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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ตารางปญหาและแนวทางแกไขการใชหลักฐานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรี 

สวนกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา กองพิกัดอัตราศุลกากร 

 

ขอพึงรูกอนใชอางอิงในการตรวจสอบหลักฐานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 1 
 

1. วัตถุประสงคของการเผยแพรเอกสารนี้ คือ ใชเปนคําแนะนําในเบื้องตน โดยใหใชประกอบกับกฎหมาย ประกาศกรมศุลกากร ระเบียบและคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ใชบังคับเกี่ยวกับ 
การใชสิทธยิกเวนอากรหรือลดอัตราอากรภายใตความตกลงการคาเสรี  

2. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการระบุขอมูลในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (CO) ของแตละความตกลง สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุดานหลัง CO (Overleaf Notes) ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (OCP) หรือกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (ROO) ในบางความตกลง 

3. โดยทั่วไปหากผูนําของเขาตรวจสอบพบวา หลักฐานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไมถูกตองตามที่ความตกลงกําหนดกอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อมิตองวางประกันขณะผานพิธีการ 
ผูนําของเขาสามารถแจงผูสงของออกเพื่อใหติดตอหนวยงานผูมีอํานาจออกหลักฐานการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง  

4. การผอนผันใหหลักฐานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคายังคงใชรับสิทธไิด เปนไปเฉพาะกรณีที่ประกาศหรือคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากรกําหนดไว เชน การตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กนอย
จากการพิมพ หรือปริมาณของท่ีนําเขาไมตรงกับที่ระบุไวในหลักฐานการรับรองถ่ินกําเนิดสินคา เปนตน 

5. หลักเกณฑการใชคํารับรองถิ่นกําเนิดสินคา ใหใชหลักการเดียวกันกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเทาที่ไมขัดกับความตกลง 
6. สกก. กพก. หมายถึง สวนกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา กองพิกัดอัตราศุลกากร 

 

 

 

                                                           
1 หลักฐานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินคา (Certificate of Origin: CO) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบบอิเล็กทรอนกิส (Electronic Certificate of Origin: e-CO) และคํารับรองถิ่นกําเนิด
สินคา (Declaration of Origin: DO)  
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

๑ ชื่อ ที่อยู ประเทศ 

ผูสงของออก 

 

กรณี ชื่อ ที่อยูผูสงของออกใน CO ตางจาก ชื่อ ที่อยู 
ผูสงของออกใน Invoice ทีใ่ชในการปฏิบัติพิธีการ  

(ยกเวนกรณีการซื้อขายผานประเทศที่สาม หรือนายหนา
ในประเทศผูสงของออก หรือนายหนาในประเทศไทย ชื่อ 
ทีอ่ยูผูสงของออกใน CO จะไมตรงกับ ชื่อ ที่อยูผูสงของออก
ใน Invoice ที่ใชในการปฏิบัติพิธีการเปนปกติ) 

 

 หลักการทั่วไป  
ชื่อ ที่อยูของผูสงของออกใน CO ตองตรงกับ ชื่อ ที่อยูของผูสงของออก 
ใน Invoice ทีใ่ชในการปฏิบัติพิธีการ 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. ตรวจสอบ ยกเวนกรณีพิเศษ  

 กรณีพิเศษ เฉพาะ Form E (ACFTA) ที่ CO ออกมาจากประเทศจีน 
ผูผลิตจีนออก Form E โดยใหตัวแทนเปนผูออก Invoice และสงออกแทน 
- Form E ที่มีผลใชบังคับตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 จากประเทศจีน  

 ชองท่ี 1 และชองท่ี 11 ของ Form E ใหระบุผูผลิต  
 ชองท่ี 7 ระบุชื่อผูสงของออกที่ออก Invoice  

      หากไมใชกรณขีางตน ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ 

ยกเวน กรณีนายหนา 
ในประเทศผูสงของออก
ที ่ชื่อและที่อยูของ 
ผูสงของออกจะไมตรงกับ 
Invoice ที่ใชในการ
ปฏิบัติพิธีการ ซึ่ง ทําได
เฉพาะความตกลง 
ATIGA AHKFTA และ 
RCEP  

กรณีระบุชื่อหรือที่อยูของผูสงของออกใน CO ไมตรงกับ 
ใน invoice เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู หรือเปน
นิติบุคคลเดียวกัน 

- หากไมมีขอสงสัยในถิ่นกําเนิดสินคาและขอเท็จจริงของสินคา สามารถรับฟง 
คําชี้แจงเพิ่มเติมจากผูนําของเขาได เชน มีการเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู  หรือเปน 
นิติบุคคลเดียวกัน เปนตน สามารใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

- หากไมสามารถชี้แจงได ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. ตรวจสอบ 

 

กรณีชื่อ ที่อยู  ผูสงของออกใน CO ตรงกับ ชื่อ ที่อยู   
ผูสงของออกใน invoice ที่ใชปฏิบัติพิธีการ แตไมตรงกับ  
ชื่อผูสงสินคา (shipper) ใน B/L หรือ Airway Bill ที่ยื่น
ปฏิบัติพิธีการ  

 

สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด   

 

ใชไดกับท้ังกรณีทั่วไป
และกรณีซื้อขายผาน
ประเทศท่ีสาม เนื่องจาก
ในเอกสารประกอบ 
การขนสงอาจจะระบุช่ือ
ของผูผลิต ผูสงออก 
หรือนายหนา หรือ
บริษัทขนสงก็ได  
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

2 

 

ชื่อ ท่ีอยู ประเทศของ
ผูนําของเขา 

 

กรณชีื่อผูนําของเขาใน CO เปน ธนาคาร - หากไมมีขอสงสัยในถิ่นกําเนิดสินคาและขอเท็จจริงของสินคาสามารถรับฟง 
คําชี้แจงเพิ่มเติมจากผูนําของเขาได เชน แสดง L/C ที่ออกโดยธนาคารดังกลาว  
และมีชื่อผูนําของเขา สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธิได 

 

 

กรณีระบุชื่อหรือที่อยูของผูนําของเขาใน CO ไมตรงกับ
เอกสารทีใ่ชปฏิบัติพิธีการ  

- หากไมมีขอสงสัยในถิ่นกําเนิดสินคาและขอเท็จจริงของสินคา สามารถรับฟง 
คําชี้แจงเพิ่มเติมจากผูนําของเขาได เชน มีการเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยูหรือเปนนิติบุคคล
เดียวกัน เปนตน สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธิได 

- หากไมสามารถชี้แจงได ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. 
ตรวจสอบ 

  

 

3 วิธีการ และเสนทางการ
ขนสง 

กรณีขอมูลการขนสงใน CO  เชน ชื่อเรือหรือวันที่สงออก
ไมไดระบุหรือระบุไมตรงกับเอกสารที่ใชปฏิบัติพิธีการ 

หาก CO กําหนดใหใสขอมูลเทาที่ทราบ (as far as known) 

 กรณีออก CO  กอนวันท่ีสงออก สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธิได 
 กรณีออก CO หลังวันท่ีสงออก  

ใหผูนําของเขาชี้แจง และหากขอเท็จจริงอื่น ๆ สอดคลองกับเอกสารที่ใชปฏิบัติ
พิธีการและไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคา สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

หากไมสามารถชี้แจงได ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. 
ตรวจสอบ 

 

สินคามีการขนสงผานประเทศที่สาม ใหผูนําของเขาชี้แจง พรอมยื่นเอกสารการขนสงตลอดเสนทาง เชน B/L, truck bill, 
airways bill, through B/ L ห รื อ  multimodal transportation document  
ซึ่งเปนเอกสารที่ตรวจสอบไดวาสินคานั้นสงผานประเทศที่สาม และเอกสารอื่นใด
ตามที่ความตกลงกําหนด เพื่อใชประกอบการขอรับสิทธิได  

ทั้งนี้ การพิจารณาใหสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเรื่องการสงมอบ
โดยตรงของแตละความตกลง  
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ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

4 เครื่องหมายและ 
เลขหมายหีบหอ 

ไมระบุ marks ใน CO แตเอกสารอื่น เชน invoice, B/L, 
Airway Bill ที่ ใชปฏิบัติพิธีการมีการระบุ marks หรือ 
marks ใน CO ไมตรงกับเอกสารที่ใชปฏิบัติพิธีการ 
 

ดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ  

ตรวจพบ marks ใน CO ผิดพลาดเพียงเล็กนอยจากการ
พิมพตกหลนหรือพิมพผิด เมื่อเทียบจากเอกสารที่ใชปฏิบัติ
พิธีการ 
 

หากไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกํ า เนิดสินคา  สามารถใช CO เพื่อประกอบ 
การขอรับสิทธไิด  

  

ไมระบุ marks หรือระบ ุNo mark หรือ N/M ตรงกันทกุเอกสาร 
(CO และเอกสารที่ ใช ผ านพิ ธี การ) และข อเท็ จจริ ง 
ของของที่นําเขาถูกตองตรงกัน แตใบขนสินคาขาเขา 
ระบุ marks 
 

เปนปญหาทางดานพิธีการ เกี่ยวกับการระบุขอมูลใบขนสินคาที่สํานักงาน/ 
ดานศุลกากร ตองพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

 

 

marks ตรงกันทุกเอกสาร (CO และเอกสารที่ใชผานพิธีการ) 
แตไมตรงกับ marks ที่ปรากฏบนของ 
 

เปนปญหาทางดานพิธีการ เกี่ยวกับการตรวจสอบสินคาที่สํานักงาน/ดานศุลกากร 
ตองพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

 

 

CO ระบุ marks โดยระบุ As per invoice หรือคําอื่นใด 
ที่อางอิงการระบุ marks ไดจากเอกสารอื่น ๆ ทีใ่ชผานพิธีการ 
 

สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด  

5 ประเภทพิกัดศุลกากร ประเภทพิกัดศุลกากรใน CO ไมตรงกับ ที่ระบุในใบขน
สินคาขาเขา หรือ ของที่พนักงานศุลกากรตรวจพบ 
เนื่องจากฉบับปของพิกัดศุลกากรใน CO ที่ตองระบุตาม
ความตกลงแตกตางจากฉบับปของพิกัดศุลกากรที่ระบ ุ
ในใบขนสินคาขาเขา 

ใหตรวจสอบพิกัดที่ไดรับสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยปรับโอนพิกัด
ศุลกากรใน CO ตามตารางเปรียบเทียบพิกัด (Correlation Table) แนบทาย
ประกาศ/คําสั่งทั่วไป ของแตละความตกลง  หากความแตกตางเปนผลจากการปรับโอน
พิกัดศุลกากร สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 
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ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

ประเภทพิกัดศุลกากรใน CO ไมตรงกับ ที่ระบุในใบขน
สินคาขาเขา หรือ ของที่พนักงานศุลกากรตรวจพบ 
เนื่องจากการจําแนกพิกัดแตกตางกัน  

- หากความตกลงกําหนดใหผอนผันพิกัดได และเปนกรณีประเทศผูสงของออกและ 
ผูนําของเขามีความเห็นในประเภทพิกัดที่ตางกัน โดยรายละเอียดของสินคาใน CO 
สอดคลองถูกตองตรงกับสินคาที่นําเขา และเกณฑถิ่นกําเนิดสินคายังคงเปนเกณฑ
เดียวกันกับที่ระบุใน CO  ฉบับนั้น ดังนั้น CO ฉบับดังกลาวสามารถใชเพื่อขอรับสิทธไิด 
- หากความตกลงกําหนดใหผอนผันพิกัดได แตเกณฑที่ระบุใน CO ต่ํากวาเกณฑ 
ที่กําหนดไวสําหรับประเภทพิกัดที่จัดเขาใหม ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง
ให สกก. กพก. ตรวจสอบ   
 
- หากความตกลงกําหนดใหผอนผันพิกัดได แตเกณฑที่ระบุใน CO สูงกวาเกณฑ 
ที่กําหนดไวสําหรับประเภทพิกัดที่จัดเขาใหม CO ฉบับดังกลาวสามารถใชเพื่อขอรับ
สิทธิได 
- หากเปนความตกลงที่ไมสามารถผอนผันได ใหดําเนินการวางประกันและสงเรือ่งให 
สกก. กพก. ตรวจสอบ 
 

ความตกลงท่ีผอนผัน
พิกัดได คือ ATIGA 
ACFTA AHKFTA JTEPA 
TCFTA และ RCEP 

กรณีหนวยงานที่ออก CO ระบุฉบับปของพิกัดศุลกากร 
ไมเปนไปตามความตกลง เชน Form E ตองระบุ HS2017 
แตจีนระบุ HS2022  

- ใหระบุฉบับปของพิกัดศุลกากรที่ถูกตองของแตละความตกลง 
- หากไมสามารถกระทําได ใหระบุฉบับปของพิกัดตามความตกลงมาพรอมกับพิกัด
ฉบับปตามระบบของหนวยงานท่ีออก CO  
 
หากไมสามารถแกไขใหระบุฉบับปของพิกัดศุลกากรตามความตกลงได ใหดําเนินการ
วางประกันและสงเรื่องให สกก. กพก. ตรวจสอบ 
 

 

กรณีการไมระบุประเภทพิกัดใน CO ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่องให สกก. กพก. ตรวจสอบ 
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

6 รายละเอียดสินคา รายละเอียดสินคาที่สําแดงใน CO ระบุ ไมครบถวน 
ตามรายละเอียดที่สําแดงใน Invoice 

หากขอเท็จจริงของสินคาถูกตองหรือขอมูลอื่น ๆ ใน CO สอดคลองกับเอกสารอื่น 
ที่ใชปฏิบัติพิธีการและไมมีขอสงสัยในถิ่นกําเนิดสินคา สามารถรับฟงคําชี้แจง
เพิ่มเติมจากผูนําของเขาและสามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด  
 

 

ตรวจพบรายการสินคาที่สําแดงใน CO ถูกตองตรงกับ
เอกสารที่ใชปฏิบัติพิธีการ แตไมตรงกับสินคาที่นําเขา 

เปนปญหาทางดานพิธีการ เกี่ยวกับการตรวจสอบสินคาที่สํานักงาน/ดานศุลกากร 
ตองพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวของ   
 

 

7 การรวมรายการสินคา มีการรวมรายการสินคาที่สําแดงใน CO ในขณะที่ invoice 
ที่ใชปฏิบัติพิธีการ มีการแยกรายการสินคา 

การรวมรายการในกรณีที ่

- สินคาประเภทเดียวกัน และจัดเขาประเภทพิกัดเดียวกัน  

- เกณฑถิ่นกําเนิดสินคาเดียวกัน 

- เกณฑ RVC ที่สินคามีราคาตอหนวยเทากัน 

อนุโลมใหรวมรายการได และสามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธิได 

การรวมรายการในกรณีที ่

- สินคาประเภทเดียวกัน และจัดเขาประเภทพิกัดเดียวกัน 

- เกณฑ RVC ที่สินคามีราคาตอหนวยแตกตางกัน 

ไมอนุโลมใหรวมรายการ ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. 
ตรวจสอบ 
 

CO ที่ระบุ PSR/PS โดย
เกณฑในตาราง PSR 
เปนเกณฑ RVC เพียง
อยางเดียว ตอง
ดําเนินการเสมือนสินคา
ไดเกณฑ RVC  

8 ชื่อและประเทศ  
กรณี Third Party 

กรณเีปนการซื้อขายผานประเทศที่สาม โดยไมระบุช่ือและ
ประเทศของผูขายในประเทศท่ีสามตามที่แตละความตกลง
กําหนด  

 

ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ  
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

9 ชนิดของหีบหอ ระบุชนิดของหีบหอใน CO ไมตรงกับเอกสารที่ใชปฏิบัต ิ
พิธีการ  

- ใหผูนําของเขาชี้แจง และหากขอเท็จจริงอื่น ๆ สอดคลองกับเอกสารที่ใชปฏิบัต ิ
พิธีการและไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดสินคา สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

- หากไมสามารถชี้แจงได ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก.
ตรวจสอบ 
 

 

10 เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา 

 

ไมระบุเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา หรือเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑการไดถิ่นกําเนิดสินคา 

ปฏิเสธสิทธ ิโดยไมตองสง สกก. กพก. เพื่อพิจารณา 

 

 

ระบุเกณฑถิ่นกําเนิดสินคาสูงกวาที่ระบุในตารางกฎเฉพาะ
รายสินคา (PSR) หรือกฎทั่วไป (General rule) เชน ระบุ
คําวา “WO” แตเกณฑเปน “PSR” หรือ “…%” 
 

สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

 

 

กรณีความตกลงกําหนดใหระบุ CTC หรือ RVC หรือ PSR 
หรือ PS แลวแตความตกลง แตใน CO ระบุเกณฑตามจริง
ตามที่กําหนดในตารางกฎเฉพาะรายสินคา (PSR) หรือ 
กฎทั่วไป (General rule) เชน “CC”, “CTH”, “...%” 
 

สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด  

11 ราคา กรณ ีCO กําหนดใหระบุราคา FOB แตไมไดระบุมา ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ 
   

  

12 สกุลเงิน สกุลเงินที่สําแดงใน CO ไมตรงกับสกุลเงินที่สําแดง 
ใน Invoice เชน ใน CO ระบุสกุลเงิน  THB หรือUSD  
แตใน invoice ระบุสกุลเงินอื่น เชน THB CNY หรือ RMB 

  

 - หากมีอัตราแลกเปลี่ยนระบุไวใน invoice ซึ่งคํานวณแลวถูกตองตรงกันกับที่ 
ระบุใน CO สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

- หากไมมีการระบุอัตราแลกเปลี่ยนใน invoice ใหผูนําของเขาชี้แจง หากตรวจสอบ
เอกสารแลวถูกตองตรงกัน สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด  
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

13 Invoice เลขที่หรือวันที่ Invoice ที่ระบุใน CO ไมตรงกับเลขท่ีหรือ
วันท่ี ใน Invoice ฉบับท่ีนํามาใชปฏิบัติพิธีการ  

 - กรณีไมใชการซื้อขายผานประเทศที่ ๓ ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง  
ให สกก. กพก. ตรวจสอบ  

 - กรณีการซื้อขายผานประเทศที่ ๓ ใหตรวจสอบตามความตกลง  
 

 

กรณีวันที่ใน Invoice ออกภายหลังวันที่ออก CO หรือ
ภายหลังวันที่นําเขา  

- ใหผูนําของเขาชี้แจง เชน ในทางการคาจําเปนตองออก Invoice หลังจากวันที่
สงออก ซึ่งเปนวันหลังจากวันที่ออก CO เปนตน และหากขอเท็จจริงอื่น ๆ 
สอดคลองกับเอกสารที่ใชปฏิบัติพิธีการและไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคา 
สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 
 

 

14 การลงนามโดย 
ผูสงของออก 

ไมมีการระบุสถานท่ี วันที่ หรือลายมือชื่อของผูสงของออก  ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ 

 

 

ไมมีตราประทับของผูสงของออก สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด  ใน CO กําหนดใหระบุ
สถานที่ วันท่ี และ
ลายมือช่ือของผูสงของ
ออกเทานั้น 
 

15 การลงนามรับรอง 
ของผูมีอํานาจลงนาม 

ลายมือชื่อหรือตราประทับผูมีอํานาจลงนามใน CO  
ไมสอดคลองกับตัวอยางลายมือชื่อและตราประทับ 
ในระบบ intranet ของกรมศุลกากร ทั้งนี้ สําหรับความตกลง 
RCEP กรณี CO ออกจากจีนหรือเกาหลีใหตรวจสอบ 
จากเว็บไซตที่ระบุในประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร 
 

ใหดําเนินการวางประกันและสงเรื่อง ให สกก. กพก. ตรวจสอบ   
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ขอมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565 

ลําดับ ประเภทของปญหา 

(ชองใน CO) 

กรณีปญหา แนวทางการดําเนินการ หมายเหตุ 

16 ชอง  ๑๓ ทําเครื่องหมายในชอง 13 ไมตรงชอง หรือ 

ทําเครื่องหมายเกิน  

 กรณีทําเครื่องหมายในชอง 13 ไมตรงชอง หากพบวาเปนขอผิดพลาดจากการพิมพ 
และไมมีขอสงสัยเรือ่งถิ่นกําเนิดหรอืขอสงสัยอื่นใด สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธไิด 

 - กรณีทําเครื่องหมายเกิน หมายถึง ไมตองทําเครื่องหมายในชองแตมีเครื่องหมาย
โดยที่ไมตองทํา หากไมมีขอสงสัยเรื่องถิ่นกําเนิดหรือขอสงสัยอื่นใด สามารถใช CO 
เพื่อขอรับสิทธไิด 
 

 

กรณีทําธุรกรรมทางการคาทั้ง Movement Certificate/ 
Movement Confirmation/Back-to-Back และ Third 
Party Invoicing/ Third Country Invoicing รวมกัน  
ไมวาจะทําเครื่องหมาย หรือไมทําเครื่องหมาย “/” ในชอง 
Movement Certificate พรอมกบัชอง Third Party 
Invoicing  
 

- Form D ใหตรวจสอบวาเปนกรณีประเทศที่ออก Back-to-Back CO เปนผูออก 
invoice มายังประเทศไทยหรือไม หากใช สามารถใช CO เพื่อขอรับสิทธิได  
หากไมใช ใหปฏิเสธสิทธ ิโดยไมตองสง สกก. กพก. เพื่อพิจารณา 

- Form อื่น ใหปฏิเสธสิทธิ โดยไมตองสง สกก. กพก. เพื่อพิจารณา 

 

17 รูปแบบของแผนตอ กรณีที่มีแผนตอหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ใหตรวจสอบตามประกาศของแตละความตกลง หากไมเปนไปตามความตกลง  
สงเรื่องให สกก. กพก. ตรวจสอบ 
 

 

18 Overleaf Notes  กรณีการพิมพ Overleaf Notes แยกอีก 1 แผนจากหนาแรก
ของ CO 

ความตกลงที่อนุญาตใหทําไดคือ RCEP AK JTEPA (ที่ออกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2565) และ AANZ 
 

 

 




