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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 

ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน   
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้  
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ลงวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งกําเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน  ในอัตราร้อยละ  ๐  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  
ในกรณีที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นระยะเวลา  ๒  ปี  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกําหนด  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  ๕  และข้อ  ๗  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ 
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  
และไต้หวัน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“เหล็กแผ่นรีดเย็นชบุหรือเคลือบ”  หมายความว่า  เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ

ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี   
และไต้หวัน  เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย  และ
รายละเอียดของสินค้าตามบัญชี  ข.  ท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม 
และสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  และไต้หวัน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง 
  ๒.๑ เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบเป็นวัตถุดิบ  

ในการผลิต  หรือ 
  ๒.๒ เป็นผู้นําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าตามข้อ  ๒.๑ 
ข้อ ๓ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒  ยื่นคําขอหนังสือรับรองตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  

(แบบ  ก)  ต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ  รง.๔)  (กรณีเป็นผู้ผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้า) 
  ๓.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับแต่วันที่ออก  

(กรณีเป็นผู้นําเข้า) 
  ๓.๓ สําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice) 
  ๓.๔ แบบแสดงรายการสินค้าที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  ๓.๕ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 

และผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
ข้อ ๔ ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าที่พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  (แบบ  ข)  ให้แก่ผู้ยื่นคําขอ

ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒  และแสดงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  ๓  ในปริมาณไม่เกินกว่า 
ที่ระบุในใบกํากับสินค้า 

  ๔.๒ รายงานปริมาณการออกหนังสือรับรองเป็นหนังสือ  พร้อมสําเนาหนังสือ
รับรอง  และรายงานปริมาณการใช้หรือการนําเข้า  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  (แบบ  ค)   
ต่อสํานักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เป็นรายเดือนทุกไตรมาส 

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนําหนัง สือรับรองดังกล่าวไปแสดงต่อกรมศุลกากร 
เพื่อประกอบการพิจารณาการได้รับสิทธิชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  ๐ 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑ กรณีเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ให้ร่วมกับอุตสาหกรรมภายใน

พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบภายในประเทศ  โดยจัดทําแผน 
และรายงานผลความคืบหน้าของการร่วมกันพัฒนา  นับแต่วันที่เริ่มดําเนินการ  ต่อสํานักปกป้อง 
และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ทุกไตรมาส  พร้อมรายงานปริมาณการใช้ต่อสํานักปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ทุกเดือน  โดยให้รายงานภายในวันที่  ๒๐  ของเดือนถัดไป  
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  (แบบ  ง) 
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  ๖.๒ กรณีเป็นผู้นําเข้า  ให้รายงานปริมาณการนําเข้าต่อสํานักปกป้องและตอบโต้  
ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ทุกเดือน  โดยให้รายงานภายในวันที่  ๒๐  ของเดือนถัดไป   
ตามแบบ  ง 

  ๖.๓ หากผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๖.๑  หรือข้อ  ๖.๒  
กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ หนังสือรับรองให้มีอายุ  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ออก  และให้ใช้สําหรับการนําเข้า 
ได้เพียงครั้งเดียว   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จนถึงวันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปราณี  ศิริพันธ ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 



แบบ ก 
คําขอเลขที่............................... 
วันที่รับ..................................... 

 
 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองการนําเข้าสินค้าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน       
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเข้าสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกําเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) 
                         หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
                          ใบกํากับสินค้า (Invoice) 
     หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
 
 ด้วยบริษัท .......................................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษี................................... 
มีความประสงค์ที่จะขอหนังสือรับรองการนําเข้าสินค้า.....................................................................................
ตามบัญชี ข.ท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนและประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศที่อ้างถึง เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการ
สินค้าที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่แนบ 

 จึงขอให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ        
เพ่ือนําไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการพิจารณาการได้รับสิทธิชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา  
ร้อยละ ๐ ต่อไป                                        

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            -ลงชื่อ- 

                                                             (...............................................) 
                                                                           ตําแหน่ง 
                                                                      ประทับตราบริษัท 
 
 



แบบแสดงรายการสินค้าเหลก็แผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ 
ที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
วันที่ .................................... 
บริษัท ........................................................................................                                  หน้าที่.........../............ 
ใบกํากับสินค้าเลขที่ ...................................................................วันที่ .................................... 
 

ลําดับที่ รายการ 
พิกัดอัตรา
ศุลกากร 

รหัสสถิติ หน่วย ปริมาณ แหล่งกําเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แบบ ข 
 
เลขที่หนังสือรบัรอง........................................ 

 
หนังสือรับรองการนําเขา้สนิค้าเหล็กแผน่รดีเย็นชบุหรือเคลือบ 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ 
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุม่ร้อน 

ท่ีมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน  
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ฉ บับ น้ี  สถ าบั น ไฟ ฟ้ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ออก ใ ห้ เ พ่ื อ รั บ ร อ ง ว่ า                   

บริษัท......................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี……………………………………..…….. 
ได้นําเข้าสินค้าตามแบบแสดงรายการสินค้าท้ายหนังสือรับรอง เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   
       

หนังสือรับรองฉบับน้ีเป็นหลักฐานสําหรับนําไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพ่ือประกอบการพิจารณา
การได้รับสิทธิชําระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการ        
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ       
ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และ
ไต้หวัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ออกให้ ณ วันที่ ......................................... 
              

 
                                   ลงช่ือ...................................................... 

                                                               (...........................................) 
                                                             ตําแหน่ง .......................................... 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการสินค้าท้ายหนังสือรับรองการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรดีเย็นชุบหรือเคลือบ 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
เลขที่หนังสือรบัรอง........................................ 
วันที่ .................................... 
บริษัท ........................................................................................                                  หน้าที่.........../............ 
ใบกํากับสินค้าเลขที่ ...................................................................วันที่ .................................... 
 

ลําดับที่ รายการ 
พิกัดอัตรา
ศุลกากร 

รหัสสถิติ หน่วย ปริมาณ แหล่งกําเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      






