คู่มือการรับบริการยืน่ ขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
1 . สิ นค้ าที่ตรวจสอบ
1.1 สิ นค้าตามพิกดั ศุลกากรตอนที่
01 ถึงตอนที่ 24 (สิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป )
ผู้ประกอบการ สามารถยืน่ แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
เพื่อ ขอใช้สิทธิ พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พร้ อมกับการยืน่ ขอหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดได้
1.2 สิ นค้าตามพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สิ นค้าอุตสาหกรรม ) ผูป้ ระกอบการ
จะต้องยืน่ แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่นกําเนิด ก่ อนการยืน่ ขอหนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า
2. วิธีการยืน่ ขอตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
2.1 สิ นค้าตามพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป )
ผูป้ ระกอบการสามารถ ยืน่ ตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) โดยใช้แบบขอรับ
การ ตรวจคุณสมบัติฯตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่ อง แบบขอรับการตรวจ
คุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิ พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549
2.2 สิ นค้าตามพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สิ นค้าอุตสาหกรรม ) ผูป้ ระกอบการ
สามารถยืน่ ตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) หรื อผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet)
2.2.1 กรณี ยนื่ ตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ ฯ
ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่ อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสิ นค้า
ทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิ พิเศษ ทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2548 สําหรับสิ นค้าสิ่ งทอตามพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 50 ถึงตอนที่ 63
ให้ใช้ คํา ขอรับการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดของสิ นค้าสิ่ งทอที่จะขอหนังสื อ
รับรองแบบเอ (FORM A) ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่ อง การตรวจ
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดของสิ นค้าสิ่ งทอที่จะขอหนังสื อรับรองแบบเอ (FORM A)
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548
2.2.2 กรณี ยนื่ ตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet) ให้ใช้แบบคํารับรอ งข้อมูลการผ ลิต
สิ นค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสิ นค้าที่พิมพ์ออกจากระบบดังกล่าว
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สํ าหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพือ่ ขอรับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (User Name/Password) เพือ่ ขอใช้
ระบบบริการตรวจรับรองถิน่ กําเนิดสิ นค้ าทางอินเตอร์ เน็ต มีดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศที่ www.dft.go.th
2. เลือกแบนเนอร์ “e-foreign Trade”
3. เลือกแบนเนอร์ “ตรวจถิ่นกําเนิดสิ นค้า” เพื่อเข้าสู่ ระบบบริ การตรวจและรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า
4. เลือกแท็บ “ลงทะเบียนใหม่”
5. พิมพ์รายละเอียดข้อมูลคําขอลงทะเบียนในช่องที่มีเครื่ องหมายดอกจันสี แดง ตามรายละเอียด ดังนี้
5.1 เลือก “ประเภทธุ รกิจ” โดยเลือกจากปุ่ มลูกศรลง
5.2 พิมพ์ “ชื่อภาษาไทย” ของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งพิมพ์คาํ นําหน้าชื่อ
5.3 พิมพ์ “ชื่อภาษาอังกฤษ” ตามที่ใช้จริ ง
5.4 พิมพ์ “เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี” ของบริ ษทั
5.5 พิมพ์ “เลขทะเบียนนิติบุคคล” ของบริ ษทั
5.6 พิมพ์ “เลขทะเบียนโรงงาน” ของบริ ษทั (กรณี ท่ีเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้า)
5.7 พิมพ์ “ทีอ่ ยู”่ ที่เป็ นที่ต้งั สํานักงานใหญ่ โดยไม่ตอ้ งพิมพ์ตาํ บล อําเภอ และจังหวัด
5.8 เลือก “จังหวัด” ก่อน จากปุ่ มลูกศรลง
5.9 เลือก “อําเภอ” จากปุ่ มลูกศรลง
5.10 เลือก “ตําบล” จากปุ่ มลูกศรลง
5.11 เลือก “ประเภทผูป้ ระกอบการ” จากปุ่ มลูกศรลง
5.12 พิมพ์ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนและตําแหน่ง ของ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูก พัน
บริ ษทั ตามที่ระบุในหนังสื อรับรองนิติบุคคล หรื อผูร้ ับมอบอํานาจให้ลงนามแท นได้ แล้ว
คลิก “ตกลง” ถ้าลงนามมากกว่า 1 ท่าน ให้ทาํ ขั้นตอนนี้จนครบจํานวนผูล้ งนาม
6. คลิก “บันทึก” จะมีขอ้ ความคํารับรองปรากฏขึ้นมา
7. คลิก “ตกลง” เพือ่ ยืนยันคํารับรอง
8. คลิกที่รูปเครื่ องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ “คําขอลงทะเบียน” และ “คํารับรอง”
9. ลงนามในเอกสารทั้ งสองฉบับ แล้วนํามายืน่ ที่สาํ นักบริ หารการนําเข้า พร้อมเอกสารประกอบเพื่อ
ขอรับรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (User Name/Password)
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เอกสารทีน่ ํามายืน่ ขอรับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (User Name/Password) มีดังนี้
1. แบบคําขอลงทะเบียนเป็ นผูข้ อสิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร
2. คํารับรองของผูใ้ ช้ระบบบริ การตรวจรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าผ่านระบบ Internet และ XML กับ
กรมการค้าต่างประเทศ
3. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณี เป็ นผูผ้ ลิต)
6. หนังสื อมอบอํานาจให้ยนื่ และรับรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน พร้อมสําเนาบัตร ประจําตัวประชาชนของ
ผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
3.1 การตรวจคุณสมบัติฯผ่านทางระบบปกติ (Manual) ระยะเวลา ดําเนินการแล้วเสร็ จ ภายใน
3 วันทําการต่อคําขอ 1 ฉบับ
3.2 การตรวจคุณสมบัติฯผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet) ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็ จ ภายใน
30 นาทีต่อคําขอ 1 ฉบับ
4. สถานทีย่ นื่ ตรวจสอบ
4.1 ส่ วนกลาง
4.1.1 การยืน่ แบบตรวจสอบคุณสมบัติฯผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ยน่ื ได้ท่ีเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ชั้น 3 สํานักบริ การการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
4.1.2 การส่ งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ให้ยนื่ คํารับรองข้อมูลการผลิตสิ นค้าได้ที่
สํานัก บริ หารการนําเข้า ชั้น 5 กรมการค้าต่างประเทศ
4.2 ส่ วนภูมิภาค
ให้ยน่ื ที่สาํ นักงานการค้าต่างประเทศในส่ วนภูมิภาค 6 แห่ง ดังนี้
4.2.1 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)
4.2.2 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)
4.2.3 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)
4.2.4 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)
4.2.5 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)
4.2.6 สํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)
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5. เอกสารประกอบการยืน่ ตรวจสอบ
5.1 กรณี เป็ นผูส้ ่ งออกหรื อเป็ นสิ นค้าที่ไม่อยูใ่ นบัญชีเฝ้ าระวัง (Watch List) ให้แนบหนังสื อ
มอบอํานาจให้ดาํ เนินการ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับ
มอบอํานาจ
5.2 กรณี เป็ นผูส้ ่ งออกหรื อเป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นบัญชีเฝ้ าระวัง (Watch List) ให้ระบุเลขที่และวันที่
ใบกํากับสิ นค้า (Invoice)ในช่องรุ่ นของแบบคําขอฯด้วย และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
5.2.1 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
5.2.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงถึง
สถาน
ประกอบการผลิตสิ นค้า
5.2.3 สําเนาใบกํากับสิ นค้าส่ งออก (Invoice) และสําเนาใบบรรจุหีบห่อ (Packing List)
5.2.4 สําเนาหลักฐานวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- วัตถุดิบนําเข้า ได้แก่ สําเนาใบขนสิ นค้าขาเข้าและสําเนาใบกํากับสิ นค้า (Invoice)
- วัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ สําเนาใบกํากับภาษีหรื อสําเนาใบส่ งของและหลักฐาน
ยืนยันว่าเป็ นวัตถุดิบที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
5.2.5 หนังสื อมอบอํานาจให้ดาํ เนินการ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
6. การพิมพ์ รายละเอียดในแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติฯและคํารับรองฯ
การคํานวณมูลค่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตให้คิดคํานวณต่อ 1 หน่วยสิ นค้า และคํานวณเป็ น
สกุล เงินสหรัฐฯ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ตามประกาศ ของกรมศุลกากร ฯ ณ เดือนที่ซ้ื อขาย หรื อ
เดือนที่ระบุในคํารับรองฯ โดยพิมพ์รายละเอียด ดังนี้
6.1 รายละเอียดของผูย้ น่ื ขอให้ตรวจสอบ
6.1.1 ผู้ขอ ให้ พิ มพ์ชื่อบริ ษทั ฯ /ห้างฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ โทรศัพท์
โทรสาร เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
6.1.2 ประเภทกิจการ ให้ระบุประเภทกิจการของผูข้ อว่าเป็ นโรงงาน ผูส้ ่ งออก หรื อตัวแทน
6.1.3 วันที่ ให้พมิ พ์วนั ที่จดั ทําคํารับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิตสิ นค้า
6.1.4 ข้ าพเจ้ า ให้พิมพ์ชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามต ามหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจให้ลงนามได้
6.1.5 ในนามของ ให้พิมพ์ชื่อบริ ษทั ฯ/ห้างฯ/ร้าน
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6.1.6 การลงชื่ อและตําแหน่ ง ให้ผมู ้ ีอาํ นาจทําการแทนตามที่ระบุในหนังสื อรับรองนิติบุคคล
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้เป็ นผู้ มีอาํ นาจลงนาม หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจให้ลงนามแทน
ได้และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ/ห้างฯ
6.2 รายละเอียดของสิ นค้าที่ขอให้ตรวจสอบ
6.2.1 ชื่อสิ นค้าให้ระบุชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ
6.2.2 การระบุพิกดั ศุลกากร
ถ้าผูย้ นื่ ฯ ระบุประเทศที่ขอรับการตรวจสอบเฉพ าะข้อ 4.1 – 4.3 (GSP , CEPT ,
GSTP) ให้ระบุพิกดั ศุลกากร 4 หลักได้
- ถ้ามีระบุประเทศในข้อ 4.4 (FTA) จะต้องระบุพิกดั ศุลกากร 6 หลัก
- ถ้าระบุทุกประเทศ (ข้อ 4.1 – 4.4) ต้องระบุพิกดั ศุลกากร 6 หลัก
6.2.3 การระบุช่ือรุ่ นสิ นค้า
- ให้ระบุช่ือรุ่ นสิ นค้า สําหรับสิ นค้า พิกดั ศุลกากรตอนที่ 87 (เฉพาะที่เป็ นรถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์ท้ งั คัน)
- สิ นค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากสิ นค้าพิกดั ศุลกากรตอนที่ 87 (เฉพาะที่เป็ นรถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์ท้งั คัน) ไม่จาํ เป็ นต้องระบุช่ือรุ่ นสิ นค้า แต่ถา้ ผูย้ นื่ ฯ ต้องการระบุชื่อรุ่ น
ในแบบตรวจสอบต้นทุน ก็จะต้องระบุช่ือรุ่ นในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าให้
ตรงกันด้วย
ผูย้ น่ื ฯสามารถระบุรุ่นของสิ นค้าได้หลายรุ่ นใน 1 คําขอฯ (ถือว่าผูย้ ่นื ฯ ได้รับรองแล้ว
ว่าต้นทุนของสิ นค้าทุกรุ่ นที่ระบุในแบบฯเท่ากันทั้งหมด ) ถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้ครบ
ในหน้าแรก ผูย้ นื่ ฯสามารถจัดทําเอกสารแนบเพิ่มเติมได้
6.3 ผูผ้ ลิตสิ นค้า
การระบุขอ้ มูลผูผ้ ลิตสิ นค้าของคํารับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิตสิ นค้า ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ถ้าเป็ นผูผ้ ลิต ที่เป็ น โรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรมให้ระบุชื่อโรงงาน ที่อยูแ่ ละเลขทะเบียนโรงงาน หรื อทะเบียน
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
(2) ถ้าเป็ นผูผ้ ลิตที่ไม่ตอ้ งจดทะเบียนโรงงาน
แต่มีหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับ
สถานประกอบการผลิต เช่น หนังสื อ ขอหารื อของกรมโรงงานฯ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพที่ออกให้โดยสํานักงานเขตหรื อ กทม . หนังสื อรับรอง
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม หนังสื อรับรองสิ นค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) หนังสื อรับรองกลุ่มการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่นจาก อบต ./อําเภอ/จังหวัด สํา เนา
คําขอการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) ซึ่ งต้องแนบพร้อมกับสําเนาการจ่ายเงิน
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6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12
6.13

สมทบประกันสังคมเดือนล่าสุ ด ฯลฯ ให้ระบุชื่อและที่อยูข่ องผูผ้ ลิตพร้อมแนบสําเนา
หลักฐานฯ ดังกล่าว
(3) ถ้าเป็ นผูผ้ ลิตรายย่อย ไม่มีหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิต
ให้ระบุช่ือบุคคลที่เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้า และสถานที่ทาํ การผลิตสิ นค้านั้น และให้แนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูผ้ ลิตสิ นค้ามาด้วย พร้อมหนังสื อรับรองจากผูผ้ ลิตว่าเป็ น
ผูผ้ ลิตสิ นค้านั้นจริ ง
รายละเอียดกระบวนการผลิต ให้พมิ พ์ข้ นั ตอนและกระบวนการผลิต หรื อแนบแผนผังแสดง
ขั้นตอนการผลิต
ต้นทุนของวัสดุในประเทศ ให้พิมพ์ชื่อวัตถุดิบ /วัสดุในประเทศที่ใช้ในการผลิต พร้อมระบุ
จํานวนและหน่วยของวัสดุท่ีใช้ในการผลิต ราคาต่อหน่วยซึ่งคํานวณเป็ นสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐฯและมูลค่ารวมของวัสดุดงั กล่าว ทั้งนี้วสั ดุที่จะถือเป็ นวัสดุในประเทศได้น้ นั จะต้องเป็ น
วัสดุที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
ต้นทุนของวัสดุนาํ เข้า ให้พิมพ์ชื่อวัตถุดิบ/วัสดุนาํ เข้าหรื อวัสดุท่ีซ้ือจากผูน้ าํ เข้าที่ใช้ในการผลิต
พร้อมระบุพิกดั ศุลกากรนําเข้า ประเทศถิ่นกําเนิด จํานวนและหน่วยของวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ราคาต่ อหน่วยที่คาํ นวณจากราคา C.I.F. เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และมูลค่ารวมของวัสดุ
ดังกล่าว
กรณี มีการใช้กฎ ถิ่น กําเนิดสะสม ให้ผยู ้ นื่ ฯแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ขอ้ ตกลง
กําหนดมาด้วย (อาเซี ยนต้องมีฟอร์ม D สหภาพยุโรปต้องมีฟอร์ ม A หรื อฟอร์ม EUR1)
ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วตั ถุดิบ /วัสดุที่ใช้ในการผลิต ให้ระบุตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดจากการผลิตสิ นค้าที่ขอให้ตรวจสอบ เช่น ค่าแรงในการผลิต ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักร
ค่าจ้างในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งฯ ให้ระบุ ค่าขนส่ งสิ นค้าจากโรงงานไปยังด่านพรมแดนที่ส่งออกหรื อ
ท่าเรื อหรื อท่าอากาศยาน
กําไร ให้ระบุกาํ ไรต่อ 1 หน่วยสิ นค้าที่ขอให้ตรวจสอบ
ราคาสิ นค้าจากโรงงาน (ex – works price)
วิธีคาํ นวณ ต้นทุนวัสดุนาํ เข้า + ต้นทุนวัสดุในประเทศ + ต้นทุนการผลิตอื่น ๆที่มิใ ช่
วัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้ในการผลิต + กําไร)
ราคาสิ นค้า F.O.B. (F.O.B. PRICE)
วิธีคาํ นวณ ราคาสิ นค้าจากโรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งฯ
อัตราส่ วนของต้นทุนวัสดุนาํ เข้าต่อราคาสิ นค้าโรงงาน
วิธีคาํ นวณ ต้นทุนวัสดุนาํ เข้า หารด้วยราคาสิ นค้าจากโรงงาน คูณด้วย 100
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6.14 อัตราส่ วนของต้นทุนวัสดุนาํ เข้าต่อราคาสิ นค้า F.O.B.
วิธีคาํ นวณ ต้นทุนวัสดุนาํ เข้า หารด้วยราคาสิ นค้า F.O.B. คูณด้วย 100
6.15 อัตราส่ วนของต้นทุนการผลิตในประเทศต่อราคาสิ นค้า F.O.B.
วิธีคาํ นวณ 100 ลบด้วยอัตราส่ วนข้อ 6.14
7. การรับผลการตรวจสอบ
สํานักบริ หารการนําเข้าจะออกผลการตรวจสอบคุณสมบัติของสิ นค้าทางด้านถิ่นกําเนิดให้
ซึ่ง ผลการตรวจสอบดังกล่าวให้มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผลตรวจสอบ
--------------------------------------------

