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   (2.1) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (เชียงใหม่) 
   (2.2) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (หำดใหญ่) 
   (2.3) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (ชลบุรี)  
   (2.4) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (สระแก้ว) 
   (2.5) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (หนองคำย)  
   (2.6) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ (เชียงรำย) 
   (2.7) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ  (ตำก) 
   (2.8) ส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศ  (มุกดำหำร) 
  (3) ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โดยกรมกำรค้ำต่ำงประเทศมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำออกและลงนำมในหนังสือรับรองฯ ทั้งนี้ ผู้ว่ำฯ มอบอ ำนำจให้แก่พำณิชย์จังหวัดและ
ข้ำรำชกำรในสังกัดซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป และประเภทวิชำกำร
ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป 
 
2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 
   ผู้ประกอบกำรสำมำรถขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำกับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดได้ 
ด้วยระบบ Manual ในขณะที่ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ และส ำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศทั้ง 8 
เขต (เดิม) เป็นระบบข้อมูล Electronic 
 2.1 ระบบ Electronic ส ำหรับยื่นที่ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ และส ำนักงำนกำรค้ำ
ต่ำงประเทศท้ัง 8 เขต (เดิม) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (ภาคผนวก 2) 
 (1) ลงทะเบียนผู้ประกอบกำร (Registration Database) 
 (2) ท ำบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ และท ำบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ 
 (3) ตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ส ำหรับพิกัดศุลกำกรตอนที่ 25 – 97 
 (4) จัดท ำค ำขอฯ ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิมพ์ค ำขอและหนังสือรับรองฯ 
ออกจำกระบบ  
 (5) ช ำระเงินค่ำแบบพิมพ์ฯ  
 (6) ผู้ประกอบกำรจัดเอกสำรประกอบแนบ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบ 
 (7) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำขอและหนังสือรับรองฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำน  
  ถ้ำถูกต้อง   เจ้ำหน้ำที่ลงนำมในหนังสือรับรองฯ ประทับตรำส ำคัญ และบันทึกผลในระบบฯ 
  ถ้ำไม่ถูกต้อง   แจ้งเหตุผลที่ไม่ถูกต้องให้ผู้ประกอบกำรทรำบ จำกนั้นให้ผู้ประกอบกำร
แก้ไขข้อมูล และส่งเข้ำมำในระบบใหม่ 
 (8) ผู้ประกอบกำรรับหนังสือรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 
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 2.2 ระบบ Manual ส ำหรับยื่นที่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) ลงทะเบียนผู้ประกอบกำร (Registration Database) (ภาคผนวก 3) 
 (2) ท ำบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ และท ำบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ 
 (3) ตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ส ำหรับพิกัดศุลกำกรตอนที่ 25 – 97 
 (4) ซื้อแบบพิมพ์ควำมตกลงที่ต้องกำรใช้สิทธิ 
 (5) พิมพ์แบบพิมพ์และน ำมำยื่น ณ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำร
  พิจำรณำ 
 

3. กระบวนการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 3.1 ท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า/บัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ โดยมีขั้นตอน 
กำรขอท ำบัตรฯ ดังนี้ 

  บัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ เป็นบัตรที่ออกให้ในนำมของบริษัท/ห้ำง เพ่ือให้
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นผู้ถือและใช้บัตรประจ ำตัวดังกล่ำว ติดต่อกับกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ส่วนบัตร
ประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ เป็นบัตรที่มีภำพถ่ำยของผู้รับมอบอ ำนำจออกให้ส ำหรับกรณีที่ผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคล ได้มอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนกระท ำแทนในกำรถือและใช้บัตรประจ ำตัวดังกล่ำว
ติดต่อรำชกำรกับกรมฯ 

  (1) ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอ User Name กลาง 
   (1.1) ผู้ประกอบกำรลงทะเบียนผู้ประกอบกำร (Registration Database) ทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนเว็ปไซต์กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ดังนี้ 
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www.dft.go.th 
 

คลิก Banner  “ บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ” 
 

คลิก Banner  “ แบบลงทะเบียนผู้ประกอบกำร ” 
 

กรอกข้อมูลค ำขอมี User Name กลำง 
 

ระบบจะสร้ำง User Name กลำงให้อัตโนมัติ 
และแจ้งกลับทำง E-mail 

 
  (1.2) ผู้ประกอบกำร Login ด้วย User Name กลำง ของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ 
เพ่ือท ำค ำร้องขอมีบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ ดังนี้ 
   - แบบ บก. 1 ส ำหรับบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ (บัตรเจ้ำของกิจกำร)  
   - แบบ บก. 1/1 ส ำหรับบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ (แบบ บก. 1/1 จ ำนวน 1 
ฉบับ ใช้ส ำหรับผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 รำย) 
   กรณกีำรมอบอ ำนำจ เพ่ือกระท ำแทนในเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    - ซื้อและรับแบบพิมพ์ต่ำง ๆ  
   - ยื่นและรับใบอนุญำตและหรือหนังสือรับรองรวมทั้งรับคืนเอกสำรอ่ืน ๆ ที่ต้อง
แก้ไข 
   - ลงชื่อในค ำขอและหรือค ำร้องต่ำง ๆ รวมทั้งลงชื่อในค ำรับรองในแบบพิมพ์
หนังสือรับรองต่ำง ๆ ใบอนุญำตฯ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอและหรือค ำร้องดังกล่ำว 
   - ลงชื่อในหนังสือขอยกเลิกแก้ไข ชี้แจงข้อมูล รวมทั้งขอผ่อนผันกำรระบุข้อควำม
ในหนังสือส ำคัญกำรส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ 
   - ลงชื่อให้ค ำรับรองในแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำน 
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ เอกสำรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรส่งออก กำรน ำเข้ำสินค้ำ และหรือ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่ต้องแสดงต่อกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
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   (1.3) กรณีที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำมที่ได้มีกำรจดทะเบียนกำร
เป็นบุคคลไว้ ไม่สำมำรถไปด ำเนินกำรได้ด้วยตนเองในกำรยื่นค ำร้องขอมีบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ
สินค้ำ และบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ สำมำรถมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทนได้โดย
จะต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
    - มอบอ ำนำจเป็นหนั งสือมอบอ ำนำจให้ยื่นค ำร้องขอมีบัตรประจ ำตัว 
ผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ และหรือบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถมอบอ ำนำจให้ยื่นค ำร้องขอฯ 
ตำมแบบท่ีกรมฯ ก ำหนด (แบบ บก. 2) พร้อมแสดงหลักฐำนตำมที่กรมฯ ก ำหนด 
    - ให้ทนำยควำมลงชื่อรับรองลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ตำม
แบบที่กรมฯ ก ำหนด (แบบ บก. 3) พร้อมแสดงส ำเนำบัตรประจ ำตัวทนำยควำมที่เป็นสมำชิกสภำ
ทนำยควำม/สมำชิกสำมัญ/วิสำมัญแห่งเนติบัณฑิตยสภำ (ชนิดมีวันที่บัตรหมดอำยุ) ซึ่งรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

   (1.4) ผู้ยื่นค ำร้อง  ตำมข้อ (1.2) น ำเอกสำรหลักฐำนมำแสดงตนต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ โดยผู้ที่จะท ำบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจต้องถ่ำยรูปส ำหรับติดบัตร
ประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำว (ผู้รับมอบอ ำนำจต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์) 
  (2) เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และบัตร
ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

   (2.1) เอกสารค าขอ 
    (2.1.1) แบบ บก. 1  ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ และหรือบัตร
ประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ 
    (2.1.2) แบบ บก. 1/1  หนังสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนผู้ส่งออก -น ำเข้ำ
สินค้ำ 
    (2.1.3)  แบบ บก. 2  หนังสือมอบอ ำนำจให้ยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-
น ำเข้ำสินค้ำ/บัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
    (2.1.4) แบบ บก. 3  หนังสือรับรองลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
   (2.2) หลักฐานประกอบ 
    (2.2.1) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่ออก
โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือส ำเนำทะเบียนกำรค้ำที่ออก
โดยหน่วยงำนอ่ืน ๆ ของรัฐ 
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    (2.2.2) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของนิติบุคคล (ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 01 หรือ 
ภ.พ. 09) 
    (2.2.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำมที่ได้จดทะเบียนกำรเป็นนิติบุคคลไว้ 
    (2.2.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง ของผู้รับมอบอ ำนำจ 
    (2.2.5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวทนำยควำมที่เป็นสมำชิกสภำทนำยควำม/สมำชิก
สำมัญ/วิสำมัญแห่งเนติบัณฑิตยสภำ (ประเภทระบุวันหมดอำยุ) 
     หมายเหตุ  ส ำเนำเอกสำรประกอบค ำร้องขอมีบัตรประจ ำตัวฯ ลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ และประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) 
  (3) ยื่นแบบค าขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ต่อส านักบริการการค้าต่างประเทศ 
ส านักงานการค้าต่างประเทศทั้ง 8 เขต (เดิม) และส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
   - กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ไม่สำมำรถยื่นค ำขอมีบัตรฯ 
ด้วยตนเอง ให้ยื่นหนังสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนฯ (แบบ บก. 2) และหนังสือรับรองลำยมือชื่อ  
ผู้มอบอ ำนำจ (แบบ บก. 3) พร้อมกัน 
   - กรณีผู้ประกอบกำรมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนกระท ำแทนในกำรถือและใช้บัตรประจ ำตัว
ผู้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำวติดต่อรำชกำรกับกรมฯ (แบบ บก. 1/1) (หนังสือมอบอ ำนำจฯ แบบ บก. 1/1 
จ ำนวน 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 รำย) และผู้รับมอบอ ำนำจจะต้องมำแสดงตนเพ่ือ
ถ่ำยรูปติดบนบัตรผู้รับมอบอ ำนำจ 
  (4) ช าระค่าบริการจัดท าบัตรใบละ 200 บาท หรือตำมที่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศก ำหนด 
และรับใบเสร็จรับเงิน 
  (5) รับบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และหรือบัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 
พร้อมรหัสผ่าน (Password) 
   - บัตรมีก ำหนดอำยุ 2 ปี (บัตรผู้รับมอบอ ำนำจจะหมดอำยุพร้อมกันกับบัตรประจ ำตัว  
(ผู้ส่งออก-น ำเข้ำ) 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นแบบค ำขอและเอกสำรหลักฐำนได้ด้วย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทำงมำที่ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ หรือส ำนักงำนกำรค้ำ
ต่ำงประเทศท้ัง 8 เขต (เดิม) และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
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เริ่ม 

 

สรุปขั้นตอนการท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า 
 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ 
  
                    ตรวจสอบประวัติกำรท ำบัตร 
             
  Login เข้ำสู่ระบบ 
        
   กรอกค ำขอบัตรประจ ำตัว       ไม่เคย 
         ผู้ส่งออก-น ำเข้ำ              อนุมัติ User Name กลำง  เคย 
 
                  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร  
 
 
                   ไม่ถูกต้อง 
 
          ถูกต้อง       แก้ไขข้อมูลโดยเจ้ำหน้ำที่ 
 
               อนุมัติค ำขอ 
 
          รับช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 
   รับบัตรประจ ำตัว         พิมพ์บัตรฯ 
  ผู้ส่งออก – น ำเข้ำ 
 
    เสร็จสิ้นกระบวนกำร 
 



8

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559

- 8 -

ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ ISO 9001 : 2008 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  2559

3.2 ตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นก าเนิด 
(1) สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24  (สินค้ำเกษตรและเกษตร

แปรรูป) (ภาคผนวก 3) ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำน
ถิ่นก ำเนิด ดำวน์โหลดได้ที่ www.dft.go.th คลิกบริกำรจำกกรม ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม เพ่ือขอใช้สิทธิ
พิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร พร้อมกับกำรยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดได้ (ภาคผนวก 4) 

(2) สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สินค้ำอุตสำหกรรม) (ภาคผนวก 5)
ผู้ประกอบกำรจะต้องยื่นแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิด ก่อนกำรยื่นขอ
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ทั้งนี้ กำรตรวจสอบคุณสมบัติฯ (ต้นทุน) สำมำรถยื่นขอตรวจได้ทำง 
www.dft.go.th  คลิกบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ คลิกตรวจถิ่นก ำเนิดสินค้ำ หรือติดต่อกองบริหำร 
กำรน ำเข้ำและรับรองถ่ินก ำเนิด โทร. 0 2547 4809 และ 0 2547 5090  
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 3.3 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองฯ ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด (ดูวิธีการตรวจฯ ในข้อ 6) 
 (1) ตรวจสอบผู้ลงลายมือชื่อในค าขอฯ และหนังสือรับรองฯ โดยผู้ลงลำยมือชื่อในเอกสำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลตำมที่ได้มีกำรจดทะเบียนกำรเป็น  
นิติบุคคลไว้ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนตำมที่ได้มีกำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจไว้ 
 (2) ประทับเลขที่รับค าขอฯ และวันที่รับค าขอฯ  ในค ำขอฯ และออกใบรับค ำขอให้กับ 
ผู้ที่ยื่นค ำขอฯ (กรณีที่มีกำรยื่นขอหนังสือรับรองฯ เป็นจ ำนวนมำกเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรขอรับ
หนังสือรับรองฯ ในภำยหลัง) 
 (3) ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอฯ และหนังสือรับรองฯ  พร้อมหลักฐำนประกอบ 
ค ำขอฯ ให้ถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีก ำหนดของแต่ละประเภทหนังสือรับรองฯ 
 (4) ลงนามในหนังสือรับรองฯ โดยผู้ลงนำมจะต้องลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ได้แจ้งไว้
ต่อหน่วยงำนในต่ำงประเทศ เช่น กรณี Form D ไปเวียดนำมต้องประทับชื่อเจ้ำหน้ำที่ลงนำมก ำกับ 
ในช่องที่ 12  (ภาคผนวก 6) 
 (5) ออกเลขที่หนังสือรับรองฯ (Reference Number) และวันที่ออกหนังสือรับรองฯ พร้อม
ประทับตรำ Department of Foreign Trade และชื่อจังหวัด  
  เลขที่ Reference Number จะปรำกฏที่ด้ำนขวำบนของแบบ Form โดยตั้งแต่ปี 2560 
จะก ำหนดหลักเกณฑ์ คือ เป็นตัวเลข Running Number 5 หลัก เริ่มตั้งแต่ 00001 
  โดยขอให้ออกเลขที่ Reference Number แยกแต่ละประเภท Form เช่น ส ำนักงำนฯ 
ออก Form 2 ประเภท คือ Form D และ Form E ดังนั้นในประเภท Form D จะมีเลขที่ตั้งแต่ 00001 
เมื่อออก Form D ชุดที่ 2 ก็ Running เลขที่ 00002 โดยออกต่อไปเรื่อย ๆ ส่วน Form E ให้เริ่มตั้งแต่ 
00001 แล้ว Running ต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อออก Form E เช่นกัน 
 (6) คัดแยกเอกสาร เพ่ือมอบให้กับผู้ยื่นค ำขอฯ ดังนี้ 
  - ผู้ส่งออก ได้รับต้นฉบับหนังสือรับรองฯ (ORIGINAL) พร้อมส ำเนำ
     หนังสือรับรองฯ ฉบับที่ 2 (TRIPLICATE) 
  - หน่วยงำนที่ออก   เก็บรักษำค ำขอ ส ำเนำหนังสือรับรองฯ ฉบับที่  1 
   หนังสือรับรองฯ (DUPLICATE) และหลักฐำนประกอบค ำขอ 
 (7) จ่ายหนังสือรับรองฯ พร้อมส าเนาหนังสือรับรองฯ  ให้กับผู้ยื่นค ำขอฯ และตรวจ 
บัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจให้ตรงกับบริษัทที่ระบุไว้ในฟอร์ม (ภาคผนวก 6) 
 (8) จัดท ารายงานสถิติการออกหนังสือรับรองฯ ให้ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ ทรำบภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลต่อไป (ภาคผนวก 7) 
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 สรุปบทบาทของส านักงานฯ ส าหรับงานออก Form (ระบบ Manual) 
 1. ประทับเลขท่ีและวันที่รับค ำขอฯ 
 2. ตรวจรำยละเอียดค ำขอและแบบ Form ตำมหลักเกณฑ ์
 3. ลงนำมในแบบ Form 
 4. ออกเลขที่ Reference Number (Running Number ต้ังแต่ 00001) และประทับตรำ 
Department of Foreign Trade และชื่อจังหวัด 
 5. คัดแยกส ำเนำ ส ำนักงำนฯ เก็บส ำเนำ Duplicate และคืนต้นฉบับกับ Tripicate 
 ให้ผู้ประกอบกำร 
 6. จ่ำยแบบ Form 
 7. รำยงำนสถิติประจ ำเดือน 
  
4. หลักเกณฑ์การผลิตที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้ามี 2 หลักเกณฑ์ คือ 
 4.1 สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) ของที่เกิดขึ้น
หรือได้มำจำกธรรมชำติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมำจำกของที่เกิดขึ้นหรือได้มำจำกธรรมชำตินั้นทั้งหมด 
ตัวอย่ำงเช่น พืช สินค้ำจำกพืช และสินค้ำจำกผักที่ปลูกและเก็บเกี่ยว สัตว์มีชีวิตที่เกิดและเลี้ยง 
ในดินแดนประเภทภำคี สินค้ำประมง 
 4.2 สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Non-Wholly Obtained) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  (1) กฎทั่วไป (General Rule) 
   (1.1) เป็นสินค้ำที่มีสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตภำยในประเทศ (Regional Value Content : 
RVC) ≥ 40% ของมูลค่ำ FOB 
   (1.2) เป็นสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนพิกัดอัตรำศุลกำกร (Change in Tariff Classification) 
ในระดับ 2 หลัก (Change of Capter : CC) 4 หลัก (Change of Tariff Heading : CTH) และ 6 หลัก 
(Change of Tariff Sub-Heading : CTSH) 
  (2) กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule : PSR) 
   เป็นสินค้ำที่กระบวนกำรผลิต เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎเฉพำะรำยสินค้ำ (Product 
Specific Rules : PSR) ได้แก่ 
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   (2.1) กฎกำรใช้วัตถุดิบภำยในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained : WO) 
   (2.2) สินค้ำต้องมีกำรแปรสภำพอย่ำงเพียงพอ (Substantial Transformation : ST) 
    - กฎกำรเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) ได้แก่ CC CTH CTSH 
    - % สัดส่วนกำรใช้วัตถุดิบภำยในประเทศ (Regional Value Content : RVC) 
  โดยแต่ละควำมตกลงมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกัน แต่อำจแตกต่ำงในรำยละเอียด  ตามเกณฑ์
การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า Rules of Origin : Roos) 
 
  ศัพท์ / ค าย่อที่ควรรู้ของ Roos 
 - “WO”  (Wholly Obtained)   หมำยถึง  ของที่เกิดขึ้นหรือได้มำจำกธรรมชำติ หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมำจำกของที่ เกิดขึ้นหรือได้มำจำกธรรมชำตินั้นทั้ งหมด  หรือกำรใช้วัตถุดิบ
ภำยในประเทศทั้งหมด 
 - “RVC ≥ 40%” (Regional Value Content) หรื อ  “QVC”  (Qualifying Value 
Content) หมำยถึง สินค้ำที่มีสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตภำยในประเทศหรือเอำวัสดุ แรงงำน และต้นทุน 
ในประเทศ หรือรวมกับประเทศคู่ภำคตี้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
 - “CC” (Change of Chapter),  “CTH” (Change of Tariff Heading), “CTSH” 
(Change of Tariff Sub-Heading) หมำยถึง กรณีใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิดมำผ่ำนกระบวนกำรผลิต
และสินค้ำดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนพิกัดศุลกำกรโดยกรณี CC เปลี่ยนในระดับ 2 หลัก กรณี CTH เปลี่ยน 
ในระดับ 4 หลัก และกรณี CTSH เปลี่ยนในระดับ 6 หลัก ในประเทศภำคีส่งออก 
 - “DMI” (De Minimis) หมำยถึง สินค้ำที่มีวัตถุดิบไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรเปลี่ยนพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร (Change in Tariff Classification)  
 
กรณี ตัวอย่าง Form E 
 - “PSR” (Product Specific Rules) หมำยถึง กระบวนกำรผลิตที่ก ำหนดไว้ในแต่ละ
พิกัด 
 - “Third Party Invoicing” หมำยถึง กำรใช้ใบก ำกับสินค้ำ ( Invoice) ที่มำจำก
ประเทศที่ 3 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ค้ำที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศภำคีสมำชิก สำมำรถเป็นนำยหน้ำหรือ
คนกลำงซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศภำคีสมำชิกด้วยกัน ตัวอย่ำง เช่น อิตำลีสั่งให้ไทยผลิตสินค้ำส่งไป 
จีน โดยออกใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) ส ำหรับขอหนังสือรับรองฯ แทนใบก ำกับสินค้ำไทยได้ 
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 - “Back-to-Back” หมายถึง หนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกภาคีที่ เป็น 
คนกลาง เพ่ือรองรับรูปแบบการค้าแบบซื้อมา-ขายไประหว่างประเทศภาคีสมาชิก โดยสินค้าจะผลิต
จากประเทศภาคีสมาชิกที่หนึ่งแล้วประเทศภาคีสมาชิกที่สอง (Intermediate Country)  ซื้อมาแล้ว
ส่งออกไปยังประเทศภาคีสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น ไทยสั่งซื้อสินค้าจากฟิลิปปินส์แล้วส่งไป
ขายต่อจีน โดยไทยไม่ต้องผลิตสินค้าเอง และให้ฟิลิปปินส์ออก Form E มาให้ ผู้ส่งออกไทยสามารถ
ขอให้กรมฯ ออกหนังสือรับรอง Form E ฉบับใหม่ ส่งไปให้จีนได้ 
 - “Issued Retroactively” หมายถึง การออก Form ให้หลังจากสินค้าได้ส่งออกไป
แล้วมากกว่า 3 วัน 
 
ตัวอย่าง กรณี Form D 
 - “PC” (Partial Cumulation) หมายถึง กรณีส่งวัตถุดิบให้อาเซียนอ่ืนน าไปสะสม  
ให้ระบุ “ PC ตามด้วย % ของวัตถุดิบที่ค านวณได้สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 40 เช่น 
PC 25 % ” 
 - “DMI” (De Minimis) หมายถึง สินค้าที่มีวัตถุดิบไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตรา
ศุลกากร (Change in Tariff Classification)  
 - “Third Country Invoicing” หมายถึง การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจาก
ประเทศที่ 3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ค้าที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศภาคีสมาชิก สามารถเป็นนายหน้าหรือ
คนกลางซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน ตัวอย่าง เช่น อิตาลีสั่งให้ไทยผลิตสินค้าส่งไป 
มาเลเซีย โดยออกใบก ากับสินค้า (Invoice) ส าหรับขอหนังสือรับรองฯ แทนใบก ากับสินค้าไทยได้ 
 - “Back-to-Back” หมายถึง หนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกภาคีที่ เป็น 
คนกลาง เพ่ือรองรับรูปแบบการค้าแบบซื้อมา-ขายไประหว่างประเทศภาคีสมาชิก โดยสินค้าจะผลิต
จากประเทศภาคีสมาชิกที่หนึ่งแล้วประเทศภาคีสมาชิกที่สอง (Intermediate Country)  ซื้อมาแล้ว
ส่งออกไปยังประเทศภาคีสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น ไทยสั่งซื้อสินค้าจากฟิลิปปินส์แล้วส่งไป
ขายต่อเวียดนาม โดยไทยไม่ต้องผลิตสินค้าเอง และให้ฟิลิปปินส์ออก Form D มาให้ ผู้ส่งออกไทย
สามารถขอให้กรมฯ ออกหนังสือรับรอง Form D ฉบับใหม่ ส่งไปให้เวียดนามได้ 
 - “Issued Retroactively” หมายถึง การออก Form ให้หลังจากสินค้าได้ส่งออกไป
แล้วมากกว่า 3 วัน 
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5. เอกสารที่ย่ืนประกอบค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 5.1 กรณีขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
 (1) ใบก ำกับสินค้ำ (Commercial Invoice) ต้นฉบับ หรือส ำเนำ 
 (2) ใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading - B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ (Air Way 
Bill) หรือเอกสำรแสดงกำรขนส่งสินค้ำอ่ืน ๆ ต้นฉบับ หรือส ำเนำ 
 (3) ต้นฉบับแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพ่ือขอใช้สิทธิพิเศษ
ทำงด้ำนภำษีศุลกำกร (สินค้ำพิกัดอัตรำศุลกำกรตอนที่ 01-24) และ/หรือ 
 (4) ส ำเนำผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดของสินค้ำ (สินค้ำพิกัดอัตรำศุลกำกร 
ตอนที่ 25-97) 
 (5) ส ำหรับ  Form A สินค้ำสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์สิ่ งทอพิกัดศุลกำกร 50 -63 แนบ 
ผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดสินค้ำสิ่งทอ หนังสือรับรองกำรผลิตสินค้ำสิ่งทอ และหลักฐำน
กำรได้มำของวัตถุดิบ 
 (6) กำรขอหนังสือรับรองฯ ส ำหรับสินค้ำเห็ดหอม กระเทียมสดหรือแห้ง ปลำทูน่ำ กระเบื้อง
เซรำมิค รองเท้ำ หอมแดง และหยก ต้องแสดงเอกสำรเพิ่มเติมจำกข้อ (1) – (4) อีก 4 รำยกำร ดังนี้ 
  (6.1) เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้มำซึ่งสินค้ำ หรือเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้มำ 
   ซึ่งวัตถุดิบภำยในประเทศ (ในกรณีท่ีมีโรงงำนผลิตสินค้ำให้แนบใบ รง. 4 
  (6.2) ใบขนสินค้ำขำเข้ำ (เฉพำะสินค้ำปลำทูน่ำที่มีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ) 
   (6.3) หนังสือรับรองว่ำสินค้ำที่ขอหนังสือรับรองฯ ดังกล่ำว เป็นสินค้ำที่มีแหล่งก ำเนิด  
    ในประเทศไทย / ผลิตถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรผลิตภำยใต้กฎว่ำด้วย 
    แหล่งก ำเนิดสินค้ำของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร ซึ่งลงนำมโดย 
    กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลตำมที่ได้ขอจดทะเบียนกำรเป็น 
    นิติบุคคลไว้ พร้อมทั้งประทับตรำส ำคัญก ำกับ 
  (6.4) ส ำเนำใบขนสินค้ำขำออก (ยกเว้นสินค้ำปลำทูน่ำ) 
 หมายเหตุ หำกมีสินค้ำเฝ้ำระวัง (Watch List) รำยกำรสินค้ำที่ระบุไว้นอกเหนือจำกข้อ (6) 
ให้แนบเอกสำรเพ่ิมเติมตำมข้อ (6.1) – (6.4) 
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  5.2 กรณีขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
 (1) ใบก ำกับสินค้ำ (Commercial Invoice) ต้นฉบับ หรือส ำเนำ 
 (2) ใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading - B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ (Air Way Bill) 
หรือเอกสำรแสดงกำรขนส่งสินค้ำอ่ืน ๆ ต้นฉบับ หรือส ำเนำ 
 หมายเหตุ หำกเป็นสินค้ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 (6) รวมทั้งเป็นสินค้ำเผ้ำระวัง (Watch List) 
ให้แนบเอกสำรเพ่ิมเติมตำมข้อ (6.1) – (6.4)  
 
6. วิธีการตรวจหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
 ปัจจุบันมี Form ที่ผู้ประกอบกำรยื่นขอให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นผู้ออกมี 4 
ประเภท คือ Form C/O ทั่วไป Form D Form E และ Form AJ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ต้องตรวจค ำขอและ 
ตัวแบบพิมพ์ (Form) เพ่ือพิจำรณำควำมถูกต้องตำมกฎแหล่งก ำเนิดสินค้ำและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบดังนี้ 
 
 
 6.1 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าแบบฟอร์ม ซีโอ ทั่วไป (FORM C/O GENERAL) 
 

  (1) ค าขอ 
ช่องที่ 1 ผู้ขอ  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

และโทรสำร ของผู้ส่งออกและระบุเลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/
ผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณีตำมข้อมูลบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ 

ช่องท่ี 2 ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลายทาง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ)  (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
Invoice และ ใบตราส่ง) 

 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ซื้อ หรือ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับประเทศปลำยทำง 
ช่องท่ี 3 ส่งออกโดย   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ท ำเครื่องหมำย ในช่อง  ให้สอดคล้องกับวิธีกำรขนส่ง 
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ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ  ISO 9001 : 2008  กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  2559 

 

ช่องท่ี 4 รายละเอียดสินค้าพิกัด (6 ตัวแรก) ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) 
(ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 

 น้ าหนักรวม (G.W.) (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 พิกัด (6 ตัวแรก) (ตรวจสอบให้ตรงกับพิกัดศุลกากรในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร

www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th) 
 ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) และยอดรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
 Invoice) 
 ระบุรำยละเอียดสินค้ำ พิกัดอัตรำศุลกำกร (6 ตัวแรก) ปริมำณส่งออกเป็นน้ ำหนักสุทธิ 

(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) และยอดรวม (กรณีที่ส่งออกสินค้ำหลำยประเภท)  
ช่องท่ี 5 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice, 

ใบตราส่ง) 
5.1 ระบุเลขที่ และวันที่ออกใบก ำกับสินค้ำ (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
5.2 ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ตรงกับหลักฐำนใบตรำส่งสินค้ำพร้อมทั้งระบุ

เลขที่ วันที่ออกใบตรำส่ง และวันที่ส่งออก (ตรวจสอบให้ตรงกับใบตราส่ง) 
5.3 ลงวันที่ของแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำฯ (พิกัด 01-24) 
5.4 ลงวันที่ของเอกสำรผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดฯ (พิกัด 25-97) 
5.5 ระบุเอกสำรอื่น ๆ ถ้ำม ี

ช่องท่ี 6 ค ารับรอง  
 1. ระบุชื่อ/ที่อยู่โรงงำนผู้ผลิต หรือบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่ได้ขำยสินค้ำให้กับผู้ยื่นขอ 
  หนังสือรับรองฯ 
 2. ค ำรับรองว่ำสินค้ำผลิตถูกต้องตำมกฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ไม่ต้องระบุข้อควำมใดๆ) 
 3. รับรองเอกสำรหลักฐำนถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจ
  กระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน พร้อมประทับ
  ตรำส ำคัญก ำกับ 
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ค ำขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) (C/O GERNERAL) 

1. ผู้ขอ  ข้าพเจ้า MISS SIWAPORN MAKMAY  และ................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้าฯ/ผู้รับมอบอ านาจตามบัตรประจ าตัวผู้รับ
มอบอ านาจฯ เลขที่ 470010460  ของบริษทั/หา้ง/ร้าน NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd.  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  3011418390 ตั้งอยู่เลขที่  11/2345678  ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 
14, VIPAVADEE  ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 ประเทศ THAILAND โทรศัพท์ 
025843687 โทรสาร 025843689 
 

 

ส ำหรับผู้รับเรื่อง 
เลขท่ี   ………………………………………………..... 
วันท่ี   …………………………………………………… 
ผู้รับ  ……………………………………………………. 

2  ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลำยทำง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) 
 GRUPO CO., LTD. PARQUE REFORMA CAMPOS ELISEOS CANNES CITY FRANCE 
 
                                                                                           ประเทศปลายทาง  FRANCE 

ควำมเห็น 
 

    อนุมัติ 

    ต้องแก้ไขตามรายละเอียดด้านหลังค าขอฯ 
 3. ส่งออกโดย 

  ทางเรือ          ทางอากาศ       ทางบก      ทางไปรษณีย์       น าติดตัว 

4.                                  รำยละเอียดของสินค้ำ พิกัด (6 ตัวแรก) ปริมำณ/น้ ำหนักสุทธิ(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) 
1. FRESH MANGOSTEEN**** 
2. FURNITURE LOCKS**** 
3. CERAMIC BOWL**** 

 
 
วิธีตรวจ 
-  ช่อง 1, 2, 3 ตรงกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 

0804.50 
8301.30 
6912.00 

650.00   KGM 
2,220.00   KGM  
1,750.00   KGM 

7,238.00 
33,300.00 
10,500.00 

-  ช่อง 4 - รำยละเอียดของสินค้ำ N.W. มูลค่ำ ช่อง 5.1 ใบก ำกับสินค้ำเลขที่ 
              ลงวันที่ ตรงกับ INVOICE 
           - G.W. สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 
            - พิกัดศุลกำกรตรวจสอบกับระบบค้นหำพิกัดศุลกำกร  
       www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
-  ช่อง 5.2 เลขที่ ลงวันที่ วันที่ส่งออกสินค้ำ ตรงกับใบตรำส่ง 

   

ยอดรวม   GROSS WEIGHT  =  4,730.00  KGM           4,620.00 KGM         51,038.00 
5.  เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
5.1  ใบก ำกับสินค้ำ  เลขที่….105/BI078………………...ลงวันที่  12/06/2016     
5.2  ใบตรำส่งสินค้ำ    B/L      AWB     ใบรับไปรษณีย ์    อืน่ ๆ   
       เลขที่…..105/BI078…......ลงวันที่     12/06/2016              วันที่ส่งออกสินค้า    12/06/2016 
5.3  แบบขอรับกำรตรวจคุณสมบตัิของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอไปใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร (พกิัดฯตอนที่ 01-24)  ลงวันที่...................... 
5.4  ผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิน่ก ำเนิดของสินค้ำ ลงวันที่..........................5.5  เอกสำรอ่ืน ๆ (ระบุ)  INV., B/L, ผลตรวจคุณสมบัติฯ 
6.  ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุในข้อ 1. ขอให้ค ำรับรองว่ำ :- 
       (1)  สินค้าตามรายการในข้อ 4 ที่ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ในข้อ 5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
       การผลิต ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้าที่ก าหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหวา่งประเทศ โดยได้ผลิต/ซ้ือจากโรงงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน 
        NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,. Ltd. ตั้งอยู่ 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
       (2)  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดโดยหากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยหรือผลิต ไม่ถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด 
       สนิค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าตา่งประเทศยกเลกิ ระงับหรือเพกิถอนหนังสอืรับรองฯ ฉบับนี้โดยทนัที 
      (3)  เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากค ารับรองตาม (1)-(2) เป็นความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
                        ลงชือ่...............................................................................                                                ลงชือ่................................................................................................ 
(ประทับตราส าคัญ)         (MISS. SIWAPORN   MAKMAY) ผู้รับมอบ                                                           (.................................................................................................) 
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(2) FORM C/O ทั่วไป 
ช่อง Exporter   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 

ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ
สินค้ำ และถูกต้องตรงกับเอกสำรที่ยื่นประกอบ  กรณีที่ต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและ
ผู้กระท ำกำรแทน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตำมด้วย O/B (On behalf of) 
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท ำกำรแทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท ำกำรแทน 
และตำมด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งออกในประเทศ 

ช่อง Consignee  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลำยทำงหรือผู้ซื้อ 

ช่อง Country of destination of goods  (ตรวจสอบให้ตรงกับใบตราส่ง) 
ระบุชื่อประเทศปลำยทำง 

ช่อง Date of shipment และ Mode of transport   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
ระบุวัน เดือน ปี ที่ส่งออกตำมใบตรำส่งสินค้ำและท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  เลือก
เส้นทำงขนส่งในช่อง Mode of transport 

ช่อง Vessel / Flight No.  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
ระบุชื่อ เรือ เที่ยวบิน หรือชื่อพำหนะที่ใช้ขนส่ง 

ช่อง Place of Departure  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
ระบุท่ำที่ขนส่งสินค้ำออก 

ช่อง Shipping Mark   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
ระบุเครื่องหมำยบนหีบห่อของสินค้ำ (Shipping Mark) หำกรำยละเอียดมีมำกและ 
ไม่สำมำรถระบุในช่องนี้ได้หมด ให้ระบุมำเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมำยเลข 
ใบตรำส่งสินค้ำและวันที่ เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตรำส่งอ่ืนๆ No ……..... 
Date ……………………. 
ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมำยบนหีบห่อให้ระบุค ำว่ำ No Mark 
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ช่อง Description of goods  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชนิดของสินค้ำและจ ำนวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น ข้อควำมอ่ืน ๆ
 นอกเหนือจำกนี้ เช่น คุณภำพ รำคำสินค้ำ ระเบียบในกำรน ำเข้ำประเทศต่ำง ๆ เป็นต้น  
 มิให้ระบุ กำรกรอกข้อควำมมิให้เว้นบรรทัด เม่ือจบรำยกำรสินค้ำแต่ละรำยกำรแล้ว 
 หำกปรำกฏว่ำยังมีช่องว่ำงในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมำยดอกจัน **** ปิดท้ำยไว้ และ
 เมื่อจบรำยกำรสินค้ำทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อควำมบรรทัดสุดท้ำยพร้อมทั้งเส้น
 ทะแยงมุมช่องว่ำงส่วนที่เหลือ 
ช่อง Gross Weight (ตรวจสอบใหส้อดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 

ระบุน้ ำหนัก G.W. หรือปริมำณอ่ืน ๆ ของสินค้ำที่ส่งออก 
ช่อง Invoice date & No.   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 

ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หำกใช้ Invoice ต่ำงประเทศให้ระบุแทน 
Invoice ไทย) 

 Reference No.  เจ้ำหน้ำที่ออกเลขท่ีตำมล ำดับก่อนหลัง 

 Supplementary details  

 Other Information และ Authorized signature เจ้ำหน้ำที่ลงนำมและประทับตรำ
ครุฑ 
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 ORIGINAL 
Exporter (name and address) 
NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390  
 
 
 
 
 
 
 Consignee (name and address, including country)  
 GRUPO CO., LTD. PARQUE REFORMA CAMPOS ELISEOS CANNES CITY    
  FRANCE 
 

Reference No.  
 
  

CERTIFICATE OF ORIGIN 
                 
 

                           
 MINISTRY OF COMMERCE 

THAILAND 

 Country of destination of goods 
                                                          

  Date of shipment                   Mode of transport    
 
    12/06/2016                                      Sea             Road           Air           Mail 
 

Supplementary details 
                                                                   

   Vessel/Flight No.  
 
    SIMA PRIDE V.08N44 
 

 
 

   Place of departure 
 
    BANGKOK, THAILAND 
 

 

 

Shipping mark 
 

 

No. & kind of pkgs; description of goods  
 

 

Gross weight, 
Kg. or other 
quantity  

 
Invoice date & No. 

 

 
GREEN DIAMOND 

 
1. FRESH MANGOSTEEN**** 
2. FURNITURE LOCKS**** 
3. CERAMIC BOWL**** 

 
 TOTAL:  ONE HUNDRED FIFTY SIX (156) BAGS****   
                       TWO HUNDRED SIXTY-FIVE (265) CTNS**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,730.00 KGM 

 
105/BI078 

12/06/2016 

Other information  It   is   hereby   certified   that   the   above   mentioned   goods 
 Originate     in   Thailand. 
 DEPARTMENT O F FOREIGN TRADE 
 Place   and   date…………………………………………… 
  
 
 
 
       ………………………………………………………………………………. 
                  (Authorized  signature) 

 

         No. 0000000 

FRANCE 

×         

    ตรวจสอบให้ตรงกบั INVOICE + ใบตราส่ง 
   ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE                                                                     

ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตราส่ง                                                     

วิธีตรวจ 
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 6.2 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าแบบฟอร์ม ดี อาเซียน (FORM D ATIGA) 
 

  (1) ค าขอ 
ช่องที่ 1 ผู้ขอ  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

และโทรสำร ของผู้ส่งออกและระบุเลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/
ผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณีตำมข้อมูลบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ 

ช่องท่ี 2 ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลายทาง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ)  (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
Invoice และ ใบตราส่ง) 

 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ซื้อ หรือ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับประเทศปลำยทำง 
ช่องท่ี 3 ส่งออกโดย   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ท ำเครื่องหมำย ในช่อง  ให้สอดคล้องกับวิธีกำรขนส่ง 
ช่องท่ี 4 รายละเอียดสินค้าพิกัด (6 ตัวแรก) ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) 

(ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 น้ าหนักรวม (G.W.) (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 พิกัด (6 ตัวแรก) (ตรวจสอบให้ตรงกับพิกัดศุลกากรในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร

www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th) 
 ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) และยอดรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
 Invoice) 
 ระบุรำยละเอียดสินค้ำ พิกัดอัตรำศุลกำกร (6 ตัวแรก) ปริมำณส่งออกเป็นน้ ำหนักสุทธิ 

(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) และยอดรวม (กรณีที่ส่งออกสินค้ำหลำยประเภท)  
ช่องท่ี 5 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice,

ใบตราส่ง) 
5.1 ระบุเลขที่ และวันที่ออกใบก ำกับสินค้ำ (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
5.2 ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ตรงกับหลักฐำนใบตรำส่งสินค้ำพร้อมทั้งระบุเลขที่ 

วันที่ออกใบตรำส่ง และวันที่ส่งออก (ตรวจสอบให้ตรงกับใบตราส่ง) 
5.3 ลงวันที่ของแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำฯ (พิกัด 01-24) 
5.4 ลงวันที่ของเอกสำรผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดฯ (พิกัด 25-97) 
5.5 ระบุเอกสำรอื่น ๆ ถ้ำม ี



21

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559

 
- 21 - 

 
 

ส ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ  ISO 9001 : 2008  กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  2559 

 

ช่องท่ี 6 ค ารับรอง  
 1. ระบุชื่อ/ที่อยู่โรงงำนผู้ผลิต หรือบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่ได้ขำยสินค้ำให้กับผู้ยื่นขอ 
  หนังสือรับรองฯ 
 2. ค ำรับรองว่ำสินค้ำผลิตถูกต้องตำมกฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ไม่ต้องระบุข้อควำมใดๆ) 
 3. รับรองเอกสำรหลักฐำนถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจ
  กระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน พร้อมประทับ
  ตรำส ำคัญก ำกับ 
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ค ำขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำฟอร์ม ดี (ATIGA) 
1. ผู้ขอ  ข้าพเจ้า MISS SIWAPORN MAKMAY  และ................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้าฯ/ผู้รับมอบอ านาจตามบัตรประจ าตัวผู้รับ
มอบอ านาจฯ เลขที่ 470010460  ของบริษัท/ห้าง/ร้าน NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd.  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  3011418390 ตั้งอยู่เลขที่  11/2345678  ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 
14, VIPAVADEE  ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 ประเทศ THAILAND โทรศพัท์ 
025843687 โทรสาร 025843689 
 

 

ส ำหรับผู้รับเรื่อง 
เลขท่ี   ………………………………………………..... 
วันท่ี   …………………………………………………… 
ผู้รับ  ……………………………………………………. 

2  ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลำยทำง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) 
 I AND YOU SDN BHD 5234 PASAR BORONG GAT MACALLUM LORONG 4 LEBUH GAT MACLLUM  
 10300 GEORGET TOWN PENANG MALAYSIA  
 
                                                                                           ประเทศปลายทาง  MALAYSIA 

ควำมเห็น 
 

    อนุมัติ 

    ต้องแก้ไขตามรายละเอียดด้านหลังค าขอฯ 
 

3. ส่งออกโดย 
  ทางเรือ          ทางอากาศ       ทางบก      ทางไปรษณีย์       น าติดตัว 

4.                                  รำยละเอียดของสินค้ำ พิกัด (6 ตัวแรก) ปริมำณ/น้ ำหนักสุทธิ(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) 
1. FRESH PINEAPPLE**** 
2. PLASTIC: TOOTHPASTE TUBE SIZE S MODEL AA**** 

 
วิธีตรวจ 
-  ช่อง 1, 2, 3 ตรงกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 

0804.30 
3923.90 

10,000.00   KGM 
960.00   KGM  

 

6,388.00 
2,366.91 

 

-  ช่อง 4 - รำยละเอียดของสินค้ำ N.W. มูลค่ำ ช่อง 5.1 ใบก ำกับสินค้ำเลขที่ 
              ลงวันที่ ตรงกับ INVOICE 
           - G.W. สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 
            - พิกัดศุลกำกรตรวจสอบกับระบบค้นหำพิกัดศุลกำกร  
       www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
-  ช่อง 5.2 เลขที่ ลงวันที่ วันที่ส่งออกสินค้ำ ตรงกับใบตรำส่ง 

   

ยอดรวม   GROSS WEIGHT  =  12,000.00  KGM         10,960.00 KGM         8,754.91 
5.  เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
5.1  ใบก ำกับสินค้ำ  เลขที่….10/2016………………...ลงวันที่  10/06/2016     
5.2  ใบตรำส่งสินค้ำ    B/L      AWB     ใบรับไปรษณีย ์    อืน่ ๆ   TRUCK RECEIPT 
       เลขที่…..2016-1250…......ลงวันที่     12/06/2016              วันที่ส่งออกสินค้า    12/06/2016 
5.3  แบบขอรับกำรตรวจคุณสมบตัิของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอไปใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร (พกิัดฯตอนที่ 01-24)  ลงวันที่...................... 
5.4  ผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิน่ก ำเนิดของสินค้ำ ลงวันที่..........................5.5  เอกสำรอื่น ๆ (ระบุ)  INV., B/L, ผลตรวจคุณสมบัติฯ 
6.  ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุในข้อ 1. ขอให้ค ำรับรองว่ำ :- 
       (1)  สินค้าตามรายการในข้อ 4 ที่ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ในข้อ 5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
       การผลิต ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้าที่ก าหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหวา่งประเทศ โดยได้ผลิต/ซ้ือจากโรงงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน 
        NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,. Ltd. ตั้งอยู่ 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
       (2)  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดโดยหากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยหรือผลิต ไม่ถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด 
       สนิค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าตา่งประเทศยกเลกิ ระงับหรือเพกิถอนหนังสอืรับรองฯ ฉบับนี้โดยทนัที 
      (3)  เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากค ารับรองตาม (1)-(2) เป็นความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
                        ลงชือ่...............................................................................                                                ลงชือ่................................................................................................ 
(ประทับตราส าคัญ)         (MISS. SIWAPORN   MAKMAY) ผู้รับมอบ                                                           (.................................................................................................) 
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(2) FORM D ATIGA 
ช่องท่ี 1 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ

สินค้ำ และถูกต้องตรงกับเอกสำรที่ยื่นประกอบ  กรณีที่ต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและ
ผู้กระท ำกำรแทน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่ งออก ตำมด้วย O/B (On behalf of)  
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท ำกำรแทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท ำกำรแทน 
และตำมด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลำยทำงหรือผู้ซื้อ  
 ถ้ำเป็นงำนแสดงสินค้ำ ระบุชื่องำน และท่ีอยู่ของสถำนที่แสดงสินค้ำ 
ช่องท่ี 3 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุวิธีกำรขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ส่งออก 

(Departure Date) ชื่อยำนพำหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) 
และเมืองท่ำปลำยทำง (Port of Discharge)  

ช่องท่ี 4 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรประเทศผู้น ำเข้ำ 
ช่องท่ี 5 ระบุล ำดับที่รำยกำรสินค้ำให้เรียงล ำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรำยกำรสินค้ำแต่ละ

รำยกำรที่แสดงไว้ในช่อง 7 
ช่องท่ี 6 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุเครื่องหมำยบนหีบห่อของสินค้ำ (Shipping Mark) หำกรำยละเอียดมีมำกและ 

ไม่สำมำรถระบุในช่อง 6 ได้หมด ให้ระบุมำเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมำยเลข 
ใบตรำส่งสินค้ำและวันที่ เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตรำส่งอ่ืนๆ No ……..... 
Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมำยบนหีบห่อให้ระบุค ำว่ำ No Mark 
ช่องท่ี 7 รายละเอียดสินค้า และปริมาณรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และใบตราส่ง) 
 มูลค่ารวม US$ (FOB) (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
  (พิกัดศุลกากรต้องตรวจสอบให้ตรงกับในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร www.dft.go.th 

หรือ http://edi.dft.go.th) 
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 ระบุชื่อสินค้ำและจ ำนวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น รวมทั้งหมำยเลขพิกัด
ศุลกำกรของประเทศผู้น ำเข้ำ ข้อควำมอ่ืนๆนอกเหนือจำกนี้ เช่น คุณภำพ รำคำสินค้ำ 
ระเบียบในกำรน ำเข้ำประเทศต่ำงๆ เป็นต้น มิให้ระบุ กำรกรอกข้อควำมมิให้เว้นบรรทัด  
เมื่อจบรำยกำรสินค้ำแต่ละรำยกำรแล้ว หำกปรำกฏว่ำยังมีช่องว่ำงในบรรทัดให้พิมพ์
เครื่องหมำยดอกจัน **** ปิดท้ำยไว้ และเมื่อจบรำยกำรสินค้ำทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้
ปิดข้อควำมบรรทัดสุดท้ำยพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่ำงส่วนที่เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรำยกำร) หำกเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่อง 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศท่ีออก Invoice ของประเทศ
ที่ 3 ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้ำแต่ละรำยกำร 
ดังนี้ 

 1. ระบุอักษร “ WO ” ส ำหรับสินค้ำที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภำยในประเทศ 
 2. ระบุสัดส่วนของมูลค่ำวัสดุ แรงงำน และต้นทุนในประเทศ หรือรวมกับประเทศคู่ภำคี 

 ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 (RVC) 
 3. กรณีใช้กฎกำรเปลี่ยนพิกัดให้ระบุ “ CC ”, “ CTH ”, “ CTSH ” 

4. กำรใช้กฎ Partial Cumulation กรณีส่งวัตถุดิบให้อำเซียนอ่ืนน ำไปสะสม ให้ระบุ 
 “PC ตำมด้วย % ของวัตถุดิบที่ค ำนวณได้สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
 40 เช่น  PC 25 %” 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ ำหนัก G.W.  (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 กำรระบุมูลค่ำ F.O.B. (US$) ของสินค้ำที่ส่ งออก จะระบุ เมื่อใช้กฎ RVC เท่ำนั้น 

(ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
ช่องท่ี 10 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หำกใช้ Invoice ต่ำงประเทศให้ระบุแทน 

Invoice ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำปลำยทำง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งของบริษัท/ห้ำง/ร้ำน  

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องท่ี 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน  
และประทับตรำส ำคัญก ำกับ (กรณีใช้กฎ Back-to-Back ให้ระบุชื่อประเทศต้นทำง 
ในบรรทัดแรกของช่อง 11) 
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ช่องท่ี 12 เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรอง ไปประเทศเวียดนำม ต้องประทับชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
อ ำนำจลงนำม พร้อมประทับตรำครุฑ 

ช่องท่ี 13 หำกใช้กฎทำงเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมดังนี้  

 Third-Country Invoicing   กำรใช้ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) ที่มำจำกประเทศที่ 3 

 Accumulation  กำรใช้กฎแหล่งก ำเนิดสะสมจำกประเทศในกลุ่มอำเซียน 

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมำชิกอำเซียนที่เป็น
    คนกลำง 

 Partial Cumulation กำรใช้กฎ Partial Cumulation กรณีวัตถุดิบมีแหล่งก ำเนิด
    จำกสมำชิกอำเซียนสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่ถึง 
    ร้อยละ 40 

 Exhibition  กำรส่งออกเพ่ือน ำไปร่วมงำนแสดงสินค้ำ 

 De Minimis  กำรใช้พิกัดสินค้ำน ำเข้ำและส่งออกพิกัดเดียวกันไม่เกิน 
    ร้อยละ 10 ของรำคำ FOB 

 Issued Retroactively กำรออกหนังสือรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำย้อนหลัง 
    (กำรนับวัน ดูภำคผนวก 8) 
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390  
 
 
 

Reference No.   
 

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ 
ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

FORM D 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
    I AND YOU SDN BHD 5234 PASAR BORONG GAT MACCALLUM LORONG 4 
    LEBUH GAT MACLUM 10300 GEORGE TOWN PENANG MALAYSIA  
 

3. Means of transport and route (as far as known)  
     BY TRUCK 
     Departure date 
     12/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     BY TRUCK 
     Port of Discharge 
     PENGKALAN PERAK, MALAYSIA 

4. For Official Use 
                          Preferential Treatment Given Under ASEAN 
                       Trade in Goods Agreement                                                                 . 
                          Preferential Treatment Given Under ASEAN 
                       Industrial Cooperation Scheme                                                          . 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorized Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers on    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of the  
     importing country) 

8. Origin  
     criterion  
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
     where RVC is  
     applied 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 
 

 NO MARK HS. CODE. 0804.30.00 
FRESH PINEAPPLE**** 
HS. CODE. 3923.90.10 
PLASTIC: TOOTHPASTE TUBE SIZE S MODEL AA**** 

 
TOTAL: TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (2,750) BASKETS 
**** 
             FIFTEEN (15) CTNS**** 
TOTAL: FIVE THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY-SIX POINT NINE ONE                         
              (5,666.91) USD**** 
 
 
  
 
 
 

“WO” 
 

“RVC 65%” 
 
 
 

11,000.00 KGM 
 

1,000.00 KGM 
2,366.91 USD 

 
12,000 KGM 

10/2016 
10/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

                              MALAYSIA                             . 
(Importing Country) 

           BANGKOK 10500  15/06/2016       . 
Place and date, signature of authorized signatory 

 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Third-Country Invoicing                     Exhibition 
      
                             Accumulation                                      De Minimis 
 
                             Back-to-Back CO                                     Issued Retroactively 
  
                             Partial Cumulation                         
 

    

 ORIGINAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 0000000 

     ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE + ใบตราส่ง 
    ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE   
    ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตราส่ง                                                                                                                                             
    พิกัดศุลกากรตรวจสอบกับระบบค้นหาพิกัดศุลกากร  
          www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
➄ Third-Country Invoicing    ใบก ากับสินค้าประเทศที่ 3  
    Back-to-Back CO   หนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
                              ที่เป็นคนกลาง     
    Issued Retroactively   การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดย้อนหลัง          

วิธีตรวจ 

       ➄ 
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 6.3 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าแบบฟอร์ม อี อาเซียน - จีน  (FORM E) 
 
  (1) ค าขอ FORM E 
ช่องท่ี 1 ผู้ขอ  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

และโทรสำร ของผู้ส่งออกและระบุเลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/
ผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณีตำมข้อมูลบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ 

ช่องท่ี 2 ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลายทาง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ)  (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
Invoice และ ใบตราส่ง) 

 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ซื้อ หรือ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับประเทศปลำยทำง 
ช่องท่ี 3 ส่งออกโดย   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และใบตราส่ง) 
 ท ำเครื่องหมำย ในช่อง  ให้สอดคล้องกับวิธีกำรขนส่ง 
ช่องท่ี 4 รายละเอียดสินค้าพิกัด (6 ตัวแรก) ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) 

(ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 น้ าหนักรวม (G.W.) (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 พิกัด (6 ตัวแรก) (ตรวจสอบให้ตรงกับพิกัดศุลกากรในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร

www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th) 
 ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) และยอดรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
 Invoice) 
 ระบุรำยละเอียดสินค้ำ พิกัดอัตรำศุลกำกร (6 ตัวแรก) ปริมำณส่งออกเป็นน้ ำหนักสุทธิ 

(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) และยอดรวม (กรณีที่ส่งออกสินค้ำหลำยประเภท)  
ช่อง 5 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (ตรวจสอบให้ตรง Invoice,  

ใบตราส่ง) 
 5.1 ระบุเลขที่ และวันที่ออกใบก ำกับสินค้ำ (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 5.2 ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ตรงกับหลักฐำนใบตรำส่งสินค้ำพร้อมทั้งระบุ
  เลขที่ วันที่ออกใบตรำส่ง และวันที่ส่งออก (ตรวจสอบให้ตรงกับใบตราส่ง) 
 5.3 ลงวันที่ของแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำฯ (พิกัด 01-24) 
 5.4 ลงวันที่ของเอกสำรผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดฯ (พิกัด 25-97) 
 5.5 ระบุเอกสำรอื่น ๆ ถ้ำม ี
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ช่องท่ี 6 ค ารับรอง  
 1. ระบุชื่อ/ที่อยู่โรงงำนผู้ผลิต หรือบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่ได้ขำยสินค้ำให้กับผู้ยื่นขอ 
  หนังสือรับรองฯ 
 2. ค ำรับรองว่ำสินค้ำผลิตถูกต้องตำมกฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ไม่ต้องระบุข้อควำมใดๆ) 
 3. รับรองเอกสำรหลักฐำนถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจ
  กระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน พร้อมประทับ
  ตรำส ำคัญก ำกับ 
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ค ำขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำฟอร์ม อี 

 

1. ผู้ขอ  ข้าพเจ้า MISS SIWAPORN MAKMAY  และ................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้าฯ/ผู้รับมอบอ านาจตามบัตรประจ าตัวผู้รับ
มอบอ านาจฯ เลขที่ 470010460  ของบริษัท/ห้าง/ร้าน NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd.  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  3011418390 ตั้งอยู่เลขที่  11/2345678  ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 
14, VIPAVADEE  ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 ประเทศ THAILAND โทรศัพท์ 
025843687 โทรสาร 025843689 
 

 

ส ำหรับผู้รับเรื่อง 
เลขท่ี   ………………………………………………..... 
วันท่ี   …………………………………………………… 
ผู้รับ  ……………………………………………………. 

2  ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลำยทำง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) 
 BEMIS S.R.L. 372, CHINESE STREET BEIJING CHINA  
 
                                                                                           ประเทศปลายทาง  CHINA 

ควำมเห็น 
 

    อนุมัติ 

    ต้องแก้ไขตามรายละเอียดด้านหลังค าขอฯ 
 3. ส่งออกโดย 

  ทางเรือ          ทางอากาศ       ทางบก      ทางไปรษณีย์       น าติดตัว 

4.                                  รำยละเอียดของสินค้ำ พิกัด (6 ตัวแรก) ปริมำณ/น้ ำหนักสุทธิ(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) 
1. FRESH MANGOSTEEN**** 
2. FURNITURE LOCKS**** 
3. CERAMIC BOWLS**** 

 
 

วิธีตรวจ 
-  ช่อง 1, 2, 3 ตรงกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 

0804.30 
3923.90 
6912.00 

1,000.00   KGM 
3,000.00   KGM  
1,500.00   KGM 

 

3,000.00 
20,700.00 
3,500.00 

-  ช่อง 4 - รำยละเอียดของสินค้ำ N.W. มูลค่ำ ช่อง 5.1 ใบก ำกับสินค้ำเลขที่ 
              ลงวันที่ ตรงกับ INVOICE 
           - G.W. สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 
            - พิกัดศุลกำกรตรวจสอบกับระบบค้นหำพิกัดศุลกำกร  
       www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
-  ช่อง 5.2 เลขที่ ลงวันที่ วันที่ส่งออกสินค้ำ ตรงกับใบตรำส่ง 

   

ยอดรวม   GROSS WEIGHT  =  6,100.00  KGM         5,500.00   KGM         27,200.00 
5.  เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
5.1  ใบก ำกับสินค้ำ  เลขที่….105/BI078………………...ลงวันที่  10/06/2016     
5.2  ใบตรำส่งสินค้ำ    B/L      AWB     ใบรับไปรษณีย ์    อืน่ ๆ  
       เลขที่…..105/BI078…......ลงวันที่     11/06/2016              วันที่ส่งออกสินค้า    11/06/2016 
5.3  แบบขอรับกำรตรวจคุณสมบตัิของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอไปใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร (พกิัดฯตอนที่ 01-24)  ลงวันที่...................... 
5.4  ผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิน่ก ำเนิดของสินค้ำ ลงวันที่..........................5.5  เอกสำรอื่น ๆ (ระบุ)  INV., B/L, ผลตรวจคุณสมบัติฯ 
6.  ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุในข้อ 1. ขอให้ค ำรับรองว่ำ :- 
       (1)  สินค้าตามรายการในข้อ 4 ที่ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ในข้อ 5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
       การผลิต ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้าที่ก าหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหวา่งประเทศ โดยได้ผลิต/ซ้ือจากโรงงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน 
        NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO. Ltd. ตั้งอยู่ 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
       (2)  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดโดยหากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยหรือผลิต ไม่ถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด 
       สนิค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าตา่งประเทศยกเลกิ ระงับหรือเพกิถอนหนังสอืรับรองฯ ฉบับนี้โดยทนัที 
      (3)  เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากค ารับรองตาม (1)-(2) เป็นความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
                        ลงชือ่...............................................................................                                                ลงชือ่................................................................................................ 
(ประทับตราส าคัญ)         (MISS. SIWAPORN   MAKMAY) ผู้รับมอบ                                                           (.................................................................................................) 
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(2) FORM E 
ช่องท่ี 1 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ

สินค้ำ และถูกต้องตรงกับเอกสำรที่ยื่นประกอบ  
ช่องท่ี 2 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลำยทำงหรือผู้ซื้อ 
 ถ้ำเป็นงำนแสดงสินค้ำ ระบุชื่องำน และท่ีอยู่ของสถำนที่แสดงสินค้ำ 
ช่องท่ี 3 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุวิธีกำรขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ส่งออก 

(Departure date) ชื่อยำนพำหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) 
และเมืองท่ำปลำยทำง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรประเทศผู้น ำเข้ำ 
ช่องท่ี 5 ระบุล ำดับที่รำยกำรสินค้ำให้เรียงล ำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรำยกำรสินค้ำแต่ละ

รำยกำรที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุเครื่องหมำยบนหีบห่อของสินค้ำ (Shipping Mark) หำกรำยละเอียดมีมำกและ 

ไม่สำมำรถระบุในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมำเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมำยเลข 
ใบตรำส่งสินค้ำและวันที่ เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตรำส่งอ่ืนๆ No ……..... 
Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมำยบนหีบห่อให้ระบุค ำว่ำ No Mark 
ช่องท่ี 7 รายละเอียดสินค้า และปริมาณรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และใบตราส่ง) 
 มูลค่ารวม US$ (FOB) (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
  (พิกัดศุลกากรต้องตรวจสอบให้ตรงกับในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร www.dft.go.th 

หรือ http://edi.dft.go.th) 
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 ระบุชื่อสินค้ำและจ ำนวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น รวมทั้งหมำยเลขพิกัด
ศุลกำกร (HS. Number) ของประเทศผู้น ำเข้ำ ข้อควำมอ่ืนๆนอกเหนือจำกนี้ เช่น 
คุณภำพ รำคำสินค้ำ ระเบียบในกำรน ำเข้ำประเทศต่ำงๆ เป็นต้น มิให้ระบุ กำรกรอก
ข้อควำมมิให้เว้นบรรทัด เม่ือจบรำยกำรสินค้ำแต่ละรำยกำรแล้ว หำกปรำกฏว่ำยังมี
ช่องว่ำงในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมำยดอกจัน **** ปิดท้ำยไว้ และเมื่อจบรำยกำรสินค้ำ
ทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อควำมบรรทัดสุดท้ำยพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่ำงส่วนที่
เหลือ (กรณียื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรำยกำร) หำก
เลือกใช้กฎ Third Country Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและ
ประเทศท่ีออก Invoice ของประเทศท่ี 3 ด้วย 
 กำรใช้กฎ Movement Certificate ให้ระบุหน่วยงำนที ่ออก Form E ฉบับแรก 

วันที่ออกเอกสำร และเลขที่ออกหนังสือรับรองฯของประเทศต้นทำง 
ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้ำแต่ละรำยกำร 

ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส ำหรับสินค้ำที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภำยในประเทศ 
 2. ระบุสัดส่วนของมูลค่ำวัสดุ แรงงำน และต้นทุนในประเทศหรือรวมกับประเทศคู่ภำคี 

 ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
 3. ระบุ Product Specific Rules (PSR) ตำมกระบวนกำรผลิตที่ก ำหนดไว้ในแต่ละพิกัด 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ ำหนัก G.W. (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) และมูลค่ำ 

F.O.B. (US$) ของสินค้ำที่ส่งออก (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
ช่องท่ี 10 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หำกใช้ Invoice ต่ำงประเทศให้ระบุแทน 

Invoice ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำปลำยทำง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งของบริษัท/ห้ำง/ร้ำน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องท่ี 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน และ
ประทับตรำส ำคัญก ำกับ (กรณีใช้กฎ Movement Certificate ให้ระบุชื่อประเทศต้นทำง
ในบรรทัดแรกของช่องท่ี 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่ำงไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ลงนำมรับรอง 
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ช่องท่ี 13 หำกใช้กฎทำงเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมดังนี้  
 Issued Retroactively กำรออกหนังสือรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำย้อนหลัง 

  (วิธีกำรปฏิบัติ ดูภำคผนวก 8) 
 Movement Certificate (ระบบสิทธิพิเศษฯ อ่ืนเรียก Back-to-Back) กำรออก 

  หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำแทนประเทศผู้ผลิตโดย 
  ประเทศสมำชิกคู่ภำคีที่เป็นคนกลำง 

 Exhibition กำรส่งออกเพ่ือน ำไปร่วมงำนแสดงสินค้ำ 
 Third Party Invoicing กำรใช้ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) ที่มำจำกประเทศที่ 3 
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390  
 
 
 

Reference No.   
 

ASEAN CHINA FREE TRADE AREA/ 
PREFERENTIAL TARIFF 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

FORM E 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
  BEMIS S.R.L 372, CHINESE STREET BEIJING CHINA  

3. Means of transport and route (as far as known) 
     BY SEA FREIGHT 
     Departure date 
     11/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     MALI PRIDE V.09G66 
     Port of Discharge 
     BEIJING, CHINA 

4. For Official Use 
                           
                         Preferential Treatment Given 
. 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorized Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers on    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of the  
     importing country) 

8. Origin  
     criteria 
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
      
 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 

3 

BLUEDIAMOND HS. CODE. 0804.50.30 
FRESH MANGOSTEEN**** 
HS. CODE. 8301.30.00 
FURNITURE LOCKS**** 
HS. CODE.6912.00.90 
CERAMIC BOWLS**** 
 
TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY-ONE (151) BAGS ****  
             FIFTY (50) CTNS**** 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

“WO” 
 

“79.00%” 
 

“79.00%” 
 
 

11,000.00 KGM 
27,200.00 USD 

 
 

105/BI078  
10/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the ACFTA Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

            PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA               . 
(Importing Country) 

                BANGKOK 10500 15/06/2016            . 
Place and date, signature of authorized signatory 

 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Issued Retroactively                           Exhibition 
      
                             Movement Certificate                        Third Party Invoicing 
 
                              

    

 ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

No. 0000000 

      ตรวจสอบใหต้รงกับ INVOICE + ใบตราส่ง 
     ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE                                                                         
     ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตราส่ง                                                       
     พิกัดศุลกากรตรวจสอบกับระบบค้นหาพิกัดศุลกากร 
     www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
➄ Issued Retroactively   การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดย้อนหลัง          
    Movement Certificate (Back-to-Back CO) การออกหนังสือ   
    รับรองแทนประเทศผู้ผลิตโดยประเทศสมาชิกคู่ภาคีที่เป็นคนกลาง 
    Third Party Invoicing    ใบก ากับสินค้าประเทศที่ 3  
 

วิธีตรวจ 

       ➄ 
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 6.4 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าแบบฟอร์ม อาเซียน-ญี่ปุ่น (FORM AJ) 
 
  (1) ค าขอ 
ช่องที่ 1 ผู้ขอ  (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำระบุชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่อยู่ โทรศัพท์ 

และโทรสำร ของผู้ส่งออกและระบุเลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/
ผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณีตำมข้อมูลบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำสินค้ำ 

ช่องท่ี 2 ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลายทาง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ)  (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
Invoice และ ใบตราส่ง) 

 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ซื้อ หรือ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับประเทศปลำยทำง 
ช่องท่ี 3 ส่งออกโดย   (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ท ำเครื่องหมำย ในช่อง  ให้สอดคล้องกับวิธีกำรขนส่ง 
ช่องท่ี 4 รายละเอียดสินค้าพิกัด (6 ตัวแรก) ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB)  
 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice)  
 น้ าหนักรวม (G.W.) (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง)   
 พิกัด (6 ตัวแรก) (ตรวจสอบให้ตรงกับพิกัดศุลกากรในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร

www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th) 
 ปริมาณ/น้ าหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB) และยอดรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ 

Invoice) 
 ระบุรำยละเอียดสินค้ำ พิกัดอัตรำศุลกำกร (6 ตัวแรก) ปริมำณส่งออกเป็นน้ ำหนักสุทธิ 

(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) และยอดรวม (กรณีที่ส่งออกสินค้ำหลำยประเภท)  
ช่องท่ี 5 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice, 

ใบตราส่ง) 
 5.1 ระบุเลขที่ และวันที่ออกใบก ำกับสินค้ำ (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
 5.2 ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ตรงกับหลักฐำนใบตรำส่งสินค้ำพร้อมทั้งระบุ
  เลขที่ วันที่ออกใบตรำส่ง และวันที่ส่งออก (ตรวจสอบให้ตรงกับใบตราส่ง) 
 5.3 ลงวันที่ของแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำฯ (พิกัด 01-24) 
 5.4 ลงวันที่ของเอกสำรผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดฯ (พิกัด 25-97) 
 5.5 ระบุเอกสำรอื่น ๆ ถ้ำม ี
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ช่องท่ี 6 ค ารับรอง  
 1. ระบุชื่อ/ที่อยู่โรงงำนผู้ผลิต หรือบริษัท/ห้ำง/ร้ำน ที่ได้ขำยสินค้ำให้กับผู้ยื่นขอ 

 หนังสือรับรองฯ 
 2. ค ำรับรองว่ำสินค้ำผลิตถูกต้องตำมกฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ไม่ต้องระบุข้อควำมใดๆ) 
 3. รับรองเอกสำรหลักฐำนถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจ
  กระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน พร้อมประทับ
  ตรำส ำคัญก ำกับ 
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ค ำขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำฟอร์ม AJCEP ใหม ่
1. ผู้ขอ  ข้าพเจ้า MISS SIWAPORN MAKMAY  และ................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้าฯ/ผู้รับมอบอ านาจตามบัตรประจ าตัวผู้รับ
มอบอ านาจฯ เลขที่ 470010460  ของบริษัท/ห้าง/ร้าน NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd.  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร  3011418390 ตั้งอยู่เลขที่  11/2345678  ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 
14, VIPAVADEE  ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 ประเทศ THAILAND โทรศัพท์ 
025843687 โทรสาร 025843689 
 

 

ส ำหรับผู้รับเรื่อง 
เลขท่ี   ………………………………………………..... 
วันท่ี   …………………………………………………… 
ผู้รับ  ……………………………………………………. 

2  ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลำยทำง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ) 
 KUROMON MARKET 542-0073 OSAKA PREFECTURE OSAKA JAPAN  
 
                                                                                           ประเทศปลายทาง  JAPAN 

ควำมเห็น 
 

    อนุมัติ 

    ต้องแก้ไขตามรายละเอียดด้านหลังค าขอฯ 
 3. ส่งออกโดย 

  ทางเรือ          ทางอากาศ       ทางบก      ทางไปรษณีย์       น าติดตัว 

4.                                  รำยละเอียดของสินค้ำ พิกัด (6 ตัวแรก) ปริมำณ/น้ ำหนักสุทธิ(กก.) มูลค่ำ US$ (FOB) 
1. FRESH MANGOSTEEN**** 
2. FURNITURE LOCKS**** 
3. CERAMIC BOWL**** 

 
วิธีตรวจ 
-  ช่อง 1, 2, 3 ตรงกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 

0804.20 
8301.30 
6912.00 

1,000.00   KGM 
2,500.00   KGM  
1,400.00   KGM 

 

5,000.00 
30,000.00 
11,200.00 

-  ช่อง 4 - รำยละเอียดของสินค้ำ N.W. มูลค่ำ ช่อง 5.1 ใบก ำกับสินค้ำเลขที่ 
              ลงวันที่ ตรงกับ INVOICE 
           - G.W. สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตรำส่ง 
            - พิกัดศุลกำกรตรวจสอบกับระบบค้นหำพิกัดศุลกำกร  
       www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
-  ช่อง 5.2 เลขที่ ลงวันที่ วันที่ส่งออกสินค้ำ ตรงกับใบตรำส่ง 

   

ยอดรวม   GROSS WEIGHT  =  5,900.00  KGM         4,900.00   KGM         46,200.00 
5.  เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
5.1  ใบก ำกับสินค้ำ  เลขที่….105/BI079………………...ลงวันที่  10/06/2016     
5.2  ใบตรำส่งสินค้ำ    B/L      AWB     ใบรับไปรษณีย ์    อืน่ ๆ  
       เลขที่…..VELSEA V04…......ลงวันที่     11/06/2016              วันที่ส่งออกสินค้า    11/06/2016 
5.3  แบบขอรับกำรตรวจคุณสมบตัิของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอไปใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร (พกิัดฯตอนที่ 01-24)  ลงวันที่...................... 
5.4  ผลกำรตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิน่ก ำเนิดของสินค้ำ ลงวันที่..........................5.5  เอกสำรอื่น ๆ (ระบุ)  INV., B/L, ผลตรวจคุณสมบัติฯ 
6.  ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุในข้อ 1. ขอให้ค ำรับรองว่ำ :- 
       (1)  สินค้าตามรายการในข้อ 4 ที่ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ในข้อ 5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
       การผลิต ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้าที่ก าหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหวา่งประเทศ โดยได้ผลิต/ซ้ือจากโรงงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน 
        NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO. Ltd. ตั้งอยู่ 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
       (2)  ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดโดยหากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยหรือผลิต ไม่ถูกต้อง ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด 
       สนิค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าตา่งประเทศยกเลกิ ระงับหรือเพกิถอนหนังสอืรับรองฯ ฉบับนี้โดยทนัที 
      (3)  เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากค ารับรองตาม (1)-(2) เป็นความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
                        ลงชือ่...............................................................................                                                ลงชือ่................................................................................................ 
(ประทับตราส าคัญ)         (MISS. SIWAPORN   MAKMAY) ผู้รับมอบ                                                           (.................................................................................................) 
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 (2) FORM AJ 
ช่องท่ี 1 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตำมบัตรประจ ำตัวผู้ส่งออก-น ำเข้ำ

สินค้ำ และถูกต้องตรงกับเอกสำรที่ยื่นประกอบ  กรณีที่ต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและ
ผู้กระท ำกำรแทน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตำมด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ 
ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท ำกำรแทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท ำกำรแทน และ
ตำมด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลำยทำงหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุวิธีกำรขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ส่งออก 

(Departure Date) ชื่อยำนพำหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) 
และเมืองท่ำปลำยทำง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่ำงไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล ำดับที่รำยกำรสินค้ำให้เรียงล ำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรำยกำรสินค้ำแต่ละ

รำยกำรที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 ระบุเครื่องหมำยบนหีบห่อของสินค้ำ (Shipping Mark) หำกรำยละเอียดมีมำกและไม่

สำมำรถระบุในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมำเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมำยเลขใบ
ตรำส่งสินค้ำและวันที่ เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตรำส่งอ่ืนๆ No ……..... 
Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมำยบนหีบห่อให้ระบุค ำว่ำ No Mark 
ช่องท่ี 7 รายละเอียดสินค้า และปริมาณรวม (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice และ ใบตราส่ง) 
 มูลค่ารวม US$ (FOB) (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice) 
  (พิกัดศุลกากรต้องตรวจสอบให้ตรงกับในระบบค้นหาพิกัดศุลกากร www.dft.go.th 

หรือ http://edi.dft.go.th) 
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 ระบุชื่อสินค้ำและจ ำนวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น รวมทั้งหมำยเลขพิกัด
ศุลกำกร (HS. Number) 6 หลักของประเทศผู้น ำเข้ำ ข้อควำมอ่ืนๆนอกเหนือจำกนี้ เช่น 
คุณภำพ รำคำสินค้ำ ระเบียบในกำรน ำเข้ำประเทศต่ำง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ กำรกรอก
ข้อควำมมิให้เว้นบรรทัด เม่ือจบรำยกำรสินค้ำแต่ละรำยกำรแล้ว หำกปรำกฏว่ำยังมี
ช่องว่ำงในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมำยดอกจัน **** ปิดท้ำยไว้ และเมื่อจบรำยกำรสินค้ำ
ทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อควำมบรรทัดสุดท้ำยพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่ำงส่วนที่
เหลือ (กรณียื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรำยกำร) หำก
เลือกใช้กฎ Third Country Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและ
ประเทศท่ีออก Invoice ของประเทศท่ี 3 ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้ำแต่ละรำยกำร 
ดังนี้ 

 1. ระบุอักษร “ WO ” ส ำหรับสินค้ำที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภำยในประเทศ 
 2. ระบุอักษร “ PE ” กรณีสินค้ำที่ใช้วัสดุน ำเข้ำที่มีกำรแปรสภำพในประเทศอย่ำง

 เพียงพอจนถือว่ำมีถ่ินก ำเนิดในประเทศไทย 
 กฎทั่วไปกรณีมีวัตถุดิบน าเข้า 
 3. ระบุ “ CTH ” หรือ “ RVC ” กรณีสินค้ำท่ีผลิตโดยใช้วัสดุน ำเข้ำท้ังหมดหรือบำงส่วน 
 กฎเฉพาะรายสินค้ากรณีมีวัตถุดิบน าเข้า 
 4. ระบุ “ CTC ” กรณีใช้กฎกำรเปลี่ยนพิกัด 
  ระบุ “ RVC ” กรณีใช้กฎมูลค่ำเพ่ิมในภูมิภำค 
  ระบุ “ SP ” กรณีใช้กฎผ่ำนกระบวนกำรที่เฉพำะเจำะจง 
 5. ระบุ “ DMI ” กรณีใช้กฎเกณฑ์ข้ันต่ ำ 
  ระบุ “ ACU ” กรณีกำรใช้ถิ่นก ำเนิดสะสมจำกประเทศภำคี 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ ำหนัก G.W. (ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ Invoice และ ใบตราส่ง) และมูลค่ำ 

F.O.B. (US$) ของสินค้ำที่ส่งออก ซึ่งจะระบุเม่ือใช้กฎ RVC เท่ำนั้น (ตรวจสอบให้ตรงกับ 
Invoice) 

ช่องท่ี 10 (ตรวจสอบให้ตรงกับ Invoice)  
 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หำกใช้ Invoice ต่ำงประเทศให้ระบุแทน 

Invoice ไทย) 
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ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำปลำยทำง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งของบริษัท/ห้ำง/ร้ำน 
ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องท่ี 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้ผู้ออกฟอร์มฉบับแรก 
กระท ำกำรแทน และประทับตรำส ำคัญก ำกับ (กรณีใช้กฎ BACK TO BACK ให้ระบุชื่อ
ประเทศต้นทำงในบรรทัดแรกของช่องที่ 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่ำงไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ลงนำมรับรอง 
ช่องท่ี 13 หำกใช้กฎทำงเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมดังนี้ 

 Third Party Invoicing กำรใช้ใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) ที่มำจำกประเทศที่ 3 

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมำชิกอำเซียน 
  ที่เป็นคนกลำง ผู้น ำเข้ำ-ส่งออกต้องเป็นรำยเดียวกัน 

 Issued Retroactively กำรออกหนังสือรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำย้อนหลัง 
  (วิธีกำรปฏิบัติ ดูภำคผนวก 8) 
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390   
 
 
 

Reference No.   
 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE  

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
 (AJCEP AGREEMENT) 

FORM AJ 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
KUROMON MARKET 542-0073 OSAKA PREFECTURE OSAKA JAPAN 

3. Means of transport and route (as far as known)  
     BY SEA FREIGHT 
     Departure date 
     11/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     SIMA PRIDE V.08N44 
     Port of Discharge 
     OSAKA, JAPAN 

4. For Official Use 
                           
                         Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement 
. 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorized Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers of    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of     
     the importing Party) 

8. Origin  
     criteria 
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
      
 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 

3 

GREEN DIAMOND HS. CODE. 0804.50.30 
FRESH MANGOSTEEN**** 
HS. CODE. 8301.30.00 
FURNITURE LOCKS**** 
HS. CODE.6912.00.90 
CERAMIC BOWLS**** 
 
TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY-FIVE (155) BAGS ****   
            TWO HUNDRED SIXTY-FIVE FIFTY (265) CTNS**** 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

“WO” 
 

“RVC” 
 

“RVC” 
 
 

G.W. 
1,600.00 KGM 

G.W. 
1,600.00 KGM 
30,000.00 USD 

G.W. 
1,500.00 KGM 
11,200.00 USD 

 
G.W   

5,900.00 KGM 

105/BI079 
10/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the AJCEP Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

                                  JAPAN                                    . 
(Importing Country) 

 
                BANGKOK 10500 15/06/2016            . 

Place and date, signature and company of authorized signatory 
 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Third Party Invoicing                           Back-to-Back CO  
      
                             Issued Retroactively                             
                              

    

 ORIGINAL 

 

 

 

 

 

No. 0000000 

     ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE + ใบตราส่ง 

    ตรวจสอบให้ตรงกับ INVOICE                                                                      
    ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ INVOICE + ใบตราส่ง                                                     
    พิกัดศุลกากรตรวจสอบกับระบบค้นหาพิกัดศุลกากร 
    www.dft.go.th หรือ http://edi.dft.go.th 
➄ Third Party Invoicing    ใบก ากับสินค้าประเทศที่ 3  
    Back-to-Back CO   หนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
                              ที่เป็นคนกลาง ผู้น าเข้า-ส่งออกต้องเป็นรายเดียวกัน     
    Issued Retroactively   การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดย้อนหลัง          
 

 

วิธีตรวจ 

       ➄ 
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7. ปัญหาที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ (FORM D ทีถู่กประเทศปลายทาง Verify) 

 7.1 พิกัดฯ ไม่ตรงกัน ระหว่ำงผู้ส่งออกไทยที่ยื่น Form กับศุลกำกรประเทศปลำยทำง โดยส่วน
ใหญ่ศุลกำกรประเทศปลำยทำงจะให้เป็นพิกัดฯ ที่ต้องช ำระภำษีสูงกว่ำ 
  แนวทางแก้ไข  
  1.  ตรวจสอบเบื้องต้นกับเมนูพิกัดภำษีศุลกำกร ดังนี้ 
 

www.dft.go.th 
 

คลิก Banner  “ บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ” 
 

คลิก Banner  “ ระบบกำรให้บริกำรออกหนังสือ 
รับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ” 

 
      เลือกเมนู “ พิกัดภำษีศุลกำกร ” 

เพ่ือตรวจสอบรำยกำรสินค้ำที่ได้รับสิทธิฯ และพิกัดฯ 
  

  2.  ให้ผู้ส่งออกประสำนผู้น ำเข้ำประเทศปลำยทำง ตรวจสอบพิกัดศุลกำกร ณ ประเทศ
ปลำยทำง แล้วตรวจสอบกับเมนูพิกัดภำษีศุลกำกรอีกครั้ง ก่อนน ำพิกัดดังกล่ำวระบุบนฟอร์ม 
 
  7.2 ช่องที่  8 (Origin criterion) ถ้ำเป็นสินค้ำที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เกิดในประเทศทั้งหมด 
(Wholly Obtained Products) ได้แก่ สินค้ำที่เพำะปลูก สกัด จำกผืนแผ่นดิน หรือเก็บเกี่ยวได้ 
ในประเทศของผู้ส่งออกทั้งหมด จะต้องระบุอักษร “ WO ” ส ำหรับสินค้ำที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมด
ภำยในประเทศ 
  แนวทางแก้ไข  ดูจำก Overleaf Notes ข้อ 3. (ด้ำนหลัง Form D) 
 7.3 ช่อง 12  ลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำม (เจ้ำหน้ำที่) และวันที่ออกหนังสือรับรอง พร้อมทั้ง
ประทับตรำส ำคัญของหน่วยงำนที่ออกหนังสือรับรองฯ 
  แนวทางแก้ไข  ต้องเป็นลำยมือชื่อของเจ้ำหน้ำที่ตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ได้แจ้งไว้ต่อ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ และประทับตรำ Department of Foreign Trade 
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8. สรุป การปฏิบัติงานออก FORM  
 
 8.1 การประทับชื่อ และต าแหน่งผู้ลงนามอนุมัติ (ประทับตราสีน้ าเงิน) 
 (1) ประทับเฉพำะชื่อผู้ลงนำมอนุมัติ มี Form 8 ประเภท ที่ต้องประทับชื่อผู้ลงนำม ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 นอกจำก Form ข้ำงต้น ไม่ต้องประทับชื่อผู้ลงนำม 
 
  (2) ประทับทั้งชื่อและต ำแหน่งผู้ลงนำมอนุมัติ 
 
 8.2 การเก็บรักษาส าเนาเอกสารฟอร์มต่าง ๆ 

 
2 ป ี 3 ป ี 5 ป ี

 
 
 

Form AI 
Form FTA Thai – 

India  

Form A  
Form D 
Form E 
Form AK 
Form AJ 

Form GSTP  
Form C/O 

Form C/O Mexico 
Form C/O ไก ่
Form AANZ 

 
 
 

Form JTEPA 
Form FTA Thai– Australia 

Form Thai - Peru 
Form Thai - Chile  

8.3 ระยะเวลาการออกฟอร์ม 

    ประเภท                        ส าหรับ        
1. Form E                     (ไทยส่งไปจีน) 
2. Form A Russia           (ไทยส่งไปรัสเซีย) 
3. Form D                    (ไทยส่งไปเวียดนำม) 
4. Form FTA Thai–India  (ไทยส่งไปอินเดีย) 

 

       ประเภท                   ส าหรับ        
5. Form Thai-Chile      (ไทยส่งไปประเทศชิลี) 
6. Form Thai–Peru      (ไทยส่งไปเปรู) 
7. Form C/O Mexico    (ไทยส่งไปเม็กซิโก) 
8. Form C/O ทั่วไป ประเทศไต้หวัน  
    และ อำเจนติน่ำ 

Form FTA Thai - Australia 
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 8.3 ระยะเวลาการออกฟอร์ม 

 

 
 8.4 แนวทางการปฏิบัติกรณีฟอร์มสูญหาย 
  มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  (1) Form C/O ทั่วไป และ Form A 

  ออกเลขเดิม วันที่เดิม และประทับตรา Duplicate ด้วยหมึกสีแดงในฟอร์มช่อง 4 
  (2) Form C/O ไก่ , Form FTA Thai -Australia 
   ออกเลขใหม่ วันที่ใหม่ 

ฟอร์ม 
ออกฟอร์มย้อนหลัง 
นับจากวันส่งออก 

อายุฟอร์ม 
นับจากวันที่ออกฟอร์ม 

A-EU 2 ปี 10 เดือน 

A-Russia 2 ปี 12 เดือน 

AANZ 12 เดือน 12 เดือน 

AI 12 เดือน 12 เดือน 

AJCEP 12 เดือน 1 ปี 

AK 1 ปี 12 เดือน 

D 1 ปี 12 เดือน 

E 12 เดือน 1 ปี 

FTA-Australia 4 ปี 1 ปี 

FTA - India 45 วัน 12 เดือน 

JTEPA 12 เดือน 12 เดือน 

TC ไม่เกิน 1 ปี 12 เดือน 

TP ไม่เกิน 6 เดือน 365 วัน 
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   ท ำเครื่องหมำย   หน้ำข้อควำม Certified True Copy ในฟอร์มช่อง 14 
  (4) Form D, Form E, Form AANZ, Form AK, Form AI, Form AJCEP , 
   Form FTA Thai-Peru 
    ออกฟอร์มเลขที่เดิม วันที่เดิม และประทับตรำ Certified True Copy ด้วยหมึกสีแดง 
ลงในฟอร์ม ช่อง 12 
   (5) Form JTEPA  
    ออกเลขที่ใหม่ วันที่ ใหม่ โดยประทับตรำยำงลงในฟอร์มช่อง 4 ด้วยหมึกสีแดง 
(ดังภำพข้ำงล่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
  (6) Form FTA Thai – India   
  ออกเลขใหม่ วันที่ใหม่ และประทับตรำยำงด้วยหมึกสีแดงลงในฟอร์มช่อง 12 (โดยระบุ
เลขที่ฟอร์มเดิม วันที่เดิม ลงในช่องว่ำงด้วย  ดังภำพข้ำงล่ำง) 
 
 
 
 
 
 

 
  

“CERTIFIED TRUE COPY FOR  
THE ORIGINAL CERTIFICATE 

NO. …เลขเดิม.... DATED…วันที่ออกฟอร์มเดิม..” 

“DUPLICATE, date of issuance and reference number of original 
certificate of origin are XX /XX / XX วันเดือนปีเดมิ (date) 

IJ20XX- XXXXXXX   (reference number)” 

“ISSUED RETROACTIVELY, date of shipment is  
(วันเดือนปีท่ีส่งออก)  XX / XX /XX 
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 8.4 แนวทางการปฏิบัติกรณี Form สูญหาย 
  (1) Form C/O ทั่วไป และ Form A 

  ออกเลขเดิม วันที่เดิม และประทับตรำ Duplicate ด้วยหมึกสีแดงในฟอร์มช่อง 4 
  (2) Form C/O ไก่ , Form FTA Thai -Australia 
   ออกเลขใหม่ วันที่ใหม่ 
 
  (3)  Form Thai – Chile  

ฟอร์ม 
ออกฟอร์มย้อนหลัง 
นับจากวันส่งออก 

อายุฟอร์ม 
นับจากวันที่ออกฟอร์ม 

A-EU 2 ปี 10 เดือน 

A-Russia 2 ปี 12 เดือน 

AANZ 12 เดือน 12 เดือน 

AI 12 เดือน 12 เดือน 

AJCEP 12 เดือน 1 ปี 

AK 1 ปี 12 เดือน 

D 1 ปี 12 เดือน 

E 12 เดือน 1 ปี 

FTA-Australia 4 ปี 1 ปี 

FTA - India 45 วัน 12 เดือน 

JTEPA 12 เดือน 12 เดือน 

TC ไม่เกิน 1 ปี 12 เดือน 

TP ไม่เกิน 6 เดือน 365 วัน 
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 8.5 การประทับตรากรณีออกฟอร์มย้อนหลัง (ประทับตรายางด้วยหมึกสีแดง) 

 การประทับตรา  ISSUED RETROSPECTIVELY 

 

 

 

 

 

 

 

 การประทับตรา / รับรอง ISSUED RETROACTIVELY  (ดูภำคผนวก 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองฯ  
กรณีออกหนังสือรับรองฯ หลังวันส่งออกตั้งแต่    
1 วัน 

 

ประทับตรำ ISSUED RETROACTIVELY (หมึกสีแดง) 
ในช่อง 4 ของหนังสือรับรองฯ กรณีออกหนังสือ
รับรองฯ หลังวันส่งออกตั้งแต่ 1 วัน 
 

 

       ประทับตรำ  ISSUED RETROACTIVELY              
(หมึกสีแดง) ในช่อง 4 ของหนังสือรับรองฯ  
กรณีออกหนังสือรับรองฯ ย้อนหลังมำกกว่ำ 3 วัน 

 
ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง 13 ของหนังสือรับรองฯ  
กรณีออกหนังสือรับรองฯ ย้อนหลังมำกกว่ำ 3 วัน 

Form A 

Form GSTP 

ประเทศนอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซียและรัฐอิสระที่แยกจำก          
รัสเซีย 12 ประเทศ ฟอร์ม CO ไก่ ประทับตรำ ISSUED RETROSPECTIVELY              
ใน ช่อง 4 ของหนังสือรับรองฯ กรณีออกหนังสือรับรองฯหลังวันส่งออกตั้งแต่ 1 วัน 
 ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องประทับตรำ ISSUED RETROSPECTIVELY 
 

ประทับตรำ ISSUED RETROPSPECTIVELY ในช่อง 4 ของหนังสือรับรองฯ กรณี
ออกหนังสือรับรองฯหลังวันส่งออกตั้งแต่ 1 วัน 
   ยกเว้น ประเทศโรมำเนีย ไม่ต้องประทับตรำ ISSUED RETROSPECTIVELY 
 

Form D, E , AJ , AANZ Form AK , AI 

Form FTA ไทย-อินเดีย , ไทย-ออสเตรเลีย Form THAI-PERU 
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ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง 14 ของหนังสือรับรองฯ 
กรณีออกหนังสือรับรองฯ ย้อนหลังมำกกว่ำ 3 วัน หลังจำกวันส่งออก 

 

 

ประทับตรำ ISSUED RETROACTIVELY  
(หมึกสีแดง)  หลังวันส่งออกตั้งแต่ 1 วัน 
พร้อมระบุวัน-เดือน-ปี ที่ส่งออก 

Form JTEPA 
“ISSUED RETROACTIVELY, 

Date of shipment is ……………..” 

Form Thai- Chile 
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  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม 
 

 1. กรณีปัญหาทั่วไป  เช่น กำรลงทะเบียนและท ำบัตรประจ ำตัวฯ วิธีกำรตรวจ กฎแหล่งก ำเนิด
กำรตรวจสอบต้นทุน เป็นต้น 
  กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล  (กำรลงทะเบียนและท ำบัตรประจ ำตัวฯ) 
  โทรศัพท์ 025 474 754, 025 474 837 หรือภำยใน 4101, 4153 
  • นำยมำรซิน   บินฮำริส 

• นำงอมรรัตน์   พัชรินทร์วิทยำ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (วิธีกำรตรวจฟอร์ม กฎแหล่งก ำเนิด) 
  โทรศัพท์ 025 474 830, 025 474 838 หรือภำยใน 4163, 4164, 4166) 
  • นำงสำวอรุณี   ฟ้ำขำว 
  • นำงสุวดี  นิยมไทย 

• นำงกนกอร   ไทยรัก 
• นำงสำวสุนันท์  ขันธ์แก้ว 

2. กรณีปัญหาทางเทคนิค / ระบบ IT  
  โทรศัพท์ 025 474 810  หรือภำยใน  4602, 4603) 

• นำงสำววรำกร   ค ำมูล 
• นำยนริศร   จินตวรรณ 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 



  

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
  

  
 

   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอ (FORM A) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
 กรณีส่งไปรัสเซียให้ระบุท่าท่ีน าเข้าปลายทาง (Port) ด้วย 
ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ ประทับ Issued Retrospectively หากยื่นหนังสือรับรองย้อนหลัง 
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่อง 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่อง 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date …………………….  

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ ระบุ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความอ่ืน  ๆ 

นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ 
การกรอกข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมี
ช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมด
แล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ กรณี
ส่งไปรัสเซียหากมีสินค้าหลายรายการให้ระบุน้ าหนักสุทธิ ปริมาณสินค้าของแต่ละรายการด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าของแตล่ะประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
1. ในกรณีเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัสดุของประเทศไทยทั้งหมดให้ระบุอักษร “ P ” 
2. ในกรณีเป็นสินค้าที่ผลิตโดยมีวัสดุน าเข้าเป็นส่วนประกอบ ให้ใช้สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้  

ดังนี้ 
2.1 ประเทศนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น  ใช้อักษร “ W ” ตามด้วยพิกัดอัตรา

ศุลกากรของสินค้า โดยใช้เลขรหัส 4 ตัว เช่น “ W ” 39.26 
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอ (FORM A) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
 กรณีส่งไปรัสเซียให้ระบุท่าท่ีน าเข้าปลายทาง (Port) ด้วย 
ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ ประทับ Issued Retrospectively หากยื่นหนังสือรับรองย้อนหลัง 
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่อง 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่อง 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date …………………….  

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ ระบุ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความอ่ืน  ๆ 

นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ 
การกรอกข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมี
ช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมด
แล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ กรณี
ส่งไปรัสเซียหากมีสินค้าหลายรายการให้ระบุน้ าหนักสุทธิ ปริมาณสินค้าของแต่ละรายการด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าของแตล่ะประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
1. ในกรณีเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัสดุของประเทศไทยทั้งหมดให้ระบุอักษร “ P ” 
2. ในกรณีเป็นสินค้าที่ผลิตโดยมีวัสดุน าเข้าเป็นส่วนประกอบ ให้ใช้สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้  

ดังนี้ 
2.1 ประเทศนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น  ใช้อักษร “ W ” ตามด้วยพิกัดอัตรา

ศุลกากรของสินค้า โดยใช้เลขรหัส 4 ตัว เช่น “ W ” 39.26 
 
 

ภาคผนวก 1.1
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2.2 รัสเซีย ใช้อักษร “ Y ” ตามด้วยร้อยละของต้นทุนวัสดุน าเข้าต่อราคาสินค้าจากโรงงาน 
ไม่เกินร้อยละ 50 เช่น “ Y 15 % ” 
กรณีสินค้าผลิตในประเทศผู้รับสิทธิพิเศษประเทศหนึ่งและส่งไปผลิตต่อในประเทศผู้รับ
สิทธิพิเศษฯ อีกประเทศหนึ่งให้ระบุอักษร “ Pk ” แทนอักษร “ Y ” 

ช่องท่ี 9 น้ าหนัก (Gross Weight) ของสินค้า กรณีที่ไม่สามารถระบุ Gross Weight ให้ใช้ปริมาณอย่าง
อ่ืน ซึ่งไม่ใช่น้ าหนักแทนได้ เช่น Carat, Bundle 

ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 
ไทย) 

ช่องท่ี 11 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 12 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ 
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1 PLASTIC : TOOTHPASTE TUBE SIZE S MODEL A **** "W"3923

2 PLASTIC : TOOTHPASTE TUBE SIZE S MODEL AA **** "W"3923

3 FRESH LONGAN **** "P"

TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY ONE (151) BAGS****

        THIRTY  (30) CTNS****

               _____________________________

SWITZERLAND

BANGKOK 10500 15/09/2016

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the 
declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were

THAILAND

and that they comply with the origin requirements specified for 
those goods in the generalized system of preferences for 
goods exported to

(importing country)

Place and date, signature and stamp of certifying authority

11. Certification

Produced in

49/DFT80/3
1/09/2016

3,245.00 KGMGREEN
DIAMOND

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI SILOM 

14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 THAILAND TEL: 

025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

BEMIS S.R.L.

372, CHINESE STREET ZURICH SWITZERLAND

BY SEA FREIGHT

Page : 1 of 1

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) Reference No.

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

THAILAND

FORM A

(country)

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known)

10. Number 
and date of 
invoices

9. Gross weight 
or other quantity

8. Origin 
criterion

7. Number and kind of packages; description of goods6. Marks and
numbers of 
packages

5. Item 
number

4. For Official Use
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (FORM D ATIGA) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
 ถ้าเป็นงานแสดงสินค้า ระบุชื่องาน และท่ีอยู่ของสถานที่แสดงสินค้า 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure Date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศผู้น าเข้า 
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่อง 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่อง 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 
ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 

ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด
ศุลกากรของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบ
ในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการ
สินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** 
ปิดท้ายไว้ และเม่ือจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้ง
เส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ (กรณียื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้น
ปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country Invoicing ในช่อง 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อ
และประเทศที่ออก Invoice ของประเทศท่ี 3 ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุสัดส่วนของมูลค่าวัสดุ แรงงาน และต้นทุนในประเทศ หรือรวมกับประเทศคู่ภาคีต้อง  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC) 
 3. กรณีใช้กฎการเปลี่ยนพิกัดให้ระบุ “ CC ”, “ CTH ”, “ CTSH ” 

ภาคผนวก 1.2
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4. การใช้กฎ Partial Cumulation กรณีส่งวัตถุดิบให้อาเซียนอ่ืนน าไปสะสม ให้ระบุ “ PC 
 ตามด้วย % ของวัตถุดิบที่ค านวณได้สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 40 เช่น 
 PC 25 % ” 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. การระบุมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก จะระบุเมื่อใช้กฎ RVC 
เท่านั้น 

ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 
ไทย) 

ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท /ห้าง/ร้าน  
ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ Back-to-Back ให้ระบุชื่อประเทศต้นทางในบรรทัดแรกของช่อง 11) 

ช่องท่ี 12 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราครุฑ 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้  

 Third-Country Invoicing   การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 

 Accumulation  การใช้กฎแหล่งก าเนิดสะสมจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 Back-to-Back C/O  เป็นหนังสือรับรองท่ีออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็น 
   คนกลาง 

 Partial Cumulation  การใช้กฎ Partial Cumulation กรณีวัตถุดิบมีแหล่งก าเนิด 
  จากสมาชิกอาเซียนสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึง 
                                  ร้อยละ 40 

 Exhibition การส่งออกเพ่ือน าไปร่วมงานแสดงสินค้า 

 De Minimis การใช้ พิกัดสินค้าน าเข้าและส่งออกพิกัดเดียวกันไม่เกิน 
  ร้อยละ 10 ของราคา FOB 

 Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าย้อนหลัง 
 
 
 

 



54

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559



55

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559

  

    
   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม อี (FORM E) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ  
ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
 ถ้าเป็นงานแสดงสินค้า ระบุชื่องาน และท่ีอยู่ของสถานที่แสดงสินค้า 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศผู้น าเข้า 
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) ของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ 
ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้น
บรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์
เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 
 การใช้กฎ Movement Certificate ให้ระบุหน่วยงานที่ออก Form E ฉบับแรก วันที่ออก

เอกสาร และเลขที่ออกหนังสือรับรองฯของประเทศต้นทาง 
ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 

 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุสัดส่วนของมูลค่าวัสดุ แรงงาน และต้นทุนในประเทศหรือรวมกับประเทศคู่ภาคี ต้อง
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 3. ระบุ Product Specific Rules (PSR) ตามกระบวนการผลิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละพิกัด 

ภาคผนวก 1.3
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ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. และมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท /ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ Movement Certificate ให้ระบุชื่อประเทศต้นทางในบรรทัดแรกของ
ช่องที่ 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้  

 Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าย้อนหลัง 

 Movement Certificate (ระบบสิทธิพิเศษฯอ่ืนเรียก Back-to-Back) การออกหนังสือ
  รับรองถิ่นก า เนิดสินค้าแทนประเทศผู้ ผลิตโดยประ เทศ 
  สมาชิกคู่ภาคีท่ีเป็นคนกลาง 

 Exhibition การส่งออกเพ่ือน าไปร่วมงานแสดงสินค้า 

 Third Party Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 
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1 HS. CODE. 0804.50.30

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO"

2 HS. CODE. 8301.30.00

FURNITURE LOCKS ****

"79.00%"

3 HS. CODE. 6912.00.90

CERAMIC BOWLS ****

"62.00%"

TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY ONE (151) BAGS****

        FIFTY  (50) CTNS****

       _____________________________

THAILAND

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

BANGKOK 10500 15/09/2016

11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statement 
are correct; that all the goods were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements specified for these 
goods in the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferenctial Tariff for the 
goods exported to

(Importing Country)

Place and date, signature of authorised signatory

12. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

Issued Retroactively

Movement Certificate Third Party Invoicing

Exhibition

105/BI078
1/08/2016

6,100.00 KGM
27,200 USD

BLUE DIAMOND

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

BEMIS S.R.L. 372, CHINESE STREET BEIJING CHINA

BY SEA FREIGHT

5/08/2016

MALI PRIDE V.09G66

BEIJING, CHINA

Page : 1 of 1

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known)

Reference No.

ASEAN -CHINA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF

CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined Declaration and Certificate)

FORM E
THAILANDIssued in

(Country)

4. For Official Use

Preferential Treatment Given Under ASEAN-CHINA 
Free Trade Area Preferential Tariff

Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

5. Item 
number

Port of Discharge

Vessel's name / Aircraft etc.

Departure Date

7. Number and type of packages,description of goods 
(including quantity where appropriate and HS number 
of the importing country)

6. Marks and
numbers of 
packages

8. Origin 
criterion

9. Gross 
weight or other 
quantity and 
value (FOB)

10. Number and 
date of invoices
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม จีเอสทีพี (FORM GSTP) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
ช่องท่ี 4 ส าหรับเจ้าหน้าที่ประทับตรา Issued Retrospectively หากยื่นขอหนังสือรับรองฯ ย้อนหลัง 
ช่องท่ี 5 ระบุหมายเลขพิกัดศุลกากรของสินค้าของประเทศสมาชิก GSTP โดยใช้เลขรหัส 6 ตัว 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความอ่ืนๆนอกเหนือจาก

นี้ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอก
ข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างใน
บรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีด
เส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ A ” ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัสดุทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุอักษร “ B ” ตามด้วยร้อยละของวัสดุที่น าเข้าจากประเทศนอกสมาชิก GSTP 
  กรณีสินค้าผลิตโดยมีส่วนประกอบของวัสดุน าเข้า เช่น “ B ” 50 % 
 3. ระบุอักษร “ C ” ตามด้วยร้อยละของผลรวมวัสดุที่ผลิตขึ้นภายในประเทศสมาชิก 

 GSTP ด้วยกัน  กรณีใช้แหล่งก าเนิดสินค้าแบบสะสม เช่น “ C ” 60 % 
 4. ระบุอักษร “ D ” กรณีสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. ของสินค้าที่ส่งออก กรณีที่ ไม่สามารถระบุได้ ให้ใช้ปริมาณอย่างอ่ืน 

ซึ่งไม่ใช่น้ าหนักแทนได้ เช่น Carat, Bundle 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Commercial Invoice 

 

ภาคผนวก 1.4
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ช่องท่ี 11 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 12 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง  ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ 
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอฟทีเอ (ไทย-ออสเตรเลีย/อินเดีย)  
(FORM FTA THAILAND-AUSTRALIA/INDIA) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
ช่องท่ี 4 ส าหรับเจ้าหน้าที่ประทับ Issued Retroactively หากมีการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ย้อนหลัง 
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) ของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ 
ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้น
บรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์
เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
กรณีประเทศอินเดีย 

 1. ระบุอักษร “ X ” ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด 
 2. กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ส าหรับสินค้าที่เปลี่ยน

 พิกัดของวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป และกฎการใช้วัตถุดิบ
 ภายในประเทศบางส่วน (Percentage Criterion) ระบุ 4 digits + สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบ 
 ในประเทศ, 6 digits + สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในประเทศ หรือ วัตถุดิบในประเทศต้อง
 มากกว่าร้อยละ 40 
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 กรณีประเทศออสเตรเลีย 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด 

2. ระบุอักษร “ PS ” ส าหรับสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน (Percentage 
 Criterion) หลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) และส าหรับ สิ นค้ า
ที่เปลี่ยนพิกัดวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. และมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท /ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
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1 HS. CODE. 0804.50.00

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO"

2 HS. CODE. 8301.30.00

FURNITURE LOCKS ****

"PS"

3 HS. CODE. 6912.00.00

CERAMIC BOWLS ****

"PS"

TOTAL: TWO HUNDRED FIFTEEN (215) BAGS****

        SEVENTY FIVE (75) CTNS****

               _____________________________

AUSTRALIA

BANGKOK 10500 15/09/2016

The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in

11. Declaration by the exporter

(country)
THAILAND

and that they comply with the origin requirements specified for 
those goods in the Free Trade Agreement for goods exported to

(importing country)

Place and date, signature of authorized signatory Place and date, signature and stamp of certifying authority

It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

12. Certification

105/BI078
1/08/2016

4,246.00 KGM
41,800.00 USD

GREEN 
DIAMOND

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

TARGET AUSTRALIA 1 WILLIAM ST SYDNEY AUSTRALIA

BY AIR FREIGHT

Thailand-Australia

Page : 1 of 1

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known)

10. Number 
and date of 
invoices

9. Gross 
weight and 
value (FOB)

8. Origin 
criterion

7. Number and kind of packages; description of goods 
(including quantity where appropriate and HS code  of 
the importing country)

6. Marks and
numbers of 
packages

5. Item 
number

4. For Official Use

THAILAND
(country)

Issued in

FORM FTA

(Combined Declaration and Certificate)

CERTIFICATE OF ORIGIN

FREE TRADE AGREEMENT
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เจเทปปา (FORM JTEPA) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ 

 กรณีการใช้ Invoice ประเทศที่ 3  
 1.1 กรณีทราบเลขท่ีและวันที่ของ Invoice ประเทศท่ี 3 ให้คลิกเลือกค าว่า “Other (O/B)  และ

 ร ะบุ ค า ว่ า  “The goods are invoiced in a non-party” ตามด้ ว ย ชื่ อ  แ ล ะที่ อ ยู่  
 (Full legal name and address) ของผู้ออก Invoice ประเทศที่  3 ในข้อ 1 บรรทัด 
 ถัดจาก O/B หรือ C/O (บรรทัดชื่อ ที่อยู่) 

 1.2 กรณีไม่ทราบเลขที่และวันที่ของ Invoice ประเทศที่ 3 ให้คลิกเลือกค าว่า “Other (O/B) 
 และระบุค าว่า “The goods will be invoiced in a non-party” ตามด้วย ชื่อและที่อยู่  
 (Full legal name and address) ของผู้ออก Invoice ประเทศท่ี 3 ในข้อ 1  บ ร ร ทั ด ถั ด
 จาก O/B หรือ C/O (บรรทัดชื่อ ที่อยู่) 

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) 6 หลักของประเทศผู้น าเข้า เฉพาะสินค้าตามที่ระบุด้านหลังแบบฟอร์ม
จะต้องพิมพ์กฎเกณฑ์เฉพาะแต่ละสินค้า (รายละเอียดดูหลังแบบฟอร์ม) 

 การใช้วัตถุดิบของไทยสะสมรวมกับวัตถุดิบที่มีถิ่นก าเนิดจากญี่ปุ่น พิมพ์ “ ACU ” 
ต่อท้ายรายการสินค้า 

 

ภาคผนวก 1.6
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 การใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ระบุไว้ในกฎเฉพาะในการผลิตได้ไม่เกินกว่าร้อยละ
ที่ก าหนดไว้ในความตกลง พิมพ์ “ DMI ” ต่อท้ายรายการสินค้า 

เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้วให้พิมพ์ยอดรวมปริมาณการส่งออกเป็นตัวอักษร  วงเล็บ
ตัวเลขก ากับ และตามด้วยหน่วยสินค้า เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายัง
มีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมด
แล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุในประเทศทั้งหมด 
 2. ระบุอักษร “ PE ” ส าหรับสินค้าที่ ใช้วัสดุน าเข้าที่มีการแปรสภาพในประเทศอย่าง

 เพียงพอจนถือ เป็นถิ่นก าเนิดในประเทศ 
 3. ระบุอักษร “ PS ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุน าเข้าเป็นไปตามกฎเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. ของสินค้าที่ส่งออก กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ ให้ใช้ปริมาณอย่างอ่ืน 

ซึ่งไม่ใช่น้ าหนักแทนได้ เช่น Carat, Bundle 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Commercial Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุ

แทน Invoice ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง  ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน  

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
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1 HS. CODE. 0804.50

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO"

TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY ONE (151) BOXES****

       _____________________________

BANGKOK 10500 15/09/2016

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in

THAILAND
(country)

and that they comply with the origin requirements specified for 
those goods in the Agreement between the Kingdom of Thailand 
and Japan for an Economic Partnership for goods exported to

(importing country)

It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

12. Certification

JAPAN

102/01
1/08/2016

1,750.00 KGMRED DIAMOND

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

KUROMON MARKET 542-0073 OSAKA PREFECTURE OSAKA JAPAN

BY SEA FREIGHT

Page : 1 of 1

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) Reference No.

AGREEMENT BETWEEN
THE KINGDOM OF THAILAND AND JAPAN

FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

JTEPA
THAILAND

(country)
Issued in

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known) 4. For Official Use

5. Item 
number

6. Marks and
numbers of 
packages

7. Number and kind of packages; description of goods 
(including quantity where appropriate and HS code  of the 
importing country)

8. Origin 
criterion
(see Notes 
Overleaf)

9. Gross 
weight or 
other
quantity

10. Number 
and date of 
invoices
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม อาเซียน-ญี่ปุ่น (FORM AJ) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure Date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) 6 หลักของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น 
คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิ
ให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้
พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุอักษร “ PE ” กรณีสินค้าที่ใช้วัสดุน าเข้าที่มีการแปรสภาพในประเทศอย่างเพียงพอจน

 ถือว่ามีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย 
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 กฎทั่วไปกรณีมีวัตถุดิบน าเข้า 
 3. ระบ ุ“ CTH ” หรือ “ RVC ” กรณีสินค้าท่ีผลิตโดยใช้วัสดุน าเข้าท้ังหมดหรือบางส่วน 
 กฎเฉพาะรายสินค้ากรณีมีวัตถุดิบน าเข้า 
 4. ระบุ “ CTC ” กรณีใช้กฎการเปลี่ยนพิกัด 
  ระบุ “ RVC ” กรณีใช้กฎมูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค 
  ระบุ “ SP ” กรณีใช้กฎผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง 
 5. ระบุ “ DMI ” กรณีใช้กฎเกณฑ์ข้ันต่ า 
  ระบุ “ ACU ” กรณีการใช้ถิ่นก าเนิดสะสมจากประเทศภาคี 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. การระบุมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก ซึ่งจะระบุเมื่อใช้กฎ RVC 

เท่านั้น 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง  ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ผู้ออกฟอร์มฉบับแรกกระท าการ
แทน และประทับตราส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ BACK TO BACK ให้ระบุชื่อประเทศต้นทางใน
บรรทัดแรกของช่องท่ี 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้ 

 Third Country Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ที่เป็นคนกลาง ผู้น าเข้า-ส่งออกต้องเป็นรายเดียวกัน 

 Issued Retroactively กา รออกหนั ง สื อ รั บ ร อ งถิ่ น ก า เ นิ ด สิ น ค้ า ย้ อ น ห ลั ง 
  (ไม่ต้องเลือก) 
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม อาเซียน-เกาหลี (FORM AK) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
 ถ้าเป็นงานแสดงสินค้า ระบุชื่องาน และท่ีอยู่ของสถานที่แสดงสินค้า 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure Date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) หากพิมพ์ชื่อประเทศให้ระบุชื่อเต็ม เช่น Republic of 
Korea หรือ South Korea 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) ของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ 
ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้น
บรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์
เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 
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ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 

2. ระบุ “ CTH ” หรือ “ RVC…% + CTSH ” กรณีสินค้าท่ีมีการใช้วัสดุน าเข้า 
 3. กรณีสินค้าท่ีถูกต้องตามกฎถิ่นก าเนิดเฉพาะสินค้า 

 กฎการเปลี่ยนพิกัด ระบุ “ CTC ” 

 กฎของการใช้วัตถุดิบในประเทศภาคี ระบุ “ WO-AK ” 

 กฎการใช้มูลค่าของวัสดุในภูมิภาค ระบุ “ RVC 40 % ” 

 กฎรวมการเปลี่ยนพิกัด และการใช้วัสดุในภูมิภาค 
ระบุ “ CC+RVC……% ” , “ CTH+RVC……% ” , “ CTSH+RVC……% ” 

 กฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ ระบุ “ Specific Process ” 
ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. การระบุมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก จะระบุเมื่อใช้กฎ RVC 

เท่านั้น 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง  ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ Back-to-Back ให้ระบุชื่อประเทศผู้ผลิตในบรรทัดแรกของฟอร์มช่องที่ 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้ 

 Third-Country Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 

 Exhibition การส่งออกเพ่ือน าไปร่วมงานแสดงสินค้า 

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองท่ีออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ 
 เป็นคนกลาง ผู้น าเข้า-ส่งออกต้องเป็นรายเดียวกัน 
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1 HS. CODE. 0804.50.3000

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO" 5,100.00 KGM

2 HS. CODE. 8301.30.0000

FURNITURE LOCKS ****

"RVC

64 %"

3,200.00 KGM

30,000.00 USD

3 HS. CODE. 6912.00.2000

CERAMIC BOWL ****

"RVC

57 %"

1,620.00 KGM

11,200.00 USD

_______

9,920.00 KGM

TOTAL: ONE HUNDRED EIGHTY SEVEN (187) BAGS****

        THREE HUNDRED FIFTEEN (315) CTNS****

TOTAL: FORTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED  (46,200) USD****

               _____________________________

THAILAND

Republic of Korea

BANGKOK 10500 15/09/2016

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and 
statement are correct; that all the goods were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements specified for these 
goods in the ASEAN-KOREA Free Trade Area Preferential Tariff for 
the goods exported to

(Importing Country)

12. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

Back-to-Back COExhibitionThird Country Invoicing13.

105/BI078
1/08/2016

GREEN DIAMOND

CERTIFICATE OF ORIGIN

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

SAMSUNG ELECTRONIC GANGNAM-GU SEOUL SOUTH KOREA

BY SEA FREIGHT

5/08/2016

MALI PRIDE V.09G66

SEOUL, SOUTH KOREA

Page : 1 of 1

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)

ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF

(Combined Declaration and Certificate)

FORM AK

Issued in THAILAND
(Country)

4. For Official Use3. Means of transport and rout (as far as known)

Departure date

Vessel's name / Aircraft etc.

Port of Discharge

5. Item 
number

6. Marks and
numbers of 
packages

7. Number and type of packages,description of goods 
(including quantity where appropriate and HS number 
of the importing country)

8. Origin 
criterion

9. Gross weight 
or other quantity 
and value (FOB)

10. Number and 
date of invoices

Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea 
Free Trade Area Preferential Tariff

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)
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   การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม อาเซียน-อินเดีย (FORM AI) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
 ถ้าเป็นงานแสดงสินค้า ระบุชื่องาน และท่ีอยู่ของสถานที่แสดงสินค้า 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure Date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า Address หรือ No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) ของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ 
ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้น
บรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์
เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุ “ RVC…% + CTSH ” กรณีสินค้าท่ีมีการใช้วัสดุน าเข้า 
 

ภาคผนวก 1.9
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ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. และมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง  ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ Back-to-Back ให้ระบุชื่อประเทศต้นทางในบรรทัดแรกของช่องท่ี 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้ 

 Third Country Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 

 Exhibition การส่งออกเพ่ือน าไปร่วมงานแสดงสินค้า 

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็น
  คนกลาง ผู้น าเข้า-ส่งออกต้องเป็นรายเดียวกัน 

 Cumulation การ ใช้ กฎแหล่ ง ก า เนิ ดสะสมจากประ เทศ ในกลุ่ ม 
  อาเซียน 
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1 HS. CODE. 0804.10.10

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO"

2 HS. CODE. 8301.30.00

FURNITURE LOCKS ****

"RVC 66%

+ CTSH"

3 HS. CODE. 6912.00.20

CERAMIC BOWL ****

"RVC 71%

+ CTSH"

TOTAL: ONE HUNDRED TWENTY FIVE (125) BAGS****

        TWO HUNDRED FIFTY SIX (256) CTNS****

               _____________________________

THAILAND

Republic of India

BANGKOK 10500 15/09/2016

11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statement 
are correct; that all the goods were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements specified for these 
goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the 
goods exported to

(Importing Country)

12. Certification
It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

CumulationBack-to-Back COExhibitionThird Country Invoicing13.

105/BI078
1/08/2016

2,500.00 KGM
20,400.00 USD

GREEN DIAMOND

ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF

CERTIFICATE OF ORIGIN

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

THE EAST INDIA COMPANY 27, JAWAHARIAL NEHRU RD., KOLIKATA NEW HELDI 

REPUBLIC OF INDIA

BY SEA FREIGHT

5/08/2016

INS SUTLEJ117

NEW HELDI, REPUBLIC OF INDIA

Page : 1 of 1

THAILAND

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)

2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known)

Reference No.

(Combined Declaration and Certificate)

FORM AI

(Country)
Issued in

4. For Official Use

Shipment date

Vessel's name / Aircraft etc.

Port of discharge

Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India
Free Trade Area Preferential Tariff

Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state 
reason/s)

10. Number and 
date of invoices

9. Gross weight or 
other quantity and 
value (FOB) 

8. Origin 
criterion

7. Number and type of packages,description of goods 
(including quantity where appropriate and HS number 
of the importing country)

6. Marks and
numbers of 
packages

5. Item 
number
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  การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  
  (FORM  AANZ) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ

ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิ ธีการขนส่ ง  (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) วันที่ ส่ งออก 

(Departure Date) ชื่อยานพาหนะหรือเที่ยวบิน ฯลฯ (Vessel’s Name/Aircraft etc.) และ
เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) 6 หลักของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น 
คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิ
ให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้
พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 
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ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 กฎทั่วไป 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 

2. ระบุอักษร “ PE ” ส าหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศภาคีจากวัสดุที่มีถิ่นก าเนิดของประเทศ 
 ภาคีใดประเทศหนึ่ง โดยใช้วัตถุดิบน าเข้าที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอในประเทศ 

 3. ระบุอักษร “ RVC ” กฎสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ FOB 
4. ระบุ อักษร “ CTH ” กฎการ เปลี่ ยน พิกั ด ในระดับ  4  หลัก  (CHANGE IN TARIFF 
 HEADING) 
กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะสินค้า 
1. ระบุ  อักษร PSR (CTC) กฎเฉพาะสินค้าตามกฎการเปลี่ยนพิกัด (2 หลัก 4 หลัก 
 6 หลัก) 
2. ระบุ อักษร PSR (RVC) กฎเฉพาะสินค้าตามสัดส่วนมูลค่าเ พ่ิมในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 40 ของ FOB 
3. ระบุอักษร PSR (OTHER) กฎเฉพาะสินค้าอ่ืน ๆ ประกอบด้วยกฎกระบวนการผลิตที่
 เฉพาะเจาะจง หรือสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิต หรือกฎการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร หรือ
 การร่วมกันของกฎเหล่านี้ 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. การระบุมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก จะระบุเมื่อใช้กฎ RVC 
เท่านั้น (หากใช้ Third-Country Invoicing ผู้ส่งออกที่ไม่มี Invoice ประเทศที่ 3 มาแสดง 
ข้อมูลที่ระบุในช่องที่ 9 (มูลค่า FOB) และช่องที่ 10 (เลขที่/วันที่ Invoice) เป็นข้อมูลจาก 
Invoice ผู้ส่งออกไทย) 

ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 
ไทย) 

ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท /ห้าง/ร้าน 
ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ (กรณีใช้กฎ Back-to-Back ให้ระบุชื่อประเทศต้นทางในบรรทัดแรกของช่องท่ี 11) 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
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ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้  

 Back-to-Back C/O เป็นหนังสือรับรองท่ีออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็น 
  คนกลาง 

 De Minimis การใช้พิกัดสินค้าน าเข้าและส่งออกพิกัดเดียวกันไม่เกิน 
  ร้อยละ 10 ของราคา FOB 

 Subject of Third-Country Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจาก 
  ประเทศท่ี 3 

 Accumulation การใช้กฎแหล่งก าเนิดสะสมจากประเทศคู่ภาคี 

 Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าย้อนหลัง 
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การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ไทย-เปรู (FORM TP) 

ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ
ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ  

ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) 
ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่องที่ 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่องที่ 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……........................ Date …………………. 

 ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า No Mark 
ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด

ศุลกากร (HS. Number) 6 หลักของประเทศผู้น าเข้า ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น 
คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิ
ให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้
พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิด
ข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่ เหลือ (กรณี ยื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) หากเลือกใช้กฎ Third Country 
Invoicing ในช่องที่ 13 ของแบบฟอร์ม ให้ระบุชื่อและประเทศที่ออก Invoice ของประเทศที่ 3 
ด้วย 

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
 1. ระบุอักษร “ WO ” ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
 2. ระบุอักษร “ CC ” , “ CTH ” , “ CTSH ” ส าหรับกฎการเปลี่ยนพิกัด 
 3. ระบุ “ RVC....% ” กฎสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคา FOB 

4. “ NOTE ” หมายเหตุของตอน 
5. “ TR ” สินค้าท่ีมีข้อก าหนดทางเทคนิค 

ภาคผนวก 1.11
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6. “ EO ” การใช้วัตถุดิบในดินแดนของภาคีที่ได้แหล่งก าเนิดนั้น 
7. “ SET ” การส่งสินค้าท่ีจัดเป็นชุด 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนัก G.W. และมูลค่า F.O.B. (US$) ของสินค้าที่ส่งออก 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 

ไทย) 
ช่องท่ี 11 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท /ห้าง/ร้าน  

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน และประทับตรา
ส าคัญก ากับ 

ช่องท่ี 12 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 13 หากใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้  

 Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าย้อนหลัง 

 Accumulation การใช้กฎแหล่งก าเนิดสะสมจากประเทศคู่ภาคี 

 Third Party Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 
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1 HS. CODE. 0804.50

FRESH MANGOSTEEN ****

"WO"

2 HS. CODE. 8301.20

FURNITURE LOCKS ****

"RVC"

TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY SIX (156) BAGS****

        TWO HUNDRED  (200) CTNS****

               _____________________________

BANGKOK 10500 15/09/2016

PERU

THAILAND

11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statement are 
correct; that all the goods were produced in

12. Certification
It is hereby certified, on the basic of control carried out, that the 
declaration by the exporter is correct.

Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/Body

(Country)

and that they comply with the origin requirements specified for those goods 
in the Protocal for the goods exported to

Issued Retroactively Accumulation Third Party Invoicing13.

(Importing Country)

(Place and date, name, signature and company of authorised signatory)

233
1/08/2016

3,500.00 KGM
35,000.00 USD

GREEN DIAMOND

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

JJ PRODUCTS CO.,LTD.  181 WIDE STREET LIMA  PERU

BY SEA FREIGHT

Page : 1 of 1

Reference No.
1. Goods consigned from (Exporter's name, address and country)

2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)

3. Means of transport and rout (as far as known)

Issued in THAILAND
(Country)

See Notes Overleaf

THE PROTOCAL BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND
AND THE REPUBLIC OF PERU TO ACCELERATE

THE LIBERALIZATION OF TRADE IN GOODS
AND TRADE FACILITATION

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

FORM TP

4. For Official Use

5. Item 
number

6. Marks and
numbers of 
packages

7. Number and type of pagkages, description of goods 
(including quantity where appropriate and HS number 
of the importing country), Producer's business name, 
address, country (if know)

8. Origin 
criterion
(see notes 
overleaf )

9. Quantity (Gross 
weight or other 
measurement), and 
value (FOB)

10. Number and 
date of invoices
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 การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ไทย-ชิล ี(FORM TC) 
ช่องท่ี 1 ระบุชื่อ  ที่อยู่  ของบริษัท  ในประเทศของผู้ส่ งออก  ซึ่ งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัว 

ผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ  
ช่องท่ี 2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 
 ถ้าเป็นงานแสดงสินค้า ระบุชื่องาน และท่ีอยู่ของสถานที่แสดงสินค้า 
ช่องท่ี 3 ระบุวิธีการขนส่ง (By Sea Freight, By Air Freight, By Parcel Post ฯลฯ) และเส้นทางการ

ขนส่งเช่น ชื่อท่าที่ส่งออก  ท่าที่น าเข้า  วันที่ของเดินทาง  ชื่อยานพาหนะ  เที่ยวบิน  (เท่าที่
ทราบ) 

ช่องท่ี 4 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่  
ช่องท่ี 5 ระบุล าดับที่รายการสินค้าให้เรียงล าดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยให้ตรงกับรายการสินค้าแต่ละรายการ

ที่แสดงไว้ในช่อง 7 
ช่องท่ี 6 ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ

ในช่อง 6 ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบก ากับสินค้า (Invoice ) 
หรือ Packing List และวันที่ เช่น Details as per Invoice  No.................Dated ……………………… 

ช่องท่ี 7 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมทั้งหมายเลขพิกัด
ศุลกากรของประเทศผู้น าเข้าระดับ 6 หลัก ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ  
ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบ
รายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่ องหมายดอก
จัน *** (3 ดอก)  ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความ
บรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ (กรณียื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ)  

ช่องท่ี 8 ระบุหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละประเทศให้ตรงกับสินค้าแต่ละรายการ ดังนี้ 
1. ระบุอักษร  WO  ส าหรับสินค้าที่ใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ 
2.   ระบุอักษร  PE  ส าหรับสินค้าที่ผลิตทั้งหมดในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นก าเนิดใน

ประทศภาคีความตกลง  (ไทย และชิลี)  
3. กรณีใช้กฎการเปลี่ยนพิกัดให้ระบุ CC (เปลี่ยนพิกัดระดับ 2 หลัก) หรือ CTH (เปลี่ยนพิกัด

ระดับ 4 หลัก) หรือ CTSH  (เปลี่ยนพิกัดระดับ 6 หลัก) 
4.  ระบอัุกษร  QVC  สัดส่วนของมูลค่าวัสดุ แรงงาน และต้นทุนในประเทศ หรือรวมกับประเทศ

คู่ภาคี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 

ภาคผนวก 1.12
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5. ระบุอักษร  SP  (Specific Process ) กระบวนการผลิตเฉพาะเจาะจง  คือการท าให้ เกิด

ปฏิกริยาทางเคมี ( Chemical Reaction ) ได้แก่สินค้าใน Chapter 28 , 29 และ 39  
6. ระบอัุกษร  ACU  การใช้กฎแหล่งก าเนิดสะสม  กรณใีช้วัตถุดิบจากประเทศชิลีมาสะสม  
7.  ระบุอักษร  DMI  กฎการผ่อนปรน กรณีใช้วัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องตามกฎแหล่งก าเนิดไม่เกิน 10 % 
 ( ใช้เฉพาะกฎการเปลี่ยนพิกัด ) 

ช่องท่ี 9 ระบุน้ าหนักรวม ( G.W. ) ส าหรับสินค้าแต่ละชนิด 
ช่องท่ี 10 ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice ของแต่ละรายการสินค้า (หากใช้ Invoice ต่างประเทศ

ให้ระบหุมายเลข และวันที่ Invoice ต่างประเทศ (หากทราบ) กรณีนี ้อินวอยซ์ไทยและอินวอยซ์
ต่างประเทศจะเรียงสลับกัน 

ช่องท่ี 11 ระบขุ้อมูลเพิ่มเติม  (หากมี) ดังนี้ 
- กรณีการใช้อินวอยซ์ประเทศที่สาม ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และประเทศที่ออกอินวอยซ์  
- กรณีการออกหนังสือรับรองฯ ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาดให้ระบุหมายเลขและ

วันที่ออกหนังสือรับรองฯ  “Replaced C/O number………............... Dated ……………..” 
ช่องท่ี 12 ระบุประเทศผู้ผลิต ผู้น าเข้าปลายทาง ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/ร้าน 

ผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) และวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน  และประทับตรา
ส าคัญก ากับ  

ช่องท่ี 13 เว้นว่างไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง 
ช่องท่ี 14 การใช้กฎทางเลือกพิเศษให้ระบุเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความดังนี้ (ยกเว้น Issued 

Retroactively หากขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะท าเครื่องหมายให้อัตโนมัติ)  

  Non Party Invoicing การใช้ใบก ากับสินค้า (Invoice) ที่มาจากประเทศที่ 3 

 Exhibition การส่งออกเพ่ือน าไปร่วมงานแสดงสินค้า 

 Certified True Copy การรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีฟอร์มสูญหาย)  

 Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าย้อนหลัง 
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1 HS. CODE. 9506.21

SAILBOARDS ***

"QVC" 2,688.00 KGM 253260

21/03/2016

88881

8/11/2015

2 HS. CODE. 4414.00

WOODEN FRAMES ***

"CTH" 958.00 KGM 253260

21/03/2016

88881

8/11/2015

3 HS. CODE. 0804.50

FRESH MANGOSTEEN ***

"WO" 2,221.00 KGM

_______

5,867.00 KGM

253260

21/03/2016

88881

8/11/2015

THAILAND

CHILE

BANGKOK 10500 15/09/2016

Place and date, name and signature and stamp of competent 
authority.

13. Ceritification
It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
that the declaration by the exporter is correct.

12. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statement
are correct; that all the goods were produced in

(Country)
and that they comply with the origin requirements specified for these 

for the goods exported to

(Importing Country)

14. Non-Party InvoicingIssued Retroactively Exhibition Certified True Copy

(Place and date, name, signature and company of authorised signatory)

11. Remarks

MANASSEN FOODS, AUSTRALIA PTY.LTD. 495 VICTORIA STREET, WETHERILL PARK, N S W 2164 AUSTRALIA

Replaced C/O No. TC2016-0000055 Issued date. 13/01/2016

THAI CHILE
GOODS PRODUCT
CTN NO  

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, SOI 

SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  BANGKOK 10500 

THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 3011418390

I

JJ  PRODUCTS CO,LTD   181   WIDE STREET  SANTIAGO CHILE

BY SEA FREIGHT

Page : 1 of 2

5. Item 
number

6. Marks and
numbers on 
packages

7. Number and type of packages, description of goods 
(including quantity where appropriate) and HS Tariff 
classification code.

3. Means of transport and rout (as far as known)

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) Reference No.

THAILAND-CHILE FREE TRADE AGREEMENT

THAILANDIssued in

FORM TC

(Country)

4. For Official Use

Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

10. Number and 
date of invoices

9. Gross weight 
or other quantity

8. Origin 
criterion

See Overleaf Note

Preferential Treatment Given Under Thailand-Chile FTA

(see Overleaf 
Notes)

Signature of Authorized Signatory of the Importing Country

(Combined Declaration and Certificate)



87

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559

  

 
 การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ซีโอ เม็กซิโก (C/O MEXICO) เฉพาะ
ส าหรับสินค้าประเภท สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 
ช่องท่ี  1 ระบุชื่อ ที่อยู่ เมือง ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ 

ผู้ส่งออกซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่น
ประกอบ   

ช่องท่ี  2 ระบุชื่อ ที่อยู่ เมือง ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ
ผู้ผลิตสินค้า 

ช่องท่ี  3 ระบุชื่อ ที่อยู่ เมือง ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ 
ผู้น าเข้า 

ช่องท่ี  4 ระบุหมายเลขพิกัดอัตราศุลกากร  (Harmonized System – HS) ของสินค้าโดยใช้รหัส 
6 ตัว 

ช่องท่ี  5 ระบุชื่อสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ 
เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง  ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ การกรอก
ข้อความมิให้เว้นบรรทัดเมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หากปรากฏว่ายังมีช่องว่างใน
บรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีด
เส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุมช่องว่างส่วนที่เหลือ (กรณียื่นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปิดดอกจันและตีเส้นปิดรายการ) 

ช่องที ่ 6 ระบุเลขที่ วันที่ของ Invoice และเลขท่ี วันที่ของ Bill of Lading หรือ Air Way Bill หรือเอกสาร
แสดงการขนส่งอ่ืน ๆ 

ช่องท่ี  7 ระบุหลักเกณฑ์แหล่งก าเนิดสินค้าของประเทศผู้ผลิต โดยใช้สัญลักษณ์ “ A ” ถึง “ F ” ดังนี้ 
A : กรณีท่ีสินค้าเป็นผลิตผลที่ได้จากในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained)  
B : กรณีท่ีสินค้าผลิตจากวัสดุที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศไทย 
C : กรณีที่สินค้าผลิตโดยมีวัสดุน าเข้า เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย  และมีการแปรสภาพ 

 ในประเทศไทย  อันมีผลท าให้สินค้าที่ส่ งออกมี พิกัดศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจาก
 พิกัดฯ ของวัสดุน าเข้าและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะของสินค้า 
 แต่ละพิกัดฯ 

D : กรณีที่สินค้าไม่อยู่ ในรายการที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ เป็นการเฉพาะให้ถือว่า
 ประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดของสินค้า  ได้แก่ ประเทศสุดท้ายที่ท าการแปรสภาพสินค้า
 อย่างเพียงพอ อันมีผลท าให้สินค้านั้นมีพิกัดศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากพิกัดฯ ของวัสดุ
 น าเข้า 

 

ภาคผนวก 1.13
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E : กรณีท่ีไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปตามข้อ 3 (ค) ของระบบฮาร์โมไนซ์ จ าแนกประเภท ของ
 สิ นค้ า ได้  และกรณีที่ ไ ม่ ส ามารถใช้หลั ก เกณฑ์  A -  D ข้ า งต้ น  ก าหนดประ เทศ 
 ถิ่นก าเนิดสินค้าได้ ให้ถือว่าประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดสินค้า หมายถึงประเทศหนึ่งหรือ
 หลายประเทศที่ เป็นถิ่นก าเนิดของวัสดุต่าง ๆ ซึ่งแสดงลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของ
 สินค้านั้น 

F : กรณีไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ A - D ข้างต้น ก าหนดประเทศถิ่นก าเนิดสินค้าและควรใช้
 หลักเกณฑ์ข้อ 3 (ค) ของระบบฮาร์โมไนซ์ ก าหนดประเทศถิ่นก าเนิดสินค้าให้ถือว่า
 ประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดของสินค้า  หมายถึง ประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศที่ เป็น 
 ถิ่นก าเนิดของวัสดุชนิดที่ใช้ในการพิจารณาจ าแนกประเภทของสินค้า 

ช่องท่ี 8 ระบุประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดสินค้า 
ช่องท่ี 9 ค ารับรองของผู้ส่งออก โดยระบุจ านวนหน้าของ C/O (Mexico) ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของบริษัท/ห้าง/

ร้านผู้ส่งออก (ตรงกับช่องที่ 1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง ชื่อและลายมือชื่อของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทน พร้อมประทับตรา
ส าคัญก ากับ 

ช่องท่ี 10 ผู้น าเข้าเป็นผู้รับรองข้อความในช่องนี้ ระบุชื่อและลายมือชื่อของผู้น าเข้า 
ช่องที ่11 ให้เว้นว่างไว้ส าหรับหน่วยงานที่ออก C/O (Mexico) รับรอง 
 

หมายเหตุ   ปัจจุบันสามารถขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ซีโอ ทั่วไป ได้ 
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           การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ซีโอ ทั่วไป (FORM C/O GENERAL) 
ช่อง Exporter 

ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ
ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ 

ช่อง Consignee 
ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 

ช่อง Country of destination of goods 
ระบุชื่อประเทศปลายทาง 

ช่อง Date of shipment และ Mode of transport 
ระบุวัน เดือน ปี ที่ส่งออกตามใบตราส่งสินค้าและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  เลือกเส้นทาง
ขนส่งในช่อง Mode of transport 

ช่อง Vessel / Flight No. 
ระบุชื่อ เรือ เที่ยวบิน หรือชื่อพาหนะที่ใช้ขนส่ง 

ช่อง Place of Departure 
ระบุท่าที่ขนส่งสินค้าออก 

ช่อง Shipping Mark 
ระบุเครื่องหมายบนหีบห่อของสินค้า (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไม่สามารถระบุ
ในช่องนี้ได้หมด ให้ระบุมาเพียง 2-3 บรรทัดแรก แล้วต่อด้วยหมายเลขใบตราส่งสินค้าและวันที่ 
เช่น Details as per B/L หรือ AWB หรือใบตราส่งอ่ืน ๆ No ……..... Date ……………………. 
ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อให้ระบุค าว่า Address หรือ No Mark 

ช่อง Description of goods 
 ระบุชนิดของสินค้าและจ านวนหีบห่อโดยให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความอ่ืน  ๆ
 นอกเหนือจากนี้ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบในการน าเข้าประเทศต่าง  ๆ เป็นต้น  
 มิให้ระบุ การกรอกข้อความมิให้เว้นบรรทัด เมื่อจบรายการสินค้าแต่ละรายการแล้ว หาก
 ปรากฏว่ายังมีช่องว่างในบรรทัดให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน **** ปิดท้ายไว้ และเมื่อจบ
 รายการสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้ขีดเส้นใต้ปิดข้อความบรรทัดสุดท้ายพร้อมทั้งเส้นทะแยงมุม
 ช่องว่างส่วนที่เหลือ 
 

ภาคผนวก 1.14
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ช่อง Gross Weight 
ระบุน้ าหนัก G.W. หรือปริมาณอ่ืน ๆ ของสินค้าที่ส่งออก 

ช่อง Invoice date & No. 
ระบุเลขที่ และ วัน เดือน ปี ของ Invoice (หากใช้ Invoice ต่างประเทศให้ระบุแทน Invoice 
ไทย) 

 Reference No.  เจ้าหน้าที่ออกเลขท่ีตามล าดับก่อนหลัง 

 Supplementary details  

 Other Information และ Authorized signature  เจ้าหน้าที่ลงนามและประทับตราครุฑ 
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1. FRESH MANGOSTEEN ****

2. FURNITURE LOCKS ****

3. CERAMIC BOWL ****

TOTAL: ONE HUNDRED FIFTY SIX (156) BAGS****

        TWO HUNDRED SIXTY FIVE (265) CTNS****

       _____________________________

Other information It is hereby certified that the above mentioned goods 
originate in Thailand

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

Place and date,

(Authorized signature)

105/BI078
1/08/2016

4,730.00 KGMGREEN DIAMOND

5/08/2016

NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO,.Ltd. 11/2345678 ITF TOWER 

MOO 4, SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG,  

BANGKOK 10500 THAILAND TEL: 025843687 FAX: 025843689 TAX ID: 

3011418390

I

GRUPO CO., LTD. PARQUE REFORMA CAMPOS ELISEOS CANNES 

CITY FRANCE

SIMA PRIDE V.08N44

BANGKOK, THAILAND

X

Page : 1 of 1

FRANCE

Exporter (name and address)

Consignee (name and address. including country)

Reference No.

CERTIFICATE OF ORIGIN

MINISTRY OF COMMERCE
THAILAND

Country of destination of goods

Supplementary detailsMode of transportDate of shipment

Place of departure

Vessel/Flight No.
Sea Road Air Mail

Shipping mark No. & kind of pkgs; description of goods Gross weight 
kg. or other 
quantity

Invoice date & No.



93

สำ�นักบริก�รก�รค้�ต่�งประเทศ ISO 9001 กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 2559

  

 
  การพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ซีโอ ไก่ และมันส าปะหลัง 
ช่องท่ี 1 Consignor 

ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องตรงตามบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าสินค้า และ
ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ กรณีท่ีต้องระบุทั้งชื่อผู้ส่งออกและผู้กระท าการแทน ให้ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ ประเทศผู้ส่งออก ตามด้วย O/B (On behalf of) ชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้กระท าการ
แทน หรือระบุชื่อ ที่อยู่ ของประเทศผู้กระท าการแทน และตามด้วย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยู่
ของผู้ส่งออกในประเทศ 

ช่องท่ี 2 Consignee 
ระบุชื่อ ที่อยู่ ประเทศของผู้รับปลายทางหรือผู้ซื้อ 

ช่องท่ี 3 Issuing Authority 
ระบุ Department of Foreign Trade 
Ministry of Commerce 
Thailand 

ช่องท่ี 4 Country of Origin 
 ระบุประเทศผู้ผลิตที่ได้แหล่งก าเนิด 
ช่องท่ี 5 Remark 

ไม่ต้องระบุ 
ช่องท่ี 6 Item number 

ระบุล าดับรายการสินค้า เครื่องหมายบนหีบห่อสินค้า (Shipping Marks) ชนิดของสินค้าและ
จ านวนหีบห่อ ข้อความอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ มิให้ระบุ เช่น คุณภาพ ราคาสินค้า ระเบียบใน
การน าเข้าประเทศต่าง ๆ เป็นต้น มิให้ระบุ รวมถึงเลขที่ และวัน เดือน ปี ของใบก ากับสินค้า 
(Invoice) 

ช่องที่ 7 Gross and Net Mass (Kg) 
ระบุน้ าหนักสุทธิและน้ าหนักรวม (Net Weight and Gross Weight) 

ช่องท่ี 8 Place and date of issue 

 กรณีท่ียื่นส่งออกท่ีส่วนกลางกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ า นนทบุรี, 
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
(OSEC รัชดา) 
ให้ระบุ Bangkok  

ภาคผนวก 1.15
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-  2  - 
 

 กรณีส่งออกทางเรือยื่นที่ส านักงานสาขา ณ กรมศุลกากร ท่าเรือคลองเตย 
ให้ระบุ  Bangkok Port  

 กรณีส่งออกทางเครื่องบินยื่นที่ส านักงานสาขา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ให้ระบุ Suvarnabhumi Airport  
 

หมายเหตุ 
1. สินค้ามันส าปะหลัง (พิกัด 0714) เฉพาะไปกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) สามารถยื่นขอได้ที่ส่วนกลาง 

กรมการค้าต่างประเทศ และทุกสาขา 
2. สินค้าแป้งมันส าปะหลัง (พิกัด 1108.14) ที่มีโควตาเฉพาะไปกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ขอได้เฉพาะ

ส่วนกลาง) ส่วนประเทศอ่ืนขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ซีโอ ทั่วไป (Form C/O 
General) 
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ผู้ประกอบการประสงค์ขอหนังสือรับรองฯ 

    ไดข้ึ้นทะเบียนเป็น   
    ผูป้ระกอบการ ผา่นระบบ  

      Registration Database แลว้ 

จัดท าค าขอฯ ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

  http://edi.dft.go.th หรือ  
       www.dft.go.th --> บริการ     

             อิเลก็ทรอนิกส์ --> ระบบการ    
            ใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองฯ 

ติดต่อเจ้าหน้าทีท่ีเ่คาน์เตอร์ 
 

ไม่รับค าขอ ไม่ถูกต้อง      ตรวจสอบขอ้มูลผูมี้อ  านาจ / 
ผูรั้บมอบฯ ดว้ยเคร่ืองยงิบาร์โคด้ 

 

พมิพ์ชุดค าขอฯ – หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าจากระบบฯ 

ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการจัดเอกสารประกอบแนบกบัชุด
ค าขอฯ – หนังสือรับรองฯ ส่งให้เจ้าหน้าที่ 

เพ่ือตรวจสอบ 

เจ้าหน้าทีล่งนามในหนังสือรับรองฯ 
ประทบัตราส าคัญ และบันทึกผลในระบบฯ 

ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

ระยะเวลาการให้บริการ  

30 นาท/ีฉบับ 

ไม่ถูกต้อง / แก้ไข 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบบัตร
ประจ าตัว / ข้อมูลของผู้ขอฯ 

จากระบบ 
 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบค าขอฯ
หนังสือรับรองฯ พร้อม

เอกสารหลักฐาน 
 

ภาคผนวก 2
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ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนขอใช ้
สิทธิพิเศษทางภาษี 

สินคา้ไม่ได้รับไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร Non-Preferential 

Tariff Rate 

ท าบตัรประจ าตวัผูส่้งออก - น าเขา้สินคา้  และบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบอ านาจฯ  
- ด าเนินการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบลงทะเบียนผูป้ระกอบการ; 

http://reg-users.dft.go.th) แลว้ยืน่ค  าร้องต่อเจา้หนา้ท่ีกรมฯ   
- ระยะเวลาการใหบ้ริการ 15 นาที/บตัร 

สินคา้ได้รับได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
Preferential Tariff Rate 

(ขอหนังสือรับรองฯ ท่ีได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ฟอร์ม A, D และ AK เป็นต้น) 

ตรวจรับรองคุณสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ยืน่ขอหนงัสือรับรองฯ ประเภทไม่ไดรั้บสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น C/O ทัว่ไป เป็นตน้ สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากร 

(พิกดั 01 - 24) 
สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากร 

(พิกดั 25 - 97) 

กรอกแบบขอรับการตรวจ
คุณสมบติัฯ พร้อมแนบประกอบ 

เพื่อขอรับหนงัสือรับรองฯ 

ยืน่ขอรับการตรวจคุณสมบติั
ทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้กบั
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

ผลการตรวจคุณสมบติั
ทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ไม่ผา่น (X) ผา่น (/) 

การขอรับหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระบบ EDI ผา่นอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ของ กรมการค้าต่างประเทศ 
(พาณชิย์จังหวดั) 

 

ระยะเวลาให้บริการ 
30 นาที/ฉบับ ระยะเวลาให้บริการ 

60 นาที/ฉบับ 
รับหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้  (ผา่นการอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ี) 

 เอกสารแนบประกอบการขอรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
1. ต้นฉบับ หรือส ำเนำใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) 
2. ต้นฉบับ หรือส ำเนำใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading; B/L หรือ Air Way Bill; AWB หรือ เอกสำรกำรขนส่งต่ำงๆ) 
3. กรณีสินค้ำพิกัดอัตรำศุลกำกรตอนท่ี 01 – 24 : แนบแบบขอรับกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร 
4. กรณีสินค้ำพิกัดอัตรำศุลกำกรตอนท่ี 25 – 97 : แนบใบรับรองผลกำรตรวจคุณสมบัติของสินค้ำทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร 
ท่ีออกโดยกองบริหำรกำรน ำเข้ำและรับรองถิ่นก ำเนิด กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

 

การยืน่ค  าร้องดว้ยตนเอง 
(Manual)  

ภาคผนวก 3
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แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดเพ่ือขอใช้สิทธิพเิศษทางด้านภาษีศุลกากร 
(สินค้าพกิดัอตัราศุลกากรตอนที ่01 - 24) 

 
วนัท่ี ............................................................. 

 
 ขา้พเจา้ ................................................................... และ .................................................................... 
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามท่ีไดมี้การจดทะเบียนไว้ / ผูรั้บมอบอ านาจให้กระท าการแทน ของ 
บริษทั/หา้ง/ร้าน ............................................................................................................... ขอช้ีแจงและรับรองตน้ทุน
และรายละเอียดการผลิตสินคา้ ท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอให้ตรวจสอบคุณสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินก าเนิด ดงัน้ี 
      ช่ือสินคา้ (ภาษาไทย)                                ช่ือสินคา้ (ภาษาองักฤษ)                    พิกดัศุลกากร 
1.  ...............................................................   ................................................................  ................................ 
2.  ...............................................................   ........................................................... .....  ................................  
3.  ...............................................................   ........................................................... .....  ................................  
4.  ...............................................................   ................................................................  ................................  
5.  ...............................................................   ........................................................... .....  ................................  
6.  ...............................................................   ........................................................... .....  ................................  
7.  ...............................................................   ................................................................  ................................  
 
ส่งออกไปยงัประเทศ ................................................... นั้น  รายละเอียดวตัถุดิบ หรือวสัดุ หรือช้ินส่วน ท่ีใช้
ในการผลิต ตน้ทุนการผลิต และราคาสินคา้สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  รายการวตัถุดิบ หรือวสัดุ หรือช้ินส่วน ในประเทศ ....................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
................................................................................................................................................... .......................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
..................................................................................................................................................... ..................... 
  2.  รายการวตัถุดิบ หรือวสัดุ หรือช้ินส่วนน าเขา้ 
           ช่ือวตัถุดิบหรือวสัดุ หรือช้ินส่วน                                 พิกดัศุลกากร                          มูลค่า 
....................................................................................   ...........................................   ..................................... 
....................................................................................   ...................................... .....   ..................................... 
....................................................................................   ...................................... .....   ..................................... 
....................................................................................   ...........................................   ..................................... 
....................................................................................   ...................................... .....   ..................................... 
....................................................................................   ...................................... .....   ..................................... 
....................................................................................   ...........................................   ..................................... 

ภาคผนวก 4
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 3.  ตน้ทุนการผลิต และราคาสินคา้ต่อ 1 หน่วย                                             มูลค่า : เหรียญสหรัฐฯ 
  3.1 มูลค่ารวมของวตัถุดิบ หรือวสัดุ หรือช้ินส่วน ในประเทศ                           =  ………………. 
   3.2 มูลค่ารวมของวตัถุดิบ หรือวสัดุ หรือช้ินส่วน น าเขา้                            =  ………………. 
  3.3 ตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ต่อ 1 หน่วย                            =  ………………. 
  3.4 ก าไร ต่อ 1 หน่วย                            =  ………………. 
  3.5 ราคาสินคา้จากโรงงาน (Ex-works Price) (ขอ้ 3.1+3.2+3.3+3.4)                 =  ………………. 
  3.6 ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ต่อ 1 หน่วย ไปยงัท่า หรือพรมแดนท่ีส่งออก  =  ………………. 
  3.7 ราคาสินคา้ F.O.B. (ขอ้ 3.5+3.6)                  =  ………………. 
  3.8 อตัราส่วนของตน้ทุนวสัดุน าเขา้ต่อราคาสินคา้จากโรงงาน                    =  …..... % 
   (ขอ้ 3.2 หารดว้ยขอ้ 3.5 คูณ 100)     
  3.9 อตัราส่วนของตน้ทุนวสัดุน าเขา้ต่อราคาสินคา้ F.O.B.                    =  …..... % 
   (ขอ้ 3.2 หารดว้ยขอ้ 3.7 คูณ 100)     
   3.10 อตัราส่วนของตน้ทุนการผลิตภายในประเทศต่อราคาสินคา้ F.O.B.                  =  …..... % 
   (100 ลบดว้ยขอ้ 3.9)     
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

1. สินคา้ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ผลิตข้ึนในประเทศไทย และผลิตถูกตอ้งตามกฎวา่ดว้ย
ถ่ินก าเนิดสินคา้ภายใตค้วามตกลงระหวา่งประเทศท่ีขอรับการตรวจฯ จริง 

2. ขอ้ความ เอกสารและหลกัฐานท่ีไดน้ ามาแสดงประกอบการพิจารณา ถูกตอ้ง และเป็นความ
จริงทุกประการ และขา้พเจา้พร้อมท่ีจะช้ีแจง และแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งต่อกรมการคา้ต่างประเทศ 

3. หากตรวจพบวา่ ขอ้ความ เอกสาร และหลกัฐานขา้งตน้ ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือ
ขา้พเจา้ไม่สามารถช้ีแจง หรือแสดงหลกัฐานได ้ หรือสินคา้ดงักล่าวไม่มีการผลิต หรือมีการ
ผลิตไม่ถูกตอ้งตามกฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ของประเทศท่ีจะขอใชสิ้ทธิฯ ขา้พเจา้ยนิยอมให้
กรมการคา้ต่างประเทศ ระงบั ยกเลิก เพิกถอน ผลการตรวจรับรองคุณสมบติัทางดา้นถ่ิน
ก าเนิดของสินคา้ และหรือหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ รวมทั้งการรับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ขา้พเจา้จะเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดการผลิตสินคา้ขา้งตน้
ไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 
(ลงช่ือ)  .........................................................          (ลงช่ือ)  ......................................................... 
(....................................................................)           (....................................................................) 

ประทบัตราส าคญั 
หมายเหตุ 1. กรณีไม่มีการใชว้ตัถุดิบ หรือวสัดุช้ินส่วนน าเขา้ในการผลิตสินคา้ ใหร้ะบุรายละเอียดเฉพาะขอ้ 1. ไม่ตอ้งระบุรายละเอียด ขอ้ 2. และขอ้ 3. 
 2. ส าหรับสินคา้หลายประเภทซ่ึงใชว้ตัถุดิบอยา่งเดียวกนัอนุโลมใหใ้ชร้าคาเฉล่ียต่อหน่วยของสินคา้ในการค านวณหาตน้ทุนการผลิต   
  โดยระบุลงในแบบขอรับการตรวจคุณสมบติัฯ ฉบบัเดียวกนัได ้
 3. ช่ือสินคา้ภาษาไทย ไม่ควรใชค้  าทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ และควรสอดคลอ้งกบัพิกดัศุลกากรท่ีระบุ 
 4. ช่ือสินคา้ภาษาองักฤษ จะตอ้งตรงกนักบัเอกสารซ้ือขาย และใบขนสินคา้ขาออก 
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ผลการตรวจคุณสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดของสินคา้ 
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

เลขทีอ้่างอิง 5905005827 
วนัที่ 1  กนัยายน   2559 

ผูย้ืน่ค  าขอฯ บริษทั พี เอ เอส เอนท ์จ ากดั  
 PASN CO.,LTD 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 3541235766111 ประเภทผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตและส่งออก 
                 ไดผ้า่นการตรวจคุณสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดของสินคา้ท่ีจะขอใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมการคา้ต่างประเทศ ตามขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของผูย้ืน่ค  าขอฯแลว้ เป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายใตก้ฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ช่ือสินคา้ PVC  BAGS 

 
กระเป๋าพลาสติก 
 

ประเทศทีข่อใช้สิทธิฯ ASEAN พกิดัศุลกากรที ่ 3923290000 
ช่ือรุ่นของสินคา้                                                         
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูผ้ลิตสินคา้ บริษทั พี เอ เอส เอนท ์จ ากดั  

 
 

                                                                                    
                                                                                               (ลงช่ือ).........................................................................เจา้หนา้ท่ีผูบ้นัทึก 

                                                                                         (นางสาวดวงใจ   ใจรัก) 
 
 

                                                                                          (ลงช่ือ)............................................................................ผูอ้นุมติั 
                                                                                             (นางสาวภควรินทร์  พิบูล) 

 
ออกให้โดย ส านกับริหารการน าเขา้ และรับรองถ่ินก าเนิด                                                                   กรมการคา้ต่างประเทศ                                                                                                                                                  

ตวัอยา่ง 

ภาคผนวก 5
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 ORIGINAL 
Exporter (name and address) 
NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
THAILAND TEL : 025843687  FAX : 025843689 TAX ID : 3011418390  
 
 
 
 
 
 
 Consignee (name and address, including country)  
 GRUPO CO.,LTD. PARQUE REFORMA CAMPOS ELISEOS CANNES  CITY    
  FRANCE 
 

Reference No.  
   
  

CERTIFICATE OF ORIGIN 
                 
 

                           
 MINISTRY OF COMMERCE 

THAILAND 

 Country of destination of goods 
                                                          

  Date of shipment                   Mode of transport    
 
    15/06/2016                                      Sea             Road           Air           Mail 
 

Supplementary details 
                                                                   

   Vessel/Flight No.  
 
    SIMA PRIDE V.08N44 
 

 
 

   Place of departure 
 
    BANGKOK,  THAILAND 
 

 

 

Shipping mark 
 

 

No. & kind of pkgs; description of goods  
 

 

Gross weight, 
Kg. or other 
quantity  

 
Invoice date & No. 

 

 
GREEN DIAMOND 

 
1. FRESH MANGOSTEEN**** 
2. FURNITURE LOCKS**** 
3. CERAMIC BOWL**** 

 
 TOTAL:  ONE HUNDRED FIFTY SIX (156) BAGS****   
                       TWO HUNDRED SIXTY FIVE (265) CTNS**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,730.00  KGM 

 
105/BI078 

12/06/2016 

Other information  It   is   hereby   certified   that   the   above   mentioned   goods 
 Originate     in   Thailand. 
 DEPARTMENT  OF FOREIGN  TRADE 
 Place   and   date…………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………………………………………………. 
                  (Authorized  signature) 

 

         No. 0000000 

FRANCE 

×         

00001 

ภาคผนวก 6.1
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address,country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL : 025843687  FAX : 025843689 TAX ID : 3011418390  
 
 
 

Reference No.   
 

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ 
ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

FORM D 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
    I AND YOU SDN BHD 5234 PASAR BORONG GAT MACCALLUM LORONG 4 
    LEBUH GAT MACLUM 10300 GEORGE TOWN PENANG MALAYSIA  
 

3. Means of transport and route (as far as known)  
     BY TRUCK 
     Departure date 
     12/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     BY TRUCK 
     Port of Discharge 
     PENGKALAN PERAK, MALAYSIA 

4. For Official Use 
                          Preferential Treatment Given Under ASEAN 
                       Trade in Goods Agreement                                                                 . 
                          Preferential Treatment Given Under ASEAN 
                       Industrial Cooperation Scheme                                                          . 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorised Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers on    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of the  
     importing country) 

8. Origin  
     criterion  
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
     where RVC is  
     applied 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 
 

 NO MARK HS. CODE. 0804.30.00 
FRESH PINEAPPLE**** 
HS. CODE. 3923.90.10 
PLASTIC : TOOTHPASTE TUBE SIZE S MODEL AA**** 

 
TOTAL : TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (2,750) BASKETS 
**** 
             FIFTEEN (15) CTNS**** 
TOTAL :FIVE THOUSAND SIX HUNDRED  SIXTY SIX POINT NINE  ONE                         
              (5,666.91) USD**** 
 
 
  
 
 
 

“WO” 
 

“RVC 65%” 
 
 
 

11,000.00 KGM 
 

1,000.00 KGM 
2,366.91 USD 

 
12,000 KGM 

10/2016 
10/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

                              MALAYSIA                             . 
(Importing Country) 

           BANGKOK 10500 15/06/2016       . 
Place and date, signature of authorised signatory 

 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Third-Country Invoicing                     Exhibition 
      
                             Accumulation                                      De Minimis 
 
                             Back-to-Back CO                                 Issued Retroactively 
 
                             Partial Cumulation 

    

 ORIGINAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 0000000 

      00001 

ภาคผนวก 6.2 
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address,country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL : 025843687  FAX : 025843689 TAX ID : 3011418390  
 
 
 

Reference No.   
 

ASEAN CHINA FREE TRADE AREA/ 
PREFERENTIAL TARIFF 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

FORM E 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
  BEMIS S.R.L 372, CHINESE STREET BEIJING CHINA  

3. Means of transport and route (as far as known) 
     BY SEA FREIGHT 
     Departure date 
     13/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     MALI PRIDE V.09G66 
     Port of Discharge 
     BEIJING, CHINA 

4. For Official Use 
                           
                         Preferential Treatment Given 
. 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorised Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers on    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of the  
     importing country) 

8. Origin  
     criteria 
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
      
 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 

3 

BLUEDIAMOND HS. CODE. 0804.50.30 
FRESH MANGOSTEEN**** 
HS. CODE. 8301.30.00 
FURNITURE LOCKS**** 
HS. CODE.6912.00.90 
CERAMIC BOWLS**** 
 
TOTAL : ONE HUNDRED FIFTY ONE (151) BAGS ****  
             FIFTY (50) CTNS**** 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

“WO” 
 

“79.00%” 
 

“79.00%” 
 
 

11,000.00 KGM 
27,200.00 USD 

 
 

105/BI078  
13/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the ACFTA Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

            PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA               . 
(Importing Country) 

                BANGKOK 10500 15/06/2016            . 
Place and date, signature of authorised signatory 

 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Issued Retroactively                           Exhibition 
      
                             Movement Certificate                        Third Party Invoicing 
 
                              

    

 ORIGINAL 

 
 

 

 

 

 

No. 0000000 

       00001 

ภาคผนวก 6.3
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1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address,country) 
     NEW TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 11/2345678 ITF TOWER MOO 4, 
     SOI SILOM 14, VIPAVADEE ROAD, BANGRAK, SURIYAWONG, BANGKOK 10500 
     THAILAND TEL : 025843687  FAX : 025843689 TAX ID : 3011418390   
 
 
 

Reference No.   
 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE  

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
 (AJCEP AGREEMENT) 

FORM AJ 
Issued in     THAILAND                 . 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 
KUROMON MARKET 542-0073 OSAKA PREFECTURE OSAKA JAPAN 

3. Means of transport and route (as far as known)  
     BY SEA FREIGHT 
     Departure date 
    12/06/2016 
     Vessel’s name / Aircraft etc.  
     SIMA PRIDE  V.08N44 
     Port of Discharge 
     OSAKA, JAPAN 

4. For Official Use 
                           
                         Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement 
. 
                          Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  
         

………………………………..…………………………………………………………. 
Signature of Authorised Signatory of the importing Country 

5. Item  
number 

6. Marks and  
    numbers of    
    packages 

7. Number and type of packages, description of goods                       
     (including quantity where appropriate and HS number of     
     the importing Party) 

8. Origin  
     criteria 
     (See Overleaf  
       Notes) 

9. Gross weight  
     or other quantity  
     and value (FOB)  
      
 

10. Number and  
       date of   
       invoices 

1 
 

2 
 

3 

GREEN DIAMOND HS. CODE. 0804.50.30 
FRESH MANGOSTEEN**** 
HS. CODE. 8301.30.00 
FURNITURE LOCKS**** 
HS. CODE.6912.00.90 
CERAMIC BOWLS**** 
 
TOTAL : ONE HUNDRED FIFTY FIVE (155) BAGS ****   
            TWO HUNDRED SIXTY FIVE FIFTY (265) CTNS**** 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

“WO” 
 

“RVC” 
 

“RVC” 
 
 

G.W. 
1,600.00 KGM 

G.W. 
1,600.00 KGM 
30,000.00 USD 

G.W. 
1,500.00 KGM 
11,200.00 USD 

 
G.W   

5,900.00 KGM 

105/BI079 
12/06/2016 

11. Declaration by the exporter 
 
       The undersigned hereby declares that the above details and statement  
      Are correct; that all the goods were produced in 

                               THAILAND                              . 
(Country) 

And that they comply with the origin requirements specified for these 
Goods in the AJCEP Trade in Goods Agreement for the goods exported to 

                                  JAPAN                                    . 
(Importing Country) 

 
                BANGKOK 10500 15/06/2016            . 

Place and date, signature and company of authorised signatory 
 

12. Certification 
 
       It is hereby certified, on the basis of control carried out, 
       That the declaration by the exporter is correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place and date, signature and stamp of certifying authority 

13.  
                             Third Party Invoicing                           Back-to-Back CO  
      
                             Issued Retroactively                             
                              

    

 ORIGINAL 

 
 

 

 

 

No. 0000000 

         00001 

ภาคผนวก 6.4
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