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คำนำ
ในปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เหล็ ก มี ก ารน าเข้ า มาจากต่ า งประเทศเป็ น จ านวนมาก
เพื่อนาไปใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้ า งอาคาร เป็ น ต้ น การน าเข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก จากต่ า งประเทศเข้ า มาเป็ น จ านวนมากนี้
มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จึงได้มีหน่วยงานควบคุมมาตรฐานประเภทเหล็ก
และมาตรการควบคุมการนาเข้า ได้แก่ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น จากมาตรการดังกล่าวมีผลให้กรมศุลกากรต้องเพิ่ม
บทบาทเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้ามากขึ้น
ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า สานักพิกัดอัตราศุลกากร ได้เล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสินค้าเหล็กดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลพิกัดพร้อมรหัสสถิติของสินค้าเหล็ก
ที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 (ตามประกาศกรม
ศุลกากรที่ 199/2559) และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นและอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจปล่อย ผู้นาเข้า/
และส่งออก
ทั้งนี้การจาแนกพิกัดพร้อมรหัสสถิติดังกล่าวเป็นการจาแนกพิกัดฯเบื้องต้น ผู้นาเข้า/และ
ส่ ง ออกจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของสิ น ค้ า และต้ อ งทราบเงื่ อ นไขโดยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จาก
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
ประเภทพิกัดฯ ด้วย

ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า สานักพิกัดอัตราศุลกากร
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ความหมายของมาตรการตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้ าเหล็กของกระทรวงพาณิชย์
มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD)
เป็ นมาตรการทางการค้ าที่ประเทศผู้นาเข้ าใช้ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้ รับความเสียหาย
หรื อมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดอันเกิดจากการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศที่ไม่
เป็ นธรรม
การทุ่ม ตลาด (Dumping) คือ การส่ง ออกสิ นค้ าจากประเทศหนึ่ง ไปยัง อี กประเทศหนึ่ง เพื่ อ
ประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยที่ราคาส่งออกนันต
้ ่ากว่ามูลค่าปกติของสินค้ าชนิดเดียวกันที่จาหน่ายเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศผู้สง่ ออก / ผู้ผลิตเอง
มาตรการตอบโต้ การอุดหนุน (Countervailing Duty :CVD)
เป็ นมาตรการทางการค้ าที่ประเทศผู้นาเข้ าใช้ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้ รับความเสียหาย
หรื อมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความเสียหายจากการอุดหนุน อันเกิดจากการนาเข้ าสินค้ า จากต่างประเทศที่ไม่เป็ น
ธรรม
การอุดหนุน (Subsidies) คือ การที่รัฐให้ ความช่วยเหลือ / สนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อ
ภาคเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปต่า งประเทศ หรื อ ลดปริ ม าณการน าเข้ า สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศ
มาตรการปกป้องการนาเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึน้ (Safeguard Measure : SG)
เป็ นมาตรการปกป้องการนาเข้ าสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น เป็ นมาตรการทางการค้ าที่ประเทศผู้นาเข้ าใช้ ใน
การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้ รับความเสียหายมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความเสียหายจากการนาเข้ าที่
เพิ่มมากขึน้ มากกว่าปกติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อุตสาหกรรมภายในของประเทศดังกล่าวสามารถปรับตัวให้
สามารถแข่งขันกับสินค้ านาเข้ าได้
มาตรการทัง้ หมดที่กล่าวมาแล้ วได้ ดาเนินการรวบรวม จัดทาเป็ นตารางสินค้ าเหล็กที่มีมาตรการ
ตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุน โดยมีการปรับพิกัด /รหัสสถิติ ตามพระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ.2530 (AHTN 2012 เปลี่ยนเป็ น AHTN 2017) อ้ างอิงตามตารางเปรี ยบเทียบพิกดั ประเภทย่อย ตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2559 และในตารางเครื่ องหมาย ** หมายถึง สาหรั บสินค้ าตามประเภทพิกัด
นีต้ ้ องสอบถามกระทรวงพาณิชย์
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ตารางสินค้ าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
SG 3
7225.30.90-011/KGM
สินค้ าเหล็กแผ่ น 7225.30.90-012/KGM
รีดร้ อนเจืออื่นๆ 7225.30.90-013/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7225.30.90-014/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7225.30.90-032/KGM

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

7225.30.90-090/KGM

7225.30.90-090/KGM

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

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

7225.40.90-090/KGM

7225.40.90-090/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เป็ นม้ วน
ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
เจือโบรอนไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ ตามบัญชีแนบท้ าย ก
ความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ าง มากกว่า 600 mm
ถึง 3048 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เป็ นม้ วน
เจือโครเมียมไม่มีการเจือธาตุ
อื่นๆ ความหนาตังแต่
้ 0.9-50
mm ความกว้ าง มากกว่า 600
mm ถึง 3048 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเป็ นม้ วนเจือ
อื่นๆ ความหนาตังแต่
้ 0.9-50
mm ความกว้ างมากกว่า 600
mm ถึง 3048 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนไม่เป็ นม้ วน เจือ
โบรอนไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ
ความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ างมากกว่า 600 mm ถึง
3048 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนไม่เป็ นม้ วน เจือ
โครเมียมไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ
ความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ าง มากกว่า600 mmถึง
3048 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนไม่เป็ นม้ วนเจือ
อื่นๆความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ างมากกว่า 600 mm ถึง
3048 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
SG 3
7226.91.10-011/KGM
สินค้ าเหล็กแผ่ น 7226.91.10-012/KGM
รีดร้ อนเจืออื่นๆ 7226.91.10-013/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7226.91.10-014/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7226.91.10-032/KGM

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

7226.91.10-090/KGM

7226.91.10-090/KGM

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

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

7226.91.90-090/KGM

7226.91.90-090/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน ไม่มี ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
การเจือธาตุอื่นๆ ความหนาตังแต่
้
ตามบัญชีแนบท้ าย ก
0.9-50 mm ความกว้ างน้ อยกว่า
600 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโครเมียม ไม่
มีการเจือธาตุอื่นๆ ความหนา
ตังแต่
้ 0.9-50 mm ความกว้ าง
น้ อยกว่า 600 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจืออื่นๆ ความ
หนาตังแต่
้ 0.9-50 mm ความ
กว้ างน้ อยกว่า 600 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือ
โบรอนไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ
ความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือ
โครเมียมไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ
ความหนาตังแต่
้ 0.9-50 mm
ความกว้ าง น้ อยกว่า 600 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือ
อื่นๆ ความหนาตังแต่
้ 0.9-50
mm ความกว้ าง น้ อยกว่า 600
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ าย ก ข และ ค)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
SG 4
7208.36.00-031/KGM
สินค้ าเหล็กแผ่ น 7208.36.00-032/KGM
รีดร้ อนไม่ เจือ
7208.36.00-033/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.36.00-031/KGM
7208.36.00-032/KGM
7208.36.00-033/KGM

7208.36.00-090/KGM

7208.36.00-090/KGM

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

7208.37.00-090/KGM

7208.37.00-090/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตามบัญชีแนบท้ าย ก
เกิน 1550 mm ถึง 3048mm มี
ความหนาเกิน 10mm แต่น้อย
กว่า 13mm และมีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก รี ด
ร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นม้ วน (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาเกิน 10mm รี ดร้ อน
ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ
เป็ นม้ วน อื่นๆ (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการใช้
งานอื่นๆ ที่มีความกว้ างเกิน
1550 mm ถึง 3048 mm มีความ
หนาตังแต่
้ 4.75mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 10 mm และมีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก รี ด
ร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นม้ วน (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ ทีม่ ีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 mm รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน
อื่นๆ(รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ าย ก ข และ ค)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
SG 4
7208.38.00-041/KGM
สินค้ าเหล็กแผ่ น 7208.38.00-042/KGM
รีดร้ อนไม่ เจือ
7208.38.00-043/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.38.00-041/KGM
7208.38.00-042/KGM
7208.38.00-043/KGM

7208.38.00-090/KGM

7208.38.00-090/KGM

มาตรการ

7208.39.00-041/KGM 7208.39.10-000/KGM
7208.39.00-042/KGM ที่มีความหนา 0.17 mm
7208.39.00-043/KGM หรื อน้ อยกว่า
7208.39.90-041/KGM
7208.39.90-042/KGM
7208.39.90-043/KGM
ที่มีความหนามากกว่า
0.17 mm แต่น้อยกว่า 3
mm
7208.39.00-090/KGM 7208.39.10-000/KGM
ที่มีความหนา 0.17 mm
หรื อน้ อยกว่า
7208.39.90-090/KGM
ที่มีความหนามากกว่า
0.17 mm แต่น้อยกว่า 3
mm

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
เหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการใช้
ตามบัญชีแนบท้ าย ก
งานอื่นๆ ที่มีความกว้ างเกิน1550
mm แต่ไม่เกิน 3048 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 3mm ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่า 4.75 mm รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน
อื่นๆ (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการใช้
งานอื่นๆ ที่มีความกว้ างเกิน
1550 mm แต่ไม่เกิน 3048 mm
มีความหนาน้ อยกว่า 3 mm และ
มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6
โดยน ้าหนัก รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่
ชุบหรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm มี
ความหนาน้ อยกว่า 3 mm
รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นม้ วน อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
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มาตรการ
SG 4
สินค้ าเหล็กแผ่ น
รีดร้ อนไม่ เจือ
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7208.51.00-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.51.00-090/KGM

7208.52.00-090/KGM

7208.52.00-090/KGM

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

7208.53.00-090/KGM

7208.53.00-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตามบัญชีแนบท้ าย ก
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm
รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ที่มีความหนา
เกิน 10 mm อื่นๆ (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm รี ด
ร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
10 mm อื่นๆ (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
เกิน 1550 mm แต่ไม่เกิน 3048
mm มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4.75 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048 mm
รี ดร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
4.75 mm อื่นๆ (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ าย ก ข และ ค)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
SG 4
7208.54.00-011/KGM
สินค้ าเหล็กแผ่ น 7208.54.00-012/KGM
รีดร้ อนไม่ เจือ
7208.54.00-013/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.54.10-000/KGM
7208.54.90-011/KGM
7208.54.90-012/KGM
7208.54.90-013/KGM

7208.54.00-090/KGM

7208.54.10-000/KGM
7208.54.90-090/KGM

7216.33.00-000/KGM

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

มาตรการ

AD/CVD 1/35
สินค้ าเหล็ก
โครงสร้ าง
รูปพรรณหน้ า
ตัดรูปตัว H

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
ยกเว้ นเฉพาะประเทศ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตามบัญชีแนบท้ าย ก
เกิน 1550 mm แต่ไม่เกิน
3048mm มีความหนาน้ อยกว่า 3
mm และมีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 0.6 โดยน ้าหนัก รี ดร้ อน ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบไม่
เป็ นม้ วน (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ าย ก ข และ ค)
เหล็กแผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ถึง 3048mm รี ด
ร้ อน ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบไม่เป็ นม้ วนที่มีความหนา
น้ อยกว่า 3 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ก ข และ ค)
เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณหน้ าตัด
รูปตัว H ไม่ได้ ทามากไปกว่าการ
รี ดร้ อน ดึงร้ อน หรื ออัดรี ด ที่มี
ความสูงตังแต่
้ 80 mm ขึ ้นไป

จีน

AD/CVD 4/35
7219.32.00-032/KGM 7219.32.00-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น - ญี่ปนุ่
สินค้ าเหล็กกล้ า 7219.32.00-037/KGM 7219.32.00-040/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- - ไต้ หวัน
ไร้ สนิมรีดเย็น
7219.32.00-054/KGM 7219.32.00-080/KGM** นิกเกิล
- สาธรณรัฐเกาหลี
ชนิดม้ วน แผ่ น
7219.32.00-090/KGM** มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น
และแผ่ นแถบ ที่
ไป ที่มีความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้น
มีแหล่ งกาเนิด
ไปแต่น้อยกว่า 4.75 mm
จากประเทศ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ญี่ปุ่น ไต้ หวัน
ประกาศ)
และสาธารณรัฐ
เกาหลี พ.ศ.
2558
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 4/35 7219.33.00-032/KGM 7219.33.00-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น - ญี่ปนุ่
สินค้ าเหล็กกล้ า 7219.33.00-033/KGM 7219.33.00-040/KGM มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น - ไต้ หวัน
ไร้ สนิมรีดเย็น
7219.33.00-037/KGM 7219.33.00-080/KGM** ไป ที่มีความหนาเกิน 1 mm แต่ - สาธรณรัฐเกาหลี
ชนิดม้ วน แผ่ น 7219.33.00-038/KGM 7219.33.00-090/KGM** น้ อยกว่า3 mm (รายละเอียดตาม
และแผ่ นแถบ ที่
7219.33.00-054/KGM
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
มีแหล่ งกาเนิด
7219.33.00-055/KGM
จากประเทศ
7219.34.00-032/KGM 7219.34.00-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น
ญี่ปุ่น ไต้ หวัน
และสาธารณรัฐ 7219.34.00-033/KGM 7219.34.00-040/KGM มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น
เกาหลี พ.ศ.
7219.34.00-037/KGM 7219.34.00-080/KGM** ไป ที่มีความหนาตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป
2558
7219.34.00-038/KGM 7219.34.00-090/KGM** แต่ไม่เกิน 1 mm (รายละเอียด
7219.34.00-054/KGM
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
7219.34.00-055/KGM
7219.35.00-032/KGM 7219.35.00-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น
7219.35.00-033/KGM 7219.35.00-040/KGM มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น
7219.35.00-037/KGM 7219.35.00-080/KGM** ไป ที่มีความหนาน้ อยกว่า 0.5
7219.35.00-038/KGM 7219.35.00-090/KGM** mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
7219.35.00-054/KGM
ท้ ายประกาศ)
7219.35.00-055/KGM
7220.20.10-032/KGM 7220.20.10-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น
7220.20.10-033/KGM 7220.20.10-040/KGM มีความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
7220.20.10-037/KGM 7220.20.10-080/KGM** มีแถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มีความ
7220.20.10-038/KGM 7220.20.10-090/KGM** กว้ างไม่เกิน 400 mm
7220.20.10-054/KGM
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
7220.20.10-055/KGM
ประกาศ)
7220.20.90-032/KGM 7220.20.90-030/KGM แผ่นเหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิมรีดเย็น
7220.20.90-033/KGM 7220.20.90-040/KGM มีความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
7220.20.90-037/KGM 7220.20.90-080/KGM** (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
7220.20.90-038/KGM 7220.20.90-090/KGM** ประกาศ)
7220.20.90-054/KGM
7220.20.90-055/KGM
มาตรการ
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7208.10.00-020/KGM
7208.10.00-030/KGM
7208.10.00-040/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.10.00-020/KGM
7208.10.00-030/KGM
7208.10.00-040/KGM

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อน ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนามากกว่า
1.8 mm แต่ไม่เกิน 13 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย มี
ความหนามากกว่า10 mm แต่ไม่
เกิน 13 mm และมีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการ
นาไปรี ดเย็นต่อ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย มีความหนาตังแต่
้
4.75 mm แต่ไม่เกิน 10 mm และ
มีคาร์ บอนร้ อยละ 0.01 ขึ ้นไป
โดยน ้าหนัก(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.38.00-022/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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการ
ใช้ งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นาไปรี ดเย็น
ต่อ ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย มีความหนาตังแต่
้
4.75 mm แต่ไม่เกิน 10 mm
และมีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.6
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการ
นาไปรี ดเย็นต่อ ความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไป ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน ไม่มี
ลวดลาย มีความหนาตังแต่
้ 3
mm แต่น้อยกว่า 4.75 mm และ
มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปโดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการใช้
งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นาไปรี ดเย็นต่อ
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน ไม่
มีลวดลาย มีความหนาตังแต่
้ 3
mm แต่ไม่เกิน 4.75 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการ
นาไปรี ดเย็นต่อ ความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไป ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน ไม่มี
ลวดลาย ที่มคี วามหนาน้ อยกว่า
3 mm และมีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ สาหรับการ
ใช้ งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นาไปรี ดเย็น
ต่อความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกิน 1550 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน ไม่
มีลวดลาย ที่มีความหนาตังแต่
้
1.2 mm ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 3
mm และมีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.60 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ
ไม่เป็ นม้ วน มีลวดลาย ที่มีความ
หนาตังแต่
้ 1.8 mm ขึ ้นไป แต่ไม่
เกิน 13 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.52.00-021/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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน
3048 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย
ที่มีความหนามากกว่า 10 mm
แต่ไม่เกิน 50 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน
3048 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย
ที่มีความหนาตังแต่
้ 4.75 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน
1550 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย
ที่มีความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 4.75 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน
1550 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย
ที่มีความหนาตังแต่
้ 1.2 mm ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่า 3 mm และมี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
7208.90.00-090/KGM 7208.90.10-000/KGM** อื่นๆของแผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วย
7208.90.20-000/KGM เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความ
7208.90.90-090/KGM กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7211.13.10-000/KGM 7211.13.11-000/KGM แผ่นเหล็กไม่ทามากไปกว่าการ
7211.13.91-000/KGM รี ดร้ อนรี ดทังสี
้ ด่ ้ านหรื อรี ดผ่าน
โคลสบ็อกซ์ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
ไม่เคลือบแถบชนิดฮู้ปและสตริ ป
ที่มีความกว้ างเกิน 150 mm แต่
ไม่เกิน 400 mm มีความหนาไม่
น้ อยกว่า 4 mm ไม่เป็ นม้ วน และ
ไม่มีลวดลาย(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
7211.13.90-000/KGM 7211.13.11-000/KGM แผ่นเหล็กไม่ทามากไปกว่าการ
7211.13.12-000/KGM** รี ดร้ อน รี ดทังสี
้ ด่ ้ านหรื อรี ดผ่าน
7211.13.19-000/KGM โคลสบ็อกซ์ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
7211.13.91-000/KGM เหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
7211.13.99-000/KGM ไม่เคลือบ มีความกว้ างเกิน 400
mm แต่น้อยกว่า 600 mm มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 4 mm ไม่
เป็ นม้ วน และไม่มีลวดลาย อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

ประเทศกาเนิด
- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.14.11-030/KGM
7211.14.11-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.14.13-030/KGM
7211.14.13-090/KGM
7211.14.91-000/KGM

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

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
ที่มีความหนามากกว่า
10 mm

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กไม่ทามากกว่าการรี ด
ร้ อน ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ า
ไม่เจือ ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ แถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่
มีความกว้ างไม่เกิน 400 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
แผ่นเหล็กไม่ทามากกว่าการรี ด
ร้ อน ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ า
ไม่เจือ ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความกว้ างเกิน 400
mm แต่น้อยกว่า 600 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย

แผ่นเหล็กไม่ทามากกว่าการรี ด
ร้ อน ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ า
ไม่เจือ แถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm
ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ ไม่เคลือบ
มีความหนามากกว่า10 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.14.29-020/KGM
7211.14.29-030/KGM
7211.14.29-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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
7211.19.11-020/KGM 7211.19.13-020/KGM
7211.19.11-030/KGM 7211.19.13-030/KGM
7211.19.11-090/KGM 7211.19.13-090/KGM
7211.19.91-000/KGM
.

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

เงื่อนไขการควบคุม
แผ่นเหล็กไม่ทามากกว่าการรี ด
ร้ อน ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ า
ไม่เจือ ที่มีความกว้ างเกิน 400
mm แต่น้อยกว่า 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ ไม่เคลือบ มีความหนา
มากกว่า 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

ประเทศกาเนิด

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
อาร์ เจนตินา
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ
- ประเทศยูเครน
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ
- สาธารณรัฐ
เป็ นแถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ประชาธิปไตย
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm มี
ประชาชนแอลจีเรี ย
ความหนาตังแต่
้ 2 mm ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่า 4.75 mm (รายละเอียด - สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
- สาธารณรัฐสโลวัก
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- ประเทศโรมาเนีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ
มีความกว้ างเกิน 400 mm แต่
น้ อยกว่า 600 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่
ชุบ หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ มีความ
หนาตังแต่
้ 2 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 4.75 mm อื่นๆ
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.19.21-020/KGM
7211.19.21-030/KGM
7211.19.21-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.19.13-020/KGM
7211.19.13-030/KGM
7211.19.13-090/KGM
7211.19.91-000/KGM
.

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ
เป็ นแถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm มี
ความหนาน้ อยกว่า 2 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบอื่นๆ
มีความหนา 0.17 mm หรื อน้ อย
กว่า (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย
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มาตรการ
AD/CVD 5/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก 14
ประเทศ

AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.19.29-000/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบอื่นๆ
มีความหนาน้ อยกว่า2 mm อื่นๆ

- ญี่ปนุ่
- สาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้
- สหพันธรัฐรัสเซีย
- สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐเกาหลี
- ไต้ หวัน
- สาธารณรัฐเวเน
ซูเอลา
- สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา
- ประเทศยูเครน
- สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรี ย
- สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐสโลวัก
- ประเทศโรมาเนีย

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
มีลวดลาย ความหนาตังแต่
้
1.8 mm แต่น้อยกว่า 13mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.26.00-011/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

7208.26.00-090/KGM

7208.26.00-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ
เป็ นม้ วนไม่มีลวดลาย ไม่ได้ ทา
มากกว่าการรีดร้ อน ผ่านการกัด
ล้ างมาแล้ ว ความหนาตังแต่
้
4.75 mm ขึ ้นไปปริ มาณคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว ความ
หนาตังแต่
้ 3 mm แต่น้อยกว่า
4.75 mm มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว ที่มีความ
หนาตังแต่
้ 3mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 4.75mm อื่นๆ
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7208.27.10-021/KGM
7208.27.10-022/KGM
7208.27.10-023/KGM
7208.27.10-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.27.90-011/KGM
7208.27.90-012/KGM
7208.27.90-013/KGM
7208.27.90-090/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
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
7208.37.00-022/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

7208.36.00-011/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
7208.37.00-022/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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความ - จีน
กว้ างมากกว่า 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่มี
ลวดลาย เป็ นม้ วน ไม่ได้ ทา
มากกว่าการรี ดร้ อน ผ่านการกัด
ล้ างมาแล้ ว ความหนาน้ อยกว่า 3
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ น
ม้ วน ไม่มีลวดลาย ไม่ได้ ทา
มากกว่าการรีดร้ อน ความหนา
มากกว่า 10 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm เป็ นม้ วน ไม่
มีลวดลาย ไม่ได้ ทามากกว่าการ
รี ดร้ อน ที่มีความหนาตังแต่
้
4.75 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
10 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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
7208.39.00-022/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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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
7208.39.10-000/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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่มี
ลวดลาย เป็ นม้ วน ไม่ได้ ทา
มากกว่าการรีดร้ อน ที่มีความ
หนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 4.75 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่มี
ลวดลาย ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นม้ วนไม่ได้ ทามากกว่า
การรี ดร้ อน ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 3 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7208.40.00-020/KGM
7208.40.00-030/KGM
7208.40.00-040/KGM
7208.40.00-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7208.40.00-020/KGM
7208.40.00-030/KGM
7208.40.00-040/KGM
7208.40.00-090/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

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

7208.52.00-021/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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่ เคลือบ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ทามากกว่าการรี ดร้ อน มี
ลวดลาย (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 3048 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่เป็ นม้ วน ไม่มี
ลวดลาย ไม่ได้ ทามากกว่ารี ดร้ อน
อื่นๆ ที่มีความหนามากกว่า 10
mm แต่ไม่เกิน 50 mm มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 3048 mm ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ ไม่เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย ไม่ได้ ทามากกว่ารีด
ร้ อน ที่มีความหนาตังแต่
้ 4.75
mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 mm มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.54.10-000/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
7208.90.00-010/KGM 7208.90.10-000/KGM**
7208.90.00-090/KGM 7208.90.20-000/KGM
7208.90.90-010/KGM
7208.90.90-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ ไม่
เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย ไม่ได้ ทา
มากกว่ารี ดร้ อน ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
4.75 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ อื่นๆ ไม่
เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย ไม่ได้ ทา
มากกว่ารี ดร้ อน ที่มีความหนา
น้ อยกว่า 3 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)

อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อน
ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่มี
ลวดลาย (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.13.10-000/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.13.11-000/KGM
7211.13.91-000/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ
- จีน
ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้ ทา
มากไปกว่ารี ดร้ อน รี ดทังสี
้ ด่ ้ าน
หรื อรี ดผ่านโคลสบ็อกซ์ แถบชนิด
ฮู้ปและสตริ ป ที่มีความกว้ างเกิน
150 mm แต่ไม่เกิน 400 mm ไม่
เป็ นม้ วน ไม่มีลวดลาย ความหนา
ไม่น้อยกว่า 4 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
7211.13.90-000/KGM 7211.13.11-000/KGM ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
7211.13.12-000/KGM** เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่ห้ มุ
7211.13.19-000/KGM ติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้ ทา
7211.13.91-000/KGM มากไปกว่ารี ดร้ อน รี ดทังสี
้ ด่ ้ าน
7211.13.99-000/KGM หรื อรี ดผ่านโคลสบ็อกซ์ อื่นๆ ที่มี
ความกว้ างเกิน 150mm แต่น้อย
กว่า 600 mm ไม่เป็ นม้ วน ไม่มี
ลวดลาย ความหนาไม่น้อยกว่า
4 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
7211.14.11-030/KGM 7211.14.13-030/KGM ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
7211.14.11-090/KGM 7211.14.13-090/KGM เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
7211.14.91-000/KGM ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน อื่นๆ ที่มี
ความหนาตังแต่
้ 4.75mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 10mm แถบชนิดฮู้ป
และสตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน
400 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)

25

มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.14.21-010/KGM
7211.14.21-020/KGM
7211.14.21-030/KGM
7211.14.21-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน อื่นๆ ที่มี
ความหนามากกว่า 10 mm แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มคี วามกว้ าง
ไม่เกิน 400 mm (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน ที่มีความ
หนาตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 10 mm อื่นๆ (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.14.29-010/KGM
7211.14.29-020/KGM
7211.14.29-030/KGM
7211.14.29-090/KGM

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

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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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
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
7211.19.91-000/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน ที่มีความ
หนามากกว่า 10 mm อื่นๆ
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน ที่มีความ
หนาตังแต่
้ 2 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 4.75 mm แถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อน ที่มีความ
หนาน้ อยกว่า 2 mm แถบชนิดฮู้ป
และสตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน
400 mm (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 18/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วน จาก
มาเลเซีย จีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.19.23-000/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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
7211.19.29-000/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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
- มาเลเซีย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- จีน
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อนอื่นๆ ที่มี
ความหนา 0.17mm หรื อน้ อย
กว่า (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
หุ้มติด ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ ไม่ได้
ทามากไปกว่ารี ดร้ อนอื่นๆ
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.30.90-011/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7225.30.90-032/KGM

7225.30.90-012/KGM

7225.30.90-032/KGM

7225.30.90-013/KGM

7225.30.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย จีน
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ เป็ นม้ วน ไม่
มีลวดลาย ที่มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 3088 mm
ความหนามากกว่า 10 mm แต่
ไม่เกิน 50 mm มีปริ มาณ
คาร์ บอน ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ เป็ นม้ วน ไม่
มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่ไม่เกิน 3088 mm ความ
หนาตังแต่
้ 4.75 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 10mm มีปริ มาณคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.60 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ เป็ นม้ วนไม่
มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่ไม่เกิน 3088 mm ความ
หนาตังแต่
้ 3.0 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 4.75 mm มีปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.30.90-014/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7225.30.90-032/KGM

7225.30.90-090/KGM

7225.30.90-090/KGM

7225.40.90-011/KGM

7225.40.90-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย จีน
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ เป็ นม้ วนไม่
มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่ไม่เกิน 3088 mm ความ
หนาตังแต่
้ 0.9 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 3.0 mm มีปริ มาณคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.60 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนอื่นๆ ที่เจือ
โบรอน ตังแต่
้ ร้อยละ 0.0008 ขึ ้น
ไป เป็ นม้ วนไม่มีลวดลาย ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
3088 mm ความหนาตังแต่
้ 0.9
mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 50.0 mm มี
ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ ไม่เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย มีความหนา
มากกว่า 10.0 mm แต่ไม่เกิน 50
mm ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 3048 mm มีปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก(รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.40.90-012/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7225.40.90-024/KGM

7225.40.90-013/KGM

7225.40.90-024/KGM

7225.40.90-014/KGM

7225.40.90-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย จีน
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ ไม่เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 3088 mm
ความหนาตังแต่
้ 4.75 mm แต่ไม่
เกิน 10 mm มีปริ มาณคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.60 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ ไม่เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 3088mm
ความหนาตังแต่
้ 3.0 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 4.75 mm มีปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเจือโบรอน โดย
ไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ ไม่เป็ นม้ วน
ไม่มีลวดลาย ความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 3088 mm
ความหนาตังแต่
้ 0.9 mm แต่น้อย
กว่า 3.0 mm มีปริ มาณคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01ขึ ้นไปแต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.60 โดยน ้าหนัก
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.40.90-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7225.40.90-090/KGM

7226.91.10-011/KGM

7226.91.10-032/KGM

7226.91.10-012/KGM

7226.91.10-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนอื่นๆ ที่เจือ
จีน
โบรอน ตังแต่
้ ร้อยละ 0.0008 ขึ ้น
ไป ไม่เป็ นม้ วนไม่มีลวดลาย
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 3088 mm ความหนาตังแต่
้
0.9 mm แต่ไม่เกิน 50.0 mm มี
ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆ ไม่มีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm
ความหนามากกว่า 10 mm
แต่ไม่เกิน 50.0 mm
ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆ ไม่มีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ป ความกว้ างไม่
เกิน 400 mm ความหนาตังแต่
้
4.75 mm แต่ไม่เกิน 10.0 mm
ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7226.91.10-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7226.91.10-032/KGM

7226.91.10-014/KGM

7226.91.10-032/KGM

7226.91.10-090/KGM

7226.91.10-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
จีน
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆ ไม่มีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ป
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm
ความหนาตังแต่
้ 3.0 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 4.75 mm ปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆ ไม่มีลวดลาย แถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ป
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm
ความหนาตังแต่
้ 0.9 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 3.0 mm ปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก(รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าอื่นๆ ที่เจือโบรอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.0008 ขึ ้นไป ไม่มี
ลวดลาย ความกว้ างไม่เกิน 400
mm ความหนาตังแต่
้ 0.9 mm
แต่ไม่เกิน 50.0 mm มีปริ มาณ
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7226.91.90-011/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7226.91.90-032/KGM

7226.91.90-012/KGM

7226.91.90-032/KGM

7226.91.90-013/KGM

7226.91.90-032/KGM

7226.91.90-014/KGM

7226.91.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
จีน
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆ ไม่มีลวดลาย ความ
กว้ างน้ อยกว่า 600 mm ความ
หนามากกว่า10.0 mm แต่ไม่เกิน
50.0mm ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.60 โดยน ้าหนัก(รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆไม่มีลวดลายความ
กว้ างน้ อยกว่า 600 mmความ
หนาตังแต่
้ 4.75mm แต่ไม่เกิน
10.0mm ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.60 โดยน ้าหนัก(รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆไม่มีลวดลายความ
กว้ างน้ อยกว่า 600 mm ความ
หนาตังแต่
้ 3.0mm แต่น้อยกว่า
4.75mm ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.60 โดยน ้าหนัก(รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจือโบรอน โดยไม่มีการ
เจือธาตุอื่นๆไม่มีลวดลายความ
กว้ างน้ อยกว่า 600 mm ความ
หนาตังแต่
้ 0.9 mm แต่ไม่เกิน3.0
mmปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60
โดยน ้าหนัก(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7226.91.90-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7226.91.90-090/KGM

AD/CVD 22/35 7210.61.11-011/KGM
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

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

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

มาตรการ
AD/CVD 20/35
เหล็กแผ่ นรีด
ร้ อนเจือโบรอน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากจีน

เงื่อนไขการควบคุม
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทาด้ วย
เหล็กกล้ าอื่นๆ ที่เจือโบรอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.0008 ขึ ้นไป ไม่มี
ลวดลาย ความกว้ างน้ อยกว่า
600 mm ความหนาตังแต่
้
0.9 mm แต่ไม่เกิน 50.0 mm
ปริ มาณคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.60 โดย
น ้าหนัก (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)

ประเทศกาเนิด
จีน

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
- ไต้ หวัน
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.05
โดยน ้าหนักมีความหนาเกิน 0.8
mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ0.05
โดยน ้าหนักมีความหนาเกิน
0.6 mm แต่ไม่เกิน 0.8 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.11-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.11-012/KGM
7210.61.11-022/KGM
7210.61.11-032/KGM
7210.61.11-042/KGM

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
- ไต้ หวัน
เคลือบมี อะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ0.05
โดยน ้าหนัก มีความหนาเกิน 0.3
mm แต่ไม่เกิน 0.6 mm มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.05
โดยน ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้
0.18 mm แต่ไม่เกิน 0.3 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ0.03 แต่
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 โดยน ้าหนัก
มีความหนาเกิน 0.8 mmแต่ไม่
เกิน 1.2 mm มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไป(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.11-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.11-011/KGM
7210.61.11-021/KGM
7210.61.11-031/KGM
7210.61.11-041/KGM

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
- ไต้ หวัน
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.05 โดยน ้าหนักมีความ
หนาเกิน 0.6 mm แต่ไม่เกิน
0.8mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไป (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ60โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.05 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาเกิน 0.3 mm แต่ไม่เกิน 0.6
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไป (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ60 โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ0.03 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.05 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาตังแต่
้ 0.18 mm แต่ไม่เกิน
0.3 mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไป(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.11-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.11-011/KGM
7210.61.11-021/KGM
7210.61.11-031/KGM
7210.61.11-041/KGM

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยชัน้
- ไต้ หวัน
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ60โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ0.03 โดยน ้าหนัก
มีความหนาเกิน 0.8 mm แต่ไม่
เกิน 1.2 mm มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไป (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.03
โดยน ้าหนักมีความหนาเกิน 0.6
mm แต่ไม่เกิน 0.8 mm มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยชัน้
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.03 โดย
น ้าหนัก มีความหนาเกิน 0.3 mm
แต่ไม่เกิน 0.6 mm มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.11-034/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.11-013/KGM
7210.61.11-023/KGM
7210.61.11-033/KGM
7210.61.11-043/KGM

7210.61.11-090/KGM

7210.61.11-090/KGM

7210.61.91-031/KGM

7210.61.91-011/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยชัน้
- ไต้ หวัน
เคลือบมีอะลูมเิ นียมตังแต่
้ ร้อยละ
50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60
โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.03
โดยน ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้
0.18 mmแต่ไม่เกิน 0.3 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 60 0mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ50 แต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนัก มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ0.6 โดยน ้าหนัก มี
ความหนาไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ50 แต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักมีความหนาเกิน
0.8 mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.91-032/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.91-011/KGM

7210.61.91-033/KGM

7210.61.91-012/KGM

7210.61.91-034/KGM

7210.61.91-013/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ - จีน
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
- เกาหลี
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
- ไต้ หวัน
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 60 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาเกิน 0.6 mm แต่ไม่เกิน 0.8
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไป (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 60 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาเกิน 0.3 mm แต่ไม่เกิน 0.6
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไป (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 60 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาเกิน 0.18 mm แต่ไม่เกิน 0.3
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไป (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 22/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนจากจีน
เกาหลี ไต้ หวัน

AD/CVD 23/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นเคลือบด้ วย
ด้ วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้ อนแล้ วทาสี
และเหล็กแผ่ น
รีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนแล้ วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.61.91-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.61.91-090/KGM

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

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ - จีน
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
- เกาหลี
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
- ไต้ หวัน
ร้ อน โดยชันเคลื
้ อบมีอะลูมเิ นียม
ตังแต่
้ ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 60 โดยน ้าหนัก อื่นๆ ที่มี
ความหนาไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบด้ วย
- จีน
สังกะสีแบบจุ่มร้ อนแล้ วทาสี มี
- เกาหลี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.05
- ไต้ หวัน
โดยน ้าหนัก มีความหนาเกิน
0.18 mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบด้ วย
สังกะสีแบบจุ่มร้ อนแล้ วทาสี มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.03
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.05 โดย
น ้าหนัก มีความหนาเกิน 0.18
mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบด้ วย
สังกะสีแบบจุ่มร้ อนแล้ วทาสี มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.03
โดยน ้าหนัก มีความหนาเกิน
0.18 mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 23/35 7210.70.10-042/KGM
เหล็กแผ่ นรีด
7210.70.10-043/KGM
เย็นเคลือบด้ วย 7210.70.10-044/KGM
ด้ วยสังกะสีแบบ 7210.70.10-045/KGM
จุ่มร้ อนแล้ วทาสี
และเหล็กแผ่ น
รีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนแล้ วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้ หวัน
7210.70.10-052/KGM
มาตรการ

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

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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.70.11-032/KGM
7210.70.11-033/KGM
7210.70.11-034/KGM

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

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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ - จีน
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
- เกาหลี
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยมี
- ไต้ หวัน
อะลูมิเนียมตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60 โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบโลหะ แล้ ว
ทาสี มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.05 โดยน ้าหนักและมีความ
หนาเกิน 0.18 mm แต่ไม่เกิน
1.2 mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไป (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อนโดยมี
อะลูมิเนียมตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60 โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบโลหะ แล้ ว
ทาสี มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.05 โดย
น ้าหนัก มีความหนาเกิน 0.18
mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย)
เหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อเคลือบ
ด้ วยโลหะเจือของอะลูมเิ นียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้ อน โดยมี
อะลูมิเนียมตังแต่
้ ร้อยละ50 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 60 โดย
น ้าหนักของชันเคลื
้ อบโลหะ แล้ ว
ทาสี มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.03 โดยน ้าหนัก มีความหนา
เกิน 0.18 mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้น
ไป (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.70.10-090/KGM

AD/CVD 23/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นเคลือบด้ วย
ด้ วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้ อนแล้ วทาสี
และเหล็กแผ่ น
รีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนแล้ วทาสี
จากจีนเกาหลี
ไต้ หวัน
7210.70.90-030/KGM

7210.70.90-040/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.70.11-090/KGM
(ความหนาไม่เกิน 1.2
มิลลิเมตร)

7210.70.91-020/KGM

7210.70.91-020/KGM

เงื่อนไขการควบคุม
อื่นๆของเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อนแล้ วทาสี มีอะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ
โลหะ แล้ วทาสี ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และ
มีความหนา 1.5 mm หรื อน้ อย
กว่า มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไป(รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
อื่นๆเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อนแล้ วทาสี มีอะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ
โลหะ แล้ วทาสี ที่มีความหนาเกิน
0.8 mm แต่ไม่เกิน 1.2 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนแล้ วทาสี มีอะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ
โลหะ แล้ วทาสี ที่มีความหนาเกิน
0.6 mm แต่ไม่เกิน 0.8 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

ประเทศกาเนิด
- จีน
- เกาหลี
- ไต้ หวัน
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7210.70.90-050/KGM

AD/CVD 23/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นเคลือบด้ วย
ด้ วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้ อนแล้ วทาสี
และเหล็กแผ่ น
รีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้ วย
โลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและ
สังกะสีแบบจุ่ม
ร้ อนแล้ วทาสี
จากจีนเกาหลี 7210.70.90-060/KGM
ไต้ หวัน

AD/CVD 24/35
เหล็กกล้ าไร้
สนิมรีดเย็นชนิด
ม้ วน แผ่ นและ
แผ่ นแถบที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

7219.32.00-032/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7210.70.91-030/KGM

7210.70.91-040/KGM

7219.32.00-030/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

อื่นๆเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
- จีน
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
- เกาหลี
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
- ไต้ หวัน
ร้ อนแล้ วทาสี มีอะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ
โลหะแล้ วทาสี ที่มีความหนาเกิน
0.3 mm แต่ไม่เกิน 0.6 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆเหล็กแผ่นรี ดเย็นชุบหรื อ
เคลือบด้ วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่
ร้ อนแล้ วทาสี มีอะลูมิเนียมตังแต่
้
ร้ อยละ 50 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ
60 โดยน ้าหนักของชันเคลื
้ อบ
โลหะ แล้ วทาสี ที่มีความหนาเกิน
0.18 mm แต่ไม่เกิน 0.3 mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม-

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา

นิกเกิลความกว้ างตังแต่
้ 600

ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น

mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี

สนิม ไม่ได้ ทามากไป

คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย

กว่ารีดเย็น (โคลด์

น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ

รี ดิวส์) ที่มีความหนา

1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ

ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่

ผิว 2B (รายละเอียดตามบัญชี

น้ อยกว่า 4.75 mm

แนบท้ ายประกาศ)

จีน
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 24/35 7219.32.00-037/KGM 7219.32.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- จีน
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.32.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดินมั มีความกว้ าง
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อย
แผ่ นแถบที่มี
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
แหล่ งกาเนิด
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
จากสาธารณรัฐ รี ดิวส์) ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mmขึ ้นไปแต่
น ้าหนัก และมีโมลิบดินมั ตังแต่
้
ประชาชนจีน
ร้ อยละ 0.5 โดยน ้าหนัก ผิว 2D
น้ อยกว่า 4.75 mm
หรื อ 2B (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
7219.32.00-051/KGM 7219.32.00-040/KGM กลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ างตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
น ้าหนักมีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
กว่ารีดเย็น (โคลด์
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
กว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
น้ อยกว่า 4.75 mm
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็ น
องค์ประกอบตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7219.32.00-054/KGM 7219.32.00-040/KGM กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
กว่ารีดเย็น (โคลด์
น ้าหนักและมีนิกเกิลน้ อยกว่า
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
ร้ อยละ 1โดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ
ตังแต่
้ 3 mmขึ ้นไปแต่
2B (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
น้ อยกว่า 4.75 mm
ท้ ายประกาศ)
มาตรการ
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 24/35 7219.33.00-032/KGM 7219.33.00-030/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- จีน
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
นิกเกิล มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ0.25 โดย
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ
แหล่ งกาเนิด
2B (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
จากสาธารณรัฐ เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
3 mm
ท้ ายประกาศ)
ประชาชนจีน
7219.33.00-033/KGM 7219.33.00-030/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
นิกเกิลมีความกว้ างตังแต่
้ 600
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย
กว่ารีดเย็น (โคลด์
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
3 mm
ประกาศ)
7219.33.00-037/KGM 7219.33.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.33.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดินมั มีความกว้ าง
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกิน
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
น ้าหนัก และมีโมลิบดินมั ตังแต่
้
3 mm
ร้ อยละ 0.5 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
ผิว 2D หรื อ 2B (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
มาตรการ
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7219.33.00-051/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
3 mm
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7219.33.00-040/KGM

7219.33.00-052/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
3 mm

7219.33.00-040/KGM

7219.33.00-054/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
3 mm

7219.33.00-040/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

กลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ างตังแต่
้
จีน
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
1โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อยกว่า
ร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็ น
องค์ประกอบตังแต่
้ ร้อยละ 0.1ขึ ้น
ไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนักมีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
กว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนักผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
กลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก
มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดย
น ้าหนักผิว 2D หรื อผิว 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

47

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7219.33.00-055/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ เกิน1 mm แต่น้อยกว่า
3 mm
ประชาชนจีน
7219.34.00-032/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1 mm
มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7219.33.00-040/KGM

7219.34.00-030/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
จีน
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก
มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดย
น ้าหนัก ผิว BA (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมนิกเกิล
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
น้ อยกว่า 1500 mm มีคาร์ บอน
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก
และมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้น
ไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7219.34.00-033/KGM 7219.34.00-030/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
นิกเกิล มีความกว้ างตังแต่
้ 600
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย
กว่ารีดเย็น (โคลด์
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
แต่ไม่เกิน 1 mm
ประกาศ)
7219.34.00-037/KGM 7219.34.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.34.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดีนมั มีความกว้ าง
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกิน
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
น ้าหนัก และโมลิบดีนมั ตังแต่
้
แต่ไม่เกิน 1 mm
ร้ อยละ 0.5 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
ผิว 2D หรื อ 2B (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 24/35 7219.34.00-038/KGM 7219.34.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- จีน
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.34.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดีนมั มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกิน
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
แหล่ งกาเนิด
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
น ้าหนัก และโมลิบดีนมั ตังแต่
้
จากสาธารณรัฐ ตังแต่
แต่ไม่เกิน 1 mm
ร้ อยละ 0.5 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
ประชาชนจีน
ผิว BA (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
7219.34.00-051/KGM 7219.34.00-040/KGM กลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ างตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
กว่ารีดเย็น (โคลด์
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
กว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
แต่ไม่เกิน 1 mm
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบ ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7219.34.00-052/KGM 7219.34.00-040/KGM กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
กว่ารีดเย็น (โคลด์
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
กว่า ร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและ
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
มีไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
แต่ไม่เกิน 1 mm
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบ ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนักผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
มาตรการ
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7219.34.00-054/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
แหล่ งกาเนิด
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
จากสาธารณรัฐ ตังแต่
แต่ไม่เกิน 1 mm
ประชาชนจีน
7219.34.00-055/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1 mm
7219.35.00-032/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
น้ อยกว่า 0.5 mm

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7219.34.00-040/KGM

7219.35.00-033/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
น้ อยกว่า 0.5 mm

7219.35.00-030/KGM

มาตรการ

7219.34.00-040/KGM

7219.35.00-030/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
จีน
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนักและมีนิกเกิลน้ อยกว่า
ร้ อยละ 1โดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ
2B (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนักและมีนิกเกิลน้ อยกว่า
ร้ อยละ 1 โดยน ้าหนัก ผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมนิกเกิลมีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ
2B (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมนิกเกิล มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 1500 mm มี
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 24/35 7219.35.00-037/KGM 7219.35.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- จีน
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.35.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดีนมั มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อย
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
แหล่ งกาเนิด
น ้าหนัก มีโมลิบดีนมั ตังแต่
้ 0.5
จากสาธารณรัฐ น้ อยกว่า 0.5 mm
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
ประชาชนจีน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7219.35.00-038/KGM 7219.35.00-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7219.35.00-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดีนมั มีความกว้ าง
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกิน
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
นิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไปโดย
น้ อยกว่า 0.5 mm
น ้าหนัก มีโมลิบดีนมั ตังแต่
้ 0.5
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
7219.35.00-051/KGM 7219.35.00-040/KGM กลุม่ เฟอร์ ริติกมีความกว้ างตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
600 mm แต่น้อยกว่า 1500 mm
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
กว่ารีดเย็น (โคลด์
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
กว่า ร้ อยละ 20 โดยน ้าหนัก และ
น้ อยกว่า 0.5 mm
มีไทเทเนียมหรื อไนโอเบียมหรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
มาตรการ
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7219.35.00-052/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แผ่ นแถบที่มี
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ น้ อยกว่า 0.5 mm
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7219.35.00-040/KGM

7219.35.00-054/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
น้ อยกว่า 0.5 mm

7219.35.00-040/KGM

7219.35.00-055/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่มีความหนา
น้ อยกว่า 0.5 mm

7219.35.00-040/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ าง จีน
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
1500 mm มีคาร์ บอนไม่เกิน
ร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก มีนกิ เกิล
น้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดยน ้าหนักมี
โครเมียมน้ อยกว่าร้ อยละ 20 โดย
น ้าหนัก และมีไทเทเนียมหรื อ
ไนโอเบียมหรื อไทเทเนียมผสม
ไนโอเบียม หรื อไนโอเบียมผสม
แทนทาลัมเป็ นองค์ประกอบ
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1 ขึ ้นไปโดย
น ้าหนัก ผิว BA (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
1500 mm มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.1 โดยน ้าหนัก และมีนิกเกิล
น้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดยน ้าหนัก
ผิว 2D หรื อ 2B (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่น้อยกว่า
1500 mm มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.02 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.1 โดยน ้าหนัก และมีนิกเกิล
น้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดยน ้าหนัก
ผิว BA (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ ายประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
ประเทศกาเนิด
2012
2017
AD/CVD 24/35 7220.20.10-032/KGM 7220.20.10-030/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียม- จีน
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
นิกเกิล
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
โดยน ้าหนักและมีนกิ เกิลตังแต่
้
แผ่ นแถบที่มี
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
แหล่ งกาเนิด
ผิว 2D หรื อ 2B (รายละเอียด
จากสาธารณรัฐ รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ประชาชนจีน
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm
7220.20.10-033/KGM 7220.20.10-030/KGM ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
นิกเกิล
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
โดยน ้าหนักและมีนกิ เกิลตังแต่
้
กว่ารีดเย็น (โคลด์
ร้ อยละ 1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ผิว BA (รายละเอียดตามบัญชี
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
แนบท้ ายประกาศ)
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm
7220.20.10-037/KGM 7220.20.10-080/KGM** ชนิดกลุม่ ออสเตนิติกโครเมียมผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7220.20.10-090/KGM** นิกเกิล-โมลิบดีนมั มีคาร์ บอนไม่
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
เกินร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและ
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
มีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
โดยน ้าหนักและมีโมลิบดินมั
รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ผิว 2D หรื อ 2B (รายละเอียด
ความกว้ างไม่เกิน 400
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
mm
มาตรการ
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7220.20.10-051/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
แผ่ นแถบที่มี
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ประชาชนจีน
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7220.20.10-040/KGM

7220.20.10-052/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm

7220.20.10-040/KGM

7220.20.10-054/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม ไม่ได้ ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm

7220.20.10-040/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

กลุม่ เฟอร์ ริติกมีคาร์ บอนไม่เกิน จีน
ร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก มีนกิ เกิล
น้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดยน ้าหนัก มี
โครเมียมน้ อยกว่าร้ อยละ 20 โดย
น ้าหนักและมีไทเทเนียมหรื อ
ไนโอเบียม หรื อไทเทเนียมผสม
ไนโอเบียมหรื อไนโอเบียมผสม
แทนทาลัมเป็ นองค์ประกอบ
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1 ขึ ้นไปโดย
น ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนักมี
นิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดย
น ้าหนัก มีโครเมียมน้ อยกว่า
ร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบ ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.02 โดย
น ้าหนักแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
1 โดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7220.20.10-055/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม ไม่ได้ ทามากไป
แผ่ นแถบที่มี
กว่ารีดเย็น (โคลด์
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ รี ดิวส์) เป็ นแผ่นแถบ
ชนิดฮู๊ปและสตริ ปที่มี
ประชาชนจีน
ความกว้ างไม่เกิน 400
mm
7220.20.90-032/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม มีความกว้ างน้ อย
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
มากไปกว่ารี ดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)
มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7220.20.10-040/KGM

7220.20.90-030/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มีคาร์ บอน
จีน
มากกว่าร้ อยละ 0.02 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก และมี
นิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดย
น ้าหนัก ผิว BA (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)

อื่นๆชนิดกลุม่ ออสเตนิติก
โครเมียม-นิกเกิล มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและ
มีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไป
โดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)

7220.20.90-033/KGM 7220.20.90-030/KGM อื่นๆชนิดกลุม่ ออสเตนิติก
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
โครเมียม-นิกเกิล มีคาร์ บอนไม่
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
เกินร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและ
สนิม มีความกว้ างน้ อย
มีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ 1 ขึ ้นไป
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
โดยน ้าหนัก ผิว BA (รายละเอียด
มากไปกว่ารี ดเย็น
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
(โคลด์รีดิวส์)
7220.20.90-037/KGM 7220.20.90-080/KGM** อื่นๆชนิดกลุม่ ออสเตนิติก
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
7220.20.90-090/KGM** โครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนมั มี
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.25 โดย
สนิม มีความกว้ างน้ อย
น ้าหนักและมีนิกเกิลตังแต่
้ ร้อยละ
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
1 ขึ ้นไปโดยน ้าหนักและมี
มากไปกว่ารี ดเย็น
โมลิบดินมั ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไปโดย
(โคลด์รีดิวส์)
น ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7220.20.90-051/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม มีความกว้ างน้ อย
แผ่ นแถบที่มี
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ มากไปกว่ารี ดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7220.20.90-040/KGM

7220.20.90-052/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม มีความกว้ างน้ อย
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
มากไปกว่ารี ดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)

7220.20.90-040/KGM

7220.20.90-054/KGM
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม มีความกว้ างน้ อย
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
มากไปกว่ารี ดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)

7220.20.90-040/KGM

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

อื่นๆชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติกมี
จีน
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
กว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนัก และ
มีไทเทเนียมหรื อไนโอเบียมหรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มี
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดย
น ้าหนัก มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ
1 โดยน ้าหนัก มีโครเมียมน้ อย
กว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักและมี
ไทเทเนียมหรื อไนโอเบียม หรื อ
ไทเทเนียมผสมไนโอเบียมหรื อ
ไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็ น
องค์ประกอบ ตังแต่
้ ร้อยละ 0.1
ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก ผิว BA
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
อื่นๆชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก
มีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1 โดย
น ้าหนัก ผิว 2D หรื อ 2B
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 24/35 7220.20.90-055/KGM
เหล็กกล้ าไร้
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทา
สนิมรีดเย็นชนิด ด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
ม้ วน แผ่ นและ สนิม มีความกว้ างน้ อย
แผ่ นแถบที่มี
กว่า 600 mm ไม่ได้ ทา
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ มากไปกว่ารี ดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7220.20.90-040/KGM

AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

7209.15.00-011/KGM

7209.15.00-011/KGM

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติดไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความกว้ างเกิน 1550
mm มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไป ไม่ผา่ นการอบอ่อน

7209.15.00-013/KGM

7209.15.00-013/KGM

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่ไม่เกิน 1550 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่
ไม่เกิน 3.2 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

อื่นๆ ชนิดกลุม่ เฟอร์ ริติก มี
จีน
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.02
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดยน ้าหนัก
และมีนิกเกิลน้ อยกว่าร้ อยละ 1
โดยน ้าหนัก ผิว BA (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-021/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-021/KGM

7209.15.00-022/KGM

7209.15.00-022/KGM

7209.15.00-023/KGM

7209.15.00-023/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิว
ตัน/ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01โดยน ้าหนัก มีความ
หนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปและมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิว
ตัน/ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอน ตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-024/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-024/KGM

7209.15.00-031/KGM

7209.15.00-031/KGM

7209.15.00-032/KGM

7209.15.00-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิว
ตัน/ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.1 โดยน ้าหนัก มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักมีความหนาตังแต่
้ 3
mm ขึ ้นไปและมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรือไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3
mm ขึ ้นไปและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-033/KGM

7209.15.00-034/KGM

7209.15.00-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-035/KGM

7209.15.00-036/KGM

7209.15.00-036/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไปและมีความกว้ างเกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18โดย
น ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไปและมีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน

61

มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-041/KGM

7209.15.00-042/KGM

7209.15.00-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 590 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10โดยน ้าหนัก มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 590 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-043/KGM

7209.15.00-044/KGM

7209.15.00-044/KGM

7209.15.00-051/KGM

7209.15.00-051/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทารี ดทาด้ วย - จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความต้ านทาน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไปและมีความกว้ างเกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความต้ านทานแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 590 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3 mm
ขึ ้นไปและมีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรือไม่
เคลือบ มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ
0.25 โดยน ้าหนักมีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.15.00-052/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.15.00-052/KGM

7209.16.00-011/KGM

7209.16.90-011/KGM

7209.16.00-012/KGM

7209.16.10-010/KGM
7209.16.90-012/KGM

7209.16.00-021/KGM

7209.16.90-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบมีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ
0.25 โดยน ้าหนัก มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm และมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรือไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.10-021/KGM
7209.16.90-022/KGM

7209.16.00-023/KGM

7209.16.90-023/KGM

7209.16.00-024/KGM

7209.16.10-022/KGM
7209.16.90-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรือไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก และ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.90-031/KGM

7209.16.00-032/KGM

7209.16.10-031/KGM
7209.16.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 และมีความกว้ าง
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ทีม่ ีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 และมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.90-033/KGM

7209.16.00-034/KGM

7209.16.10-032/KGM
7209.16.90-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.90-035/KGM

7209.16.00-036/KGM

7209.16.10-033/KGM
7209.16.90-036/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.90-041/KGM

7209.16.00-042/KGM

7209.16.10-041/KGM
7209.16.90-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.90-043/KGM

7209.16.00-044/KGM

7209.16.10-042/KGM
7209.16.90-044/KGM

7209.16.00-051/KGM

7209.16.90-051/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนมากกว่าร้ อย
ละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือเป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติดไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีความ
ต้ านทานแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะ
พาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.)แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนมากกว่าร้ อย
ละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรือไม่
เคลือบที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.25โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.16.00-052/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.16.10-051/KGM
7209.16.90-052/KGM

7209.17.00-011/KGM

7209.17.90-011/KGM

7209.17.00-012/KGM

7209.17.10-011/KGM
7209.17.90-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทามากไปกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบที่มีความหนาเกิน 1 mm
แต่น้อยกว่า 3 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.25โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ความหนาตังแต่
้ 0.5 mm
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.01โดยน ้าหนัก
มีความกว้ างเกิน 1550 mm ไม่
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ความหนาตังแต่
้ 0.5 mm
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.01โดยน ้าหนัก
ไม่ผา่ นการอบอ่อน มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-013/KGM

7209.17.00-014/KGM

7209.17.10-012/KGM
7209.17.90-014/KGM

7209.17.00-015/KGM

7209.17.90-015/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความหนาตังแต่
้ 0.5
mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ มีความหนาตังแต่
้ 0.5
mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 0.10 โดยน ้าหนักไม่ผา่ นการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ความหนาตังแต่
้ 0.5 mm
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มีความ
กว้ างเกิน 1550 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.18 โดยน ้าหนัก ไม่ผา่ น
การอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-016/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.10-013/KGM
7209.17.90-016/KGM

7209.17.00-017/KGM

7209.17.10-014/KGM
7209.17.90-017/KGM

7209.17.00-021/KGM

7209.17.90-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็ก
- จีน
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ นม้ วน
- เวียดนาม
ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์ - ไต้ หวัน
รี ดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ความหนาตังแต่
้ 0.5 mm
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.18 โดยน ้าหนัก ไม่ผา่ น
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18 แต่น้อย
กว่าร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก ไม่
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340เม
กะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.10-021/KGM
7209.17.90-022/KGM

7209.17.00-023/KGM

7209.17.90-023/KGM

7209.17.00-024/KGM

7209.17.10-022/KGM
7209.17.90-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm มีความต้ านแรง
ดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340เม
กะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm มีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนักผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-031/KGM

7209.17.00-032/KGM

7209.17.10-031/KGM
7209.17.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm มี
ความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-033/KGM

7209.17.00-034/KGM

7209.17.10-032/KGM
7209.17.90-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูงมีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า
440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.ม
ม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูงมีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ0.10 โดยน ้าหนัก
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-035/KGM

7209.17.00-036/KGM

7209.17.10-033/KGM
7209.17.90-036/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูงมีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า
440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.ม
ม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ0.18 โดย
น ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-041/KGM

7209.17.00-042/KGM

7209.17.10-041/KGM
7209.17.90-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างเกิน 1550 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า
590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.ม
ม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ0.10 โดย
น ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 1550 mm เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ0.10 โดยน ้าหนัก
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-043/KGM

7209.17.00-044/KGM

7209.17.10-042/KGM
7209.17.90-044/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm
เป็ นเหล็กความต้ านแรงดึงสูงมี
ความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.18 โดยน ้าหนัก มีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm
เป็ นเหล็กความต้ านแรงดึงสูง มี
ความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.18 โดยน ้าหนัก มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน

79

มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-051/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.90-051/KGM

7209.17.00-052/KGM

7209.17.10-051/KGM
7209.17.90-052/KGM

7209.17.00-061/KGM

7209.17.90-061/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm ที่
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1mm ที่
มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm
เหล็กน็อนโอเรี ยนเต็ดอิเล็กทริกที่
มีซิลคิ อนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.17.00-062/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.17.10-060/KGM
7209.17.90-062/KGM

7209.18.91-011/KGM

7209.18.91-011/KGM

7209.18.91-012/KGM

7209.18.91-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1mm
เหล็กน็อนโอเรี ยนเต็ดอิเล็กทริกที่
มีซิลคิ อนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่ ม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า ที่มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก
มีความกว้ างเกิน 1550 mm ไม่
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.14 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 0.17
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 800 mm
ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 mm และ
มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6
โดยน ้าหนัก ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.91-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.91-013/KGM

7209.18.91-021/KGM

7209.18.91-021/KGM

7209.18.91-022/KGM

7209.18.91-022/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า
800mm มีความหนาตังแต่
้ 0.14
mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 0.17 mm
และมีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.6 โดยน ้าหนัก ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่ามีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.01 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า มีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.91-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.91-031/KGM

7209.18.91-032/KGM

7209.18.91-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา0.17
mm หรื อน้ อยกว่า เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก มีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.91-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.91-033/KGM

7209.18.99-011/KGM

7209.18.99-011/KGM

7209.18.99-012/KGM

7209.18.99-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.01 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
เกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่ ม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.01 โดยน ้าหนักมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 800 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน
1550 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-013/KGM

7209.18.99-014/KGM

7209.18.99-014/KGM

7209.18.99-015/KGM

7209.18.99-015/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.01 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 800 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างเกิน
1550 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
800 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-016/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-016/KGM

7209.18.99-017/KGM

7209.18.99-017/KGM

7209.18.99-018/KGM

7209.18.99-018/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 800
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.10 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างเกิน
1550 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.10 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
800 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-019/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-019/KGM

7209.18.99-020/KGM

7209.18.99-020/KGM

7209.18.99-021/KGM

7209.18.99-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.10 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 800
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ
0.25 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
เกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ
0.25 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 800 mm แต่ไม่เกิน1550
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-022/KGM

7209.18.99-026/KGM

7209.18.99-026/KGM

7209.18.99-027/KGM

7209.18.99-027/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ
0.25 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 800 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา
มากกว่า 0.17 mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 0.2 mm มีความกว้ างตังแต่
้
800 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนา
มากกว่า 0.17 mm แต่น้อยกว่า
0.2 mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 800 mm ไม่
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-031/KGM

7209.18.99-032/KGM

7209.18.99-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีความต้ านแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล(นิว
ตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก มีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีความต้ านแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-033/KGM

7209.18.99-034/KGM

7209.18.99-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีความต้ านแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์ )ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีความต้ านแรงดึง
น้ อยกว่า 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-041/KGM

7209.18.99-042/KGM

7209.18.99-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูงมีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-043/KGM

7209.18.99-044/KGM

7209.18.99-044/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูงมีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-045/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-045/KGM

7209.18.99-051/KGM

7209.18.99-051/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก และมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล(นิวตัน/ตร.มม). มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-052/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-052/KGM

7209.18.99-053/KGM

7209.18.99-053/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 เป็ นเหล็กความต้ านแรง
ดึงสูง มีความต้ านแรงดึงตังแต่
้
440เมกะพาสคัล(นิวตัน/ตร.มม.)
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม). มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก และมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.18.99-061/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.18.99-061/KGM

7209.18.99-062/KGM

7209.18.99-062/KGM

7209.18.99-072/KGM

7209.18.99-072/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
- เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างเกิน1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm เป็ นเหล็กน็อน
โอเรี ยนเต็ดอิเล็กทริ กที่มซี ิลคิ อน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-011/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-011/KGM

7209.25.00-013/KGM

7209.25.00-013/KGM

7209.25.00-021/KGM

7209.25.00-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปมีความกว้ าง
เกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 3.2
mm มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3mm ขึ ้นไปมีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ0.01โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-022/KGM

7209.25.00-023/KGM

7209.25.00-023/KGM

7209.25.00-024/KGM

7209.25.00-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป มีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.01 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป มีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างเกิน 1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไปมีความต้ าน
แรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-031/KGM

7209.25.00-032/KGM

7209.25.00-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01โดยน ้าหนักและมี
ความกว้ างเกิน 1550 mm ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-033/KGM

7209.25.00-034/KGM

7209.25.00-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-035/KGM

7209.25.00-036/KGM

7209.25.00-036/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-041/KGM

7209.25.00-042/KGM

7209.25.00-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.)ที่มคี าร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-043/KGM

7209.25.00-044/KGM

7209.25.00-044/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3mm ขึ ้นไป เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.25.00-051/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.25.00-051/KGM

7209.25.00-052/KGM

7209.25.00-052/KGM

7209.26.00-011/KGM

7209.26.90-011/KGM

7209.26.00-012/KGM

7209.26.10-010/KGM
7209.26.90-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 0.25 โดย
น ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักและมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ความ
กว้ างเกิน 1550 mm ไม่ผา่ นการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-021/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.90-021/KGM

7209.26.00-022/KGM

7209.26.10-021/KGM
7209.26.90-022/KGM

7209.26.00-023/KGM

7209.26.90-023/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-024/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-022/KGM
7209.26.90-024/KGM

7209.26.00-031/KGM

7209.26.90-031/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-032/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-031KGM
7209.26.90-032/KGM

7209.26.00-033/KGM

7209.26.90-033/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อย
ละ 0.10 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm ผ่านการอบ
อ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-034/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-032/KGM
7209.26.90-034/KGM

7209.26.00-035/KGM

7209.26.90-035/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm เป็ น
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-036/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-033/KGM
7209.26.90-036/KGM

7209.26.00-041/KGM

7209.26.90-041/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 440
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก และมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-042/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-041/KGM
7209.26.90-042/KGM

7209.26.00-043/KGM

7209.26.90-043/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนักและ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.26.00-044/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.26.10-042KGM
7209.26.90-044/KGM

7209.26.00-051/KGM

7209.26.90-051/KGM

7209.26.00-052/KGM

7209.26.10-051/KGM
7209.26.90-052/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน เป็ นเหล็กความต้ าน
แรงดึงสูง มีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.18 ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-011/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-011/KGM

7209.27.00-012/KGM

7209.27.10-011/KGM
7209.27.90-012/KGM

7209.27.00-013/KGM

7209.27.90-013/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนักและ
มีความกว้ างเกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-014/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.10-012/KGM
7209.27.90-014/KGM

7209.27.00-015/KGM

7209.27.90-015/KGM

7209.27.00-016/KGM

7209.27.10-013/KGM
7209.27.90-016/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนักและ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-017/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.10-014/KGM
7209.27.90-017/KGM

7209.27.00-021/KGM

7209.27.90-021/KGM

7209.27.00-022/KGM

7209.27.10-021/KGM
7209.27.90-022/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 โดย
น ้าหนักและมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน มีความ
ต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และมีความกว้ างเกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน มีความ
ต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-023/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-023/KGM

7209.27.00-024/KGM

7209.27.10-022/KGM
7209.27.90-024/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน มีความ
ต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน มีความ
ต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ที่มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-031/KGM

7209.27.00-032/KGM

7209.27.10-031/KGM
7209.27.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm

115

มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-033/KGM

7209.27.00-034/KGM

7209.27.10-032/KGM
7209.27.90-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนักและมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม. ) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-035/KGM

7209.27.00-036/KGM

7209.27.10-033/KGM
7209.27.90-036/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 440 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-041/KGM

7209.27.00-042/KGM

7209.27.10-041/KGM
7209.27.90-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูง มีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-043/KGM

7209.27.00-044/KGM

7209.27.10-042/KGM
7209.27.90-044/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน เป็ นเหล็ก
ความต้ านแรงดึงสูงมีความต้ าน
แรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อย
กว่า 590 เมกะพาสคัล (นิวตัน/
ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.18 โดยน ้าหนัก และมีความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน
1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-051/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.90-051/KGM

7209.27.00-052/KGM

7209.27.10-051/KGM
7209.27.90-052/KGM

7209.27.00-061/KGM

7209.27.90-061/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักและมีความกว้ างเกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm ผ่านการอบอ่อน ที่มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm เป็ นเหล็กน็อนโอเรี ยน
เต็ดอิเล็กทริ ก ที่มีซิลกิ อนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนักและ
มีความกว้ างเกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.27.00-062/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.27.10-060/KGM
7209.27.90-062/KGM

7209.28.10-011/KGM

7209.28.10-011/KGM

7209.28.10-012/KGM

7209.28.10-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1
mm เป็ นเหล็กน็อนโอเรียน
เต็ดอิเล็กทริ ก ที่มีซิลกิ อนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนักและ
มีความหนา 0.17 mm หรื อน้ อย
กว่า ไม่ผา่ นการอบอ่อน มีความ
กว้ างเกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนักและ
มีความหนาตังแต่
้ 0.14 mm ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกิน 0.17 mm ไม่ผา่ น
การอบอ่อน มีความกว้ างตังแต่
้
800 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1550
mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.10-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.10-013/KGM

7209.28.10-021/KGM

7209.28.10-021/KGM

7209.28.10-022/KGM

7209.28.10-022/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนักและ
มีความหนาตังแต่
้ 0.14 mm ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกิน 0.17 mm ไม่ผา่ น
การอบอ่อน มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 800 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่ไม่เกิน 1550 mm
และมีความหนา 0.17 mm หรื อ
น้ อยกว่า
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่
ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และมีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm และมีความ
หนา 0.17 mm หรื อน้ อยกว่า
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.10-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.10-031/KGM

7209.28.10-032/KGM

7209.28.10-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า ผ่านการอบ
อ่อน เป็ นเหล็กความต้ านแรงดึง
สูง มีความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนักและ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า ผ่านการอบ
อ่อน เป็ นเหล็กความต้ านแรงดึง
สูงมีความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.10-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.10-033/KGM

7209.28.90-011/KGM

7209.28.90-011/KGM

7209.28.90-012/KGM

7209.28.90-012/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ มีความหนา 0.17
mm หรื อน้ อยกว่า ผ่านการอบ
อ่อน เป็ นเหล็กความต้ านแรงดึง
สูงมีความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่า 440 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.18 โดยน ้าหนัก และมี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างเกิน
1550 mm และมีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
800 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 1550
mm และมีความหนาตังแต่
้ 0.2
mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-013/KGM

7209.28.90-014/KGM

7209.28.90-014/KGM

7209.28.90-015/KGM

7209.28.90-015/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 800 mm
และมีความหนาตังแต่
้ 0.2 mm
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01
ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างเกิน 1550
mm และมีความหนาตังแต่
้ 0.2
mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01
ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้ 800
mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 mm
และมีความหนาตังแต่
้ 0.2 mm
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-016/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-016/KGM

7209.28.90-017/KGM

7209.28.90-017/KGM

7209.28.90-018/KGM

7209.28.90-018/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ทีไ่ ม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01
ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 800 mm และมี
ความหนาตังแต่
้ 0.2 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 0.5 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างเกิน 1550
mm และมีความหนาตังแต่
้ 0.2
mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้ 800
mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1550 mm
และมีความหนาตังแต่
้ 0.2 mm
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-019/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-019/KGM

7209.28.90-020/KGM

7209.28.90-020/KGM

7209.28.90-021/KGM

7209.28.90-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.10
ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้ 600
mm แต่น้อยกว่า 800 mm และมี
ความหนาตังแต่
้ 0.2 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 0.5 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักมีความกว้ างเกิน
1550 mm และมีความหนาตังแต่
้
0.2 mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5
mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักมีความกว้ างตังแต่
้
800 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1550
mm และมีความหนาตังแต่
้ 0.2
mm ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-022/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-022/KGM

7209.28.90-026/KGM

7209.28.90-026/KGM

7209.28.90-027/KGM

7209.28.90-027/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ที่มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก มีความกว้ างตังแต่
้
600 mm แต่น้อยกว่า 800 mm
และมีความหนาตังแต่
้ 0.2 mm
ขึ ้นไปแต่น้อยกว่า 0.5 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
มีความกว้ างตังแต่
้ 800 mm ขึ ้น
ไป แต่ไม่เกิน 1550 mm และมี
ความหนามากกว่า 0.17 mm ขึ ้น
ไปแต่น้อยกว่า 0.2 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ไม่ผา่ นการอบอ่อน
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
น้ อยกว่า 800 mm และมีความ
หนามากกว่า 0.17 mm ขึ ้นไปแต่
น้ อยกว่า 0.2 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-031/KGM

7209.28.90-032/KGM

7209.28.90-032/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และความกว้ างเกิน
1550 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01
โดยน ้าหนัก และความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-033/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-033/KGM

7209.28.90-034/KGM

7209.28.90-034/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และความกว้ างเกิน 1550 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
ความต้ านแรงดึงน้ อยกว่า 340
เมกะพาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ทีม่ ี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.01 แต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก
และความกว้ างตังแต่
้ 600 mm
แต่ไม่เกิน 1550 mm
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ าย
ประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-041/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-041/KGM

7209.28.90-042/KGM

7209.28.90-042/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และความกว้ าง
เกิน 1550 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-043/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-043/KGM

7209.28.90-051/KGM

7209.28.90-051/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 340 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 440 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.18 โดยน ้าหนัก และ
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และความกว้ าง
เกิน 1550 mm (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-052/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-052/KGM

7209.28.90-053/KGM

7209.28.90-053/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูง มีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม. ) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้
ร้ อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.10 โดยน ้าหนัก และความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติดไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า 0.5 mm ผ่านการอบอ่อน
เหล็กความต้ านแรงดึงสูงมีความ
ต้ านแรงดึงตังแต่
้ 440 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม. ) ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 590 เมกะพาสคัล (นิว
ตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.18 โดยน ้าหนักและ
ความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่
เกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-061/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-061/KGM

7209.28.90-062/KGM

7209.28.90-062/KGM

7209.28.90-071/KGM

7209.28.90-071/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักและความกว้ างเกิน
1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm ผ่านการอบอ่อน มี
คาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ 0.18
ขึ ้นไป แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนักและมีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm แต่ไม่เกิน 1550
mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm เหล็กน็อนโอเรี ยน
เต็ดอิเล็กทริ ก ที่มีซิลคิ อนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และ
ความกว้ างเกิน 1550 mm
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7209.28.90-072/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7209.28.90-072/KGM

7211.23.20-012/KGM

7211.23.20-012/KGM

7211.23.20-013/KGM

7211.23.20-013/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ไม่เป็ น - เวียดนาม
ม้ วน ไม่ได้ ทาไปมากกว่ารีดเย็น - ไต้ หวัน
(โคลด์รีดิวส์) ที่ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ
หรื อไม่เคลือบ ที่มีความหนาน้ อย
กว่า0.5 mm เหล็กน็อนโอเรี ยน
เต็ดอิเล็กทริ ก ที่มีซิลคิ อนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก และ
มีความกว้ างตังแต่
้ 600 mm แต่
ไม่เกิน 1550 mm
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ0.25 โดยน ้าหนัก ชนิด
เป็ นแถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm มี
ความหนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป แต่
ไม่เกิน 3.2 mm ไม่ผา่ นการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ0.25 โดยน ้าหนัก ชนิด
เป็ นแถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มี
ความกว้ างไม่เกิน 400 mm มี
ความหนาเกิน 1mm แต่น้อย
กว่า 3 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.20-014/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.20-014/KGM

7211.23.20-015/KGM

7211.23.20-015/KGM

7211.23.20-021/KGM

7211.23.20-021/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 0.25 โดยน ้าหนัก ชนิดเป็ น
แถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มีความ
กว้ างไม่เกิน 400 mm มีความ
หนาตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 1 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 0.25โดยน ้าหนักชนิดเป็ นแถบ
ชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มคี วามกว้ าง
ไม่เกิน 400mm มีความหนา
มากกว่า 0.17mm ขึ ้นไปแต่น้อย
กว่า 0.5 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 0.25 โดยน ้าหนัก ชนิดเป็ น
แถบชนิดฮู้ปและสตริ ปที่มีความ
กว้ างไม่เกิน 400mm เหล็กความ
ต้ านแรงดึงสูงมีความต้ านแรงดึง
ตังแต่
้ 390 เมกะพาลคัล(นิวตัน/
ตร.มม.) ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 590
เมกะพาลคัล(นิวตัน/ตร.มม.)
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.20-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.20-031/KGM

7211.23.20-042/KGM

7211.23.20-042/KGM

7211.23.20-043/KGM

7211.23.20-043/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ
0.01 โดยน ้าหนักผ่านการอบอ่อน
(ยกเว้ นที่มคี วามหนาน้ อยกว่า
0.17 mm)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.15 โดยน ้าหนักมีความหนา
ตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.15 โดยน ้าหนักมีความหนาเกิน
1 mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่าน
การอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.20-044/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.20-044/KGM

7211.23.20-045/KGM

7211.23.20-045/KGM

7211.23.20-051/KGM

7211.23.20-051/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.15 โดยน ้าหนักมีความหนา
ตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน1
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไป แต่ไม่เกินร้ อยละ
0.15 โดยน ้าหนักมีความหนา
มากกว่า 0.17 mm ขึ ้นไป แต่
น้ อยกว่า 0.5 mm ผ่านการอบ
อ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ชนิดเป็ นแถบชนิดฮู้ปและ
สตริ ปที่มีความกว้ างไม่เกิน 400
mm มีคาร์ บอนมากกว่าร้ อยละ
0.15 โดยน ้าหนัก ผ่านการอบ
อ่อน
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.30-011/KGM

AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน
7211.23.30-021/KGM

7211.23.30-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.30-011/KGM

7211.23.30-021/KGM

7211.23.30-031/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาตังแต่
้ 0.14 mm ขึ ้นไปแต่ไม่
เกิน 0.17mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
ไม่ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เป็ นเหล็กต้ านแรงดึงสูง มี
ความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 390 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.) ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาสคัล
(นิวตัน/ตร.มม.) ที่มีคาร์ บอนน้ อย
กว่าร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักมี
ความหนาไม่เกิน 0.17 mm ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.01 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาไม่เกิน 0.17 mm ผ่านการ
อบอ่อน
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.30-041/KGM

AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน
7211.23.90-012/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.30-041/KGM

7211.23.90-012/KGM

7211.23.90-013/KGM

7211.23.90-013/KGM

7211.23.90-014/KGM

7211.23.90-014/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15
โดยน ้าหนัก มีความหนาไม่เกิน
0.17 mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาตังแต่
้ 3 mm ขึ ้นไป แต่ไม่
เกิน 3.2 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนักมีความ
หนาเกิน 1 mm แต่น้อยกว่า 3
mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก มีความ
หนาตังแต่
้ 0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่
เกิน 1 mm ไม่ผา่ นการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.90-015/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.90-015/KGM

7211.23.90-021/KGM

7211.23.90-021/KGM

7211.23.90-031/KGM

7211.23.90-031/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.25 โดยน ้าหนัก มีความ
หนามากกว่า 0.17 mm ขึ ้นไป
แต่น้อยกว่า 0.5 mm ไม่ผา่ นการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เหล็กต้ านแรงดึงสูง มี
ความต้ านแรงดึงตังแต่
้ 390 เมกะ
พาสคัล (นิวตัน/ตร.มม.เมตร) ขึ ้น
ไป แต่น้อยกว่า 590 เมกะพาส
คัล (นิวตัน/ตร.มม.เมตร) ที่มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก ผ่านการอบอ่อน
(ยกเว้ นที่มคี วามหนามากกว่า 3
mm หรื อที่มีความหนาน้ อยกว่า
0.39 mm) (รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ ายประกาศ)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ทีม่ ีคาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อย
ละ 0.01 โดยน ้าหนัก ผ่านการอบ
อ่อน (ยกเว้ นที่มคี วามหนาน้ อย
กว่า 0.17 mm) (รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศ)
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.90-042/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.90-042/KGM

7211.23.90-043/KGM

7211.23.90-043/KGM

7211.23.90-044/KGM

7211.23.90-044/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
- ไต้ หวัน
ไม่ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15
โดยน ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้ 3
mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 3.2 mm
ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15
โดยน ้าหนัก มีความหนาเกิน 1
mm แต่น้อยกว่า 3 mm ผ่านการ
อบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15
โดยน ้าหนัก มีความหนาตังแต่
้
0.5 mm ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 1 mm
ผ่านการอบอ่อน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7211.23.90-045/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7211.23.90-045/KGM

7211.23.90-051/KGM

7211.23.90-051/KGM

7211.23.90-061/KGM

7211.23.90-061/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
- จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
- เวียดนาม
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mmไม่ - ไต้ หวัน
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ ที่มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.01 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.15
โดยน ้าหนัก มีความหนามากกว่า
0.17 mm ขึ ้นไป แต่น้อยกว่า 0.5
mm ผ่านการอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm ไม่
ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบที่มีคาร์ บอนมากกว่า
ร้ อยละ 0.15 โดยน ้าหนัก ผ่าน
การอบอ่อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ความกว้ างน้ อยกว่า 600 mm
ไม่ทาไปมากกว่ารี ดเย็น (โคลด์
รี ดิวส์) ไม่ห้ มุ ติด ไม่ชบุ หรื อไม่
เคลือบ เหล็กน็อนโอเรี ยน
เต็ดอิเล็กทริ กที่มซี ิลคิ อนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก มี
คาร์ บอนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.25
โดยน ้าหนัก

143

มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.50.90-011/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจืออื่นๆ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปอืน่ ๆ ไม่ได้
ทามากกว่ารี ดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
เจือโบรอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.0008
ขึ ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ

ประเทศกาเนิด
- จีน
- เวียดนาม
- ไต้ หวัน
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มาตรการ
AD/CVD 25/35
เหล็กแผ่ นรีด
เย็นชนิดเป็ น
ม้ วนและไม่ เป็ น
ม้ วนที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
เวียดนามและ
ไต้ หวัน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7225.50.90-012/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วย
เหล็กกล้ าเจืออื่นๆ มีความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไปอืน่ ๆ ไม่ได้
ทามากกว่ารี ดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
เจือโครเมียมตังแต่
้ ร้อยละ 0.3
ขึ ้นไป โดยไม่มีการเจือธาตุอื่นๆ

ประเทศกาเนิด
- จีน
- เวียดนาม
- ไต้ หวัน
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มาตรการ
AD/CVD 26/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนสูง
รวมถึงเหล็ก
ลวดคาร์ บอนสูง
ที่เจือธาตุอ่ ืน ที่
มีแหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7213.91.90-021/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7213.91.90-021/KGM

7213.91.90-022/KGM

7213.91.90-022/KGM

7213.91.90-030/KGM

7213.91.90-030/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กลวดคาร์ บอนสูงทาด้ วย
จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.75 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.80 โดยน ้าหนักและมี
แมงกานีสไม่เกินร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนสูงทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.80 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.85 โดยน ้าหนักและมี
แมงกานีสไม่เกินร้ อยละ 0.6 โดย
น ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนสูงทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.75 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.80 โดยน ้าหนักและมี
แมงกานีสมากกว่าร้ อยละ 0.60
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.90 โดย
น ้าหนัก
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มาตรการ
AD/CVD 26/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนสูง
รวมถึงเหล็ก
ลวดคาร์ บอนสูง
ที่เจือธาตุอ่ ืน ที่
มีแหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7213.91.90-031/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7213.91.90-031/KGM

7213.91.90-090/KGM

7213.91.90-090/KGM

7227.90.00-014/KGM

7227.90.00-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กลวดคาร์ บอนสูงทาด้ วย
จีน
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.80 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.85 โดยน ้าหนักและมี
แมงกานีสมากกว่าร้ อยละ 0.60
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 0.90 โดย
น ้าหนัก
อื่นๆของเหล็กลวดคาร์ บอนสูงทา
ด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.76 แต่ไม่เกิน
0.92 โดยน ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนสูงทาด้ วย
เหล็กหรื อเหล็กกล้ าเจืออื่นๆ มี
ลักษณะเป็ นท่อนและเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.81ขึ ้นไปแต่ไม่
เกินร้ อยละ 0.85 โดยน ้าหนักและ
มีแมงกานีสตังแต่
้ ร้อยละ 0.60
ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.90 โดย
น ้าหนัก และมีโครเมียมตังแต่
้
ร้ อยละ 0.3 ขึ ้นไปโดยน ้าหนัก
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7227.90.00-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7227.90.00-090/KGM

AD/CVD 27/35 7213.91.20-000/KGM
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่า
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่าที่
เจือธาตุอ่ นื
เหล็กลวด
คาร์ บอนสาหรับ
งานยา้ หัวและ
งานทุบขึน้ รูป
เย็นและเหล็ก
ลวดคาร์ บอน
สาหรับงานยา้
หัวและงานทุบ 7213.91.90-010/KGM
ขึน้ รูปเย็นที่เจือ
ธาตุอ่ นื ที่มี
แหล่ งกาเนิด
จาก จีน

7213.91.20-000/KGM

มาตรการ
AD/CVD 26/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนสูง
รวมถึงเหล็ก
ลวดคาร์ บอนสูง
ที่เจือธาตุอ่ ืน ที่
มีแหล่ งกาเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เงื่อนไขการควบคุม

อื่นๆของ เหล็กลวดคาร์ บอนสูง จีน
ทาด้ วยเหล็กหรื อเหล็กกล้ าเจือ
อื่นๆ มีลกั ษณะเป็ นท่อนและเส้ น
ที่ได้ จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วน
อย่างไม่เป็ นระเบียบ มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลมวัด
เส้ นผ่าศูนย์กลางได้ น้อยกว่า 14
mm มีคาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ
0.76 แต่ไม่เกิน 0.92 โดยน ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มีลกั ษณะ จีน
เป็ นท่อนและเส้ นที่ได้ จากการรี ด
ร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14mm ชนิดที่ใช้
สาหรับเสริ มแรงคอนกรี ต (รี บาร์ )
มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.29
โดยน ้าหนัก

7213.91.90-010/KGM

ประเทศกาเนิด

เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14mm มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.06 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ0.06 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่เกิน
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7213.91.90-011/KGM

AD/CVD 27/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่า
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่าที่
เจือธาตุอ่ นื
เหล็กลวด
คาร์ บอนสาหรับ
งานยา้ หัวและ
งานทุบขึน้ รูป
เย็นและเหล็ก
ลวดคาร์ บอน
สาหรับงานยา้
หัวและงานทุบ 7213.91.90-012/KGM
ขึน้ รูปเย็นที่เจือ
ธาตุอ่ นื ที่มี
แหล่ งกาเนิด
จาก จีน

7213.91.90-013/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7213.91.90-011/KGM

7213.91.90-012/KGM

7213.91.90-013/KGM

เงื่อนไขการควบคุม
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.06 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.2 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่เกิน
ร้ อยละ0.02 โดยน ้าหนัก
ของเหล็กลวดคาร์ บอนต่า ที่มี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.18 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.2 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่เกิน
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.18 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.40 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.2 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่เกิน
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก

ประเทศกาเนิด
จีน
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012
7213.91.90-033/KGM

AD/CVD 27/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่า
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่าที่
เจือธาตุอ่ นื
เหล็กลวด
คาร์ บอนสาหรับ
งานยา้ หัวและ
งานทุบขึน้ รูป
เย็นและเหล็ก
ลวดคาร์ บอน
สาหรับงานยา้
7213.91.90-034/KGM
หัวและงานทุบ
ขึน้ รูปเย็นที่เจือ
ธาตุอ่ นื ที่มี
แหล่ งกาเนิด
จาก จีน

7213.91.90-035/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
7213.91.90-033/KGM

7213.91.90-034/KGM

7213.91.90-035/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มี
จีน
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.10 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.15 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มีลกั ษณะ
เป็ นท่อน และเส้ นที่ได้ จากการรี ด
ร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอน
มากกว่าร้ อยละ 0.15 แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ0.23 โดยน ้าหนัก มี
ซิลกิ อนไม่เกินร้ อยละ 0.10 โดย
น ้าหนัก มีอะลูมเิ นียมไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.02 โดยน ้าหนัก
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
7213.91.90-090/KGM 7213.91.90-090/KGM

AD/CVD 27/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่า
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่าที่
เจือธาตุอ่ นื
เหล็กลวด
คาร์ บอนสาหรับ
งานยา้ หัวและ
งานทุบขึน้ รูป
7213.99.20-000/KGM 7213.99.20-000/KGM
เย็นและเหล็ก
ลวดคาร์ บอน
สาหรับงานยา้
หัวและงานทุบ
ขึน้ รูปเย็นที่เจือ
ธาตุอ่ นื ที่มี
แหล่ งกาเนิด
จาก จีน

7213.99.90-000/KGM 7213.99.90-000/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มีลกั ษณะ จีน
เป็ นท่อน และเส้ นที่ได้ จากการรี ด
ร้ อนขดเป็ นม้ วนอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ น้อยกว่า 14 mm มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.29 โดยน ้าหนักอื่นๆ
เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มีลกั ษณะ
เป็ นท่อนและเส้ นที่ได้ จากการรี ด
ร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลมวัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ 14 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 16
mm ชนิดทีใ่ ช้ สาหรับเสริ มแรง
คอนกรี ต (รี บาร์ ) มีคาร์ บอนไม่
เกินร้ อยละ 0.29 โดยน ้าหนัก
อื่นๆของเหล็กลวดคาร์ บอนต่าทีม่ ี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ มีภาคตัดขวาง
เป็ นวงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ได้ 14 mm ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 16
mm มีคาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ
0.29 โดยน ้าหนัก ชนิดอื่นๆ
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
7227.90.00-015/KGM 7227.90.00-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

AD/CVD 27/35
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่า
เหล็กลวด
คาร์ บอนต่าที่
เจือธาตุอ่ นื
เหล็กลวด
คาร์ บอนสาหรับ
งานยา้ หัวและ
งานทุบขึน้ รูป
เย็นและเหล็ก
ลวดคาร์ บอน
สาหรับงานยา้
หัวและงานทุบ 7227.90.00-090/KGM 7227.90.00-010/KGM
ขึน้ รูปเย็นที่เจือ
7227.90.00-011/KGM
ธาตุอ่ นื ที่มี
7227.90.00-012/KGM
แหล่ งกาเนิด
7227.90.00-090/KGM
จาก จีน

เหล็กลวดคาร์ บอนตา่ ที่มีลกั ษณะ จีน
เป็ นท่อนและเส้ นที่ได้ จากการรี ด
ร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่างไม่เป็ น
ระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าเจือ มีภาคตัดขวางเป็ น
วงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลางได้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 16 mm มี
คาร์ บอนตังแต่
้ ร้อยละ 0.06 ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกินร้ อยละ 0.18 โดย
น ้าหนัก และมีโบรอนตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.0008 ขึ ้นไปแต่ไม่เกินร้ อย
ละ 0.004 โดยน ้าหนัก
อื่นๆของเหล็กลวดคาร์ บอนต่าทีม่ ี
ลักษณะเป็ นท่อน และเส้ นที่ได้
จากการรี ดร้ อน ขดเป็ นม้ วนอย่าง
ไม่เป็ นระเบียบ ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าเจือ มีภาคตัดขวางเป็ น
วงกลม วัดเส้ นผ่าศูนย์กลางได้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 16 mm มี
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.29 โดย
น ้าหนัก

AD/CVD 31/35
เหล็กรีดร้ อน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากสหพันธ์
บราซิล
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน
และสาธารณรัฐ
ตุรกี

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ ความกว้ าง
ตังแต่
้ 600 mm ขึ ้นไป ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนามากกว่า
1.8 mm แต่ไม่เกิน 13 mm

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

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 31/35 7208.36.00-011/KGM
เหล็กรีดร้ อน
7208.36.00-012/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7208.36.00-013/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน 7208.36.00-021/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7208.36.00-022/KGM
จากสหพันธ์
7208.36.00-023/KGM
บราซิล
7208.36.00-031/KGM
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน 7208.36.00-032/KGM
และสาธารณรัฐ 7208.36.00-033/KGM
ตุรกี
7208.36.00-041/KGM
7208.36.00-042/KGM
7208.36.00-043/KGM
7208.36.00-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.37.00-041/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

7208.38.00-041/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

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆ ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 31/35 7208.39.00-041/KGM
เหล็กรีดร้ อน
7208.39.00-042/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7208.39.00-043/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน 7208.39.00-051/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7208.39.00-052/KGM
จากสหพันธ์
7208.39.00-053/KGM
บราซิล
7208.39.00-071/KGM
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน 7208.39.00-072/KGM
และสาธารณรัฐ 7208.39.00-073/KGM
ตุรกี
7208.39.00-081/KGM
7208.39.00-082/KGM
7208.39.00-083/KGM
7208.39.00-090/KGM

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.40.00-020/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

7208.51.00-011/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

มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆ ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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พิกัด/รหัสสถิติ
2012
AD/CVD 31/35 7208.52.00-011/KGM
เหล็กรีดร้ อน
7208.52.00-012/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7208.52.00-013/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน 7208.52.00-021/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7208.52.00-022/KGM
จากสหพันธ์
7208.52.00-023/KGM
บราซิล
7208.52.00-031/KGM
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน 7208.52.00-032/KGM
และสาธารณรัฐ 7208.52.00-033/KGM
ตุรกี
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

7208.54.00-011/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

7208.54.90-011/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

มาตรการ

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

7208.90.00-010/KGM 7208.90.10-000/KGM**
7208.90.90-010/KGM
7208.90.00-090/KGM 7208.90.10-000/KGM**
7208.90.90-090/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆ ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 31/35 7211.13.10-000/KGM 7211.13.11-000/KGM
เหล็กรีดร้ อน
7211.13.91-000/KGM
ชนิดเป็ นม้ วน
7211.13.90-000/KGM 7211.13.11-000/KGM
และไม่ เป็ นม้ วน
7211.13.12-000/KGM**
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7211.13.19-000/KGM
จากสหพันธ์
7211.13.91-000/KGM
บราซิล
7211.13.99-000/KGM
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน 7211.14.11-030/KGM 7211.14.13-030/KGM
7211.14.91-000/KGM
และสาธารณรัฐ
ตุรกี
7211.14.11-090/KGM 7211.14.13-000/KGM
7211.14.91-000/KGM
7211.14.19-010/KGM 7211.14.13-010/KGM
7211.14.19-020/KGM 7211.14.13-020/KGM
7211.14.19-030/KGM 7211.14.13-030/KGM
7211.14.19-090/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
7211.14.21-010/KGM 7211.14.13-010/KGM
7211.14.21-020/KGM 7211.14.13-020/KGM
7211.14.21-030/KGM 7211.14.13-030/KGM
7211.14.21-090/KGM 7211.14.13-090/KGM
7211.14.91-000/KGM
ที่มีความหนามากกว่า10
mm
7211.14.29-010/KGM 7211.14.13-010/KGM
7211.14.29-020/KGM 7211.14.13-020/KGM
7211.14.29-030/KGM 7211.14.13-030/KGM
7211.14.29-090/KGM 7211.14.13-090/KGM
มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆ ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012

AD/CVD 31/35
เหล็กรีดร้ อน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากสหพันธ์
บราซิล
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน
และสาธารณรัฐ
ตุรกี
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

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆ ความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี
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มาตรการ
AD/CVD 31/35
เหล็กรีดร้ อน
ชนิดเป็ นม้ วน
และไม่ เป็ นม้ วน
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จากสหพันธ์
บราซิล
สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่ าน
และสาธารณรัฐ
ตุรกี

พิกัด/รหัสสถิติ
2012

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

แผ่นเหล็กรี ดร้ อนทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ าไม่เจือ อื่นๆความ
กว้ างตังแต่
้ 600 mm ไม่ห้ มุ ติด
ไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ เป็ นม้ วน มี
ลวดลาย มีความหนา 0.9-100
mm ไม่ได้ ทามากกว่าการรี ดร้ อน
ผ่านการกัดล้ างมาแล้ ว

- สหพันธ์บราซิล
- สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
- สาธารณรัฐตุรกี

AD/CVD 32/35 7305.11.00-000/KGM 7305.11.00-000/KGM หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
สินค้ าหลอด ท่ อ
- ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
น ้ามันหรื อก๊ าซ ชนิดเชื่อม ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
ทาด้ วยเหล็ก
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด
หรือเหล็กกล้ า
ตะเข็บในลักษณะ
มีผลถึงวันที่ 15
ที่มีแหล่ งกาเนิด
คล้ ายกัน) ที่มี
พฤษภาคม 2560
จาก จีน เกาหลี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตร ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
-- ชนิดเชื่อมตะเข็บแบบ
ซับเมอร์ จ-อาร์ กตามยาว
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มาตรการ
AD/CVD 32/35
สินค้ าหลอด ท่ อ
ทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ า
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จาก จีน เกาหลี

พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
7305.12.10-000/KGM 7305.12.10-000/KGM

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
- สาธารณรัฐเกาหลี
น ้ามันหรื อก๊ าซ ชนิดเชื่อม ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด

มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

ตะเข็บในลักษณะ
คล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตร ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--- อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บ
ตามยาว ที่เชื่อมตะเข็บ
ด้ วยความต้ านทานไฟฟ้ า
(อีอาร์ ดบั บลิว)
7305.12.90-000/KGM 7305.12.90-000/KGM
- ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซชนิดเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด
ตะเข็บในลักษณะ
คล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4 มม.
ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ า
--- อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บ
ตามยาว ที่นอกจากเชื่อม
ตะเข็บด้ วยความ
ต้ านทานไฟฟ้ า(อีอาร์
ดับบลิว)

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
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มาตรการ
AD/CVD 32/35
สินค้ าหลอด ท่ อ
ทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ า
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จาก จีน เกาหลี

พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
7305.19.10-000/KGM 7305.19.10-000/KGM
-ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซชนิดเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด
ตะเข็บในลักษณะ
คล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตร ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--อื่นๆ
---เชื่อมตะเข็บแบบซับ

เงื่อนไขการควบคุม

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี

เมอร์ อาร์ ก ทีม่ ีแนวเชื่อม
ขดเป็ นวงคล้ ายสปริ ง
7305.19.90-000/KGM 7305.19.90-000/KGM

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
-ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซ ชนิดเชื่อม ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด
ตะเข็บในลักษณะ
คล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตร ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--อืน่ ๆ
---อื่นๆนอกจากเชื่อม
ตะเข็บแบบซับเมอร์ อาร์ ก
ที่มีแนวเชื่อมขดเป็ นวง
คล้ ายสปริ ง

ประเทศกาเนิด

มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 32/35 7305.20.00-000/KGM 7305.20.00-000/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
-ท่อผนังบ่อ(เคสซิง)ชนิด
ทาด้ วยเหล็ก
ที่ใช้ ในการเจาะน ้ามัน
หรือเหล็กกล้ า
หรื อก๊ าซ ชนิดเชื่อม
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ตะเข็บ ย ้าหมุด หรื อติด
จาก จีน เกาหลี
ตะเข็บในลักษณะ
คล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตร ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
7305.31.90-000/KGM 7305.31.90-000/KGM
-อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตรทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--อื่นๆ นอกจากหลอด
และท่อทาด้ วยเหล็กกล้ า
ไม่เป็ นสนิม และเชื่อม
ตะเข็บแนวตามยาว
7305.39.10-000/KGM 7305.39.10-000/KGM
มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
-อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บที่มี เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตรทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--อื่นๆ นอกจากชนิด
เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว
---อื่นๆ ที่เป็ นท่อทน
แรงดันสูงที่ทนต่อแรงดัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 42,000
ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว

ประเทศกาเนิด
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
2012
2017
AD/CVD 32/35 7305.39.90-000/KGM 7305.39.90-000/KGM หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
สินค้ าหลอด ท่ อ
-อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บที่มี เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ทาด้ วยเหล็ก
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
หรือเหล็กกล้ า
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ภายนอกเกิน 406.4
จาก จีน เกาหลี
มิลลิเมตรทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--อื่นๆ นอกจากชนิด
เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว
---อื่นๆ นอกจากที่เป็ นที่
เป็ นท่อทนแรงดันสูงที่ทน
ต่อแรงดันได้ ไม่น้อยกว่า
42000 ปอนด์ตอ่
ตารางนิ ้ว
มาตรการ

7305.90.00-000/KGM 7305.90.00-000/KGM
-อื่นๆ ที่เชื่อมตะเข็บ ย ้า
หมุด หรื อติดตะเข็บใน
ลักษณะคล้ ายกัน) ที่มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกเกิน 406.4
มิลลิเมตรทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)

ประเทศกาเนิด
- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.19.10-000/KGM 7306.19.10-000/KGM หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
สินค้ าหลอด ท่ อ
-หลอดหรื อท่อ และโพร เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ทาด้ วยเหล็ก
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
หรือเหล็กกล้ า
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
จาก จีน เกาหลี
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
-ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซ นอกจาก
ชนิดที่ทาด้ วยเหล็กกล้ า
ไม่เป็ นสนิม
---เชื่อมตะเข็บด้ วยความ
มาตรการ

ต้ านทานไฟฟ้ า ที่มแี นว
เชื่อมตามแนวยาว (อีอาร์
ดับบลิว)
7306.19.20-000/KGM 7306.19.20-000/KGM
-หลอดหรื อท่อ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซ นอกจาก
ชนิดที่ทาด้ วยเหล็กกล้ า
ไม่เป็ นสนิม
---เชื่อมตะเข็บแบบซับ
เมอร์ จอาร์ ก ที่มีแนวเชื่อม
ขดเป็ นวงคล้ ายสปริ ง

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)

ประเทศกาเนิด
- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.19.90-000/KGM 7306.19.90-000/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
-หลอดหรื อท่อ และโพร
ทาด้ วยเหล็ก
ไพล์กลวงอื่นๆ (เช่นชนิด
หรือเหล็กกล้ า
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
จาก จีน เกาหลี
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
--ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นท่อส่ง
น ้ามันหรื อก๊ าซ นอกจาก
ชนิดที่ทาด้ วยเหล็กกล้ า
ไม่เป็ นสนิม
---อืน่ ๆ นอกจากชนิด
มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี

เชื่อมตะเข็บแบบซับ
เมอร์ จอาร์ ก ที่มีแนวเชื่อม
ขดเป็ นวงคล้ ายสปริ งและ
ชนิดเชื่อมตะเข็บด้ วย
ความต้ านทานไฟฟ้ า ที่มี
แนวเชื่อมตามแนวยาว (อี
อาร์ ดบั บลิว)
7306.29.00-000/KGM 7306.29.00-000/KGM - หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์ เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
กลวงอื่นๆ(เช่นชนิดตะเข็บ ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
เปิ ดหรือเชือ่ มตะเข็บ ย ้า
หมุดหรือติดตะเข็บใน
ลักษณะที่คล้ ายกัน)ทา
ด้ วยเหล็กหรือเหล็กกล้ า
-ท่อผนังบ่อ(เคสซิง)และ
หลอด ชนิดที่ใช้ ในการ
เจาะน ้ามันหรือก๊ าซ
นอกจาก ชนิดเชือ่ มตะเข็บ
ที่ทาด้ วยเหล็กกล้ าไม่เป็ น
สนิม

ประเทศกาเนิด

มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.30.20-000/KGM 7306.30.21-000/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
7306.30.29-000/KGM
ทาด้ วยเหล็ก
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์
หรือเหล็กกล้ า
กลวงอื่นๆ (เช่นชนิด
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ตะเข็บเปิ ดหรือเชื่อม
จาก จีน เกาหลี
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรือติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ า
- อื่น ๆ ชนิดเชือ่ มตะเข็บ มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
ทาด้ วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ าไม่เจือ
- - ท่อเหล็กกล้ า ชุบ
ทองแดงหรือเคลือบฟลูออ
โรเรซินหรือสังกะสีโครเมต
มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกไม่เกิน 15
มิลลิเมตร
7306.30.30-000/KGM 7306.30.30-000/KGM
หลอดหรือท่อ และโพรไพล์
กลวงอื่นๆ(เช่นชนิดตะเข็บ
เปิ ดหรือเชือ่ มตะเข็บ ย ้า
หมุดหรือติดตะเข็บใน
ลักษณะที่คล้ ายกัน)ทา
ด้ วยเหล็กหรือเหล็กกล้ า
-อื่นๆ ชนิดเชือ่ มตะเข็บ มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
ทาด้ วยเหล็กหรือเหล็ก
กล้ าไม่เจือ
--ท่อชนิดที่ใช้ เป็ นเปลือก
หุ้ม (ท่อทาความร้ อน)
สาหรับชิ ้นส่วนทาความ
ร้ อนของเตารีดไฟฟ้ าหรือ
หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้ า มี
เส้ นผ่าศูนย์กลางภายนอก
ไม่เกิน 12 มม.
มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
เงื่อนไขการควบคุม
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.30.40-000/KGM 7306.30.41-000/KGM หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
สินค้ าหลอด ท่ อ
7306.30.49-000/KGM เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ทาด้ วยเหล็ก
หลอดหรื อท่อ และโพร ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
หรือเหล็กกล้ า
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ที่มีแหล่ งกาเนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
จาก จีน เกาหลี
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
-อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ
--ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อ
แรงดันได้ ไม่น้อยกว่า
42,000 ปอนด์ตอ่ นิ ้ว
มาตรการ

7306.30.90-000/KGM 7306.30.91-000/KGM หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
7306.30.92-000/KGM เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
7306.30.99-000/KGM ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
หลอดหรื อท่อ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
-อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มี
ภาคตัดขวางเป็ นวงกลม
ทาด้ วยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ าไม่เจือ
-- อื่นๆ

ประเทศกาเนิด
- สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.50.10-000/KGM 7306.50.11-000/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
7306.50.19-000/KGM
ทาด้ วยเหล็ก
7306.50.90-000/KGM 7306.50.91-000/KGM
หรือเหล็กกล้ า
7306.50.99-000/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
หลอดหรื อท่อ และโพร
จาก จีน เกาหลี
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ
มีภาคตัดขวางเป็ น
วงกลม ทาด้ วยเหล็กกล้ า
เจืออื่นๆ
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
มาตรการ

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
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มาตรการ
AD/CVD 32/35
สินค้ าหลอด ท่ อ
ทาด้ วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ า
ที่มีแหล่ งกาเนิด
จาก จีน เกาหลี

พิกัด/รหัสสถิติ
2012

พิกัด/รหัสสถิติ
2017
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

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560
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พิกัด/รหัสสถิติ
2017
AD/CVD 32/35
7306.61.90-081/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
7306.61.90-082/KGM
ทาด้ วยเหล็ก
7306.61.90-083/KGM
หรือเหล็กกล้ า
7306.61.90-084/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7306.61.90-085/KGM
จาก จีน เกาหลี
7306.61.90-089/KGM
7306.61.90-200/KGM
7306.61.90-090/KGM
หลอดหรื อท่อ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
-อื่นๆชนิดเชื่อมตะเข็บมี
ภาคตัดขวางไม่เป็ น
วงกลม
-- ที่มีภาคตัดขวางเป็ นรูป
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัสหรื อรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
7306.69.00-001/KGM 7306.69.10-001/KGM
7306.69.90-001/KGM
7306.69.00-090/KGM 7306.69.10-090/KGM
7306.69.90-090/KGM
หลอดหรื อท่อ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บมี
ภาคตัดขวางไม่เป็ น
วงกลม สีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส
หรื อรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
มาตรการ

พิกัด/รหัสสถิติ
2012

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)

169

พิกัด/รหัสสถิติ
พิกัด/รหัสสถิติ
2012
2017
AD/CVD 32/35 7306.90.10-000/KGM 7306.90.11-000/KGM
สินค้ าหลอด ท่ อ
7306.90.19-000/KGM
ทาด้ วยเหล็ก
7306.90.90-000/KGM 7306.90.91-000/KGM
หรือเหล็กกล้ า
7306.90.92-000/KGM
ที่มีแหล่ งกาเนิด
7306.90.93-000/KGM
จาก จีน เกาหลี
7306.90.99-000/KGM
หลอดหรื อท่อ และโพร
ไพล์กลวงอื่นๆ(เช่นชนิด
ตะเข็บเปิ ดหรื อเชื่อม
ตะเข็บ ย ้าหมุดหรื อติด
ตะเข็บในลักษณะที่
คล้ ายกัน)ทาด้ วยเหล็ก
หรื อเหล็กกล้ า
- อื่นๆ
มาตรการ

AD/CVD 34/35 7217.30.31-000/KGM 7217.30.33-000/KGM
สินค้ าลวด
7217.30.34-000/KGM
เหล็กกล้ า
เคลือบด้ วย
ทองแดงเจือ
ชนิดใช้ ผลิตยาง
นอกอัดลม(ลวด
ขอบยาง) ที่มี
แหล่ งกาเนิด
จากประเทศจีน

เงื่อนไขการควบคุม

ประเทศกาเนิด

หลอด ท่อ ทาด้ วยเหล็ก หรื อ
- สาธารณรัฐ
เหล็กกล้ า (ยกเว้ นตามบัญชีแนบ
ประชาชนจีน
ท้ ายประกาศ ก ข และ ค)
- สาธารณรัฐเกาหลี
มีผลถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

ลวดเหล็กกล้ าเคลือบด้ วย
จีน
ทองแดงเจือชนิดใช้ ผลิตยางนอก
อัดลม(ลวดขอบยาง)ที่มีคาร์ บอน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.6 โดยน ้าหนัก

