
ประกาศกระทรวงพาณชิย์ 
เร่ือง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน 

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
_____________ 

 

 

                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสามมาตรา ๔๘ 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน              
ซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยืน่ค  าขอให้พิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน การทบทวน
และการขอคืนอากร การทบทวนความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑  ประกาศน้ีให้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง การตอบโตก้าร
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 ขอ้ ๒ ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ การยืน่ค  าขอใหด้ าเนินการพิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ค าขอใหพ้ิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใชบ้งัคบัอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา ๕๖ ค าขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากร
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา ๕๗ ค าขอให้พิจารณาทบทวนการ
เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนส าหรับผูส่้งออกหรือผูผ้ลิตรายใหม่ตาม
มาตรา ๕๘ ค าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา ๕๙ ค าขอให้
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการ
อุดหนุน ตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๕๖ และค าขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อบงัคบัใช้
ความตกลงเพื่อระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๕๗ 
ใหใ้ชแ้บบค าขอทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ ๔ ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งแสดงรายละเอียดขอ้มูลข่าวสารลงในค าขอตามแบบท่ี
ก าหนดไวต้ามขอ้ ๓ โดยครบถว้นสมบูรณ์ และตอ้งเสนอพยานหลกัฐานขอ้มูลรายละเอียด
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอนั้นดว้ย 
 ขอ้ ๕ ในการพิจารณาเสียงสนับสนุนหรือเสียงคัดคา้นค าขอตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสอง หากปรากฎว่าอุตสาหกรรมท่ียื่นค าขอเป็นอุตสาหกรรมรายย่อยซ่ึงมีผูผ้ลิตสินคา้



 

 

 

เก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก การพิจารณาเสียงสนับสนุนหรือเสียงคดัคา้นจะด าเนินการโดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งตามหลกัสถิติกไ็ด ้
 ขอ้ ๖ ค าขอตามขอ้ ๓ จะถือไดว้่าไดรั้บไวโ้ดยสมบูรณ์เม่ือกรมการคา้ต่างประเทศ
ไดต้รวจสอบค าขอแลว้ ปรากฏว่าแสดงรายละเอียดขอ้มูลข่าวสารโดยครบถว้น และไดเ้สนอ
พยานหลกัฐานรายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอโดยถกูตอ้งแลว้ 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ศุภชยั   พานิชภกัด์ิ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
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แบบ ปร. 1 
 

แบบค าขอให้ด าเนินการพจิารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุน  
ตามมาตรา 33 วรรคหน่ึงท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาด 

และการอดุหนุน พ.ศ. 2542 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 รายละเอียดของสินคา้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิตและ/หรือผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ 
ส่วนท่ี 4 มูลค่าปกติ 
ส่วนท่ี 5 ราคาส่งออก 
ส่วนท่ี 6 การอุดหนุน 
ส่วนท่ี 7 การประเมินความเสียหายของอตุสาหกรรมภายใน 

 

วธิีกรอกค าขอ 
ก. อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถใหข้อ้มูลในนามของอตุสาหกรรมนั้น หรือแยก

ใหข้อ้มูลเป็นรายผูผ้ลิต 
ข. ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีระบุวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งปกปิด ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 33 

แห่งพระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอดุหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 โดยใหย้ืน่แบบค าขอท่ีระบุวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งปกปิด 1 ชุด                 
และแบบค าขอท่ีเปิดเผยได ้1 ชุด 

ค. หากมีการร้องขอใหด้ าเนินการไต่สวน ผูส่้งออกมากกวา่ 1 ประเทศ ใหย้ืน่ค  าขอ              
โดยแยกประเทศละ 1 ชุด 

ง. หากผูย้ืน่ค  าขอไม่สามารถใหข้อ้มูลตามท่ีระบุในแบบค าขอ ขอใหแ้สดงเหตุผลดว้ย 
จ. ในการกรอกขอ้มูลใหด้คู  าอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบดว้ย 
ฉ. หากเน้ือท่ีส าหรับกรอกไม่เพียงพอ ใหใ้ชก้ระดาษเพิ่ม 

ช. สอบถามวิธีกรอกค าขอเพิม่เติมไดท่ี้ ส านกัปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ 
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ถนนสนามบินน ้า ต าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 โทร.574-4738-40 โทรสาร.547-4741 

 



 

 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

 ผูย้ื่นค ำขอจะตอ้งเป็นผู้ผลิต “สินคำ้ชนิดเดียวกนั” กบัสินคำ้น ำเขำ้ท่ีผูย้ื่นค ำขอ
กล่ำวหำวำ่มีกำรทุ่มตลำด/กำรอุดหนุน (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “สินคำ้ท่ีถกูพิจำรณำ”) 
 ค าว่า “สินคา้ชนิดเดียวกนั” หมายถึงสินคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการกบั 
“สินค้าท่ีถูกพิจารณา” ในกรณีท่ีไม่มีสินค้าดังกล่าวให้หมายความว่าสินค้าท่ีคลา้ยคลึงกัน            
อยา่งมากกบั “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” 

 

1.1 ผูย้ืน่ค  าขอ 
ช่ือ.................................................................... 
สญัชาติ............................................................ 
ท่ีอยู.่................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
โทรศพัท.์.......................................... 
โทรสาร............................................. 

ช่ือบุคคล นิติบุคคล สมาคม หรือกลุ่มอุตสาห- 
กรรม ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ 

ค าขอแทน........................................................ 
......................................................................... 
ท่ีอยู.่................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
โทรศพัท.์.......................................... 
โทรสาร............................................. 

□  ยืน่ค าขอโดยล าพงั ใหแ้สดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ี 

       ผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
□  ยืน่ค าขอโดยกระท าแทนผูผ้ลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
                 ในกรณีน้ี ใหร้ะบุรายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรองรายการและปริมาณสินคา้ท่ี
ผลิตและ/หรือจ าหน่าย ของผูผ้ลิตทุกราย ตามเอกสารผนวก ก.               

□  ยืน่ค าขอโดยกระท าการแทนผูผ้ลิตบางส่วน ในอุตสาหกรรมภายใน 

                 ในกรณีน้ี ใหร้ะบุรายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และแสดงหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการสินคา้ท่ีผลิต
และ/หรือจ าหน่าย ของผูผ้ลิตท่ีไดข้อใหก้ระท าการแทน ในส่วนท่ีหน่ึงของเอกสารผนวก ข. 
และระบุรายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร รายการและและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/
หรือจ าหน่ายของผูผ้ลิตท่ีมิไดก้ระท าการแทนทุกราย ในส่วนท่ีสองของเอกสารผนวก ข.               
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1.2  ผูผ้ลิต “สินคา้ชนิดเดียวกนั” รายใดเป็นผูน้ าเขา้ “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” หรือมีความเก่ียวขอ้ง
กับผูน้ าเข้า “สินค้าท่ีถูกพิจารณา” หรือเก่ียวจ้องกับผูส่้งออกสินค้าท่ีถูกพิจารณาจาก
ต่างประเทศ ให้แจง้ ช่ือ ท่ีอยู่ของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก และความเก่ียวข้อง รวมทั้ ง
ปริมาณการน าเขา้ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 

1.3 ในช่วง 1 ปีก่อนหนา้น้ี ผูย้ื่นค าขอหรือผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีให้ผูย้ื่นค าขอกระท าการแทน ไดย้ื่น
ค าขอให้รัฐบาลก าหนดมาตรการช่วยเหลือต่อการผลิตของผูย้ื่นค าขอและผูผ้ลิตรายอ่ืน
อย่างไร หรือไม่ เช่น การขอให้ใชม้าตรการทางภาษี หรือมาตรการท่ีมิใช่ภาษี ซ่ึงไดแ้ก่
การจ ากดัปริมาณการน าเขา้ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ  
ถา้มีใหแ้จง้วา่มีค าขอเม่ือใด ถึงหน่วยงานใด ใหก้ าหนดมาตรการช่วยเหลืออยา่งไร รัฐบาล
ไดด้  าเนินการช่วยเหลือหรือไม่ อยา่งไร และเม่ือใด 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2  รายละเอยีดของสินค้า 
 

2.1   เปรียบเทียบ “สินคา้ท่ีถกูพจิารณา” กบั “สินคา้ชนิดเดียวกนั” ท่ีผูย้ืน่ค  าขอผลิตไดใ้น
ประเทศ และไดรั้บผลกระทบตามรายการต่อไปน้ี 

2.1.1 ช่ือสินคา้ 
-  ช่ือทางการคา้ 
- ช่ือทางวิทยาศาสตร์ 
- จ าแนกอยูใ่นพิกดัอตัราศุลกากร HS. ประเภทท่ี 

- อตัราอากรขาเขา้ 
 2.1.2 ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเคมีและโครงสร้างของสินคา้ โดยใหแ้สดง

ตวัอยา่งแคตาลอ็ก เอกสารโฆษณา หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
 2.1.3  มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (ใหร้ะบุวา่ตรงกบัของประเทศผูผ้ลิต ผูส่้งออก ประเทศ

ไทย หรือประเทศท่ีสาม มาตรฐานใด เกรดใด) 
 2.1.4 ขั้นตอนและขบวนการผลิต 
 2.1.5 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.1.6 ผูใ้ชสิ้นคา้ขั้นสุดทา้ย 
 2.1.7 มาตรการในการน าเขา้ประเทศไทย ซ่ึงมิใช่มาตรการทางภาษี เช่น การขออนุญาต

ในการน าเขา้ การก าหนดโควตาน าเขา้การก าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ ถา้มีให้
ระบุเฉพาะในช่องสินคา้ท่ีถกูพิจารณา 

 2.1.8 ประเทศแหล่งก าเนิด 
 2.1.9 ประเทศผูส่้งออก 
 2.1.10 ขอ้เปรียบเทียบอ่ืน ๆ ระหวา่งสินคา้ท่ีถกูพิจารณาและสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิต  

ภายในประเทศ 
   - ในส่วนท่ีเหมือนกนั 
   - ในส่วนท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ผลติและ/หรือผู้ส่งออกและผู้น าเข้า  โดยใช้ข้อมูลล่าสุด 
  
3.1 ใหแ้จง้รายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผูผ้ลิต “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” 

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

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

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

............................................................................................................................................. 
 
3.2 ใหแ้จง้รายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผูส่้งออก “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” 

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

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

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

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

3.3 ใหแ้จง้รายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของผูน้ าเขา้ “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” 
 ในประเทศ 

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

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

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

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

3.4 ใหแ้จง้รายช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ของสมาคม กลุ่มอตุสาหกรรมผูใ้ช ้
“สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” ในประเทศ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่4   มูลค่าปกติ 
 

 การทุ่มตลาดไดแ้ก่การส่งสินคา้เขา้มาในประเทศไทย ในราคาส่งออกท่ีต ่ากว่า
มูลค่าปกติของสินคา้ชนิดเดียวกนั 

 การเปรียบเทียบราคาส่งออกกบัมูลค่าปกติตอ้งปรับให้ราคาอยู่ในระดบัการคา้
เดียวกนั โดยปกติจะใชร้ะดบัราคาสุทธิท่ีหนา้โรงงาน 

 ในการหามูลค่าปกติ ก่อนอ่ืนให้ตรวจสอบว่าประเทศผูส่้งออกเป็นประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจท่ีใชร้ะบบการตลาดหรือไม่ (Market Economy) ถา้เป็นให้ตอบขอ้ 4.1 หรือ 4.2           
หรือ 4.3 ถา้ไม่เป็นใหข้า้มไปตอบขอ้ 4.4 
 

4.1  ให้ระบุ “มูลค่าปกติ” ของ “สินคา้ชนิดเดียวกนั” กบั “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ท่ีจ าหน่าย            
ในตลาดของประเทศผูส่้งออก โดยระบุเป็นราคา ณ ระดบัการคา้ใด (เช่น ราคาขายส่ง 
ราคาขายปลีก เป็นตน้) ทั้งน้ีให้แยกระบุราคาตามขนาด แบบ หรือรุ่นของสินคา้ รวมทั้ง
เง่ือนไขของการจ าหน่ายในรูปของส่วนลดต่าง ๆ ระยะเวลาท่ีให้เครดิต อตัราภาษีการคา้     
ท่ีตอ้งช าระ หรือ อ่ืน ๆ พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานท่ีมาของราคาและเง่ือนไขการจ าหน่าย
ดงักล่าว เช่น ในเสนอขาย ใบแจง้หน้ี ใบเสร็จ รายการ ราคาสินคา้ ฯลฯ 

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

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

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

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

4.2  ในกรณี “สินคา้ชนิดเดียวกนั” กบั “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ไม่มีการจ าหน่ายในตลาดประเทศ 
ผูส่้งออกหรือมีการจ าหน่ายแต่ราคาดังกล่าวไม่น่าเช่ือถือให้แสดงราคา “สินค้าท่ีถูก
พิจารณา” ท่ีส่งออกไปยงัประเทศท่ีสามอย่างน้อย 2 ประเทศ โดยให้ขอ้มูลราคาท านอง
เดียวกบัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.1 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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4.3 ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 ได ้ให้หามูลค่าปกติจากตน้ทุนการ
ผลิตของ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ในประเทศแหล่งก าเนิดหรือตน้ทุนการผลิตของ “สินคา้
ชนิดเดียวกนั” ของผูย้ืน่ค  าขอดงัน้ี   

  4.3.1 มูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากต้นทุนการผลิตในประเทศแหล่งก าเนิด             
ให้ระบุตน้ทุนการผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัของผูผ้ลิตในประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้นั้น 
โดยแยกประเภทรายการของตน้ทุนการผลิต และอธิบายวิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต          
แต่ละรายการ โดยอาจจดัท าเป็นขอ้มูลแนบทา้ยหากเน้ือท่ีไม่พอกรอก ขอ้มูลน้ีควรเป็น
ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาเดียวกนักับท่ีมีการทุ่มตลาด และให้รวมค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม          
ในการจดัการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมก าไรท่ีเหมาะสม 

 
ตารางแสดงมูลค่าปกติจากราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 

ในช่วง ................................. ถึง .................................. 
รายการ จ านวนเงิน % 

ก. ตน้ทุนการผลิตสินคา้ (1 + 2 + 3) 
1. วตัถุดิบ 

2. ค่าแรงงาน 

3. ค่าโสหุย้การผลิต 

  

ข. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร การขาย และค่าใชจ่้าย
ทัว่ไป 

  

ค. ก าไรท่ีประมาณวา่ผูผ้ลิตจะไดรั้บต่อหน่วย   

    ราคาท่ีค านวณจากตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย 
     (ก + ข + ค) 

  

 

   4.3.2 หากไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือส่งออกในต่างประเทศ ให้ระบุ
ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนและปัจจยัผลิตในประเทศไทย แต่ตอ้งปรับตน้ทุนของไทยให้เขา้กบั
ตน้ทุนประเมินของผูผ้ลิตในต่างประเทศในการค านวณ วตัถุดิบ ค่าแรง และตน้ทุนอ่ืน ๆ 
พร้อมแสดงหลกัฐานสนบัสนุนขอ้มูลดงักล่าว (เช่น ตน้ทุนของผูย้ืน่ค  าขอ) 
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4.4  ในกรณีท่ีประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้เป็นประเทศท่ีเช่ือว่าไม่มีเศรษฐกิจท่ีใชร้ะบบการตลาด
ใหใ้ชข้อ้มูลเก่ียวกบัราคาสินคา้ของประเทศท่ีสามท่ีมีเศรษฐกิจ ระบบการตลาด ท่ีสามารถ
เทียบเคียงกบัประเทศแหล่งก าเนิดแทนขอ้มูลของประเทศแหล่งก าเนิด โดยให้แสดงเหตุผล
ท่ีเลือกประเทศดงักล่าวดว้ย ดงัน้ี 

   4.4.1  ราคาสินคา้ชนิดเดียวกบัสินคา้ท่ีถูกพิจารณา ท่ีจ าหน่ายในประเทศท่ีสาม โดยให้
ขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัการใหข้อ้มูลในขอ้ 4.1 หรือ 

   4.4.2  ในกรณีไม่มีราคาสินคา้ตาม 4.4.1 ให้แสดงราคาสินคา้ท่ีประเทศท่ีสามส่งออก
ไปยงัประเทศอ่ืน โดยใหข้อ้มูลเช่นเดียวกบัการใหข้อ้มูลในขอ้ 4.2 หรือ 

   4.4.3 ใหแ้สดงราคาตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นในประเทศท่ีสาม โดยให้ขอ้มูลเช่นเดียว 
กบัการใหข้อ้มูลในขอ้ 4.3 หรือ 

   4.4.4 ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลตาม 4.4.3 ใหแ้สดงตน้ทุนและปัจจยัการผลิตในประเทศไทย
แทน โดยใหข้อ้มูลเช่นเดียวกบัการใหข้อ้มูลในขอ้ 4.3.1 
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ส่วนที ่5   ราคาส่งออก (Export Price) 
 

5.1  ใหแ้สดงรำคำส่งออก “สินคำ้ท่ีถกูพิจำรณำ” ซ่ึงเป็นรำคำท่ีจ ำหน่ำยให้ผูซ้ื้ออิสระทอดแรก
ในประเทศไทย โดยหักภำษีท่ีมีกำรช ำระ (เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีน ำเขำ้) ก ำไร (เช่น 
ก ำไรขำยส่ง ก ำไรขำยปลีก ก ำไรของผูน้ ำเขำ้) ค่ำนำยหนำ้ ค่ำขนส่ง (เช่น ค่ำขนส่งไปยงั
คลงัสินคำ้ ค่ำขนส่งทำงเรือระหว่ำงประเทศ) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ณ ระดบัท่ีมีกำรซ้ือขำย           
(เช่น ค่ำใช้จ่ำยทำงศุลกำกร ค่ำท่ำเรือ ค่ำเช่ำโกดงั) เพื่อค ำนวณกลบัไปหำรำคำส่งออก            
ณ หน้ำโรงงำนของสินคำ้ท่ีถูกพิจำรณำ โดยแยกระบุรำคำตำมขนำด แบบ หรือรุ่นของ
สินคำ้ 
 ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... .................... 
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ส่วนที ่6   การอดุหนุน 

 

 ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมภายในไดรั้บความเสียหายจากการน าเขา้สินคา้ท่ีไดรั้บการ
อุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผูส่้งออก ใหผู้ย้ืน่ค  าขอใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา
การอุดหนุน ดงัน้ี 

6.1 ใหแ้สดงขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เช่น พระราชบญัญติั ประกาศ กฎระเบียบ ค าสัง่ ท่ีระบุวา่
รัฐบาลประเทศผูส่้งออกให้การอุดหนุนการผลิต “สินค้าท่ีถูกพิจารณา” ในโครงการ
ใดบา้ง ให้ระบุดว้ยว่าแต่ละโครงการอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานใด รวมทั้ง
สถานท่ีตั้ง เง่ือนไขในการขอรับการอุดหนุน สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ระยะเวลาของโครงการ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ . 
 

6.2 ใหค้  ำนวณผลประโยชน์ท่ีผูส่้งออกแต่ละรำยไดรั้บจำกโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำลผูส่้งออก
ท่ีระบุใหข้อ้ 6.1 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่7 การประเมนิความเสียหายของอตุสาหกรรมภายใน 

   

  ผูย้ื่นค าขอตอ้งให้ขอ้มูลและหลกัฐานเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นว่าไดเ้กิดความ
เสียหายอย่างส าคญัแก่อุตสาหกรรมภายใน หรือความเสียหายอย่างส าคญัท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่
อุตสาหกรรมภายใน หรืออุปสรรคล่าช้าอย่างส าคัญต่อการก่อตั้ งหรือพฒันาอุตสาหกรรม
ภายในท่ีผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนั โดยขอ้มูลและหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูย้ืน่ค  า
ขอไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ไดแ้ก่ ยอดขายลดลง รายไดจ้ากการ
ขายตกต ่า การถูกกดราคา ยอดการผลิตจริงลดลงและมีแนวโน้มจะลดลง การขาย ส่วนแบ่ง
ตลาด ก าไร ประสิทธิภาพในการผลิตผลตอบแทนการลงทุน ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาในประเทศ 
ผลกระทบต่อสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินสดท่ีเกิดข้ึนจริงและมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน สินคา้
คงคลงั การจา้งงาน ค่าจา้งแรงงาน ความกา้วหนา้ของธุรกิจ ความสามารถในการระดมทุน การ
ลงทุนหรือปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อประเมินความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในท่ีเกิดจากการน าเขา้
สินคา้ท่ีถกูพิจารณา ขอใหผู้ย้ืน่ค  าขอกรอกขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

7.1 ปริมาณและมูลค่าการน าเขา้ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” แยกเป็นรายประเทศใช้ขอ้มูล 3 ปี
ยอ้นหลงั รวมทั้งขอ้มูลปัจจุบนั 

 

น าเขา้ 
จากประเทศ 

ปีท่ีมีการน าเขา้ 
25.. 25.. 25.. 25.. (มค.-......) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
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7.2 เปรียบเทียบราคาของ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ท่ีจ  าหน่ายในประเทศไทยท่ีแข่งขนัโดยตรง
กับราคา “สินค้าชนิดเดียวกัน” ท่ีผูย้ื่นค าขอเป็นผูผ้ลิตเป็นรายไตรมาสยอ้นหลังไป                    
5 ไตรมาสจากปัจจุบนั ทั้งน้ี ใหเ้ปรียบเทียบราคา ณ ระดบัการซ้ือขายเดียวกนั 

 
ผูผ้ลิตสินคา้ใน
ประเทศไทย 

ไตรมาสท่ี 4 
ปี .... 

ไตรมาสท่ี 3 
ปี .... 

ไตรมาสท่ี 2 
ปี .... 

ไตรมาสท่ี 1 
ปี .... 

ไตรมาสปัจจุบนั 

ปี .... 
 ราคา 

ภายใน 
ราคา 
ทุ่มตลาด 

ราคา 
ภายใน 

ราคา 
ทุ่มตลาด 

ราคา 
ภายใน 

ราคา 
ทุ่มตลาด 

ราคา 
ภายใน 

ราคา 
ทุ่มตลาด 

ราคา 
ภายใน 

ราคา 
ทุ่มตลาด 
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7.3  ระบุก าลงัการผลิต ปริมาณการผลิตจริง ปริมาณการน าเขา้ ปริมาณการขายในประเทศ 
ปริมาณส่งออก ปริมาณสินคา้คงคลงั มูลค่าการขายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกของ          
ผูย้ื่นค าขอท่ีผลิต “สินคา้ชนิดเดียวกนั” ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และในส่วนของปีล่าสุด
เท่าท่ีมีขอ้มูล และใหเ้ตรียมขอ้มูลดงักล่าวของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมนั้นทั้งหมดดว้ย 

 

 

รายการ 
ปี 

25.. 25.. 25.. 25.. 
ปริมาณ (ระบุหน่วย) 

ก าลงัการผลิต 
(ต่อกะ ต่อวนั ต่อปี ฯลฯ) 

    

ปริมาณการผลิตจริง     

ปริมาณการน าเขา้ (ระบุ
ประเทศ หากมีหลายประเทศ
ใหแ้ยกตาราง) 

    

ปริมาณการขายในประเทศ     

ปริมาณการส่งออก     

สินคา้คงคลงั ณ วนัส้ินปี     

 มูลค่า (บาท) 
มูลค่าการขายในประเทศ     

ราคาขายในประเทศ  
(เฉล่ียต่อหน่วย) 

    

มูลค่าการส่งออก     

 
 

 

 

 

 

 

 

13 



 

 

 

 

7.4  ให้ผูย้ื่นค าขอแต่ละรายรายงานปริมาณการผลิต จ านวนแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
“สินคา้ชนิดเดียวกนั” รวมทั้งชัว่โมงท างานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และปีล่าสุดเท่าท่ีมีขอ้มูล
รวมทั้งตามตารางต่อไปน้ี 

 

 

รายการ 
ปี 

25.. 25.. 25.. 25.. 
ผูย้ืน่ค  าขอ 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้น 

การผลิต 
    

ชัว่โมงท างานทั้งหมด     

ค่าแรงและค่าชดเชยท่ีจ่ายจริง     

 ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมนั้นทั้งหมด 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้น               
การผลิต 

    

ชัว่โมงท างานทั้งหมด     

ค่าแรงและค่าชดเชยท่ีจ่ายจริง     

 

7.5 ใหผู้ย้ืน่ค  าขอระบุขอ้มูลก าไรและขาดทุนจากการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย “สินคา้ชนิด
เดียวกนั” ในประเทศไทย ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีล่าสุดเท่าท่ีมีขอ้มูล หากเป็นขอ้มูล
ตามรอบปีบญัชี  ใหร้ะบุรอบปีบญัชี และใหแ้ยกขอ้มูลของผูผ้ลิตแต่ละราย หากไม่สามารถ
แสดงขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะรายการ “สินคา้ชนิดเดียวกนั” ได ้ให้แสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้
กลุ่มเล็กท่ีสุดท่ีรวม “สินค้าชนิดเดียวกัน” นั้นอยู่ด้วย และประเมินสัดส่วนท่ีเป็นของ 
“สินคา้ชนิดเดียวกนั” นั้นดว้ย หากผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลกลุ่มสินคา้กลุ่มใหญ่ให้ระบุรายการ
สินคา้อ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูด่ว้ย ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบญัชีล่าสุดท่ีไดรั้บการตรวจสอบและรับรอง
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 2 ชุด โดยใหก้รอกขอ้มูลตามตารางต่อไปน้ี 
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รายการ 
ปี 

25.. 25.. 25.. 25.. 
ผูย้ืน่ค  าขอ 

ยอดขายสุทธิ     

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายได ้     

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้     

ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร 
และค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

    

ก าไร (ขาดทุน)  
จากการด าเนินงาน 

    

 ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมนั้นทั้งหมด 
ยอดขายสุทธิ     
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายได ้     

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้     

ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร 
และค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

    

ก าไร (ขาดทุน)  
จากการด าเนินงาน 

    

 

7.6 ให้เปรียบเทียบขนาดของตลาดในประเทศตามมูลค่าหรือปริมาณก็ได ้และระบุส่วนแบ่ง
ตลาดของอุตสาหกรรมภายในกบั “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” และ “สินคา้น าเขา้ชนิดเดียวกนั” 
จากประเทศอ่ืน 

ประเทศ ปี 25.. ปี 25.. ปี 25.. 
 ปริมาณ มลูค่า ส่วนแบ่ง

ตลาด (%) 
ปริมาณ มลูค่า ส่วนแบ่ง 

ตลาด (%) 
ปริมาณ มลูค่า ส่วนแบ่ง

ตลาด (%) 

          
รวม          
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7.7 ให้ระบุผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ต่อผูย้ื่นค าขอท่ีได้รับความเสียหาย ตามท่ีเกิดจริงหรือมี

แนวโนม้ท่ีไดรั้บผลกระทบ เช่น เงินสดหมุนเวียน สินคา้คงคลงั การจา้งงาน ค่าแรง อตัรา
การขยายการผลิต ความสามารถในการเพิ่มทุน การลงทุน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบ
กบัราคาในประเทศ 

 
7.8 แจง้รายช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร ของผูซ้ื้อท่ีผูย้ื่นค าขอจะขายสินคา้ให ้

หรือผูย้ื่นค าขอจะขายสินคา้ให้ในราคาท่ีสูงกว่า แต่ไม่สามารถขายในราคาดงักล่าวได ้
เน่ืองจากมีการแยง่ตลาดโดยให ้
  (1) ให้แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น ส าเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนกังานขาย 
หรือ จดหมายจากลูกคา้ เป็นตน้) ยืนยนัว่าไดสู้ญเสียยอดขายให้กบั “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” 
ตั้งแต่เม่ือไร ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ช่ือผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ วนัท่ีท่ีผูย้ืน่ค  าขอ
เสนอราคา 

ปริมาณขาย ราคาเสนอของ
ผูย้ืน่ค  าขอท่ี
ไดรั้บการ
ปฏิเสธ (มูลค่า
ของสินคา้ท่ี
เสนอขาย) 

ขอ้เสนอท่ีผูซ้ื้อยอมรับ 
มูลค่าสินคา้   
ท่ีขายจริง 

จากประเทศ 
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  (2) แสดงหลกัฐานเอกสาร (เช่น ส าเนาใบเรียกเก็บเงิน รายงานของพนักงานขาย 
จดหมายจากลกูคา้ เป็นตน้) ยนืยนัวา่ไดด้  าเนินการลดราคา ยกเลิกหรือปรับเปล่ียนแผนการ
ปรับเพิ่มราคา เพื่อรักษาตลาดให้สามารถแข่งขนักบั “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ตั้งแต่เม่ือไร  
ดงัตารางต่อไปน้ี  

ผูซ้ื้อ ชนิดสินคา้ วนัท่ีเสนอ 
ราคาคร้ังแรก 

ปริมาณ ราคาเสนอของ 
ผูย้ืน่ค  าขอ 

ราคาเสนอขายของสินคา้ 
น าเขา้ 

ราคาเดิม 
ท่ีถูก 
ปฏิเสธ 

ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

ราคาท่ี 
ผูซ้ื้อ 
ยอมรับ 

มูลค่า 
น าเขา้ 

จาก
ประเทศ 

         
         
         
         
         
         

 
7.9 ให้ระบุขอ้มูลเท่าท่ีทราบเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากการน าเขา้ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา”                 

ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเดียวกัน                  
เช่น การน าเขา้สินคา้ในทางการคา้ปกติ ความตอ้งการของตลาดลดลง การเปล่ียนแปลง
แบบแผนการบริโภค มาตรการควบคุมทางการค้าอ่ืน ๆ พัฒนาการทางเทคโนโลย ี
ประสิทธิภาพการส่งออกหรือประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย
ไวใ้นขอ้น้ีดว้ย คือ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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7.10 ถา้เห็นว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึนในอนาคต ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปน้ี                      

ไวใ้นขอ้น้ีดว้ยคือ 
(1) การน าเขา้ “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” ในปีท่ีร้องขอใหไ้ต่สวนเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
(2) ความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิตต่างประเทศท่ีมีอยู่ หรือหลักฐานแสดงว่า

ความสามารถในการผลิตนั้นจะเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั โดยค านึงตลาดต่างประเทศ
อ่ืน ๆ ดว้ยว่าพร้อมท่ีจะรองรับการเพิ่มข้ึนของความสามารถในการผลิตดงักล่าว
หรือไม่ 

(3) “สินคา้ท่ีถกูพิจารณา” ไดก้ดราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัในประเทศให้ลดลง หรือท าให้
ไม่สามารถข้ึนราคาไดต้ามปกติ และมีแนวโนม้วา่จะมีความตอ้งการน าเขา้ “สินคา้ท่ี
ถกูพิจารณา” เพิ่มข้ึนอีก 

(4) ปริมาณสินคา้คงคลงัของ “สินคา้ท่ีถูกพิจารณา” ในประเทศท่ีถูกกล่าวหา ทั้งน้ีให้
แสดงหลกัฐานประกอบดว้ย 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้น้ีตลอดจนขอ้ความในเอกสารภาคผนวก
ท่ีแนบ และเอกสารหลักฐานท่ีน ามาประกอบค าขอฉบับน้ีเป็นความท่ีจริงและ
ถูกต้องทุกประการ และได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนผูร้้องเรียนรายอ่ืน
ดงักล่าวในฐานะผูย้ืน่ค  าขอ 
 

...................................................... 
วนัท่ี                            ลงลายมือช่ือผูย้ืน่ค  าขอ 
 
 

...................................................... 
 ช่ือและต าแหน่ง 
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เอกสารผนวก ก. 
รายช่ือผู้ผลติทั้งหมดทีผู้่ยืน่ค าขอกระท าแทน 

รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์

หมายเลข 

โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 

ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้ 

ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

     

 

หมายเหตุ  ใหแ้บบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
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เอกสารผนวก ข. 
ส่วนที ่1  รายช่ือผู้ผลติทั้งหมดทีผู้่ยืน่ค าขอกระท าแทน 

รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์

หมายเลข 

โทรสาร 

ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงช่ือ 

ผกูพนัผูผ้ลิตซ่ึงมอบอ านาจให้ 

ผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

หมายเหตุ  ใหแ้บบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับรอง และรายการสินคา้และปริมาณท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
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ส่วนที ่2  รายช่ือผู้ผลติทีม่ไิด้ขอให้กระท าการแทน 
รายช่ือผูผ้ลิต ท่ีอยู ่ หมายเลข 

โทรศพัท ์

หมายเลข 

โทรสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

หมายเหตุ  ใหแ้นบรายการและปริมาณสินคา้ท่ีผลิตและ/หรือจ าหน่าย 
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แบบ ปร. 2 
 

แบบค าขอให้พจิารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคบัอากรตอบโต้ 

การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุนตามมาตรา 56 
ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน พ.ศ. 2542 

 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
 

1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของตนเอง            ในนามของ.................................................................... 
  ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเป็น....................................................................................... 
 มีส านกังานอยูท่ี่...................................................................................................................... 
 .........................................................................โทรศพัท.์........................................... ............ 
 โทรสาร........................................................e-mail................................................................ 
 

2. ขอใหพ้ิจารณาทบทวนการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
 หรือการอุดหนุนซ่ึงสินคา้....................................................................................................... 
 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ือง......................................................................................... 
 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในส่วนของ 
  มูลค่าปกติ   ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

  ราคาส่งออก   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอดุหนุน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปร. 2 
- 2 - 

 

3. การขอใหท้บทวนตามค าขอฉบบัน้ีเพื่อ 
  เปล่ียนแปลงอตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอดุหนุน 

  ยติุการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 

 

  ทั้งน้ี ไดเ้สนอพยานหลกัฐานและขอ้มูลรายละเอียดท่ีแสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงตามท่ี
ระบุในขอ้ 2 มาพร้อมดว้ยแลว้ 
 

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ ปร. 2 ก 
 

แบบค าขอให้พจิารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคบัความตกลงเพือ่ 
ระงบัการทุ่มตลาดหรือการอดุหนุนตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 56 

ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน  
พ.ศ. 2542 

 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
 

1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของตนเอง            ในนามของ.................................................................... 
  ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยเป็น....................................................................................... 
 มีส านกังานอยูท่ี่...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์........................................................ โทรสาร........................................................... 
 e-mail................................................................ 
 

2. ขอใหพ้ิจารณาทบทวนการท าความตกลงเพื่อระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนซ่ึงสินคา้ 
 .......................................................................ตามท่ี............................................................... 
 ไดก้ระท าไวก้บั กรมการคา้ต่างประเทศ ตามความตกลงฯเลขท่ี
............................................... เม่ือวนัท่ี................เดือน..................................พ.ศ. .................
  

 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงในส่วนของ 
  มูลค่าปกติ   ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 

  ราคาส่งออก   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอดุหนุน 

 

 



 

 

 

 

แบบ ปร. 2 ก 
- 2 - 

 

3. การขอใหท้บทวนตามค าขอฉบบัน้ีเพื่อ 
  เปล่ียนแปลงความตกลงเพือ่ระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน โดยมีรายละเอียดท่ี 

  ตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลงคือ......................................................................................... 
  ยติุการด าเนินการตามความตกลงเพื่อระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 

 

  ทั้งน้ี ไดเ้สนอพยานหลกัฐานและขอ้มูลรายละเอียดท่ีแสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงตามท่ี
ระบุในขอ้ 2 มาพร้อมดว้ยแลว้ 
 

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ ปร. 3 
 

แบบค าขอให้พจิารณาทบทวนเพือ่เรียกเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

หรือการอดุหนุนต่อไปตามมาตรา 57 
ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน พ.ศ. 2542 

 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
 

1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของตนเอง            ในนามของ.................................................................... 
  ในฐานะอุตสาหกรรมภายใน / กลุ่มอุตสาหกรรมภายใน 

  ในฐานะบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีกระท าการแทนอุตสาหกรรมภายในซ่ึงผลิตสินคา้ 
 ท่ีถกูพิจารณา ไดแ้ก่......................................................................................................... 
 ประกอบดว้ยผูป้ระกอบกิจการคือ 
 (1)................................................................................ มีส านกังานอยูท่ี่................................. 
 ................................................................................................................................................ 
 ก าลงัการผลิต...................................................โทรศพัท.์.......................................................
 โทรสาร............................................................e-mail......................................................และ 
 (2)................................................................................ มีส านกังานอยูท่ี่................................. 
 ............................................................................................................................................... 
 ก าลงัการผลิต...................................................โทรศพัท.์.......................................................
 โทรสาร............................................................e-mail............................................................ 
 

2. ขอใหพ้ิจารณาทบทวนการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนซ่ึงสินคา้ 
 ........................................................................................ตามประกาศ กระทรวงพาณิชย ์
 เร่ือง................................................................................................................................ ......... 
 .........................ต่อไป 



 

 

 

 

แบบ ปร. 3 
- 2 - 

 

3. ผูย้ืน่ค  าขอ   เป็นผูย้ืน่ค  าขอใหพ้ิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนสินคา้รายน้ี 

    ไม่ใช่ผูย้ืน่ค  าขอใหพ้ิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนสินคา้รายน้ี 

 
4. หากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามขอ้ 2 จะท าให้มีการ            

ทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป หรือการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนฟ้ืนคืนข้ึนมาอีก โดยมี
เหตุผลขอ้เทจ็จริง พอสงัเขป ดงัน้ี 

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

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

หมายเหตุ  1.  เม่ือมีการประกาศทบทวนฯ ผูข้อทบทวนจะตอ้งใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงโดยละเอียด 
 เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน คลา้ยกบัขั้นตอนการด าเนินการเม่ือมีการ 
 ประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนและความเสียหาย  
 2. หากผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทนอุตสาหกรรมภายใน ใหย้ืน่หนงัสือมอบอ านาจ 
  ประกอบค าขอดว้ย 

 



 

 

 

แบบ ปร. 3 ก 
 

แบบค าขอให้พจิารณาทบทวนเพือ่บังคบัใช้ความตกลงเพือ่ระงบั 

การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุนต่อไปตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 57  
ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน  

พ.ศ. 2542 
 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
 

1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของตนเอง            ในนามของ.................................................................... 
  ในฐานะอุตสาหกรรมภายใน / กลุ่มอุตสาหกรรมภายใน 

  ในฐานะบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีกระท าการแทนอุตสาหกรรมภายในซ่ึงผลิตสินคา้ 
 ท่ีถกูพิจารณา ไดแ้ก่......................................................................................................... 
 ประกอบดว้ยผูป้ระกอบกิจการคือ 
 (1)................................................................................ มีส านกังานอยูท่ี่................................. 
 ................................................................................................................................................ 
 ก าลงัการผลิต...................................................โทรศพัท.์.......................................................
 โทรสาร............................................................e-mail......................................................และ 
 (2)................................................................................ มีส านกังานอยูท่ี่................................. 
 ............................................................................................................................................... 
 ก าลงัการผลิต...................................................โทรศพัท.์.......................................................
 โทรสาร............................................................e-mail............................................................ 
 

2. ขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อบงัคบัใช้ความตกลงเพื่อระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน             
ซ่ึงสินคา้...................................................ตามท่ี..................................................................... 

 ไดก้ระท าไวก้บั กรมการคา้ต่างประเทศ ตามความตกลงฯ เลขท่ี............................................
เม่ือวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ. ................ ต่อไป 



 

 

 

แบบ ปร. 3 ก 
- 2 - 

 

3. ผูย้ืน่ค  าขอ   เป็นผูย้ืน่ค  าขอใหพ้ิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนสินคา้รายน้ี 

    ไม่ใช่ผูย้ืน่ค  าขอใหพ้ิจารณาตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนสินคา้รายน้ี 

 
4. หากยกเลิกความตกลงเพื่อระงบัการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามข้อ 2 จะท าให้มีการ     

ทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป หรือการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนฟ้ืนคืนข้ึนมาอีก โดยมี
เหตุผลขอ้เทจ็จริง พอสงัเขป ดงัน้ี 

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

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 
         (............................................) 

ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

หมายเหตุ  1.  เม่ือมีการประกาศทบทวนฯ ผูข้อทบทวนจะตอ้งใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงโดยละเอียด 
 เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน คลา้ยกบัขั้นตอนการด าเนินการเม่ือมีการ 
 ประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนและความเสียหาย  
 2. หากผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทนอุตสาหกรรมภายใน ใหย้ืน่หนงัสือมอบอ านาจ 
  ประกอบค าขอดว้ย 

 
 

 



 

 

 

แบบ ปร. 4 
 

แบบค าขอให้พจิารณาทบทวนเพือ่เรียกเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุนส าหรับ
ผู้ส่งออกหรือผู้ผลติรายใหม่ตามมาตรา 58 

ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน พ.ศ. 2542 
 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของตนเอง            ในนามของ.................................................................... 
  เป็นผูผ้ลิตผูส่้งออกรายใหม่ ซ่ึงสินคา้.............................................................................. 
2. ผูย้ืน่ค  าขอ มีฐานะ 
 2.1         เป็น                    ไม่เป็น ผูท่ี้ส่งสินคา้ทุ่มตลาดเขา้มาในช่วงระหวา่งการพจิารณา 
    ตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
 2.2         เป็น                    ไม่เป็น ผูท่ี้มีความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลิต/ผูส่้งออก ท่ีถกูเรียกเกบ็ 

    อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
3. ขอให้กรมการคา้ต่างประเทศพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือ

การอุดหนุนส าหรับผูส่้งออกรายใหม่ ซ่ึงสินคา้ท่ีน าเขา้จากผูผ้ลิตหรือผูส่้งออก 
 ช่ือ...........................................................................................ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
 เร่ือง......................................................................................................................................... 
 

  ทั้งน้ี ไดเ้สนอพยานหลกัฐานและขอ้มูลรายละเอียดท่ีแสดงถึงฐานะของผูย้ื่นค าขอ
ตามท่ีระบุในขอ้ 2 มาพร้อมน้ีดว้ยแลว้ 
  

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 



 

 

 

แบบ ปร. 5 
 

แบบค าขอคนือากรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอดุหนุนตามมาตรา 59 

ท้ายประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ืองการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนุน พ.ศ. 2542 
 

โปรดกรอกขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามท่ีเป็นจริง  
 

1.  ผูย้ืน่ค  าร้องขอ 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

มีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ ...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................e-mail.................................... 
  ในนามของ...............................................................................................ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ 
 สินคา้...................................................................................................................................... 
 มีส านกังานอยูท่ี่...................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร............................................................ 
 e-mail................................................................ 
 

2. ผูน้ าเขา้ไดน้ าสินคา้..................................................เขา้มาเป็นจ านวน................................... 
 เม่ือวนัท่ี................................................ตามส าเนาใบขนเลขท่ี............................................... 
 อินวอยซ์เลขท่ี......................................และไดช้ าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการ 
 อุดหนุนตามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ือง........................................................................... 
 ................................................................แลว้ เม่ือวนัท่ี.......................................................... 
 เป็นจ านวนเงิน......................................................บาท ตามหลกัฐานเอกสารการช าระอากร 
 ตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน คือ............................................................................... 
 
 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปร. 5 
- 2 - 

 

3. ในขณะท่ีน าสินคา้ตามขอ้ 2 เขา้มาในราชอาณาจกัร ปรากฏวา่ 
  ไม่มีส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอุดหนุน 

 ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอุดหนุนต่อหน่วยลดลงต ่ากวา่
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนท่ีใชบ้งัคบัเหลือ.......................................... 
 

4. ผูน้ าเขา้จึงประสงคข์อคืนอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด หรือการอุดหนุน 

  ทั้งหมด เป็นจ านวน.................................. 
  ตามจ านวนท่ีลดต ่าลง เป็นจ านวน................................. 
 
  ทั้งน้ีผูน้ าเขา้ไดแ้สดงหลกัฐานขอ้มูลรายละเอียดท่ีแสดงวา่ ไม่มีส่วนเหล่ือมการทุ่ม
ตลาดหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอุดหนุน หรือ ส่วนเหล่ือมการทุ่มตลาด หรือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการอุดหนุนต่อหน่วยลดต ่าลงมาพร้อมน้ีแลว้ 
 

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงและถกูตอ้งทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 

 

หมายเหตุ  หากผูย้ืน่ค  าขอกระท าการแทนผูน้ าเขา้ ใหย้ืน่หนงัสือมอบอ านาจประกอบค าขอดว้ย 


