
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การน าเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรดีเยน็เคลือบสังกะสแีบบจุ่มรอ้นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน   

ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐประชาชนจนี  เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 
การผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ.  2564 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้  
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่ เป็นม้วน   
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี  
แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในอัตราร้อยละ  0  
ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ในกรณีที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศก าหนด  นั้น 

เพ่ือให้การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ   
ในกรณีการน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการคัดกรอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  และป้องกันมิให้เกิดการหลบเลี่ยงการช าระอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดโดยการน าสินค้าเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอื่น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  (๔)  
และข้อ  5  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้  
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรดีเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มรอ้นชนดิเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ.  2564  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้   
“สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน”  หมายความว่า  เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี

แบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยและรายละเอียด  
ของสินค้าตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  การตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  ที่มีแหล่งก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน  พ.ศ.  2564   

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี
แบบจุ่มร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการน าเข้า   
(1) เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี  

แบบจุ่มร้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิต  หรือ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



(2) เป็นผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์รับสิทธิขอหนังสือรับรองการน าเข้า  ต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ 4 การขึ้นทะเบียนกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  2  (1)  หรือ  (2)  ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

การน าเข้าต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   
(1) หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4)  เฉพาะกรณีเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นค าขอเฉพาะกรณี

เป็นผู้น าเข้า 
(3) ส าเนาแบบชิ้นส่วน  (Drawing)  ระบุรายละเอียด  ชื่อชิ้นส่วน  รุ่น  ฯลฯ 
(4) สูตรการผลิต  แต่ละแบบชิ้นส่วน  (Drawing) 
(5) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ   

หากมีการมอบอ านาจ 
การขึ้นทะเบียนให้ท าครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  โดยผู้ได้รับสิทธิที่ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถ  

ขอหนังสือรับรองการน าเข้าได้ตามแบบชิ้นส่วนที่ได้แสดงไว้  หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาม ารถ 
ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 

ข้อ 5 การขอหนังสือรับรองการน าเข้า 
ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  2  ยื่นค าขอหนังสือรับรองการน าเข้าต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   
(1) ส าเนาใบก ากับสินค้า  (Invoice) 
(2) แบบแสดงรายการสินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า   

และอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

หากมีการมอบอ านาจ 
ข้อ 6 ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  และขึ้นทะเบียนผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการน าเข้า  

ที่แสดงเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
(2) ออกหนังสือรับรองการน าเข้า  ให้แก่ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองการน าเข้าที่มีคุณสมบัติ  

ตามข้อ  2  และแสดงเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  ในปริมาณไม่เกินกว่าที่ระบุในใบก ากับสินค้า 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



(3) รายงานทะเบียนผู้ได้รับสิทธิ  ปริมาณการออกหนังสือรับรองพร้อมส าเนาหนังสือรับรอง
และรายงานปริมาณการใช้หรือการน าเข้าต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ
ซึ่งจัดท าเป็นรายเดือนและให้รายงานทุกไตรมาส 

(4) พิจารณายกเลิกรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ  กรณีพบการน าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น  ๆ   
ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ  5  แสดงหนังสือรับรองต่อกรมศุลกากรเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาการได้รับสิทธิช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี 
แบบจุ่มร้อนในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

ข้อ 8 หนังสือรับรองการน าเข้าให้มีอายุ  1  เดือน  นับแต่วันที่ออก  และให้ใช้ส าหรับ  
การน าเข้าได้เพียงครั้งเดียว   

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองปฏิบัติ  ดังนี้   
(1) กรณีเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ให้รายงานปริมาณการน าเข้าและการใช้

เป็นรายเดือนต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ 
(2) กรณีเป็นผู้น าเข้า  ให้รายงานปริมาณน าเข้าและการใช้เป็นรายเดือนต่อกองปกป้อง   

และตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ 
ในกรณีดังกล่าว  หากผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่ด าเนินการให้เป็นไปตาม  (1)  หรือ  (2)  

กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร   
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

กีรต ิ รชัโน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



 

 

แบบ ก 
ค ำขอเลขที่............................... 
วันที่รับ..................................... 

 
 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองกำรน ำเข้ำสินค้ำเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

อ้ำงถึง ๑  ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน เรื่อง กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด
 สินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่ เป็นม้วน ที่มี
 แหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2564 

 
  ๒  ประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่อง กำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบ

 จุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือใช้ใน
 อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2564 

 
สิ่งที่ส่งมำด้วย   หนังสืออนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำน (แบบ รง.4) 
                          หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
                          ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) 
     หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ) 
 
 ด้วยบริษัท .......................................................... เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี................................... 
มีควำมประสงค์ที่จะขอหนังสือรับรองกำรน ำเข้ำสินค้ำ.....................................................................................
ตำมประกำศที่อ้ำงถึงเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์รำยละเอียดปรำกฏตำม
แบบแสดงรำยกำรสินค้ำที่น ำเข้ำมำเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบ 

 จึงขอให้สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์พิจำรณำออกหนังสือรับรองดังกล่ำวให้แก่บริษัทฯ 
เพื่อน ำไปแสดงต่อกรมศุลกำกรประกอบกำรพิจำรณำกำรได้รับสิทธิช ำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดในอัตรำ
ร้อยละ 0 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ ต่อไป                                        

                                                                     ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                            -ลงช่ือ- 

                                                             (...............................................) 
                                                                           ต ำแหน่ง 
                                                                      ประทับตรำบริษัท 
 
 
 
 



 

 

แบบแสดงรำยกำรสินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

ที่น ำเข้ำมำเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ .................................... 
บริษัท ........................................................................................                                   หน้ำที่.........../............ 
ใบก ำกับสินค้ำเลขท่ี ...................................................................วันที่ ............................... ..... 
 

ล ำดับที่ รำยกำร 
พิกัดอัตรำ
ศุลกำกร 

รหัสสถิติ หน่วย ปริมำณ แหล่งก ำเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

แบบ ข 
เลขที่หนังสือรับรอง........................................ 
 

หนังสือรับรองการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 ท้ำยประกำศกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ เรื่อง กำรน ำเข้ำสินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุม่รอ้นชนิดเป็นม้วนและ 
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก ำเนดิจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2564  
 

หนังสือรับรองฉบับนี้  สถำบ ัน ไฟฟ ้ำและอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ออกให้ เพ่ือรับรองว่ำบริษัท
................................................................. เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี............................................... ได้น ำเข้ำสินค้ำ
ตำมแบบแสดงรำยกำรสินค้ำท้ำยหนังสือรับรอง เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นหลักฐำนส ำหรับน ำไปแสดงต่อกรมศุลกำกรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ     
กำรได้รับสิทธิช ำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด ในอัตรำร้อยละ 0 ของรำคำ ซี ไอ เอฟ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน เรื่อง กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดสินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน พ.ศ. 2564 
ลงวันที่................................... 

 

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

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



 

 

แบบแสดงรำยกำรสินค้ำเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

ที่น ำเข้ำมำเพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เลขที่หนังสือรับรอง........................................ 
วันที่ .................................... 
บริษัท ........................................................................................                                   หน้ำที่.........../............ 
ใบก ำกับสินค้ำเลขท่ี ...................................................................วันที่ ............................... ..... 
 

ล ำดับที่ รำยกำร 
พิกัดอัตรำ
ศุลกำกร 

รหัสสถิติ หน่วย ปริมำณ แหล่งก ำเนิด 

       

 


