
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบียนเพ่ือได้รับสทิธิในการรับรองถิน่ก าเนดิสนิค้าดว้ยตนเอง 

ในการสง่ออกไปสมาพันธรฐัสวิสและราชอาณาจักรนอรเ์วย ์
พ.ศ.  2562 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ 
ขึ้นทะเบียนเพ่ือได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิส   และราชอาณาจักรนอร์เวย์    
ออกประกาศเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2559  และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน  เพ่ือได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองในการ
ส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิส  และราชอาณาจักรนอร์เวย์  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  ออกประกาศเมือ่วนัที่  
21  กันยายน  2560  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 

เพ่ือได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป  (GSP)  ในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิส
และราชอาณาจักรนอร์เวย์  โดยที่เพ่ือให้การด าเนินการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม  จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยให้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 
ที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มสินค้าและการรายงาน  
การส่งออกสินค้า 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของผู้ส่งออก  (Self - Certification)  พ.ศ.  2554  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก   
(1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

เพื่อได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นก าเนดิสินค้าดว้ยตนเองในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวสิและราชอาณาจกัร
นอร์เวย์  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2559 

(2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการ 
ขึ้นทะเบียนเพ่ือได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิส  
และราชอาณาจักรนอร์เวย์  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  21  กันยายน  2560 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า”  หมายความว่า  ผู้ส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียน 

และสามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองเพื่อได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป  (GSP)  
ในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบยีนเปน็ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนดิสินค้า  ต้องมีคุณสมบตัิ
ดังนี้ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและส่งออก  หรือเป็นผู้ส่งออกสินค้า 
(2) เคยด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประวัติการได้รับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  A)  หรือ 
 (ข) แสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูป  ตามพิกัดศุลกากร

ตอนที่  01  ถึงตอนที่  24  มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย  หรือใบรับรองผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน 
ถิ่นก าเนิดของสินค้าอุตสาหกรรมตามพิกัดศุลกากรตอนที่   25  ถึงตอนที่  97  เป็นไปตามกฎว่าด้วย 
ถิ่นก าเนิดสินค้าของสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์  แล้วแต่กรณี  หรือ 

 (ค) ผู้รับมอบอ านาจที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
ของสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์   จากกรมการค้าต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่ 
กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย 

(3) ไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(4) ไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ   เว้นแต่ 

ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   หรือได้รับการยกเลิก 
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

(5) ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคล 
ที่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ   เว้นแต่ได้พ้นระยะเวลาถูกเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  หรือได้รับการยกเลิกการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

ข้อ 4 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า   ให้ยื่นค าขอ 
ต่อกองบริหารการน าเข้าและรับรองถิ่นก าเนิด  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้  
พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจ  
แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(1) ใบสมัคร  (Pre-application  Form)  ที่ได้มีการกรอกข้อมูลและลงนามถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
กระทรวงพาณิชย์  ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนับถึงวันยื่นค าขอ  หรือส าเนาหลักฐานการจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  ส าเนาหนังสือเดินทาง  
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย  ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล  กรณีมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจด้วย 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร  หรือส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ภ.พ.  20) 
(5) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งที่ท าการ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



กรณีผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต   ให้แสดง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ได้แก่  ส าเนาเอกสารหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต   
เอกสารที่แสดงกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งออก  และแผนที่แสดงสถานที่ผลิตสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า 

ข้อ 5 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะได้รับหมายเลขทะเบียนแสดงการเป็นผู้ส่งออกที่สามารถ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Number  of  Registered  Exporter)  โดยกรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบ
เป็นหนังสือ 

ข้อ 6 ให้ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ากระท าการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
ในเอกสารทางการค้าที่แสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกและผู้น าเข้า   รวมทั้งมีรายละเอียดของสินค้า 
และวันที่รับรองเอกสารดังกล่าว 

กรณีเอกสารทางการค้ามีสินค้าหลายรายการ  และสินค้าแต่ละรายการมีคุณสมบัติทางด้าน 
ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ต่างกัน  ให้ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
ระบุหลักเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า  (Origin  Criteria)  ให้ครบทุกรายการ 

ข้อ 7 ให้ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าระบุข้อความดังต่อไปนี้   ในเอกสาร 
ทางการค้าตามข้อ  6 

“The  exporter  ……………..  (Number  of  Registered  Exporter  No.  …………………)  
of  the  product(s)  covered  by  this  document  declares  that,  except  where  otherwise  
clearly  indicated,  these  products  are  of  …………  preferential  origin  according  to  
rules  of  origin  of  the  Generalized  System  of  Preferences  of  Switzerland/Norway  
and  that  the  origin  criterion  met  is  ………………….”   

การระบุข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าให้ใช้วิธีการพิมพ์  หรือใช้การประทับข้อความส าเร็จรูป  
(Stamp)  ทั้งนี้  สามารถกรอกข้อความลงในช่องว่างด้วยวิธีการเขียนได้ 

ข้อ 8 เอกสารทางการค้าที่ใช้ในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองให้ถือเสมือนเป็น
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  และให้มีอายุสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ท าการรับรองเอกสารนั้น   

ข้อ 9 ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ดังนี้ 
(1) จัดเก็บข้อมูล  เอกสาร  และบัญชีที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ใช้ในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

ด้วยตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ท าการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  เพ่ือการตรวจสอบ
ของกรมการค้าต่างประเทศตามที่ร้องขอ 

(2) รายงานข้อมูลการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองต่อกองบริหารการน าเข้าและรับรอง
ถิ่นก าเนิด  กรมการค้าต่างประเทศ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้  พร้อมส าเนาเอกสารที่ได้ใช้ 
ในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปทุกเดือน 

้หนา   ๔๔
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(3) กรณีไม่ได้ส่งออกสินค้าตามที่ได้แจ้งไว้ในค าขอขึ้นทะเบียน  หรือส่งออกสินค้าแต่ไม่ได้รับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อกองบริหารการน าเข้าและรับรองถิ่นก าเนิด   
กรมการค้าต่างประเทศ  ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปทุกเดือน 

(4) กรณีเพ่ิมเติมหรือยกเลิกรายการสินค้าส่งออกตามที่ได้แจ้งไว้ในค าขอขึ้นทะเบียน   
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อกองบริหารการน าเข้าและรับรองถิ่นก าเนิด  กรมการค้าต่างประเทศ   

(5) ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศเข้าไปในสถานที่ท าการ   สถานที่ผลิต  
หรือสถานที่เก็บสินค้าที่จะรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง  รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

(6) กรณีเลิกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนิติบุคคล  ได้แก่  ชื่อ  ที่ตั้งส านักงาน  
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ประเภทของกิจการ  หรือรายละเอียด
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกิจการต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อกองบริหารการน า เข้าและรับรอง 
ถิ่นก าเนิด  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลนั้น  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ 

ข้อ 10 กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ส่งออก 
ที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  หากปรากฏว่าผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ารายใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) ไม่รายงานข้อมูลการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองตามข้อ  9  (2)  ตั้งแต่สามครั้ง
ติดต่อกันขึ้นไป  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(2) ปฏิเสธการด าเนินการตามข้อ  9  (5)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(3) ผู้ส่งออกที่สามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าขาดคุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไว้ในค าขอขึ้นทะเบียน 
(4) รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ถูกต้องด้วยการแอบอ้างถิ่นก าเนิดสินค้า 
(5) ตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นเอกสารปลอม

หรือเอกสารเท็จ 
ข้อ ๑1 ในกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศนี้    

ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาวินิจฉัย   ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
ให้ถือเป็นที่สุด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
อดุลย ์ โชตินิสากรณ ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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