เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 47/๒๕๖3
เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E) สาหรับผูน้ าของเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ผู้นาของเข้าเกี่ยวกับ
การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุ ลกากรการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ในช่วงระหว่างที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดาเนินมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 51 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ศุ ลกากร
พ.ศ. 2560 และข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากร
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(Form E) แล้ ว แต่ส าธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ส ามารถส่งต้น ฉบั บ หนั งสื อรับ รองถิ่น กาเนิ ด สิน ค้ า
(Form E) ให้ แก่ผู้น าของเข้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) อย่ า งเข้ ม งวด การปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากร
การยกเว้ น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรส าหรั บ เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น - จี น ตามประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ให้ผู้นาของเข้าสามารถแสดงสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(Form E) เพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขณะนาของเข้า
ข้อ 2 การยื่นสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E) ประกอบการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ให้ผู้นา
ของเข้าปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าสาหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ให้ จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุ ข้อความในช่อง Remark ว่า “ขอใช้สาเนา
ภาพถ่ า ยหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า (Form E) ไปพลางก่ อ นและจะยื่ น ต้ น ฉบั บ Form E
ในภายหลัง” และให้จัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(2) ก่อนนาของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอใช้สาเนาภาพถ่าย
หนั งสือรับรองถิ่นกาเนิด สิน ค้า (Form E) ตามแบบคาร้องแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อสานักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นาของเข้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลในสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า (Form E) กับเว็บไซต์สาหรับตรวจสอบ Form E ของหน่วยงานผู้มีอานาจในการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง ตรวจสอบพิกัดศุลกากรและ
ราคาศุลกากร
(3) ผู้น าของเข้ าต้ อ งน าต้ น ฉบั บ (Original) หนั งสื อ รับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า (Form E)
มาแสดงต่อสานักงานศุลกากรหรือด่านศุ ลกากรที่นาของเข้าภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจ
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ในกรณีที่ผู้นาของเข้าไม่น าต้น ฉบับ (Original) หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form E)
มาแสดงภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าว ถื อ เป็ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 จึงไม่ได้รับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรดังกล่าว กรมศุลกากรจะดาเนินการ
ออกแบบแจ้งการประเมินอากรเพื่อเรียกเก็บอากรให้ครบถ้วนต่อไป
ข้อ 3 ประกาศนี้ ให้ ใช้บั งคับ ตั้ งแต่ วัน ประกาศเป็ น ต้น ไป จนถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 47/2563
คำร้อง ขอใช้สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ (Form E) ประกอบกำรปฏิบัติ ทะเบียนรับเลขที่……………………..
พิธีกำรศุลกำกรตำมประกำศกรมศุลกำกรที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีกำร วันเดือนปีที่รับ…………………………
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ..............................
กำรยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรศุลกำกรสำหรับเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน – จีน
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศุลกำกร/นำยด่ำนศุลกำกร.....................................................................................
1. ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย .............................................................................................................)
(ชื่อผู้ประกอบกำรภำษำอังกฤษ .......................................................................................................)
ผู้จัดกำร/เจ้ำของ บริษัท/ห้ำง/ร้ำน .....................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรเลขที่ .......................................................................................................................
สำนักงำน/สำขำ ตั้งอยู่เลขที่ .................................. อำคำร..................................................................................
ตรอก/ซอย....................................................... หมู่ที่...................... ถนน..............................................................
แขวง/ตำบล....................................... เขต/อำเภอ.......................................... จังหวัด..........................................
เป็นผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่ำงเข้มงวด
จึงไม่สำมำรถส่งต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ (Form E) ให้แก่ข้ำพเจ้ำได้
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอยื่นสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ (Form E) ที่ออกจำกหน่วยงำน
ผู้มีอำนำจในกำรออก Form E ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน เนื่องจำกต้นฉบับ Form E ยังไม่สำมำรถขนส่งจำก
ต้ น ท ำงม ำยั ง ป ระเท ศ ไท ยได้ เพื่ อ ป ระก อบ กำรป ฏิ บั ติ พิ ธี ก ำรศุ ลก ำกรต ำม ใบ ขน สิ น ค้ ำ ขำเข้ ำ
เลขที่ .......................................................... วันที่นำเข้ำ ................................. และได้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ (Form E) เลขที่ ................................................. ลงวันที่ ..........................................
ออกโดย ................................................................................................... สำธำรณรัฐประชำชนจีน มำด้วยแล้ว
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลในคำร้องและเอกสำรแนบคำร้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำกำรสำแดงข้อมูลเอกสำรหลักฐำนประกอบข้ำงต้นไม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง หรือไม่
สำมำรถชี้แจงหรือแสดงหลักฐำนได้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมศุลกำกรเพิกถอนสิทธิ ยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกร
ศุลกำกรสำหรับเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน – จีน ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำจะนำต้นฉบับ Form E มำยื่นต่อพนักงำนศุลกำกร
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยสินค้ำออกจำกอำรักขำศุลกำกร หำกไม่นำมำยื่น ภำยในเวลำที่กำหนด
ข้ำพเจ้ำยิ น ยอมชำระภำษีอำกรให้ ครบถ้วน พร้อมกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่เรียกเก็บใน
แบบแจ้งกำรประเมินภำษีอำกรของกรมศุลกำกร
ประทับตรำ
ลงชื่อ .......................................................
นิติบุคคล
(…………………………………………………)
(ถ้ำมี)
วันที่ ..........................................................
..............................................................................................................................................................................

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
ลงชื่อ ............................................. เจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง ..........................................
วันที่ .................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
คำสั่ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจำก ......................................
…………………………………………………………….
ลงชื่อ ....................................... ผู้มีอำนำจลงนำม
(............................................)
ตำแหน่ง ..........................................
วันที่ .................................................

