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ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 203/2563
เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า สาหรับผู้นาของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นาของเข้าเกี่ยวกับ
การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติศลุ กากร
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกรณีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อขอรับสิ ทธิ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความตกลงระหว่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Form E)
(2) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการเร่งลดอากรภายใต้การดาเนินการล่วงหน้าตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (Form E)
(3) พิ ธี ส ารเพื่ อ รั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ ข้ า ร่ ว มในความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเร่งลดอากรภายใต้การดาเนินการ
ล่ ว งหน้ า ตามกรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ระหว่ า งสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (Form E)
(4) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Form D)
(5) ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี (Form AK)
(6) ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (Form AJ)
(7) ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
(Form JTEPA)
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(8) ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดี ย
(Form AI)
(9) กรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี ร ะหว่ า งราชอาณาจั ก รไทย
และสาธารณรัฐอินเดีย (Form FTA Thai - India)
(10) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Form AANZ)
(11) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง (Form AHK)
(12) ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
(Form TC)
(13) พิ ธี ส ารระหว่า งราชอาณาจัก รไทยและสาธารณรั ฐเปรู เพื่ อ เร่ งเปิด เสรีก ารค้ าสิน ค้า
และอานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 2 ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าของประเทศที่ส่งออก
ได้ออกหนั งสือรับรองถิ่นกาเนิด สินค้าแล้ว แต่ไม่สามารถส่งต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด สินค้า
ให้แก่ผู้นาของเข้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ให้ผู้นาของเข้า
สามารถแสดงสาเนาภาพถ่ายหนั งสื อรับ รองถิ่นกาเนิด สินค้ าเพื่ อ ขอใช้ ผ่อ นผันในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรได้
ทั้งนี้ คาว่า “สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า” ตามประกาศนี้ ให้หมายความรวมถึง
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form AI และ Form FTA Thai - India) ที่ออกโดยสาธารณรัฐอินเดีย
ในรู ป แบบดิจิ ทัล (Digital CO) ซึ่ ง ใช้ วิธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ในการลงลายมื อชื่อ ของเจ้าหน้ าที่
และประทับตราของหน่วยงานที่มีอานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ข้อ 3 การแสดงสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ประกอบการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากร ให้ผู้นาของเข้าปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าสาหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรให้จัดทา
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุข้อความในช่อง Remark ว่า “ขอใช้สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ไปพลางก่อนและจะแสดงต้น ฉบับหนั งสือรับรองถิ่นกาเนิด สินค้า ในภายหลัง ” และให้จัด ส่งข้อ มู ล
ใบขนสินค้าโดยบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร
(2) ก่อนนาของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอใช้สาเนาภาพถ่าย
หนั งสือรับรองถิ่น กาเนิ ดสินค้าตามแบบคาร้องแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบสาเนาภาพถ่าย
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าต่อสานักงานศุลกากรหรื อด่านศุลกากรที่นาของเข้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ในสาเนาภาพถ่ายหนั งสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเบื้องต้น รวมทั้งตรวจสอบพิกัด ศุลกากรและราคา
ศุลกากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
ความตกลงระหว่างประเทศตามความในข้อ ๑
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ข้อ ๔ ให้ ผู้ น าของเข้ า น าต้ น ฉบั บ (Original) หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า มาแสดง
ต่อสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นาของเข้า ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจปล่อย
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร กรณีมีเหตุผลและความจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทาให้ไม่สามารถนาต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้ามาแสดงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องล่วงหน้าก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดั ง กล่ า วไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ วั น ท าการเพื่ อ ขอขยายระยะเวลาการน าต้ น ฉบั บ (Original)
หนั งสือรับรองถิ่น กาเนิ ดสินค้ามาแสดงได้อีกไม่เกินสามสิบวัน รวมเป็นไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
กรณีผู้น าของเข้าไม่น าต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้ามาแสดงภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศ
กระทรวงการคลังที่ออกตามความตกลงระหว่างประเทศในข้อ ๑ กรมศุลกากรมีอานาจพิจารณา
ออกแบบแจ้งการประเมินอากรเพื่อเรียกเก็บอากรให้ครบถ้วนต่อไป
ข้อ 5 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 จนถึ ง วั น ที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 203/2563
คำร้อง ขอใช้สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำประกอบกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร ทะเบียนรับเลขที่………………………..
วัน เดือน ปีทรี่ ับ…………………………
กรณีขอใช้สิทธิยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรศุลกำกรตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี
พนักงานศุลกากรผู้รับ ....................
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..........................................
เป็นผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เนื่องจำกผู้ส่งออก
ไม่สำมำรถส่งต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำให้แก่ข้ำพเจ้ำได้
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอแสดงสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำที่ออกจำกหน่วยงำนผู้มีอำนำจ
ในกำรออกหนั งสื อรับ รองถิ่น กำเนิ ดสิ น ค้ำตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี ……………………………………………..
เนื่ องจำกต้น ฉบั บ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิ ดสินค้ำ ยังไม่สำมำรถถูก ส่ งจำกประเทศต้นทำงมำยังประเทศไทยได้
เพื่อประกอบกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ เลขที่ .....................................................................
วัน ที่นำเข้ำ ......................................................... และได้แนบสำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ
เลขที่ ................................................................................ ลงวันที่ .......................................................มำด้วยแล้ว
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลในคำร้องและเอกสำรแนบคำร้อง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำกำรสำแดงข้อมูลเอกสำรหลักฐำนประกอบข้ำงต้นไม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง หรือไม่
สำมำรถชี้แจงหรือแสดงหลักฐำนได้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมศุลกำกรเพิกถอนสิทธิ ยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกร
ศุลกำกรตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะนำต้นฉบับ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสิ นค้ำ
มำแสดงต่อพนักงำนศุลกำกรภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยสินค้ำออกจำกอำรักขำศุลกำกร หำกไม่นำมำ
แสดงภำยในเวลำที่กำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระภำษีอำกรให้ครบถ้วน พร้อมกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ถ้ำมี)
ตำมจำนวนที่เรียกเก็บในแบบแจ้งกำรประเมินภำษีอำกรของกรมศุลกำกร
ประทับตรำ
ลงชื่อ .......................................................
นิติบุคคล
(…………………………………………………)
(ถ้ำมี)
วันที่ ..........................................................
..............................................................................................................................................................................

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

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

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 203 /2563
วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง ขอใช้สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำประกอบกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร
กรณีขอใช้สิทธิยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรศุลกำกรตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี
1. กำรระบุควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีในข้อ 2 ของแบบคำร้อง
1.1 กรอบควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน (Form E) ให้ระบุว่ำ “อำเซียน-จีน”
1.2 ควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในกำรเร่งลดอำกร
ภำยใต้กำรดำเนินกำรล่วงหน้ำตำมกรอบควำมตกลง ว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงอำเซียน
และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (Form E) ให้ระบุว่ำ “ไทย-จีน”
1.3 พิธีสำรเพื่อรับรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐสิงคโปร์เข้ำร่วมในควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและ
รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในกำรเร่งลดอำกรภำยใต้กำรดำเนินกำรล่วงหน้ำตำมกรอบควำมตกลงว่ำ
ด้วยควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน (Form E) ให้ระบุว่ำ “ไทย-สิงคโปร์”
1.4 ควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำของอำเซียน (Form D) ให้ระบุว่ำ “อำเซียน”
1.5 ควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำสินค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้ำนต่ำง ๆ
ระหว่ำงรัฐบำลแห่งกลุ่มประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำธำรณรัฐเกำหลี
(Form AK) ให้ระบุว่ำ “อำเซียน-เกำหลี”
1.6 ควำมตกลงว่ำด้วยควำมเป็น หุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมควำมตกลงต่ำง ๆ ระหว่ำงประเทศสมำชิก
สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (Form AJ) ให้ระบุว่ำ “อำเซียน-ญี่ปุ่น”
1.7 ควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ (JTEPA) ให้ระบุว่ำ
“ไทย-ญี่ปุ่น”
1.8 ควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำสินค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้ำนต่ำง ๆ
ระหว่ ำ งสมำคมประชำชำติ แ ห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละสำธำรณรั ฐ อิ น เดี ย (Form AI) ให้ ร ะบุ ว่ ำ
“อำเซียน-อินเดีย”
1.9 กรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐอินเดีย ให้ระบุว่ำ
“ไทย-อินเดีย”
1.10 ควำมตกลงเพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตกำรค้ ำ เสรี อ ำเซี ย น -ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด์ (Form AANZ) ให้ ร ะบุ ว่ ำ
“อำเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์”
1.11 ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-ฮ่องกง (Form AHK) ให้ระบุว่ำ “อำเซียน-ฮ่องกง”
1.12 ควำมตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐชิลี (Form TC) ให้ระบุว่ำ
“ไทย-ชิลี”
1.13 พิธีสำรระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีกำรค้ำสินค้ำและอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
ให้ระบุว่ำ “ไทย-เปรู”
2. ผู้มีอำนำจลงนำมในหนังสือคำร้อง คือ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน
ระบบของกรมศุลกำกร พร้อมประทับตรำบริษัทรับรอง ยกเว้นกรณีกำรนำเข้ำในนำมบุคคลไม่ต้องมีกำรประทับตรำ

