
   

การยืน่แบบรับรองเอกสารถิ่นกาํเนิดสินค้า 

เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอรับรองเอกสารแสดงถ่ินกาํเนิด 

ของสินคา้ เอกสารเพื่อการส่งออก และเอกสารอ่ืน ๆ หอการคา้จงัหวดัระยองจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์และ

วธีิปฏิบติัในการยืน่ขอรับรองเอกสารดงัน้ี 

 

1. 
ผูส่้งออกท่ีประสงคจ์ะยืน่ขอรับรองเอกสารถ่ินกาํเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) และ 

การแจ้งตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนามเอกสาร 

เอกสารเพื่อการส่งออก จะตอ้งแจง้ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสาร และประทบัตราสาํคญั

ของบริษทั (ถา้มี) โดยผูมี้อาํนาจกระทาํการผกูผนักิจการ และลายมือช่ือผูมี้อาํนาจหรือผูรั้บมอบอาํนาจลง

นามในเอกสาร ต่อหอการคา้จงัหวดัระยอง พร้อมเอกสารประกอบการอ่ืน ดงัน้ี 

1.1 สาํเนาหนงัสือรับรองพร้อมวตัถุท่ีประสงค ์(หา้งหุน้ส่วน/บริษทั) หรือใบทะเบียน

พาณิชย ์ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

1.2 สาํเนาใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วน/บริษทั 

1.3 สาํเนาใบทะเบียนการคา้ หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรรพากร หรือ

สรรพากรเขตพื้นท่ี 

1.4 สาํเนาบตัรประชาชน หรือใบทะเบียนคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง และ

ใบอนุญาตทาํงาน (คนต่างดา้ว) ของผูมี้อาํนาจ และผูรั้บมอบอาํนาจลงนามเอกสาร 

ท่ียงัไม่หมดอายุ 

1.5 หนงัสือมอบอาํนาจ (สาํหรับผูรั้บมอบอาํนาจลงนามเอกสาร) 

1.6 เอกสารตามขอ้ 1.1-1.4 จะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

 

2. 
ผูส่้งออกจะตอ้งพิมพข์อ้ความเอกสารรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ใหค้รบถว้น และลงลายมือช่ือโดย 

การพมิพ์ข้อความเอกสารรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

ผูมี้อาํนาจ หรือผูรั้บมอบอาํนาจตามรายช่ือท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมประทบัตราสาํคญัของ

กิจการในช่องล่างขวาสุด 

 

3. 
3.1  การแกไ้ข เพิ่มเติม หรือขีดฆ่าขอ้ความใด ๆ ของเอกสารท่ียืน่ขอรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

การแก้ไข เพิม่เติม หรือขีดฆ่าข้อความของเอกสารทีข่อรับรอง 

ผูมี้อาํนาจ หรือผูรั้บมอบอาํนาจ จะตอ้งประทบัตราสาํคญัของกิจการ และลงลายมือช่ือกาํกบัขอ้ความท่ี 

แกไ้ข เพิ่มเติม หรือขีดฆ่าขอ้ความทุกแห่ง 
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3.2  ผูส่้งออกท่ีประสงคจ์ะขอแกไ้ข เพิ่มเติม หรือขีดฆ่าขอ้ความใด ๆ ของเอกสารรับรองถ่ิน 

กาํเนิดสินคา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัระยองไดรั้บรองไปแลว้ จะตอ้งแจง้เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และยืน่

เอกสารรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือกาํกบัขอ้ความท่ีขอแกไ้ขพร้อมเอกสารประกอบ 

ไดแ้ก่ Invoice , Bill of Lading , หรือ Airway Bill ฯลฯ ต่อหอการคา้จงัหวดัระยอง มิฉะนั้น 

หอการคา้จงัหวดัระยองจะไม่รับผดิชอบในการกระทาํดงักล่าวแต่ประการใด 

 

4. 
ผูส่้งออกท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงรายช่ือผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสารรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

การเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้มีอาํนาจลงนามในเอกสาร 

เอกสารเพื่อการส่งออก จะตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงรายช่ือผูมี้อาํนาจ หรือผูรั้บมอบอาํนาจ พร้อมแสดง

ตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีขอเปล่ียนแปลงดงักล่าว และเอกสารตามขอ้ 1.1 , 1.4 และ 1.5 

 

5. 
5.1  สาํเนาภาพถ่ายจากตน้ฉบบัจริง (Original) ของ Bill of Lading หรือ Airway Bill ซ่ึงออก 

เอกสารทีจ่ะต้องยืน่ประกอบการขอรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

โดยผูมี้อาํนาจ หรือตวัแทนผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัเรือ หรือสายการบิน หรือใบรับสินคา้ทางรถไฟ 

(Railway Bill) หรือใบรับพสัดุภณัฑท์างไปรษณีย ์(Parcel Post Receipt) 

 5.2  ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) ท่ีระบุช่ือผูรั้บสินคา้ ท่ีอยู ่เมืองตราส่ง (Destination) เคร่ืองหมาย

หีบห่อ (Mark) จาํนวนหีบห่อ รายละเอียดของสินคา้ (Description of Goods) นํ้าหนกัของสินคา้ 

(Weight) มูลค่าของสินคา้ และ Country of Origin ของสินคา้ 

 5.3  ในกรณีท่ีผูส่้งออกนาํสินคา้ท่ียืน่ขอรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ติดตวัไปต่างประเทศ ผูส่้งออก

จะตอ้งยืน่เอกสารตามท่ีระบุในขอ้ 5.2 และเอกสารหลกัฐาน เช่น บตัรประชาชน หรือทะเบียนบา้น 

หนงัสือเดินทาง หรือใบรับสินคา้จากกรมศุลกากร (receipt for Merchandise) 

 5.4  สาํหรับสินคา้มาตรฐาน ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้ขาออก พ.ศ.2503 ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม ละหุ่ง ไมส้ักแปรรูป เกลือ ถัว่เขียว ปลาป่น ผูส่้งออกจะตอ้งนาํสาํเนา

หนงัสือ 

รับรองมาตรฐานสินคา้ ซ่ึงออกโดยสาํนกังานมาตรฐานสินคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ หรือสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย มายืน่ประกอบ 

 5.5  สาํหรับสินคา้ท่ีจะส่งไปไตห้วนั ผูส่้งออกจะตอ้งนาํ Bill of Lading ฉบบัตวัจริงพร้อมสาํเนา

ภาพถ่ายจากตน้ฉบบัของใบขนสินคา้ขาออกท่ีผา่นพิธีการกรมศุลกากรมายืน่ประกอบ 



 5.6  นอกจากเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ หอการคา้จงัหวดัระยอง อาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน 

ในแต่ละกรณีตามท่ีเห็นสมควรได ้
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6. 
 6.1  ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มหนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ เล่มละ 150 บาท (10 ชุด) 

อตัราค่าธรรมเนียม 

 6.2  ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารถ่ินกาํเนิดสินคา้ สมาชิกหอการคา้จงัหวดัระยอง ชุดละ 110 

บาท สาํหรับผูมิ้ใช่สมาชิก ชุดละ 140 บาท  

 6.3  ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารเพือ่การส่งออก ไดแ้ก่ Invoice , Packing List , Bill of Lading 

, Insurance Policy ฯลฯ สมาชิกหอการคา้จงัหวดัระยอง ชุดละ 110 บาท และผูมิ้ใช่สมาชิก ชุดละ 150 

บาท 

 

หมายเหตุ

  โทร. 0-3861-6414 , 0-3861-4409 

 หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามไดท่ี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอาํนาจ 

 

วนัท่ี ………………………………………… 

   

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ …………………………………….. เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการลงนาม 

ผกูพนักิจการ (บริษทั/หา้ง/ร้าน) ช่ือ ………………………………… สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี……………………………

ถนน.………………………………..ตาํบล ……………………………อาํเภอ 

…………………………………………จงัหวดั..………………………. รหสัไปรษณีย ์

…………………………โทรศพัท ์……………………………………… 

โทรสาร ……………………….. ขอมอบอาํนาจใหบุ้คคลผูมี้รายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

  1……………………………………………………ตาํแหน่ง ……………………………………… 

  2……………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………. 

  3……………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………. 

  4……………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………. 

เป็นผูมี้อาํนาจลงนามเอกสารรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ เอกสารทางการคา้ หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของกิจการ และกระทาํ

การใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีขอรับรองต่อหอการคา้จงัหวดัระยองแทนขา้พเจา้จนเสร็จการ และขา้พเจา้ยอม

รับผดิชอบในการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจของขา้พเจา้ไดก้ระทาํไปตามท่ีมอบอาํนาจน้ีเสมือนหน่ึงขา้พเเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง 

  เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

 

ตราประทบั      ……………………………………..ผูม้อบอาํนาจ 

ของกิจการ      (                                                   ) 

 

       ……………………………………..ผูม้อบอาํนาจ 

       (                                                   ) 

 

…………………………………….ผูรั้บมอบอาํนาจ  …………………………………….ผูรั้บมอบอาํนาจ 

(                                                  )                                  (                                                  ) 

 

…………………………………….ผูรั้บมอบอาํนาจ  ……………………………………ผูรั้บมอบอาํนาจ 

(                                                  )        (                                                ) 

 

……………………………………..พยาน   …………………………………….พยาน 

(                                            )      (                                           ) 
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