
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการออกหนงัสือรับรอง 

การไมเ่ปลี่ยนแปลงสภาพสนิค้าของกรมศลุกากร 
(Non-Manipulation Certificate) 

 
 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  



 
                             หนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร  
                              (Non-Manipulation Certificate) คอื อะไร ? 
 
                            
                             คอื หนังสือรับรองที่กรมศุลกากรออกให้ผู้ประกอบการเพือ่รับรองว่าสินค้าที่น ามาเกบ็ไว้ 
                             ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือเขตปลอดอากร (Free Zone)  
                             หรือเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) ไม่มีการเปลีย่นแปลงสภาพ 
                             หรือกระบวนการใดๆ ขณะอยู่ในการก ากบัดูแลของศุลกากร 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

A 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  



 

                                    ห         หนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร 
                         (Non-Manipulation Certificate) เกีย่วข้องกบัสิทธิพเิศษทางภาษีศุลกากรอะไร?  
 
                           
                  หนังสือรับรอง ฯ ดงักล่าว เกีย่วข้องกับระบบการให้สิทธิพเิศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป  
                  ที่สหภาพยุโรปให้แก่สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศที่ก าลงัพฒันา “Generalized System 
               of  Preferences (GSP)”  โดยลดหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิพเิศษ 
                  ทางการค้า  ทั้งนี ้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัตว่ิาสินค้าดังกล่าว 
                  มีสิทธิได้รับสิทธิพเิศษทางการค้าดงักล่าวหรือไม่ 
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

A 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  



 
 

 
 

 
ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้า
จากประเทศก าลงัพฒันา 

ที่ได้รับสิทธิพเิศษ 
ทางภาษศุีลกากร (GSP) 

จากสหภาพยุโรป  
และน าสินค้ามาพกั 
ในประเทศไทย 
ภายใต้การใช้ 
สิทธิประโยชน์ 

ทางศุลกากร  โดยไม่มี 
การเปลีย่นสภาพ 

หรือผ่านกระบวนการใด ๆ  
 

คลงัสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) 

เขตปลอดอากร (Free Zone) 

เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)  
 

สหภาพยุโรป 
ศลุกากร 

กรมศุลกากรออกหนังสือรับรองว่า
สินค้าที่จะได้รับสิทธิพเิศษดงักล่าว 

ไม่มีการเปลีย่นสภาพ 
หรือไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ  
และอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล 

ของศุลกากร 

                   ระบบการให้สิทธิพเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป ทีส่หภาพยุโรปให้แก่สินค้า 

         ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศที่ก าลงัพฒันา “Generalized System of Preferences (GSP)”  คอื อะไร ?  
 

Q 

A 



 

                               

                             ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร 
                             (Non-Manipulation Certificate) คอื ใคร 
 
                           
                          ผู้ประกอบการที่น าสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP เข้ามาในราชอาณาจักร 
                          และน าเข้าไปเกบ็ไว้ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือเขตปลอดอากร 
                          (Free Zone)  หรือเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) แล้วส่งออกไปยงั 
                          สหภาพยุโรป  โดยมิได้มีการเปลีย่นแปลงสภาพหรือกระบวนการใด ๆ ในตัวสินค้าดงักล่าว         
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  



 

                            ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร 
                    (Non-Manipulation Certificate) มีความประสงค์จะให้กรมศุลกากร 
                            ออกหนังสือรับรองดงักล่าว จะต้องด าเนินการอย่างไร? 
 
                           ให้ยืน่ค าขอได้ที่ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ก ากบัดูแลคลงัสินค้าทัณฑ์บน  
                           (Bonded Warehouse)  หรือเขตปลอดอากร (Free Zone) หรือเขตประกอบการเสรี 
                           (I-EAT Free Zone) ตามแบบ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

1.ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading) หรือใบรับขนส่ง 
สินค้าทางอากาศ  (Airway Bill) หรือเอกสารบัญชีสินค้าแบบ ศ.บ. 1 
(Car Manifest) ส าหรับขาเข้า 
2. หนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร  
(Non-Manipulation Certificate) ตามแบบ ซ่ึงกรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว โดยให้จดัท าต้นฉบับและส าเนา 2 ชุด 
3. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 



 

                               ระยะเวลาในการพจิารณาออกหนังสือรับรอง  ใช้ระยะเวลานานหรือไม่?  
 
                           
                               
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  

A 

 
 

เมื่อเอกสารครบถ้วน กรมศุลกากรจะด าเนินการตรวจสอบและเมื่อเห็นว่าถูกต้อง      
จะลงนามพร้อมประทับตราในหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้า 

ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) ให้แก่ผู้ยืน่ค าขอ  
ภายใน ๑๕ วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับค าขอและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน โดยมอบเอกสารต้นฉบับ

พร้อมส าเนา ๑ ชุด ให้แก่ผู้ขอหนังสือรับรองและกรมศุลกากรเกบ็ส าเนา ๑ ชุด 
 
 ผู้ยืน่ค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากร 

ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายการขอส าเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า บัญชี  
หรือเอกสารอืน่ใดที่เกีย่วกบัการศุลกากร 



 

                               กรณต้ีองการแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้า 
                          ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) ต้องท าอย่างไร? 
                           
                                  
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

Q 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  

หนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร   
(Non-Manipulation Certificate) ที่กรมศุลกากรได้รับรองแล้ว  
ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ หากผู้ประกอบการต้องการแก้ไขข้อความต้องยืน่ค าขอ
หนังสือรับรองฉบับใหม่  โดยยกเลกิหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลงสภาพสินค้า 
ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) ฉบับเดมิ 



 

                               

                  ทั้งนี ้กรมศุลกากรอยู่ระหว่างจัดท า ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่ /2561  
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลีย่นแปลง 
สภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) 

 
ซ่ึงท่านสามารถศึกษาได้ ในหน้าถดัไป 

 
 
 

 
                           
                                  
 
 

หลักเกณฑ์ วธีิกำร และเงื่อนไขในกำรออกหนังสือรับรองกำรไม่เปล่ียนแปลง 
สภำพสินค้ำของกรมศุลกำกร (Non-Manipulation Certificate) 
 

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร 
ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์  

ฝ่ำยหลักเกณฑ์และทะเบียน  
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