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ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 81/2563
เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า สาหรับผู้นาของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นาของเข้าเกี่ยวกับ
การแสดงหนั งสือรับรองถิ่น กาเนิ ด สิน ค้า ประกอบการปฏิ บัติ พิธีการศุล กากรการยกเว้น อากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 51 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตรา
อากรศุ ล กากรส าหรั บ เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น - จี น ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 ข้ อ 4
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิ ดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มี
ถิ่น กาเนิ ดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4
แห่ งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง การยกเว้น อากรและลดอัต ราอากรศุล กากรส าหรับ ของที่ มี
ถิ่น ก าเนิ ด จากญี่ ปุ่ น ลงวัน ที่ 10 พฤศจิก ายน 2560 ข้อ 4 แห่ งประกาศกระทรวงการคลั ง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อ 4 แห่ งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น อากรและลดอัต ราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้ าเสรี อ าเซี ย น - ออสเตรเลี ย - นิ ว ซี แ ลนด์ ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 ข้ อ 3
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียน - ฮ่องกง ลงวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ข้อ 4 แห่ งประกาศกระทรวงการคลั ง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐชิลี ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 และข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากสาธารณรัฐเปรู ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ให้ ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ 47/2563 เรื่อง การแสดงหนังสื อรับรอง
ถิ่น กาเนิดสินค้า (Form E) สาหรับผู้นาของเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้ กั บ ความตกลงเขตการค้ าเสรี ที่ ก าหนดให้ ผู้ น าของเข้ าต้ อ งแสดง
ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเมื่อต้องการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ได้แก่
(1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Form E)
(2) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการเร่งลดอากรภายใต้การดาเนิน การล่วงหน้าตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (Form E)
(3) พิ ธี ส ารเพื่ อ รับ รั ฐ บาลแห่ งสาธารณรัฐ สิ งคโปร์ เข้ าร่ ว มในความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเร่งลดอากรภายใต้การดาเนินการ
ล่ ว งหน้ าตามกรอบความตกลงว่ 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)
(8) ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย
(Form AI)
(9) กรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี ร ะหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยและ
สาธารณรัฐอินเดีย
(10) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Form AANZ)
(11) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง (Form AHK)
(12) ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
(Form TC)
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(13) พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและ
อานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 3 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ มี อ านาจออกหนั งสื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า ของประเทศ
ที่ส่งออกได้ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแล้ว แต่ไม่สามารถส่งต้นฉบับหนังสือรั บรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ให้แก่ผู้นาของเข้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ให้ผู้นาของเข้า
สามารถแสดงสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้
ข้อ 4 การแสดงสาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ประกอบการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากร ให้ผู้นาของเข้าปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาข้อมูลใบขนสินค้าสาหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรให้จัดทา
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุข้อความในช่อง Remark ว่า “ขอใช้สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าไปพลางก่อนและจะแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าในภายหลัง ” และให้จัดส่งข้อมูล
ใบขนสินค้าโดยบันทึกข้อมูลขอพบพนักงานศุลกากร
(2) ก่อนนาของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอใช้สาเนาภาพถ่าย
หนั งสือรับรองถิ่น กาเนิ ด สิน ค้าตามแบบคาร้องแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบสาเนาภาพถ่าย
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าต่อสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นาของเข้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ในส าเนาภาพถ่ ายหนั งสือ รับ รองถิ่น กาเนิด สิน ค้ ากับ หน่ วยงานผู้มี อานาจในการออกหนั งสื อรับ รอง
ถิ่ น ก าเนิ ด ของประเทศที่ ส่ งออก รวมทั้ งตรวจสอบพิ กั ด ศุ ล กากรและราคาศุ ล กากรให้ เป็ น ไปตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการใช้ สิ ท ธิย กเว้น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรส าหรับ ความตกลงเขต
การค้าเสรีนั้น ๆ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรไปก่อน
(3) ผู้ น าของเข้ าต้ อ งน าต้ น ฉบั บ (Original) หนั งสื อ รับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ ามาแสดงต่ อ
สานั กงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นาของเข้า ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจปล่อยสินค้า
ออกจากอารักขาศุลกากร กรณี มีเหตุผลและความจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับ ปัญ หาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทาให้ไม่สามารถนาต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้ามาแสดงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องล่วงหน้าก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดั งกล่ าวไม่ น้ อ ยกว่า ๗ วัน ท าการ เพื่ อ ขอขยายระยะเวลาการน าต้ น ฉบั บ (Original)
หนั งสือรับ รองถิ่น กาเนิ ด สิน ค้ามาแสดงได้อีกไม่เกิน สามสิบวัน รวมเป็ นไม่ เกินหกสิบวันนับ แต่วัน ที่
ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
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ในกรณีที่ผู้นาของเข้าไม่นาต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้ามาแสดง
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องตามความตกลง
เขตการค้าเสรีที่กาหนดในข้อ 2 จึงไม่ได้รับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร กรมศุลกากร
จะดาเนินการออกแบบแจ้งการประเมินอากรเพื่อเรียกเก็บอากรให้ครบถ้วนต่อไป
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 81/2563
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 81/2563
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

