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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เร่ือง  การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  การออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  14  ธันวาคม  
พ.ศ.  2560  ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศ  สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐสิงคโปร์  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  หรือเพื่อนําไป 
แสดงประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2548  
ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  8  ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  การออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  8  การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  สําหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคนกลางไปยัง
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  (Back -  to -  Back)  ให้ทําเคร่ืองหมายถูก  หน้าข้อความ  Back -  to -  Back  ใน
ช่อง  ๑๓  ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) ต้นฉบับหรือสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  ที่ใช้ในการนําเข้าและส่งออก 
(๒) สําเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ  (Bill  of  Lading)  หรือสําเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  

(Air  Waybill)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการนําเข้าและส่งออก 
(๓) ต้นฉบับหรือสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก 
(๔) ต้นฉบับหรือสําเนาต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือสําเนาหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ต้นฉบับ  ที่ยังไม่หมดอายุจากประเทศต้นกําเนิด     

ปริมาณรวมของสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้องไม่เกินปริมาณรวมของสินค้า 
ที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Form  D)  ที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่งออกประเทศแรก 
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หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้องมีอายุไม่เกินอายุของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า   
(Form  D)  หรือหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ที่ออกโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนผู้ส่งออกประเทศแรก 

สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ต้นฉบับที่อยู่ใน
กระบวนการทางศุลกากรขาเข้า  ตาม  (4)  ผู้ส่งออกสามารถย่ืนขอต่อกรมศุลกากรได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่
กรมศุลกากรกําหนด”   

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  9  ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  การออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  9  การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  สําหรับผู้ส่งออกที่นําสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน   
ให้ทําเคร่ืองหมายถูก  หน้าข้อความ  Accumulation  ในช่อง  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form  D)  หรือหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี้   

(1) ต้นฉบับหรือสําเนาใบกํากับสินค้า  (Invoice)  ที่ใช้ในการนําเข้าและส่งออก 
(๒) สําเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ  (Bill  of  Lading)  หรือสําเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  

(Air  Waybill)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการนําเข้าและ
ส่งออก 

(3) ต้นฉบับหรือสําเนาใบขนสินค้าขาเข้า 
(4) ต้นฉบับหรือสําเนาต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือสําเนาหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ต้นฉบับ  ที่ยังไม่หมดอายุ  จากประเทศ 
ต้นกําเนิดของสินค้าที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสําเร็จรูป   

(5) แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด  (พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่  
๐๑  ถึง  ๒๔)  ตามที่กําหนดท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ
ของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(6) ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผล
แล้วสําหรับสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่  25  ถึง  97   

สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ต้นฉบับที่อยู่ใน
กระบวนการทางศุลกากรขาเข้า  ตาม  (4)  ผู้ส่งออกสามารถย่ืนขอต่อกรมศุลกากรได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่
กรมศุลกากรกําหนด”   
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  15  ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  การออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 15 การแก้ไขหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ให้ผู้ส่งออกแจ้งความประสงค์ 
ต่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  เพื่อ
ยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิมแล้วออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ทดแทน   

การแก้ไขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form  D)  ให้ผู้ส่งออกแจ้ง 
ความประสงค์ต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอยกเลิกหนังสือรับรองดังกล่าว  หากยังไม่ผ่านการใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรและสามารถยกเลิกหนังสือรับรองข้างต้นได้  จึงจะสามารถออกหนังสือรับรองฉบับใหม่
ทดแทนได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด” 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อดุลย์  โชตินิสากรณ์ 
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 


