
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การน าสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนดิเปน็มว้นและไม่เป็นม้วน   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนีและมาเลเซียเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรอืและซ่อมเรือ   

พ.ศ.  2565 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บ
หลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการ  
ใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  พ.ศ.  ๒๕65  ก าหนดให้เรียกเก็บหลักประกัน 
การช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดต่อไป  ตามมาตรา  57  แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในอัตราร้อยละ  ๐  ของราคา   
ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนตามบัญชี 
ท้ายประกาศดังกล่าว  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  ในปริมาณรวมไม่เกิน  
1,000  เมตริกตันต่อปี  เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศก าหนด  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  4  วรรคหนึ่ง  (4)  และวรรคสอง  ของประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้า 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย   
พ.ศ.  ๒๕65  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน”  หมายความว่า  สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน   

ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย   
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้า  
ที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2565  ตามประกาศกรมศุลกากร  ที่  194/2564  เรื่อง  
แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564  จ านวน  162  รายการ  ตามบัญชี  
ท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกัน  

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



การช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้ 
การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  พ.ศ.  ๒๕65  ที่จะน าเข้าเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและ
ซ่อมเรือ 

ข้อ 2 ให้สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยจัดสรรปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน  
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ  ในปริมาณรวมไม่เกิน   
1,000  เมตริกตันต่อปี  ส าหรับการน าเข้าตั้งแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา 
ทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน  
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  พ.ศ.  ๒๕65   
มีผลใช้บังคับ  จนถึงวันที่ผลการพิจารณาทบทวนกรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียจะใช้บังคับ 

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรปริมาณการน าเข้าต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อเรือหรือซ่อมเรือ  หรือ 
(๒) เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานต่อเรือหรือซ่อมเรือ   
ข้อ 4 ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  3  ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรปริมาณการน าเข้ายื่นค าขอรับ 

การจัดสรรปริมาณการน าเข้าต่อสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
พร้อมเอกสารหลักฐาน  แล้วแต่กรณี  ดังนี้   

(1) กรณีตามข้อ  3  (๑)  ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ที่มีอายุไม่เกิน  3  เดือน   

(2) กรณีตามข้อ  3  (2)  ให้ยื่นส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   
ข้อ 5 ให้สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรปริมาณการน าเข้า   

ดังนี้   
(1) จัดสรรปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนให้แก่ผู้ที่ยื่นค าขอครบถ้วนถูกต้อง 

ตามข้อ  4  ในวันและเวลาราชการ  (วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.)   
ด้วยวิธีการยื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน  (First  come,  first  served)  จนกว่าจะครบปริมาณการจัดสรร 
ที่ก าหนดตามข้อ  2   

ในกรณีที่  ณ  เวลา  08.30  น.  มีผู้ยื่นค าขอรับการจัดสรรปรมิาณการน าเขา้เกินกวา่  1  ราย  
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทุกรายมาถึงพร้อมกันและให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อจัดล าดับก่อนหลังในการจัดสรร 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(2) ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้าตามผลการจัดสรร
ปริมาณการน าเข้าให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรร 

(3) แจ้งผลการจัดสรรปริมาณการน าเข้าเป็นหนังสือพร้อมส าเนาหนังสือรับรองแสดง 
การได้รับส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้าที่ออกให้ตามผลการจัดสรรดังกล่าว  ไปยังกองปกป้องและตอบโต้ 
ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศภายใน  ๓  วันท าการ  นับแต่วันที่การจัดสรรเสร็จสิ้น 

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรปริมาณการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากสมาคมต่อเรือและ
ซ่อมเรือไทยยื่นค าร้องเพ่ือขอรับใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าต่อส านักบริการการค้าต่างประเทศ  
กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบ  ล.2  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) หนังสือรับรองแสดงการได้รับส่วนจัดสรรปริมาณการน าเข้าที่ได้รับตามข้อ  5  (๒)   
(๒) ส าเนาใบก ากับสินค้า  (Commercial  Invoice) 
(๓) ส าเนาบัญชีรายการสินค้า  (Packing  List) 
(๔) ส าเนาใบตราส่งสินค้า  (Bill  of  Lading) 
(๕) ส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Certificate  of  Origin)  หรือเอกสารอื่นใด 

ที่แสดงว่าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย 
ข้อ 7 ให้กรมการค้าต่างประเทศออกใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร

ปริมาณการน าเขา้ที่ยื่นค าร้องครบถ้วนถูกตอ้งตามข้อ  6  ตามแบบ  ล.3  ท้ายประกาศนี้  ไม่เกินปริมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรไมย่ื่นค าร้องขอรบัใบก ากับปริมาณการน าเข้าตามข้อ  6  ภายใน
ก าหนดเวลาที่สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยก าหนด  ให้ถือว่าผู้ได้รับจัดสรรสละสิทธิในปริมาณ  
การจัดสรรที่ได้รับทั้งหมดหรือในส่วนที่คงเหลือ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 9 ให้สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยน าปริมาณการจัดสรรจากการสละสิทธิตามข้อ  8  
ไปจัดสรรปริมาณการน าเข้าและด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อ  4  และข้อ  5  โดยอนุโลม 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ได้รับจัดสรรปริมาณการน าเข้าโอนสิทธิในปริมาณการจัดสรรที่ได้รับให้ผู้อื่น   
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

ข้อ 11 ให้ผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนน าใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ได้รับตามข้อ  7   
ไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้า  เพ่ือขอใช้สิทธิช าระหลักประกันการช าระอากรตอบโต้  
การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  ๐  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑2 ใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้ามีอายุ  1  เดือน  แต่ไม่เกินวันที่ผลการพิจารณา
ทบทวนใช้บังคับ  โดยใช้ได้ส าหรับการน าเข้าเพียงครั้งเดียว  ทางท่าหรือที่ตามที่ระบุในใบก ากับปริมาณ
การน าเข้าสินค้าเท่านั้น 

ข้อ ๑3 ให้ผู้น าเข้ารายงานการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนต่อกองปกป้องและตอบโต้ 
ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้  ภายใน  ๓๐  วันท าการ   
นับถัดจากวันน าเข้าแต่ละครั้ง  กรณีที่ไม่รายงานภายในเวลาที่ก าหนด  หรือรายงานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน   
กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการออกใบก ากับปริมาณการน าเข้าสินค้าส าหรับการยื่นค าร้องของ  
ผู้น าเข้ารายนั้นในครั้งถัดไป  ทั้งนี้  จนกว่าจะรายงานการน าเข้าให้ครบถ้วนถูกต้อง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิทักษ์  อดุมวชิัยวฒัน ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



    แบบ ล.๒ 
ผู้ผลิต (ชื่อ, ท่ีอยู่)  

ค ำร้อง 
ขอรับใบก ำกับปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำ 

เพื่อกำรเรียกเก็บหลักประกันกำรช ำระอำกร 
ตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ ๐ 

ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

 
สินค้ำ..................................................................... 

ค ำร้องเลขท่ี 

 
 วันท่ีรับค ำร้อง 
ผู้ส่งออก (ชื่อ, ท่ีอยู่) 

ผู้รับ 
ผู้น ำเข้ำ (ชื่อ, ท่ีอยู่, โทรศัพท์) 

ประเทศแหล่งก ำเนิดสินค้ำ 

ประเทศต้นทำง 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร  
ผู้ท ำกำรแทนผู้น ำเข้ำ (ชื่อ, ท่ีอยู่, ฐำนะ) น ำเข้ำโดยทำง   (   )  เรือ     (   )  บก 

พำหนะ/เท่ียว 
 
เงื่อนไขกำรส่งมอบ 
(   )  เอฟ โอ บี     (   )  ซี เอฟ อำร์   (   )  ซี ไอ เอฟ    (   )  อื่นๆ.......... 

สกุลเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน 

ท่ำเรือท่ีน ำเข้ำ    

รำยละเอียดสินค้ำ ประเภทพิกัด รวมน  ำหนักสุทธิ (เมตริกตัน)/ปริมำณ 

   

 รำคำต่อหน่วย รวมมูลค่ำ ซี ไอ เอฟ (บำท) 

   

 ประเภทพิกัด รวมน  ำหนักสุทธิ (เมตริกตัน)/ปริมำณ 
   

 รำคำต่อหน่วย รวมมูลค่ำ ซี ไอ เอฟ (บำท) 

   

ค ำชี แจงและเหตุผลในกำรขอรับใบก ำกับปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำ 

 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

 

ข้ำพเจ้ำขอยื่นค ำร้องขอรับใบก ำกับปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำ เพื่อขอรับ
สิทธิช ำระหลักประกันกำรช ำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 0  
ของรำคำ ซี ไอ เอฟ  

ในกำรนี  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำสินค้ำข้ำงต้นจะถูกน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร
เพื่อน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรน ำเข้ำท่ีประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่อง กำรน ำสินค้ำ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนและมำเลเซียเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อน ำไปใช้ในอุตสำหกรรม
ต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2565 ก ำหนด และขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำร
หลักฐำนท่ียื่นประกอบค ำขอถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

  

 ลำยมือชื่อ...........................................................................................ผู้ยื่นค ำร้อง 

 

(.........................................................................................) 

............../......................................../................................. 

ประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) 

 



    แบบ ล.๓ 
ผู้ผลิต (ชื่อ, ท่ีอยู่)  

 
 

ผู้ส่งออก (ชื่อ, ท่ีอยู่) ใบก ำกับปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
เพื่อกำรเรียกเก็บหลักประกันกำรช ำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด 

ในอัตรำร้อยละ ๐ 
ของรำคำ ซี ไอ เอฟ 

 
สินค้ำ......................................................................................................... 

 

 

 

ผู้น ำเข้ำ (ชื่อ, ท่ีอยู่, โทรศัพท์) เลขท่ี ใช้ได้จนถึงวันท่ี 

  

  

ประเทศแหล่งก ำเนิดสินค้ำ 

ประเทศต้นทำง 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร น ำเข้ำโดยทำง   (   )  เรือ     (   )  บก 

ผู้ท ำกำรแทนผู้น ำเข้ำ (ชื่อ, ท่ีอยู่, ฐำนะ) พำหนะ/เท่ียว 

 COMMERCIAL INVOICE 

 เลขท่ี...............................................วันท่ี................................................... 

ท่ำเรือท่ีน ำเข้ำ สกุลเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน 

รำยละเอียดสินค้ำ ประเภทพิกัด รวมน  ำหนักสุทธิ (เมตริกตัน)/ปริมำณ 
   

 รำคำต่อหน่วย รวมมูลค่ำ ซี ไอ เอฟ (บำท) 

   

 ประเภทพิกัด รวมน  ำหนักสุทธิ (เมตริกตัน)/ปริมำณ 

   

 รำคำต่อหน่วย รวมมูลค่ำ ซี ไอ เอฟ (บำท) 
   
หนังสือรับรองฉบับนี ออกให้ส ำหรับกำรใช้สิทธิช ำระหลักประกันกำรช ำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำร้อยละ 0 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ โดยผู้น ำเข้ำจะต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดตำมประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่อง กำรน ำสินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ ไม่เป็นม้วน  
ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนและมำเลเซียเข้ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประกำร  

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรมศุลกำกร 
(หำกพื นท่ีไม่พอให้ต่อหน้ำหลัง) 

 
ออกให้ ณ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 

ในวันท่ี ............................................. 
 

 
ลงชื่อ................................................................................. 
(.........................................................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................................................. 

 
 



ประเภทพิกัด
วันท่ี

น ำเข้ำ

ใบก ำกับ
กำรน ำเข้ำ

แบบ ล.๓/เลขท่ี

ใบขน
เลขท่ี

ช่ือผู้น ำเข้ำ ช่ือผู้ส่งออก
ประเทศ
ส่งออก

ช่ือผู้ผลิต
Invoice
หมำยเลข

Packing List
หมำยเลข

ปริมำณ
ตัน

มุลค่ำ
CIF บำท

รำคำ
ต่อหน่วย 

CIF

หลักฐานเอกสารท่ีจะต้องน ามารายงานมีดังน้ี
1. ส าเนาใบก ากับสินค้า (Commercial Invoice)
2. ส าเนาใบก ากับการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)
3. ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)

ประทับตรา

แบบรำยงำนกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนเพ่ือน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
บริษัท-------------------------------------------

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
(ลงช่ือ) .........................................................
          (.....................................................)
ต าแหน่ง ........................................................


