
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารออกหนงัสอืรบัรองถิน่กําเนดิสนิคา้ตามความตกลงทางการ
คา้ระหวา่งประเทศหรอืการปฏบิตัทิางการคา้ระหวา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรมการคา้ตา่งประเทศไดกํ้าหนดหลักเกณฑก์ารออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ไว ้2 กรณีดังนี ้
 
 1.1 กรณีออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ทีนํ่าไปใชรั้บรองวา่มถีิน่กําเนดิภายในประเทศแตไ่มส่ามารถนําไปขอยกเวน้หรอื
ลดหยอ่นภาษีอากรขาเขา้ไดเ้รยีกวา่ Certificate of Origin (C/O)ท่ัวไปและ C/O สนิคา้เกษตรทีไ่ดรั้บการจัดสรรโควตา 
 
 1.2 กรณีออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ทีนํ่าไปใชใ้นการขอรับสทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรเพือ่ขอยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษี
อากรขาเขา้ซึง่จะมชีือ่เรยีกแบบฟอรม์ตา่งๆตามระบบสทิธเิศษทางดา้นศลุกากรดังนี ้
 
 - ระบบ GSP ใชฟ้อรม์ A 
 
 - ระบบ GSTP ใชฟ้อรม์ใชฟ้อรม์ GSTP 
 
 - ความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ใชฟ้อรม์ D 
 
 - ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน&ndash; จนี (ACFTA) ใชฟ้อรม์ E 
 
 - ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน&ndash; เกาหล ี(AKFTA) ใชฟ้อรม์ AK 
 
 - ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน&ndash; อนิเดยี (AIFTA) ใชฟ้อรม์ AI 
 
 - ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน&ndash; ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์(AANZFTA) ใชฟ้อรม์ AANZ 
 
 - ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน&ndash; ญีปุ่่ น (AJCEP) ใชฟ้อรม์ AJ 
 
 - ความตกลงความเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิไทย&ndash; ญีปุ่่ น (JTEPA) ใชฟ้อรม์ JTEPA 
 
 - ความตกลงการคา้เสรไีทย&ndash; อนิเดยีใชฟ้อรม์ FTA (ไทย&ndash; อนิเดยี) 
 
 - ความตกลงการคา้เสรไีทย&ndash; ออสเตรเลยีใชฟ้อรม์ FTA (ไทย-ออสเตรเลยี) 
 
 - ความตกลงวา่ดว้ยการเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ไทย-เปร ู(TPFTA) ใชฟ้อรม์ TP 
 
 - ฟอรม์สนิคา้หัตถกรรมทัว่ไป 
 
 - ฟอรม์สนิคา้หัตถกรรมหรอืผา้ทอดว้ยมอื 
 
  - ฟอรม์สนิคา้ผา้ไหมและผา้ฝ้ายทอดว้ยมอื 
 
2. เงือ่นไขในการออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ 
 
 2.1 กรณีออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ทีนํ่าไปใชรั้บรองวา่มถีิน่กําเนดิภายในประเทศแตไ่มส่ามารถนําไปขอยกเวน้หรอื
ลดหยอ่นภาษีอากรขาเขา้ไดเ้รยีกวา่ Certificate of Origin (C/O) หรอืแบบ C/O โดยสนิคา้ทีย่ืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิ
สนิคา้จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่ถี ิน่กําเนดิภายในประเทศไทย 
 



 2.2 กรณีออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ทีนํ่าไปใชใ้นการขอรับสทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรเพือ่ขอยกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษี
อากรขาเขา้ตามระบบสทิธเิศษทางดา้นศลุกากรประเภทตา่งๆสนิคา้ทีย่ืน่ขอจะตอ้งมเีงือ่นไขดังนี ้
 
 2.2.1 จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีอ่ยูใ่นบัญชรีายการไดรั้บสทิธกิารลดหยอ่นภาษีจากประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
 
 2.2.2 สนิคา้จะตอ้งมคีณุสมบัตถิกูตอ้งตามกฎวา่ดว้ยแหลง่กําเนดิสนิคา้หรอืหลักเกณฑเ์งือ่นไขการใหส้ทิธพิเิศษทางดา้น
ศลุกากรตามขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศของแตล่ะระบบ 
 
 2.2.3 สนิคา้ทีย่ืน่ขอหนังสอืรับรองฯในพกิดั 01 &ndash; 24 แนบหลักฐานแบบขอรับการตรวจคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่
กําเนดิเพือ่ขอใชส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากร (สนิคา้พกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่01 &ndash; 24 ) ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ได ้
ทีเ่วปไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ www.dft.go.th &gt;&gt; บรกิารจากกรม&gt;&gt; ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์&gt;&gt; แบบ
ขอรับการตรวจคณุสมบัตทิางดา้นถิน่กําเนดิ (ตรวจตน้ทนุ) &gt;&gt; ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งแบบขอรับการตรวจ
คณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิเพือ่ขอใชส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากร (ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 
 
 2.2.4 สนิคา้ทีย่ืน่ขอหนังสอืรับรองฯแบบ JTEPA พกิดัสนิคา้ 01 &ndash; 24 ใหแ้นบหลักฐานแบบขอรับการตรวจคณุสมบัติ
ของสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิภายใตค้วามตกลงระหวา่งราชอาณาจักรไทยและญีปุ่่ นสําหรับความเป็นหุน้สว่นเศรษฐกจิสนิคา้พกิดั
อตัราศลุกากรตอนที ่01 &ndash; 24 ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่วปไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ www.dft.go.th &gt;&gt; 
บรกิารจากกรม&gt;&gt; ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์&gt;&gt; แบบขอรับการตรวจคณุสมบัตทิางดา้นถิน่กําเนดิ (ตรวจตน้ทนุ) 
&gt;&gt; ประกาศกรมการคา้ตา่งประเทศเรือ่งการออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ตามความตกลงระหวา่งราชอาณาจักรไทย
และญีปุ่่ นสําหรับความเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิพ.ศ. 2550 
 
 2.2.5 สนิคา้ทีย่ืน่ขอหนังสอืรับรองฯในพกิดั 25 &ndash; 97 ตอ้งผา่นการตรวจสอบคณุสมบัตทิางดา้นถิน่กําเนดิสนิคา้จาก
กรมการคา้ตา่งประเทศยกเวน้ยืน่ขอหนังสอืรับรองฟอรม์ A สนิคา้พกิดั 50 &ndash; 63 จะตอ้งผา่นการตรวจสอบคณุสมบัติ
ทางดา้นถิน่กําเนดิสนิคา้สิง่ทอโดยปฏบัิตติามคูม่อืกองบรหิารการนําเขา้และรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กรมการคา้ตา่งประเทศ 
 
 2.2.6 สนิคา้จะตอ้งสง่โดยตรงจากประเทศทีไ่ดรั้บสทิธพิเิศษทางดา้นศลุกากรไปยังประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
 
 2.2.7 ยืน่ขอหนังสอืรับรองไดใ้นกรณีทีม่กีารสง่ออกสนิคา้และประสงคจ์ะใชส้ทิธยิกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษีอากรขาเขา้จาก
ประเทศผูนํ้าเขา้ 
 
3. คณุสมบัตขิองผูย้ืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ 
 
 3.1 ผูย้ืน่ขอหนังสอืรับรองฯจะตอ้งเป็นผูม้บัีตรประจําผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจหรอืเฉพาะบัตร
ประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจทีอ่อกโดยกรมการคา้ตา่งประเทศ 
 
4. วธิกีารยืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ 
 
 4.1 ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คําขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ผา่นระบบการใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ของ
กรมการคา้ตา่งประเทศผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์
 
 4.2 ผูป้ระกอบการยืน่บัตรประจําผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจหรอืเฉพาะบัตรประจําตัวผูรั้บมอบ
อํานาจณเคานเ์ตอรใ์หบ้รกิารของกรมการคา้ตา่งประเทศเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีพ่มิพคํ์าขอและหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ออกจาก
ระบบ 
 
 4.3 ผูป้ระกอบการแนบเอกสารประกอบคําขอแลว้สง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ทําการตรวจสอบพรอ้มพจิารณาลงนาม 
 
 4.4 กรณีใชเ้อกสารประกอบการยืน่คําขอเป็นสําเนาใหล้งนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจใหก้ระทํา
การแทนพรอ้มทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี 
 



 4.5 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ไดรั้บคํารอ้งโดย
เจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบเอกสารวา่ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนกรณีทีคํ่ารอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไม่
ครบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของ
รายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจ
จะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความบกพรอ่งดังกลา่วใหผู้ย้ ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
5. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณหนังสอืรับรองฯโดยเฉลีย่ 30 นาทตีอ่ 1 หนา้ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4832 โทรสาร 0 2547 4890)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 2  กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง
พาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 
11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2134 0944 โทรสาร 0 2134 0946)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 3  (ทา่อากาศยานสุวุรรณภมู)ิ อาคาร
ศลุกากรตรวจสนิคา้ขาออกตกึ CE1 ชัน้ 1 อ.บาลพลจี.
สมทุรปราการ/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2249 2106 โทรสาร 0 2240 2232)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 4  (ทา่เรอืกรงุเทพ)   อาคารตรวจสนิคา้
ขาออกชัน้ 1 อาคารรมิน้ําเขตคลองเตยแขวงคลองเตยกรงุเทพฯ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์ 0 2512 0123 ตอ่ 818-20 โทรสาร 0 
2512 5748)) 
กลุม่งานหนังสอืสําคัญฯ 5 (กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศรัช
ดา) 22/77, อาคารกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศถนน
รัชดาภเิษก, แขวงจันทรเกษมเขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1-6 และ 8-9/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ใหบ้รกิารในจังหวัดตอ่ไปนี ้จังหวัดยะลา นราธวิาส
สตลู ภเูกต็ นครพนม )) 
สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ 1/1 ถ.มนตร ีต.ตลาดใหญ ่อ.
เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 โทรศัพท ์076-212017 โทรสาร 076-
221065 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองฯรับคําขอพรอ้ม
เอกสารแนบ 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้หนา้ทีล่งนามในหนังสอืรับรองฯพรอ้มประทับตราทัง้จา่ย
หนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้หรอืบตัรประจาํตวัผูร้บัมอบ
อํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุทีร่ะบวุัตถปุระสงคป์ระกอบกจิการซึง่สนิคา้ทีส่ง่ออกออกให ้
ไมเ่กนิ 6 เดอืนใชก้รณีขอหนังสอืรับรองฯประเภทเห็ดหอมกระเทยีมสด/
แหง้หอมแดงหยกรองเทา้กระเบือ้งปพูืน้ผลติภัณฑเ์ซรามคิ (ยกเวน้
สขุภัณฑ)์ และสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการเฝ้าระวัง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

คาํขอหนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุพมิพจ์ากระบบโดยเจา้หนา้ที)่ 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

4) 
 

ใบรายการสนิคา้และราคาสําหรบัเสนอขาย(Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชฉ้บับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

5) 
 

เอกสารตน้ฉบบัหรอืสาํเนาคูฉ่บบัใบตราสง่สนิคา้ (Bill of Lading , 
Air way Bill หรอืเอกสารการขนสง่อืน่ๆ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชฉ้บับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

6) 
 

ใบรายการสนิคา้และราคาสําหรบัเสนอขายของประเทศที3่ 
(Third-Country Invoice) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎ Third-Party Invoicing 
และใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ) 

- 

7) 
 

แบบขอรบัการตรวจคณุสมบตัขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิเพือ่ขอ
ใชส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษศีลุกากร (สนิคา้พกิดัอตัราศลุกากร
ตอนที ่01 – 24 ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯสนิคา้พกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่01 – 
24 ตามแบบทีแ่ตล่ะขอ้ตกลงกําหนด) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ

8) 
 

ผลการตรวจคณุสมบตัทิางดา้นถิน่กาํเนดิสนิคา้
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 

กรมการคา้ตา่งประเทศ



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯสนิคา้พกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่25 –
97 ) 

9) 
 

ผลการตรวจสอบคณุสมบตัทิางดา้นถิน่กําเนดิสนิคา้สิง่ทอ
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯฟอรม์ A  สนิคา้พกิดั 50 - 63 ) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชต้น้ทนุรว่ม 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุใชก้รณีทีผู่ย้ืน่คําขอหนังสอืรับรองฯไมไ่ดเ้ป็นผูผ้ลติสนิคา้
หรอืไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ขอตรวจคณุสมบัตทิางดา้นถิน่กําเนดิสนิคา้โดย
หนังสอืยนิยอมจะตอ้งลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของบรษัิททีย่นิยอม
ใหใ้ชต้น้ทนุรว่ม) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองการผลติสนิคา้สิง่ทอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯฟอรม์ A  สนิคา้พกิดั 50 -63 ) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

12) 
 

หลกัฐานการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืเอกสารหลกัฐานการไดม้าซึง่
วตัถดุบิภายในประเทศหรอืใบขนสนิคา้ขาเขา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯสนิคา้ปลาทีม่วีัตถดุบิเป็นทนู่านําเขา้
จากตา่งประเทศและการขอหนังสอืรับรองฟอรม์ A  สนิคา้พกิดั 50 –63 
จะใชเ้ป็นฉบับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

13) 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎMovement Certificate / 
การขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎBack-to-Back CO หรอืการยนืยัน
วัตถดุบินําเขา้ตามขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ (การสะสมวตัถดุบิ)จะ
ใชเ้ป็นฉบับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

กรมศลุกากร 

14) 
 

ใบรายการสนิคา้และราคาสําหรบัเสนอขายขาเขา้(Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎMovement Certificate / 
การขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎ Back-to-Back CO หรอืการยนืยัน
วัตถดุบินําเขา้ตามขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ (การสะสมวตัถดุบิ) 
โดยใชฉ้บับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

15) 
 

ใบตราสง่สนิคา้ขาเขา้ (Bill of Lading , Air way Bill หรอื
เอกสารการขนสง่อืน่ๆ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎMovement Certificate /
การขอหนังสอืรับรองฯโดยใชก้ฎBack-to-Back CO หรอืการยนืยัน
วัตถดุบินําเขา้ตามขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ (การสะสมวตัถดุบิ) 
โดยใชฉ้บับจรงิหรอืสําเนาอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

16) 
 

หนงัสอืรบัรองวา่เป็นสนิคา้ทีม่ถี ิน่กาํเนดิในประเทศไทยและผลติ
ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารผลติภายใตก้ฎวา่ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้
ของประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองสนิคา้ประเภทเห็ดหอมกระเทยีมสด/
แหง้ปลาทนู่าหอมแดงหยกรองเทา้กระเบือ้งปพูืน้ผลติภัณฑเ์ซรามคิ 
(ยกเวน้สขุภัณฑ)์ 
และสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการเฝ้าระวังถิน่กําเนดิสนิคา้) 

17) 
 

ใบรง.4 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุหรอืเอกสารแสดงการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืวตัถดุบิ
ภายในประเทศกรณีขอหนังสอืรับรองสนิคา้ประเภทเห็ดหอมกระเทยีม
สด/แหง้หอมแดงหยกรองเทา้กระเบือ้งปพูืน้ผลติภัณฑเ์ซรามคิ (ยกเวน้
สขุภัณฑ)์ และสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการเฝ้าระวังถิน่กําเนดิสนิคา้) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

18) 
 

สาํเนาใบขนสนิคา้ขาออก 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอหนังสอืรับรองสนิคา้ประเภทเห็ดหอมกระเทยีมสด/
แหง้ปลาทนู่าหอมแดงหยกรองเทา้กระเบือ้งปพูืน้ผลติภัณฑเ์ซรามคิ 
(ยกเวน้สขุภัณฑ)์และสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการเฝ้าระวังถิน่กําเนดิสนิคา้) 

กรมศลุกากร 

19) 
 

ใบรบัรองสขุอนามยัสนิคา้สตัวนํ์า้ (Health Certificate) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีเป็นสนิคา้ปลาทนู่า ) 

กรมประมง 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองวตัถดุบินําเขา้จากญีปุ่่ น/อาเซยีน
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ Form JTEPA ทีม่ี
วัตถดุบิเป็นปลาทนู่านําเขา้จากประเทศญีปุ่่ น/อาเซยีน)) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ

21) 
 

หนงัสอืรบัรองวตัถดุบินําเขา้(ปลา)ท ัว่ไปโดยเรอืประมงทีไ่ดร้บั
อนญุาต (IOTC) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ Form JTEPA ทีม่ี
วัตถดุบิเป็นปลาทนู่านําเขา้จากประเทศญีปุ่่ น/อาเซยีน)) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเองณสํานักงานการคา้ตา่งประเทศทีย่ืน่คําขอ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวง

พาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000โทรศัพท ์0 2547 4825 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ออนไลน/์ผา่นเวปไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) สายดว่นกรมการคา้ตา่งประเทศ 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ตดิตอ่ดว้ยตนเองณสํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ http://www.moc.go.th/phuket
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) คูม่อืการใชง้านระบบการใหบ้รกิารออกหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้ทางอเิล็กทรอนกิส ์(EDI) 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 15/08/2558 


