การยืน่ แบบรับรองเอกสารถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระสงค์จะยืน่ ขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกําเนิด
ของสิ นค้า เอกสารเพื่อการส่ งออก และเอกสารอื่น ๆ หอการค้าจังหวัดระยองจึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบตั ิในการยืน่ ขอรับรองเอกสารดังนี้
1. การแจ้ งตัวอย่ างลายมือชื่ อผู้มีอาํ นาจลงนามเอกสาร
ผูส้ ่ งออกที่ประสงค์จะยืน่ ขอรับรองเอกสารถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า (Certificate of Origin) และ
เอกสารเพื่อการส่ งออก จะต้องแจ้งตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสาร และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั (ถ้ามี) โดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการผูกผันกิจการ และลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูร้ ับมอบอํานาจลง
นามในเอกสาร ต่อหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมเอกสารประกอบการอื่น ดังนี้
1.1 สําเนาหนังสื อรับรองพร้อมวัตถุที่ประสงค์ (ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ) หรื อใบทะเบียน
พาณิ ชย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
1.2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่ วน/บริ ษทั
1.3 สําเนาใบทะเบียนการค้า หรื อใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ โดยกรมสรรรพากร หรื อ
สรรพากรเขตพื้นที่
1.4 สําเนาบัตรประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง และ
ใบอนุญาตทํางาน (คนต่างด้าว) ของผูม้ ีอาํ นาจ และผูร้ ับมอบอํานาจลงนามเอกสาร
ที่ยงั ไม่หมดอายุ
1.5 หนังสื อมอบอํานาจ (สําหรับผูร้ ับมอบอํานาจลงนามเอกสาร)
1.6 เอกสารตามข้อ 1.1-1.4 จะต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. การพิมพ์ ข้อความเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
ผูส้ ่ งออกจะต้องพิมพ์ขอ้ ความเอกสารรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดย
ผูม้ ีอาํ นาจ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบอํานาจ พร้อมประทับตราสําคัญของ
กิจการในช่องล่างขวาสุ ด
3. การแก้ ไข เพิม่ เติม หรือขีดฆ่ าข้ อความของเอกสารทีข่ อรับรอง
3.1 การแก้ไข เพิ่มเติม หรื อขีดฆ่าข้อความใด ๆ ของเอกสารที่ยนื่ ขอรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า
ผูม้ ีอาํ นาจ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ จะต้องประทับตราสําคัญของกิจการ และลงลายมือชื่อกํากับข้อความที่
แก้ไข เพิ่มเติม หรื อขีดฆ่าข้อความทุกแห่ง

-23.2 ผูส้ ่ งออกที่ประสงค์จะขอแก้ไข เพิม่ เติม หรื อขีดฆ่าข้อความใด ๆ ของเอกสารรับรองถิ่น
กําเนิดสิ นค้าที่หอการค้าจังหวัดระยองได้รับรองไปแล้ว จะต้องแจ้งเหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และยืน่
เอกสารรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าดังกล่าว ซึ่ งได้ลงลายมือชื่อกํากับข้อความที่ขอแก้ไขพร้อมเอกสารประกอบ
ได้แก่ Invoice , Bill of Lading , หรื อ Airway Bill ฯลฯ ต่อหอการค้าจังหวัดระยอง มิฉะนั้น
หอการค้าจังหวัดระยองจะไม่รับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวแต่ประการใด
4. การเปลีย่ นแปลงรายชื่ อผู้มีอาํ นาจลงนามในเอกสาร
ผูส้ ่ งออกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสารรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า
เอกสารเพื่อการส่ งออก จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูม้ ีอาํ นาจ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อมแสดง
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเอกสารตามข้อ 1.1 , 1.4 และ 1.5
5. เอกสารทีจ่ ะต้ องยืน่ ประกอบการขอรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
5.1 สําเนาภาพถ่ายจากต้นฉบับจริ ง (Original) ของ Bill of Lading หรื อ Airway Bill ซึ่งออก
โดยผูม้ ีอาํ นาจ หรื อตัวแทนผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั เรื อ หรื อสายการบิน หรื อใบรับสิ นค้าทางรถไฟ
(Railway Bill) หรื อใบรับพัสดุภณั ฑ์ทางไปรษณี ย ์ (Parcel Post Receipt)
5.2 ใบกํากับสิ นค้า (Invoice) ที่ระบุชื่อผูร้ ับสิ นค้า ที่อยู่ เมืองตราส่ ง (Destination) เครื่ องหมาย
หี บห่อ (Mark) จํานวนหี บห่ อ รายละเอียดของสิ นค้า (Description of Goods) นํ้าหนักของสิ นค้า
(Weight) มูลค่าของสิ นค้า และ Country of Origin ของสิ นค้า
5.3 ในกรณี ที่ผสู ้ ่ งออกนําสิ นค้าที่ยนื่ ขอรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าติดตัวไปต่างประเทศ ผูส้ ่ งออก
จะต้องยืน่ เอกสารตามที่ระบุในข้อ 5.2 และเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน หรื อทะเบียนบ้าน
หนังสื อเดินทาง หรื อใบรับสิ นค้าจากกรมศุลกากร (receipt for Merchandise)
5.4 สําหรับสิ นค้ามาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ.2503 ซึ่ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ละหุ่ง ไม้สักแปรรู ป เกลือ ถัว่ เขียว ปลาป่ น ผูส้ ่ งออกจะต้องนําสําเนา
หนังสื อ
รับรองมาตรฐานสิ นค้า ซึ่ งออกโดยสํานักงานมาตรฐานสิ นค้า กรมการค้าต่างประเทศ หรื อสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย มายืน่ ประกอบ
5.5 สําหรับสิ นค้าที่จะส่ งไปไต้หวัน ผูส้ ่ งออกจะต้องนํา Bill of Lading ฉบับตัวจริ งพร้อมสําเนา
ภาพถ่ายจากต้นฉบับของใบขนสิ นค้าขาออกที่ผา่ นพิธีการกรมศุลกากรมายืน่ ประกอบ

5.6 นอกจากเอกสารดังกล่าวข้างต้น หอการค้าจังหวัดระยอง อาจเรี ยกเอกสารหรื อหลักฐานอื่น
ในแต่ละกรณี ตามที่เห็นสมควรได้
-36. อัตราค่ าธรรมเนียม
6.1 ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ มหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เล่มละ 150 บาท (10 ชุด)
6.2 ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารถิ่นกําเนิดสิ นค้า สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ชุดละ 110
บาท สําหรับผูม้ ิใช่สมาชิก ชุดละ 140 บาท
6.3 ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารเพือ่ การส่ งออก ได้แก่ Invoice , Packing List , Bill of Lading
, Insurance Policy ฯลฯ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ชุดละ 110 บาท และผูม้ ิใช่สมาชิก ชุดละ 150
บาท
หมายเหตุ

หากมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
โทร. 0-3861-6414 , 0-3861-4409

หนังสื อมอบอํานาจ
วันที่ …………………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า …………………………………….. เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการลงนาม
ผูกพันกิจการ (บริ ษทั /ห้าง/ร้าน) ชื่อ ………………………………… สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่……………………………

ถนน.………………………………..ตําบล ……………………………อําเภอ
…………………………………………จังหวัด..………………………. รหัสไปรษณี ย ์
…………………………โทรศัพท์ ………………………………………
โทรสาร ……………………….. ขอมอบอํานาจให้บุคคลผูม้ ีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1……………………………………………………ตําแหน่ง ………………………………………
2……………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….
3……………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….
4……………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอกสารทางการค้า หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องของกิจการ และกระทํา
การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ขอรับรองต่อหอการค้าจังหวัดระยองแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม
รับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้กระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเเจ้าได้กระทําด้วยตนเอง
เพือ่ เป็ นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ตราประทับ
ของกิจการ

……………………………………..ผูม้ อบอํานาจ
(
)
……………………………………..ผูม้ อบอํานาจ
(
)

…………………………………….ผูร้ ับมอบอํานาจ
(
)

…………………………………….ผูร้ ับมอบอํานาจ
(
)

…………………………………….ผูร้ ับมอบอํานาจ
(
)

……………………………………ผูร้ ับมอบอํานาจ
(
)

……………………………………..พยาน

…………………………………….พยาน

(

(

)

)

