ประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
หัวข้อ
1. การขอหนังสือรับรองฯ

รายละเอียด
1. Form D, E, AHK สามารถระบุ Invoice ได้ไม่จากัด
ที่มใี บกากับสินค้า (Invoice) จานวนต่อฟอร์ม 1 ฉบับ (Unlimited)
2. ฟอร์มประเภทอื่นๆ สามารถระบุได้ 5 Invoices
มากกว่า 5 Invoices
ต่อฟอร์ม 1 ฉบับ กรณีที่มีมากกว่า 5 Invoices ต้องยื่นขอ
ฟอร์มฉบับใหม่ (Reference No. ใหม่)
2. ประเภทสินค้าเฝ้าระวัง
สินค้าในกลุ่มที่ต้องเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองฯ ได้แก่
2.1 สินค้าในกลุ่มที่ต้องเข้มงวด ปลาทูน ่า กระเบื ้อ งเซรามิก รองเท้า หยก เห็ด หอม
ในการออกหนังสือรับรองถิ่น กระเทีย มสด/แห้ง หอมแดง และแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์
กาเนิดสินค้า
(Solar Panel) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย
และผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์การผลิตภายใต้กฎว่าด้วยถิ่น
กาเนิดสินค้าของประเทศผู้ให้สิทธิ (หนังสือรับรองกรมฯ)
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ รง.4) หรือ กนอ.
(3) สาเนาใบขนสินค้าขาออก
(4) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ
ใช้งานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2564 เป็นต้นไป

2.2 สินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป (Update ล่าสุด 11
มกราคม 2564) สาหรับขอ
Form C/O ทั่วไป

1. กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แสดง (1) หลักฐานการอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ใบ รง.4) หรือ กนอ. และ
(2) แบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าสาหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง
2. กรณีเป็นผู้ส่งออก ให้แนบ (1) หนังสือรับรองจากผู้ผลิต
ว่าได้จาหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ แก่ผู้ส่งออก (2) แบบแสดง
รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
สาหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง

ในกรณี ที่ ผู้ ส่ ง ออก ไม่ ส ามารถ
แสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตเพื่อรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ส าหรับ สิ น ค้ า ในรายการสิ น ค้ า
เฝ้ า ระวั ง (2) ได้ ให้ ผู้ ส่ ง ออก
แนบหนังสือรับรองกรมฯ แทน

2.3 สินค้าเกษตร ที่กองบริหาร
การนาเข้าและรับรองถิ่นกาเนิด
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าเฝ้าระวัง
เป็นกรณีพิเศษ

ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ต้องระบุข้อความยืนยันแหล่งที่มา
ของสิ น ค้าในประเทศ เพิ่มเติมลงในข้อ 1. ของแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกาเนิดเพื่อขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร
ตอนที่ 01-24)

สินค้าเกษตร ได้แก่
มังคุดสด พิกัดศุลกากร 0804.50
ทุเรียนสด พิกัดศุลกากร 0810.60
ทุเรียนแช่แข็ง พิกัดศุลกากร
0811.99
ส้มโอสดหรือแห้ง พิกัดศุลกากร
0805.40

ปัจจุบันมีการใช้แนวปฏิบัติตาม
ข้อ 2 อยู่แล้ว

2

หัวข้อ
2.4 การปฏิบัติสาหรับบริษัทใน
Watch list ที่มีการกาหนดให้
เฝ้าระวังเป็นพิเศษในการขอ
หนังสือรับรองฯ อันเนื่องจาก
ประวัติการแสดงข้อมูลขอ
หนังสือรับรองฯ ไม่ถูกต้อง หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบย้อนหลัง (Post
Verification)

รายละเอียด
หมายเหตุ
เอกสารที่ ใช้ ในการประกอบการพิ จ ารณา ต้ อ งผ่ า นการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าก่อน
การนาไปขอหนังสือรับรองฯ โดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. Invoice ที่ จ ะขอหนั งสื อรับรองฯ โดยใน Invoice ต้อ ง
ระบุคาว่า “Origin THAILAND”
2. ใบตราส่งสินค้าขาออก
3. สาเนาใบขนสินค้าขาออก
4. สาเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีอายุไม่ เกิน 6 เดือน
5. ใบ รง.4 พร้ อมใบต่อ อายุ และหลั กฐานการช าระภาษี
หรือ ใบ กนอ. (กรณีที่บริษัทตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย)
6. หนังสือรับรองกรมฯ
7. แบบแสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า สาหรับสินค้าในรายการสินค้าเฝ้าระวัง
8. ห ลั ก ฐ าน ก ารซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ได้ แ ก่
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบก ากั บ ภาษี หรื อ ใบส่ ง สิ น ค้ า (ส าหรั บ
วัตถุดิบที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย) และ Invoice ใบตรา
ส่ ง สิ น ค้ า และใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า (ส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ น าเข้ า
หรือไม่ทราบแหล่งที่มา)
3. การขอสาเนาหนังสือรับรองฯ ผู้ ป ระกอบการสามารถน าฟอร์ม ฉบั บ จริงท าส าเนาได้ เอง ใช้งานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์
ทุกประเภท ที่ออกโดยระบบ เนื่ องจากฟ อร์ ม ที่ ออกจากระบ บ ESS เป็ น รู ป แบ บ 2564 เป็นต้นไป
ESS
อิเล็กทรอนิกส์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร 02-5474830 / 02-5474838 หรือ สายด่วน 1385
-กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 2 (ส่วนกลาง สนามบินน้า) โทร 02-5474827 / 02-5474753
-กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 3 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โทร 02-1340941-4
-กลุ่มงานหนังสือสาคัญฯ 4 (รัชดาภิเษก) โทร 02-5113021-6
กรมการค้าต่างประเทศ
สานักบริการการค้าต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2564

