ขั้นตอนการใชงานระบบการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับ Form JTEPA,
Form FTA ไทย-ออสเตรเลีย, Form AK, Form AANZ และ Form AJ
1. ระบบ Digital Signature (DS)
ผูประกอบการที่ ประสงค ใช งานระบบการใหบ ริการออกหนั งสือรับ รองถิ่นกําเนิด สิน คาสํา หรับ
Form JTEPA, Form FTA ไทย-ออสเตรเลี ย , Form AK, Form AANZ และ Form AJ ด ว ยระบบ Digital
Signature ขอใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 จดทะเบียนสงขอมูลโดย Digital Signature ผูประกอบการตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ลงทะเบียนกลางขอ User Name กลาง นิติบุคคล (บริษัทฯ) และ บุคคลธรรมดา (ผูรับมอบอํานาจฯ)
2) ทําบัตรประจําตัวผูสงออก – นําเขาสินคา และบัตรผูรับมอบอํานาจฯ
3) ทํา คํ า รองจดทะเบี ย นส งขอมู ล โดย Digital Signature ในระบบลงทะเบี ย นผู ป ระกอบการ
(Registration Database)
4) ยื่นคํารองตามขอ 3) ที่มีการลงลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ และตราประทับสําคัญฯ
กับเจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและขอมูล สํานักบริการการคาตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ ณ ชั้น ๔
อาคารกรมการคาตางประเทศ สนามบินน้ํา จ. นนทบุรี หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด (รวบรวมและประสาน
สงคํารองใหกรมการคาตางประเทศ) เพื่อดําเนินการเปดสิทธิ์การใชงานระบบ Digital Signature
 ติดตอขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) กับหนวยงานผูใหบริการ
1) หน วยงานผูให บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส ได แก TOT CA ของบริษั ท ทีโอที จํา กัด
(ม ห าช น ) (www.ca.tot.co.th) ห รื อ CAT CA ข องบ ริ ษั ท ก ส ท โท รค ม น าค ม จํ ากั ด (ม ห าช น )
(www.thaipki.com)
2) ผูประกอบการหรือผูรับมอบอํานาจฯ ติ ดต อหนว ยงานผูใหบริการฯ เพื่ อขอสมั ครใช บริการ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ในนามของนิติบุคคลซึ่งเปนชื่อเดียวกับกับบริษัทผูประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมการคาตางประเทศ
3) นํ า ใบรับรองอิ เล็ กทรอนิ กส มาติ ดตั้ งลงเครื่องคอมพิ วเตอรที่ ใช งานสํ าหรั บการยื่ นขอหนั งสื อ
รับรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยระบบ Digital Signature
หมายเหตุ; (1) กรณี บริษั ท ฯ ที่ มีใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส ที่ สมั ครขอใช ในนามนิ ติ บุคคลภายใต
โครงการ Paperless ของกรมศุลกากร และเลขประจําตัวผูเสียภาษีตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไวกรมการคาตางประเทศ
สามารถนํามาใชกับกรมฯ ไดทันที ***ไมตองดําเนินการสมัครใหม****
(2) ใบรับรองอิ เล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ที่ ใชกับ ระบบ Digital Signature
ของกรมฯ จะต องมี ขอมูลเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ตรงกับ ฐานขอมูลบริษัทฯ ซึ่งขึ้นทะเบียนไวกรมการคา
ตางประเทศ และยังไมหมดอายุ
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 เตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อรองรับการใชงานระบบ Digital Signature
1) ติดตั้งโปรแกรม Plug-in ลงในเครื่องคอมพิ วเตอรที่ตองการใชงาน สําหรับการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2) กําหนดคาความปลอดภัยของ Internet Explorer
3) ติดตั้ งใบรับ รองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) ที่จ ดทะเบีย นในนามของนิติบุ คคลและ
สมัครใชบริการมาจาก TOT CA หรือ CAT CA ลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใชงาน
4) ตรวจสอบการติ ด ตั้ ง ใบรับ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Digital Certificate) และโปรแกรม Plug-in
สําหรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการทดสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ; ผูประกอบการ/ผูใชงานระบบฯ สามารถศึกษาขั้นตอนการใชงานระบบ Digital Signature
ผานทางหน าเว็บ ไซตระบบการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (http://edi.dft.go.th ---> เมนู
ขอมูลและดาวนโหลด ---> ขอมูลการยื่นคํารองผานเว็บฯ ดวย Digital Signature
 การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสินคาดวยระบบ Digital Signature
ผูประกอบการที่เตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานระบบ Digital Signature
และจดทะเบี ยนใชงานระบบดั งกลาวกับกรมฯ เรีย บรอยแล ว สามารถเขาระบบการใหบริการออกหนั งสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาสินคาทางอิเล็กทรอนิกส (www.dft.go.th -----> ระบบบริการ e-Service ----> ระบบ
ออกหนั งสื อรับ รองถิ่น กํา เนิ ด สิ น ค า ----> เลื อ ก รูป แบบคํ า ขอแบบลงลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Digital
Signature) โดยยื่นคําขอหนังสือรับรองฯ และแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณา พรอมกํากับขอมูลที่สง
ทั้งหมดดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
2. ระบบ Electronic Signature and Seal (ESS)
ผูประกอบการที่ ประสงคใช งานระบบการให บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกํา เนิด สินคาสํ าหรับ
Form JTEPA, Form FTA ไทย-ออสเตรเลีย, Form AK, Form AANZ และ Form AJ ดวยระบบ Electronic
Signature and Seal (ESS) ขอใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผูประกอบการตองดําเนินการจดทะเบียนสงขอมูลโดย Digital Signature และกรมฯ เปดสิทธิ์
การใชงานระบบ DS ใหแลวเสร็จกอน
2) ทําคํารองจดทะเบียน Electronic Signature and Seal ในระบบลงทะเบียนผูประกอบการ
(Registration Database)
3) ยื่นคํารองตามขอ 2) ที่มีการลงลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ และตราประทับสําคัญฯ
กับเจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและขอมูล สํานักบริการการคาตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ ณ ชั้น ๔
อาคารกรมการคาตางประเทศ สนามบินน้ํา จ. นนทบุรี หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด (รวบรวมและประสาน
สงคํารองใหกรมการคาตางประเทศ) เพื่อดําเนินการเปดสิทธิ์การใชงานระบบ Electronic Signature and Seal
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4) ผูประกอบการตองจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) และเตรียมความ
พรอมของเครื่องคอมพิ วเตอร เพื่ อรองรับการใชงานระบบ Electronic Signature and Seal เชนเดียวกับ
ระบบ Digital Signature
หมายเหตุ ; ผู ป ระกอบการ/ผู ใช ง านระบบฯ สามารถศึ ก ษาขั้ น ตอนการใช ง านระบบ
Electronic Signature and Seal ผานทางหนาเว็บไซตระบบการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(http://edi.dft.go.th ---> เมนูขอมูลและดาวนโหลด ---> ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส
 การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสินคาดวยระบบ Electronic Signature and Seal
ผูประกอบการที่เตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานระบบ Electronic
Signature and Seal และจดทะเบี ยนใชงานระบบดังกลาวกับกรมฯ เรียบรอยแลว สามารถเขาระบบการ
ใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสินคาทางอิเล็กทรอนิกส (www.dft.go.th -----> ระบบบริการ
e-Service ----> ระบบออกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า ----> เลื อ ก รู ป แบบคํ า ขอลงลายมื อ ชื่ อ และ
ตราประทับอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature and Seal) โดยยื่นคําขอหนังสือรับรองฯ พรอมเลือกลายเซ็นต
กรรมการหรือผู รับมอบตามที่ ได จั ดทํ าไวในขั้นตอนการสมั ครฯ และแนบไฟล เอกสารประกอบการพิ จารณา
พรอมกํากับขอมูลที่สงทั้งหมดดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
หากท านมีขอสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มไดที่ สํานักบริการการคา
ตางประเทศ หมายเลขโทรศัพท 0 2547 4830, 0 2547 4838 และ 0 2547 4827

สํานักบริการการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
21 มิถุนายน 2560
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