
แบบคาํขอทายประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ 
คําขอใหพิจารณากําหนดมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

คําขอใหพิจารณาดําเนินการกําหนดมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

สวนท่ี ๑ ขอมูลผูยื่นคําขอ 
สวนท่ี ๒ รายละเอียดของสินคา 
สวนท่ี ๓ ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิตและ/หรือผูสงออกและผูนําเขา 
สวนท่ี ๔ ขอมูลการเปล่ียนแปลงของการนําเขาสินคาท่ีถูกพิจารณาและความตองการใช 
สวนท่ี ๕ ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของอุตสาหกรรมภายใน 
สวนท่ี ๖ แผนปรับตัว  

 
 
 วิธีกรอกคําขอ 

ก. ใหผูยื่นคําขอแสดงขอมูลของอุตสาหกรรมภายในโดยรวม และแยกแสดงขอมูลของผูผลิต
แตละรายดวย ในกรณีท่ีไมไดเปนการยื่นคําขอโดยผูผลิตรายเดียว 

ข. ขอมูลลับหรือขอมูลใดที่จะขอใหถือเปนความลับ ตองเปนไปตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติ

มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐  ท้ังนี้ ใหผูยื่นคําขอยื่นคําขอ

ตามแบบ เปนฉบับลับและฉบับท่ีเปดเผยได อยางละ ๑ ชุด 

ค. ใหแนบสําเนางบการเงินของผูยื่นคําขอในปปจจุบันและปยอนหลังติดตอกัน ๕ ป ท่ีไดรับ

การตรวจสอบแลวพรอมรับรองสําเนาถูกตองจํานวน ๒ ชุด 

ง. ในการกรอกขอมูล ขอใหดูคําอธิบายรายละเอียดในแตละสวนประกอบดวย 
จ. หากผูยื่นคําขอไมสามารถใหขอมูลตามที่ระบุในแบบคําขอได ใหแสดงเหตุผลไวดวย 
ฉ. หากเนื้อท่ีสําหรับกรอกขอมูลในสวนใดไมเพียงพอ ใหแนบรายละเอียดเพิ่มเติม 
ช. สอบถามวิธีกรอกคําขอเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักบริหารการนําเขา กรมการคาตางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑  ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุ รี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท  ๐ -๒๕๔๗ -๕๐๘๖  โทรสาร  ๐ -๒๕๔๗ -๔๘๐๗



 

 

-๒- 

 

 สวนที่ ๑  ขอมูลผูยื่นคําขอ 
 

 ผูยื่นคําขอจะตองเปนผูผลิตภายในประเทศที่ผลิต สินคาชนิดเดียวกัน กับสินคานําเขาท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา สินคาท่ีถูกพิจารณา)    
 สินคาชนิดเดียวกัน หมายถึง สินคาท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันอยางมากกับ 
สินคาท่ีถูกพิจารณา และใหหมายรวมถึงสินคาท่ีแขงขันโดยตรงกับ สินคาท่ีถูกพิจารณา ดวย 
 

๑.๑ ผูยื่นคําขอ 
ช่ือ ........................................................................... 
สัญชาติ ................................................................... 
ท่ีอยู ........................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
โทรศัพท ................................................................ 
โทรสาร .................................................................. 

ช่ือบุคคล นิติบุคคล สมาคม หรือกลุมอุตสาห- 
กรรม   ซ่ึงผูยื่นคําขอไดรับมอบอํานาจใหกระทํา
การแทน .................................................................. 
................................................................................. 
ท่ีอยู ........................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
โทรศัพท ................................................................. 
โทรสาร .................................................................. 

  ยื่นคําขอโดยผูผลิตรายเดียว  
ใหแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรอง และ

รายการสินคาท่ีผลิตและ/หรือจําหนาย 
  ยื่นคําขอโดยกระทําแทนผูผลิตท้ังหมดในอุตสาหกรรมภายใน 

ใหระบุรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และแสดงหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรอง รายการและปริมาณสินคาท่ีผลิตและ/หรือ
จําหนายของผูผลิตทุกราย และหนังสือมอบอํานาจ ตามเอกสารผนวก ก. 

  ยื่นคําขอโดยกระทําการแทนผูผลิตบางสวนในอุตสาหกรรมภายใน 
ใหระบุรายช่ือ ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และแสดงหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรอง รายการสินคาท่ีผลิตและ/หรือจําหนายของ
ผูผลิตท่ีใหผูยื่นคําขอกระทําการแทน และหนังสือมอบอํานาจ ตามเอกสารผนวก ข. สวนที่ ๑  และระบุ
รายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และแสดงรายการและปริมาณสินคาท่ีผลิตและ/หรือ
จําหนายของผูผลิตท่ีมิไดใหผูยื่นคําขอกระทําการแทนทุกราย ตามเอกสารผนวก ข. สวนที่ ๒ 
 
 
 



 

 

-๓- 

 

๑.๒ ผูผลิต สินคาชนิดเดียวกัน รายใดเปนผูนําเขา สินคาท่ีถูกพิจารณา หรือมีความเกี่ยวของกับ  
ผูนําเขา สินคาท่ีถูกพิจารณา หรือเกี่ยวของกับผูสงออก สินคาท่ีถูกพิจารณา จากตางประเทศ  ใหแจง 
ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก และความเกี่ยวของ 
รวมทั้งปริมาณการนําเขา 
 

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

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

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

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

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

๑.๓ ในชวง ๑ ปกอนหนานี้ ผูยื่นคําขอหรือผูผลิตรายอ่ืนท่ีใหผูยื่นคําขอกระทําการแทน ไดยื่นคําขอให
รัฐบาลกําหนดมาตรการชวยเหลือตอการผลิตของผูยื่นคําขอและผูผลิตรายอ่ืน หรือไม อยางไร เชน 

การขอใหใชมาตรการทางภาษี หรือมาตรการที่มิใชภาษี ซ่ึงไดแก การจํากัดปริมาณการนาํเขา สินคา
ท่ีถูกพิจารณา การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ  ถามี ใหแจงวามีคําขอเมื่อใด ถึงหนวยงานใด ให

กําหนดมาตรการชวยเหลืออยางไร รัฐบาลไดดําเนินการชวยเหลือหรือไม อยางไร และเมื่อใด 
      

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

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

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

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

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



 

 

-๔- 

 

สวนที่ ๒  รายละเอยีดของสินคา   
 

 ใหเปรียบเทียบ สินคาท่ีถูกพิจารณา กับ สินคาชนิดเดียวกัน ท่ีผูยื่นคําขอผลิตไดในประเทศ 

และไดรับผลกระทบตามรายการตอไปนี้ 
 

๒.๑ ช่ือสินคา 

         - ช่ือทางการคา 
         - ช่ือทางวิทยาศาสตร (ถามี) 

         - จําแนกอยูในพิกัดอัตราศุลกากร 
         - อัตราอากรขาเขาปจจุบัน 
 

๒.๒ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมีและโครงสรางของสินคา โดยใหแสดงตัวอยาง แค็ตตาล็อก 

เอกสารโฆษณา หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
 

๒.๓ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (ใหระบุวาตรงกับของประเทศผูผลิต ประเทศผูสงออก ประเทศ
ไทย หรือประเทศที่สาม มาตรฐานใด เกรดใด) 
 

๒.๔ ขั้นตอนและกระบวนการผลิต 
 

๒.๕ ชองทางการจัดจําหนาย 
 

๒.๖ ผูใชสินคาขั้นสุดทาย 
 

๒.๗ มาตรการในการนําเขาประเทศไทย ซ่ึงมิใชมาตรการทางภาษี เชน การขออนุญาตในการนาํเขา 
การกําหนดโควตานําเขา การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ ฯลฯ  (ถามี ใหระบุเฉพาะ สินคาท่ีถูก
พิจารณา) 
 

๒.๘ ประเทศแหลงกําเนิด 
 

๒.๙ ประเทศผูสงออก 
 

๒.๑๐ ขอเปรียบเทียบอ่ืนๆ ระหวาง สินคาท่ีถูกพิจารณา กับ สินคาชนิดเดียวกัน ท่ีผลิตภายในประเทศ  
        - ในสวนท่ีเหมือนกัน 

        - ในสวนท่ีแตกตางกัน 



 

 

-๕- 

 

สวนที่ ๓  ขอมูลเกีย่วกบัผูผลิตและ/หรือผูสงออกและผูนําเขา   
 

ใหใชขอมูลลาสุดในการกรอกขอมูล 
 

๓.๑ ใหแจงรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ของผูผลิต/ผูสงออก สินคาท่ีถูก
พิจารณา รายสําคัญๆ จากตางประเทศ 
      

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

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

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

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

๓.๒ ใหแจงรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ของผูนําเขา สินคาท่ีถูกพิจารณา    
ในประเทศ 
 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
      
๓.๓ ใหแจงรายช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ของสมาคม / กลุมอุตสาหกรรมผูใช 
สินคาชนิดเดียวกัน ในประเทศ 
      

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

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

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

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



 

 

-๖- 

 

สวนที่ ๔  ขอมูลแนวโนมการนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาและความตองการใช 

 

ใหแสดงขอมูลตามตารางดานลางนี้ โดยแสดงขอมูลปปจจบัุนและ ๕ ปยอนหลัง 
 

๔.๑ ปริมาณการนําเขาสินคาท่ีถูกพิจารณา 
(หนวย) 

ปยอนหลัง  
ปปจจุบัน 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
ปริมาณการนําเขา       

อัตราการ

เปล่ียนแปลง (%) 

      

 
๔.๒ ปริมาณความตองการใชภายในประเทศ 

(หนวย) 

ปยอนหลัง  
ปปจจุบัน 

ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
ปริมาณความ

ตองการใช
ภายในประเทศ* 

      

อัตราการ
เปล่ียนแปลง (%) 

      

*ความตองการใชภายในประเทศ  หมายถึง ปริมาณการนาํเขาสินคาที่ถูกพิจารณารวมกับปริมาณการขายภายในประเทศ 

 
๔.๓ ใหอธิบายถึงแนวโนม/อัตราการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาท่ีถูกพิจารณาในชวงระยะเวลา

ขางตน เชน เปนการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอัตราที่คาดไมถึงหรือไม อยางไร   
 

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

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

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

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



 

 

-๗- 

 

สวนที่ ๕  ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน 
 

๕.๑ ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามตารางตอไปนี้ โดยแสดงขอมูลของอุตสาหกรรม
ภายในโดยรวม และขอมูลของผูผลิตท่ีรวมยื่นคําขอแตละราย 

(หนวย) 
ปยอนหลงั ผลการดําเนินงานของ 

อุตสาหกรรมภายในโดยรวม 
ปปจจุบัน 

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

ปริมาณขาย       

สวนแบงตลาด       

ปริมาณการผลิต       

อัตราการใชกําลังการผลิต       

ผลิตภาพ (Productivity)       

กําไร/ขาดทนุ       

จํานวนการจางงาน       

สินคาคงเหลือ       

การสงออก       

 
ปยอนหลงั ผลการดําเนินงานของ 

ผูผลิตรายที่ ๑ , ๒ , ๓ , ... 
ปปจจุบัน 

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

ปริมาณขาย       

สวนแบงตลาด       

ปริมาณการผลิต       

อัตราการใชกําลังการผลิต       

ผลิตภาพ (Productivity)       

กําไร/ขาดทนุ       

จํานวนการจางงาน       

สินคาคงเหลือ       

การสงออก       

 
 



 

 

-๘- 

 

๕.๒ ใหอธิบายวา จากขอมูลผลการดําเนินงานขางตน อุตสาหกรรมภายในไดรับผลกระทบจากการ
นําเขาสินคาท่ีถูกพิจารณาในลักษณะที่เปนความเสียหายหรือไม อยางไร 
 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
 
๕.๓ ใหอธิบายวา ทานมีความจําเปนตองไดรับการปกปองโดยการกําหนดมาตรการปกปอง
ช่ัวคราว (Provisional Safeguard Measure) เพ่ือปองกันความเสียหายเฉพาะหนาโดยเรงดวนหรือไม 
อยางไร  
 

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

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

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

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

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

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



 

 

-๙- 

 

สวนที่ ๖   แผนปรับตัว  
 

๖.๑ หากเปรียบเทียบอุตสาหกรรมของทานกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันท่ีนําเขาจากตางประเทศ 
ทานมีขอไดเปรียบ/เสียเปรียบสินคานําเขาจากตางประเทศในดานใดบาง ใหอธิบายใหชัดเจน 

 

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

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

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

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

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

๖.๒ อุตสาหกรรมของทานมีแผนการที่จะปรับปรุง/พัฒนาตนเอง เพ่ือใหแขงขันไดอยางทัดเทียม
กับสินคานําเขาจากตางประเทศในอนาคตอยางไรบาง ใหช้ีแจงรายละเอียดในสวนตางๆ ของ
แผนการปรับตัว และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ เชน การปรับปรุงเครื่องจักร ปรับระบบ  
การผลิต การควบรวมกิจการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และจะมีขั้นตอนการ
ดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางไร ภายในระยะเวลากี่ป เปนตน ท้ังนี้ อาจแนบเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา หรือแผนแมบทอุตสาหกรรมที่ทานสังกัดอยูประกอบคําขอนี้ 
ก็ได 
 

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

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

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

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

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

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

  
  



 

 

-๑๐- 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนตลอดจนขอความในเอกสารภาคผนวกที่แนบ และเอกสาร
หลักฐานที่นํามาประกอบคําขอฉบับนี้ ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ (โดยไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการแทนผูผลิตรายอ่ืนดังกลาวในฐานะผูยื่นคําขอ) 
 

 
ลงช่ือ ……………………….....ผูยื่นคําขอ 

        (ลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอ) 
 
      (…………………………..)  
      (ช่ือและตําแหนง) 

วันท่ี  …………………………….. 



เอกสารผนวก ก. 
รายชื่อผูผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมภายในที่ผูยื่นคําขอกระทําการแทน 

 

รายชื่อผูผลิต ที่อยู 
หมายเลข
โทรศัพท 

หมายเลข
โทรสาร 

ลายมือชือ่ผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันผูผลิต
ซึ่งมอบอํานาจใหผูยืน่คําขอกระทําการ

แทน 
หมายเหต ุ

     
 
 
 

 

หมายเหตุ  ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรอง รายการและปริมาณสินคาที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และ
หนังสือมอบอํานาจ 

 



เอกสารผนวก ข. สวนที่ ๑  
รายชื่อผูผลิตบางสวนในอุตสาหกรรมภายในที่ผูยื่นคําขอกระทําการแทน 

 

รายชื่อผูผลิต ที่อยู 
หมายเลข
โทรศัพท 

หมายเลข
โทรสาร 

ลายมือชือ่ผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันผูผลิต
ซึ่งมอบอํานาจใหผูยืน่คําขอกระทําการ

แทน 
หมายเหต ุ

      

หมายเหตุ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รายงานงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรอง  รายการและปริมาณสินคาที่ผลิตและ/หรือจําหนาย และ
หนังสือมอบอํานาจ 

 



เอกสารผนวก ข. สวนที่ ๒  
รายชื่อผูผลิตในอุตสาหกรรมภายในที่ผูยื่นคําขอมิไดกระทําการแทน 

 

 หมายเหตุ ใหแนบรายการและปริมาณสินคาที่ผลิตและ/หรือจําหนาย 

รายชื่อผูผลิต ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


