
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัการตรวจคณุสมบตัขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิผา่นระบบ
อนิเตอรเ์น็ต 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กองบรหิารการนําเขา้และรับรองถิน่กําเนดิ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1) หลักเกณฑใ์นการตรวจคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กาํเนดิทีจ่ะขอใชส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากร 
 
กรมการคา้ตา่งประเทศไดกํ้าหนดหลักเกณฑใ์นการตรวจคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิทีจ่ะขอใชส้ทิธพิเิศษทางดา้น
ภาษีศลุกากรไวด้ังนี ้
(1) สนิคา้ตามพกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่01 ถงึตอนที ่24 (สนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรปู) ใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบขอรับการ
ตรวจคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิทีสํ่านักบรกิารการคา้ตา่งประเทศในขณะทีย่ืน่ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิ 
(2) สนิคา้ตามพกิดัอตัราศลุกากรตอนที ่25 ถงึตอนที ่97 (สนิคา้อตุสาหกรรม) ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ขอรับการตรวจคณุสมบัติ
ของสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิเพือ่ขอใชส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากรทีก่องบรหิารการนําเขา้และรับรองถิน่กําเนดิกอ่นการยืน่
ขอหนังสอืรับรองถิน่กําเนดิ 
(3) กรณีสง่ขอ้มลูใหต้รวจคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิผา่นระบบบรกิารตรวจและรับรองคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้น
ถิน่กําเนดิทางอนิเตอรเ์น็ตใหใ้ชแ้บบคํารับรองขอ้มลูการผลติสนิคา้ถกูตอ้งตามหลักเกณฑถ์ิน่กําเนดิสนิคา้ทีพ่มิพอ์อกจากระบบ
ดังกลา่วในการยืน่ขอตรวจคณุสมบัตฯิ 
(4) ผลการตรวจสอบคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิใหม้อีาย ุ2 ปีนับแตวั่นทีก่รมการคา้ตา่งประเทศไดรั้บรองผลการ
ตรวจสอบ 
 
2) เงือ่นไขในการขอตรวจสอบรับรองคณุสมบัตขิองสนิคา้ทางดา้นถิน่กําเนดิทางระบบอนิเตอรเ์น็ต 
(1) สนิคา้ทีข่อตรวจสอบรับรองคณุสมบัตถิิน่กําเนดิสนิคา้ตอ้งเป็นสนิคา้ตามพกิดัอัตราศลุกากรตอนที ่25 ถงึตอนที ่97 (สนิคา้
อตุสาหกรรม) ภายใตร้ะบบสทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากรไดแ้กร่ะบบการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีศลุกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) 
ขอ้ตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) ระบบการแลกเปลีย่นสทิธพิเิศษระหวา่ง
ประเทศกําลังพัฒนา (GSTP) และภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) 
(2) สนิคา้ทีข่อตรวจสอบรับรองคณุสมบัตถิิน่กําเนดิสนิคา้จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีอ่ยูใ่นบัญชรีายการทีไ่ดรั้บสทิธกิารลดหยอ่นภาษี
ศลุกากรขาเขา้จากประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
(3) สนิคา้จะตอ้งมคีณุสมบัตถิกูตอ้งตามกฎวา่ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้ภายใตร้ะบบสทิธพิเิศษทางดา้นภาษีศลุกากรของแตล่ะระบบ 
3) คณุสมบัตขิองผูย้ืน่ขอตรวจสอบรับรองคณุสมบัตถิิน่กําเนดิสนิคา้ 
(1) เป็นผูผ้ลติหรอืผูส้ง่ออกสนิคา้ทีย่ ืน่ขอตรวจสอบ 
(2) ลงทะเบยีนเพือ่ขอรับรหัสผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (User Name/Password) เพือ่ใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบทําการบันทกึขอ้มลู
รายละเอยีดการผลติสนิคา้และสง่ขอ้มลูผา่นทางระบบอนิเตอรเ์น็ตในระบบบรกิารการตรวจรับรองคณุสมบัตทิางดา้นถิน่กําเนดิได ้
 
4) วธิกีารยืน่ขอตรวจสอบรับรองคณุสมบัตถิิน่กําเนดิสนิคา้ทางระบบอนิเตอรเ์น็ต 
(1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ขอใหต้รวจสอบรับรองคณุสมบัตถิิน่กําเนดิสนิคา้ผา่นระบบบรกิารการตรวจรับรองคณุสมบัตทิางดา้นถิน่
กําเนดิของกรมการคา้ตา่งประเทศผา่นเว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ : www.dft.go.th 
(2) ขัน้ตอนการดําเนนิงานจะเริม่นับจากผูป้ระกอบการมายืน่แบบคํารับรองขอ้มลูการผลติสนิคา้ถกูตอ้งตามหลักเกณฑถ์ิน่กําเนดิ
สนิคา้พรอ้มหนังสอืมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการตอ่เจา้หนา้ทีก่ลุม่ตรวจสอบรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กองบรหิารการนําเขา้และรับรอง
ถิน่กําเนดิโดยเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารวา่ถกูตอ้งครบถว้นหรอืไมก่รณีทีม่รีายละเอยีดของขอ้มลูไม่
สอดคลอ้งกบัการพจิารณาความถกูตอ้งของถิน่กําเนดิสนิคา้เจา้หนา้ทีจ่ะระบรุายการทีจ่ะขอใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิลงใน
คํารับรองฯเมือ่ผูป้ระกอบการดําเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้มลูในระบบฯจะตอ้งพมิพคํ์ารับรองฯทีม่เีลขทีข่องคําขอใหมม่ายืน่
ตอ่เจา้หนา้ทีข่ัน้ตอนระยะเวลาการดําเนนิงานจะเริม่นับจากผูป้ระกอบการยืน่คํารับรองฯทีม่เีลขทีคํ่าขอใหมด่ังกลา่ว 
5) ระยะเวลาในการใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัปรมิาณคําขอโดยเฉลีย่ 30 นาทตีอ่ 1 คํารับรองฯ 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0-2547-4809 , 0-2547-5090  โทรสาร 
0-2547-4807)) 

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



กลุม่ตรวจสอบรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้กองบรหิารการนําเขา้และ
รับรองถิน่กําเนดิกรมการคา้ตา่งประเทศชัน้ 5 กระทรวงพาณชิย ์ 
563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1-6 และเขต 8-9 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

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 

รับคํารับรองฯและหนังสอืมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการ 
(หมายเหต:ุ -) 

3 นาที กองบรหิารการนําเขา้
และรับรองถิน่กาํเนดิ 

 
2) การพจิารณา 

- ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งขอ้มลูในคํารับรองฯ
จากรายละเอยีดของขอ้มลูการผลติทีผู่ป้ระกอบการบันทกึลงใน
ระบบบรกิารตรวจรับรองคณุสมบัตฯิ 
  - ตรวจยนืยันความถกูตอ้งของขอ้มลูและบันทกึผลลงในระบบ
คอมพวิเตอร ์
 - พมิพผ์ลการตรวจสอบออกจากระบบฯ 
 - เจา้หนา้ทีต่รวจสอบลงนามรับรอง 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาที กองบรหิารการนําเขา้
และรับรองถิน่กาํเนดิ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- ลงนามอนุมัต ิ  
- ประทับตราชือ่และตําแหน่งผูล้งนามอนุมัต ิ
- จา่ยผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาที กองบรหิารการนําเขา้
และรับรองถิน่กาํเนดิ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุแนบพรอ้มหนังสอืมอบอํานาจของผูป้ระกอบการและลง
ลายมอืชือ่รับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจาํตวัผูร้บัมอบอํานาจของกรมการคา้ตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนดิสนิคา้ตามทีข่อ้ตกลงฯกาํหนด
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมกีารใชก้ฎถิน่กําเนดิสะสม (Cumulation Rule of 
Origin) ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

5) 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) ของวตัถดุบินําเขา้
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมกีารใชก้ฎถิน่กําเนดิสะสม (Cumulation Rule of 
Origin) ลง 
ลายมอืชือ่รับรองสําเนาพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

6) 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ของวตัถดุบิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมกีารใชก้ฎถิน่กําเนดิสะสม (Cumulation Rule of 
Origin) ลง 
ลายมอืชือ่รับรองสําเนาพรอ้มประทับตรานติบิคุคล 
(ถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ผูอํ้านวยการกองบรหิารการนําเขา้และรับรองถิน่กําเนดิกรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิยท์ี่

อยู ่563 ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ (โทร. 0-2547-5139  0-2547-4809 )) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ
(หมายเหต:ุ -) 

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

4) สายดว่น 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) 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 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/08/2558 


