
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การน าสินคา้เหลก็แผน่รีดเย็นเคลือบด้วยสงักะสแีบบจุ่มรอ้นแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชบุ 

หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมเินียมและสงักะสแีบบจุ่มร้อนแลว้ทาสี  ที่มแีหลง่ก าเนิดจาก 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอรด์   

(White  board) 
พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บ
หลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี   
และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี    
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565  ก าหนดให้เรียกเก็บหลักประกันการ
ช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี    
และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี    
ตามบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในอัตราร้อยละ  0  
ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอรด์   
(White  board)  ในปริมาณไม่เกิน  30  เมตริกตันต่อปี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ที่อธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศประกาศก าหนด  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  4  (1)  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕65  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“เหล็กแผ่นรีดเย็นทาสี”  หมายความว่า  เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

แล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
แล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการ

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะ
เจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
พ.ศ.  2565  ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  
พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2565   
ตามประกาศกรมศุลกากร  ที่  194/2564  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564   
จ านวน  39  รายการ  ได้แก่  7210.7012.012  7210.7012.013  7210.7012.014  
7210.7012.090  7210.7013.032  7210.7013.033  7210.7013.034  
7210.7013.042  7210.7013.043  7210.7013.044  7210.7013.090  
7210.7021.020  7210.7021.030  7210.7021.040  7210.7021.090  
7210.7091.020  7210.7091.030  7210.7091.040  7210.7091.090  
7212.4011.090  7212.4012.090  7212.4013.000  7212.4014.000  
7212.4091.090  7212.4099.090  7225.9990.052  7225.9990.053  
7225.9990.054  7225.9990.059  7225.9990.072  7225.9990.073  
7225.9990.074  7225.9990.076  7225.9990.077  7225.9990.078  
7225.9990.079  7225.9990.090  7226.9919.090  และ  7226.9999.090  ที่ใช้ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด  (White  board)  เกรด  CGCC  ตามมาตรฐาน  JIS  
G3312  เคลือบสังกะสี  120  กรัมต่อตารางเมตร  เคลือบป้องกันดว้ย  Polyethylene  50  ไมครอน  
เคลือบด้านบนด้วย  Acrylic  7  (+-  2)  ไมครอน  รองพ้ืนด้วย  Polyester  15  (+-  2)  ไมครอน  
เคลือบสารเคมี  Chromium  น้อยกว่า  1  ไมครอน  และสีด้านล่าง  5  (+-  2)  ไมครอน   

ข้อ ๒ ให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจัดสรรปริมาณการน าเข้าเหล็ก 
แผ่นรีดเย็นทาสี  ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด   
ในปริมาณไม่เกิน  ๓๐  เมตริกตัน  ส าหรับการน าเข้าตั้งแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเยน็
เคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม 
และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕65   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันที่ผลการพิจารณาทบทวนกรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะใช้บังคับ   

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีต้องมีคุณสมบัติ   
ดังนี้   

(1) เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า  โดยมีวัตถุที่ประสงค์เป็นผู้น าเขา้ 
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสี  หรือ 

(2) เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดานไวท์บอร์ด 
ข้อ 4 ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  3  ยื่นค าขอรับการจัดสรรปริมาณการน าเข้าตามแบบที่

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยก าหนด  ต่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ที่มีอายุ
ไม่เกิน  3  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ   

(2) ส าเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ  รง.๔)   
(3) ใบรับรองคุณสมบัติของสินค้า  (Mill  Certificate) 
(4) ตัวอย่างสินค้า  ขนาดไม่น้อยกว่า  30  x  21  เซนติเมตร 
(5) ส าเนาใบเสนอราคา  (Proforma  Invoice)  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงการสั่งซื้อสินค้า   
ข้อ 5 ให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ปริมาณการน าเข้า  ดังนี้ 
(๑) จัดสรรปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีให้แก่ผู้ที่ยื่นค าขอครบถ้วนถูกต้องตามข้อ  4   

ในวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.)  ด้วยวิธีการ 
ยื่นค าขอก่อนได้รับสิทธิก่อน  (First  come,  first  served)  จนกว่าจะครบปริมาณการจัดสรรที่ก าหนด 
ตามข้อ  ๒   

ในกรณีที่  ณ  เวลา  08.30  น.  มีผู้ยื่นค าขอรับการจัดสรรปริมาณการน าเขา้เกินกวา่หนึง่ราย  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทุกรายมาถึงพร้อมกัน  และให้ใช้วิธีการจับสลากเพ่ือจัดล าดับก่อนหลังในการจัดสรร
ปริมาณการน าเข้า   

(2) ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้าตามผลการจัดสรร
ปริมาณการน าเข้าให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรร   

(3) ก าหนดช่วงเวลาให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการน าเข้าด าเนินการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับ
ใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าต่อส านักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



(4) มีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้   
 (ก) แจ้งผลการจัดสรรปริมาณการน าเข้าไปยังผู้ยื่นค าขอรับการจัดสรร  ภายใน  3  วันท าการ  

นับแต่วันที่จัดสรร   
 (ข) แจ้งผลการจัดสรรปริมาณการน าเข้าพร้อมส าเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับ 

ส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้าที่ออกให้ตามผลการจัดสรรดังกล่าว   ไปยังกองปกป้องและตอบโต้ 
ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  3  วันท าการ  นับแต่วันที่จัดสรร   

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ ได้รับจัดสรรปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีจากสถาบันเหล็ก 
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยยื่นค าร้องเพ่ือขอรับใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าต่อส านักบริการ
การค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบ  ล.  4  และแบบ  ล.  5  ท้ายประกาศนี้   
พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองแสดงการได้รับส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้า 
(2) ส าเนาใบก ากับสินค้า  (Commercial  Invoice)   
(3) ส าเนาบัญชีรายการสินค้า  (Packing  List) 
(4) ส าเนาใบตราส่งสินค้า  (Bill  of  Lading)  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงการขนส่งเหล็ก 

แผ่นรีดเย็นทาสีที่น าเข้า   
(5) ส าเนาหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า  (Certificate  of  Origin)  หรือเอกสารอื่นใด 

ที่แสดงว่าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีที่น าเข้ามีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ข้อ 7 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร

ปริมาณการน าเขา้ที่ยื่นค าร้องครบถ้วนถูกต้องตามข้อ  6  ตามปริมาณการจัดสรรที่ได้รบั  หรือในปริมาณ
ที่เห็นสมควร   

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีไม่ยื่นค าร้องขอรับ
ใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าตามข้อ  6  ภายในก าหนดเวลาที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า 
แห่งประเทศไทยก าหนด  ให้ถือว่าผู้ได้รับจัดสรรสละสิทธิในปริมาณการจัดสรรที่ได้รับทั้งหมดหรือ 
ในส่วนที่คงเหลือ  แล้วแต่กรณี  และให้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยด าเนินการจัดสรร
ปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีจากการสละสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับการจัดสรรรายอื่น
รวมทั้งด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๕  โดยอนุโลม   

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ได้รับจัดสรรปริมาณการน าเข้าโอนสิทธิในปรมิาณการจัดสรรที่ไดร้ับใหผู้อ้ืน่  
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ 10 ให้ผู้น าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นทาสีน าใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าไปแสดงต่อกรม
ศุลกากรประกอบการน าเข้าเพ่ือขอรับสิทธิในการช าระหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  
ในอัตราร้อยละ  ๐  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

ข้อ ๑1 ใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้ามีอายุหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออก  แต่ไม่เกินวันที่ 
ผลการพิจารณาทบทวนใช้บังคับ  โดยใช้ได้ส าหรับการน าเข้าเพียงครั้งเดียว  ทางท่าหรือที่ตามที่ระบุไว้ 
ในใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าเท่านั้น 

ข้อ 12 ให้ผู้ที่ได้รับใบก ากับปริมาณการน าเข้ารายงานการน าเข้าต่อกองปกป้องและตอบโต้ 
ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้  ภายใน  30  วันท าการนับแต่ 
วันน าเข้าในแต่ละครั้ง  ในกรณีที่ไม่รายงานภายในเวลาที่ก าหนด  หรือรายงานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน   
กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าส าหรับการยื่นค าขอของผู้น าเข้า 
รายนั้นในครั้งถัดไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะรายงานการน าเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิทักษ์  อดุมวชิัยวฒัน ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕








