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แบบค าขอให้ด าเนินการพจิารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุน   
ตามมาตรา  33  วรรคหนึ่งท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์ 

เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
      
 
ส่วนท่ี 1     ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี  2    รายละเอียดของสินคา้ 
ส่วนท่ี  3    ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิตและ/หรือผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ 
ส่วนท่ี  4    มูลค่าปกติ 
ส่วนท่ี  5    ราคาส่งออก 
ส่วนท่ี  6    ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด 
ส่วนท่ี  7    การอุดหนุน 
ส่วนท่ี  8    การประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
  
วธิีการกรอกค าขอ 
ก. ในกรณีท่ีขอใหไ้ต่สวนการทุ่มตลาด  ใหก้รอกส่วนท่ี  1 ถึง 6  และ 8 เวน้แต่ในกรณีท่ี  
     ขอใหไ้ต่สวนการอุดหนุนใหก้รอกส่วนท่ี  1 ถึง  3  และ  7  ถึง  8   
ข. ในส่วนท่ี  4  ถึง  6 ใหร้ะบุสกลุเงินเป็นหน่วยเดียวกนัพร้อมแสดงอตัราแลกเปล่ียนและ 
     ท่ีมาของขอ้มูล  ส าหรับขอ้มูลในส่วนท่ี  8  ใหร้ะบุสกลุเงินเป็นบาท 
ค. ใหผู้ย้ืน่ค  าขอแสดงขอ้มูลของอุตสาหกรรมและใหแ้ยกขอ้มูลเป็นรายผูผ้ลิตดว้ย 
ง.  ใหแ้นบส าเนางบการเงินของผูย้ืน่ค  าขอในปีปัจจุบนัและยอ้นหลงั 3  ปี  ท่ีไดรั้บการ 
      ตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรับรองส าเนาถกูตอ้งจ านวน  2  ชุด 
จ.  ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีระบุวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งปกปิด  ตอ้งเป็นไปตามมาตรา  26  แห่ง 
     พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ  พ.ศ.      
     2542 ใหผู้ย้ืน่ค  าขอยืน่แบบค าขอฉบบัท่ีปกปิด  1  ชุด   และฉบบัท่ีเปิดเผยได ้1 ชุด 
ฉ. หากมีการร้องขอใหด้ าเนินการไต่สวนผูส่้งออกมากกวา่  1  ประเทศ  ใหร้ะบุรายละเอียด 
     ขอ้มูลพร้อมหลกัฐานเป็นรายประเทศดว้ย 
ช. หากผูย้ืน่ค  าขอไม่สามารถใหข้อ้มูลตามท่ีระบุในแบบค าขอ  ขอใหแ้สดงเหตุผลดว้ย 
ซ. ในการกรอกขอ้มูล  ขอใหดู้ค  าอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบดว้ย 



ฌ. หากเน้ือท่ีส าหรับกรอกไม่เพียงพอ  ใหใ้ชก้ระดาษเพิ่ม 
ญ. สอบถามวิธีกรอกค าขอเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกัปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ 
     กรมการคา้ต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์ เลขท่ี44/100  ถนนสนามบินน ้า –  นนทบุรี    
     ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 โทร.5474738-40 โทรสาร  547-4741 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งเป็นผูผ้ลิต  สินคา้ชนิดเดียวกนั  กบัสินคา้น าเขา้ท่ีผูย้ื่นค าขอกล่าวหา

วา่มีการทุ่มตลาด   (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  สินค้าท่ีถกูพิจารณา ) 
สินคา้ชนิดเดียวกนั  หมายถึง  สินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการกบั  สินคา้ท่ีถูก

พิจารณา  ในกรณีท่ีไม่มีสินคา้ดงักล่าวให้หมายความว่าสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัอย่างมากกับ
สินค้าท่ีถกูพิจารณา 
1.1  ผูย้ืน่ค  าขอ 
ช่ือ .......................................................... 
สญัชาติ ................................................... 
ท่ีอยู ่....................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
โทรศพัท ์.............................................. 
โทรสาร   ..................................................... 

ช่ือบุคคล  นิติบุคคล สมาคมหรือกลุ่มอุตสาห- 
กรรม  ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ 
ค าขอแทน ......................................................... 
............................................................................ 
ท่ีอยู ่ .................................................................. 
............................................................................ 
............................................................................ 
โทรศพัท ์................................................. 
โทรสาร   ................................................ 

    ยืน่ค าขอโดยล าพงั  ใหแ้สดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  รายงานงบการเงินท่ี 
     ผูส้อบบญัชีรับรอง  และรายการสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
     ยืน่ค าขอโดยกระท าแทนผูผ้ลิตทั้งหมด ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
         ในกรณีน้ีใหร้ะบุรายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  และแสดงหนงัสือรับรอง 
    การจดทะเบียนนิติบุคคล  รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองรายการและปริมาณสินคา้ 
    ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย  ของผูผ้ลิตทุกราย  ตามเอกสารผนวก  ก. 
     ยืน่ค าขอโดยกระท าการแทนผูผ้ลิตบางส่วน ในอุตสาหกรรมภายใน 
        ในกรณีน้ีใหร้ะบุรายช่ือ  ท่ีตั้ง  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  และแสดงหนงัสือรับรอง 
     การจดทะเบียนนิติบุคคล  รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง  แบะรายการสินคา้ท่ี 
     ผลิตและ/ หรือจ าหน่าย  ของผูผ้ลิตท่ีไดข้อใหก้ระท าการแทน  ในส่วนหน่ึงของเอกสาร 
     ผนวก ข. และระบุรายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร รายการและปริมาณสินคา้ท่ี 
     ผลิตและ/หรือจ าหน่าย ของผูผ้ลิตท่ีมิไดข้อใหก้ระท าการแทนทุกรายในส่วนท่ีสองของ 
     เอกสารผนวก ข. 
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1.2 ผูผ้ลิต สินค้าชนิดเดียวกัน  รายใดเป็นผูน้ าเขา้  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  หรือมีความเก่ียวขอ้ง 
      กบัผูน้ าเขา้ สินค้าท่ีถกูพิจารณา  หรือเก่ียวขอ้งกบัผูส่้งออก  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  จาก 
      ต่างประเทศใหแ้จง้ช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ และโทรสาร ของผูผ้ลิต  ผูน้ าเขา้ 
      ผูส่้งออก  และความเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งปริมาณการน าเขา้ 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 
1.3 ในช่วง  1 ปีก่อนหนา้น้ี  ผูย้ืน่ค  าขอหรือผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีใหผู้ย้ืน่ค  าขอกระท าการแทนไดย้ืน่ 
      ค  าขอใหรั้ฐบาลก าหนดมาตรการช่วยเหลือต่อการผลิตของผูย้ืน่ค  าขอและผูผ้ลิตรายอ่ืน 
      หรือไม่  อยา่งไร  เช่น  การขอใหใ้ชม้าตรการทางภาษี  หรือมาตรการท่ีมิใช่ภาษี  ซ่ึงไดแ้ก่ 

การจ ากดัปริมาณการน าเขา้  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษฯลฯ    
ถา้มีให้แจ้งว่ามีค าขอเม่ือใด ถึงหน่วยงานใด  ให้ก าหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างไร      
รัฐบาลไดด้  าเนินการช่วยเหลือหรือไม่  อยา่งไร   และเม่ือใด 

 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่ 2  รายละเอยีดของสินค้า 
 
2.1  เปรียบเทียบ  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  กบั  สินค้าชนิดเดียวกัน  ท่ีผูย้ืน่ค  าขอผลิตไดใ้น 
       ประเทศและไดรั้บผลกระทบตามรายการต่อไปน้ี 
 2.1.1  ช่ือสินคา้ 
  - ช่ือทางการคา้ 
  - ช่ือทางวิทยาศาสตร์ 
  - จ  าแนกอยูใ่นพิกดัอตัราศุลกากร 
  - อตัราอากรขาเขา้ 
 2.1.2  ลกัษณะทางกายภาพ  ลกัษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินคา้  โดยใหแ้สดง 
                       ตวัอยา่งแคต็ตาลอ็ก  เอกสารโฆษณา  หรือเอกสารอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  (ถา้มี) 
 2.1.3  มาตรฐานทางอุตสาหกรรม  (ใหร้ะบุวา่ตรงกบัของประเทศผูผ้ลิต  ผูส่้งออก 
                      ประเทศไทย  หรือประเทศท่ีสาม  มาตรฐานใด เกรดใด) 
 2.1.4  ขั้นตอนและกระบวนการผลิต 
 2.1.5  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.1.6  ผูใ้ชสิ้นคา้ขั้นสุดทา้ย 

2.1.7  มาตรการในการน าเขา้ประเทศไทย  ซ่ึงมิใช่มาตรการทางภาษี  เช่น  การขอ 
          อนุญาตในการน าเขา้  การก าหนดโควตาน าเขา้  การก าหนดค่าธรรมเนียม 
          พิเศษ ฯลฯ ถา้มีใหร้ะบุเฉพาะ  สินค้าท่ีถกูพิจารณา 
2.1.8  ประเทศแหล่งก าเนิด 
2.1.9  ประเทศผูส่้งออก 
2.1.10  ขอ้เปรียบเทียบอ่ืน ๆ  ระหวา่ง สินค้าท่ีถกูพิจารณา  และ  สินค้าชนิดเดียวกัน 

ท่ีผลิตภายในประเทศ 
   - ในส่วนท่ีเหมือนกนั 
   - ในส่วนท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนที ่ 3  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ผลติและ/ หรือผู้ส่งออกและผู้น าเข้า  โดยใช้ข้อมูลล่าสุด 
 
3.1 ใหแ้จง้รายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร   ของผู้ผลติ  สินค้าค้าท่ีถกูพิจารณา 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 
3.2 ใหแ้จง้รายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร   ของผู้ส่งออก  สินค้าค้าท่ีถกูพิจารณา 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 
3.3 ใหแ้จง้รายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร   ของผู้น าเข้า  สินค้าค้าท่ีถกูพิจารณา  

ในประเทศ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
3.4 ใหแ้จง้รายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร ของสมาคม  กลุ่มอตุสาหกรรมผู้ใช้   
       สินค้าค้าท่ีถกูพิจารณา  ในประเทศ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่ 4  มูลค่าปกต ิ
 
 การทุ่มตลาด  ได้แก่  การส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยในราคาส่งออกที่ต ่ากว่ามูลค่า
ปกต ิของสินค้าชนิดเดยีวกนั 
 
 ในการหามูลค่าปกติ  ก่อนอ่ืนให้พิจารณาว่าประเทศผู้ส่งออกเป็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจท่ีใชร้ะบบการตลาดหรือไม่  ถา้เป็นใหต้อบ ขอ้  4.1 ถึง 4.3 ถา้ไม่เป็นใหข้า้มไปตอบ 
ขอ้ 4.4 
4.1   ใหร้ะบุมูลค่าปกติของ  สินค้าชนิดเดียวกัน  ท่ีจ  าหน่ายในตลาดของประเทศผูส่้งออก   
        โดยระบุเป็นราคา ณ  ระดบัการคา้ใด (เช่น  ราคาขายส่ง  ราคาขายปลีก  เป็นตน้)  และให ้
         ค  านวณหาราคา ณ หนา้โรงงาน  ทั้งน้ี  ใหแ้ยกระบุราคาตามขนาด  แบบ  หรือรุ่นของ 
         สินคา้ รวมทั้งเง่ือนไขของการจ าหน่ายในรูปของส่วนลดต่าง ๆ ระยะเวลาท่ีใหเ้ครดิต  
         อตัราภาษีการคา้ท่ีตอ้งช าระ  หรือ อ่ืน ๆ  พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานท่ีมาของราคาและ 
         เง่ือนไขการจ าหน่ายดงักล่าว  เช่น  ใบเสนอขาย  ใบแจง้หน้ี  ใบเสร็จรับเงิน  รายการ 
         ราคาสินคา้ ฯลฯ 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
4.2   ในกรณีท่ี  สินค้าชนิดเดียวกัน  ไม่มีจ าหน่ายในตลาดประเทศผูส่้งออกหรือมีการจ าหน่าย 
         แต่ราคาดงักล่าวไม่น่าเช่ือถือ  ใหแ้สดงราคา  สินค้าชนิดเดียวกัน ท่ีส่งออกไปยงัประเทศ    
         ท่ีสามอยา่งนอ้ย 2 ประเทศ โดยใหข้อ้มูลราคาท านองเดียวกบัท่ีระบุไวใ้นขอ้  4.1 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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4.3 ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตามขอ้  4.1  และขอ้  4.2  ได ้ ให้หามูลค่าปกติจากตน้ทุน       

การผลิต ของสินคา้ชนิดเดียวกนั  ในประเทศแหล่งก าเนิดหรือตน้ทุนการผลิตของ  สินค้า 
      ชนิดเดียวกัน  ของผูย้ืน่ค  าขอดงัน้ี 
 4.3.1  มูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดให้
ระบุ  ต้นทุนการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน  ของผู ้ผลิตในประเทศแหล่งก าเนิดสินค้านั้ น                 
โดยแยกประเภทรายการของตน้ทุนการผลิต  และอธิบายวิธีการค านวณตน้ทุนการผลิตแต่ละ
รายการ  โดยอาจจดัท าเป็นขอ้มูลแนบทา้ยหากเน้ือหาท่ีไม่พอกรอก  ขอ้มูลน้ีควรเป็นขอ้มูล
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีมีการทุ่มตลาด และให้รวมค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมในการจดัการ  
การขาย  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  รวมก าไรท่ีเหมาะสม 
 

ตารางแสดงมูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
ในช่วง........................................... 

 
รายการ จ านวนเงิน % 

ก.ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
   1.  วตัถุดิบ 
   2.  ค่าแรงงาน 
   3.  ค่าโสหุย้การผลิต  

  

   รวม (1 +  2 + 3 )   
 ข. ค่าใชจ่้ายในการจดัการ  การขาย  และอ่ืน ๆ   
 ค. ก าไรสุทธิ   
   ราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
  ( ก + ข  + ค ) 
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 4.3.2 หากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกในต่างประเทศ  ให้ระบุ
ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนและปัจจยัผลิตในการผลิตในประเทศไทย  แต่ตอ้งปรับตน้ทุนของไทย
ใหเ้ขา้กบัตน้ทุนประเมินของผูผ้ลิตในต่างประเทศในการค านวณ  วตัถุดิบ ค่าแรง  และตน้ทุน
อ่ืน ๆ  พร้อมแสดงหลกัฐานสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว  (เช่น  ตน้ทุนของผูย้ืน่ค  าขอ ) 
 

รายการ จ านวนเงิน % 
ก.ตน้ทุนการผลิตสินคา้ 
   1.  วตัถุดิบ 
   2.  ค่าแรงงาน 
   3.  ค่าโสหุย้การผลิต  

  

   รวม (1 +  2 + 3 )   
 ข. ค่าใชจ่้ายในการจดัการ  การขาย  และอ่ืน ๆ   
 ค. ก าไรสุทธิ   
   ราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
  ( ก + ข  + ค ) 

  

 
4.4 ในกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ไม่ใชก้ลไกตลาด  การหามูลค่า

ปกติให้พิจารณาเทียบเคียงจากราคาสินคา้ของประเทศท่ีสามท่ีมีระบบท่ีใชก้ลไกตลาด
เหมาะสมกบัการเปรียบเทียบ  โดยใหแ้สดงเหตุผลท่ีเลือกประเทศดงักล่าว  ดงัน้ี 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................................. 
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การหาขอ้มูลปกติ  โดย 

 4.4.1  หาจากราคา  สินค้าชนิดเดียวกัน  ท่ีจ  าหน่ายในประเทศท่ีสาม  ให้ระบุขอ้มูล
เช่นเดียวกนักบัการใหข้อ้มูลในขอ้  4.1  หรือ 
 4.4.2 ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลตามขอ้  4.4.1   ให้แสดงราคาตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นใน
ประเทศท่ีสาม  ใหร้ะบุขอ้มูลเช่นเดียวกบัการกรอกขอ้มูลภายใน 4.3.1 หรือ 
 4.4.3  ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลตามข้อ  4.1.2 ให้แสดงต้นทุนและปัจจัยการผลิตใน
ประเทศไทยแทน  โดยใหข้อ้มูลเช่นเดียวกบัการใหใ้นขอ้มูลในขอ้ 4.3.2 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
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ส่วนที ่ 5 ราคาส่งออก (Export  Price) 
 
5.1 ให้แสดงราคาส่งออก  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  ซ่ึงเป็นราคาท่ีจ าหน่ายให้ผูซ้ื้ออิสระทอดแรก

ในประเทศไทย  โดยปกติคือราคาท่ีผูส่้งออกจ าหน่ายใหผู้น้ าเขา้  แลว้หกัภาษีท่ีมีการช าระ       
(เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีน าเขา้) ก าไร  (เช่น ก าไรการขายส่ง  ก าไรการขายปลีก  ก าไร       
ของผูน้ าเขา้) ค่านายหน้า  ค่าขนส่ง (เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินค้า  ค่าขนส่งทางเรือ
ระหว่างประเทศ) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ณ  ระดบัท่ีมีการซ้ือขาย (เช่น  ค่าใชจ่้ายทางศุลกากร  
ค่าท่าเรือ  ค่าเช่าโกดงั) เพื่อค านวณกลบัไปหาราคาส่งออก  ณ  หน้าโรงงานของ สินค้า           
ท่ีถูกพิจารณา  โดยแยกระบุราคาตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินค้า พร้อมทั้ งแสดง
หลกัฐานท่ีมาของขอ้มูลดงักล่าวดว้ย   
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
5.2  ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาส่งออกตามขอ้ 5.1  หรือในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือว่า                   

ผูส่้งออกและผูน้ าเขา้มีความเก่ียวขอ้งกนัหรือมีการชดเชยประโยชน์ระหว่างกนั  หรือมี        
เหตุอ่ืนใดท่ีท าให้ราคาส่งออกดงักล่าวไม่น่าเช่ือถือ  ก็ให้แสดงเหตุผลพร้อมทั้งค  านวณ        
ราคาส่งออกท่ีควรจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้ออิสระทอดแรกในประเทศไทยข้ึน  โดยหกัภาษีท่ีมีการ        
ช าระ  (เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีน าเขา้ )  ก าไร  (เช่น  ก าไรขายส่ง  ก าไรขายปลีก  ก าไร        
ของผูน้ าเขา้ )  ค่านายหน้า  ค่าขนส่ง  ( เช่น ค่าขนส่งไปยงัคลงัสินคา้  ค่าขนส่งทางเรือ        
ระหว่างประเทศ ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ณ  ระดบัท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ (เช่น  ค่าใช้จ่ายทาง        
ศุลกากร  ค่าท่าเรือ  ค่าเช่าโกดงั)  เพื่อค านวณกลบัไปหาราคา  ส่งออก  ณ  หนา้โรงงาน        
ของ  สินค้าท่ีถกูพิจารณา    
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่ 6  ส่วนเหลือ่มการทุมตลาด 
 
 จากขอ้มูลส่วนท่ี  4  และ  5  ใหเ้ปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกท่ีระดบัการคา้
เดียวกนัซ่ึงโดยปกติให้เปรียบเทียบราคา  ณ  หน้าโรงงาน  เวน้แต่ในกรณีท่ีมูลค่าปกติและ
ราคาส่งออกไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัการคา้เดียวกนั  กใ็หป้รับลดองคป์ระกอบต่าง  ๆ  ท่ีแตกต่างกนั  
อนัมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบราคาส่งออก  เช่น  เง่ือนไขในการซ้ือขาย ภาษี  ปริมาณ  
ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้เป็นตน้  เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัการคา้เดียวกนั  
 
                                                                                                                     (ราคาต่อหน่วย) 

รายการ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 
(1) มูลค่าปกติ    
(2) ราคาส่งออก    
(3) ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด    
(4) ราคาส่งออกซี.ไอ.เอฟ    
(5) อตัราการทุ่มตลาด    
 
หมายเหตุ    -  ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด  เท่ากบั  (1) -  (2) 

   -  อตัราการทุ่มตลาด  เท่ากบั  (3) /  (4)  *100% 
                   -  แสดงท่ีมาของราคาใน (4)  
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ส่วนที ่7  การอดุหนุน 
 
 ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมภายในไดรั้บความเสียหายจากการน าเขา้สินคา้ท่ีไดรั้บการ
อุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผูส่้งออก  ให้ผูย้ื่นค าขอให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาการอุดหนุน  ดงัน้ี 
 
7.1 ใหแ้สดงขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เช่น พระราชบญัญติั  ประกาศ  ระเบียบ  ค าสั่งท่ี    ระบุว่า

รัฐบาลประเทศผูส่้งออกใหก้ารอุดหนุนการผลิต  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  ในโครงการใดบา้ง      
ให้ระบุดว้ยว่าแต่ละโครงการอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานใด รวมทั้งสถาน       
ท่ีตั้ง  เง่ือนไขในการขอรับการอุดหนุน  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ระยะเวลาของโครงการ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
7.2  ใหค้  านวณผลประโยชน์ท่ีผูส่้งออกแต่ละรายไดรั้บจากโครงการต่าง ๆ  ของรัฐบาล  
        ประเทศผูส่้งออกท่ีระบุในขอ้  7.1 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่ 8  การประเมนิความเสียหายของอตุสาหกรรมภายใน  
 
 ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งใหข้อ้มูลและหลกัฐานเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ไดเ้กิดความเสียหาย
อย่างส าคัญแก่อุสาหกรรมภายใน  หรือความเสียหายอย่างส าคัญท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่
อุตสาหกรรมภายใน  หรืออุปสรรคล่าชา้อย่างส าคญัต่อการก่อตั้งหรือพฒันาอุตสาหกรรม
ภายในท่ีผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนั 
 
8.1 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  และ สินค้าชนิดเดียวกัน  จากประเทศท่ี

ถูกกล่าวหาและประเทศส่งออกส าคญัอ่ืน ๆ  ตามล าดบั  โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูล
ยอ้นหลงั 3 ปี แยกรายไตรมาส 

 
น าเขา้ 

จากประเทศ 
ปี 

ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

         
 
 
 

รวมทั้งหมด         
ท่ีมา.................... 
 
 

อธิบายและแสดงให้เห็นว่าปริมาณและมูลค่าการน าเข้า  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  เพิ่มข้ึน
อยา่งไร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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8.2  เปรียบเทียบราคาของ  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  ท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทยท่ีแข่งขนัโดยตรง

กบัราคา  สินค้าชนิดเดียวกัน  ท่ีผูอ่ื้นยืน่ค าขอเป็นผูผ้ลิตโดยแยกรายประเทศท่ีถูกกล่าวหา
และแยกเป็นรายไตรมาส  โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลยอ้นหลัง  3  ปี  ทั้ งน้ีให้
เปรียบเทียบราคา  ณ  ระดบัการซ้ือขายเดียวกนั 

 
 
สินคา้จากประเทศ 

ปี 
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 
ราคาขาย ราคาขาย ราคาขาย ราคาขาย 

ประเทศไทย 
- ผูย้ืน่ค  าขอ 
- อ่ืนๆ 

    

ราคาเฉล่ีย     
ประเทศท่ีถกูกล่าวหา     
ราคาเฉล่ีย     
 
 

อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้ตามขอ้  8.1  มีผลกระทบต่อราคา
สินค้าตามข้อ  8.2  ในลักษณะของการตัด  กด  หรือชะลอการข้ึนราคาของสินค้า
ภายในประเทศอยา่งไร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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8.3  ระบุตน้ทุนการผลิต  สินค้าชนิดเดียวกัน  ต่อหน่วยเป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนั 
       และขอ้มูลยอ้นหลงั  3  ปี  ขอผูย้ืน่ค  าขอ 
 

รายการ ปี 
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 

บาทต่อหน่วย 
ก.  ตน้ทุนการผลิต 
  1. วตัถุดิบ 

    
 

  2. แรงงาน     
  3. ค่าโสหุย้การผลิต     
   รวม (1+2+3)     
ข. ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
การขาย และอ่ืน ๆ 

    
 

ค. ตน้ทุนรวม  (ก+ข)     
ง. ประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีผู ้
ยืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บ (%) 

    
 

 
อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ สินค้าท่ีถกูพิจารณา  มีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้
ชนิดเดียวกนัรวมทั้งประมาณอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีผูย้ืน่ค  าขอคาดวา่จะไดรั้บอยา่งไร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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8.4  ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต  การจ าหน่าย  การน าเขา้  และสินคา้คงคลงัของผูย้ืน่ค  าขอ
ท่ีผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน  เป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั  3 ปี  ในกรณีท่ีมี
ผูผ้ลิตหลายราย  ใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 

 

 
รายการ 

ปี 
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 

ปริมาณ   (ระบุหน่วย) 
ก าลงัการผลิต     
ปริมาณการผลิตจริง     
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต     
ปริมาณการน าเขา้ของผูย้ืน่ค  าขอ
(ระบุประเทศ  หากมีหลายประเทศ
ใหแ้ยกตาราง) 

    

ปริมาณการขายในประเทศท่ีตั้งไว ้     
ปริมาณการขายจริงในประเทศ     
ปริมาณการส่งออก     
สินคา้คงคลงั  ณ  วนัส้ินปี     
 มูลค่า  (บาท) 
มูลค่าการขายในประเทศ     
มูลค่าการส่งออก     
ราคาขายจริงในประเทศ 
(เฉล่ียต่อหน่วย) 

    

ปริมาณการราคาขายท่ีตั้งไว ้
(เฉล่ียต่อหน่วย) 

    

 

 อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลขา้งตน้ไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้  สินค้าท่ีถกูพิจารณา 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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8.5  ระบุขอ้มูลการจา้งแรงงานในการผลิต  สินค้าชนิดเดียวกัน  เป็นรายไตรมาสโดยใชข้อ้มูล 
       ปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั  3  ปี  ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายราย  ใหจ้ดัท าขอ้มูลแยกราย 
 

รายการ ปี 
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้น
การผลิต 

    

ชัง่โมงท างาน 
- ปกติ 
- ล่วงเวลา 

    

ค่าจา้ง 
- ปกติ 
- ล่วงเวลา 

    

ค่าชดเชยพิเศษ 
- ลาออก 
- อ่ืน ๆ 

    

 
หมายเหตุ  กรณีการจา้งงานมีการแยกตามระดบัฝีมือการจา้งงาน  ใหแ้ยกรายละเอียดขอ้มูล   
                  ตามระดบัฝีมือแรงงานดว้ย 
 

อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การจา้งงานในการผลิต  สินค้าชนิดเดียวกัน  ไดรั้บผลกระทบ
จากการน าเขา้  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  อยา่งไร 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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8.6 ระบุขอ้มูลก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่าย  สินค้าชนิดเดียวกัน  ในประเทศไทยเป็น  

รายไตรมาส  โดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั  3  ปี  ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตหลายราย  
ให้จดัท าขอ้มูลแยกราย หากไม่สามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะรายการ  สินค้าชนิด      
เดียวกัน  ไดใ้หแ้สดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มเลก็ท่ีสุดท่ีรวม  สินค้าชนิดเดียวกัน  นั้นอยูด่ว้ย  
และประเมินสัดส่วนท่ีเป็นของ สินค้าชนิดเดียวกัน นั้นดว้ย หากผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลกลุ่ม
สินคา้กลุ่มใหญ่ ให้ระบุรายการสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีรวมอยู่ดว้ย  โดยให้กรอกขอ้มูลตามตาราง
ต่อไปน้ี 

 
รายการ ปี 

ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 
ยอดขายสุทธิ     
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายได ้     
ก าไร  (ขาดทุน) ขั้นตน้     
ค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
การขาย  และอ่ืน ๆ  

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     
 

อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่การน าเขา้ สินค้าท่ีถกูพิจารณา  มีผลกระทบต่อการจ าหน่าย  
สินคา้ชนิดเดียวกนั  อยา่งไร  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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8.7  ระบุส่วนแบ่งตลาดของ  สินค้าชนิดเดียวกัน  ท่ีผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ สินค้าท่ี 
      ถกูพิจารณา  จากประเทศท่ีถกูกล่าวหา  และสินคา้น าเขา้จากประเทศอ่ืน ๆ  โดยใชป้ริมาณ 
      เป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี  ใหใ้ชข้อ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 3  ปี  แยกรายไตรมาส 
 

 
รายการ 

ปี 
ปริมาณ ส่วนแบ่งตลาด  (%) 

ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. –  ก.ย. ต.ค. – ธ.ค. 

ประเทศไทย 
- ผูย้ืน่ค  าขอ 
- อ่ืน ๆ 

        

ประเทศท่ีถูกกล่าวหา         
ประเทศอ่ืน ๆ          
รวม         
 

อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ 
สินคา้ชนิดเดียวกนั  อยา่งไร 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

8.8 อธิบายและแสดงใหเ้ห็นวา่  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  มีผลกระทบและแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อผูย้ื่นค าขอในด้านอ่ืน ๆ  เช่น  กระแสเงินสด  อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
ศกัยภาพในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน  เป็นตน้ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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8.9  ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  นอกจากการน าเขา้  สินคา้ท่ีถูกพิจารณา  ท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูย้ื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เช่น ปริมาณและราคาของสินคา้
น าเข้าท่ีไม่  ขายในราคาท่ีมีการทุ่มตลาด  ความต้องการของตลาดลดลง  การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค พฤติกรรมการจ ากดัทางการคา้  การแข่งขนัระหว่าง
ผูผ้ลิตในต่างประเทศ และผู ้ผลิตภายในประเทศ  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลย ี 
ประสิทธิภาพในการส่งออกและความสามารถในการผลิต  ผลกระทบจากอัตรา
แลกเปล่ียนไวใ้นขอ้น้ีดว้ย  คือ. 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 
8.10  สรุปใหเ้ห็นวา่  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูย้ืน่ค  าขออยา่งไร 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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8.11  ระบุรายช่ือ  ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ และโทรสาร  ของผูซ้ื้อท่ีผูย้ื่นค าขอจะขายสินคา้
ให้หรือผูย้ื่นค าขอจะขายสินคา้ให้  แต่ไม่สามารถขายในราคาดงักล่าวได ้  เน่ืองจากมี
การแยง่ตลาดโดยให ้

  (1) แสดงหลกัฐานเอกสาร  (เช่น  ส าเนาใบเรียกเก็บเงิน  รายงานของพนกังานขาย 
หรือ จดหมายจากลูกคา้  เป็นตน้ )  ยืนยนัว่าไดสู้ญเสียยอดขายให้กบั  สินค้าท่ีถูกพิจารณา  
ตั้งแต่เม่ือไร  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ช่ือผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ วนัท่ีท่ีผูย้ืน่ค  า

ขอเสนอราคา 
ปริมาณขาย ราคาเสนอของผู ้

ยืน่ค  าขอท่ีไดรั้บ
การปฏิเสธ 

ขอ้เสนอท่ีผูซ้ื้อยอมรับ 

ราคาสินคา้
ท่ีซ้ือจริง 

จากประเทศ 

       
       
       
       
       

 
 
 (2) แสดงหลกัฐานเอกสาร  (เช่น  ส าเนาใบเรียกเกบ็เงิน  รายงานของพนกังานขาย  
จดหมายจากลกูคา้  เป็นตน้ ) ยนืยนัวา่ไดด้  าเนินการลดราคา  ยกเลิกหรือปรับเปล่ียนแผนการ
ข้ึนราคา สินคา้เพื่อรักษาตลาดใหส้ามารถแข่งขนักบั  สินค้าท่ีถกูพิจารณา  ตั้งแต่เม่ือไร                
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ ราคาเสนอของผูย้ืน่ค  าขอ ราคาเสนอขายของสินคา้ 

น าเขา้ 
วนัท่ีเสนอ
ราคา 

คร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาเดิมท่ี
ถูกปฏิเสธ 

ราคาท่ีผู ้
ซ้ือ
ยอมรับ 

วนัท่ีเสนอ
ขายคร้ัง
แรก 

ปริมาณ ราคาท่ี
ผูซ้ื้อ
ยอมรับ 

จาก
ประเทศ 
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8.12  ถา้เห็นวา่อาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนในอนาคต ใหร้ะบุขอ้มูลปัจจุบนั และขอ้มูล 
         ยอ้นหลงั 3 ปี พร้อมทั้งหลกัฐานสนบัสนุน  เช่น 
 (1)  การน าเขา้ สินค้าท่ีถกูพิจารณา  เพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
 (2)  ความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิตต่างประเทศท่ีมีอยู ่ หรือหลกัฐานแสดงวา่ 
         ความสามารถในการผลิตนั้นจะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยค านึงถึงตลาดต่างประเทศ 
         อ่ืน ๆ ดว้ยวา่พร้อมท่ีจะรองรับการเพิ่มข้ึนของความสามารถในการผลิตดงักล่าวหรือไม่ 
 (3)  สินค้าท่ีถกูพิจารณา ไดก้ดราคา  สินค้าชนิดเดียวกัน  ในประเทศใหล้ดลง  หรือท า 
        ใหไ้ม่สามารถข้ึนราคาไดต้ามปกติ  และมีแนวโนม้วา่จะมีความตอ้งการน าเขา้  สินค้าท่ี 
        ถกูพิจารณา  เพิ่มข้ึนอีก  
 (4)  ปริมาณสินคา้คงคลงัของ  สินคา้ท่ีถกูพิจารณา  ในประเทศท่ีถกูกล่าวหา 
 (5)  ปัจจยัอ่ืน ๆ  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 

8.13  ถา้เห็นวา่  สินคา้ท่ีถกูพิจารณา  เป็นผลใหเ้กิดอุปสรรคล่าชา้อยา่งส าคญัต่อการก่อตั้ง  
         หรือ การพฒันาอุตสาหกรรมภายใน  ใหอ้ธิบายพร้อมทั้งแสดงหลกัฐานสนบัสนุน 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขอ้ความขา้งตน้น้ีตลอดจนขอ้ความในเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ  
และเอกสารหลกัฐานท่ีน ามาประกอบค าขอฉบบัน้ีเป็นความท่ีจริงและถกูตอ้งทุกประการ และ 
ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการแทนผูร้้องเรียนรายอ่ืนดงักล่าวในฐานะผูย้ืน่ค  าขอ 

 
      ................................................... 

 วนัท่ี               ลงลายมือช่ือผูย้ืน่ค  าขอ 
  
                                                                              ..................................................... 
                                                                                            ช่ือและต าแหน่ง 

23 



เอกสารผนวก  ก. 
รายช่ือผู้ผลติทั้งหมดทีผู้่ยืน่ค าขอกระท าแทน 

 

รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 
โทรศพัท ์

หมายเลข 
โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 
ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้ 
ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหตุ 

      

 

หมายเหตุ  ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง  และรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
 
 



เอกสารผนวก  ข. 
 ส่วนที ่ 1  รายช่ือผู้ผลติทีผู้่ยืน่ค าขอกระท าการแทน 

 
รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์

หมายเลข 
โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 
ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้ 
ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหตุ 

      

 
หมายเหตุ  ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง  และรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 

 



ส่วนที ่ 2  รายช่ือผู้ผลติทีม่ไิด้ขอให้กระท าการแทน 
 

 

หมายเหตุ  ใหแ้นบรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
 
 

 

รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 
โทรศพัท ์

หมายเลข 
โทรสาร 

    


