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เอกสารรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ ATIGA 

(2)   เอกสารรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self 
Certification) แบบ Approved Exporter 

(1)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form D) 

(3)* Electronic Certificate of Origin  (E Form D) อยู่
ระหว่างการทดลองระบบ คาดว่าจะเริ่มใช้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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โครงการน าร่องการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของ ATIGA 

(Self-Certification) 

Self Cer 1 Self Cer 2 
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สงิคโปร์ 

มาเลเซีย 
บรูไน 

ไทย 
กมัพชูา 

ฟิลปิปินส์ 

อินโดนีเซีย 
ลาว 

ไทย 
เวียดนาม 

เริ่มบงัคบัใช้ 28 ตุลาคม 2554 

เริ่มบงัคบัใช ้1 สิงหาคม 2558 

เริ่มบงัคบัใช ้1 พฤษภาคม 2558 

สหภาพเมียนมาร์ เร่ิมบงัคับใช้ 1 มิถุนายน 2559 



Declaration on invoice  
ภายใต ้Self Certification 1 

“ The exporter of the product(s) 

covered by this  document 

(Certified Exporter No……………) 

declares that, except where 

otherwise clearly indicated, the 

products satisfy the Rules of 

Origin to be considered  as 

ASEAN Originating Products 

(ASEAN  country  of …….) with 

origin criteria…………… ” 

และตอ้งลงลายมอืชือ่และระบุ
ชือ่บคุคลทีล่งลายมอืชือ่น ัน้ดว้ย 

Declaration on invoice  
ภายใต ้Self Certification 2 

“ The exporter of the product(s) 

covered by this  document (Certified 

Exporter Authorization Code…………) 

declares that, except where 

otherwise clearly indicated, the 

products (HS Code/s……)  satisfy the 

Rules of Origin to be considered  as 

ASEAN Originating Products under 

ATIGA (ASEAN  country  of  

origin…………) with origin criteria…. ” 
                                                 

........................... 
Signature over Printed Name of 

The Authorized Signature  

 4 



5 



กรณีสินค้ามีรายการเดียว 

6 
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กรณีสินค้ามีหลายรายการ 
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ผู้ส่งออก(Exporter) 

ศุลกากรประเทศผู้น าเข้า 

   ผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter) 
E-MAIL 

E-MAIL 
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Certified Exporter  

จัดท า Commercial  

Invoice เพื่อการ
ส่งออก 

ข้อมูลเลขประจ าตัวของ
Certified Exporter 

เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า INVOICE 
DECLARATION 

เอกสารดังกล่าวนี้ถูกก าหนดให้เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการ
ใช้สิทธิฯแทน FORM D 
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ผู้น าเข้า 
Invoice Declaration  

จากผู้ขายต่างประเทศ 

Invoice 
Declaration  

 ยื่นใช้สิทธิขณะ
น าเข้า กรมศุลกากร 

ตรวจสอบ 

เลขประจ าตัวของCertified 

ExporterในInvoice 

Declaration 

ถูกต้อง ตรวจรายละเอียดอ่ืนๆในInvoice 

Declaration 

ถูกต้อง ให้สิทธิฯ 

ไม่ถูกต้อง ปฏิเสธสิทธิฯ 
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ตัวอย่าง SC1 และ SC 2 
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  Form D  Self 
Certification 1  

Self 
Certification 2  

Back-to-Back CO ท ำได ้ ท ำไม่ได ้ ท ำไม่ได ้

Third Country 
invoicing 

ท ำได ้ 

 

ท ำได ้ 

 

ท ำไม่ได ้

 

Issued 
retroactively 

ท ำได ้ ท ำไม่ได ้ ท ำไม่ได ้

 

กำรสงวนสิทธิ ท ำได ้ ท ำไม่ได ้ ท ำไม่ได ้

พิกดัท่ีส  ำแดง ระบุพิกดัฯ 8 หลกั 
(AHTN 2012) หรือ  
6 หลกั (HS 2012) 

ไม่ตอ้งระบุพิกดัฯ ใน     

ค ำส ำแดงรบัรองถ่ิน

ก ำเนิดสินคำ้ใน 

Invoice Declaration 

ระบุพิกดัฯ 8 หลกั 
(AHTN 2012) หรือ  
6 หลกั (HS 2012) 

 

 

เปรยีบเทียบขอ้แตกตำ่ง Self Certification กบั Form D 
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THIRD   PARTY   INVOICING 

   การซือ้ขายผา่นประเทศทีส่าม ตัวอย่าง SC1 
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USA 



THIRD   PARTY   INVOICING 

   การซือ้ขายผา่นประเทศทีส่าม ตัวอย่าง SC1 
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USA 



การระบเุกณฑถ์ิน่ก าเนดิสนิคา้ กรณี Self Certification” 
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 เติบโต 

Seed   ในประเทศหรือน ำเข้ำ 

Thailand Origin 

ตวัอยา่ง WO 
พชื และผลติภณัฑจ์ากพชื ทีป่ลกู เก็บเกีย่ว เก็บ หรอื รวบรวมในประเทศน ัน้  

เพาะ 
ปลูก 

 เติบโต 

เก็บเกี่ยว 
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ไก่ตัวเมียน าเข้า 

ตัวอย่าง WO : 
สตัวมี์ชีวิตท่ีเกิดและเล้ียงเตบิโตในประเทศนั้น 

เกิด 

ไก่ตวัผู้ในประเทศ 

Thailand 
Origin 
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ไกน่ าเข้า 

เกิด 

ตัวอย่าง WO 
สินคำ้ท่ีไดม้ำจำกสตัวมี์ชีวิตในประเทศนั้น 

Thailand Origin 

ผลิตภัณฑ ์

18 



ได้โดยการ ล่า ดัก ประมง 
คัดหรือจับในประเทศไทย 

ส่งออก 

Thailand Origin 

ตัวอย่าง WO 
สินค้าที่ได้จากการล่า  การดัก การประมง การท าฟาร์ม  

การเพาะเลีย้งสิ่งมีชีวติทางน า้  การรวบรวม  หรือการจับที่กระท าในประเทศนัน้ 
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ตัวอย่าง WO : 
แร่ธาตุและสารอื่นที่เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิที่สกัดหรือได้มาจากผืนดนิ น า้ พืน้ดนิ  

ท้องทะเล หรือใต้พืน้ดนิท้องทะเลในประเทศนัน้ 

แร่ 

Thailand Origin 

การท าเหมือง
แร ่

กระบวนการถลุงแร ่
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Large Fishing Boat 

ท าการประมงน  าลึก 

ตัวอย่าง WO : 
ปลำ สตัวน์ ้ำจ  ำพวกมีเปลือก พืชและสิ่งมีชีวิตในน ้ำอ่ืนๆ ท่ีไดม้ำจำกเขตทำงทะเล 

ของประเทศเดียว หรือไดม้ำจำกทะเลหลวง โดยเรือท่ีมีสิทธิชกัธงของประเทศนั้น 

Thailand Origin 

เรือไทย 
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เรือขุดเจาะน  ามัน 

ตัวอย่าง WO : 
สินคำ้ท่ีไดจ้ำกพ้ืนดินทอ้งทะเล หรือใตผิ้วดินท่ีอยูใ่ตพ้ื้นดินทอ้งทะเลท่ีประเทศนั้น  

มีสิทธิแตเ่พียงผูเ้ดียวในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกพ้ืนดินฯ และใตผิ้วดินฯ ดงักล่ำว 

น  ามันดิบ 
Thailand Origin 22 



น  ามันดิบ 

ตัวอย่าง WO : 
สินค้าที่มีการผลิตในประเทศนั น จากสินค้าที่กล่าวถึงข้างต้น 

เข้าสู่โรงกลั่น 

น  ามันเบนซิน 
Thailand Origin 

เรือขุดเจาะน  ามัน 23 
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ตัวอย่าง WO : 
ของเสียและเศษ ที่ได้จากกระบวนการผลิตสินค้าในประเทศนั น  

 ท่อเหลก็น าเข้า 

 เศษจากการตดัทอ่เหลก็ 
Thailand Origin 
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ตัวอย่าง WO : 
ของเสียและเศษจากการบริโภคในประเทศนั น  

 แผงวงจรพิมพ์ใช้แล้ว  เศษทองค าท่ีได้จากแผงวงจรพิมพ์ 
Thailand Origin 
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ตัวอย่าง กฎสัดส่วนมูลค่าการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ  

การไดถ้ ิน่ก าเนดิสนิคา้ส าหรบัสปัปะรดกระป๋อง 

ไต้หวัน 

Thailand 

คา่แรง ก าไร 
และอืน่ ๆ   
15 บาท        

 40 บาท 

 100 บาท 
 45 บาท 

สัดส่วนมูลค่าการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศไม่น้อยกว่า 40% 

ราคาสัปปะรดกระป๋อง       = 100 บาท 
ต้นทุนการผลิตในประเทศ = 40 + 15 บาท 
                                            = 55  บาท 
สัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิต =   55  X 100% 
                                                    100    
                                             = 55 % 
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น ้ามะเขอืเทศ 

ประเภทยอ่ย 2009.50 

      ผลิตภัณฑท์ี่ผลติไดใ้นประเทศไทย 

วตัถดิุบน ำเข้ำจำกประเทศนอกควำมตกลง 
หรือ  

วตัถดิุบท่ีไม่ได้ถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 

มะเขอืเทศสด 

ประเภท 07.02 

Change of Chapter (CC) คือ กำรเปล่ียนแปลงในระดบัตอน (2หลกั) 
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Change of Heading (CTH) คือ กำรเปล่ียนแปลงในระดบัประเภท (4 หลกั) 

แผ่นอะลูมิเนียม 

ประเภทที่ 76.06 
ประตูอะลูมิเนียม 

ประเภทที่ 76.10 

  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทย 

28 

วตัถดิุบน ำเข้ำจำกประเทศนอกควำมตกลง 
หรือ  

วตัถดิุบท่ีไม่ได้ถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 



Change of Subheading (CTSH) คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับประเภทย่อย (6 หลัก) 

ประเภทยอ่ย 8516.90 

ส่วนประกอบ 
(Part) 

เครื่องปิง้ขนมปงั 

ประเภทยอ่ย 8516.72 

      ผลิตภณัฑ์ทีผ่ลติได้ 

ในประเทศไทย 
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วตัถดิุบน ำเข้ำจำกประเทศนอกควำมตกลง 
หรือ  

วตัถดิุบท่ีไม่ได้ถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 



กฎนี ไม่ค้านึงถึงการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร   แต่ก้าหนดกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง 

เช่น กระบวนการท้าให้บริสุทธิ์   การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เป็นต้น 

Specific Process Rules (SP) 

ตัวอยา่งเชน่ 

ประเภท ประเภทยอ่ย รายละเอียดของสินคา้  เกณฑ์ถิ่นกา้เนดิสนิค้า 

15.09 1509.10 น ้ามันมะกอกบริสุทธิ ์ RVC ≥ 40% หรือ CC หรือ ได้จาก
การท้าให้บรสิุทธิ ์

61.04 6104.13 สูทของสตรีหรือ

เด็กหญิงท้าด้วยเส้น

ใยสังเคราะห์ 

RVC ≥ 40  หรือ CC และสินคา้นั น

จะต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณา

เขตประเทศสมาชกิอาเซยีนใด ๆ หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนดิสินคา้สา้หรบัสิ่งทอ

และผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่ก้าหนดใน

เอกสารแนบ 1 

กฎนี  เป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากการใช้ RVC หรือกฎการเปลี่ยน

พิกัดศุลกากร (CTC) หรือในบางกรณีสามารถใช้เป็นข้อก้าหนด

เพิ่มเติมของกฎ RVC หรือกฎ CTC 
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SC 1 

มาเลเซยี สงิคโปร ์ ไทย 

เครือ่งเทศ 

เครือ่ง
เทศ 

SC1: WO 

เนือ้ววับด 
(สงิคโปร)์ 

ไสก้รอกเนือ้ววั 

CIF = $100 $150 

processing 

CIF = $300 

วธิกีารทางตรง ภายใต ้ATIGA 

RVC ของไสก้รอก 
เนือ้ววั 

=  100+150+300 +200 
                 $750 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ + ก าไร = $ 200 

X 100% 

=  100 % 

ไสก้รอกเนือ้วัว 

RVC 100%  
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“ The exporter of the product(s) covered by this  

document (Certified Exporter No. XXXXX) 

declares that, except where otherwise clearly 

indicated, the products satisfy the Rules of 

Origin to be considered  as ASEAN Originating 

Products (ASEAN  country  of Singapore.) with 

origin criteria 100% ” 

ธญัพชื 
(สงิคโปร)์ 



อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์ ไทย 

เครือ่งเทศ 

เครือ่ง
เทศ 

SC2: WO 

เนือ้ววับด 
(สงิคโปร)์ 

ไสก้รอกเนือ้ววั 

CIF = $100 $150 

processing 

CIF = $300 

วธิกีารทางตรง ภายใต ้ATIGA 

RVC ของไสก้รอก 
เนือ้ววั 

=  100+150+300 +200 
                 $750 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ + ก าไร = $ 200 

X 100% 

=  100 % 

ไสก้รอกเนือ้วัว 

RVC 100%  
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ธญัพชื 
(สงิคโปร)์ 

“ The exporter of the product(s) covered by 

this  document (Certified Exporter 

Authorization Code XXXXXX) declares that, 

except where otherwise clearly indicated, the 

products (HS Code 160100)  satisfy the Rules 

of Origin to be considered  as ASEAN 

Originating Products under ATIGA (ASEAN  

country  of  origin Phillippines) with origin 

criteria 100% ” 

SC2 



ใช ้Partial 

Accumulation 

  Partial Accumulation  
ใชเ้ฉพาะความตกลง ATIGA 

Air 
conditioner 
ส าหรบัรถยนต ์

Part A 

150 US$ 

Part C 

มาเลเซยี 

440 US$ 

Part  D 

ญีปุ่่ น 

250 US$ 

Part B 

100 US$ 

Part C 

Part c1 
จากญีปุ่่ น 
280 US$ 

 

Part c2 
40 US$ 

ตน้ทนุอืน่ ๆ 
80 US$ 

วธิกีารทางตรง ภายใต ้ATIGA 

RVC ของ  
Part C 

=  40+80 
       400 

X 100% = 30% < 40% 

RVC ของ  
Air Conditioner 

X 100% 

=  46.34% > 40% 

=  150+100+132+100 
                1040 

=  150+100+100 
            1040 

X 100% ไมใ่ช ้Partial 

Accumulation 
=  33.65% < 40% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
+ ก าไร 

100 US$ 

สนิคา้ทีส่ง่ออกภายใตข้อ้ก าหนดนีจ้ะ
ไมไ่ดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร
จากประเทศสมาชกิผูน้ าเขา้  

33 



การสง่มอบ   สนิคา้   แบบตรง 
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การสง่ผา่นอาณาเขตของประเทศนอกความตกลงฯ 

มไิดซ้ือ้ขายหรอืบรโิภค
ภายในประเทศทีส่ง่ผา่น *เอกสารการสง่มอบสนิคา้ออกตัง้แต่

ประเทศภาคผีูส้ง่ออก – ระบทุกุเมอืงทา่
ทีผ่า่นจนถงึประเทศภาคผีูซ้ ือ้ เชน่ 
Through B/L, AWB, etc. 
 
*หรอืหากมกีารเปลีย่นรปูแบบการขนสง่
ตอ้งเชือ่มโยงหลกัฐานเอกสารการขนสง่
สนิคา้ได ้

เป็นความจ าเป็นทางภมูศิาสตร ์หรอื
เสน้ทางขนสง่บงัคบั 

มไิดจั้ดท าอืน่ใดนอกจากขนถา่ยขึน้
และลงหรอืเพือ่เก็บรักษาสนิคา้ให ้

อยูใ่นสภาพด ี

การสง่มอบ   สนิคา้   แบบตรง 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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PSR ภายใต้  ATIGA 2012 
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ประกาศกรมศลุกากรและค าส ัง่ท ัว่ไปกรมศลุกากร 
ของความตกลง ATIGA ทีต่อ้งการใชส้ทิธฯิ 

ความตกลงเขตการคา้เสร ี ค าส ัง่ท ัว่ไปกรมศลุกากร ประกาศกรมศลุกากร 

อาเซียน 54/2559 240/2559 
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45 

เงื่อนไขและหลักณฑ์ในการน าเข้าสินค้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของ 
ประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกอาเซียน 



เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งในการน าเขา้สนิคา้กรณีใช ้Self Certification 
ภายใต ้ ATIGA  เพือ่การขอรบัสทิธพิเิศษฯ 

 SC 1 : invoice หรือ Billing Statement หรือ Packing list  หรือ   
Delivery Order ที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือ 

  SC 2 : invoice ที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
      และ 
  Bill of Lading  หรือ Airway Bill หรือ Truck Bill / Truck Receipt 
 เอกสารอื่น ๆ  (หากจ าเป็น ในกรณีที่ข้อมูลใน Invoice หรือ B/L หรือ 

Airway Bill ไม่เพียงพอ) เช่น Packing list, L/C, Catalogues, 
Product Specification, ingredients 

46 



การตรวจสอบ 

Self  Certification กับการตรวจสอบ 
ประเทศภาคีผู้ส่งออก ประเทศภาคีผู้น าเข้า 

หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า 
√  ใบขนสินค้าขาเข้า 
√  Invoice Declaration 
√  ขอรับสิทธิพเิศษทางภาษีศุลกากร 

หน่วยงานศุลกากร 

Invoice Declaration 

ส่งออก 

Self  Certification 

รับรองถิ่นก าเนิดของสินค้าต่อ
ศุลกากรของประเทศที่น าเข้า 

ตรวจสอบความถูกต้องและความ
แท้จริงของถิ่นก าเนิดของสินค้า 

ควบคุม 
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  ส่งข้อมูลแต่ละรายการเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ 
ของศุลกากรเพื่อจดัท าใบขนสินค้าขาเข้า 

ระเบยีบปฏบิตัใินการน าเขา้ ภายใต ้Self Certification โครงการ 1 หรอื โครงการ 2 

ช่องรหสัสิทธิพเิศษ 
(Privilege Code) 

ให้ระบ ุ

ช่องใบอนุญาต 
(Import Declaration Detail Permit) 

ช่อง Permit No. ให้ระบุเลขที่ invoice 

ช่อง Issue date ให้ระบุวันที่ออก invoice 

ช่อง Permit Issue Authority ให้ระบุ
รหัสประเทศสมาชกิอาเซียนที่ส่งออก 

SC1 SC2 

ช่อง  Certify 

Exporter Number 
ให้ระบุหมายเลขผู้
ส่งออกที่ได้รับ

อนุญาต 
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ความเสี่ยง   

1.  ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
ที่ 240/2559  หรือไม่ 

2. Certified Exporter No. หรือ 
Certified Exporter 
Authorization Code 

ตรวจสอบให้ตรงตามประกาศกรมฯ 

การป้องกันไม่ให้เกดิความเส่ียง 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่  

3. ระบุเงื่อนไข/เกณฑ์  

Origin criteria  
ถูกต้องหรือไม่ 

เงื่อนไข  Origin Criteria  :  กรณีไม่ใช่สินค้าที่ใช่เกณฑ์ WO  
ให้ตรวจสอบภาคผนวก PSR หากไม่มีในภาคผนวก PSR  ต้อง
ใช้เงื่อนไข GR 
 
เกณฑ์  Origin Criteria : ต้องระบุให้ถูกต้องตามเงื่อนไข 
Origin Criteria  
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วิธีการตรวจสอบของกรมศุลกากรกรณีเกิดข้อสงสัย
ถิ่นก าเนิดสินค้า 

① ผู้น าเข้า 

ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออก 

② สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิจากผู้น าเข้า 

③ เยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจของประเทศภาคี
ผู้ส่งออกและของประเทศภาคีผู้น าเข้าเยี่ยม
ชมสถานที่ผลิตสินค้าของผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต 
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การวางประกันกรณีที่ของถูกระงบัการให้สิทธิพเศษฯ  
ในระหว่างการตรวจสอบไว้เป็นการชั่วคราวภายใต้ SC 1 และ SC 2 

• กรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นก าเนิดสินค้าว่าของท่ีน าเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับการ
ยกเว้นอากรหรือลดอตัราอากร หากจ าเป็นต้องสอบถามไปยงัหน่วยงานผุ้อนมุตัิผู้ส่งออก
รับอนุญาต หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า ส านกั
พิกดัอตัราศลุกากร และหากของนัน้มิได้เป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากดัในการน าเข้าและ
ไม่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการฉ้อฉล เจ้าหน้าท่ีศลุากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือท่ีได้รับมอบหมาย
จะสัง่การให้ปลอ่ยของนัน้ไปก่อน โดยให้ผู้น าของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าภาษีอากร 
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การวางประกันกรณีที่ของถูกระงบัการให้สิทธิพเศษฯ  
ในระหว่างการตรวจสอบไว้เป็นการชั่วคราวภายใต้ SC 1 และ SC 2 

• กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการท่ีส าแดงภายใต้ 
Invoice Declaration ฉบบัเดียวกนั อาจจะระงบัสิทธิพิเศษฯ เฉพาะรายการ
ท่ีมีปัญหา และหากของนัน้มิได้เป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากดัในการน าเข้าและไมมี่
ข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตามอ านาจหน้าท่ีหรือท่ีได้รับ
มอบหมายจะสัง่การให้ปลอ่ยของนัน้ไปก่อนและชกัตวัอย่างไว้ โดยให้ผู้น าของเข้า
วางประกนัเฉพาะรายการท่ีมีปัญหาให้คุ้มคา่ภาษีอากรตามอตัราปกติ 
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• กรณีพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของข้อความใน Invoice 
Declaration กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ  ที่ยื่นต่อหน่วย
ศุลกากรน าเข้า   

 

หลักการผ่อนผันภายใต้ SC 1 และ SC 2 
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หลักการผ่อนผัน พิกัดฯ ที่ระบุใน  SC 2 

กรณีมีปัญหาการจ าแนกประเภทพกัิดศุลกากรของของใน Invoice Declaration ตามโครงการ
น าร่องฯ ที่  2 กับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่ แน่ชัดว่า
ข้อเท็จจริงของของนัน้สอดคล้องถูกต้องกับเอกสารที่น าเข้า และของนัน้มีถิ่นก าเนิดตามเกณฑ์
ถิ่นก าเนิดสนิค้าของความตกลง ATIGA 

• ให้ช าระอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังของความตกลงATIGA  ตามพิกัดฯ ที่
ถูกต้องของของที่น าเข้านัน้   หรือ 

• หากผู้น าเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งพิกัดของงของตาม Invoice Declaration ตาม
โครงการน าร่องฯ ที่ 2  ให้ผู้น าของเข้าวางประกันภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังของความ
ตกลง ATIGA ตามพิกัดฯ ของของที่ตรวจพบ โดยไม่ต้องวางประกันค่าปรับ และด าเนินการ
เช่นเดียวกับใบขนฯที่มีปัญหาพกัิดฯ 
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กรณีของที่น าเข้ามีราคา FOB ไม่เกิน USD 200 
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กรณี SC 1 และ SC 2  
ผู้น ำของเขำ้ต้องจัดเก็บข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำที่
ขอใช้สิทธพิิเศษฯ ส ำเนำ invoice หรือ ส ำเนำ Billing 
Statement หรือ ส ำเนำ Packing list  หรือ ส ำเนำ
Delivery Order ที่มีข้อควำมรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ ใน
สื่อรูปแบบใดๆหรือเอกสำรไว ้ เพื่อให้ตรวจสอบเป็น
ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันน ำเข้ำ 
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การใช้สิทธิประโยชน์จากการวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินค้าล่วงหน้า 
 (Advance Ruling on Rules of Origin) 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 40/2558  ผลใช้บังคับวันที่  4 มีนาคม 2558  



ความตกลงการคา้เสรทีี่มีผลใชบ้งัคบัปจัจุบนั 12 ความตกลง  

  ASEAN                                                                   ATIGA 
 ASEAN - China                                                     ACFTA 
 ASEAN – Japan                                                    AJCEP 
 ASEAN – Australia – New Zealand                    AANZFTA 
 ASEAN – Korea                                                    AKFTA 
 ASEAN – India                                                      AIFTA 
 Thai – Japan                                                          JTEPA 
 Thai – Australia                                                    TAFTA 
 Thai – New Zealand                                              NZTCEPA 
 Thai – India                                                            TIFTA 
 Thai – Peru                                                             TPFTA 
                 Thai – Chile                                                            TCFTA 
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 การยื่นค ารอ้งขอวนิิจฉยัถิ่นก าเนิดสนิคา้ลว่งหนา้ 

    

 ใหบ้รกิารแก่ผูต้อ้งการทราบถิ่นก าเนิดสนิคา้ก่อน     
 มีการน าสนิคา้เขา้มาจากประเทศภายใตส้ญัญา      

 หรอืความตกลงระหว่างประเทศ 
      
      

 

 

- บคุคลทัว่ไป 

 

 - นิตบิคุคล 
 

  

 

  
 

 

 

การวินิจฉัยถิ่น
ก าเนิดสินค้า
ล่วงหน้า 

ผู้มีสทิธิร้องขอ 
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 การยื่นค ารอ้งขอวนิิจฉยัถิ่นก าเนิดสนิคา้ลว่งหนา้ 

 - สนิคา้อยู่ระหว่างการอทุธรณ์ถิ่นก าเนิดสนิคา้ 

 - อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานภายในกรมศลุกากร 

 - อยู่ในกระบวนการพจิารณาในชัน้ศาล 

 - การตรวจพบค ารอ้งผิดเงือ่นไขภายหลงัจะยกค ารอ้ง 

   หรือยกเลิกผลการวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินคา้ล่วงหน้านับต ัง้แต่

วนัที่ออกหนงัสอืแจง้ผลการวนิิจฉยัถิ่นก าเนิดสนิคา้ลว่งหนา้ 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
    

 ใหย้ื่นค ารอ้ง 1 ฉบบั ส าหรบัสนิคา้ 1 ชนิด  
      
      

 

เงื่อนไขไม่รับ
พจิารณาถิ่น
ก าเนิดสินค้า
ล่วงหน้า 
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ตดิต่อ สกก. สพก. 
ตรวจสอบเอกสาร 
รับแบบ 150 ค 

 

สกก ลงรับค าร้อง + 
ส าเนาใบเสร็จ 

เอกสาร
ครบถ้วน 

 
ช าระเงนิหน่วย 
บญัชีและอากร 
หรือส านัก
บริหารกลาง 

 

อนุมัตภิายใน 
30 วัน ท าการ 

แจ้งผู้ร้องขอภายใน 7 วัน 
ยื่นเอกสารเพิ่มภายใน 20 วัน 

ขยายได้ 15 วันท าการ 

เอกสาร
ครบถ้วน 

อนุมัตภิายใน 
30 วัน ท าการ 

ไม่ยื่นเอกสารเพิ่มให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ยกเลิกค าร้อง 

เอกสารไม่
ครบถ้วน 

เอกสารไม่
ครบถ้วน 

แจ้งให้ย่ืนรายละเอียดเพิ่มภายใน 
20 วัน ขยายได้ 15 วันท าการ 

ไม่ยื่นรายละเอียดเพิ่มภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ยกเลิกค าร้อง 

เอกสาร
ครบถ้วน 

อนุมัตภิายใน 
30 วัน ท าการ 
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การน าผลการขอวนิิจฉยัถิ่นก าเนิดสนิคา้ลว่งหนา้ไปใช ้

   

  - ใชอ้า้งองิในการส าแดงถิ่นก าเนิดสนิคา้ในหนงัสอืรบัรอง 
      ถิ่นก าเนิดสนิคา้ หรอืเอกสารอืน่ใดที่แสดงเพื่อการรบัรอง  

      ถิ่นก าเนิดสนิคา้ 
 -  มีผลผูกพนั 2 ปี นับแต่วนัที่ออกหนงัสอื 
 -  ผูกพนัเฉพาะผูย้ื่นค ารอ้ง ส าหรบัของที่เหมือนกนัทกุ 

      ประการกบัของที่ไดมี้การยื่นค ารอ้งขอวินิจฉยัฯ  

  - เจา้หนา้ที่ศลุกากรถอืปฏบิตัิตามหนังสอืแจง้ผลการวินิจฉยั 

     ถิ่นก าเนิดสนิคา้ลว่งหนา้ 
  
 

  
      

 

ผลการวนิิจฉัยฯ
ใช้กับการน าเข้า
สนิค้าภายใต้
สัญญาหรือ
ความตกลง

ระหว่างประเทศ 
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Fax:  02-6676970 

02-6677014  02-6676460 

02-6677669   

สว่นกฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ 


