
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การน าสินคา้เหลก็แผน่รีดเย็นชบุหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมเินียมและสังกะสแีบบจุม่ร้อน 

ที่มีสภาพผิวการเคลือบดว้ยสารอนนิทรีย์  (Inorganic  coating)   
ที่มีแหล่งก าเนดิจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลติเครื่องใช้ไฟฟ้า 
พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บ 
หลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับ 
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ 
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565   
ก าหนดให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน  
ความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ
หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มรอ้นที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรยี์  
(Inorganic  coating)  ตามบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว  ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ในอัตราร้อยละ  0  ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ที่อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศประกาศก าหนด   
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ  4  (1)  ของประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่าง 
การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้าเหล็กแผ่น 
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน   ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“เหล็กแผ่นรีดเย็น”  หมายความว่า  สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ 

ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์   (Inorganic  coating)  
ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณา 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  เรื่อง  ให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  กรณีสินค้า
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  2565  ภายใต้พิกัดศุลกากร  ประเภทย่อย  ตามพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  และรหัสสถิติ  ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุง

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



เพ่ิมเติม  ฉบับปี  พ.ศ.  2565  ตามประกาศกรมศุลกากร  ท่ี  194/2564  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติม 
รหัสสถิติสินค้า  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2564  จ านวน  32  รายการ  ได้แก่  7210.6111.011  
7210.6111.012  7210.6111.013  7210.6111.021  7210.6111.022  
7210.6111.023  7210.6111.031  7210.6111.032  7210.6111.033  
7210.6111.041  7210.6111.042  7210.6111.043  7210.6111.090  
7210.6191.011  7210.6191.012  7210.6191.013  7210.6191.090  
7210.6192.011  7210.6192.090  7212.5023.000  7212.5024.000  
7212.5029.000  7225.9990.043  7225.9990.044  7225.9990.045  
7225.9990.046  7225.9990.047  7225.9990.048  7225.9990.049  
7225.9990.090  7226.9919.090และ  7226.9999.090  ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า  ดังนี้   

(1) ประกอบด้วย  Silica  98%  (Min  88.2%)  และ  Zirconium  Oxide,  Titanium  
Oxide,  Vanadium  1.9%  (1.71 - 2.09%)  และ  Formic  Acid  0.1%  (0.09 - 0.11%  )  
และเป็นเหล็กเกรด  ASTM  A792  และชั้นเคลือบ  AZM150  หรือ 

(2) ประกอบด้วย  Silane  (Sol-Gel)  98.4%  และ  Zirconium  1.5%  และ  Acetic  
Acid  0.1% 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ตามแบบ  ข  ท้ายประกาศนี้  และแบบแสดงรายการสินค้า 
ท้ายหนังสือรับรองการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า   
ที่ออกโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์  (Inorganic  
coating)  เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ข้อ 2 ผู้มีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต  หรือ 
(2) เป็นผู้น าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น  เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าตาม  (1) 
ข้อ 3 ให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  2  ยื่นขอหนังสือรับรองต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตามแบบ  ก  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ  รง.4)  (กรณีเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์  ที่ออกให้โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ที่มีอายุไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
(3) ส าเนาใบก ากับสินค้า  (Invoice) 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕



(4) แบบแสดงรายการสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   

(5) กรณีที่มีการมอบอ านาจในการยื่นค าขอ  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นคนต่างชาติ)  ของผู้มอบอ านาจที่ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว  และให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือเดินทาง   
(กรณีเป็นคนต่างชาติ) 

ข้อ 4 ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการ  ดังนี้   
(1) ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติตามข้อ  2  ที่แสดงเอกสารหลักฐาน 

ตามข้อ  3  ถูกต้องครบถ้วน  ไม่เกินปริมาณที่ระบุในส าเนาใบก ากับสินค้า 
(2) จัดท ารายงานการออกหนังสือรับรองเพ่ือรายงานปริมาณการใช้   (กรณีผู้ผลิต)  หรือ

ปริมาณการน าเข้า  (กรณีผู้น าเข้า)  เป็นรายเดือน  ตามแบบ  ค  ท้ายประกาศนี้  และจัดส่งพร้อมส าเนา
หนังสือรับรองที่ออกไปยังกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  เป็นรายไตรมาส   

ข้อ 5 ให้ผู้น าเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นน าหนังสือรับรองไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบ 
การน าเข้าเพ่ือขอรับสิทธิในการช าระหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ   0   
ของราคา  ซี  ไอ  เอฟ 

ข้อ 6 หนังสือรับรองมอีายุหนึง่เดอืนนับแตว่ันที่ออก  แต่ไม่เกินวนัทีผ่ลการพิจารณาทบทวน
ใช้บังคับ  โดยใช้ได้ส าหรับการน าเข้าเพียงครั้งเดียว   

ข้อ 7 ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองรายงานปริมาณการใช้   (กรณีผู้ผลิต)  หรือปริมาณ 
การน าเข้า  (กรณีผู้น าเข้า)  ตามแบบ  ง  ท้ายประกาศนี้   ต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า   
กรมการค้าต่างประเทศ  ภายในวันที่  20  ของเดือนถัดจากเดือนที่น าเข้า  ในกรณีที่ไม่รายงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  หรือรายงานไม่ครบถ้วนถูกต้อง  ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระงับการออกหนังสือ
รับรองส าหรับการยื่นค าขอของผู้น าเข้ารายนั้นในครั้งถัดไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๙๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๕














