
ประกาศกรมศุลกากรสําหรับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 – 16:00 น. 
ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 
กองพิกัดอัตราศุลกากร
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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ความเป็นมา

พ.ย. 54 ฮ่องกงขอเข้าร่วม ACFTA  

มี.ค. 56 มีมติให้ทํา FTA แทนการรับเข้าเป็นภาคี ACFTA

ก.ค. 57 เริ่มมีการประชุมครั้งแรก

ก.ค. 60 ประชุมครั้งสุดท้าย (ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง) 

พ.ย. 60 ลงนามในการประชุม ASEAN Summit ณ ประเทศฟลิิปปินส์

11 มิถุนายน 2562 AHKFTA เริ่มมีผลใช้บังคับ ใน 5 ประเทศภาคีสมาชิก
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ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ

ข้อ 2 (3) ประกาศกระทรวงการคลัง

จะได้รับสิทธิพิเศษสําหรับสินค้าที่นําเข้า

จากประเทศภาคีสมาชิกที่ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในการมีผลใช้บังคับตามที่ได้

กําหนดไว้ในความตกลงฯ

ฮ่องกง เมียนมาร ์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AHKFTA

ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 89/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร ที่ 3/2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

คําส่ังทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 7/2552 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

บันทึกฯ กพก. ที ่กค 0518(ก)/396 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AHKFTA
ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมศุลกากร

ความสําคัญ • อัตราอากร • พิธีการฯ ที่ต้องทําเพ่ิมเติมจากการนําเข้าปกต ิ
• การระบุข้อความใน Form AHK
• คําแนะนํากรณีพบข้อผิดพลาด ฯลฯ

www.customs.go.th

เรื่องน่ารู้และกฎหมายป.คลัง สิทธิพิเศษทางการค้า

เขตการค้าเสรีและ WO

อาเซียน-ฮ่องกง

ขั้นตอนการค้นหา



การค้นหาประกาศกรมศุลกากร1 

2 

3 
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การค้นหาประกาศกรมศุลกากร

4 

5 
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การค้นหาประกาศกรมศุลกากร
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ประกาศกรมฯ ที่ใช้คู่กับคําส่ังทั่วไปกรมฯ

เอกสารแนบ 1 ROO
2 Form AHK
3 Minimal Data
4 Correlation Table
5 ประเทศที่ได้รับสิทธิ

ประกาศกรมศุลกากร

ภาคผนวก 3-1 OCP
3-2 กฎเฉพาะรายสินค้า

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 89/2562
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562



เนื้อหาในประกาศกรมศุลกากร

อารัมภบท

ข้อ 1 หลักการทั่วไป

ข้อ 2 การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า

ข้อ 3 หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

ข้อ 4 วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําเข้า

ข้อ 5 กรณีพบการหลีกเลี่ยง/ฉ้อฉล

ข้อ 6 ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร

ข้อ 7 วันที่ใช้บังคับ
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โครงสร้างของประกาศกรมศุลกากร ที่ 89/2562

เนื้อหาในประกาศกรมศุลกากร ประเด็นที่พบ

อารัมภบท กฎหมายที่ใช้ในการออกประกาศ ได้แก่  
ความตกลง AHK, พรบ.ศุลกากร และ พรก.ศุลกากร 

ข้อ 1 หลักการทั่วไป ข้อความในประกาศกระทรวงการคลัง

ข้อ 2 การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า WO, PE, CC, CTH, CTSH, RVC, SP

ข้อ 3 หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ลักษณะทั่วไปของ Form AHK

ข้อ 4 วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําเข้า พิธีการศุลกากร กรณีใช้สิทธิ AHK

ข้อ 5 กรณีพบการหลีกเลี่ยง/ฉ้อฉล กรมศุลกากรอาจปฏิเสธ Form AHK ถ้าพบการหลีกเลี่ยง/ฉ้อฉล

ข้อ 6 ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร 5 ปี นับจากวันที่นําเข้า

ข้อ 7 วันที่ใช้บังคับ 11 มิถุนายน 2562
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA

1. แจ้งผู้ส่งออกขอ Form AHK 2. ติดต่อขอ Form AHK

3. ได้รับ Form AHK
4. ส่งสินค้า + Form AHK ให้ผู้นําเข้า

5. แจ้งกับกรมศุลกากร
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ AHKFTA

1. สินค้าจะต้องได้รับลด/ยกเว้นตาม ป.คลัง 
2. สินค้าจะต้องผลิตจนผ่านเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า 
3. สินค้าจะต้องส่งมอบจากประเทศผู้ผลิตตามเงื่อนไขที่กําหนด 
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร

สินค้าที่จะได้รับสิทธิฯ ได้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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เงื่อนไขที่ 1 สินค้าจะต้องได้รับลดหรือยกเว้นตาม ป.คลัง

บัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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เงื่อนไขที่ 2 สินค้าจะต้องผลิตจนผ่านเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

 

แบ่งโดยใช้เกณฑ์ แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

1.  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ในประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด

Wholly-produced / wholly-obtained  

2. มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิต

1) นําเข้าจากนอกภาคี หรือ นําเข้าภายในภาคีแต่วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกําเนิด 

ต้องผ่านกระบวนการผลิตในประเทศผู้ส่งออกที่มากเกินพอ

2) นําเข้าวัตถุดิบจากในภาคีและวัตถุดิบนั้นได้ถิ่นกําเนิด 

 

 

ประเภทของเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า



FTA อาเซียน-ฮ่องกง                                      ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร                               หน้า 21 

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า สําหรับสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากในประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด
หรือ Wholly-Obtained

นิยามของ WO กําหนดไว้ในข้อ 4 ของ ROO (เอกสารแนบ 1 ของประกาศฯ) 

พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ

ของที่ได้จากการผลิต 
/ รวบรวม ที่เหมาะมาทํา 

recycle หรือใช้เป็น
วัตถุดิบ

สินค้าที่นํามาผลิตต่อ
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WO

ตัวอย่างของ WO
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2.1 วัตถุดิบที่นําเข้าไม่ได้มีถิ่นกําเนิดภายใต้ AHKFTA

ความหมาย

นําเข้ามาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก AHKFTA

นําเข้าจากประเทศที่เป็นสมาชิก AHKFTA แต่วัตถุดิบนั้นไม่ได้ถิ่นกําเนิด

จะได้รับสิทธิลดอากรได้ ถ้าวัตถุดิบนั้นผ่านเงื่อนไขในการผลิตในประเทศผู้ส่งออก

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า สําหรับสินค้าที่มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
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2.1 วัตถุดิบที่นําเข้าไม่ได้มีถิ่นกําเนิดภายใต้ AHKFTA

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า สําหรับสินค้าที่มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

วัตถุดิบไม่ได้ถิ่นกําเนิด วัตถุดิบได้ถิ่นกําเนิด

CC, CTH, CTSH
RVC
Specific Process

Produced Entirely
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HS 
Code

เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิต

เกณฑ์กระบวนการผลิต

เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร

เกณฑ์ที่กําหนด จะต้องให ้

วัตถุดิบที่นําเข้า 

มีการเปลี่ยนแปลง 

ที่มากพอในประเทศผู้ส่งออก

วัตถุดิบที่มีการนําเข้า โดยที่วัตถุดิบนั้น ไม่ได้ถิ่นกําเนิด
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ถั่วเหลือง 
1201 ซอสถั่วเหลือง 

2103

ไทย

ตัวอย่าง ซอสถั่วเหลืองจะได้ถิ่นกําเนิดถ้ามีการผลิตจนผ่านเกณฑ์ CTH

ฮ่องกง อเมริกา

เงื่อนไขที่ 1 เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร
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มูลค่าของวัตถุดิบ 
ที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด

มูลค่าของวัตถุดิบ 
ที่ได้ถิ่นกําเนิด ค่าแรง กําไร อื่นๆ

จีน ฮ่องกง
USD 10,000USD 1,000

ไทย

เงื่อนไข 2 เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิต
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วัตถุดิบที่มีการนําเข้า โดยที่วัตถุดิบนั้น ได้ถิ่นกําเนิด

ฮ่องกงเวียดนามจีน

AHKFTA

Primary materialsSecondary materials



FTA อาเซียน-ฮ่องกง                                      ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร                               หน้า 29 

สรุปเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า ใน AHKFTA

ผู้นําเข้าผู้ส่งออก

WO

CC, CTH, CTSH
RVC … %

SP

PE

สมาชิก AHK

เกณฑ์ที่ระบุใน
Form AHK
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เงื่อนไขในการได้ถิ่นกําเนิดของสินค้า
o PSR ใน ภาคผนวก 3-2 มี 237 รายการ 

มี WO, RVC, CC, CTH, CTSH

กําหนดบน HS2012 

o รายการที่นอกเหนือจาก PSR 

ใช้เกณฑ์ RVC40 เท่านั้น

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่จะพบใน Form AHK

WO, PE, … %, CC, CTH, CTSH
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การใช้ Correlation Table

CC or RVC40 CC or RVC40

CC or RVC40
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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เงื่อนไขของการส่งผ่าน
1. มีเหตุผลทางภูมิศาสตร์ / ข้อกําหนดทางด้านการขนส่ง 
2. ไม่ได้เข้าสู่การค้า / การบริโภค ในประเทศที่ส่งผ่าน 
3. อนุญาตแค่ ขนขึ้น-ขนลง และถนอมรักษาสินค้า

แบบที่ 1 ส่งตรง

แบบที่ 2 ส่งผ่าน

ไม่จําเป็นต้องอยู่ใน AHKFTA

เงื่อนไขที่ 3 สินค้าจะต้องส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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เนื้อหาการบรรยาย
q ความเป็นมา 

q ขั้นตอนการใช้สิทธิ AHKFTA 

q เงื่อนไขการได้รับสิทธิ AHKFTA

– บัญชีท้าย ป.คลัง 

– เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า

– การส่งมอบสินค้า

– เงื่อนไขอื่นๆ ในประกาศกรมศุลกากร
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เงื่อนไขที่ 4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ในประกาศกรมศุลกากร

• การแจ้งขอใช้สิทธิ AHKFTA กับกรมศุลกากร 

• การยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AHK)

• การผ่อนผันความผิดพลาดที่พบใน Form AHK

• การซื้อขายผ่านนายหน้า 

– Third Party Invoicing

– Movement Confirmation
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การแจ้งขอใช้สิทธิ FTA

q แจ้งกรมศุลกากรว่า สินค้าที่นําเข้าจะมีการใช้สิทธิ FTA
Paperless ช่องรหัสสิทธิพิเศษ >> AHK
รูปแบบเอกสาร มุมขวาบนของใบขนฯ >> AHK 

 
q ผูกเอกสารที่ใช้ในการรับรองสิทธิของสินค้ากับใบขนฯ 

เลขที่ใบอนุญาต 
วันที่ออกใบอนุญาต 
เลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

 

1 

2 
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q หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AHK) 

§ มีรูปแบบตามที่กําหนดไว้ 

§ ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

q เอกสารรับรองจากผู้ส่งออกเฉพาะการนําเข้าที่มีราคา FOB < 200 USD 

§ ผู้นําเข้าต้องยื่นคําร้องต่อสํานักงานศุลกากร/ ด่านศุลกากร ที่นําของเข้า 

q ถ้าไม่มี Form AHK ยื่นขณะนําเข้า ให้แจ้งความประสงค์ว่า จะขอใช้สิทธิในภายหลัง 

§ Argumentative privilege reason P14 

§ Argumentative privilege code AHK 

การแสดง Form AHK
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ความผิดพลาดใน Form AHK

1. ประเภทพิกัดศุลกากร 

2. ปริมาณที่นําเข้า 

3. ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ

ข้อเท็จจริงของสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดของสินค้า

เงื่อนไขของความผิดพลาด 
ที่สามารถผ่อนผันให้ได้

ประเภทของความผิดพลาด 
ที่สามารถผ่อนผันได้



FTA อาเซียน-ฮ่องกง                                      ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร                               หน้า 39 

ประเภทพิกัดใน Form AHK ไม่ตรงกับใบขนฯ

อ้างอิงจาก ข้อ 4 (9) (9.3) ของประกาศกรมฯ

ชําระอากรท้าย ป.คลัง ของ FTA อาเซียน-ฮ่องกง 

ในประเภทพิกัดที่ถูกต้อง

เงื่อนไขการผ่อนผัน 

q ข้อเท็จจริงของสินค้าถูกต้อง 

q ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิด
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ประเภทพิกัดศุลกากร
ความหมายของ “ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้า”

เกณฑ์ใน Form AHK เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิด สินค้าที่นําเข้า

ไม่ขัดแย้งกัน

“ WO ”

“PE” 

“ … % ” 

“ CC ”

“CTH”

“CTSH”

ตรวจสอบจาก 

ป. กรมศุลกากร

40 
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แต่ จนท.ศุลกากร แจ้งว่า ประเภทพิกัดที่ถูกต้อง คือ BBBB.BB 

1. เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสําหรับสินค้าในประเภทพิกัด BBBB.BB 

 
2. สินค้าที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่สําแดงในช่องที่ 8 หรือไม่

ถ้าช่องที่ 8 สําแดง WO แล้ว สินค้าจะต้องไม่พบข้อพิรุธว่า 
มีวัตถุดิบที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศผู้ส่งออก 

Form AHK ประกาศกรมฯ การผ่อนผันประเภทพิกัด

WO WO ทฤษฎีได้

RVC > 40% ทฤษฎีได้

CC, CTH, CTSH ทฤษฎีได้

Form AHK

ประเภทพิกัด 

 AAAA.AA

เกณฑ์ในช่อง 8

WO

ตัวอย่างที่ 1



FTA อาเซียน-ฮ่องกง                                      ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร                               หน้า 42 

แต่ จนท.ศุลกากร แจ้งว่า ประเภทพิกัดที่ถูกต้อง คือ BBBB.BB 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสําหรับสินค้าในประเภทพิกัด BBBB.BB 

 

Form AHK ประกาศกรมฯ การผ่อนผันประเภทพิกัด

68% WO ไม่ได้

RVC > 40% ทฤษฎีได้

CC, CTH, CTSH ไม่ได้

Form AHK

ประเภทพิกัด 

AAAA.AA

เกณฑ์ในช่อง 8

68%

ตัวอย่างที่ 2
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แต่ จนท.ศุลกากร แจ้งว่า ประเภทพิกัดที่ถูกต้อง คือ BBBB.BB 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสําหรับสินค้าในประเภทพิกัด BBBB.BB 

 

Form AHK ประกาศกรมฯ การผ่อนผันประเภทพิกัด

CTH WO ไม่ได้

RVC > 40% ไม่ได้

CC, CTH 
CTSH

ทฤษฎีได ้
ทฤษฎีไม่ได้ 

Form AHK

ประเภทพิกัด 

 AAAA.AA

เกณฑ์ในช่อง 8

CTH

ตัวอย่างที่ 3

พิจารณาเป็นกรณีไป 
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แต่ จนท.ศุลกากร แจ้งว่า ประเภทพิกัดที่ถูกต้อง คือ BBBB.BB 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสําหรับสินค้าในประเภทพิกัด BBBB.BB 

 

Form AHK ประกาศกรมฯ การผ่อนผันประเภทพิกัด

PE WO ไม่ได้

RVC > 40% ได้

CC, CTH, CTSH ได้

Form AHK

ประเภทพิกัด 

 AAAA.AA

เกณฑ์ในช่อง 8

PE

ตัวอย่างที่ 4
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ปริมาณของสินค้าใน Form AHK ไม่เท่ากับที่นําเข้าจริง

อ้างอิงจาก ข้อ 4 (9) (9.2) ของประกาศกรมฯ

ใช้สิทธิได้เท่ากับ 

ปริมาณที่ระบุใน Form AHK

เงื่อนไขการผ่อนผัน 

q ข้อเท็จจริงของสินค้าถูกต้อง 

q ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิด
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Form AHK

จักรยาน

100 คัน

นําเข้าจริง 80 คัน จักรยาน 80 คัน สามารถใช้สิทธฯิ ได้

นําเข้าจริง 120 คัน จักรยาน 100 คัน ใช้สิทธฯิ ได้
อีก 20 คัน ใช้สิทธฯิ ไม่ได้ >> ม.12

ตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 6
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มะพร้าว

100 ลูก 

200 กิโลกรัม

ขณะนําเข้า จนท. ศุลกากร ตรวจพบ 

มะพร้าว 100 ลูก  

นํ้าหนัก 180 กิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 7Form AHK
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การซื้อขายผ่านนายหน้า คือ 

การส่ังซื้อสินค้าผ่านนายหน้าที่อยู่ใน

ประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตสินค้า 

ประเภท เส้นทางของสินค้า ประเทศที่ออก CO

Third Party Invoicing ผู้ผลิต à ไทย ประเทศของผู้ผลิต

Movement Confirmation ผู้ผลิต à นายหน้า à ไทย ประเทศของนายหน้า

ประเภทของการซื้อขายผ่านนายหน้า 

Purchase 
Order

การซื้อขายผ่านนายหน้า
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แบบที่ 1 การซื้อขายผ่านประเทศที่สาม
สินค้า + Form AHK
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ช่องที่ 10
เลขที่และวันที่ของ 
Invoice ของประเทศ 
ผู้ส่งออก

ช่องที่ 7
ชื่อและประเทศของ 
นายหน้า

ช่องที่ 13
þ Third Party Invoicing
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แบบที่ 2 Movement Confirmation

นายหน้าต้องออก Movement Certificate ดังนั้น จึงต้องเป็นภาคีใน FTA ด้วย

สินค้า + Form AHK

สินค้า + MC
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ช่องที่ 13
þ Movement confirmation

ช่องที่ 9
FOB ของนายหน้า

อ้างอิง: ข้อ 4 (12) 
ของประกาศกรมฯ ที่ 89/2562

Produced in
ประเทศที่ผลิตสินค้า

Importing Country
ประเทศผู้ซื้อ

Issued In 
ประเทศนายหน้า
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อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก

จนท. ลงลายด้วยตัวเอง 
หรือใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์Form AHK 

ออกไม่ทันวันเรือออก 
และเกินกว่า 3 วันทําการ

ใส่ FOB กรณีที ่
ช่อง 8 เป็น 

แก้ไขข้อความที่ผิดโดยการ 
1. ขีดฆ่า และเขียนใหม่ 
2. ออก Form AHK ใหม่

Form AHK หาย ให้ออก 
ใบแทนภายใน 1 ปีนับจาก 
ใบแรกวันทีอ่อก และต้องใส่ 
วันที่ออกของฉบับทีห่าย
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