
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การออกหนังสือรบัรองถิ่นก าเนิดสนิค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง   

พ.ศ.  2561 
 
 

ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(“อาเซียน”)  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (“ฮ่องกง”)  ได้ลงนามความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  (ASEAN-Hong  Kong,  China  Free  Trade  Agreement:  AHKFTA)  
เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2560  ประกอบกับคณะท างานว่าด้วยกฎถิ่นก าเนิดสินค้า  ได้สรุปแบบ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  (Certificate  of  Origin - Form  
AHK)  เพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2561  โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนและฮ่องกง  ตกลงกันให้ใช้บังคับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Operational  Certification  Procedures:  OCP)  ส าหรับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าและหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ตั้งแต่วันที่   
1  มกราคม  2562  หาก  ฮ่องกง  และประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย  4  ประเทศ  ได้ด าเนิน
กระบวนการภายในแล้วเสร็จและจัดส่งตราสารรับรองความตกลง  ไว้ที่ส านักเลขาธิการอาเซียนก่อนวันที่  
1  มกราคม  2562  หรือ  60  วันภายหลังจากวันที่  ฮ่องกง  และประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย   
4  ประเทศ  ได้ด าเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จและจัดส่งตราสารรับรองความตกลงไว้ที่ 
ส านักเลขาธิการอาเซียน  นั้น 

เพ่ือให้การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ภายใต้ความตกลงดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
ตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2548   
ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548  และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับหนังสือส าคัญการส่งออก - น าเข้าสินค้า  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2554  
ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  พ.ศ.  2561”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนหรือฮ่องกง   

ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  เพ่ือน าไปแสดงประกอบการน าสินค้า 
เข้าประเทศสมาชิกอาเซียนหรือฮ่องกง  ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ยื่นขอหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินคา้  (Form  AHK)  ต่อกรมการค้าตา่งประเทศ  หรือ  หน่วยงานอื่นที่กรมการค้าตา่งประเทศ
มอบหมาย  ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๑) ต้นฉบับหรือส าเนาใบก ากับสินค้า  (Invoice) 
(๒) ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  

(Air  Waybill)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(๓) เอกสารการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นก าเนิดของสินค้าเกษตร  หรือสินค้าอุตสาหกรรม  

แล้วแต่กรณี  ดังนี้   
 (ก) กรณีสินค้าเกษตร  (พิกัดอัตราศุลกากร  ตอนที่  ๐๑  ถึงตอนที่  ๒๔)  ให้ยื่นแบบ

ขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิด  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  
เรื่อง  แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดเพ่ือขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

 (ข) กรณีสินค้าอุตสาหกรรม  (พิกัดอัตราศุลกากร  ตอนที่  ๒๕  ถึงตอนที่  ๙๗)  ให้ระบุข้อมูล
ที่ปรากฏในผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดที่กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงาน  
ที่ได้รับมอบหมายได้รับรองผลแล้วในระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์   

(4) เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (OCP)  รวมทั้งข้อก าหนดเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงดังกล่าว 

ข้อ 4 กรณีจ าเป็นต่อการพิสูจน์ถิ่นก าเนิดสินค้า  กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถิ่นก าเนิดสินค้าเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ 5 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ให้มีอายุ  1  ปี  นับแต่วันที่ออก   
ข้อ 6 ระยะเวลาการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   
(1) ให้ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ก่อนหรือในขณะส่งออกหรือ 

ไม่เกิน  3  วันท าการ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งออก 
(2) ในกรณีไม่สามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ได้ตาม  (1)   

ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนงัสือรบัรองถิ่นก าเนิดสินคา้  (Form  AHK)  ได้  ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  1  ปี  
นับแต่วันที่ส่งออก  โดยหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ออกในกรณีนี้  ให้ท าเครื่องหมาย  ()  
หน้าข้อความ  “Issued  Retroactively”  ในช่อง  13 

ข้อ 7 ให้ระบุมูลค่า  เอฟ  โอ  บี  (Free-on-Board:  FOB)  ของสินค้าที่ส่งออก  ในช่อง  ๙  
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  เฉพาะในกรณีที่สินค้าผลิตขึ้นตามหลักเกณฑ์สัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาค  (Regional  Value  Content:  RVC)  และส่งออกไปยังภาคีสมาชิกที่เป็น
ประเทศสมาชิกอาเซียน   

ข้อ 8 กรณีที่ผู้ส่งออกได้น าเข้าสินค้าจากภาคีสมาชิกเพ่ือส่งออก  (Re-export)  ไปยังภาคีสมาชิกใด
ภาคีสมาชิกหนึ่ง  และมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  เพ่ือยืนยัน
การเคลื่อนย้ายสินค้า  (Movement  Confirmation:  MC)  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(1) แสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ยังไม่หมดอายุ 
(2) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  เพ่ือยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า  (MC)   

ให้หมดอายุในวันเดยีวกนักบัหนังสือรับรองถิน่ก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ออกโดยภาคีสมาชิกตน้ทาง 
(3) สินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือส่งออก  (Re-export)  โดยใช้หนังสือรับรองถิน่ก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  

เพ่ือยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า  (MC)  ตามหลักเกณฑ์นี้  จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจในประเทศไทย  โดยสินค้านั้นจะต้องไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ  เพ่ิมเติมในประเทศ  เว้นแต่ 
เป็นการบรรจุหีบห่อใหม่หรือเป็นกิจกรรมด้านการขนส่ง  หรือปฏิบัติการอื่น ๆ  ที่จ าเป็นเพ่ือรักษาสินค้าไว้
ไม่ให้เสียหรือส าหรับการขนส่งไปยังภาคีสมาชิกปลายทาง 

(4) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  เพ่ือยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า  (MC)  
จะต้องระบุข้อมูลของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  จากภาคีสมาชิกต้นทาง  ตามที่ก าหนดไว้ 
ในบัญชีข้อมูลขั้นต่ า  (List  of  Data  Requirements:  LDR)  เว้นแต่มูลค่าของสินค้า  ให้ระบุมูลค่า  
เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย  ในช่อง  ๙  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่สินค้าผลิตขึ้นตามหลักเกณฑ์สัดส่วนมูลคา่การผลิตในภูมิภาค  (RVC)  เท่านัน้ 

(5) ผู้ส่งออกต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
เพื่อยืนยันการเคลื่อนย้ายสินค้า  (MC)  ดังนี้ 

 (ก) ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  จากภาคีสมาชิกต้นทาง 
ที่ยังไม่หมดอายุ 

 (ข) ต้นฉบับหรือส าเนาใบก ากับสินค้า  (Invoice)  ที่ใช้ในการน าเข้าและส่งออก 
 (ค) ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  

(Air  Waybill)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการน าเข้าและส่งออก 
 (ง) ต้นฉบับหรือส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า    
(6) ให้ท าเครื่องหมาย  ()  หน้าข้อความ  “Movement  Confirmation”  ในช่อง  13  

ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK) 
ข้อ 9 กรณีที่ผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  

ส าหรับสินค้าที่น าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า  (Exhibitions)  รวมถึงงานแสดงด้านการค้า  การเกษตร  
งานประดิษฐ์และหัตถกรรม  หรืองานในลักษณะเดียวกันที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงสินค้าด้วยวัตถุประสงค์  
ในการขายสินค้าในต่างประเทศ  ณ  ภาคีสมาชิกอื่น  และได้ขายไปในระหว่าง  หรือภายหลังงานแสดงสินค้า 
ได้สิ้นสุดลง  เพ่ือน าเข้าไปยังภาคีสมาชิกใดภาคีสมาชิกหนึ่ง  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) ท าเครื่องหมาย  ()  หน้าข้อความ  “Exhibitions”  ในช่อง  13  และระบุชื่อและที่อยู่
ของงานแสดงสินค้าในช่อง  2  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   

(2) สินค้านั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของศุลกากรภาคีสมาชิกที่จัดงานแสดงสินค้านั้น  
ในระหว่างงานแสดงสินค้า 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(3) สินค้านั้นจะต้องส่งตรงจากประเทศไทยไปยังภาคีสมาชิกที่จัดงานแสดงสินค้า  และขาย
หรือโอนให้แก่ผู้น าเข้าในภาคีสมาชิกใดภาคีสมาชิกหนึ่ง  โดยส่งไปยังภาคีสมาชิกนั้นในระหว่างงานแสดง
สินค้าหรือทันทีหลังจากงานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลง  และสินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมที่ถูกส่งไปจัดแสดง  
โดยศุลกากรภาคีสมาชิกที่จัดงานแสดงสินค้าสามารถออกเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด
เกี่ยวกับการส่งตรงภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  เพื่อรับรองว่าสินค้ามีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 

ข้อ 10 กรณีที่ผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ส าหรับสินค้าที่ใบก ากับสินค้า  (invoice)  ออกโดยบุคคลที่สาม  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(1) ท าเครื่องหมาย  ()  หน้าข้อความ  “Third  Party  Invoicing”  ในช่อง  13  ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK) 

(2) ระบุชื่อ  และประเทศ  ของบุคคลที่สามที่ออกใบก ากับสินค้า  (the  company  issuing  
the  invoice)  ในช่อง  7  ของหนังสอืรับรองถิ่นก าเนดิสินคา้  (Form  AHK)  

ข้อ 11 กรณีผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปที่มีการน าสินค้าที่มีถิ่นก าเนดิจากภาคีสมาชิกเข้ามาใช้เป็นวัตถดุิบในการผลิตสินคา้
ส าเร็จรูปในประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปยังภาคีสมาชิก  ให้ท าเครื่องหมาย  ()  หน้าข้อความ  
“Accumulation”  ในช่อง  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  พร้อมเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ต้นฉบับหรือส าเนาใบก ากับสินค้า  (Invoice)  ที่ใช้ในการน าเข้าและส่งออก 
(๒) ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ  (Bill  of  Lading)  หรือส าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  

(Air  Waybill)  หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ในการน าเข้า 
และส่งออก 

(๓) ต้นฉบับหรือส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 
(๔) ต้นฉบับหรือส าเนาต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ของสินค้า 

ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส าเร็จรูป  ที่ออกโดยภาคีสมาชิกต้นทาง 
(๕) กรณีสินค้าเกษตร  (พิกัดอัตราศุลกากร  ตอนที่  ๐๑  ถึงตอนที่  ๒๔)  แบบขอรับ 

การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดตามที่ก าหนดท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ   
เรื่อง  แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า  ทางด้านถิ่นก าเนิดเพ่ือขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๖) กรณีสินค้าอุตสาหกรรม  (พิกัดอัตราศุลกากร  ตอนที่  ๒๕  ถึงตอนที่  ๙๗)  ให้ระบุข้อมูล
ที่ปรากฏในผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดที่กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายได้รับรองผลแล้วในระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ 12 กรณีผู้ส่งออกมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ส าหรับสินค้าส า เร็จรูปที่ต้องผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  ( Change  in  Tariff  
Classification:  CTC)  หากมูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  (CTC)   
มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของมูลค่า  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ของสินค้าส าเร็จรูปที่ส่งออกและสินค้า
ดังกล่าวมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ให้ท าเครื่องหมาย  ()  หน้าข้อความ  “De  Minimis”  ในช่อง  ๑๓  ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   

ข้อ 13 กรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือ
ช ารุดเสียหาย  ผู้ส่งออกสามารถย่ืนขอหนงัสือรับรองถิ่นก าเนดิสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับทดแทนได ้ ซึ่ง
กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะระบุข้อความ  “CERTIFIED  TRUE  COPY”   
ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับทดแทน  ทั้งนี้  ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับทดแทนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันที่ออก 

ข้อ 14 กรณีการส่งสินค้าที่มถีิ่นก าเนดิจากประเทศไทยที่มมีูลค่า  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ไม่เกนิ  
200  เหรียญสหรัฐอเมริกา  รวมถึงการส่งสินค้าดังกล่าวทางไปรษณีย์  จะได้รับยกเว้นการแสดงหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  โดยให้ผู้ส่งออกรับรองตนเอง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

อดุลย ์ โชตินิสากรณ ์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ทางบก

1.ผู้ขอ ข้าพเจ้า                                              และ                          ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ตามบัตรประจำตัวผู้ส่งออก- นำเข้าสินค้าฯ /ผู้รับมอบอำนาจตามบัตรประจำตัวผู้รับมอบ
สำหรับผู้รับเรื่อง

เลขที่ ...............................................

วันที่ ................................................

ผู้รับ .................................................

อำนาจฯเลขที่                 ของบริษัท/ห้าง/ร้าน  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร                     ตั้งอยู่เลขที่    
                                                ประเทศ                   โทรศัพท์             โทรสาร  

2. ผู้ซื้อหรือผู้รับประเทศปลายทาง (ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ)

ประเทศปลายทาง  

ความเห็น

อนุมัติ

ต้องแก้ไขตามรายละเอียดด้านหลังคำขอฯ

3. ส่งออกโดย

ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ นำติดตัว

4. รายละเอียดสินค้า พิกัด (6 ตัวแรก) ปริมาณ/น้ำหนักสุทธิ (กก.) มูลค่า US$ (FOB)

เลขที่                             ลงวันที่  

(2) ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด โดยหากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยหรือผลิต ไม่ถูกต้อง
ตามกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมการค้าต่างประเทศยกเลิก ระงับหรือเพิกถอนหนังสือรับรองฯฉบับนี้โดยทันที

5.เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ยอดรวม       GROSS WEIGHT = 

5.1 ใบกำกับสินค้า

B/L AWB ใบรับไปรษณีย์ อื่นๆ5.2 ใบตราส่งสินค้า

เลขที่ ลงวันที่ วันที่ส่งออกสินค้า

5.3 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ( พิกัดฯตอนที่ 01-24 ) ลงวันที่ .........................

5.4 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า ลงวันที่ ..................... 5.5 เอกสารอื่นๆ (ระบุ)

6.ข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ 1. ขอให้คำรับรองว่า :-
(1) สินค้าตามรายการในข้อ 4.ที่ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฯในข้อ 5. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและผลิตถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การผลิตภายใต้กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่กำหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ โดยได้ผลิต / 
ซื้อจาก โรงงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน

(3) เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากคำรับรองตาม (1)-(2) เป็นความเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ กรมการค้าต่างประเทศ
ดำเนินคดีตามกฏหมาย

ลงชื่อ..................................................................... ลงชื่อ.....................................................................

(ประทับตราสำคัญ) (                                         )    ผู้รับมอบ ( ...................................................................... )

คำขอหนังสือรับรองถินกำเนิดสินค้าแบบฟอร์ม AHK (อาเซียน-ฮ่องกง)



 

 

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

                            
                                                                                                    ORIGINAL 

 
1.  Goods Consigned from (Exporter’s  name, address and 
Country/ Party) 
 
 

Certificate No.                                                              Form AHK                                       
                                         ASEAN –HONG KONG, CHINA  

        FREE TRADE AGREEMENT   
       CERTIFICATE OF ORIGIN  

(Combined Declaration and Certificate)  
 

Issued in …………………………… 
 (Country/ Party) 

                      (see Overleaf Notes) 

2.  Goods Consigned to (Consignee’s name, address and 
Country/ Party) 
 
 

3.  Means of transport and route (
 
as far as known) 

Shipment Date:  
Vessel’s name/Aircraft etc.: 
Port of Discharge: 

4. For Official Use 
 

 Preferential Treatment Given Under  ASEAN – Hong  
                    Kong, China Free Trade Agreement 

 
 
 Preferential Treatment Not Given (Please state  

  Reason(s)  
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Signature of Authorised Signatory of the Importing Country/Party 

5. Item 
number 
 

6. Marks 
and 
numbers 
on 
packages 
 

7. Number and kind of packages; 
description of goods including HS 
Code (6 digits); and, if applicable, 
brand name. Names and 
country/party of the company 
issuing third party invoice, if 
applicable. 

8. Origin- 
Conferring 
Criterion (see 
Overleaf  
Notes)  

9. Quantity (Gross or Net 
weight or other 
measurement) and value 
(FOB) where RVC is 
applied (see Overleaf  
Notes) 

10. Invoice 

Number(s) and 
date of 
invoice(s) 

      

11.  Declaration by the exporter 
 
The undersigned hereby declares that the above details 
and statements are correct; and that all the goods were 
produced in  
 
 
……………………………………………………………… 
  (Country/ Party of origin)  
 
and that they comply with the rules of origin, as provided 
in Chapter 3 (Rules of Origin) of the ASEAN-Hong Kong,  
China Free Trade  Agreement for the goods exported to 
 
 
 
……………………………………………………………… 

(Importing Country/ Party) 
 
…………………………………………………………........... 

Place and date, signature  
of authorised signatory 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that 
the information herein is correct and that the goods described 
herein comply with the origin requirements specified in the 
ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..................... 

Place and date, signature and name, stamp  
of authorised issuing authority 

 
13.   Movement Confirmation       Third-party invoicing           Issued retroactively                 
       De Minimis                              Accumulation                             Exhibitions 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

OVERLEAF NOTES 
 

1. Countries/Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade 
Agreement (the Agreement):  
Brunei Darussalam Cambodia Hong Kong, China     Indonesia  Lao PDR 
Malaysia  Myanmar Philippines    Singapore  Thailand  Viet Nam 
(herein after individually referred to as a Country/Party) 

2. CONDITIONS: To be eligible for the preferential treatment under the Agreement, goods  must: 
a. Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Country/Party; 
b. Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement. 

3. EXPORTER AND CONSIGNEE: Details of the exporter of the goods (including name, address, and Country/Party) and consignee 
(name, and address and Country/Party) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively. 

4. DESCRIPTION OF GOODS: The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and 
Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product number, product name and 
brand name.  The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs 
Officers examining them.  Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified. 

5. ORIGIN CRITERIA: For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin 
criteria met, in the manner shown in the following table: 
 

Circumstances of production or manufacture in the  Country/ 

Party named in Box 11 of this form: 
Insert in Box 8 

(a) Goods wholly obtained or produced in the Area of a Country/ 

Party  
“WO” 

(b) Goods produced in a Party exclusively from originating 
materials from one or more of the Countries/ Parties 

“PE” 

(c) Goods satisfying Article 5 (Not Wholly Obtained or Produced 
Goods ) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement  
 Regional Value Content  

 
 Change in Tariff Classification (CTC) 

 
 Specific Processes  
 Combination Criteria 

 
 

Percentage of Regional Value 
Content, example “40%” 

The actual CTC rule, example “CC” or 
“CTH” or “CTSH” 

“SP” 
The actual combination criterion, 

example “CTSH + 35%” 
 

6. EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:  It should be noted that all the 
goods in a consignment must qualify separately in their own right.  This is of particular relevance when similar articles of different 
sizes or spare parts are exported.  

7. FOB value: In the cases where the Regional Value Content (RVC) criterion is applied, an exporter needs to indicate in Box 9 the FOB 
value of the goods, except if the goods are exported from an ASEAN Member State to Hong Kong, China. 

8. INVOICES: Indicate the invoice number and date of invoice(s). The invoice should be the one issued for the importation of the good 
into the importing Country/Party. 

9. THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices used for the importation are issued by a company located in a third party or by 
an exporter for the account of the said company, in accordance with Rule 22 (Third Party Invoicing) of Annex 3-1 (Operational 
Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “Third party invoicing” box in Box 13 should be ticked 
() and the name and country/party of the company issuing the invoice should be provided in Box 7, or if there is insufficient space, 
on a continuation sheet as appropriate. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of 
the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Country/Party should be indicated in Box 
10.  

10. CERTIFIED TRUE COPY: In case of a certified true copy, the words “CERTIFIED TRUE COPY” should be written or stamped on Box 12 
of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 (Loss of the Certificate of Origin (Form AHK)) of 
Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement. 

11. BOX 13: The items in Box 13 should be ticked (), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered 
by the Certificate. 

12. MOVEMENT CONFIRMATION: In the case of a Movement Confirmation issued in accordance with Rule 10 (Movement Confirmation) 
of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “Movement Confirmation” 
box in Box 13 should be ticked (). 

13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin 
(Form AHK) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 9 (Issuance of the Certification of Origin (Form 
AHK)) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “Issued Retroactively” 
box in Box 13 should be ticked ().  

14. ACCUMULATION: In cases where a good originating in a Party is used in another Party as material for a finished good, in accordance 
with Article 7 (Accumulation) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “Accumulation” box in Box 13 should be ticked (). 

15. DE MINIMIS: If the value of all non-originating materials used in the production of a good that do not undergo the required change in 
tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the good, in accordance with Article 10 (De Minimis) of 
Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “De Minimis” box in Box 13 should be ticked (). 

16. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the 
exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 21 (Exhibition Goods) of Annex 3-1 (Operational Certification 
Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the “Exhibitions” box in Box 13 should be ticked () and the name and 
address of the exhibition indicated in Box 2.  

17. FOR OFFICIAL USE: The customs authority of the Importing Country/Party must indicate () in the relevant box in Box 4 whether or 
not preferential tariff treatment under this Agreement is accorded.  


