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คู่มือสําหรับประชาชน: การให้ บริการออกหนังสือรั บรองถิ่นกําเนิดสินค้ าตามความตกลงทางการค้ าระหว่ าง
ประเทศหรื อการปฏิบัตทิ างการค้ าระหว่ างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักบริ การการค้ าต่างประเทศ
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การให้ บริ การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าตามความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศหรื อ
การปฏิบตั ทิ างการค้ าระหว่างประเทศ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ การการค้ าต่างประเทศ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการขอหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าผลิ ตภัณพ์มนั สําปะหลังที ส่ ่งออก
ภายใต้โควตาภาษี ไปสหภาพยุโรปพ.ศ. 2550
2)

คําสัง่ กรมการค้าต่างประเทศที ่ 202/2547 เรื ่องมอบอํานาจให้ข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศปฏิ บตั ิ ราชการ
แทนด้านการพิ จารณาและลงนามในหนังสื อรับรองและรับขึ้นทะเบี ยนเป็ นผู้ขอหนังสื อรับรองหรื อเป็ นผูส้ ่งออกนําเข้า

3)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการขอหนังสื อรับรองการส่งออกสิ นค้าสิ่ งทอ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2546

4)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการขอหนังสื อรับรองการส่งออกสิ นค้าสิ่ งทอพ.ศ. 2542

5)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการขอหนังสื อรับรองการส่งออกสิ นค้าสิ่ งทอพ.ศ. 2546

6)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการตรวจคุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่ นกํ าเนิ ดที ่จะขอใช้สิทธิ พิเศษ
ทางด้านภาษี ศลุ กากรพ.ศ. 2548

7)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการตรวจคุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่ นกํ าเนิ ดที ่จะขอใช้สิทธิ พิเศษ
ทางด้านภาษี ศลุ กากรพ.ศ. 2549

8)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่ นกํ าเนิ ดของสิ นค้าที จ่ ะขอหนังสื อรับรองแบบ
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อี (E) ภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซี ยน - จี นพ.ศ. 2548
9)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่ นกํ าเนิ ดของสิ นค้าสิ่ งทอที จ่ ะขอหนังสื อ
รับรองแบบเอ (FORM A) พ.ศ. 2548

10) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามข้อบังคับขององค์ การกาแฟ
ระหว่างประเทศพ.ศ. 2551
11) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามความตกลงเพือ่ จัดตัง้ เขต
การค้าเสรี อาเซี ยน - ออสเตรเลี ย - นิ วซี แลนด์พ.ศ. 2553
12) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี ่ปนสํ
ุ่ าหรับความเป็ นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิ จพ.ศ. 2550
13) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามความตกลงว่างด้วยการค้า
สิ นค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จที ค่ รอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่ม
2552
ประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และญี ่ปนพ.ศ.
ุ่
14) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามความตกลงว่างด้วยการค้า
สิ นค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จที ค่ รอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่ม
ประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2552
15) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื ่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อ่ นไขการขอรับหนังสื อสําคัญการส่งออก - นําเข้า
สิ นค้าโดยวิ ธีอิเล็กทรอนิ กส์พ.ศ. 2554
16) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่ องการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรื อการปฏิ บตั ิ ทางการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2548
17) พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสิ นค้าพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
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7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0ชัว่ โมง
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน88,067
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 264,212
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การให้ บริ การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าตามความ
ตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศหรื อการปฏิบตั ทิ างการค้ าระหว่างประเทศ 13/08/2558 15:55
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการกลุ่มงานหนังสื อสําคัญฯ 2 กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิ ชย์ 563 ถนนนนทบุรีต.
บางกระสออ.เมื องจ.นนทบุรี 11000/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2547 4832 โทรสาร 0 2547 4890)
2) สถานที่ให้ บริการกลุ่มงานหนังสื อสําคัญฯ 3 (ท่าอากาศยานสุวุ รรณภูมิ) อาคารศุลกากรตรวจสิ นค้าขาออก
ตึก CE1 ชัน้ 1 อ.บาลพลี จ.สมุทรปราการ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2134 0944 โทรสาร 0 2134 0946)
3) สถานที่ให้ บริการกลุ่มงานหนังสื อสําคัญฯ 4 (ท่าเรื อกรุงเทพ) อาคารตรวจสิ นค้าขาออกชัน้ 1 อาคารริ มนํ้า
เขตคลองเตยแขวงคลองเตยกรุงเทพฯ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2249 2106 โทรสาร 0 2240 2232)
4) สถานที่ให้ บริการกลุ่มงานหนังสื อสําคัญฯ 5 (กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศรัชดา) 22/77, อาคารกรม
ส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิ เษก, แขวงจันทรเกษมเขตจตุจกั รกรุงเทพมหานคร/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 2512 0123 ต่อ 818-20 โทรสาร 0 2512 5748)
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5)

6)

สถานที่ให้ บริการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1-6 และ 8-9/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดที ไ่ ด้รับมอบหมาย/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ให้บริ การในจังหวัดต่อไปนี จ้ งั หวัดยะลานราธิ วาสสตูลภูเก็ตนครพนม )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรมการค้ าต่างประเทศได้ กําหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าไว้ 2 กรณีดงั นี ้
1.1 กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าที่นําไปใช้ รับรองว่ามีถิ่นกําเนิดภายในประเทศแต่ไม่สามารถนําไปขอยกเว้ น
หรื อลดหย่อนภาษี อากรขาเข้ าได้ เรี ยกว่า Certificate of Origin (C/O)ทัว่ ไปและ C/O สินค้ าเกษตรที่ได้ รับการจัดสรร
โควตา
1.2 กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าที่นําไปใช้ ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรเพื่อขอยกเว้ นหรื อ
ลดหย่อนภาษี อากรขาเข้ าซึง่ จะมีชื่อเรี ยกแบบฟอร์ มต่างๆตามระบบสิทธิเศษทางด้ านศุลกากรดังนี ้
- ระบบ GSP ใช้ ฟอร์ ม A
- ระบบ GSTP ใช้ ฟอร์ มใช้ ฟอร์ ม GSTP
- ความตกลงเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) ใช้ ฟอร์ ม D
- ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- จีน (ACFTA) ใช้ ฟอร์ ม E
- ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- เกาหลี (AKFTA) ใช้ ฟอร์ ม AK
- ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- อินเดีย (AIFTA) ใช้ ฟอร์ ม AI
- ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ใช้ ฟอร์ ม AANZ
- ความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน- ญี่ปนุ่ (AJCEP) ใช้ ฟอร์ ม AJ
- ความตกลงความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย- ญี่ปนุ่ (JTEPA) ใช้ ฟอร์ ม JTEPA
- ความตกลงการค้ าเสรี ไทย - อินเดียใช้ ฟอร์ ม FTA (ไทย&ndash; อินเดีย)
- ความตกลงการค้ าเสรี ไทย - ออสเตรเลียใช้ ฟอร์ ม FTA (ไทย-ออสเตรเลีย)
- ความตกลงว่าด้ วยการเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ ชิดยิ่งขึ ้นไทย-เปรู (TPFTA) ใช้ ฟอร์ ม TP
- ฟอร์ มสินค้ าหัตถกรรมทัว่ ไป
- ฟอร์ มสินค้ าหัตถกรรมหรื อผ้ าทอด้ วยมือ
- ฟอร์ มสินค้ าผ้ าไหมและผ้ าฝ้ายทอด้ วยมือ
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2. เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ า
2.1 กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าที่นําไปใช้ รับรองว่ามีถิ่นกําเนิดภายในประเทศแต่ไม่สามารถนําไปขอยกเว้ น
หรื อลดหย่อนภาษี อากรขาเข้ าได้ เรี ยกว่า Certificate of Origin (C/O) หรื อแบบ C/O โดยสินค้ าที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้ าจะต้ องเป็ นสินค้ าที่มีถิ่นกําเนิดภายในประเทศไทย
2.2 กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าที่นําไปใช้ ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรเพื่อขอยกเว้ นหรื อ
ลดหย่อนภาษี อากรขาเข้ าตามระบบสิทธิเศษทางด้ านศุลกากรประเภทต่างๆสินค้ าที่ยื่นขอจะต้ องมีเงื่อนไขดังนี ้
2.2.1 จะต้ องเป็ นสินค้ าที่อยู่ในบัญชีรายการได้ รับสิทธิการลดหย่อนภาษี จากประเทศผู้ให้ สิทธิ
2.2.2 สินค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามกฎว่าด้ วยแหล่งกําเนิดสินค้ าหรื อหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ สิทธิพิเศษ
ทางด้ านศุลกากรตามข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศของแต่ละระบบ
2.2.3 สินค้ าที่ยื่นขอหนังสือรับรองฯในพิกดั 01 &ndash; 24 แนบหลักฐานแบบขอรับการตรวจคุณสมบัตขิ องสินค้ า
ทางด้ านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้ สิทธิพิเศษทางด้ านภาษี ศลุ กากร (สินค้ าพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 01 - 24 ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มได้ ที่เวปไซต์กรมการค้ าต่างประเทศ www.dft.go.th >> บริ การจากกรม>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม>> แบบ
ขอรับการตรวจคุณสมบัตทิ างด้ านถิ่นกําเนิด (ตรวจต้ นทุน) >> ประกาศกรมการค้ าต่างประเทศเรื่ องแบบขอรับการตรวจ
คุณสมบัตขิ องสินค้ าทางด้ านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้ สิทธิพิเศษทางด้ านภาษี ศลุ กากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
2.2.4 สินค้ าที่ยื่นขอหนังสือรับรองฯแบบ JTEPA พิกดั สินค้ า 01 - 24 ให้ แนบหลักฐานแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้ าทางด้ านถิ่นกําเนิดภายใต้ ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปนสํ
ุ่ าหรับความเป็ นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
สินค้ าพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 01 - 24 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่เวปไซต์กรมการค้ าต่างประเทศ www.dft.go.th >>
บริ การจากกรม>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม>> แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติทางด้ านถิ่นกําเนิด (ตรวจต้ นทุน) >>
ประกาศกรมการค้ าต่างประเทศเรื่ องการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปนุ่ สําหรับความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพ.ศ. 2550
2.2.5 สินค้ าที่ยื่นขอหนังสือรับรองฯในพิกดั 25 - 97 ต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้ านถิ่นกําเนิดสินค้ าจาก
กรมการค้ าต่างประเทศยกเว้ นยื่นขอหนังสือรับรองฟอร์ ม A สินค้ าพิกดั 50 - 63 จะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้ านถิ่นกําเนิดสินค้ าสิ่งทอโดยปฏิบตั ิตามคูม่ ือกองบริ หารการนําเข้ าและรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ ากรมการค้ า
ต่างประเทศ
2.2.6 สินค้ าจะต้ องส่งโดยตรงจากประเทศที่ได้ รับสิทธิพิเศษทางด้ านศุลกากรไปยังประเทศผู้ให้ สิทธิ
2.2.7 ยื่นขอหนังสือรับรองได้ ในกรณีที่มีการส่งออกสินค้ าและประสงค์จะใช้ สิทธิยกเว้ นหรื อลดหย่อนภาษี อากรขาเข้ า
จากประเทศผู้นําเข้ า
3. คุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื ขอหนังสือรั บรองถิ่นกําเนิดสินค้ า
3.1 ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯจะต้ องเป็ นผู้มีบตั รประจําผู้ส่งออก-นําเข้ าสินค้ าและบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจหรื อ
เฉพาะบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจที่ออกโดยกรมการค้ าต่างประเทศ

6/15

4. วิธีการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ า
4.1 ผู้ประกอบการต้ องยื่นคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าผ่านระบบการให้ บริ การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้ าของกรมการค้ าต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผู้ประกอบการยื่นบัตรประจําผู้สง่ ออก-นําเข้ าสินค้ าและบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจหรื อเฉพาะบัตรประจําตัวผู้รับ
มอบอํานาจณเคาน์เตอร์ ให้ บริ การของกรมการค้ าต่างประเทศเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่พิมพ์คําขอและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้ าออกจากระบบ
4.3 ผู้ประกอบการแนบเอกสารประกอบคําขอแล้ วส่งให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อทําการตรวจสอบพร้ อมพิจารณาลงนาม
4.4 กรณีใช้ เอกสารประกอบการยื่นคําขอเป็ นสําเนาให้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจหรื อผู้รับมอบอํานาจ
ให้ กระทําการแทนพร้ อมทังประทั
้
บตราสําคัญ (ถ้ ามี)
4.5 ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าได้ รับคํา
ร้ องโดยเจ้ าหน้ าที่จะทําการตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริ การประชาชนกรณีที่คําร้ องหรื อเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความบกพร่ องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดยเจ้ าหน้ าที่
และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่ องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่น
คําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
5. ระยะเวลาในการให้ บริ การขึน้ อยู่กับปริมาณหนังสือรั บรองฯโดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อ 1 หน้ า
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจลงนาม 5 นาที
ในหนังสือรับรองฯรับคําขอ
พร้ อมเอกสารแนบ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเอกสาร
ประกอบคําขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ลงนามในหนังสือ 10 นาที
รับรองฯพร้ อมประทับตรา
ทังจ่
้ ายหนังสือรับรอง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักบริ การ
การค้ า
ต่างประเทศ
สํานักบริ การ
การค้ า
ต่างประเทศ
สํานักบริ การ
การค้ า
ต่างประเทศ

หมายเหตุ

-

-

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 1 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําผู้
กรมการค้ า
1
ส่งออก-นําเข้ า
ต่างประเทศ
1) สินค้ าหรื อบัตร
ประจําตัวผู้รับ
มอบอํานาจ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

2)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ที่ระบุ
วัตถุประสงค์
ประกอบกิจการซึง่
สินค้ าที่สง่ ออก
ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนใช้ กรณีขอ
หนังสือรับรองฯ
ประเภทเห็ดหอม
กระเทียมสด/แห้ ง
หอมแดงหยก
รองเท้ ากระเบื ้องปู
พื ้นผลิตภัณฑ์
เซรามิค (ยกเว้ น
สุขภัณฑ์) และ
สินค้ าที่อยูใ่ น
รายการเฝ้าระวัง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิด
สินค้ า
ใบรายการสินค้ า
และราคาสําหรับ
เสนอขาย
(Commercial
Invoice)
เอกสารต้ นฉบับ
หรื อสําเนาคูฉ่ บับ
ใบตราส่งสินค้ า
(Bill of Lading ,
Air way Bill หรื อ
เอกสารการขนส่ง
อื่นๆ)
ใบรายการสินค้ า
และราคาสําหรับ
เสนอขายของ
ประเทศที่3
(Third-Country
Invoice)

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

1

-

แบบขอรับการ
ตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้ า
ทางด้ านถิ่น
กําเนิดเพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(พิมพ์จากระบบ
โดยเจ้ าหน้ าที่)

1

1

ฉบับ

(ใช้ ฉบับจริ งหรื อ
สําเนาอย่างใด
อย่างหนึง่ )

-

1

1

ฉบับ

(ใช้ ฉบับจริ งหรื อ
สําเนาอย่างใด
อย่างหนึง่ )

-

1

1

ฉบับ

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

1

0

ฉบับ

(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯโดยใช้ กฎ
Third-Party
Invoicing และให้
เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศ )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯสินค้ า
พิกดั อัตรา
ศุลกากรตอนที่ 01
– 24 ตามแบบที่
แต่ละข้ อตกลง
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ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทางด้ านภาษี
ศุลกากร (สินค้ า
พิกดั อัตรา
ศุลกากรตอนที่
01 – 24 )
ผลการตรวจ
คุณสมบัติ
ทางด้ านถิ่น
กําเนิดสินค้ า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กําหนด)

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

0

1

ฉบับ

ผลการตรวจสอบ กรมการค้ า
คุณสมบัติ
ต่างประเทศ
ทางด้ านถิ่น
กําเนิดสินค้ าสิ่ง
ทอ
หนังสือยินยอม ให้ ใช้ ต้นทุนร่วม

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง

1

0

ฉบับ

8)

9)

กรมการค้ า

หมายเหตุ

(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯสินค้ า
พิกดั อัตรา
ศุลกากรตอนที่ 25
– 97 )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯฟอร์ ม A
สินค้ าพิกดั 50 63 )
(ใช้ กรณีที่ผ้ ยู ื่นคํา
ขอหนังสือรับรองฯ
ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิต
สินค้ าหรื อไม่ได้
เป็ นผู้ยื่นขอตรวจ
คุณสมบัติ
ทางด้ านถิ่นกําเนิด
สินค้ าโดยหนังสือ
ยินยอมจะต้ องลง
นามโดยผู้มี
อํานาจลงนามของ
บริ ษัทที่ยินยอมให้
ใช้ ต้นทุนร่ วม)
(กรณีขอหนังสือ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
การผลิตสินค้ าสิ่ง ต่างประเทศ
ทอ

หลักฐานการ
ได้ มาซึง่ สินค้ า
หรื อเอกสาร
หลักฐานการ
ได้ มาซึง่ วัตถุดบิ
ภายในประเทศ
10)
หรื อใบขนสินค้ า
ขาเข้ า

ใบขนสินค้ าขา
เข้ า

11)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

1

1

ฉบับ

กรมศุลกากร

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
รับรองฯฟอร์ ม A
สินค้ าพิกดั 50 -63
)
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯสินค้ าปลา
ที่มีวตั ถุดบิ เป็ นทู
น่านําเข้ าจาก
ต่างประเทศและ
การขอหนังสือ
รับรองฟอร์ ม A
สินค้ าพิกดั 50 –
63 จะใช้ เป็ นฉบับ
จริ งหรื อสําเนา
อย่างใดอย่าง
หนึง่ )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯโดยใช้ กฎ
Movement
Certificate / การ
ขอหนังสือรับรองฯ
โดยใช้ กฎBackto-Back CO หรื อ
การยืนยันวัตถุดบิ
นําเข้ าตาม
ข้ อตกลงการค้ า
ระหว่างประเทศ
(การสะสม
วัตถุดบิ )จะใช้ เป็ น
ฉบับจริงหรื อ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ใบรายการสินค้ า และราคาสําหรับ
เสนอขายขาเข้ า
(Commercial
Invoice)

1

1

ฉบับ

ใบตราส่งสินค้ า ขาเข้ า (Bill of
Lading , Air
way Bill หรื อ
เอกสารการขนส่ง
13) อื่นๆ)

1

1

ฉบับ

12)

หมายเหตุ
สําเนาอย่างใด
อย่างหนึง่ )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯโดยใช้ กฎ
Movement
Certificate / การ
ขอหนังสือรับรองฯ
โดยใช้ กฎ Backto-Back CO หรื อ
การยืนยันวัตถุดบิ
นําเข้ าตาม
ข้ อตกลงการค้ า
ระหว่างประเทศ
(การสะสม
วัตถุดบิ ) โดยใช้
ฉบับจริงหรื อ
สําเนาอย่างใด
อย่างหนึง่ )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองฯโดยใช้ กฎ
Movement
Certificate /การ
ขอหนังสือรับรองฯ
โดยใช้ กฎBackto-Back CO หรื อ
การยืนยันวัตถุดบิ
นําเข้ าตาม
ข้ อตกลงการค้ า
ระหว่างประเทศ
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ที่

หนังสือรับรองว่า กรมการค้ า
เป็ นสินค้ าที่มีถิ่น ต่างประเทศ
กําเนิดใน
ประเทศไทยและ
ผลิตถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์การ
14)
ผลิตภายใต้ กฎ
ว่าด้ วยถิ่นกําเนิด
สินค้ าของ
ประเทศผู้ให้ สิทธิ

ใบรง.4

15)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(การสะสม
วัตถุดบิ )
โดยใช้ ฉบับจริง
หรื อสําเนาอย่าง
ใดอย่างหนึง่ )
(กรณีขอหนังสือ
รับรองสินค้ า
ประเภทเห็ดหอม
กระเทียมสด/แห้ ง
ปลาทูนา่ หอมแดง
หยกรองเท้ า
กระเบื ้องปูพื ้น
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
(ยกเว้ นสุขภัณฑ์)
และสินค้ าที่อยูใ่ น
รายการเฝ้าระวัง
ถิ่นกําเนิดสินค้ า)
(หรื อเอกสารแสดง
การได้ มาซึง่ สินค้ า
หรื อวัตถุดบิ
ภายในประเทศ
กรณีขอหนังสือ
รับรองสินค้ า
ประเภทเห็ดหอม
กระเทียมสด/แห้ ง
หอมแดงหยก
รองเท้ ากระเบื ้องปู
พื ้นผลิตภัณฑ์
เซรามิค (ยกเว้ น
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาใบขน
สินค้ าขาออก

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมศุลกากร

0

1

ฉบับ

ใบรับรอง
กรมประมง
สุขอนามัยสินค้ า
17)
สัตว์นํ ้า (Health
Certificate)
หนังสือรับรอง
กรมการค้ า
วัตถุดบิ นําเข้ า
ต่างประเทศ
จากญี่ปนุ่ /
อาเซียน
18)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

19) หนังสือรับรอง

1

0

ฉบับ

16)

กรมการค้ า

หมายเหตุ
สุขภัณฑ์) และ
สินค้ าที่อยูใ่ น
รายการเฝ้าระวัง
ถิ่นกําเนิดสินค้ า)
(กรณีขอหนังสือ
รับรองสินค้ า
ประเภทเห็ดหอม
กระเทียมสด/แห้ ง
ปลาทูนา่ หอมแดง
หยกรองเท้ า
กระเบื ้องปูพื ้น
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
(ยกเว้ นสุขภัณฑ์)
และสินค้ าที่อยูใ่ น
รายการเฝ้าระวัง
ถิ่นกําเนิดสินค้ า)
(กรณีเป็ นสินค้ า
ปลาทูนา่ )

((กรณีขอหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิด
สินค้ า Form
JTEPA ที่มี
วัตถุดบิ เป็ นปลาทู
น่านําเข้ าจาก
ประเทศญี่ ปนุ่ /
อาเซียน))
((กรณีขอหนังสือ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วัตถุดบิ นําเข้ า
ต่างประเทศ
(ปลา)ทัว่ ไปโดย
เรื อประมงที่ได้ รับ
อนุญาต (IOTC)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองถิ่นกําเนิด
สินค้ า Form
JTEPA ที่มี
วัตถุดบิ เป็ นปลาทู
น่านําเข้ าจาก
ประเทศญี่ ปนุ่ /
อาเซียน))

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองณสํานักงานการค้ าต่างประเทศที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเอง/ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปสํานักบริ การการค้ าต่างประเทศชัน้ 4 กรมการค้ า
ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์ 0 2547 4825
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนออนไลน์/ผ่านเวปไซต์กรมการค้ าต่างประเทศ http://www.dft.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสายด่วนกรมการค้ าต่างประเทศ 1385
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนติดต่อด้ วยตนเองณสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการใช้ งานระบบการให้ บริ การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
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-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

19/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สุนนั ท์ขนั ธ์แก้ ว
Charus Kittisomboonsuk
APICHITRA APIRACHAJIT

