
คู่มือการรับบริการยืน่ขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกาํเนิดสินค้า 

 

1 . 

 1.1 สินคา้ตามพิกดัศุลกากรตอนท่ี 01 ถึงตอนท่ี 24  ( สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป )  

ผู ้ประกอบการ สามารถยืน่แบบขอรับการตรวจคุณสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินกาํเนิด   

เพื่อขอใชสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีศุลกากร  พร้อมกบัการยืน่ขอหนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิดได ้

สินค้าที่ตรวจสอบ 

 1.2  สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากรตอนท่ี 25 ถึงตอนท่ี 97  (สินคา้อุตสาหกรรม )  ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งยืน่แบบขอรับการตรวจคุณสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินกาํเนิด   ก่อนการยืน่ขอหนงัสือ

รับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

 

2. 

 2.1   สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากรตอนท่ี 01 ถึงตอนท่ี 24   (สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป ) 

ผูป้ระกอบการสามารถ ยืน่ตรวจสอบผา่นทางระบบปกติ  (Manual)  โดยใชแ้บบขอรับ

การ ตรวจคุณสมบติัฯตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ  เ ร่ือง   แบบขอรับการตรวจ

คุณสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินกาํเนิดเพื่อขอใชสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีศุลกากร  (ฉบบัท่ี 2)   

พ.ศ. 2549  ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2549 

วธีิการยืน่ขอตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกาํเนิดสินค้า 

 2.2 สินคา้ตามพิกดัอตัราศุลกากรตอนท่ี 25 ถึงตอนท่ี 97  (สินคา้อุตสาหกรรม )  ผูป้ระกอบการ

สามารถยืน่ตรวจสอบผา่นทางระบบปกติ (Manual)   หรือผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  

  2.2.1 กรณียืน่ตรวจสอบผา่นทางระบบปกติ (Manual)  ใหใ้ชแ้บบขอรับการตรวจคุณสมบติั ฯ           

ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ  เร่ือง  แบบขอรับการตรวจคุณสมบติัของสินคา้

ทางดา้นถ่ินกาํเนิดเพื่อขอใชสิ้ทธิพิเศษ ทางดา้นภาษีศุลกากร  พ.ศ. 2548   ลงวนัท่ี  20  

ตุลาคม 2548   สาํหรับสินคา้ส่ิงทอตามพิกดัอตัราศุลกากรตอนท่ี 50  ถึงตอนท่ี 63 

ใหใ้ช้ คาํขอรับการตรวจคุณสมบติัทางดา้นถ่ินกาํเนิดของสินคา้ส่ิงทอท่ีจะขอหนงัสือ

รับรองแบบเอ (FORM A)   ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ  เร่ือง   การตรวจ  

คุณสมบติัทางดา้นถ่ินกาํเนิดของสินคา้ส่ิงทอท่ีจะขอหนงัสือรับรองแบบเอ  (FORM  A)   

พ.ศ. 2548  ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2548 

  2.2.2 กรณียืน่ตรวจสอบผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ใหใ้ชแ้บบคาํรับรอ งขอ้มูลการผ ลิต    

สินคา้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑถ่ิ์นกาํเนิดสินคา้ท่ีพิมพอ์อกจากระบบดงักล่าว 

 

 

 

SP_Somchit
Sticky Note
http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod684/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99@25540331-1159526080.pdf
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สําหรับข้ันตอนการลงทะเบียนเพือ่ขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน   (User Name/Password)  เพือ่ขอใช้

ระบบบริการตรวจรับรองถิน่กาํเนิดสินค้าทางอนิเตอร์เน็ต  มีดังนี ้

1. เขา้เวบ็ไซตก์รมการคา้ต่างประเทศท่ี  www.dft.go.th 

2. เลือกแบนเนอร์  “e-foreign  Trade”   

3. เลือกแบนเนอร์  “ตรวจถ่ินกาํเนิดสินคา้”  เพื่อเขา้สู่ระบบบริการตรวจและรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

4. เลือกแทบ็  “ลงทะเบียนใหม่” 

5. พิมพร์ายละเอียดขอ้มูลคาํขอลงทะเบียนในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

 5.1 เลือก “ประเภทธุรกิจ” โดยเลือกจากปุ่มลูกศรลง 

 5.2 พิมพ ์ “ช่ือภาษาไทย”  ของบริษทั  โดยไม่ตอ้งพิมพค์าํนาํหนา้ช่ือ 

 5.3 พิมพ ์ “ช่ือภาษาองักฤษ”  ตามท่ีใชจ้ริง 

 5.4 พิมพ ์ “เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี”  ของบริษทั 

 5.5 พิมพ ์ “เลขทะเบียนนิติบุคคล”  ของบริษทั 

 5.6 พิมพ ์ “เลขทะเบียนโรงงาน”  ของบริษทั  (กรณีท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้) 

 5.7 พิมพ ์ “ทีอ่ยู”่  ท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  โดยไม่ตอ้งพิมพต์าํบล   อาํเภอ  และจงัหวดั 

 5.8 เลือก  “จงัหวดั”  ก่อน  จากปุ่มลูกศรลง 

 5.9 เลือก  “อาํเภอ”  จากปุ่มลูกศรลง 

 5.10 เลือก  “ตาํบล”  จากปุ่มลูกศรลง 

 5.11    เลือก  “ประเภทผูป้ระกอบการ”  จากปุ่มลูกศรลง 

 5.12 พิมพช่ื์อ – นามสกุล  เลขบตัรประจาํตวัประชาชนและตาํแหน่ง  ของ ผูมี้อาํนาจลงนามผกู พนั               

บริษทัตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองนิติบุคคล   หรือผูรั้บมอบอาํนาจใหล้งนามแท นได ้  แลว้ 

คลิก  “ตกลง”  ถา้ลงนามมากกวา่ 1 ท่าน ใหท้าํขั้นตอนน้ีจนครบจาํนวนผูล้งนาม 

6. คลิก  “บนัทึก”   จะมีขอ้ความคาํรับรองปรากฏข้ึนมา 

7. คลิก “ตกลง”   เพือ่ยนืยนัคาํรับรอง 

8. คลิกท่ีรูปเคร่ืองพิมพ ์ เพื่อพิมพ ์“คาํขอลงทะเบียน” และ “คาํรับรอง” 

9. ลงนามในเอกสารทั้ งสองฉบบั    แลว้นาํมายืน่ท่ีสาํนกับริหารการนาํเขา้  พร้อมเอกสารประกอบเพื่อ

ขอรับรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (User Name/Password) 

 

 

 

 

 

http://www.dft.go.th/�
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เอกสารทีนํ่ามายืน่ขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (User Name/Password)  มีดังนี ้

1. แบบคาํขอลงทะเบียนเป็นผูข้อสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

2. คาํรับรองของผูใ้ชร้ะบบบริการตรวจรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ผา่นระบบ Internet และ XML  กบั

กรมการคา้ต่างประเทศ 

3. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 

4. สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

5. สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผูผ้ลิต) 

6. หนงัสือมอบอาํนาจใหย้ืน่และรับรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น พร้อมสาํเนาบตัร ประจาํตวัประชาชนของ     

ผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

3.    

 3.1 การตรวจคุณสมบติัฯผา่นทางระบบปกติ (Manual)  ระยะเวลา ดาํเนินการแลว้เสร็จ  ภายใน          

3 วนัทาํการต่อคาํขอ 1 ฉบบั 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3.2 การตรวจคุณสมบติัฯผา่นทางอินเตอร์เน็ต  (Internet)  ระยะเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จ   ภายใน   

30 นาทีต่อคาํขอ 1 ฉบบั 

 

4.    

 4.1 ส่วนกลาง 

สถานทีย่ืน่ตรวจสอบ 

  4.1.1 การยืน่แบบตรวจสอบคุณสมบติัฯผา่นทางระบบปกติ (Manual)  ใหย้ืน่ไดท่ี้เคาน์เตอร์ -            

เซอร์วสิ  ชั้น 3  สาํนกับริการการคา้ต่างประเทศ  กรมการคา้ต่างประเทศ 

  4.1.2 การส่งขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต ใหย้ืน่คาํรับรองขอ้มูลการผลิตสินคา้ไดท่ี้   สาํนกั -

บริหารการนาํเขา้  ชั้น 5  กรมการคา้ต่างประเทศ 

 4.2 ส่วนภูมิภาค 

  ใหย้ืน่ท่ีสาํนกังานการคา้ต่างประเทศในส่วนภมิูภาค   6  แห่ง ดงัน้ี 

  4.2.1 สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 1  (เชียงใหม่) 

  4.2.2 สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 2  (หาดใหญ่) 

  4.2.3 สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 3  (ชลบุรี)  

  4.2.4 สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 4  (สระแกว้) 

  4.2.5   สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 5  (หนองคาย)  

  4.2.6   สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ เขต 6  (เชียงราย) 
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5.    

 5.1 กรณีเป็นผูส่้งออกหรือเป็นสินคา้ท่ีไม่อยูใ่นบญัชีเฝ้าระวงั (Watch  List)  ใหแ้นบหนงัสือ    

มอบอาํนาจใหด้าํเนินการ พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บ

มอบอาํนาจ 

เอกสารประกอบการยืน่ตรวจสอบ 

 5.2 กรณีเป็นผูส่้งออกหรือเป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นบญัชีเฝ้าระวงั (Watch  List)   ใหร้ะบุเลขท่ีและวนัท่ี               

ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice)ในช่องรุ่นของแบบคาํขอฯดว้ย  และแนบเอกสารประกอบ  ดงัน้ี 

  5.2.1 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 

  5.2.2 สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงถึง สถาน         

ประกอบการผลิตสินคา้ 

  5.2.3 สาํเนาใบกาํกบัสินคา้ส่งออก (Invoice)  และสาํเนาใบบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  5.2.4 สาํเนาหลกัฐานวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต   

   - วตัถุดิบนาํเขา้  ไดแ้ก่  สาํเนาใบขนสินคา้ขาเขา้และสาํเนาใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) 

   - วตัถุดิบในประเทศ  ไดแ้ก่  สาํเนาใบกาํกบัภาษีหรือสาํเนาใบส่งของและหลกัฐาน                

ยนืยนัวา่เป็นวตัถุดิบท่ีผลิตจากโรงงานในประเทศไทย 

  5.2.5 หนงัสือมอบอาํนาจใหด้าํเนินการ พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของ                

ผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

6. 

  การคาํนวณมลูค่าตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตใหคิ้ดคาํนวณต่อ 1 หน่วยสินคา้ และคาํนวณเป็น

สกุล เงินสหรัฐฯ  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ตามประกาศ ของกรมศุลกากร ฯ  ณ เดือนท่ีซ้ือขาย  หรือ

เดือนท่ีระบุในคาํรับรองฯ  โดยพิมพร์ายละเอียด ดงัน้ี 

การพมิพ์รายละเอยีดในแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติฯและคํารับรองฯ 

 6.1 รายละเอียดของผูย้ืน่ขอใหต้รวจสอบ 

  6.1.1 ผู้ขอ   ให้พิมพช่ื์อบริษทัฯ /หา้งฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์ 

โทรสาร  เลขทะเบียนนิติบุคคล  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

  6.1.2 ประเภทกจิการ ใหร้ะบุประเภทกิจการของผูข้อวา่เป็นโรงงาน  ผูส่้งออก  หรือตวัแทน 

  6.1.3 วนัที ่ ใหพ้มิพว์นัท่ีจดัทาํคาํรับรองตน้ทุนและรายละเอียดการผลิตสินคา้ 

  6.1.4 ข้าพเจ้า   ใหพ้ิมพช่ื์อผูมี้อาํนาจลงนามต ามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล                     

หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหล้งนามได ้

  6.1.5  ในนามของ  ใหพ้ิมพช่ื์อบริษทัฯ/หา้งฯ/ร้าน 
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  6.1.6 การลงช่ือและตําแหน่ง   ใหผู้มี้อาํนาจทาํการแทนตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองนิติบุคคล  

ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวเ้ป็นผู ้ มีอาํนาจลงนาม   หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจใหล้งนามแทน

ไดแ้ละประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ/หา้งฯ 

 6.2 รายละเอียดของสินคา้ท่ีขอใหต้รวจสอบ 

  6.2.1 ช่ือสินคา้ใหร้ะบุช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาองักฤษ 

  6.2.2 การระบุพิกดัศุลกากร 

   - ถา้ผูย้ืน่ฯ ระบุประเทศท่ีขอรับการตรวจสอบเฉพ าะขอ้ 4.1 – 4.3 (GSP , CEPT ,                

GSTP)  ใหร้ะบุพิกดัศุลกากร 4 หลกัได ้

   - ถา้มีระบุประเทศในขอ้ 4.4 (FTA)  จะตอ้งระบุพิกดัศุลกากร 6 หลกั 

   - ถา้ระบุทุกประเทศ (ขอ้ 4.1 – 4.4)  ตอ้งระบุพิกดัศุลกากร 6 หลกั 

  6.2.3 การระบุช่ือรุ่นสินคา้ 

   - ใหร้ะบุช่ือรุ่นสินคา้ สาํหรับสินคา้ พกิดัศุลกากรตอนท่ี 87  (เฉพาะท่ีเป็นรถยนตห์รือ                  

รถจกัรยานยนตท์ั้งคนั) 

   - สินคา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินคา้พกิดัศุลกากรตอนท่ี  87  (เฉพาะท่ีเป็นรถยนตห์รือ                  

รถจกัรยานยนตท์ั้งคนั)  ไม่จาํเป็นตอ้งระบุช่ือรุ่นสินคา้  แต่ถา้ผูย้ืน่ฯ ตอ้งการระบุช่ือรุ่น

ในแบบตรวจสอบตน้ทุน ก็จะตอ้งระบุช่ือรุ่นในหนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ให้

ตรงกนัดว้ย 

   - ผูย้ืน่ฯสามารถระบุรุ่นของสินคา้ไดห้ลายรุ่นใน 1 คาํขอฯ (ถือวา่ผูย้ื่นฯ ไดรั้บรองแลว้                            

วา่ตน้ทุนของสินคา้ทุกรุ่นท่ีระบุในแบบฯเท่ากนัทั้งหมด )  ถา้ไม่สามารถพิมพไ์ดค้รบ

ในหนา้แรก  ผูย้ืน่ฯสามารถจดัทาํเอกสารแนบเพิ่มเติมได ้

 6.3 ผูผ้ลิตสินคา้ 

  การระบุขอ้มูลผูผ้ลิตสินคา้ของคาํรับรองตน้ทุนและรายละเอียดการผลิตสินคา้  ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 

  (1) ถา้เป็นผูผ้ลิต ท่ีเป็นโรงงานท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออยูใ่นนิคม

อุตสาหกรรมใหร้ะบุช่ือโรงงาน  ท่ีอยูแ่ละเลขทะเบียนโรงงาน หรือทะเบียน

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

  (2) ถา้เป็นผูผ้ลิตท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียนโรงงาน  แต่มีหลกัฐานของทางราชการเก่ียวกบั

สถาน ประกอบการผลิต  เช่น   หนงัสือขอหารือของกรมโรงงานฯ  ใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีออกใหโ้ดยสาํนกังานเขตหรือ กทม .  หนงัสือรับรอง

ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม  หนงัสือรับรองสินคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน 

(OTOP)  หนงัสือรับรองกลุ่มการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินจาก อบต ./อาํเภอ/จงัหวดั  สาํ เนา

คาํขอการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)  ซ่ึงตอ้งแนบพร้อมกบัสาํเนาการจ่ายเงิน
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สมทบประกนัสังคมเดือนล่าสุด ฯลฯ ใหร้ะบุช่ือและท่ีอยูข่องผูผ้ลิตพร้อมแนบสาํเนา

หลกัฐานฯ ดงักล่าว 

  (3) ถา้เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ย ไม่มีหลกัฐานของทางราชการเก่ียวกบัสถานประกอบการผลิต  

ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ และสถานท่ีทาํการผลิตสินคา้นั้น และใหแ้นบสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูผ้ลิตสินคา้มาดว้ย   พร้อมหนงัสือรับรองจากผูผ้ลิตวา่เป็น

ผูผ้ลิตสินคา้นั้นจริง 

 6.4 รายละเอียดกระบวนการผลิต  ใหพ้มิพข์ั้นตอนและกระบวนการผลิต หรือแนบแผนผงัแสดง        

ขั้นตอนการผลิต 

 6.5 ตน้ทุนของวสัดุในประเทศ  ใหพ้ิมพช่ื์อวตัถุดิบ /วสัดุในประเทศท่ีใชใ้นการผลิต  พร้อมระบุ        

จาํนวนและหน่วยของวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต  ราคาต่อหน่วยซ่ึงคาํนวณเป็นสกลุเงินเหรียญ

สหรัฐฯและมูลค่ารวมของวสัดุดงักล่าว  ทั้งน้ีวสัดุท่ีจะถือเป็นวสัดุในประเทศไดน้ั้นจะตอ้งเป็น

วสัดุท่ีผลิตจากโรงงานในประเทศไทย 

 6.6 ตน้ทุนของวสัดุนาํเขา้  ใหพ้ิมพช่ื์อวตัถุดิบ/วสัดุนาํเขา้หรือวสัดุท่ีซ้ือจากผูน้าํเขา้ท่ีใชใ้นการผลิต  

พร้อมระบุพิกดัศุลกากรนาํเขา้  ประเทศถ่ินกาํเนิด  จาํนวนและหน่วยของวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต  

ราคาต่อหน่วยท่ีคาํนวณจากราคา C.I.F. เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และมลูค่ารวมของวสัดุ

ดงักล่าว 

 6.7 กรณีมีการใชก้ฎ ถ่ินกาํเนิดสะสม  ใหผู้ย้ืน่ฯแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีขอ้ตกลง

กาํหนดมาดว้ย (อาเซียนตอ้งมีฟอร์ม D  สหภาพยโุรปตอ้งมีฟอร์ม A  หรือฟอร์ม EUR1) 

 6.8 ตน้ทุนการผ ลิตอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่วตัถุดิบ /วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต   ใหร้ะบุตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ   

ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ท่ีขอใหต้รวจสอบ  เช่น ค่าแรงในการผลิต  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร  

ค่าจา้งในการบริหาร  ค่าใชจ่้ายในการอบรมพนกังาน ฯลฯ 

 6.9 ค่าใชจ่้ายในการขนส่งฯ  ใหร้ะบุ ค่าขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัด่านพรมแดนท่ีส่งออกหรือ

ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน 

 6.10 กาํไร  ใหร้ะบุกาํไรต่อ 1 หน่วยสินคา้ท่ีขอใหต้รวจสอบ 

 6.11 ราคาสินคา้จากโรงงาน (ex – works  price) 

  วธีิคาํนวณ ตน้ทุนวสัดุนาํเขา้ + ตน้ทุนวสัดุในประเทศ + ตน้ทุนการผลิตอ่ืน ๆท่ีมิใ ช่         

วตัถุดิบ/วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต + กาํไร) 

 6.12 ราคาสินคา้ F.O.B. (F.O.B. PRICE) 

  วธีิคาํนวณ  ราคาสินคา้จากโรงงาน + ค่าใชจ่้ายในการขนส่งฯ 

 6.13 อตัราส่วนของตน้ทุนวสัดุนาํเขา้ต่อราคาสินคา้โรงงาน 

  วธีิคาํนวณ  ตน้ทุนวสัดุนาํเขา้ หารดว้ยราคาสินคา้จากโรงงาน คูณดว้ย 100 
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 6.14 อตัราส่วนของตน้ทุนวสัดุนาํเขา้ต่อราคาสินคา้ F.O.B. 

  วธีิคาํนวณ  ตน้ทุนวสัดุนาํเขา้ หารดว้ยราคาสินคา้ F.O.B. คูณดว้ย 100 

 6.15 อตัราส่วนของตน้ทุนการผลิตในประเทศต่อราคาสินคา้ F.O.B. 

  วธีิคาํนวณ 100 ลบดว้ยอตัราส่วนขอ้  6.14 

 

7.  

       สาํนกับริหารการนาํเขา้จะออกผลการตรวจสอบคุณสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินกาํเนิดให ้ 

ซ่ึงผลการตรวจสอบดงักล่าวใหมี้อาย ุ2 ปี  นบัแต่วนัท่ีกรมการคา้ต่างประเทศไดรั้บรองผลตรวจสอบ 

การรับผลการตรวจสอบ 

 

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


