
กรมการคา้ต่างประเทศ

การส่งเสรมิและพฒันาการคา้                 

ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส์



เป็นหนงัสือรบัรองท่ีออกใหผู้ส่้งออก เพ่ือ

แสดงว่าสินคา้มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย

และผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถ่ิน

ก าเนิดสินคา้
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หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ มี 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่  1 หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่น ำไปใช้รับรองถิ่นก ำเนิดสนิค้ำ 
แต่ไม่สำมำรถน ำไปขอยกเว้น หรือลดหย่อนภำษีอำกรขำเข้ำได้  
ได้แก่ FORM C/O ทั่วไป

ประเภทที่  2  หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่น ำไปใช้ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทำง
ภำษีศุลกำกร (ขอยกเว้น หรือลดหย่อนภำษีอำกรขำเข้ำ)  เช่น 
FORM D  เป็นฟอร์มที่ใช้ลดหย่อนภำษีขำเข้ำตำมกรอบควำมตกลง
ของอำเซียน (AFTA) ใช้กับประเทศในกลุ่มอำเซียน
FORM E  เป็นฟอร์มที่ใช้ลดหย่อนภำษีขำเข้ำตำมกรอบควำมตกลง
ระหว่ำงอำเซียน กับจีน (ACFTA) ใช้กับประเทศในกลุ่มอำเซียนและ
ประเทศจีน เป็นต้น



GSP FORM A

ATIGA/AFTA FORM D

GSTP FORM GSTP

FTA ASEAN - CHINA FORM E

FTA THAI - AUSTRALIA, INDIA FORM FTA

FTA THAI - JAPAN FORM JTEPA

FTA ASEAN - JAPAN FORM AJ

FTA ASEAN - KOREA FORM AK

FTA ASEAN - INDIA FORM AI

FTA ASEAN - AUS - NEW ZEALAND FORM AANZ

FTA THAI - PERU FORM TP

FTA THAI - CHILE FORM TC

FTA ASEAN – HONG KONG, CHINA FORM AHK

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM C/O



ประเภทหนังสือรับรอง ฉบบั สัดส่วน (%) มูลค่า (USD)
A 2,734 0.2 76.43
D 367,335 33 28,317.67
E 203,813 18 17,754.07

JTEPA 123,460 11 7,255.94
FTA (Thai-Australia) 61,706 6 8,277.49 

FTA (Thai-India) 8,734 0.8 646.09
ASEAN-KOREA 54,891 5 3,078.60
ASEAN-INDIA 56,265 5 3,859.48

AANZ(ASEAN-Australia-New Zealand) 12,863 1 983.19
AJCEP 8,042 1 378.25

C/O ทัว่ไป 187,934 17 8,914.40
Other Form 26,955 2 2,227.43

รวม 1,114,732 100 81,769.04




• ลดค่าใชจ้่าย (ลดตน้ทุน)


• เพิม่รายได ้  (ก าไร)



การค้าที่ใช้หนังสือรับรองฯ 100 50 0 150
จากประเทศไทย

การค้าทั่วไปกับประเทศอ่ืน 100 50 30% 195

ภาษีคิด
จาก CIF

ค่าสินค้า
ค่าขนส่ง +
ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ

ภาษีน าเข้า
ต้นทนุ  
น าเข้า



กลยุทธ์ในการสนองตอบผู้ขอรับบริการ

พฒันาระบบการให้บริการ
 ใช้ IT เป็นเคร่ืองมือในการ

ให้บริการ
 จดัท าระบบ ISO 

9001:2015

กระจายหน่วยงานให้บริการ
 หน่วยงานในสังกัด
 มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ

จงัหวัด

เชื่อมโยงอเิลก็ทรอนิกส์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 ภายในประเทศ
 ระหว่างประเทศ
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ผูส่้งออก
กรมการคา้

ต่างประเทศ

ส่งออกพรอ้ม

แนบหนงัสือ

รบัรองถ่ิน

ก าเนิดสินคา้

ศุลกากร

ประเทศผู้

น าเขา้
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• ตรวจสอบพิกัดอัตรำศุลกำกร

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรขอฟอร์ม

 ยื่นตรวจคุณสมบัติทำงด้ำนถิ่นก ำเนิดของสินค้ำ (ตรวจ
ต้นทุน)

 ท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรและบัตรผู้รับมอบอ ำนำจ

 เตรียมเอกสำรใบก ำกับสินค้ำ(อินวอยซ์) และใบตรำส่ง
สินค้ำ ฯลฯ



เอกสารแนบค ารอ้งขอมีบตัรประจ าตวัผูส่้งออก-น าเขา้

สินคา้ และบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบอ านาจ 

12

1.ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษทัหรือ

หำ้งหุน้ส่วนฯ  ไม่เกิน 3 เดือน

2. ส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำม (กรณีไม่ไดม้ำติดต่อ

ดว้ยตนเอง)

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัสมำชิกสภำ

ทนำยควำม  (ที่มีวนัหมดอำยุบตัร)
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- สินค้าจะต้องมีถิ่นก าเนิดในประเทศ

หลักเกณฑ์ในกำรขอฟอร์ม

 สินคา้อยู่ในบญัชีรายการสินคา้ที่ไดร้บัสิทธิพิเศษฯ ของประเทศ

ผูใ้หส้ิทธิ

 ตอ้งส่งสินค้าโดยตรงจากประเทศที่ไดร้ับสิทธิพิเศษฯ ไปยัง

ประเทศผูใ้หส้ิทธิ

 สินคา้มีคุณสมบัติถูกตอ้งตามกฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ หรือ

หลกัเกณฑเ์งื่อนไขการใหส้ิทธิพิเศษฯ

กรณีฟอร์มที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ

กรณีฟอร์มที่ได้รับสิทธิพิเศษ

เอกสาร Support/กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า.pptx


ย่ืนค ำขอผำ่นเว็บไซตก์รมกำรคำ้ตำ่งประเทศพรอ้มเอกสำรแนบ

ย่ืนค ำขอในรูปแบบของไฟลป์ระเภท XML พรอ้มเอกสำรแนบ
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 ตน้ฉบบัหรือส าเนาคู่ฉบบัใบก ากบัสินคา้ (Invoice)

 ตน้ฉบบัหรือส าเนาคู่ฉบบัใบตราส่งสินคา้

(Bill of Lading, Air way Bill หรือเอกสารการขนส่งอ่ืนๆ)

 ขอ้มูลผลการตรวจสอบคณุสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ส าหรบัสินคา้ภายใตพิ้กดั 25-97 

 แบบขอรบัการตรวจคณุสมบติัของสินคา้ทางดา้นถ่ินก าเนิด

เพ่ือขอใชสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีศุลกากรส าหรบัพิกดั 

01-24
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e-Form D
1 มกราคม 2561 ประเทศไทยมีการเช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสข์อง

Form D กบั 4 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์และเวียดนาม)ผ่าน

ระบบ ASEAN Single Window(ASW) อย่างเต็มรปูแบบ (Live Operation) 

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์Form D ท่ีผ่านการอนุมติัจะถกูส่งไปยงัประเทศ

ปลายทางทนัทีผ่านระบบ ASW 

 5 พฤศจิกายน 2561 ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนขอ Form D ตอ้งย่ืนค าขอดว้ย

ระบบ Digital Signature เท่านัน้

18 มกราคม 2562 ปรบัใชพิ้กดัศุลกากรจาก HS 2012 เป็น HS 2017

15 พฤษภาคม 2562 บรไูนเขา้ร่วมการเช่ือมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสข์อง

Form D (e-Form D)



 สินคา้ท่ีเพาะปลูก สกดั จากผืนแผ่นดิน หรือเก็บเก่ียวได้

ภายในประเทศของผูส่้งออกทัง้หมด

 สินคา้ท่ีผลิตข้ึนโดยทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน จากวตัถุดิบ 

ช้ินส่วน หรือส่วนประกอบท่ีน าเขา้มาภายในประเทศผูร้บัสิทธิ

พิเศษฯ (รวมทัง้สินคา้ท่ีไม่ทราบถ่ินก าเนิดท่ีแน่ชดั) 

 สินคา้เหล่าน้ีจะมีคุณสมบติัถูกตอ้งต่อเม่ือไดผ่้านการแปร

สภาพอย่างเพียงพอ
19



สินค้าเกษตร

(พกัิดฯ 01-24)

• ยื่นแบบขอรับการตรวจฯ 
พร้อม กับการยื่นขอ
หนังสือรับรองฯ

สินค้าอุตสาหกรรม

(พกัิดฯ 25-97)

• ยื่นแบบขอรับการตรวจฯ 
และค ารับรองการผลิต
ก่อน ยื่นขอหนังสือรับรองฯ



พืช แร่ธาตุ สัตว์/ปลา

Wholly Obtained (WO)

สนิคา้ที่ผลติหรอืไดม้าจากในประเทศทัง้หมด



RVC  40%

สูตรการค านวณ RVC = ราคา FOB – วตัถดุิบน าเขา้ x 100

ราคา FOB

วธิีค านวณสดัสว่นมูลค่าการผลติของอาเซียน

(Regional Value Content: RVC)



มะเขือเทศสด ซอสมะเขือเทศ

070200                                        210320

การเปลีย่นพิกดั 2 หลกั (cc)



เมด็พลาสตกิเอทลินี                                       ถุงพลาสตกิ

390130                                                392321 

การเปลีย่นพิกดั 4 หลกั (CTH)



พลอยที่ยังไม่ได้ตกแต่ง                      พลอยที่เจียระไนแล้ว
710310 710391

การเปลีย่นพิกดั 6 หลกั (CTSH)
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การตรวจคุณสมบตัิ

ทางดา้นถิ่นก าเนิดของสินคา้



สินคา้ท่ีตอ้งย่ืนตรวจคณุสมบติั

ถ่ินก าเนิดสินคา้

สินคา้เกษตร (พิกดัศุลกากรท่ี 01 – 24) 

พรอ้ม กบัการย่ืนขอหนงัสือรบัรองฯ

สินคา้อุตสาหกรรม (พิกดัศุลกากรท่ี 25 – 97) 

ก่อน การย่ืนขอหนงัสือรบัรองฯ

www.dft.go.th

แบบขอรบัการตรวจ

คุณสมบติัของสินคา้ฯ



สิง่ส าคญัที่ใชป้ระกอบการพจิารณาถิ่นก าเนิดสนิคา้
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 รายละเอียดการใชว้ตัถดิุบ

รายการวตัถุดิบ

 แหล่งท่ีมา/ถ่ินก าเนิดของวตัถุดิบ

 พิกดัศุลกากรของวตัถุดิบน าเขา้

 ตน้ทนุวตัถุดิบ

 การผลิต

รายละเอียดกระบวนการผลิต/ขัน้ตอน

การผลิต

ตน้ทุนการผลิต

ราคาสินคา้

ท่ีใชใ้น

การผลติ

สินคา้

1 หน่วย



วัตถุดบิ

• ผลิตขึน้ภายในประเทศ และ

• ผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นก าเนิดของ
ประเทศผู้ให้สิทธิ หรือข้อตกลงฯ ก าหนดไว้ ใช้

ราคาซ้ือขาย ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)

วัตถุดบิที่ใช้กฎถิ่นก าเนิดสะสม (ACCUMULATION)



น าเข้าจากต่างประเทศ

• ใช้ราคา C.I.F. ในการค านวณต้นทุน

ซือ้ในประเทศจากผู้น าเข้า หรือ ไม่ทราบแหล่งทีม่า

ซือ้ในประเทศแต่ผลิตไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

• ใช้ราคาตาม Invoice ทีซ้ื่อขายจริง



ค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า/ ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง

ค่าออกแบบผลิตภณัฑ์

ค่าตรวจสอบ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พนักงาน

ค่าจ้างในการบริหาร

ค่าขนส่งวตัถดิุบ  ฯลฯ

ค่าแรง/เงินเดือนพนักงาน
รวมทัง้สวสัดิการแรงงาน

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร/
โรงงาน  

ค่าบ ารงุรกัษา

ค่าประกนัภยั

ค่าดอกเบีย้

ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ราคาสินคา้

 ราคาสินคา้หนา้โรงงาน (Ex-works Price) 

= ตน้ทุนการผลิตทัง้หมด + ก าไร

 ราคาสินคา้ F.O.B. 

= ราคาสินคา้หนา้โรงงาน + ค่าขนส่ง
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แบบขอรับ

กำรตรวจฯ

วิธีการย่ืนค าขอรบัการตรวจคณุสมบติัฯ

 ย่ืนเอกสารแบบ Manual ท่ีเคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส 

ส านกับริการการคา้ต่างประเทศ ชัน้ 3  

กรมการคา้ต่างประเทศ

 ส่งขอ้มูลทาง Internet ย่ืนค ารบัรองขอ้มูลการผลิตฯ

ท่ีกองบริหารการน าเขา้และรบัรองถ่ินก าเนิด ชัน้ 3

กรมการคา้ต่างประเทศ

 ย่ืนท่ีส านกังานการคา้ต่างประเทศในส่วนภูมิภาค 

(8 แห่ง) : เชียงใหม่  สงขลา (หาดใหญ่) ชลบรีุ

สระแกว้ หนองคาย  เชียงราย  ตาก และมุกดาหาร
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ผลการตรวจสอบคุณสมบติัฯ 

มีอายุใชไ้ด ้2 ปี

นบัตัง้แต่วนัท่ีกรมการคา้ต่างประเทศ 

รบัรองผลการตรวจสอบ



วธิีตรวจสอบรายการสนิคา้ที่ไดส้ทิธิพเิศษฯ

เขา้เวบ็ไซต ์ www.dft.go.th
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วิธีการตรวจสอบพกิดัภาษศีลุกากร

37

คลิกท่ีน่ี



เลือกประเทศปลายทาง



3. พมิพ์พกิดัสินค้า 4 หลกัแรก

ฟอร์ม ดี (ATIGA)





วิธีการยืน่ค าขอหนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนดิสนิคา้

เขา้เว็บไซต ์ www.dft.go.th
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1. ระบหุมายเลขหลงับตัรประจ าตวัฯ

2. ระบรุหสัผา่น

3. คลิกท่ีน่ี

 เขา้สู่หนา้ระบบการใหบ้รกิารออกหนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนดิสนิคา้
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หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้

คลิกท่ีน่ี
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หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้
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หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้

45
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หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้



หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้
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ตวัอย่าง Draft ค าขอ และ FORM D (ATIGA) - ASW

Draft ค าขอ Draft FORM D (ATIGA) - ASW
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หนา้ระบบการย่ืนค าขอหนงัสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินคา้

 หนา้ตรวจสอบสถานะแบบค าขอ

กรณีเลือก Option 

ไม่พิมพ ์FORM D 49



ตวัอย่าง FORM D (ATIGA) – ASW ท่ีผูป้ระกอบการ

พมิพด์ว้ยตนเอง

50

กรณีระบุเลือกไม่พิมพ ์

FORM D ใน หนา้

กรอกค าขอฯ ของ

ระบบการใหบ้ริการ

ออกหนงัสือรบัรองฯ



Self Certification (Form D)

• การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง เป็น
ระบบที่อนุญาตให้ผู้ส่งออกรับรองเกณฑ์ ถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองลงในใบก ากับสินค้า (Invoice)
เรียกว่า Invoice Declaration

• ผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเองเรียกว่า Certified Exporter



ได้รบัใบรบัรองผลการตรวจคณุสมบติัด้านถ่ินก าเนิดสินค้า

ผา่นการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า

มีประวติัได้รบั Form D

เป็นนิติบคุคลท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือผลิตและส่งออกหรือส่งออก

ไม่อยู่ระหว่างถกูระงบัการออกหนังสือรบัรองหรือถกูเพิกถอนสิทธิ

หรือ

หรือ



สมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมโครงการน าร่อง

ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติในการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
Operational Certification Procedure : OCP

* โครงการน าร่อง ฯ ที่ 1
บรูไน มาเลเซีย

สิงคโปร์
ไทย เมียนมา และ

กัมพูชา 

* โครงการน าร่อง ฯ ท่ี 2
ฟิลิปปนิส์ อินโดนีเซยี

สปป.ลาว
เวยีดนาม

ไทย



ข้อแตกต่าง โครงการน าร่อง ฯ ท่ี 1 โครงการน าร่อง ฯ ท่ี 2

ประเทศที่เข้าร่วม บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
กัมพูชา และไทย

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
เวียดนาม

สปป. ลาวและไทย

ผู้ได้รับสิทธิรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง

ผู้ส่งออกท่ีได้รับอนุญาต
(ผู้ผลิตและส่งออก หรือ 

ผู้ส่งออก)

ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต
(ผู้ผลิตเท่านั้น)

เอกสารท่ีใช้รับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง

ระบุใน Invoice หรือ Billi
ng Statement, Deliverly

Order, Packing List

ระบุใน Invoice
เท่านั้น ไม่รับหลักการ
Third Country Invoici

ng



ข้อแตกต่าง โครงการน าร่อง ฯ ท่ี 1 โครงการน าร่อง ฯ ที่ 2

ฐานข้อมูลของ Certified Expo
rter ที่
ต้องแจ้งเลขาธิการอาเซี่ยน
และศุลกากรประเทศผู้น าเข้า
ต้องตรวจสอบในขณะที่น าเข้า

1. ชื่อ ที่ตั้งของบรษิัท
2. เลขทะเบียนนติิบุคคล
3. หมายเลขทะเบียน

Certified Exporter
4. วันที่ได้รับสิทธิ และวัน

หมดอายุสิทธิ

1. ชื่อ ที่ตั้งของบรษิัท
2. เลขทะเบียนนติิบุคคล
3. หมายเลขทะเบียน

Certified Exporter
4. วันที่ได้รับสิทธิ และวัน

หมดอายุสิทธิ
5. แจ้งชนิดสินค้าพร้อม

พิกัดฯ (HS.code) ที่จะ
ท าการรับรองฯ

6. แจ้งรายชื่อ และตัวอย่างลายมอื
ชื่อของ Certified Exporter ที่มี
อ านาจลงนามใน Invoice 
declaration โดยจ ากัดบริษัทละไม่
เกนิ 3 ราย



“The exporter of the product (s) covered by this document 
(Certified Exporter No..THM 1112000…) declares that, except
where otherwise clearly indicated, the products satisfy the
Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating 
Products under ATIGA (ASEAN country of origin: 
THAILAND), with origin criteria: item (1):RVC 50%

Items (2) and (3) : CTH
Items (4)  and (5) : WO

ให้ใช้วิธีพิมพ์ หรือใช้การประทับข้อความส าเร็จรูป (Stamp) 
สามารถเติมข้อความลงในช่องว่างด้วยการเขียน



• การใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าไปแสดงต่อ
ศุลกากรปลายทางเพื่อลดภาษี

• การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  (e- Form D)

• การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self 

• Certification)

รูปแบบการใช้สิทธิลดภาษีของอาเซียน



ระยะเวลาการเก็บรกัษาส าเนาเอกสารฟอรม์ต่าง ๆ

ระยะเวลา (ปี) FORM

2 AI
FTA – INDIA

3

A
AANZ

AK
AJ

C/O
D,E

AHK
GSTP

5 FTA – AUS , JTEPA
THAI – PERU , THAI - CHILE



หน่วยงานใหค้ าแนะน าการขอหนงัสือรบัรองฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา

ส านกับริการการคา้ต่างประเทศ

กรมการคา้ต่างประเทศ

โทร.0 2547 4830  หรือ 0 2547 4838



1. ส านักบริการการค้าต่างประเทศ

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
ชั้น 3 สนำมบินน้ ำ นนทบุรี
โทร. 0-2547- 4753
โทรสำร. 0-2547- 4757

อำคำรตรวจสอบสินค้ำขำออก เขตปลอดอำกร
ตึกซีอี-1 ชั้น 1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
โทร. 0-2134-0941-4 โทรสำร. 0-2134-0946

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 14 แห่ง
1.เชียงใหม่ 2.หำดใหญ่ 3.ชลบุรี 4.สระแก้ว 
5.หนองคำย 6.เชียงรำย 7.ตำก 8.มุกดำหำร
9.ยะลำ 10.นรำธิวำส 11.สตูล 12.ภูเก็ต 
13.นครพนม 14.ล ำพูน

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ รัชดำภิเษก
ถ.รัชดำภิเษก กรุงเทพฯ
โทร. 0 – 2511 - 3021-8 
โทรสำร 0 - 2511 - 3029

กรมการค้าต่างประเทศ



Thank you


