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23 ธันวาคม 2564

JCCI รับค าร้องขอออก CO

28 ธันวาคม 2564

JCCI ออก & พิมพ์
CO (HS 2002)

วันท ำกำรสุดท้ำย ปี 2564 ของ JCCI
4 มกราคม 2565
วันท ำกำรแรก ปี 2565 ของ JCCI

วันหยุดปีใหม่

JCCI ออก & พิมพ์
CO (HS 2017)

ปฏิทินการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (CO) ภายใต้ JTEPA ของญ่ีปุ่น 

ปัจจุบัน

ปฏิทินการรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA ของไทย 

1 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพส์ี (HS 2017)
โดยผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า

27 ธันวาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์โดย JCCI (HS 2002)

❖ วันที่เริ่มอัพโหลดไฟล์ CO (HS 2017) ผ่านระบบ USD ผ่านเว็บไซต์ NSW: 

รอประกาศแจ้งจากกรมศุลกากรอีกครั้ง

ปฏิทินการออกและรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA ระหว่างญี่ปุ่นและไทย

❖ รับCO พิมพส์ี (HS 2017) เฉพาะกรณีระบบขัดข้อง (มีประกาศแจ้งเป็นทางการ)
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ปฏิทินการรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (CO) ภายใต้ JTEPA ของไทย 

1 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์สี (HS 2017)
โดยผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า

27 ธันวาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์โดย JCCI (HS2002)

❖ วันที่เริ่มอัพโหลดไฟล์ CO (HS 2017) ผ่านระบบ USD ผ่านเว็บไซต์ NSW: 

รอประกาศแจ้งจากกรมศุลกากรอีกครั้ง

ค าอธิบายเพิ่มเติม

❖ รับCO พิมพส์ี (HS 2017) เฉพาะกรณีระบบขัดข้อง (มีประกาศแจ้งเป็นทางการ)

1. วันท่ี 1 มกรำคม - 31 มีนำคม 2565 กรมศุลกำกรรับ CO (ระบุ HS 2017) ฉบับพิมพ์สี หน้ำและหลังตำมรูปแบบท่ีก ำหนดในประกำศฯ ซึ่ง พิมพ์โดยผู้ส่งออก หรือ ผู้น ำเข้ำ

2. CO (ระบุ HS 2002) ฉบับเก่ำพิมพ์โดย JCCI ออกวันสุดท้ำยลงวันที่ 28 ธันวำคม 2564 ใช้ย่ืนขอรับสิทธิพิเศษได้ภำยในวันท่ี 27 ธันวำคม 2565

3. ระบบกำรอัพโหลดไฟล์ผ่ำนระบบ USD จะเริ่มใช้งำนเม่ือมีประกำศแจ้งจำกกรมศุลกำกร หลังจำกที่ระบบงำนของพนักงำนศุลกำกรพร้อมใช้งำนแล้ว

หำกระบบงำนพนักงำนศุลกำกรมีกำรพัฒนำเสร็จสิ้นก่อนวันท่ี 31 มีนำคม 2565 จะมีกำรรับ CO คู่ขนำนท้ังแบบท่ีพิมพ์โดยผู้น ำเข้ำ  หรือ ไฟล์พีดีเอฟท่ีจะอัพโหลดผ่ำนระบบ USD 

(กรณีน ำเข้ำของตำมบัญชีอัตรำอำกร 1 ท่ัวไป ผู้น ำเข้ำไม่ต้องมำลงทะเบียนใบอนุญำต แต่ต้องยื่น CO เข้ำสู่ระบบล่วงหน้ำก่อนผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร)

4.    หลังจำกวันท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นต้นไป กรมศุลกำกรจะรับ CO ผ่ำนระบบ USD เพียงวีธีกำรเดียว ( ณ ขณะนี้ใช้เฉพำะ CO ภำยใต้ JTEPA)
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กรณีมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ณ ขณะน าเข้า

1 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์สี (HS 2017)
โดยผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า

27 ธันวาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์โดย JCCI (HS 2002)

❖ วันที่เริ่มอัพโหลดไฟล์ CO (HS 2017) ผ่านระบบ USD ผ่านเว็บไซต์ NSW: 

รอประกาศแจ้งจากกรมศุลกากรอีกครั้ง

ค าอธิบายเพิ่มเติม

❖ รับCO พิมพ์สี (HS 2017) เฉพาะกรณีระบบขัดข้อง (มีประกาศแจ้งเป็นทางการ)

กรณีใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบกระดาษ 
(พิมพ์โดย JCCI หรือ พิมพ์โดยผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า)

1. จัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด แจ้งควำมประสงค์ขอใช้สิทธิ์โดย
ระบุ - Privilege Code: TJ1 หรือ TJ3 หรือ TJ6 ตำมบัญชีอัตรำอำกรของสินค้ำ

- เกณฑ์ถิ่นก ำเนิดสินค้ำในช่อง Origin Criteria
๒. ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรพร้อมแสดง CO ในรูปแบบกระดำษและลงทะเบียน CO 

ณ สถำนที่ตรวจปล่อยสินค้ำ และลงทะเบียนอนญุำตอื่น ๆ (ถ้ำมี)

กรณีใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Form JTEPA in PDF Format)

1. จัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด แจ้งควำมประสงค์ขอใช้สิทธิ์โดย
ระบุ - Privilege Code: TJ1 หรือ TJ3 หรือ TJ6 ตำมบัญชีอัตรำอำกรของสินค้ำ 

- เกณฑ์ถิ่นก ำเนิดสินค้ำในช่อง Origin Criteria
๒. ส่งข้อมูล CO ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ USD เว็บไซต์ NSW

โดยอ้ำงอิงเลขที่ใบขนสนิค้ำขำเขำ้ล่วงหน้ำ ก่อนผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร 
โดยไม่ต้องลงทะเบียน CO ณ สถำนที่ตรวจปล่อยสินค้ำอีก

๓. ลงทะเบียนใบอนุญำตอื่น ๆ (ถ้ำมี) ณ สถำนที่ตรวจปล่อยสินค้ำ 
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กรณีไม่มีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ณ ขณะน าเข้า และการขอคืนอากร

1 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพส์ี (HS2017)
โดยผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า

27 ธันวาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์โดย JCCI (HS2002)

❖ วันที่เริ่มอัพโหลดไฟล์ CO (HS 2017) ผ่านระบบ USD ผ่านเว็บไซต์ NSW: 

รอประกาศแจ้งจากกรมศุลกากรอีกครั้ง

ค าอธิบายเพิ่มเติม

❖ รับCO พิมพส์ี (HS2017) เฉพาะกรณีระบบขัดข้อง (มีประกาศแจ้งเป็นทางการ)

กรณีใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบกระดาษ 
(พิมพ์โดย JCCI หรือ พิมพ์สี ด้านหน้าและหลัง โดยผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า)

1.     จัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด แจ้งควำมประสงค์ขอใช้สิทธิ์โดย
ระบุ Argumentative Code: P14

Argumentative Reason: TJ1 หรือ TJ3 หรือ TJ6 ตำมบัญชีอัตรำอำกรของสินค้ำ
๒. ลงทะเบียนใบอนุญำตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะน ำเข้ำ

ก่อนรับของไปจำกอำรักขำ (ถ้ำมี)
๓. ยื่นเรื่องขอคืนอำกร พร้อมแสดงหนังสือรับรองถิ่นก ำเนดิสินค้ำในรูปแบบกระดำษ

กรณีใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Form JTEPA in PDF Format)

1. จัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด แจ้งควำมประสงค์ขอใช้สิทธิ์โดย
ระบุ Argumentative Code: P14

Argumentative Reason: TJ1 หรือ TJ3 หรือ TJ6 ตำมบัญชีอัตรำอำกรของสินค้ำ
๒. ลงทะเบียนใบอนุญำตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะน ำเข้ำ 

ก่อนรับของไปจำกอำรักขำ (ถ้ำมี)
๓. ยื่นเรื่องขอคืนอำกร พร้อมแสดงหนังสือรับรองถิ่นก ำเนดิสินค้ำในรูปแบบเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ USD เว็บไซต์ NSW โดยอ้ำงอิงเลขที่ใบขนสนิค้ำขำเขำ้
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กรณีย่ืนไฟล์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าไม่ถูกต้อง

1 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพส์ี (HS2017)
โดยผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า

27 ธันวาคม 2565

กรมศุลกากร รับCO พิมพ์โดย JCCI (HS2002)

❖ วันที่เริ่มอัพโหลดไฟล์ CO (HS 2017) ผ่านระบบ USD ผ่านเว็บไซต์ NSW: 

รอประกาศแจ้งจากกรมศุลกากรอีกครั้ง

ค าอธิบายเพิ่มเติม

❖ รับCO พิมพส์ี (HS2017) เฉพาะกรณีระบบขัดข้อง (มีประกาศแจ้งเป็นทางการ)

กรณีข้อมูลจากระบบ USD ถูกส่งเข้าสู่ระบบ e-Import แล้ว 

เมื่อตรวจพบข้อผิดพลำดด้วยตนเอง เช่น กำรแนบไฟล์ไม่ถูกต้อง 
ให้ยื่นค ำร้องต่อหน่วยงำนบริกำรศุลกำกรที่น ำของเข้ำ เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง 
โดยพนักงำนศุลกำกรจะเป็นผู้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และกดอนุมัติรับข้อมูลที่
ถูกต้องเข้ำสู่ระบบใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมตำม

ประกำศกรมศุลกำกร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีกำรกำรยกเว้นอำกรและ

ลดอัตรำอำกรศุลกำกรส ำหรับของที่มีถิ่นก ำเนิดจำกญี่ปุ่น
ฉบับที่จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2565


