โครเมียมไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 
ความหนาตัง้แต ่0.9-50 mm 
ความกว้าง น้อยกวา่ 600 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 7226.91.90-090/KGM 7226.91.90-090/KGM อื่นๆของเหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
อื่นๆ ความหนาตัง้แต ่0.9-50 
mm ความกว้าง น้อยกวา่ 600 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้าย ก ข และ ค) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/239_130306095523_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/239_130306095523_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 4    
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนไม่เจอื 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
 

7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 
 

7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
เกิน 1550 mm ถึง 3048mm มี
ความหนาเกิน 10mm แตน้่อย
กวา่ 13mm และมีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั รีด
ร้อน ไมหุ่้มติด ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ เป็นม้วน (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7208.36.00-090/KGM 7208.36.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาเกิน 10mm รีดร้อน  
ไมหุ่้มติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ
เป็นม้วน อื่นๆ (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 
 

7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการใช้
งานอื่นๆ ท่ีมีความกว้างเกิน 
1550 mm ถึง 3048 mm มีความ
หนาตัง้แต ่4.75mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 10 mm และมีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6  โดยน า้หนกั รีด
ร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เป็นม้วน (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7208.37.00-090/KGM 7208.37.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ทีม่ีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 10 mm รีดร้อน ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน 
อื่นๆ(รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้าย ก ข และ ค) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 4    
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนไม่เจอื 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
 

7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM 
 

7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการใช้
งานอื่นๆ ท่ีมีความกว้างเกิน1550 
mm แตไ่มเ่กิน 3048 mm และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั  รีดร้อน  ไมหุ่้ม ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7208.38.00-090/KGM 7208.38.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาตัง้แต ่3mm ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 4.75 mm รีดร้อน ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน 
อื่นๆ (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้าย ก ข และ ค) 

 

 7208.39.00-041/KGM 
7208.39.00-042/KGM 
7208.39.00-043/KGM 
 

7208.39.10-000/KGM 
ที่มีความหนา 0.17 mm 
หรือน้อยกวา่ 
7208.39.90-041/KGM 
7208.39.90-042/KGM 
7208.39.90-043/KGM 
ที่มีความหนามากกวา่ 
0.17 mm แตน้่อยกวา่ 3 
mm 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการใช้
งานอื่นๆ ท่ีมีความกว้างเกิน 
1550 mm แตไ่มเ่กิน 3048 mm 
มีความหนาน้อยกวา่ 3 mm และ
มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 
โดยน า้หนกั  รีดร้อน ไมหุ่้มติด ไม่
ชบุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 7208.39.00-090/KGM 7208.39.10-000/KGM 
ที่มีความหนา 0.17 mm 
หรือน้อยกวา่
7208.39.90-090/KGM 
ที่มีความหนามากกวา่ 
0.17 mm แตน้่อยกวา่ 3 
mm 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาน้อยกวา่ 3 mm       
รีดร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เป็นม้วน อื่นๆ 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 4    
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนไม่เจอื 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
 
 

7208.51.00-090/KGM 7208.51.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm  
รีดร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ที่มีความหนา
เกิน 10 mm อื่นๆ (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7208.52.00-090/KGM 7208.52.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm รีด
ร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ที่มีความหนา
ตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
10 mm อื่นๆ (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

 7208.53.00-011/KGM 
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 
 

7208.53.00-011/KGM 
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
เกิน 1550 mm แตไ่มเ่กิน 3048 
mm มีความหนาตัง้แต ่3 mm  
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  4.75 mm และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั รีดร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ไมเ่ป็นม้วน 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 7208.53.00-090/KGM 7208.53.00-090/KGM เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048 mm  
รีดร้อน  ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
4.75 mm อื่นๆ (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้าย ก ข และ ค) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

SG 4    
สินค้าเหลก็แผ่น
รีดร้อนไม่เจอื 
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
 

7208.54.00-011/KGM 
7208.54.00-012/KGM 
7208.54.00-013/KGM 
 

7208.54.10-000/KGM 
7208.54.90-011/KGM 
7208.54.90-012/KGM 
7208.54.90-013/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
เกิน 1550 mm แตไ่มเ่กิน 
3048mm มีความหนาน้อยกวา่ 3 
mm และมีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อย
ละ 0.6 โดยน า้หนกั รีดร้อน ไม่
หุ้มติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบไม่
เป็นม้วน (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้าย ก ข และ ค) 

ยกเว้นเฉพาะประเทศ
ตามบญัชีแนบท้าย ก 
 

 7208.54.00-090/KGM 7208.54.10-000/KGM 
7208.54.90-090/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ถึง 3048mm รีด
ร้อน ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบไมเ่ป็นม้วนท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 3 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย 
ก ข และ ค) 

 

 
AD/CVD  1/35  
สินค้าเหลก็
โครงสร้าง
รูปพรรณหน้า
ตัดรูปตวั H 

7216.33.00-000/KGM 7216.33.11-000/KGM 
7216.33.19-000/KGM 
7216.33.90-000/KGM 

 

เหลก็โครงสร้างรูปพรรณหน้าตดั
รูปตวั H ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่การ
รีดร้อน ดงึร้อน หรืออดัรีด ที่มี
ความสงูตัง้แต ่80 mm ขึน้ไป 

จีน 

 
AD/CVD 4/35 
สินค้าเหลก็กล้า
ไร้สนิมรีดเยน็
ชนิดม้วน แผ่น 
และแผ่นแถบ ที่
มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศ
ญี่ปุ่น ไต้หวนั 
และสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ.
2558 

7219.32.00-032/KGM 
7219.32.00-037/KGM 
7219.32.00-054/KGM 

7219.32.00-030/KGM 
7219.32.00-040/KGM 

7219.32.00-080/KGM** 
7219.32.00-090/KGM** 

 
 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-

นิกเกิล  
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไป ที่มีความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 4.75 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- ไต้หวนั  
- สาธรณรัฐเกาหล ี
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3SG/case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/351_140619132324_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

 AD/CVD 4/35 
สินค้าเหลก็กล้า
ไร้สนิมรีดเยน็
ชนิดม้วน แผ่น 
และแผ่นแถบ ที่
มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศ
ญี่ปุ่น ไต้หวนั 
และสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ.
2558 
 

7219.33.00-032/KGM 
7219.33.00-033/KGM 
7219.33.00-037/KGM 
7219.33.00-038/KGM 
7219.33.00-054/KGM 
7219.33.00-055/KGM 

7219.33.00-030/KGM 
7219.33.00-040/KGM 

7219.33.00-080/KGM** 
7219.33.00-090/KGM** 

 
 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไป ที่มีความหนาเกิน 1 mm แต่
น้อยกวา่3 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- ไต้หวนั  
- สาธรณรัฐเกาหล ี

7219.34.00-032/KGM 
7219.34.00-033/KGM 
7219.34.00-037/KGM 
7219.34.00-038/KGM 
7219.34.00-054/KGM 
7219.34.00-055/KGM 

7219.34.00-030/KGM 
7219.34.00-040/KGM 

7219.34.00-080/KGM** 
7219.34.00-090/KGM** 

 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไป ที่มีความหนาตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

7219.35.00-032/KGM 
7219.35.00-033/KGM 
7219.35.00-037/KGM 
7219.35.00-038/KGM 
7219.35.00-054/KGM 
7219.35.00-055/KGM 

7219.35.00-030/KGM 
7219.35.00-040/KGM 

7219.35.00-080/KGM** 
7219.35.00-090/KGM** 

 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไป ที่มีความหนาน้อยกวา่ 0.5 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

 7220.20.10-032/KGM 
7220.20.10-033/KGM 
7220.20.10-037/KGM 
7220.20.10-038/KGM 
7220.20.10-054/KGM 
7220.20.10-055/KGM 

7220.20.10-030/KGM 
7220.20.10-040/KGM 

7220.20.10-080/KGM** 
7220.20.10-090/KGM** 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น
มีความกว้างน้อยกวา่ 600 mm 
มีแถบชนดิฮู้ปและสตริปท่ีมีความ
กว้างไมเ่กิน  400 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7220.20.90-032/KGM 
7220.20.90-033/KGM 
7220.20.90-037/KGM 
7220.20.90-038/KGM 
7220.20.90-054/KGM 
7220.20.90-055/KGM 

7220.20.90-030/KGM 
7220.20.90-040/KGM 

7220.20.90-080/KGM** 
7220.20.90-090/KGM** 

 

แผน่เหลก็กล้าไมเ่ป็นสนิมรีดเย็น
มีความกว้างน้อยกวา่ 600 mm  
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

  
 
 
 
 
 

   

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7208.10.00-020/KGM 
7208.10.00-030/KGM 
7208.10.00-040/KGM 

7208.10.00-020/KGM 
7208.10.00-030/KGM 
7208.10.00-040/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อน ท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนามากกวา่ 
1.8 mm แตไ่มเ่กิน 13 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
- ประเทศโรมาเนีย 

 7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM 

7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย มี
ความหนามากกวา่10 mm แตไ่ม่
เกิน 13 mm และมีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 7208.37.00-022/KGM 
7208.37.00-023/KGM 
7208.37.00-024/KGM 
7208.37.00-025/KGM 

7208.37.00-022/KGM 
7208.37.00-023/KGM 
7208.37.00-024/KGM 
7208.37.00-025/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการ
น าไปรีดเย็นตอ่  ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป เป็นม้วน 
ไมม่ีลวดลาย มีความหนาตัง้แต่
4.75 mm แตไ่มเ่กิน 10 mm และ
มีคาร์บอนร้อยละ 0.01  ขึน้ไป 
โดยน า้หนกั(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM 

7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการ
ใช้งานอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่น าไปรีดเย็น
ตอ่ ความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน 
ไมม่ีลวดลาย มีความหนาตัง้แต่
4.75 mm แตไ่มเ่กิน 10 mm  
และมีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.6 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7208.38.00-022/KGM 
7208.38.00-023/KGM 
7208.38.00-024/KGM 
7208.38.00-025/KGM 
7208.38.00-032/KGM 
7208.38.00-033/KGM 
7208.38.00-034/KGM 
7208.38.00-035/KGM 

7208.38.00-022/KGM 
7208.38.00-023/KGM 
7208.38.00-024/KGM 
7208.38.00-025/KGM 
7208.38.00-032/KGM 
7208.38.00-033/KGM 
7208.38.00-034/KGM 
7208.38.00-035/KGM 

 

แผน่รีดร้อนท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการ
น าไปรีดเย็นตอ่ ความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไป ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน ไมม่ี
ลวดลาย มคีวามหนาตัง้แต ่3 
mm แตน้่อยกวา่ 4.75 mm และ
มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปโดยน า้หนกั 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM 
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 

7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM 
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 

 

แผน่รีดร้อนท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการใช้
งานอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่น าไปรีดเย็นตอ่
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน ไม่
มีลวดลาย  มีความหนาตัง้แต ่3 
mm แตไ่มเ่กิน 4.75 mm และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 
 

    
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7208.39.00-022/KGM 
7208.39.00-023/KGM 
7208.39.00-024/KGM 
7208.39.00-025/KGM 
7208.39.00-032/KGM 
7208.39.00-033/KGM 
7208.39.00-034/KGM 
7208.39.00-035/KGM 

7208.39.10-000/KGM 
7208.39.90-022/KGM 
7208.39.90-023/KGM 
7208.39.90-024/KGM 
7208.39.90-025/KGM 
7208.39.90-032/KGM 
7208.39.90-033/KGM 
7208.39.90-034/KGM 
7208.39.90-035/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการ
น าไปรีดเย็นตอ่ ความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไป ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน ไมม่ี
ลวดลาย ที่มคีวามหนาน้อยกวา่ 
3 mm และมีคาร์บอนตัง้แต ่  
ร้อยละ 0.01 ขึน้ไปโดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7208.39.00-051/KGM 
7208.39.00-052/KGM 
7208.39.00-053/KGM 
7208.39.00-071/KGM 
7208.39.00-072/KGM 
7208.39.00-073/KGM 

7208.39.90-051/KGM 
7208.39.90-052/KGM 
7208.39.90-053/KGM 
7208.39.90-071/KGM 
7208.39.90-072/KGM 
7208.39.90-073/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ส าหรับการ
ใช้งานอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่น าไปรีดเย็น
ตอ่ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน  ไม่
มีลวดลาย ที่มีความหนาตัง้แต ่
1.2 mm ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 3 
mm และมีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 

7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป      
ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ   
ไมเ่ป็นม้วน มีลวดลาย ที่มีความ
หนาตัง้แต ่1.8 mm ขึน้ไป แตไ่ม่
เกิน 13 mm (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM 
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM 

7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM 
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM 

 
 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 
3048 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย 
ที่มีความหนามากกวา่ 10 mm 
แตไ่มเ่กิน 50 mm  และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM 

7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 
3048 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย 
ที่มีความหนาตัง้แต ่4.75 mm 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 mm และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM 
7208.53.00-023/KGM 

7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM 
7208.53.00-023/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย 
ที่มีความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 4.75 mm และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7208.54.00-021/KGM 
7208.54.00-022/KGM 
7208.54.00-023/KGM 
7208.54.00-041/KGM 
7208.54.00-042/KGM 
7208.54.00-043/KGM 

7208.54.90-021/KGM 
7208.54.90-022/KGM 
7208.54.90-023/KGM 
7208.54.90-041/KGM 
7208.54.90-042/KGM 
7208.54.90-043/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย 
ที่มีความหนาตัง้แต1่.2 mm ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 3 mm  และมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7208.90.00-090/KGM 
 

7208.90.10-000/KGM** 
7208.90.20-000/KGM 
7208.90.90-090/KGM 

อื่นๆของแผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป ไม่
หุ้มติด ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 7211.13.10-000/KGM 7211.13.11-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 

 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากไปกวา่การ
รีดร้อนรีดทัง้สีด้่านหรือรีดผา่น
โคลสบ็อกซ์ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ 
ไมเ่คลอืบแถบชนดิฮู้ปและสตริป 
ที่มีความกว้างเกิน 150 mm แต่
ไมเ่กิน 400 mm มีความหนาไม่
น้อยกวา่ 4 mm ไมเ่ป็นม้วน และ
ไมม่ีลวดลาย(รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 7211.13.90-000/KGM 7211.13.11-000/KGM 
7211.13.12-000/KGM**  
7211.13.19-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 
7211.13.99-000/KGM 

 
 
 
 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากไปกวา่การ
รีดร้อน รีดทัง้สีด้่านหรือรีดผา่น
โคลสบ็อกซ์ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ 
ไมเ่คลอืบ มีความกว้างเกิน 400 
mm แตน้่อยกวา่ 600 mm มี
ความหนาไมน้่อยกวา่ 4 mm ไม่
เป็นม้วน และไมม่ีลวดลาย อื่นๆ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


15 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7211.14.11-030/KGM 
7211.14.11-090/KGM 
 

7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

 
 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากกวา่การรีด
ร้อน ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า
ไมเ่จือ ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ี
มีความกว้างไมเ่กิน 400 mm มี
ความหนาตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 10 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 

7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.15-010/KGM 
7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

7211.14.92-000/KGM**  
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากกวา่การรีด
ร้อน ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า
ไมเ่จือ ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความกว้างเกิน  400 
mm แตน้่อยกวา่ 600 mm มี
ความหนาตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 7211.14.21-020/KGM 
7211.14.21-030/KGM 
7211.14.21-090/KGM 

7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
ที่มีความหนามากกวา่  

10 mm 
 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากกวา่การรีด
ร้อน ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า
ไมเ่จือ แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm      
ไมหุ่้มติด ไมช่บุ ไมเ่คลอืบ         
มีความหนามากกวา่10 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

   
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7211.14.29-020/KGM 
7211.14.29-030/KGM 
7211.14.29-090/KGM 

7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

7211.14.92-000/KGM** 
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 

แผน่เหลก็ไมท่ ามากกวา่การรีด
ร้อน ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า
ไมเ่จือ ที่มีความกว้างเกิน  400 
mm แตน้่อยกวา่ 600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ ไมเ่คลอืบ มคีวามหนา
มากกวา่ 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7211.19.11-020/KGM 
7211.19.11-030/KGM 
7211.19.11-090/KGM 

7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

. 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ 
เป็นแถบชนดิฮู้ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm มี
ความหนาตัง้แต ่2 mm ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 4.75 mm (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 7211.19.19-000/KGM 7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

7211.19.92-000/KGM** 
 7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ         
มีความกว้างเกิน 400 mm แต่
น้อยกวา่ 600 mm ไมหุ่้มติด ไม่
ชบุ หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ มีความ
หนาตัง้แต ่2 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 4.75 mm  อื่นๆ 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7211.19.21-020/KGM 
7211.19.21-030/KGM 
7211.19.21-090/KGM 

7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

. 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ
เป็นแถบชนดิฮู้ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm มี
ความหนาน้อยกวา่ 2 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 7211.19.23-000/KGM 7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

7211.19.92-000/KGM** 
7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบอ่ืนๆ 
มีความหนา 0.17 mm หรือน้อย
กวา่ (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 5/35   
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 14 
ประเทศ 
 

7211.19.29-000/KGM 7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

7211.19.92-000/KGM** 
7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบอ่ืนๆ 
มีความหนาน้อยกวา่2 mm อื่นๆ 

- ญ่ีปุ่ น 
- สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้  

- สหพนัธรัฐรัสเซีย 
- สาธารณรัฐ
คาซคัสถาน 

- สาธารณรัฐอินเดีย  
- สาธารณรัฐเกาหล ี
- ไต้หวนั 
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา 

- สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา  

- ประเทศยเูครน 
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- สาธารณรัฐสโลวกั 
-  ประเทศโรมาเนีย 

 
AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.10.00-020/KGM 
7208.10.00-030/KGM 
7208.10.00-040/KGM 
7208.10.00-090/KGM 

7208.10.00-020/KGM 
7208.10.00-030/KGM 
7208.10.00-040/KGM 
7208.10.00-090/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน
มีลวดลาย ความหนาตัง้แต ่    
1.8 mm แตน้่อยกวา่ 13mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

     
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.25.00-021/KGM 
7208.25.00-022/KGM 
7208.25.00-023/KGM 
7208.25.00-031/KGM 
7208.25.00-032/KGM 
7208.25.00-033/KGM 
7208.25.00-090/KGM 

7208.25.00-021/KGM 
7208.25.00-022/KGM 
7208.25.00-023/KGM 
7208.25.00-031/KGM 
7208.25.00-032/KGM 
7208.25.00-033/KGM 
7208.25.00-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ        
เป็นม้วนไมม่ีลวดลาย ไมไ่ด้ท า
มากกวา่การรีดร้อน ผา่นการกดั
ล้างมาแล้ว ความหนาตัง้แต ่
4.75 mm ขึน้ไปปริมาณคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ  0.6 โดยน า้หนกั 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 
 

 7208.26.00-011/KGM 
7208.26.00-012/KGM 
7208.26.00-013/KGM   
7208.26.00-021/KGM 
7208.26.00-022/KGM 
7208.26.00-023/KGM  
 

7208.26.00-011/KGM 
7208.26.00-012/KGM 
7208.26.00-013/KGM   
7208.26.00-021/KGM 
7208.26.00-022/KGM 
7208.26.00-023/KGM  

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว ความ
หนาตัง้แต ่3 mm แตน้่อยกวา่
4.75 mm มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 
 

 7208.26.00-090/KGM 7208.26.00-090/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว ที่มีความ
หนาตัง้แต ่3mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 4.75mm อื่นๆ 

 

 
 
 
 
 
 

    

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.27.10-021/KGM 
7208.27.10-022/KGM 
7208.27.10-023/KGM 
7208.27.10-090/KGM 
 
 
7208.27.90-011/KGM 
7208.27.90-012/KGM 
7208.27.90-013/KGM 
7208.27.90-090/KGM 

7208.27.11-000/KGM 
7208.27.19-011/KGM 
7208.27.19-012/KGM 
7208.27.19-013/KGM 
7208.27.19-090/KGM 

 
7208.27.91-000/KGM 
7208.27.99-011/KGM 
7208.27.99-012/KGM 
7208.27.99-013/KGM 
7208.27.99-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความ
กว้างมากกวา่ 600 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ ไมม่ี
ลวดลาย เป็นม้วน ไมไ่ด้ท า
มากกวา่การรีดร้อน ผา่นการกดั
ล้างมาแล้ว ความหนาน้อยกวา่ 3 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

 7208.36.00-011/KGM 
7208.36.00-012/KGM 
7208.36.00-013/KGM 
7208.36.00-021/KGM 
7208.36.00-022/KGM 
7208.36.00-023/KGM 
7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 
7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM   
7208.36.00-090/KGM 

7208.36.00-011/KGM 
7208.36.00-012/KGM 
7208.36.00-013/KGM 
7208.36.00-021/KGM 
7208.36.00-022/KGM 
7208.36.00-023/KGM 
7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 
7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM   
7208.36.00-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต6่00 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ เป็น
ม้วน ไมม่ีลวดลาย ไมไ่ด้ท า
มากกวา่การรีดร้อน  ความหนา
มากกวา่ 10 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7208.37.00-022/KGM 
7208.37.00-023/KGM  
7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 
7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM  
7208.37.00-090/KGM 

7208.37.00-022/KGM 
7208.37.00-023/KGM  
7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 
7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM  
7208.37.00-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm เป็นม้วน ไม่
มีลวดลาย  ไมไ่ด้ท ามากกวา่การ
รีดร้อน ที่มีความหนาตัง้แต ่   
4.75 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน        
10 mm (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 
 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.38.00-022/KGM 
7208.38.00-023/KGM  
7208.38.00-032/KGM 
7208.38.00-033/KGM  
7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM  
7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM  
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 
7208.38.00-090/KGM 

7208.38.00-022/KGM 
7208.38.00-023/KGM  
7208.38.00-032/KGM 
7208.38.00-033/KGM  
7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM  
7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM  
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 
7208.38.00-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm  ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมม่ี
ลวดลาย เป็นม้วน ไมไ่ด้ท า
มากกวา่การรีดร้อน ที่มีความ
หนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่  4.75 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

 7208.39.00-022/KGM 
7208.39.00-023/KGM  
7208.39.00-032/KGM 
7208.39.00-033/KGM  
7208.39.00-041/KGM 
7208.39.00-042/KGM 
7208.39.00-043/KGM  
7208.39.00-051/KGM 
7208.39.00-052/KGM 
7208.39.00-053/KGM 
7208.39.00-071/KGM 
7208.39.00-072/KGM 
7208.39.00-073/KGM  
7208.39.00-081/KGM 
7208.39.00-082/KGM 
7208.39.00-083/KGM 
7208.39.00-090/KGM 

7208.39.10-000/KGM 
7208.39.90-022/KGM 
7208.39.90-023/KGM 
7208.39.90-032/KGM 
7208.39.90-033/KGM 
7208.39.90-041/KGM 
7208.39.90-042/KGM 
7208.39.90-043/KGM 
7208.39.90-051/KGM 
7208.39.90-052/KGM 
7208.39.90-053/KGM 
7208.39.90-071/KGM 
7208.39.90-072/KGM 
7208.39.90-073/KGM  
7208.39.90-081/KGM 
7208.39.90-082/KGM 
7208.39.90-083/KGM 
7208.39.90-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี 
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมม่ี
ลวดลาย  ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ เป็นม้วนไมไ่ด้ท ามากกวา่
การรีดร้อน  ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 3 mm (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 
7208.40.00-090/KGM 

7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 
7208.40.00-090/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไม ่เคลอืบ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมท่ ามากกวา่การรีดร้อน  มี
ลวดลาย (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 
 

 7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM  
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM  

7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM  
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM  

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 3048 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ี
ลวดลาย ไมไ่ด้ท ามากกวา่รีดร้อน
อื่นๆ ที่มีความหนามากกวา่ 10 
mm แตไ่มเ่กิน 50 mm  มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM  

7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 3048 mm ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ ไมเ่ป็นม้วน  
ไมม่ีลวดลาย ไมไ่ด้ท ามากกวา่รีด
ร้อน ที่มีความหนาตัง้แต ่4.75 
mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 mm มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7208.53.00-011/KGM 
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 
7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM 
7208.53.00-023/KGM 
7208.53.00-090/KGM 

7208.53.00-011/KGM 
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 
7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM 
7208.53.00-023/KGM 
7208.53.00-090/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ ไม่
เป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย ไมไ่ด้ท า
มากกวา่รีดร้อน ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
4.75 mm (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 
 

 7208.54.00-011/KGM 
7208.54.00-012/KGM 
7208.54.00-013/KGM 
7208.54.00-021/KGM 
7208.54.00-022/KGM 
7208.54.00-023/KGM 
7208.54.00-041/KGM 
7208.54.00-042/KGM 
7208.54.00-043/KGM 
7208.54.00-051/KGM 
7208.54.00-052/KGM 
7208.54.00-053/KGM 
7208.54.00-090/KGM 

7208.54.10-000/KGM 
7208.54.90-011/KGM 
7208.54.90-012/KGM 
7208.54.90-013/KGM 
7208.54.90-021/KGM 
7208.54.90-022/KGM 
7208.54.90-023/KGM 
7208.54.90-041/KGM 
7208.54.90-042/KGM 
7208.54.90-043/KGM 
7208.54.90-051/KGM 
7208.54.90-052/KGM 
7208.54.90-053/KGM 
7208.54.90-090/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ อื่นๆ ไม่
เป็นม้วน  ไมม่ีลวดลาย ไมไ่ด้ท า
มากกวา่รีดร้อน ที่มีความหนา
น้อยกวา่ 3 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7208.90.00-010/KGM 
7208.90.00-090/KGM 

 

7208.90.10-000/KGM** 
7208.90.20-000/KGM 
7208.90.90-010/KGM 
7208.90.90-090/KGM 

อื่นๆ ของผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อน
ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ 
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมม่ี
ลวดลาย (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7211.13.10-000/KGM 7211.13.11-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดร้อน  รีดทัง้สีด้่าน
หรือรีดผา่นโคลสบ็อกซ์ แถบชนิด
ฮู้ปและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 
150 mm แตไ่มเ่กิน 400 mm ไม่
เป็นม้วน ไมม่ีลวดลาย ความหนา
ไมน้่อยกวา่ 4 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

 7211.13.90-000/KGM 7211.13.11-000/KGM 
7211.13.12-000/KGM** 
7211.13.19-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 
7211.13.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมหุ่้ม
ติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลอืบ ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดร้อน  รีดทัง้สีด้่าน
หรือรีดผา่นโคลสบ็อกซ์ อื่นๆ  ที่มี
ความกว้างเกิน 150mm แตน้่อย
กวา่ 600 mm ไมเ่ป็นม้วน ไมม่ี
ลวดลาย ความหนาไมน้่อยกวา่  
4 mm (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7211.14.11-030/KGM 
7211.14.11-090/KGM 
 
 
 

7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน อื่นๆ ที่มี
ความหนาตัง้แต ่4.75mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 10mm แถบชนิดฮู้ป
และสตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 
400 mm (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7211.14.21-010/KGM 
7211.14.21-020/KGM 
7211.14.21-030/KGM 
7211.14.21-090/KGM 
 

7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน อื่นๆ ที่มี
ความหนามากกวา่ 10 mm แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมคีวามกว้าง
ไมเ่กิน 400 mm (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 
 

 7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM  
7211.14.19-090/KGM 

7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

7211.14.92-000/KGM** 
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน ที่มีความ
หนาตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 10 mm อื่นๆ (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7211.14.29-010/KGM 
7211.14.29-020/KGM 
7211.14.29-030/KGM  
7211.14.29-090/KGM 

7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 

7211.14.92-000/KGM** 
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน ที่มีความ
หนามากกวา่ 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

 7211.19.11-010/KGM 
7211.19.11-020/KGM 
7211.19.11-030/KGM 
7211.19.11-090/KGM 

7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน ที่มีความ
หนาตัง้แต ่2 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 4.75 mm แถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน   400 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

 7211.19.21-010/KGM 
7211.19.21-020/KGM 
7211.19.21-030/KGM 
7211.19.21-090/KGM 

7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อน ที่มีความ
หนาน้อยกวา่ 2 mm แถบชนิดฮู้ป
และสตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 
400 mm (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

   
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  18/35     
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วน จาก 
มาเลเซีย จีน 

7211.19.23-000/KGM 
 

7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

7211.19.92-000/KGM**  
7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อนอ่ืนๆ ที่มี
ความหนา 0.17mm หรือน้อย
กวา่ (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- มาเลเซีย 
- จีน 

 

 7211.19.29-000/KGM 7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 

7211.19.92-000/KGM** 
7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไมช่บุ หรือไม่เคลอืบ ไมไ่ด้
ท ามากไปกวา่รีดร้อนอ่ืนๆ 
  

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7225.30.90-011/KGM 
 

7225.30.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ เป็นม้วน ไม่
มีลวดลาย ที่มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm 
ความหนามากกวา่ 10 mm แต่
ไมเ่กิน 50 mm มีปริมาณ
คาร์บอน ตัง้แตร้่อยละ 0.01    
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 7225.30.90-012/KGM 7225.30.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ เป็นม้วน ไม่
มีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm ความ
หนาตัง้แต ่4.75 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 10mm  มีปริมาณคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7225.30.90-013/KGM 7225.30.90-032/KGM 

 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ เป็นม้วนไม่
มีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm ความ
หนาตัง้แต ่3.0 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 4.75 mm มีปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แต่
น้อยกวา่ร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

    
 
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


29 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7225.30.90-014/KGM 7225.30.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ เป็นม้วนไม่
มีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm ความ
หนาตัง้แต ่0.9 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 3.0 mm มีปริมาณคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

 7225.30.90-090/KGM 7225.30.90-090/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนอ่ืนๆ ที่เจือ
โบรอน ตัง้แตร้่อยละ 0.0008 ขึน้
ไป เป็นม้วนไมม่ีลวดลาย ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
3088 mm ความหนาตัง้แต ่0.9 
mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 50.0 mm มี
ปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7225.40.90-011/KGM 
 
 

7225.40.90-024/KGM 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ  ไมเ่ป็นม้วน 
ไมม่ีลวดลาย มีความหนา
มากกวา่ 10.0 mm แตไ่มเ่กิน 50 
mm ความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 3048 mm มีปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.60  โดย
น า้หนกั(รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7225.40.90-012/KGM 7225.40.90-024/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ ไมเ่ป็นม้วน
ไมม่ีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm 
ความหนาตัง้แต ่4.75 mm แตไ่ม่
เกิน 10 mm มีปริมาณคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

 7225.40.90-013/KGM 7225.40.90-024/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ ไมเ่ป็นม้วน
ไมม่ีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 3088mm 
ความหนาตัง้แต ่3.0 mm ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 4.75 mm  มีปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7225.40.90-014/KGM 7225.40.90-024/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน โดย
ไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ ไมเ่ป็นม้วน
ไมม่ีลวดลาย ความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 3088 mm 
ความหนาตัง้แต ่0.9 mm แตน้่อย
กวา่ 3.0 mm มีปริมาณคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01ขึน้ไปแตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกั
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7225.40.90-090/KGM 7225.40.90-090/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนอ่ืนๆ ที่เจือ
โบรอน ตัง้แตร้่อยละ 0.0008  ขึน้
ไป ไมเ่ป็นม้วนไมม่ีลวดลาย
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 3088 mm ความหนาตัง้แต ่
0.9 mm แตไ่มเ่กิน 50.0 mm มี
ปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 7226.91.10-011/KGM 7226.91.10-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆ ไมม่ีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริปที่ม ี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm  
ความหนามากกวา่ 10 mm     
แตไ่มเ่กิน 50.0 mm 
ปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7226.91.10-012/KGM 7226.91.10-032/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆ ไมม่ีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริป ความกว้างไม่
เกิน 400 mm ความหนาตัง้แต่
4.75 mm แตไ่มเ่กิน 10.0 mm 
ปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 
โดยน า้หนกั (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


32 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7226.91.10-013/KGM 7226.91.10-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆ ไมม่ีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริป 
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm 
ความหนาตัง้แต ่3.0 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 4.75 mm  ปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 7226.91.10-014/KGM 7226.91.10-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆ ไมม่ีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริป 
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm 
ความหนาตัง้แต ่0.9 mm ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 3.0 mm ปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั(รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7226.91.10-090/KGM 7226.91.10-090/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าอื่นๆ ที่เจือโบรอน 
ตัง้แตร้่อยละ 0.0008 ขึน้ไป ไมม่ี
ลวดลาย ความกว้างไมเ่กิน 400 
mm ความหนาตัง้แต ่0.9 mm 
แตไ่มเ่กิน 50.0 mm มีปริมาณ
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7226.91.90-011/KGM 7226.91.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆ ไมม่ีลวดลาย ความ
กว้างน้อยกวา่ 600 mm ความ
หนามากกวา่10.0 mm แตไ่มเ่กิน
50.0mm  ปริมาณคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.60 โดยน า้หนกั(รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 

 7226.91.90-012/KGM 7226.91.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆไมม่ีลวดลายความ
กว้างน้อยกวา่ 600 mmความ
หนาตัง้แต ่ 4.75mm แตไ่มเ่กิน
10.0mm ปริมาณคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.60 โดยน า้หนกั(รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7226.91.90-013/KGM 7226.91.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆไมม่ีลวดลายความ
กว้างน้อยกวา่ 600 mm ความ
หนาตัง้แต ่3.0mm แตน้่อยกวา่
4.75mm ปริมาณคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.60 โดยน า้หนกั(รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7226.91.90-014/KGM 7226.91.90-032/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าเจือโบรอน โดยไมม่ีการ
เจือธาตอุื่นๆไมม่ีลวดลายความ
กว้างน้อยกวา่ 600 mm ความ
หนาตัง้แต ่0.9 mm แตไ่มเ่กิน3.0 
mmปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อย
ละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60
โดยน า้หนกั(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  20/35
เหลก็แผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากจีน 
 

7226.91.90-090/KGM 7226.91.90-090/KGM 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนท าด้วย
เหลก็กล้าอื่นๆ ที่เจือโบรอน 
ตัง้แตร้่อยละ 0.0008 ขึน้ไป ไมม่ี
ลวดลาย ความกว้างน้อยกวา่ 
600 mm ความหนาตัง้แต ่      
0.9 mm แตไ่มเ่กิน 50.0 mm  
ปริมาณคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.60 โดย
น า้หนกั (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 
AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั 

7210.61.11-011/KGM 
 
 

7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ60  
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.05 
โดยน า้หนกัมคีวามหนาเกิน 0.8 
mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

7210.61.11-012/KGM 
 
 

7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ0.05 
โดยน า้หนกัมคีวามหนาเกิน     
0.6 mm แตไ่มเ่กิน 0.8 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั  

7210.61.11-013/KGM 
 
 

7210.61.11-012/KGM 
7210.61.11-022/KGM 
7210.61.11-032/KGM 
7210.61.11-042/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมี อะลมูิเนยีมตัง้แต ่   
ร้อยละ 50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ0.05 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาเกิน 0.3 
mm แตไ่มเ่กิน 0.6 mm มีความ
กว้างตัง้แต ่600mm ขึน้ไป 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

 7210.61.11-014/KGM 
 
 

7210.61.11-013/KGM 
7210.61.11-023/KGM 
7210.61.11-033/KGM 
7210.61.11-043/KGM 

 
 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.05 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาตัง้แต่
0.18 mm แตไ่มเ่กิน 0.3 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7210.61.11-021/KGM 7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ0.03 แต่
ไมเ่กินร้อยละ 0.05 โดยน า้หนกั 
มีความหนาเกิน  0.8 mmแตไ่ม่
เกิน 1.2 mm มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไป(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั  

7210.61.11-022/KGM 7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบ มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.05 โดยน า้หนกัมคีวาม
หนาเกิน 0.6 mm แตไ่มเ่กิน 
0.8mm มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไป (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

 7210.61.11-023/KGM 7210.61.11-012/KGM 
7210.61.11-022/KGM 
7210.61.11-032/KGM 
7210.61.11-042/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ60โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบ มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.03 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.05 โดยน า้หนกั มีความ
หนาเกิน  0.3 mm แตไ่มเ่กิน 0.6 
mm มีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไป (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7210.61.11-024/KGM 7210.61.11-013/KGM 
7210.61.11-023/KGM 
7210.61.11-033/KGM 
7210.61.11-043/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ60 โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบ มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ0.03 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.05 โดยน า้หนกั มีความ
หนาตัง้แต ่0.18 mm แตไ่มเ่กิน 
0.3 mm มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไป(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั 

7210.61.11-031/KGM 7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ60โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบ มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ0.03 โดยน า้หนกั
มีความหนาเกิน 0.8 mm แตไ่ม่
เกิน 1.2 mm มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไป (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 

 

 7210.61.11-032/KGM 7210.61.11-011/KGM 
7210.61.11-021/KGM 
7210.61.11-031/KGM 
7210.61.11-041/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.03 
โดยน า้หนกัมคีวามหนาเกิน 0.6 
mm แตไ่มเ่กิน 0.8 mm มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7210.61.11-033/KGM 7210.61.11-012/KGM 
7210.61.11-022/KGM 
7210.61.11-032/KGM 
7210.61.11-042/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบ มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.03 โดย
น า้หนกั มีความหนาเกิน 0.3 mm
แตไ่มเ่กิน 0.6 mm มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั 

7210.61.11-034/KGM 7210.61.11-013/KGM 
7210.61.11-023/KGM 
7210.61.11-033/KGM 
7210.61.11-043/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยชัน้
เคลอืบมีอะลมูเินียมตัง้แตร้่อยละ
50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 
โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.03 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาตัง้แต่
0.18 mmแตไ่มเ่กิน 0.3 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่60 0mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 

 7210.61.11-090/KGM 7210.61.11-090/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน  โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ50 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกั มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ0.6 โดยน า้หนกั มี
ความหนาไมเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7210.61.91-031/KGM 7210.61.91-011/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ50 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัมีความหนาเกิน 
0.8 mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั 

7210.61.91-032/KGM 7210.61.91-011/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ 50 แตไ่มเ่กิน     
ร้อยละ 60 โดยน า้หนกั มีความ
หนาเกิน 0.6 mm แตไ่มเ่กิน 0.8 
mm มีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไป (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 

 7210.61.91-033/KGM 7210.61.91-012/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ 50 แตไ่มเ่กิน     
ร้อยละ 60 โดยน า้หนกั มีความ
หนาเกิน 0.3 mm แตไ่มเ่กิน 0.6 
mm มีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไป (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7210.61.91-034/KGM 7210.61.91-013/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ 50 แตไ่มเ่กิน     
ร้อยละ 60 โดยน า้หนกั มีความ
หนาเกิน 0.18 mm แตไ่มเ่กิน 0.3 
mm มีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไป (รายละเอียดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 22/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนจากจีน 
เกาหลี ไต้หวนั 

7210.61.91-090/KGM 7210.61.91-090/KGM 
 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อน โดยชัน้เคลอืบมีอะลมูเินียม
ตัง้แตร้่อยละ 50 แตไ่มเ่กิน     
ร้อยละ 60 โดยน า้หนกั อื่นๆ ที่มี
ความหนาไมเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 

 

AD/CVD  23/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็เคลอืบด้วย
ด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี
และเหล็กแผ่น
รีดเยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้หวัน 

7210.70.10-012/KGM 
7210.70.10-013/KGM 
7210.70.10-014/KGM 
7210.70.10-015/KGM 

7210.70.11-012/KGM 
7210.70.11-013/KGM 
7210.70.11-014/KGM  

 

เหลก็แผน่รีดเย็นเคลอืบด้วย
สงักะสแีบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.05
โดยน า้หนกั มคีวามหนาเกิน 
0.18 mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

7210.70.10-022/KGM 
7210.70.10-023/KGM 
7210.70.10-024/KGM 
7210.70.10-025/KGM 

7210.70.11-012/KGM 
7210.70.11-013/KGM 
7210.70.11-014/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นเคลอืบด้วย
สงักะสแีบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.03 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.05 โดย
น า้หนกั มีความหนาเกิน 0.18 
mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7210.70.10-032/KGM 
7210.70.10-033/KGM 
7210.70.10-034/KGM 
7210.70.10-035/KGM 

7210.70.11-012/KGM 
7210.70.11-013/KGM 
7210.70.11-014/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นเคลอืบด้วย
สงักะสแีบบจุ่มร้อนแล้วทาสี มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.03  
โดยน า้หนกั มคีวามหนาเกิน 
0.18 mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  23/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็เคลอืบด้วย
ด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี
และเหล็กแผ่น
รีดเยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้หวัน 

7210.70.10-042/KGM 
7210.70.10-043/KGM 
7210.70.10-044/KGM 
7210.70.10-045/KGM 

7210.70.11-032/KGM 
7210.70.11-033/KGM 
7210.70.11-034/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยมี
อะลมูิเนียมตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบโลหะ แล้ว
ทาส ีมีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.05 โดยน า้หนกัและมคีวาม
หนาเกิน  0.18 mm แตไ่มเ่กิน 
1.2 mm มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไป (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

7210.70.10-052/KGM 
7210.70.10-053/KGM 
7210.70.10-054/KGM 
7210.70.10-055/KGM 

7210.70.11-032/KGM 
7210.70.11-033/KGM 
7210.70.11-034/KGM 

 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อนโดยมี
อะลมูิเนียมตัง้แตร้่อยละ 50 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบโลหะ แล้ว
ทาส ีมีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.03 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.05 โดย
น า้หนกั มีความหนาเกิน 0.18 
mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย) 

 

 7210.70.10-062/KGM 
7210.70.10-063/KGM 
7210.70.10-064/KGM 
7210.70.10-065/KGM 

7210.70.11-032/KGM 
7210.70.11-033/KGM 
7210.70.11-034/KGM 

 
 

เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลอืบ
ด้วยโลหะเจือของอะลมูเินียม
และสงักะสแีบบจุ่มร้อน โดยมี
อะลมูิเนียมตัง้แตร้่อยละ50 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 60 โดย
น า้หนกัของชัน้เคลอืบโลหะ แล้ว
ทาส ีมีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.03 โดยน า้หนกั มีความหนา
เกิน 0.18 mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้
ไป (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  23/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็เคลอืบด้วย
ด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี
และเหล็กแผ่น
รีดเยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้หวัน 

7210.70.10-090/KGM 7210.70.11-090/KGM 
(ความหนาไมเ่กิน 1.2 

มิลลเิมตร) 

อื่นๆของเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อนแล้วทาส ีมีอะลมูิเนยีมตัง้แต่
ร้อยละ50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ
โลหะ แล้วทาส ี ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั และ
มีความหนา 1.5 mm หรือน้อย
กวา่  มคีวามกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไป(รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 

7210.70.90-030/KGM 7210.70.91-020/KGM 
 
 

อื่นๆเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อนแล้วทาส ีมีอะลมูิเนยีมตัง้แต่
ร้อยละ 50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ
โลหะ แล้วทาส ีที่มีความหนาเกิน 
0.8 mm แตไ่มเ่กิน 1.2 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7210.70.90-040/KGM 7210.70.91-020/KGM อื่นๆเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาส ีมีอะลมูิเนยีมตัง้แต่
ร้อยละ 50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ
โลหะ แล้วทาส ีที่มีความหนาเกิน 
0.6 mm แตไ่มเ่กิน 0.8 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  23/35 
เหลก็แผ่นรีด
เยน็เคลอืบด้วย
ด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี
และเหล็กแผ่น
รีดเยน็ชุบหรือ
เคลือบด้วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้หวัน 

7210.70.90-050/KGM 7210.70.91-030/KGM 
 

อื่นๆเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อนแล้วทาส ีมีอะลมูิเนยีมตัง้แต่
ร้อยละ 50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ
โลหะแล้วทาส ีที่มีความหนาเกิน 
0.3 mm แตไ่มเ่กิน 0.6 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เกาหล ี
- ไต้หวนั 
 

7210.70.90-060/KGM 7210.70.91-040/KGM 
 

อื่นๆเหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือ
เคลอืบด้วยโลหะเจือของ
อะลมูิเนียมและสงักะสแีบบจุม่
ร้อนแล้วทาส ีมีอะลมูิเนยีมตัง้แต่
ร้อยละ 50 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 
60 โดยน า้หนกัของชัน้เคลอืบ
โลหะ แล้วทาส ีที่มีความหนาเกิน 
0.18 mm แตไ่มเ่กิน 0.3 mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 
 

 

 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7219.32.00-032/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า

ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น

สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป

กวา่รีดเย็น (โคลด์

รีดิวส์) ท่ีมีความหนา

ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแต่

น้อยกวา่ 4.75 mm 

7219.32.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-

นิกเกิลความกว้างตัง้แต ่600 

mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี

คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย

น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 

1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 

ผิว 2B (รายละเอียดตามบญัชี

แนบท้ายประกาศ) 

จีน 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7219.32.00-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่3 mmขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 4.75 mm 

7219.32.00-080/KGM** 
7219.32.00-090/KGM** 

 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดินมั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กินร้อย
ละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั และมีโมลบิดินมัตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 โดยน า้หนกั ผิว 2D 
หรือ 2B (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

จีน 

 7219.32.00-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 4.75 mm 

7219.32.00-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกัมีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมั เป็น
องค์ประกอบตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.32.00-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่3 mmขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 4.75 mm 

7219.32.00-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02
แตไ่มเ่กินร้อยละ  0.1 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลน้อยกวา่
ร้อยละ 1โดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 
2B (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

   
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.33.00-032/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 
2B (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

จีน 

7219.33.00-033/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิลมคีวามกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1  ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.33.00-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-080/KGM** 
7219.33.00-090/KGM** 

 
 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดินมั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั และมีโมลบิดินมัตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ขึน้ไปโดยน า้หนกั  
ผิว 2D หรือ 2B (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.33.00-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1โดยน า้หนกั มีโครเมยีมน้อยกวา่
ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมั เป็น
องค์ประกอบตัง้แตร้่อยละ 0.1ขึน้
ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

 7219.33.00-052/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกัมีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกัผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 
 

 7219.33.00-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02  
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั
มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 โดย
น า้หนกัผิว 2D หรือผิว 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.33.00-055/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
เกิน1 mm แตน้่อยกวา่ 
3 mm 

7219.33.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั
มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 โดย
น า้หนกั ผิว BA (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 
 

7219.34.00-032/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล 
 มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
น้อยกวา่ 1500 mm มีคาร์บอน
ไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั
และมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้
ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.34.00-033/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล  มีความกว้างตัง้แต ่ 600 
mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.34.00-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-080/KGM** 
7219.34.00-090/KGM** 

 
 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดีนมัมีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กิน   
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั และโมลบิดีนมัตัง้แต ่
ร้อยละ 0.5 ขึน้ไปโดยน า้หนกั  
ผิว 2D หรือ 2B (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.34.00-038/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-080/KGM** 
7219.34.00-090/KGM** 

 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดีนมัมีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั และโมลบิดีนมัตัง้แต่ 
ร้อยละ 0.5 ขึน้ไปโดยน า้หนกั  
ผิว BA (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

จีน 
 

7219.34.00-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบ ตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.34.00-052/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและ
มีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบ ตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกัผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.34.00-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02 
แตไ่มเ่กินร้อยละ  0.1 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลน้อยกวา่
ร้อยละ 1โดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 
2B (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

จีน 

7219.34.00-055/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1 mm 

7219.34.00-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02 
แตไ่มเ่กินร้อยละ  0.1 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลน้อยกวา่
ร้อยละ 1 โดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.35.00-032/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิลมคีวามกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 
2B (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

 7219.35.00-033/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-030/KGM ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.35.00-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-080/KGM** 
7219.35.00-090/KGM** 

 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดีนมั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กินร้อย
ละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั มีโมลบิดีนมัตัง้แต ่0.5 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

7219.35.00-038/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า 
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-080/KGM** 
7219.35.00-090/KGM** 

 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดีนมัมีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
นิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั มีโมลบิดีนมัตัง้แต ่0.5 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7219.35.00-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-040/KGM กลุม่เฟอร์ริติกมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 1500 mm 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ ร้อยละ 20 โดยน า้หนกั และ
มีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B  
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35

เหลก็กล้าไร้

สนิมรีดเยน็ชนิด

ม้วน แผ่นและ

แผ่นแถบที่มี

แหล่งก าเนิด

จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7219.35.00-052/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั มีนกิเกิล
น้อยกวา่ร้อยละ 1 โดยน า้หนกัมี
โครเมียมน้อยกวา่ร้อยละ 20 โดย
น า้หนกั และมีไทเทเนยีมหรือ
ไนโอเบียมหรือไทเทเนียมผสม
ไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสม
แทนทาลมัเป็นองค์ประกอบ
ตัง้แตร้่อยละ 0.1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั ผิว BA (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 
 

 7219.35.00-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.02 แตไ่มเ่กินร้อยละ  
0.1 โดยน า้หนกั และมีนิกเกิล
น้อยกวา่ร้อยละ 1 โดยน า้หนกั 
ผิว 2D หรือ 2B (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 7219.35.00-055/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ท่ีมีความหนา
น้อยกวา่ 0.5 mm 

7219.35.00-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก  มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตน้่อยกวา่ 
1500 mm มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.02 แตไ่มเ่กินร้อยละ  
0.1 โดยน า้หนกั และมีนิกเกิล
น้อยกวา่ร้อยละ 1 โดยน า้หนกั 
ผิว BA (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7220.20.10-032/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-030/KGM 
 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและมีนกิเกิลตัง้แต่
ร้อยละ 1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั     
ผิว 2D หรือ 2B (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 

7220.20.10-033/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-030/KGM 
 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล 
มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและมีนกิเกิลตัง้แต่
ร้อยละ 1 ขึน้ไปโดยน า้หนกั     
ผิว BA (รายละเอยีดตามบญัชี
แนบท้ายประกาศ) 

 

 7220.20.10-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-080/KGM** 
7220.20.10-090/KGM** 

 
 

ชนิดกลุม่ออสเตนิติกโครเมียม-
นิกเกิล-โมลบิดีนมั มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและ
มีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไป
โดยน า้หนกัและมีโมลบิดินมั
ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปโดยน า้หนกั    
ผิว 2D หรือ 2B (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7220.20.10-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-040/KGM 
 

กลุม่เฟอร์ริติกมีคาร์บอนไมเ่กิน
ร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั มีนกิเกิล
น้อยกวา่ร้อยละ 1 โดยน า้หนกั มี
โครเมียมน้อยกวา่ร้อยละ 20 โดย
น า้หนกัและมีไทเทเนียมหรือ
ไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสม
ไนโอเบียมหรือไนโอเบียมผสม
แทนทาลมัเป็นองค์ประกอบ
ตัง้แตร้่อยละ 0.1 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

 7220.20.10-052/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มคีาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกัมี
นิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 โดย
น า้หนกั มีโครเมยีมน้อยกวา่  
ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบ ตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7220.20.10-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มคีาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.02 โดย
น า้หนกัแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7220.20.10-055/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม ไมไ่ด้ท ามากไป
กวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) เป็นแผน่แถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน  400 
mm 

7220.20.10-040/KGM 
 

ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มคีาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.02 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั และมี
นิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 โดย
น า้หนกั ผิว BA (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

จีน 

7220.20.90-032/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-030/KGM 
 

อื่นๆชนิดกลุม่ออสเตนิติก
โครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและ
มีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไป
โดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

 7220.20.90-033/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-030/KGM 
 

 อื่นๆชนิดกลุม่ออสเตนิติก
โครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและ
มีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไป
โดยน า้หนกั ผิว BA (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 
 

 7220.20.90-037/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-080/KGM** 
7220.20.90-090/KGM** 

 
 

อื่นๆชนิดกลุม่ออสเตนิติก
โครเมียม-นิกเกิล-โมลบิดีนมั มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีนิกเกิลตัง้แตร้่อยละ 
1 ขึน้ไปโดยน า้หนกัและมี        
โมลบิดินมัตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปโดย
น า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7220.20.90-051/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-040/KGM 
 

 อื่นๆชนิดกลุม่เฟอร์ริติกมี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ร้อยละ 20 โดยน า้หนกั และ
มีไทเทเนียมหรือไนโอเบียมหรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

จีน 

 7220.20.90-052/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-040/KGM 
 

อื่นๆชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.1 โดย
น า้หนกั มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 
1 โดยน า้หนกั มีโครเมียมน้อย
กวา่ร้อยละ 20 โดยน า้หนกัและมี
ไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรือ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลมัเป็น
องค์ประกอบ ตัง้แตร้่อยละ 0.1 
ขึน้ไปโดยน า้หนกั ผิว BA 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 
 

 7220.20.90-054/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-040/KGM 
 

อื่นๆชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั
มีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 โดย
น า้หนกั ผิว 2D หรือ 2B 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  24/35
เหลก็กล้าไร้
สนิมรีดเยน็ชนิด
ม้วน แผ่นและ
แผ่นแถบที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7220.20.90-055/KGM 
ผลติภณัฑ์แผน่รีดท า
ด้วยเหลก็กล้าไมเ่ป็น
สนิม มีความกว้างน้อย
กวา่ 600 mm ไมไ่ด้ท า
มากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์)  

7220.20.90-040/KGM 
 

อื่นๆ ชนิดกลุม่เฟอร์ริติก มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.02 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.1 โดยน า้หนกั
และมีนิกเกิลน้อยกวา่ร้อยละ 1 
โดยน า้หนกั ผิว BA (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 
 
 
 

จีน 

 
AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-011/KGM 7209.15.00-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความกว้างเกิน 1550 
mm  มีความหนาตัง้แต ่3  mm 
ขึน้ไป ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.15.00-013/KGM 7209.15.00-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm  มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแต่
ไมเ่กิน 3.2 mm ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 
 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-021/KGM 7209.15.00-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
และมีความกว้างเกิน 1550 mm  
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.15.00-022/KGM 7209.15.00-022/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั(นิว
ตนั/ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01โดยน า้หนกั มคีวาม
หนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปและมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.15.00-023/KGM 7209.15.00-023/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั(นิว
ตนั/ตร.มม.)ที่มคีาร์บอน ตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปและมีความ
กว้างเกิน 1550 mm  ผา่นการอบ
ออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-024/KGM 7209.15.00-024/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั(นิว
ตนั/ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ  
0.1 โดยน า้หนกั มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปและมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm   ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.15.00-031/KGM 7209.15.00-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกัมคีวามหนาตัง้แต ่3 
mm ขึน้ไปและมีความกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.15.00-032/KGM 7209.15.00-032/KGM 
 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชบุหรือไม่
เคลือบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต่ 340 เมกะพาสคลั(นิวตนั/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมี
คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั มีความหนาตัง้แต่ 3 
mm ขึน้ไปและมีความกว้างตัง้แต่ 
600 mm ขึน้ไปแต่ไม่เกิน 1550 
mm   ผ่านการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-033/KGM 7209.15.00-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.15.00-034/KGM 7209.15.00-034/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm  ผา่น
การอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-035/KGM 7209.15.00-035/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั มีความหนาตัง้แต ่3 mm 
ขึน้ไปและมีความกว้างเกิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.15.00-036/KGM 7209.15.00-036/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18โดย
น า้หนกั มีความหนาตัง้แต ่3 mm 
ขึน้ไปและมีความกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm  
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-041/KGM 7209.15.00-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 590 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10โดยน า้หนกั มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
และมีความกว้างเกิน 1550 mm  
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.15.00-042/KGM 7209.15.00-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 590 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่น
การอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-043/KGM 7209.15.00-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท ารีดท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ มีความต้านทาน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั(นวิตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั มีความหนาตัง้แต ่3 mm 
ขึน้ไปและมีความกว้างเกิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 
 

 7209.15.00-044/KGM 7209.15.00-044/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ มีความต้านทานแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 590 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ  0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั มีความหนาตัง้แต ่3 mm 
ขึน้ไปและมีความกว้างตัง้แต ่600 
mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm  
ผา่นการอบออ่น 

 

 
 

7209.15.00-051/KGM 7209.15.00-051/KGM 
 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชบุหรือไม่
เคลือบ มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 
0.18  ขึน้ไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 
0.25 โดยน า้หนกัมีความหนา
ตัง้แต่ 3 mm ขึน้ไปและมีความ
กว้างเกิน 1550 mm  ผ่านการอบ
อ่อน 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.15.00-052/KGM 7209.15.00-052/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบมีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 
0.25 โดยน า้หนกั มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปและมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.16.00-011/KGM 7209.16.90-011/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm และมีความ
กว้างเกิน 1550 mm ไมผ่า่นการ
อบออ่น 

 

 7209.16.00-012/KGM 7209.16.10-010/KGM 
7209.16.90-012/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7209.16.00-021/KGM 7209.16.90-021/KGM ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชบุหรือไม่
เคลือบ ท่ีมีความหนาเกิน 1 mm 
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึน้อยกว่า 340     
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมี
คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และมีความกว้างเกิน 
1550 mm ผ่านการอบอ่อน 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-022/KGM 7209.16.10-021/KGM 
7209.16.90-022/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm  มีความ
ต้านทานแรงดงึน้อยกวา่ 340   
เมกะพาสคลั(นวิตนั/ตร.มม.) ท่ีมี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7209.16.00-023/KGM 7209.16.90-023/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึน้อยกวา่ 340   
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ  0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm  
ผา่นการอบออ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7209.16.00-024/KGM 7209.16.10-022/KGM 
7209.16.90-024/KGM 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชบุหรือไม่
เคลือบ ท่ีมีความหนาเกิน 1 mm 
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึน้อยกว่า 340     
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมี
คาร์บอนตัง้แต่ร้อยละ 0.01แต่ไม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั และ
มีความกว้างตัง้แต่ 600 mm ขึน้ไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-031/KGM 7209.16.90-031/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 และมีความกว้าง
เกิน 1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.16.00-032/KGM 7209.16.10-031/KGM 
7209.16.90-032/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ทีม่ีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 และมีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm  ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-033/KGM 7209.16.90-033/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างเกิน 
1550 mm   ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.16.00-034/KGM 7209.16.10-032/KGM 
7209.16.90-034/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600  mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm  ผา่นการอบออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-035/KGM 7209.16.90-035/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.16.00-036/KGM 7209.16.10-033/KGM 
7209.16.90-036/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-041/KGM 7209.16.90-041/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างเกิน 
1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 
 
 

7209.16.00-042/KGM 7209.16.10-041/KGM 
7209.16.90-042/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


69 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-043/KGM 7209.16.90-043/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm  มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนมากกวา่ร้อย
ละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm  ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.16.00-044/KGM 7209.16.10-042/KGM 
7209.16.90-044/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือเป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีความ
ต้านทานแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะ
พาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.)แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนมากกวา่ร้อย
ละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 
 

 7209.16.00-051/KGM 7209.16.90-051/KGM ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชบุหรือไม่
เคลือบท่ีมีความหนาเกิน 1 mm 
แต่น้อยกว่า 3 mm มีคาร์บอน
มากกว่าร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแต่
น้อยกว่าร้อยละ 0.25โดยน า้หนกั
และมีความกว้างเกิน 1550 mm  
ผ่านการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.16.00-052/KGM 7209.16.10-051/KGM 
7209.16.90-052/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท ามากไปกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบท่ีมีความหนาเกิน 1 mm 
แตน้่อยกวา่ 3 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ร้อยละ 0.25โดยน า้หนกั
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่น
การอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.17.00-011/KGM 7209.17.90-011/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ความหนาตัง้แต ่0.5 mm 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.01โดยน า้หนกั
มีความกว้างเกิน 1550 mm  ไม่
ผา่นการอบออ่น 

 

7209.17.00-012/KGM 7209.17.10-011/KGM 
7209.17.90-012/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ความหนาตัง้แต ่0.5 mm 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.01โดยน า้หนกั 
ไมผ่า่นการอบออ่น มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-013/KGM 7209.17.90-013/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน 
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ มีความหนาตัง้แต ่0.5 
mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm  มี
ความกว้างเกิน 1550 mm ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั   
ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.17.00-014/KGM 7209.17.10-012/KGM 
7209.17.90-014/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ มีความหนาตัง้แต ่0.5 
mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm  มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1550 mm  มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อย
ละ 0.10 โดยน า้หนกัไมผ่า่นการ
อบออ่น 

 

 7209.17.00-015/KGM 7209.17.90-015/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ ความหนาตัง้แต ่0.5 mm 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm  มีความ
กว้างเกิน 1550 mm  มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.18 โดยน า้หนกั ไมผ่า่น
การอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-016/KGM 7209.17.10-013/KGM 
7209.17.90-016/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็นม้วน
ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุ หรือไม่
เคลอืบ ความหนาตัง้แต ่0.5 mm 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm  มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.18 โดยน า้หนกั ไมผ่า่น
การอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.17.00-017/KGM 7209.17.10-014/KGM 
7209.17.90-017/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm  มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.18 แตน้่อย
กวา่ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั ไม่
ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.17.00-021/KGM 7209.17.90-021/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340เม
กะพาสคลั (นวิตนั/ตร.มม.) มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01
โดยน า้หนกัผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-022/KGM 7209.17.10-021/KGM 
7209.17.90-022/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm มีความต้านแรง
ดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.17.00-023/KGM 7209.17.90-023/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340เม
กะพาสคลั (นวิตนั/ตร.มม.) มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.17.00-024/KGM 7209.17.10-022/KGM 
7209.17.90-024/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1550 mm มีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกัผา่นการอบออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-031/KGM 7209.17.90-031/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm มี
ความต้านแรงดงึตัง้แต ่340เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 440  เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั 
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.17.00-032/KGM 7209.17.10-031/KGM 
7209.17.90-032/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1550 mm  เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01
โดยน า้หนกั ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-033/KGM 7209.17.90-033/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm  เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงูมีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 
440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/ตร.ม
ม.) ท่ีมีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกั ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 
 

 7209.17.00-034/KGM 7209.17.10-032/KGM 
7209.17.90-034/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงูมีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.)  ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ0.10 โดยน า้หนกั  
ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-035/KGM 7209.17.90-035/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงูมีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 
440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/ตร.ม
ม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.17.00-036/KGM 7209.17.10-033/KGM 
7209.17.90-036/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ0.18 โดย
น า้หนกั ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-041/KGM 7209.17.90-041/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างเกิน 1550 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่440เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 
590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/ตร.ม
ม.) ท่ีมีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ0.10 โดย
น า้หนกั ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.17.00-042/KGM 7209.17.10-041/KGM 
7209.17.90-042/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป
แตไ่มเ่กิน 1550 mm เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ0.10 โดยน า้หนกั  
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-043/KGM 7209.17.90-043/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm 
เป็นเหลก็ความต้านแรงดงึสงูมี
ความต้านแรงดงึตัง้แต ่440เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.18 โดยน า้หนกั มคีวาม
กว้างเกิน 1550  mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.17.00-044/KGM 7209.17.10-042/KGM 
7209.17.90-044/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm
เป็นเหลก็ความต้านแรงดงึสงู มี
ความต้านแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10  แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.18 โดยน า้หนกั มคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-051/KGM 7209.17.90-051/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm ที่
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.17.00-052/KGM 7209.17.10-051/KGM 
7209.17.90-052/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1mm ที่
มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกั มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

 
 
 

7209.17.00-061/KGM 7209.17.90-061/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm 
เหลก็น็อนโอเรียนเตด็อิเลก็ทริกที่
มีซิลคิอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm 

 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.17.00-062/KGM 7209.17.10-060/KGM 
7209.17.90-062/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1mm 
เหลก็น็อนโอเรียนเตด็อิเลก็ทริกที่
มีซิลคิอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.18.91-011/KGM 7209.18.91-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่มหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ ที่มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั 
มีความกว้างเกิน 1550 mm ไม่
ผา่นการอบออ่น 

 
 

 7209.18.91-012/KGM 7209.18.91-012/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.14 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน  0.17 
mm มีความกว้างตัง้แต ่800 mm
ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1550 mm และ
มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.6 
โดยน า้หนกั ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


81 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.91-013/KGM 7209.18.91-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 
800mm มีความหนาตัง้แต ่0.14 
mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 0.17 mm 
และมีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.6 โดยน า้หนกั ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.18.91-021/KGM 7209.18.91-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่มคีวามต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.01 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.18.91-022/KGM 7209.18.91-022/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ มีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่มเ่กิน   
ร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.91-031/KGM 7209.18.91-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา0.17 
mm หรือน้อยกวา่ เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั มีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.91-032/KGM 7209.18.91-032/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อย
ละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

    
 
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.91-033/KGM 7209.18.91-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-011/KGM 7209.18.99-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.01 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
เกิน 1550 mm ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

 

 7209.18.99-012/KGM 7209.18.99-012/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่มหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.01 โดยน า้หนกัมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่800 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 
1550 mm  ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-013/KGM 7209.18.99-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.01 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 800 mm  ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7209.18.99-014/KGM 7209.18.99-014/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างเกิน
1550 mm   ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7209.18.99-015/KGM 7209.18.99-015/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
800 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm  ไมผ่า่นการอบออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-016/KGM 7209.18.99-016/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 800 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7209.18.99-017/KGM 7209.18.99-017/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.10 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างเกิน 
1550 mm  ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7209.18.99-018/KGM 7209.18.99-018/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.10 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่ 
800 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-019/KGM 7209.18.99-019/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.10 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 800 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.18.99-020/KGM 7209.18.99-020/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 
0.25 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
เกิน 1550 mm  ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

 

 7209.18.99-021/KGM 7209.18.99-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 
0.25 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
ตัง้แต ่800 mm แตไ่มเ่กิน1550 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

   
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-022/KGM 7209.18.99-022/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 
0.25 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่  800 mm  ไมผ่า่นการอบ
ออ่น (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.18.99-026/KGM 7209.18.99-026/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา
มากกวา่ 0.17 mm ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 0.2 mm มีความกว้างตัง้แต ่ 
800 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm   
ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7209.18.99-027/KGM 7209.18.99-027/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ความหนา
มากกวา่ 0.17 mm แตน้่อยกวา่
0.2 mm มีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 800 mm ไม่
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-031/KGM 7209.18.99-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm มีความต้านแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั(นิว
ตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั มีความ
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-032/KGM 7209.18.99-032/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm มีความต้านแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั มี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


89 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-033/KGM 7209.18.99-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm  มีความต้านแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เวียดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.18.99-034/KGM 7209.18.99-034/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์ )ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm มีความต้านแรงดงึ
น้อยกวา่ 340 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั มีความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-041/KGM 7209.18.99-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.)  มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-042/KGM 7209.18.99-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงูมีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.)  มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-043/KGM 7209.18.99-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงูมีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.18.99-044/KGM 7209.18.99-044/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-045/KGM 7209.18.99-045/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั และมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-051/KGM 7209.18.99-051/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั(นวิตนั/ตร.มม). มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น (รายละเอยีด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-052/KGM 7209.18.99-052/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 เป็นเหลก็ความต้านแรง
ดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึตัง้แต ่
440เมกะพาสคลั(นิวตนั/ตร.มม.) 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม). มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-053/KGM 7209.18.99-053/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงู มคีวามต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.)  มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18  โดย
น า้หนกั และมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


94 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.18.99-061/KGM 7209.18.99-061/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างเกิน1550 mm ผา่น
การอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.18.99-062/KGM 7209.18.99-062/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.18.99-072/KGM 7209.18.99-072/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ เป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm เป็นเหลก็น็อน     
โอเรียนเต็ดอเิลก็ทริกที่มซีิลคิอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550mm 

 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-011/KGM 7209.25.00-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปมีความกว้าง
เกิน 1550 mm ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.25.00-013/KGM 7209.25.00-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 3.2 
mm มีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ไมผ่า่นการ
อบออ่น 

 

 7209.25.00-021/KGM 7209.25.00-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3mm ขึน้ไปมีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ0.01โดยน า้หนกั
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


96 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-022/KGM 7209.25.00-022/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป มีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
น้อยกวา่ร้อยละ 0.01 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.25.00-023/KGM 7209.25.00-023/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป มีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01แตไ่มเ่กิน   
ร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างเกิน 1550 mm ผา่น
การอบออ่น 

 

 7209.25.00-024/KGM 7209.25.00-024/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไปมีความต้าน
แรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่มเ่กิน  
ร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-031/KGM 7209.25.00-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01โดยน า้หนกัและมี
ความกว้างเกิน 1550 mm ผา่น
การอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.25.00-032/KGM 7209.25.00-032/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-033/KGM 7209.25.00-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น (รายละเอยีดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.25.00-034/KGM 7209.25.00-034/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

    
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-035/KGM 7209.25.00-035/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.25.00-036/KGM 7209.25.00-036/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-041/KGM 7209.25.00-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวียดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.25.00-042/KGM 7209.25.00-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ  
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.)ที่มคีาร์บอนตัง้แตร้่อยละ
0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-043/KGM 7209.25.00-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.25.00-044/KGM 7209.25.00-044/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3mm ขึน้ไป เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.25.00-051/KGM 7209.25.00-051/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกั และมีความกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.25.00-052/KGM 7209.25.00-052/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.18แตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัและมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน1550 mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.26.00-011/KGM 7209.26.90-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm  ความ
กว้างเกิน 1550 mm ไมผ่า่นการ
อบออ่น 

 
 

 7209.26.00-012/KGM 7209.26.10-010/KGM 
7209.26.90-012/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-021/KGM 7209.26.90-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.26.00-022/KGM 7209.26.10-021/KGM 
7209.26.90-022/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7209.26.00-023/KGM 7209.26.90-023/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-024/KGM 7209.26.10-022/KGM 
7209.26.90-024/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.26.00-031/KGM 7209.26.90-031/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-032/KGM 7209.26.10-031KGM 
7209.26.90-032/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.26.00-033/KGM 7209.26.90-033/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั    
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อย
ละ 0.10 โดยน า้หนกัและมีความ
กว้างเกิน 1550 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-034/KGM 7209.26.10-032/KGM 
7209.26.90-034/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm เป็น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.26.00-035/KGM 7209.26.90-035/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างเกิน 
1550 mm  

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-036/KGM 7209.26.10-033/KGM 
7209.26.90-036/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 440 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั และมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 7209.26.00-041/KGM 7209.26.90-041/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm  

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-042/KGM 7209.26.10-041/KGM 
7209.26.90-042/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั (นิวตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกัและ
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
ไมเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.26.00-043/KGM 7209.26.90-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั (นิวตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างเกิน 
1550 mm 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.26.00-044/KGM 7209.26.10-042KGM 
7209.26.90-044/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น เป็นเหลก็ความต้าน
แรงดงึสงู มีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.26.00-051/KGM 7209.26.90-051/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างเกิน 1550 mm 

 

 7209.26.00-052/KGM 7209.26.10-051/KGM 
7209.26.90-052/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.18 ขึน้ไปแตน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-011/KGM 7209.27.90-011/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm  ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7209.27.00-012/KGM 7209.27.10-011/KGM 
7209.27.90-012/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm 

 

 7209.27.00-013/KGM 7209.27.90-013/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm  ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกัและ
มีความกว้างเกิน 1550 mm  

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-014/KGM 7209.27.10-012/KGM 
7209.27.90-014/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกัและ
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
ไมเ่กิน 1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.27.00-015/KGM 7209.27.90-015/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั และมีความกว้างเกิน 
1550 mm  

 

 7209.27.00-016/KGM 7209.27.10-013/KGM 
7209.27.90-016/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm    ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-017/KGM 7209.27.10-014/KGM 
7209.27.90-017/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm   ไมผ่า่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 โดย
น า้หนกัและมีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.27.00-021/KGM 7209.27.90-021/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น มีความ
ต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm  

 

 7209.27.00-022/KGM 7209.27.10-021/KGM 
7209.27.90-022/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น มีความ
ต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-023/KGM 7209.27.90-023/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น มีความ
ต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างเกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.27.00-024/KGM 7209.27.10-022/KGM 
7209.27.90-024/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น มีความ
ต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ที่มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-031/KGM 7209.27.90-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างเกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.27.00-032/KGM 7209.27.10-031/KGM 
7209.27.90-032/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-033/KGM 7209.27.90-033/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกัและมคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.27.00-034/KGM 7209.27.10-032/KGM 
7209.27.90-034/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม. ) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

 

   
 
 
 
 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-035/KGM 7209.27.90-035/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างเกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.27.00-036/KGM 7209.27.10-033/KGM 
7209.27.90-036/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 440 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-041/KGM 7209.27.90-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างเกิน 1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.27.00-042/KGM 7209.27.10-041/KGM 
7209.27.90-042/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงู มคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นิวตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต ่   
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-043/KGM 7209.27.90-043/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างเกิน 1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.27.00-044/KGM 7209.27.10-042/KGM 
7209.27.90-044/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น เป็นเหลก็
ความต้านแรงดงึสงูมคีวามต้าน
แรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อย
กวา่ 590 เมกะพาสคลั (นวิตนั/
ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนมากกวา่
ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.18 โดยน า้หนกั และมีความ
กว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 
1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-051/KGM 7209.27.90-051/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.27.00-052/KGM 7209.27.10-051/KGM 
7209.27.90-052/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm ผา่นการอบออ่น ที่มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm 

 

 7209.27.00-061/KGM 7209.27.90-061/KGM 
 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm เป็นเหลก็น็อนโอเรียน
เต็ดอเิลก็ทริก ที่มีซิลกิอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกัและ
มีความกว้างเกิน 1550 mm 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.27.00-062/KGM 7209.27.10-060/KGM 
7209.27.90-062/KGM 

 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1 
mm เป็นเหลก็น็อนโอเรียน
เต็ดอเิลก็ทริก ที่มีซิลกิอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั และ
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
ไมเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7209.28.10-011/KGM 7209.28.10-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกัและ
มีความหนา 0.17 mm หรือน้อย
กวา่ ไมผ่า่นการอบออ่น มคีวาม
กว้างเกิน 1550 mm 

 

 7209.28.10-012/KGM 7209.28.10-012/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกัและ
มีความหนาตัง้แต ่0.14 mm ขึน้
ไปแตไ่มเ่กิน 0.17 mm ไมผ่า่น
การอบออ่น มีความกว้างตัง้แต ่
800 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1550 
mm  

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.10-013/KGM 7209.28.10-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกัและ
มีความหนาตัง้แต ่0.14 mm ขึน้
ไปแตไ่มเ่กิน  0.17 mm ไมผ่า่น
การอบออ่น มีความกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 800 mm  

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.28.10-021/KGM 7209.28.10-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
และมีความหนา 0.17 mm หรือ
น้อยกวา่ 

 

 7209.28.10-022/KGM 7209.28.10-022/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01  แต่
ไมเ่กินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั
และมีความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm และมีความ
หนา 0.17 mm หรือน้อยกวา่ 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.10-031/KGM 7209.28.10-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ ผา่นการอบ
ออ่น เป็นเหลก็ความต้านแรงดงึ
สงู มีความต้านแรงดงึตัง้แต ่340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกัและ
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
ไมเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.28.10-032/KGM 7209.28.10-032/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ ผา่นการอบ
ออ่น เป็นเหลก็ความต้านแรงดงึ
สงูมีความต้านแรงดงึตัง้แต ่340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่มเ่กิน  
ร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.10-033/KGM 7209.28.10-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ มีความหนา 0.17 
mm หรือน้อยกวา่ ผา่นการอบ
ออ่น เป็นเหลก็ความต้านแรงดงึ
สงูมีความต้านแรงดงึตัง้แต ่340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั 
(นิวตนั/ตร.มม.) ท่ีมีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.18 โดยน า้หนกั และมี
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-011/KGM 7209.28.90-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างเกิน 
1550 mm และมีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm 

 

 7209.28.90-012/KGM 7209.28.90-012/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
800 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 1550 
mm และมีความหนาตัง้แต ่0.2 
mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-013/KGM 7209.28.90-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกัมคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 800 mm 
และมีความหนาตัง้แต ่0.2 mm 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-014/KGM 7209.28.90-014/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัมีความกว้างเกิน 1550 
mm และมีความหนาตัง้แต ่0.2 
mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

 

 7209.28.90-015/KGM 7209.28.90-015/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัมีความกว้างตัง้แต ่800 
mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
และมีความหนาตัง้แต ่0.2 mm 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่  0.5 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-016/KGM 7209.28.90-016/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่มหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกัมีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 800 mm และมี
ความหนาตัง้แต ่0.2 mm ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-017/KGM 7209.28.90-017/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัมีความกว้างเกิน 1550 
mm  และมีความหนาตัง้แต ่0.2 
mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

 

 7209.28.90-018/KGM 7209.28.90-018/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น 
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัมีความกว้างตัง้แต ่800 
mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1550 mm  
และมีความหนาตัง้แต ่0.2 mm 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-019/KGM 7209.28.90-019/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น 
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.10 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกัมีความกว้างตัง้แต ่600 
mm แตน้่อยกวา่ 800 mm และมี
ความหนาตัง้แต ่0.2 mm ขึน้ไป
แตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-020/KGM 7209.28.90-020/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัมคีวามกว้างเกิน 
1550 mm และมีความหนาตัง้แต ่
0.2 mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 
mm 

 

 7209.28.90-021/KGM 7209.28.90-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัมคีวามกว้างตัง้แต ่
800 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1550 
mm และมีความหนาตัง้แต ่0.2 
mm ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-022/KGM 7209.28.90-022/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
ที่มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกั มคีวามกว้างตัง้แต ่
600 mm แตน้่อยกวา่ 800 mm  
และมีความหนาตัง้แต ่0.2 mm 
ขึน้ไปแตน้่อยกวา่ 0.5 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.28.90-026/KGM 7209.28.90-026/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
มีความกว้างตัง้แต ่800 mm ขึน้
ไป แตไ่มเ่กิน 1550 mm  และมี
ความหนามากกวา่ 0.17 mm ขึน้
ไปแตน้่อยกวา่ 0.2 mm  

 

 7209.28.90-027/KGM 7209.28.90-027/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ไมผ่า่นการอบออ่น
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
น้อยกวา่ 800 mm  และมีความ
หนามากกวา่ 0.17 mm ขึน้ไปแต่
น้อยกวา่ 0.2 mm  

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-031/KGM 7209.28.90-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และความกว้างเกิน 
1550 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-032/KGM 7209.28.90-032/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 
โดยน า้หนกั และความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-033/KGM 7209.28.90-033/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และความกว้างเกิน 1550 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-034/KGM 7209.28.90-034/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
ความต้านแรงดงึน้อยกวา่ 340 
เมกะพาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ทีม่ี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.01 แตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั 
และความกว้างตัง้แต ่600 mm 
แตไ่มเ่กิน 1550 mm 
(รายละเอียดตามบญัชีแนบท้าย
ประกาศ) 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-041/KGM 7209.28.90-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และความกว้าง
เกิน 1550 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-042/KGM 7209.28.90-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

 

    
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-043/KGM 7209.28.90-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่340 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 440 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.18 โดยน า้หนกั และ
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

 7209.28.90-051/KGM 7209.28.90-051/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และความกว้าง
เกิน 1550 mm (รายละเอียดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-052/KGM 7209.28.90-052/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงู มีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่440 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม. ) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนตัง้แต่
ร้อยละ 0.01 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.10 โดยน า้หนกั และความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm (รายละเอียดตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7209.28.90-053/KGM 7209.28.90-053/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติดไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่ 0.5 mm ผา่นการอบออ่น
เหลก็ความต้านแรงดงึสงูมีความ
ต้านแรงดงึตัง้แต ่ 440 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม. ) ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั (นิว
ตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.18 โดยน า้หนกัและ
ความกว้างตัง้แต ่600 mm แตไ่ม่
เกิน 1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-061/KGM 7209.28.90-061/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและความกว้างเกิน 
1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7209.28.90-062/KGM 7209.28.90-062/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm ผา่นการอบออ่น มี
คาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 0.18 
ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกัและมคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm แตไ่มเ่กิน 1550 
mm 

 

 7209.28.90-071/KGM 7209.28.90-071/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm เหลก็น็อนโอเรียน
เต็ดอเิลก็ทริก ที่มีซิลคิอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั และ
ความกว้างเกิน 1550 mm 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7209.28.90-072/KGM 7209.28.90-072/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ไมเ่ป็น
ม้วน ไมไ่ด้ท าไปมากกวา่รีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไมหุ่้มติด ไมช่บุ 
หรือไมเ่คลอืบ ที่มีความหนาน้อย
กวา่0.5 mm เหลก็น็อนโอเรียน
เต็ดอเิลก็ทริก ที่มีซิลคิอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั และ
มีความกว้างตัง้แต ่600 mm แต่
ไมเ่กิน 1550 mm 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7211.23.20-012/KGM 7211.23.20-012/KGM ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ0.25 โดยน า้หนกั ชนดิ
เป็นแถบชนดิฮู้ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm มี
ความหนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป แต่
ไมเ่กิน 3.2 mm ไมผ่า่นการอบ
ออ่น 

 

 7211.23.20-013/KGM 7211.23.20-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ0.25 โดยน า้หนกั ชนดิ
เป็นแถบชนดิฮู้ปและสตริปท่ีมี
ความกว้างไมเ่กิน 400 mm มี
ความหนาเกิน 1mm  แตน้่อย
กวา่ 3 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.20-014/KGM 7211.23.20-014/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อย
ละ 0.25 โดยน า้หนกั ชนิดเป็น
แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมีความ
กว้างไมเ่กิน 400 mm มีความ
หนาตัง้แต ่0.5 mm  ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 1 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7211.23.20-015/KGM 7211.23.20-015/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อย
ละ 0.25โดยน า้หนกัชนดิเป็นแถบ
ชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมคีวามกว้าง
ไมเ่กิน 400mm มีความหนา
มากกวา่ 0.17mm  ขึน้ไปแตน้่อย
กวา่ 0.5 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7211.23.20-021/KGM 7211.23.20-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อย
ละ 0.25 โดยน า้หนกั ชนิดเป็น
แถบชนิดฮู้ปและสตริปท่ีมีความ
กว้างไมเ่กิน 400mm เหลก็ความ
ต้านแรงดงึสงูมีความต้านแรงดงึ
ตัง้แต ่390 เมกะพาลคลั(นวิตนั/
ตร.มม.) ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 590 
เมกะพาลคลั(นวิตนั/ตร.มม.) 
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.20-031/KGM 7211.23.20-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 
0.01 โดยน า้หนกัผา่นการอบออ่น
(ยกเว้นท่ีมคีวามหนาน้อยกวา่ 
0.17 mm) 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7211.23.20-042/KGM 7211.23.20-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.15 โดยน า้หนกัมคีวามหนา
ตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 3.2 
mm ผา่นการอบออ่น 

 

 7211.23.20-043/KGM 7211.23.20-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.15 โดยน า้หนกัมคีวามหนาเกิน 
1 mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่น
การอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.20-044/KGM 7211.23.20-044/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.15 โดยน า้หนกัมคีวามหนา
ตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน1 
mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

 7211.23.20-045/KGM 7211.23.20-045/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไป แตไ่มเ่กินร้อยละ 
0.15 โดยน า้หนกัมคีวามหนา
มากกวา่ 0.17 mm ขึน้ไป แต่
น้อยกวา่ 0.5 mm ผา่นการอบ
ออ่น 

 

 7211.23.20-051/KGM 7211.23.20-051/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ชนิดเป็นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริปท่ีมีความกว้างไมเ่กิน 400 
mm มีคาร์บอนมากกวา่ร้อยละ 
0.15 โดยน า้หนกั ผา่นการอบ
ออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.30-011/KGM 7211.23.30-011/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั มีความ
หนาตัง้แต ่0.14 mm ขึน้ไปแตไ่ม่
เกิน 0.17mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7211.23.30-021/KGM 7211.23.30-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm  
ไมท่ าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เป็นเหลก็ต้านแรงดงึสงู มี
ความต้านแรงดงึตัง้แต ่390 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.) ขึน้ไป 
แตน้่อยกวา่ 590 เมกะพาสคลั
(นิวตนั/ตร.มม.) ที่มีคาร์บอนน้อย
กวา่ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัมี
ความหนาไมเ่กิน 0.17 mm ผา่น
การอบออ่น 

 

 7211.23.30-031/KGM 7211.23.30-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.01 โดยน า้หนกั มีความ
หนาไมเ่กิน 0.17 mm ผา่นการ
อบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.30-041/KGM 7211.23.30-041/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15
โดยน า้หนกั มคีวามหนาไมเ่กิน 
0.17 mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7211.23.90-012/KGM 7211.23.90-012/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั มีความ
หนาตัง้แต ่3 mm ขึน้ไป แตไ่ม่
เกิน 3.2 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

 7211.23.90-013/KGM 7211.23.90-013/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกัมคีวาม
หนาเกิน 1 mm แตน้่อยกวา่ 3 
mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

7211.23.90-014/KGM 7211.23.90-014/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั มีความ
หนาตัง้แต ่0.5 mm ขึน้ไป แตไ่ม่
เกิน 1 mm ไมผ่า่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx


140 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.90-015/KGM 7211.23.90-015/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนน้อยกวา่  
ร้อยละ 0.25 โดยน า้หนกั มีความ
หนามากกวา่ 0.17 mm ขึน้ไป 
แตน้่อยกวา่ 0.5 mm ไมผ่า่นการ
อบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7211.23.90-021/KGM 7211.23.90-021/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เหลก็ต้านแรงดงึสงู มี
ความต้านแรงดงึตัง้แต ่390 เมกะ
พาสคลั (นิวตนั/ตร.มม.เมตร) ขึน้
ไป แตน้่อยกวา่ 590 เมกะพาส
คลั (นิวตนั/ตร.มม.เมตร) ที่มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกั ผา่นการอบออ่น 
(ยกเว้นท่ีมคีวามหนามากกวา่ 3 
mm หรือที่มีความหนาน้อยกวา่ 
0.39 mm) (รายละเอยีดตาม
บญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

 7211.23.90-031/KGM 7211.23.90-031/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ทีม่ีคาร์บอนน้อยกวา่ร้อย
ละ 0.01 โดยน า้หนกั ผา่นการอบ
ออ่น (ยกเว้นท่ีมคีวามหนาน้อย
กวา่ 0.17 mm) (รายละเอียด
ตามบญัชีแนบท้ายประกาศ) 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.90-042/KGM 7211.23.90-042/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm  
ไมท่ าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาตัง้แต ่3 
mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 3.2 mm 
ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

7211.23.90-043/KGM 7211.23.90-043/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาเกิน 1 
mm แตน้่อยกวา่ 3 mm ผา่นการ
อบออ่น 

 

7211.23.90-044/KGM 7211.23.90-044/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 
โดยน า้หนกั มคีวามหนาตัง้แต ่
0.5 mm ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 1 mm 
ผา่นการอบออ่น 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7211.23.90-045/KGM 7211.23.90-045/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mmไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ ที่มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.01 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 
โดยน า้หนกั มคีวามหนามากกวา่ 
0.17 mm ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 0.5 
mm ผา่นการอบออ่น 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

7211.23.90-051/KGM 7211.23.90-051/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm ไม่
ท าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบท่ีมีคาร์บอนมากกวา่   
ร้อยละ 0.15 โดยน า้หนกั ผา่น
การอบออ่น 

 

 7211.23.90-061/KGM 7211.23.90-061/KGM 
 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดเย็นท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ความกว้างน้อยกวา่ 600 mm  
ไมท่ าไปมากกวา่รีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไมหุ่้มตดิ ไมช่บุหรือไม่
เคลอืบ เหลก็น็อนโอเรียน
เต็ดอเิลก็ทริกที่มซีิลคิอนน้อยกวา่
ร้อยละ 0.6 โดยน า้หนกั มี
คาร์บอนน้อยกวา่ร้อยละ 0.25 
โดยน า้หนกั 

 

  
 
 
 
 
 
 

   

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7225.50.90-011/KGM 7225.50.90-010/KGM 
7225.50.90-013/KGM 
7225.50.90-014/KGM 
7225.50.90-015/KGM 
7225.50.90-016/KGM 
7225.50.90-017/KGM 
7225.50.90-018/KGM 
7225.50.90-019/KGM 
7225.50.90-021/KGM 
7225.50.90-022/KGM 
7225.50.90-023/KGM 
7225.50.90-024/KGM 
7225.50.90-031/KGM 
7225.50.90-032/KGM 
7225.50.90-033/KGM 
7225.50.90-034/KGM 
7225.50.90-035/KGM 
7225.50.90-036/KGM 
7225.50.90-037/KGM 
7225.50.90-038/KGM 
7225.50.90-041/KGM 
7225.50.90-042/KGM 
7225.50.90-043/KGM 
7225.50.90-049/KGM 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วย
เหลก็กล้าเจืออื่นๆ มคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปอืน่ๆ ไมไ่ด้
ท ามากกวา่รีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
เจือโบรอนตัง้แตร้่อยละ 0.0008 
ขึน้ไป โดยไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  25/35
เหลก็แผ่นรีด
เยน็ชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็น
ม้วนที่มี
แหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้หวัน 

7225.50.90-012/KGM 7225.50.90-051/KGM 
7225.50.90-052/KGM 
7225.50.90-053/KGM 
7225.50.90-054/KGM 
7225.50.90-055/KGM 
7225.50.90-056/KGM 
7225.50.90-057/KGM 
7225.50.90-058/KGM 
7225.50.90-061/KGM 
7225.50.90-062/KGM 
7225.50.90-063/KGM 
7225.50.90-064/KGM 
7225.50.90-071/KGM 
7225.50.90-072/KGM 
7225.50.90-073/KGM 
7225.50.90-074/KGM 
7225.50.90-075/KGM 
7225.50.90-076/KGM 
7225.50.90-077/KGM 
7225.50.90-078/KGM 
7225.50.90-081/KGM 
7225.50.90-082/KGM 
7225.50.90-083/KGM 
7225.50.90-084/KGM 
7225.50.90-089/KGM 

 

ผลติภณัฑ์แผน่รีดท าด้วย
เหลก็กล้าเจืออื่นๆ มคีวามกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไปอืน่ๆ ไมไ่ด้
ท ามากกวา่รีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
เจือโครเมียมตัง้แตร้่อยละ 0.3 
ขึน้ไป โดยไมม่ีการเจือธาตอุื่นๆ 

- จีน 
- เวยีดนาม 
- ไต้หวนั 

 

  
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  26/35 
เหลก็ลวด
คาร์บอนสงู
รวมถงึเหลก็
ลวดคาร์บอนสูง
ที่เจือธาตุอื่น ที่
มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7213.91.90-021/KGM 7213.91.90-021/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.75 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.80 โดยน า้หนกัและมี
แมงกานีสไมเ่กินร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั 

จีน 

 7213.91.90-022/KGM 7213.91.90-022/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.80 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.85 โดยน า้หนกัและมี
แมงกานีสไมเ่กินร้อยละ 0.6 โดย
น า้หนกั 

 

 7213.91.90-030/KGM 7213.91.90-030/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.75 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.80 โดยน า้หนกัและมี
แมงกานีสมากกวา่ร้อยละ 0.60 
แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.90 โดย
น า้หนกั 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  26/35 
เหลก็ลวด
คาร์บอนสงู
รวมถงึเหลก็
ลวดคาร์บอนสูง
ที่เจือธาตุอื่น ที่
มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7213.91.90-031/KGM 7213.91.90-031/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.80 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.85 โดยน า้หนกัและมี
แมงกานีสมากกวา่ร้อยละ 0.60 
แตน้่อยกวา่ร้อยละ 0.90 โดย
น า้หนกั 

จีน 

 7213.91.90-090/KGM 7213.91.90-090/KGM อื่นๆของเหลก็ลวดคาร์บอนสงูท า
ด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.76 แตไ่มเ่กิน 
0.92 โดยน า้หนกั 

 

 7227.90.00-014/KGM 7227.90.00-090/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนสงูท าด้วย
เหลก็หรือเหลก็กล้าเจืออื่นๆ มี
ลกัษณะเป็นทอ่นและเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.81ขึน้ไปแตไ่ม่
เกินร้อยละ 0.85 โดยน า้หนกัและ
มีแมงกานีสตัง้แตร้่อยละ 0.60 
ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.90 โดย
น า้หนกั และมีโครเมียมตัง้แต่ 
ร้อยละ 0.3 ขึน้ไปโดยน า้หนกั 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  26/35 
เหลก็ลวด
คาร์บอนสงู
รวมถงึเหลก็
ลวดคาร์บอนสูง
ที่เจือธาตุอื่น ที่
มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

7227.90.00-090/KGM 7227.90.00-090/KGM อื่นๆของ เหลก็ลวดคาร์บอนสงู
ท าด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้าเจือ
อื่นๆ มีลกัษณะเป็นทอ่นและเส้น
ที่ได้จากการรีดร้อนขดเป็นม้วน
อยา่งไมเ่ป็นระเบียบ มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลมวดั
เส้นผา่ศนูย์กลางได้น้อยกวา่ 14 
mm มีคาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 
0.76 แตไ่มเ่กิน 0.92 โดยน า้หนกั 

จีน 

  
AD/CVD  27/35
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่า
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่าที่
เจือธาตุอื่น
เหลก็ลวด
คาร์บอนส าหรับ
งานย า้หวัและ
งานทุบขึน้รูป
เยน็และเหลก็
ลวดคาร์บอน
ส าหรับงานย า้
หัวและงานทุบ
ขึน้รูปเยน็ที่เจือ
ธาตุอื่นที่มี
แหล่งก าเนิด
จาก จีน 

7213.91.20-000/KGM 7213.91.20-000/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ที่มีลกัษณะ

เป็นทอ่นและเส้นท่ีได้จากการรีด

ร้อน ขดเป็นม้วนอยา่งไมเ่ป็น

ระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ

เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง

เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 

ได้น้อยกวา่ 14mm ชนิดที่ใช้

ส าหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)

มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.29 

โดยน า้หนกั 

จีน 

7213.91.90-010/KGM 7213.91.90-010/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14mm มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.06 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ0.06 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  27/35
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่า
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่าที่
เจือธาตุอื่น
เหลก็ลวด
คาร์บอนส าหรับ
งานย า้หวัและ
งานทุบขึน้รูป
เยน็และเหลก็
ลวดคาร์บอน
ส าหรับงานย า้
หัวและงานทุบ
ขึน้รูปเยน็ที่เจือ
ธาตุอื่นที่มี
แหล่งก าเนิด
จาก จีน 

7213.91.90-011/KGM 7213.91.90-011/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.06 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ 0.10 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.2 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมเ่กิน  
ร้อยละ0.02 โดยน า้หนกั 

จีน 

7213.91.90-012/KGM 7213.91.90-012/KGM ของเหลก็ลวดคาร์บอนต ่า ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.18 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.2 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

 

7213.91.90-013/KGM 7213.91.90-013/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.18 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.40 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.2 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมเ่กิน  
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  27/35
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่า
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่าที่
เจือธาตุอื่น
เหลก็ลวด
คาร์บอนส าหรับ
งานย า้หวัและ
งานทุบขึน้รูป
เยน็และเหลก็
ลวดคาร์บอน
ส าหรับงานย า้
หวัและงานทุบ
ขึน้รูปเยน็ที่เจือ
ธาตุอื่นที่มี
แหล่งก าเนิด
จาก จีน 

7213.91.90-033/KGM 7213.91.90-033/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.10  โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

จีน 

7213.91.90-034/KGM 7213.91.90-034/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อนขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.10 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.15 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

 

7213.91.90-035/KGM 7213.91.90-035/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ที่มีลกัษณะ
เป็นทอ่น และเส้นท่ีได้จากการรีด
ร้อนขดเป็นม้วนอยา่งไมเ่ป็น
ระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอน
มากกวา่ร้อยละ 0.15 แตไ่มเ่กิน
ร้อยละ0.23 โดยน า้หนกั มี
ซิลกิอนไมเ่กินร้อยละ 0.10 โดย
น า้หนกั มีอะลมูเินียมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 0.02 โดยน า้หนกั 

 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  27/35
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่า
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่าที่
เจือธาตุอื่น
เหลก็ลวด
คาร์บอนส าหรับ
งานย า้หวัและ
งานทุบขึน้รูป
เยน็และเหลก็
ลวดคาร์บอน
ส าหรับงานย า้
หัวและงานทุบ
ขึน้รูปเยน็ที่เจือ
ธาตุอื่นที่มี
แหล่งก าเนิด
จาก จีน 

7213.91.90-090/KGM 7213.91.90-090/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ที่มีลกัษณะ
เป็นทอ่น และเส้นท่ีได้จากการรีด
ร้อนขดเป็นม้วนอยา่งไมเ่ป็น
ระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้น้อยกวา่ 14 mm มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.29 โดยน า้หนกัอื่นๆ 

จีน 

7213.99.20-000/KGM 7213.99.20-000/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ที่มีลกัษณะ
เป็นทอ่นและเส้นท่ีได้จากการรีด
ร้อน ขดเป็นม้วนอยา่งไมเ่ป็น
ระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลมวดัเส้นผา่ศนูย์กลาง 
ได้ 14 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 16 
mm ชนิดทีใ่ช้ส าหรับเสริมแรง
คอนกรีต (รีบาร์) มีคาร์บอนไม่
เกินร้อยละ 0.29 โดยน า้หนกั 

 

7213.99.90-000/KGM 7213.99.90-000/KGM อื่นๆของเหลก็ลวดคาร์บอนต ่าทีม่ี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ มีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลาง
ได้ 14 mm ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 16 
mm มีคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 
0.29 โดยน า้หนกั ชนิดอื่นๆ 

 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD  27/35
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่า
เหลก็ลวด
คาร์บอนต ่าที่
เจือธาตุอื่น
เหลก็ลวด
คาร์บอนส าหรับ
งานย า้หวัและ
งานทุบขึน้รูป
เยน็และเหลก็
ลวดคาร์บอน
ส าหรับงานย า้
หัวและงานทุบ
ขึน้รูปเยน็ที่เจือ
ธาตุอื่นที่มี
แหล่งก าเนิด
จาก จีน 

7227.90.00-015/KGM 7227.90.00-090/KGM เหลก็ลวดคาร์บอนต า่ที่มีลกัษณะ
เป็นทอ่นและเส้นท่ีได้จากการรีด
ร้อน ขดเป็นม้วนอยา่งไมเ่ป็น
ระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าเจือ มีภาคตดัขวางเป็น
วงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลางได้
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 16 mm มี
คาร์บอนตัง้แตร้่อยละ 0.06 ขึน้
ไปแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.18 โดย
น า้หนกั และมีโบรอนตัง้แตร้่อย
ละ 0.0008 ขึน้ไปแตไ่มเ่กินร้อย
ละ 0.004 โดยน า้หนกั 

จีน 

7227.90.00-090/KGM 7227.90.00-010/KGM 
7227.90.00-011/KGM 
7227.90.00-012/KGM 
7227.90.00-090/KGM 

อื่นๆของเหลก็ลวดคาร์บอนต ่าทีม่ี
ลกัษณะเป็นทอ่น และเส้นท่ีได้
จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอยา่ง
ไมเ่ป็นระเบียบ ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าเจือ มีภาคตดัขวางเป็น
วงกลม วดัเส้นผา่ศนูย์กลางได้
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 16 mm มี
คาร์บอนไมเ่กินร้อยละ 0.29 โดย
น า้หนกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 

7208.10.00-020/KGM 

7208.10.00-030/KGM 

7208.10.00-040/KGM 

7208.10.00-090/KGM 

 

7208.10.00-020/KGM 

7208.10.00-030/KGM 

7208.10.00-040/KGM 

7208.10.00-090/KGM 

 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ ความกว้าง
ตัง้แต ่600 mm ขึน้ไป ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนามากกวา่ 
1.8  mm แตไ่มเ่กิน  13  mm 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7208.36.00-011/KGM 
7208.36.00-012/KGM 
7208.36.00-013/KGM 
7208.36.00-021/KGM 
7208.36.00-022/KGM 
7208.36.00-023/KGM 
7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 
7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM 
7208.36.00-090/KGM 
 
7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 
7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM 
7208.37.00-090/KGM 
 
7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM 
7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM 
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 
7208.38.00-090/KGM 
 

7208.36.00-011/KGM 
7208.36.00-012/KGM 
7208.36.00-013/KGM 
7208.36.00-021/KGM 
7208.36.00-022/KGM 
7208.36.00-023/KGM 
7208.36.00-031/KGM 
7208.36.00-032/KGM 
7208.36.00-033/KGM 
7208.36.00-041/KGM 
7208.36.00-042/KGM 
7208.36.00-043/KGM 
7208.36.00-090/KGM 
 
7208.37.00-041/KGM 
7208.37.00-042/KGM 
7208.37.00-043/KGM 
7208.37.00-051/KGM 
7208.37.00-052/KGM 
7208.37.00-053/KGM 
7208.37.00-071/KGM 
7208.37.00-072/KGM 
7208.37.00-073/KGM 
7208.37.00-090/KGM 
 
7208.38.00-041/KGM 
7208.38.00-042/KGM 
7208.38.00-043/KGM 
7208.38.00-051/KGM 
7208.38.00-052/KGM 
7208.38.00-053/KGM 
7208.38.00-071/KGM 
7208.38.00-072/KGM 
7208.38.00-073/KGM 
7208.38.00-090/KGM 
 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7208.39.00-041/KGM 
7208.39.00-042/KGM 
7208.39.00-043/KGM 
7208.39.00-051/KGM 
7208.39.00-052/KGM 
7208.39.00-053/KGM 
7208.39.00-071/KGM 
7208.39.00-072/KGM 
7208.39.00-073/KGM 
7208.39.00-081/KGM 
7208.39.00-082/KGM 
7208.39.00-083/KGM 
7208.39.00-090/KGM 
 
7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 
7208.40.00-090/KGM 
 
7208.51.00-011/KGM 
7208.51.00-012/KGM 
7208.51.00-013/KGM 
7208.51.00-021/KGM 
7208.51.00-022/KGM 
7208.51.00-023/KGM 
7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM 
7208.51.00-041/KGM 
7208.51.00-042/KGM 
7208.51.00-043/KGM 
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM 
 
 

7208.39.90-041/KGM 
7208.39.90-042/KGM 
7208.39.90-043/KGM 
7208.39.90-051/KGM 
7208.39.90-052/KGM 
7208.39.90-053/KGM 
7208.39.90-071/KGM 
7208.39.90-072/KGM 
7208.39.90-073/KGM 
7208.39.90-081/KGM 
7208.39.90-082/KGM 
7208.39.90-083/KGM 
7208.39.90-090/KGM 
 
7208.40.00-020/KGM 
7208.40.00-030/KGM 
7208.40.00-040/KGM 
7208.40.00-090/KGM 
 
7208.51.00-011/KGM 
7208.51.00-012/KGM 
7208.51.00-013/KGM 
7208.51.00-021/KGM 
7208.51.00-022/KGM 
7208.51.00-023/KGM 
7208.51.00-031/KGM 
7208.51.00-032/KGM 
7208.51.00-033/KGM 
7208.51.00-041/KGM 
7208.51.00-042/KGM 
7208.51.00-043/KGM 
7208.51.00-051/KGM 
7208.51.00-052/KGM 
7208.51.00-053/KGM 
 
 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7208.52.00-011/KGM 
7208.52.00-012/KGM 
7208.52.00-013/KGM 
7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM 
 
7208.53.00-011/KGM 
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 
7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM 
7208.53.00-023/KGM 
7208.53.00-090/KGM 
 
7208.54.00-011/KGM 
7208.54.00-012/KGM 
7208.54.00-013/KGM 
7208.54.00-021/KGM 
7208.54.00-022/KGM 
7208.54.00-023/KGM 
7208.54.00-041/KGM 
7208.54.00-042/KGM 
7208.54.00-043/KGM 
7208.54.00-051/KGM 
7208.54.00-052/KGM 
7208.54.00-053/KGM 
7208.54.00-090/KGM 
 
7208.90.00-010/KGM 
 
7208.90.00-090/KGM 
 

7208.52.00-011/KGM 
7208.52.00-012/KGM 
7208.52.00-013/KGM 
7208.52.00-021/KGM 
7208.52.00-022/KGM 
7208.52.00-023/KGM 
7208.52.00-031/KGM 
7208.52.00-032/KGM 
7208.52.00-033/KGM 
 
7208.53.00-011/KGM  
7208.53.00-012/KGM 
7208.53.00-013/KGM 
7208.53.00-021/KGM 
7208.53.00-022/KGM  
7208.53.00-023/KGM  
7208.53.00-090/KGM  
 
7208.54.90-011/KGM 
7208.54.90-012/KGM 
7208.54.90-013/KGM 
7208.54.90-021/KGM 
7208.54.90-022/KGM 
7208.54.90-023/KGM 
7208.54.90-041/KGM 
7208.54.90-042/KGM 
7208.54.90-043/KGM 
7208.54.90-051/KGM 
7208.54.90-052/KGM 
7208.54.90-053/KGM 
7208.54.90-090/KGM 
 
7208.90.10-000/KGM** 
7208.90.90-010/KGM 
7208.90.10-000/KGM** 
7208.90.90-090/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm  ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7211.13.10-000/KGM 
 
7211.13.90-000/KGM 
 
 
 
 
7211.14.11-030/KGM 
 
7211.14.11-090/KGM 
 
7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7211.14.21-010/KGM 
7211.14.21-020/KGM 
7211.14.21-030/KGM 
7211.14.21-090/KGM 
 
 
 
7211.14.29-010/KGM 
7211.14.29-020/KGM 
7211.14.29-030/KGM 
7211.14.29-090/KGM 

7211.13.11-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 
7211.13.11-000/KGM 
7211.13.12-000/KGM** 
7211.13.19-000/KGM 
7211.13.91-000/KGM 
7211.13.99-000/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
7211.14.13-000/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.15-010/KGM 
7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
7211.14.92-000/KGM** 
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 
7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
ที่มีความหนามากกวา่10 
mm 
7211.14.13-010/KGM 
7211.14.13-020/KGM 
7211.14.13-030/KGM 
7211.14.13-090/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7211.19.11-010/KGM 
7211.19.11-020/KGM 
7211.19.11-030/KGM 
7211.19.11-090/KGM 
 
7211.19.19-000/KGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7211.19.21-010/KGM 
7211.19.21-020/KGM 
7211.19.21-030/KGM 
7211.19.21-090/KGM 
 
7211.19.29-000/KGM 
 

7211.14.15-090/KGM 
7211.14.19-010/KGM 
7211.14.19-020/KGM 
7211.14.19-030/KGM 
7211.14.19-090/KGM 
7211.14.91-000/KGM 
7211.14.92-000/KGM**  
7211.14.93-000/KGM 
7211.14.99-000/KGM 
7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 
7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 
7211.19.92-000/KGM** 
 7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 
7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 
7211.19.13-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 
7211.19.13-010/KGM 
7211.19.13-020/KGM 
7211.19.13-030/KGM 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆ ความ
กว้างตัง้แต ่600 mm ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 31/35 
เหลก็รีดร้อน
ชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพนัธ์
บราซิล 
สาธารณรัฐ
อิสลามอหิร่าน 
และสาธารณรัฐ
ตุรก ี
 

7211.19.13-090/KGM 
7211.19.15-010/KGM 
7211.19.15-090/KGM 
7211.19.19-010/KGM 
7211.19.19-020/KGM 
7211.19.19-030/KGM 
7211.19.19-090/KGM 
7211.19.91-000/KGM 
7211.19.92-000/KGM** 
7211.19.93-000/KGM 
7211.19.99-000/KGM 
 

แผน่เหลก็รีดร้อนท าด้วยเหลก็ 
หรือเหลก็กล้าไมเ่จือ อื่นๆความ
กว้างตัง้แต ่600 mm  ไมหุ่้มติด 
ไมช่บุหรือไมเ่คลอืบ เป็นม้วน มี
ลวดลาย มคีวามหนา 0.9-100 
mm ไมไ่ด้ท ามากกวา่การรีดร้อน 
ผา่นการกดัล้างมาแล้ว 
 
 
 

- สหพนัธ์บราซิล 
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

- สาธารณรัฐตรุกี 

 
AD/CVD 32/35

สินค้าหลอด ท่อ 

ท าด้วยเหล็ก 

หรือเหล็กกล้า 

ที่มีแหล่งก าเนิด

จาก จีน เกาหลี   

7305.11.00-000/KGM 7305.11.00-000/KGM 
- ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซ ชนิดเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะ
คล้ายกนั) ท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4 
มิลลเิมตร ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
  -- ชนิดเช่ือมตะเข็บแบบ
ซบัเมอร์จ-อาร์กตามยาว 
 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35 
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี   
 
 

7305.12.10-000/KGM 7305.12.10-000/KGM 

- ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่

น า้มนัหรือก๊าซ ชนิดเช่ือม

ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ

ตะเข็บในลกัษณะ

คล้ายกนั) ท่ีมี

ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 

เส้นผา่ศนูย์กลาง

ภายนอกเกิน  406.4 

มิลลเิมตร ท าด้วยเหลก็

หรือเหลก็กล้า 

--- อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บ

ตามยาว ที่เช่ือมตะเข็บ

ด้วยความต้านทานไฟฟ้า

(อีอาร์ดบับลวิ) 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7305.12.90-000/KGM 7305.12.90-000/KGM 

- ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซชนดิเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะ
คล้ายกนั) ท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4  มม. 
ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้า 
--- อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บ

ตามยาว ท่ีนอกจากเช่ือม

ตะเข็บด้วยความ

ต้านทานไฟฟ้า(อีอาร์

ดบับลวิ) 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7305.19.10-000/KGM 7305.19.10-000/KGM 

-ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซชนดิเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะ
คล้ายกนั) ท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน  406.4 
มิลลเิมตร ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --อื่นๆ 
  ---เช่ือมตะเข็บแบบซบั

เมอร์อาร์ก ทีม่ีแนวเช่ือม

ขดเป็นวงคล้ายสปริง 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7305.19.90-000/KGM 7305.19.90-000/KGM 

-ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซ ชนิดเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะ
คล้ายกนั) ท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน  406.4 
มิลลเิมตร ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --อืน่ๆ 
  ---อื่นๆนอกจากเช่ือม

ตะเข็บแบบซบัเมอร์อาร์ก 

ที่มีแนวเช่ือมขดเป็นวง

คล้ายสปริง 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7305.20.00-000/KGM 
  

7305.20.00-000/KGM 
-ทอ่ผนงับอ่(เคสซงิ)ชนิด
ที่ใช้ในการเจาะน า้มนั
หรือก๊าซ ชนดิเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุ หรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะ
คล้ายกนั) ท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน  406.4 
มิลลเิมตร ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 
 
 
 
 
 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7305.31.90-000/KGM 

 

7305.31.90-000/KGM  
-อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4 
มิลลเิมตรท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --อื่นๆ นอกจากหลอด
และทอ่ท าด้วยเหลก็กล้า
ไมเ่ป็นสนิม และเช่ือม
ตะเข็บแนวตามยาว 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

7305.39.10-000/KGM 7305.39.10-000/KGM 

-อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บที่มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน  406.4 
มิลลเิมตรท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --อื่นๆ นอกจากชนิด
เช่ือมตะเข็บตามแนวยาว 
  ---อื่นๆ ที่เป็นทอ่ทน

แรงดนัสงูที่ทนตอ่แรงดนั

ได้ไมน้่อยกวา่ 42,000 

ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7305.39.90-000/KGM 7305.39.90-000/KGM  
-อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บท่ีมี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
เส้นผา่ศนูย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4 
มิลลเิมตรท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --อื่นๆ นอกจากชนิด
เช่ือมตะเข็บตามแนวยาว 
  ---อื่นๆ นอกจากที่เป็นที่
เป็นทอ่ทนแรงดนัสงูที่ทน
ตอ่แรงดนัได้ไมน้่อยกวา่ 
42000 ปอนด์ตอ่
ตารางนิว้ 
 
 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7305.90.00-000/KGM 7305.90.00-000/KGM  

-อื่นๆ ที่เช่ือมตะเข็บ ย า้

หมดุ หรือติดตะเข็บใน

ลกัษณะคล้ายกนั) ท่ีมี

ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 

เส้นผา่ศนูย์กลาง

ภายนอกเกิน  406.4 

มิลลเิมตรท าด้วยเหลก็

หรือเหลก็กล้า 

 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

   

 

 

  

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.19.10-000/KGM 

 

7306.19.10-000/KGM 
-หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
-ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซ นอกจาก 
ชนิดที่ท าด้วยเหลก็กล้า
ไมเ่ป็นสนิม 
 ---เช่ือมตะเข็บด้วยความ

ต้านทานไฟฟ้า ท่ีมแีนว

เช่ือมตามแนวยาว (อีอาร์

ดบับลวิ) 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 

 

7306.19.20-000/KGM 7306.19.20-000/KGM  
-หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
 --ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซ นอกจาก 
ชนิดที่ท าด้วยเหลก็กล้า
ไมเ่ป็นสนิม 
  ---เช่ือมตะเข็บแบบซบั

เมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเช่ือม

ขดเป็นวงคล้ายสปริง 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.19.90-000/KGM 7306.19.90-000/KGM  
-หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ (เช่นชนิด
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
--ทอ่ชนิดที่ใช้เป็นทอ่สง่
น า้มนัหรือก๊าซ นอกจาก 
ชนิดที่ท าด้วยเหลก็กล้า
ไมเ่ป็นสนิม 
---อืน่ๆ นอกจากชนดิ

เช่ือมตะเข็บแบบซบั

เมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเช่ือม

ขดเป็นวงคล้ายสปริงและ

ชนิดเช่ือมตะเข็บด้วย

ความต้านทานไฟฟ้า ท่ีมี

แนวเช่ือมตามแนวยาว (อี

อาร์ดบับลวิ) 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7306.29.00-000/KGM 7306.29.00-000/KGM -
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์
กลวงอื่นๆ(เช่นชนิดตะเข็บ
เปิดหรือเชือ่มตะเข็บ ย า้
หมดุหรือติดตะเข็บใน
ลกัษณะท่ีคล้ายกนั)ท า
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
-ท่อผนงับอ่(เคสซงิ)และ

หลอด ชนิดท่ีใช้ในการ

เจาะน า้มนัหรือก๊าซ 

นอกจาก ชนิดเชือ่มตะเข็บ

ท่ีท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น

สนิม 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.30.20-000/KGM 

 

 

 

 

7306.30.21-000/KGM 
7306.30.29-000/KGM 
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์
กลวงอื่นๆ (เช่นชนิด
ตะเข็บเปิดหรือเชื่อม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือติด
ตะเข็บในลกัษณะท่ี
คล้ายกนั)ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 
- อื่น ๆ ชนิดเชือ่มตะเข็บ มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจอื 
- - ท่อเหล็กกล้า ชบุ
ทองแดงหรือเคลอืบฟลอูอ
โรเรซนิหรือสงักะสีโครเมต 
มีเส้นผ่านศนูย์กลาง
ภายนอกไม่เกิน 15 
มิลลิเมตร 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7306.30.30-000/KGM 7306.30.30-000/KGM 
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์
กลวงอื่นๆ(เช่นชนิดตะเข็บ
เปิดหรือเชือ่มตะเข็บ ย า้
หมดุหรือติดตะเข็บใน
ลกัษณะท่ีคล้ายกนั)ท า
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
-อื่นๆ ชนิดเชือ่มตะเข็บ มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็ก 
กล้าไม่เจือ  
--ท่อชนิดท่ีใช้เป็นเปลือก
หุ้ม (ท่อท าความร้อน)
ส าหรับชิน้ส่วนท าความ
ร้อนของเตารีดไฟฟ้าหรือ
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า มี
เส้นผ่าศนูย์กลางภายนอก
ไม่เกิน 12 มม. 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf


165 
 

มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.30.40-000/KGM 7306.30.41-000/KGM  
7306.30.49-000/KGM  
 หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
-อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ  
--ทอ่ทนแรงดนัสงูที่ทนตอ่
แรงดนัได้ไมน้่อยกวา่ 
42,000 ปอนด์ตอ่นิว้ 
 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7306.30.90-000/KGM 7306.30.91-000/KGM 
7306.30.92-000/KGM  
7306.30.99-000/KGM 
หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
-อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหลก็หรือ
เหลก็กล้าไมเ่จือ  
-- อื่นๆ  
 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

     

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.50.10-000/KGM 
 

7306.50.90-000/KGM 

7306.50.11-000/KGM 
7306.50.19-000/KGM 
7306.50.91-000/KGM 
7306.50.99-000/KGM
หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
- อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ 
มีภาคตดัขวางเป็น
วงกลม ท าด้วยเหลก็กล้า
เจืออื่นๆ 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

7306.61.00-010/KGM 
 

7306.61.10-011/KGM 
7306.61.10-012/KGM 
7306.61.10-013/KGM 
7306.61.10-014/KGM 
7306.61.10-015/KGM 
7306.61.10-016/KGM 
7306.61.10-021/KGM 
7306.61.10-022/KGM 
7306.61.10-090/KGM 
7306.61.90-001/KGM 

7306.61.90-002/KGM 

7306.61.90-003/KGM 

7306.61.90-004/KGM 

7306.61.90-005/KGM 

7306.61.90-009/KGM 

7306.61.90-011/KGM 

7306.61.90-012/KGM 

7306.61.90-013/KGM 

7306.61.90-014/KGM 

7306.61.90-015/KGM 

7306.61.90-019/KGM 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

 7306.61.90-021/KGM 

7306.61.90-022/KGM 

7306.61.90-023/KGM 
7306.61.90-024/KGM 

7306.61.90-025/KGM 

7306.61.90-029/KGM 

7306.61.90-031/KGM 

7306.61.90-032/KGM 

7306.61.90-033/KGM 

7306.61.90-034/KGM 

7306.61.90-035/KGM 

7306.61.90-039/KGM 

7306.61.90-041/KGM 

7306.61.90-042/KGM 

7306.61.90-043/KGM 
7306.61.90-044/KGM 
7306.61.90-045/KGM 
7306.61.90-049/KGM 
7306.61.90-051/KGM 
7306.61.90-052/KGM 
7306.61.90-053/KGM 
7306.61.90-054/KGM 
7306.61.90-055/KGM 
7306.61.90-059/KGM 
7306.61.90-061/KGM 
7306.61.90-062/KGM 
7306.61.90-063/KGM 
7306.61.90-064/KGM 
7306.61.90-065/KGM 
7306.61.90-069/KGM 
7306.61.90-071/KGM 
7306.61.90-072/KGM 
7306.61.90-073/KGM 
7306.61.90-074/KGM 
7306.61.90-075/KGM 
7306.61.90-079/KGM 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

 7306.61.90-081/KGM 
7306.61.90-082/KGM 
7306.61.90-083/KGM 
7306.61.90-084/KGM 
7306.61.90-085/KGM 
7306.61.90-089/KGM 
7306.61.90-200/KGM 
7306.61.90-090/KGM 
หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
-อื่นๆชนิดเช่ือมตะเข็บมี
ภาคตดัขวางไมเ่ป็น
วงกลม 
-- ที่มีภาคตดัขวางเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจตัรัุสหรือรูป
สีเ่หลีย่มผืนผ้า 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 

7306.69.00-001/KGM 
 

7306.69.00-090/KGM 

7306.69.10-001/KGM 

7306.69.90-001/KGM 

7306.69.10-090/KGM 

7306.69.90-090/KGM 

หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
- อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บมี
ภาคตดัขวางไมเ่ป็น
วงกลม สีเ่หลีย่มจตัรัุส
หรือรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
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มาตรการ 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2012 
พิกัด/รหสัสถติ ิ

2017 
เงื่อนไขการควบคุม ประเทศก าเนิด 

AD/CVD 32/35
สินค้าหลอด ท่อ 
ท าด้วยเหล็ก 
หรือเหล็กกล้า 
ที่มีแหล่งก าเนิด
จาก จีน เกาหลี  

7306.90.10-000/KGM 
 

7306.90.90-000/KGM 

7306.90.11-000/KGM 
7306.90.19-000/KGM 
7306.90.91-000/KGM 
7306.90.92-000/KGM 
7306.90.93-000/KGM 
7306.90.99-000/KGM 
หลอดหรือทอ่ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนดิ
ตะเข็บเปิดหรือเช่ือม
ตะเข็บ ย า้หมดุหรือตดิ
ตะเข็บในลกัษณะที่
คล้ายกนั)ท าด้วยเหลก็
หรือเหลก็กล้า 
- อื่นๆ 

หลอด ทอ่ ท าด้วยเหลก็ หรือ
เหลก็กล้า (ยกเว้นตามบญัชีแนบ
ท้ายประกาศ ก ข และ ค) 

- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

- สาธารณรัฐเกาหล ี
  
มีผลถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2560 
 

 
AD/CVD 34/35 
สินค้าลวด
เหลก็กล้า
เคลือบด้วย
ทองแดงเจือ
ชนิดใช้ผลิตยาง
นอกอดัลม(ลวด
ขอบยาง) ที่มี
แหล่งก าเนิด
จากประเทศจนี  

7217.30.31-000/KGM 7217.30.33-000/KGM 

7217.30.34-000/KGM 

ลวดเหลก็กล้าเคลอืบด้วย
ทองแดงเจือชนิดใช้ผลติยางนอก
อดัลม(ลวดขอบยาง)ที่มีคาร์บอน
ตัง้แตร้่อยละ 0.6 โดยน า้หนกั 

จีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/DocFiles/475_161116115210_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%AD%20Pipe%20%20Tube%20-%20Prelim%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2).pdf
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx
http://btir.dft.go.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3AD/Case/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99.aspx

