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ARTICLE 401 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter:  
 
(a)  “Certificate of Origin” means a certificate 
issued in accordance with Article 408 and 
complying with the requirements of Annex 4.2 
(Certificate of Origin Requirements);   
 
(b)  “generally accepted accounting principles” 
means the recognised consensus or substantial 
authoritative support in the territory of a Party, 
with respect to the recording of revenues, 
expenses, costs, assets and liabilities; the 
disclosure of information; and the preparation of 
financial statements. These standards may 
encompass broad guidelines of general 
application as well as detailed standards, 
practices and procedures;  
 
(c)  “material” means any matter or substance 
used or consumed in the production of goods, 
and physically incorporated into or classified with 
those goods;  
 
(d)  “originating material” means a material that 
qualifies as originating in accordance with the 
relevant provisions of this Chapter; 
 
(e)  “registered exporter” means an exporter that 
is registered with an authorised body as an 
exporter of originating goods in accordance with 
Article 407 (2);  
 
(f)  “registered goods” means the particular 

ข้อ 401 
คํานยิาม 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี 
 
( เอ )  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หมายถึง หนังสือ
รับรองที่ออกตามข้อ 408 และเป็นไปตามข้อกําหนดใน
ภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า ) 
 
( บี )  หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้ยอมรับหรือการสนับสนุนที่สําคัญซึ่งเช่ือถือได้
ในดินแดนของภาคีในเรื่องการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหน้ีสิน การเปิดเผยข้อมูล 
และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีอาจครอบคลุม
แนวทางกว้าง ๆ ของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียด การปฏิบัติและกระบวนการ 
 
 
 
 
( ซี )  วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุหรือสารใดๆ ที่ใช้หรือใช้
สิ้นเปลืองในการผลิตสินค้า และรวมเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในตัว
สินค้าหรือจําแนกอยู่ในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้า
เหล่าน้ัน 
 
( ดี ) วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด หมายถึง วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ
ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อบทที่เก่ียวข้องของบทน้ี 
 
 
( อี ) ผู้ส่งออกจดทะเบียน หมายถึง ผู้ส่งออกที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อ 
407 (2) 
 
( เอฟ ) สินค้าจดทะเบียน หมายถึง สินค้าที่ผู้ส่งออกจด
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goods in respect of which a registered exporter is 
registered in accordance with Article 407 (2);  
 
(g)  “significant change”, in relation to Articles 
407 (4) and 408 (2) and Annex 4.2, means a 
change that may prevent those goods from 
continuing to satisfy the requirements of Article 
402;  
 
(h)  “wholly obtained goods” means:  
 

(i)  mineral goods extracted in the territory of 
a Party;  

(ii)  agricultural goods harvested, picked, or 
gathered in the territory of a  
Party;  

(iii)  live animals born and raised in the 
territory of a Party; 

(iv)  goods obtained from live animals in the 
territory of a Party;  

(v)  goods obtained directly from hunting, 
trapping, fishing, gathering, or capturing in the 
territory of a Party;  

(vi)  goods (fish, shellfish, plant and other 
marine life) taken within the territorial sea or the 
relevant maritime zone of a Party seaward of the  
territorial sea under that Party’s applicable laws 
in accordance with the provisions of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, or 
taken from the high seas by a vessel entitled to 
fly the flag of that Party;  

(vii)  goods obtained or produced on board 
factory ships entitled to fly the flag of a Party 
from the goods referred to in subparagraph (vi);  

(viii)  goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or subsoil beneath the 

ทะเบียนได้จดทะเบียนสินค้าไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
ข้อ 407 (2) 
 
( จี ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ที่เก่ียวข้องกับข้อ 
407 (4) และ 408 (2) และภาคผนวก 4.2 หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้สินค้าเหล่าน้ันไม่มีคุณสมบัติได้ตาม
ข้อกําหนดของถิ่นกําเนิดตามข้อ 402 อีกต่อไป 
 
 
( เอช ) สินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีน้ัน
ทั้งหมด หมายถึง 

(1) สินค้าที่เป็นแร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในดินแดนของภาคี
น้ัน 

(2) สินค้าทางการเกษตรที่เก็บเก่ียว เก็บ หรือ
รวบรวมได้ในดินแดนของภาคีน้ัน 

 
(3) สัตว์มีชีวิตที่กําเนิดและเล้ียงเติบโตในดินแดน

ของภาคีน้ัน 
(4) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในดินแดนของภาคีน้ัน 
 
(5) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า การดัก การ

ประมง การรวบรวม หรือการจับในดินแดนของภาคีน้ัน 
 
(6) สินค้า ( ปลา สัตว์นํ้าจําพวกมีเปลือก พืชและ

สิ่งมีชีวิตในน้ําอ่ืนๆ ) ที่ได้มาจากภายในทะเลอาณาเขต หรือ
เขตทางทะเลที่เกี่ยวข้องของภาคีที่ ย่ืนออกไปจากทะเล
อาณาเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีน้ัน โดยเป็นไป
ตามข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล หรือได้มาจากทะเลหลวงโดยเรือที่มีสิทธ์ิชักธงของ
ภาคีน้ัน 

 
(7) สินค้าที่ได้หรือผลิตขึ้นบนเรือผลิตที่มีสิทธ์ิชักธง

ของภาคีน้ัน โดยใช้สินค้าที่กล่าวถึงในอนุวรรค (6) 
 
(8) สินค้าที่ภาคีน้ันหรือบุคคลของภาคีน้ันได้จาก

พ้ืนดินใต้ทะลหรือดินใต้พ้ืนดินใต้ทะเลของทะเลอาณาเขต
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seabed of the territorial sea or the continental 
shelf of that Party, in accordance with the 
provisions of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea;  

(ix) waste and scrap derived from production 
in the territory of a Party, or used goods 
collected in the territory of a Party, provided 
such goods are fit only for the recovery of raw 
materials; and  

(x)  goods produced entirely in the territory 
of a Party exclusively from goods referred to in 
subparagraph (i) through (ix). 

หรือไหล่ทวีปของภาคีน้ัน โดยเป็นไปตามข้อบทของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

 
 
(9) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ได้มาจากการผลิตใน

ดินแดนของภาคีน้ัน หรือสินค้าที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมใน
ดินแดนของภาคีน้ัน หากว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสําหรับการ
นํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่าน้ัน และ 
 

(10) สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคี
น้ัน โดยใช้สินค้าเฉพาะที่กล่าวถึงในอนุวรรค (1) ถึง (9) 

ARTICLE 402 
Originating Goods 

 
1.  Particular goods shall originate in the 
territory of a Party if they:  

(a)  are the wholly obtained goods of that 
Party; or  

(b)  satisfy any applicable requirements 
of Annex 4.1, as a result of processes 
performed entirely in the territory of one or 
both of the Parties by one or more producers.  

 
2.  Originating materials from the territory of a 
Party, used in the production of particular 
goods in the territory of the other Party, shall 
be considered to originate in the territory of 
the other Party.  
 
3.  Particular goods that do not satisfy a 
change in tariff classification requirement 
pursuant to Annex 4.1 are nonetheless 
originating goods if: 

(a)  the value of all non-originating 
materials used in the production of the goods 

ข้อ 402 
สินค้าที่ได้ถ่ินกําเนดิ 

 
1. ให้สินค้าได้ถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคี หากสินค้า
เหล่าน้ัน 

( เอ ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบใน
ภาคีน้ันทั้งหมด หรือ 

( บี ) เป็นไปตามข้อกําหนดที่ใช้ใดๆ ในภาคผนวก 
4.1 โดยเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดในดินแดน
ของภาคีหน่ึงหรือของทั้งสองภาคี โดยผู้ผลิตรายเดียวหรือ
หลายราย 

 
2. วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดจากดินแดนของภาคีหน่ึงและถูก
นําไปใช้ในการผลิตสินค้าในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ให้
ถือว่ามีถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
 
 
 
3. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดการ
จําแนกประเภทพิกัดตามภาคผนวก 4.1 เป็นสินค้าที่ยังคง
ได้ถิ่นกําเนิด ถ้า 
 

( เอ ) มูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่ง
ใช้ในการผลิตสินค้าที่ ไม่ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัด 
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that do not undergo the required change in 
tariff classification does not exceed 10 per 
cent of the Free on Board (FOB) value of the 
goods; and  

(b)  the goods meet all other applicable 
criteria of this Article.  

 
4.  Accessories, spare parts or tools delivered 
with originating goods that form part of the 
standard accessories, spare parts, or tools for 
those goods, shall be treated as originating 
goods, and shall be disregarded in 
determining whether all the non-originating 
materials used in the production of the 
originating goods undergo the applicable 
change in tariff classification, provided that:  

(a)  the accessories, spare parts, or tools 
are not invoiced separately from the 
originating goods;  

(b)  the quantities and value of the 
accessories, spare parts, or tools are 
customary for the originating goods; and  

(c)  if the goods are subject to a regional 
value content requirement, the value of the 
accessories, spare parts, or tools was taken 
into account as originating or non-originating 
materials, as the case may be, in calculating 
the regional value content of the originating 
goods. 

 
5.  Paragraph 4 does not apply where the 
accessories, spare parts or tools have been 
added solely for the purpose of artificially 
raising the regional value content of the 
goods. 
 

จะต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา (เอฟ. โอ. บี.) 
ของสินค้าและ 

 
 
( บี ) สินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้อ่ืนๆ 

ทั้งหมดของข้อน้ี 
 
4. อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือ ที่ส่งมา
พร้อมกับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ช้ินส่วนสํารองมาตรฐาน หรือ
เครื่องมือมาตรฐานสําหรับสินค้าเหล่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และจะต้องไม่นํามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า
วัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิตของสินค้าที่
ได้ถิ่นกําเนิด ได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัดหรือไม่ หากว่า 
 
 

( เอ ) อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือ 
ไม่อยู่ในบัญชีราคาสินค้าที่แยกจากบัญชีราคาสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด 

( บี ) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเคร่ืองมือ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และ 

( ซี ) ถ้าสินค้าน้ันขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสัดส่วน
มูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาค โดยได้นํามูลค่าของอุปกรณ์
ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือมาพิจารณาว่าเป็น
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าแล้วแต่
กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของ
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด 
 
 
5. วรรค 4 ไม่นํามาใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเคร่ืองมือ ได้นํามาเพ่ิมเติมเพียงเพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ในการเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคให้สูงขึ้น
โดยไม่เป็นจริง 
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6.  The determination of whether fungible 
goods or materials are originating goods shall 
be made either by physical segregation of 
each of the goods or materials or through the 
use of any inventory management method, 
such as averaging, last-in, first-out, or first-in, 
first out, recognised in the generally accepted 
accounting principles of the Party in which the 
production is performed or otherwise 
accepted by the Party in which the 
production is performed.  
 
7.  An inventory management method 
selected under Paragraph 6 for particular 
fungible goods or materials shall continue to 
be used for those fungible goods or materials 
throughout the fiscal year of the person that 
selected the inventory management method.  
 
8.  Packaging materials and containers in 
which goods are packaged for retail sale, if 
classified with those goods, or for shipment, 
shall be disregarded in determining whether 
all the non-originating materials used in the 
production of those goods have undergone 
the applicable change in tariff classification 
set out in Annex 4.1. 

6. การพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทน
กันได้ เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่น้ัน จะต้องทําโดยการ
แยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบแต่ละชนิด หรือโดย
การใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ เช่น วิธีเฉลี่ย วิธีเข้าหลัง
ออกก่อน หรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับใน
หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของภาคีที่ได้มีการ
ผลิต หรือมิฉะน้ันได้รับการยอมรับโดยภาคีที่มีการผลิต
สินค้าน้ัน 
 
 
 
 
7. วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่เลือกภายใต้วรรค 6 
สําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ 
จะต้องคงใช้ต่อไปสําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่
ใช้แทนกันได้เหล่าน้ัน ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้
เลือกวิธีการบริหารสินค้าคงเหลือน้ัน 
 
 
8. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้าน้ัน
หรือเพ่ือการขนส่งสินค้า จะต้องไม่นํามาพิจารณาในการ
วินิจฉัยว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิต
ของสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัด
ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 4.1 หรือไม่ 

ARTICLE 403 
Regional Value Content 

 
1.  Subject to Paragraphs 2 to 4 of this Article and 
Article 404, where Annex 4.1 requires goods to 
have a regional value content, the regional value 
content of particular goods shall be calculated as 
follows:  
 

ข้อ 403 
สดัส่วนมูลค่าวัตถุดบิในภูมิภาค 

 
1. โดยขึ้นอยู่กับวรรค 2 ถึง 4 ของข้อน้ีและข้อ 404 ใน
กรณีที่ภาคผนวก 4.1 กําหนดให้สินค้ามีสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของสินค้า
น้ันจะต้องคํานวณดังต่อไปน้ี 
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FOB – VNM  

RVC   =   ---------------------- x 100 
  FOB 
 

 where:  
(a)  “RVC” is the regional value content 

between the Parties, expressed as a percentage;  
(b)  “FOB” is the FOB value of the goods; 

and  
(c)  “VNM” is the CIF (Cost, Insurance and 

Freight) value of all non-originating materials that:  
 

(i)  in the form in which they were first 
supplied to the producer of the goods, were 
imported into Thailand or Australia; or  

(ii)  in the form in which they were first 
supplied to a producer in the territory of a Party 
of non-originating materials that are supplied to 
the producer of the goods, were imported into 
Thailand or Australia.  

 
2.  Annex 4.1 may specify that the value of non-
originating materials produced in developing 
countries and places may contribute towards the 
RVC for particular goods. In that case, the value 
of those materials, as a proportion of the FOB 
value of the goods equating to no more than the 
maximum allowable proportion specified in the 
Headnotes to Annex 4.1 for those goods shall be 
excluded from the VNM for the purposes of 
paragraph 1.  Prior to entry into force of the 
Agreement, the Parties shall determine the list of 
countries and places to be considered 
developing countries and places for the purpose 
of this paragraph. The Parties shall, through the 

 
 (เอฟ . โอ . บี) – (วี . เอ็น . เอ็ม) 

อาร์วีซี  =  -------------------------------------- x 100 
(เอฟ . โอ . บี) 

 
โดยที่ 

(เอ) “อาร์ . วี . ซี” เป็นสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบระหว่าง
คู่ภาคีซึ่งแสดงเป็นร้อยละ 

(บี) “เอฟ . โอ . บี” เป็นมูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้า และ 

(ซี) “วี . เอ็น . เอ็ม” เป็นมูลค่า ซี . ไอ . เอฟ ( ต้นทุน 
ค่ า ป ร ะ กั น ภั ย  แ ล ะ ค่ า ร ะ ว า ง บ ร ร ทุ ก  )  
ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่ง 

(1) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ
ที่ได้ส่งเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเหล่าน้ัน หรือ 

 
(2) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ

ที่ได้ส่งเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ผลิตในดินแดนของภาคีที่มี
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่งวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดน้ันถูก
ส่งให้แก่ผู้ผลิตสินค้า 
 
 
2. ภาคผนวก 4.1 อาจกําหนดว่ามูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้
ถิ่นกําเนิดซึ่งผลิตในประเทศกําลังพัฒนาและสถานที่กําลัง
พัฒนา อาจนํามาใช้ในการคํานวณ อาร์ . วี . ซี สําหรับ
เฉพาะสินค้าบาง รายการ ในกรณีดังกล่าว มูลค่าของ
วัตถุดิบเหล่าน้ัน โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้าที่ไม่มากกว่าสัดส่วนที่อนุญาตให้มีได้สูงสุด ตามท่ีระบุ
ไว้ใน หัวหมายเหตุ ตามภาคผนวก 4.1 สําหรับสินค้า
เหล่าน้ัน จะต้องแยกจาก วี . เอ็น . เอ็ม เพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ของวรรค 1 ก่อนการมีผลใช้บังคับของความตกลง
น้ีคู่ภาคีจะต้องกําหนดรายช่ือประเทศและสถานที่ที่ถือว่า
เป็นประเทศกําลังพัฒนาและสถานท่ีกําลังพัฒนาเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ของวรรคน้ี คู่ภาคีจะต้องทบทวนและแก้ไข
รายช่ือน้ีโดยคํานึงถึงพัฒนาการระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง
และกําหนดวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวใด ๆ จะมีผลใช้บังคับ 
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Committee on Rules of Origin established in 
Article 415, review and modify this list in the light 
of relevant international developments, and 
determine the date on which any such 
modifications shall take effect. This Paragraph 
shall expire 20 years after the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
3.  Packaging materials and containers in which 
goods are packaged for retail sale, if classified 
with those goods, shall be taken into account as 
originating or non-originating materials, as the 
case may be, in calculating the regional value 
content.  
 
4.  Packaging materials and containers in which 
goods are packaged for shipment shall be 
disregarded in calculating the regional value 
content. 

โดยผ่าน คณะกรรมการว่าด้วยกฎของถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่ง
จัดต้ังขึ้นในข้อ 415 ให้วรรคน้ีสิ้นสุดลงเมื่อครบ 20 ปี
หลังจากวันที่มีผลใช้บังคับของความตกลงนี้ 
 
 
 
 
 
3. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้าน้ัน 
ให้นํามาพิจารณาเป็นวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือวัตถุดิบที่
ไม่ได้ถิ่นกําเนิดแล้วแต่กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค 
 
 
4 . วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า เพ่ือ
การขนส่ง ไม่ให้นํามาพิจารณาในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค 

ARTICLE 404 
Calculation of Values 

 
1.  For the purposes of this Chapter, the FOB 
value of particular goods is to be determined 
under Articles 1 to 8, Article 15 and the 
corresponding interpretative notes of the 
WTO Customs Valuation Agreement, as 
adjusted to exclude any costs, charges, or 
expenses incurred for transportation, 
insurance, and related services incidental to 
the international shipment of the 
merchandise from the country of exportation 
to the port or place of importation.  
 
2.  For the purposes of determining whether a 
material acquired in the territory of a Party is 

ข้อ 404 
การคํานวณมลูคา่ 

 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี มูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้า จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมาย
เหตุการตีความที่เก่ียวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่า
ด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มีการปรับให้แยก
ออกจากต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า 
 
 
 
 
2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการกําหนดว่าวัตถุดิบที่ได้มาใน
ดินแดนของภาคีมีถิ่นกําเนิดหรือไม่ มูลค่า เอฟ . โอ . บี 
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originating, FOB value for that material shall 
be taken to mean the value of the material, 
determined in accordance with Articles 1 to 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO Customs 
Valuation Agreement, with such reasonable 
modifications as may be required to reflect 
the fact that the material was not imported.  
 
3.  For the purposes of this Chapter, the CIF 
value of non-originating materials is to  
be determined under Articles 1 to 8, Article 
15, and the corresponding interpretative  
notes of the WTO Customs Valuation 
Agreement, as adjusted to include any costs,  
charges, or expenses incurred for 
transportation, insurance, and related services  
incidental to the international shipment of 
the goods from the country of exportation  
to the port or place of importation. 

สําหรับวัตถุดิบน้ัน ให้หมายถึงมูลค่าของวัตถุดิบที่กําหนด
ตามข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่
เก่ียวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร โดยมีการแก้ไขที่สมเหตุสมผลดังกล่าวตาม
ความจําเป็นเพ่ือแสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุดิบน้ันไม่ได้มี
การนําเข้า 
 
 
 
3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี มูลค่า ซี . ไอ . เอฟ ของ
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8 
ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่เก่ียวข้อง ของความตก
ลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มี
การปรับให้รวมต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า 

ARTICLE 405 
Recording of Costs 

 
For the purposes of this Chapter all costs shall 
be recorded and maintained in accordance with 
the generally accepted accounting principles 
applicable in the territory of the Party in which 
the goods are produced or manufactured. 

ข้อ 405 
การบนัทกึตน้ทนุ 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ต้นทุนทั้งหมดจะต้องได้รับ
การบันทึกและรักษาโดยเป็นไปตามหลักการทางบัญชีอัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปที่ใช้ในดินแดนของภาคีซึ่งสินค้าน้ันมีการ
ผลิตขึ้น 

ARTICLE 406 
Consignment 

 
Goods shall not be considered to be 
originating if they undergo subsequent 
production or any other operation outside the 
territories of the Parties, other than operations 
necessary to preserve them in good condition 

ข้อ 406 
การตราส่ง 

 
สินค้าจะต้องไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิด หากสินค้าดังกล่าวผ่าน
การผลิตในภายหลังหรือการดําเนินการอ่ืนใดนอกดินแดน
ของคู่ภาคี นอกเหนือจากการดําเนินการที่จําเป็นในการ
รักษาสินค้าน้ันให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือเพ่ือขนส่งไปยังดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่าสินค้าน้ันมิได้มีการค้า
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or to transport them to the territory of the 
other Party, provided that the goods are not 
traded or used outside the territories of the 
Parties. 

หรือใช้นอกดินแดนของคู่ภาคี 

ARTICLE 407 
Registration of Exporters 

 
1.  Subject to Article 409, the exporting Party 
shall require that, on receipt of an application 
to register as an exporter of originating goods, 
an authorised body referred to in Annex 4.2 
(Certificate of Origin Requirements) shall, 
within 60 days of receipt of that application, 
conduct and conclude such examinations of 
documentation and facilities as it considers 
necessary to establish that the particular 
goods nominated in the application satisfy the 
requirements of Article 402.  
 
2.  Subject to Article 409, the exporting Party 
shall require that, where an authorised body, 
after conducting examinations in accordance 
with Paragraph 1, is satisfied that the 
particular goods satisfy the requirements of 
Article 402, the authorised body shall register 
the applicant as an exporter of originating 
goods in respect of those particular goods, 
and shall so notify the exporter within ten 
working days.  
 
3.  The exporting Party shall require that, 
where an authorised body, after conducting 
examinations in accordance with Paragraph 1, 
is not satisfied that the particular goods satisfy 
the requirements of Article 402, the 
authorised body shall not register the 

ข้อ 407 
การจดทะเบียนผูส้่งออก 

 
1. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 409 เมื่อได้รับคําขอจดทะเบียนเป็นผู้
ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า
หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 
( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) จะต้อง
ดําเนินการและเสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวตามที่ตนเห็นว่าจําเป็นเพ่ือกําหนดว่า
สินค้าที่อยู่ในคําร้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 402 
ภายใน 60 วันที่ได้รับคําร้องขอน้ัน 
 
 
 
 
2. โดยข้ึนอยู่กับข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ใน
กรณีที่หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจพบว่าสินค้าน้ันเป็นไป
ตามข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจจะต้องจดทะเบียนผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และจะต้องแจ้งผู้
ส่งออกให้ทราบภายในสิบ วันทําการ 
 
 
 
 
3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้าน้ันเป็นไปตามข้อกําหนด
ของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการตรวจสอบโดย
เป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องไม่
จดทะเบียนผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดใน
ส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และจะต้องแจ้งผู้ส่งออกให้
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applicant as an exporter of originating goods 
in respect of those particular goods, and shall 
so notify the exporter within ten working days.  
 
4.  The exporting Party shall require that a 
registered exporter must, as expeditiously as 
possible, notify the authorised body with 
which it is registered if a significant change 
occurs in the basis for the registration of 
particular goods.  
 
5.  The exporting Party shall require that, on 
receipt of advice referred to in Paragraph 4, 
the authorised body shall, as expeditiously as 
possible, conduct such examinations of 
documentation and facilities as it considers 
necessary to assess whether the registered 
goods still satisfy the requirements of Article 
402. 
 
6.  Where an authorised body, after 
conducting examinations in accordance with 
Paragraph 5, is satisfied that the registered 
goods satisfy the requirements of Article 402, 
it shall so notify the registered exporter within 
ten working days that the registration of the 
goods shall continue on the basis of the 
relevant changes.  
 
7.  The exporting Party shall require that an 
authorised body referred to in Annex 4.2 
(Certificate of Origin Requirements) may, at 
any other time not specified, conduct such 
examinations of documentation and facilities 
as it considers necessary to ensure that 
registered goods still satisfy the requirements 

ทราบภายในสิบวันทําการ 
 
 
 
4. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าผู้ส่งออกจดทะเบียนต้อง
แจ้งหน่วยงานท่ีได้รับมอบอํานาจซึ่งตนได้จดทะเบียนไว้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญเกิดขึ้นจากมูลฐานในการจดทะเบียนสินค้า 
 
 
 
5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าเมื่อได้รับคําแนะนําที่
กล่าวถึงในวรรค 4 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวตามท่ีตนเห็นว่าจําเป็นในการประเมินสินค้าจด
ทะเบียนว่ายังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 หรือไม่ 
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
 
 
6. ในกรณีที่หน่วยงานท่ีได้รับมอบอํานาจ หลังจาก
ดําเนินการตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 พบว่าสินค้าจด
ทะเบียนเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 จะต้องแจ้งให้ผู้
ส่งออกจดทะเบียนทราบภายในสิบวันทําการว่าการจด
ทะเบียนสินค้าจะต้องดําเนินต่อไปบนมูลฐานของการ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
7. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ณ เวลาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ อาจ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวตามท่ีตนเห็นว่าจําเป็น เพ่ือทําให้มั่นใจว่า สินค้าจด
ทะเบียนยังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 40 
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of Article 402.  
 
8.  The exporting Party shall require that, 
where an authorised body, after conducting 
examinations in accordance with Paragraphs 5 
or 7, or for any other reason, is not satisfied 
that registered goods satisfy the requirements 
of Article 402, the authorised body shall de-
register the registered exporter as an exporter 
of originating goods in respect of those goods, 
and within ten working days shall so notify:  

(a)  the exporter;  
(b)  all other authorised bodies referred 

to in Annex 4.2 (Certificate of Origin 
Requirements), in the territory of the 
exporting Party; and   

(c)  the customs administration in the 
territory of the importing Party. 

 
 
8. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้าจดทะเบียนน้ันเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 หรือ 7 หรือโดยเหตุผล
อ่ืนใด หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องเพิกถอนการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกจดทะเบียนจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และภายในสิบวัน
ทําการจะต้องแจ้ง 
 

( เอ ) ผู้ส่งออก 
( บี ) หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจอ่ืนทั้งหมดที่

กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในดินแดนของภาคีผู้ส่งออก และ 

 
( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 408 
Certification of Origin 

 
1.  Subject to Article 409, the exporting Party 
shall ensure that a registered exporter has the 
opportunity to apply to an authorised body 
referred to in Annex 4.2 (Certificate of Origin 
Requirements) for a Certificate of Origin in 
respect of a single shipment of registered 
goods.  
 
2.  Subject to Article 409, on receipt of an 
application referred to in Paragraph 1, an 
authorised body shall issue a Certificate of 
Origin in relation to the registered goods that 
are the subject of that application, provided 
that:   

(a)  no significant change has occurred in 

ข้อ 408 
หนังสือรบัรองถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความ
แน่ใจว่าผู้ส่งออกที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีโอกาสท่ีจะย่ืนคํา
ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้จากหน่วยงานที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก 
4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) โดยใช้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 1 ฉบับต่อการส่งออก 1 ครั้ง
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียน 
 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 409 หน่วยงานที่มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อได้รับคําขอตามวรรค 1 
ข้างต้นจะต้องออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามคําขอ
ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี 
 
 

( เอ ) เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพ้ืนฐานของ
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the basis for the registration of those goods; 
or   

(b)  if a significant change has occurred in 
the basis for the registration of those goods, 
the authorised body is satisfied that the goods 
meet the requirements of Article 402.  

 
3.  An authorised body shall not issue a 
Certificate of Origin:   
 
 

(a)  for goods that are not registered 
goods; or 

(b)  where the circumstances set out in 
Paragraph 2 are not met.   

 
4.  The exporting Party shall require that an 
application for a Certificate of Origin and a 
Certificate of Origin must meet the 
requirements set out in Annex 4.2 (Certificate 
of Origin Requirements).  
 
5.  The exporting Party shall require that a 
Certificate of Origin may be revoked by notice 
in writing.  A revoked Certificate of Origin shall 
have no force from the date specified in that 
notice.  
 
6.  The exporting Party shall require that a 
copy of a notice revoking a Certificate of 
Origin shall be forwarded to the applicant for 
the Certificate of Origin and to the importing 
Party, immediately upon the issue of that 
notice. 
 
 

การจดทะเบียนสินค้า หรือ 
 
( บี ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพ้ืนฐานการจด

ทะเบียนสินค้า แต่หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าเห็นว่าสินค้ายังคงมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 
402 

 
3. หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
จะไม่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินค้า ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 
 

( เอ ) สินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ 
 
( บี ) สินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 2 ข้างต้น 
 
 

4. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าคําขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้อง
ถูกต้องตามข้อกําหนดในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) 

 
 

5. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าการยกเลิกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าจะดําเนินการได้โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะใช้ไม่ได้
นับต้ังแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งขอยกเลิก 
 
 
6. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องส่งสําเนาหนังสือที่แจ้งยกเลิกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไปให้ผู้ที่ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าและภาคีผู้นําเข้าทันทีที่ออกหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 
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ARTICLE 409 
Exporter Sanctions 

 
1.  The exporting Party shall ensure that 
adequate sanctions are imposed where an 
exporter:   

(a)  secures registration as an exporter of 
originating goods, or obtains a Certificate of 
Origin, on the basis of a statement that is false or 
misleading in any particular, including a 
statement that is false or misleading due to 
omission;  

(b)  falsifies a Certificate of Origin;  
(c)  fails to notify an authorised body of 

significant changes in accordance with Article 407 
(4); or  

(d)  commits any other offence in an effort 
to secure registration as an exporter of originating 
goods or to obtain a Certificate of Origin.  

 
2.  In respect of an exporter referred to in 
paragraph 1, or in respect of a person who, 
consistent with the principles set out in the WTO 
Customs Valuation Agreement,2 is related to such 
an exporter, sanctions imposed may include:  

(a)  de-registration in respect of some or all 
registered goods for a particular period; and  

(b)  refusal to consider an application for 
registration as an exporter of originating goods or 
for a Certificate of Origin for a particular period.  
                                                                
2  With such modifications as may be required to 
reflect the fact that the Parties to the transaction 
are within the same country. 
 
3.  The exporting Party shall require that, where 

ข้อ 409 
บทลงโทษผูส้ง่ออก 

 
1. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องมีบทลงโทษอย่างเพียงพอต่อผู้
ส่งออกที่กระทําผิดดังน้ี 
 

( เอ ) การแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ทําให้เข้าใจผิด
ในกรณีใดๆ ก็ตามรวมทั้งในกรณีละเลยการแจ้งของผู้ส่งออก
ที่มาขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี
ผู้ส่งออกหรือเป็นผู้ส่งออกที่ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า 

 
( บี ) การปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
( ซี ) ไม่ได้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสําคัญให้กับ

หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ทราบตามข้อ 407(4) หรือ 

( ดี ) การกระทําที่ไม่ถูกต้องเพ่ือพยายามลงทะเบียน
เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคีหรือในการขอรับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

 
2. ในกรณีผู้ส่งออกกระทําผิดตามวรรค 1 ข้างต้น หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ส่งออกดังกล่าวตามความตกลงว่าด้วย
การประเมินราคาศุลกากรภายใต้ดับบลิวทีโอ บทลงโทษมี
ดังน้ี 
 

( เอ ) เพิกถอนการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมด
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

( บี ) ไม่รับพิจารณาคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี หรือขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นระยะเวลาหน่ึง 
                                                                  
โดยการแก้ไขเท่าที่จําเป็น เพ่ือสะท้อนความจริงที่ว่าคู่ภาคีที่
ทําการค้าขายอยู่ในประเทศเดียวกัน 
 
 
3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ทราบ
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sanctions are imposed under Paragraph 1, the 
following are notified within ten working days of 
the decision to impose sanctions:  

(a)  the exporter;  
(b)  all authorised bodies referred to in 

Annex 4.2 (Certificate of Origin requirements) in 
the territory of the exporting Party; and  

(c)  the customs administration in the 
territory of the importing Party. 

ภายใน 10 วันทําการเมื่อได้มีการตัดสินลงโทษ 
 
 

( เอ ) ผู้ส่งออก 
( บี ) หน่วยงานทั้งหมดที่มีอํานาจออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในภาคีผู้ส่งออก และ 

( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 410 
Claim for Preferential Treatment 

 
1. Subject to Article 413, the importing Party shall 
grant preferential tariff treatment to goods 
imported into its territory from the other Party, 
provided that the goods are originating goods, 
the consignment criteria specified in Article 406 
have been met, and the importer claiming 
preferential tariff treatment:  

(a)  has a valid Certificate of Origin or a copy 
thereof relevant to those goods in its possession 
when claiming preferential tariff treatment; and  

(b)  provides a copy of that Certificate of 
Origin if requested by the importing Party.  
 
2.  The importing Party may waive the 
requirement for a Certificate of Origin in certain 
circumstances, in accordance with its laws, 
regulations and policies.  
 
3.  The importing Party shall grant preferential 
tariff treatment to goods imported after the date 
of entry into force of this Agreement and for 
which no preferential tariff treatment was earlier 
applied, if:  

(a)  the claim for preferential tariff treatment 

ข้อ 410 
การขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร 

 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 413 ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นําเข้าจากภาคีผู้ส่งออก 
หากว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผู้ส่งออกและ
เป็นไปตามเกณฑ์การตราส่งที่ระบุในข้อ 406 และผู้นําเข้า
ที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
 
 

( เอ ) มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับที่ยังไม่
หมดอายุหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อขอรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และ 

( บี ) ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าว 
หากภาคีผู้นําเข้าต้องการ 

 
2. ภาคีผู้นําเข้าอาจยกเว้นการใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า โดยข้ึนอยู่กับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบาย
ภายในของภาคีผู้นําเข้า 
 
 
3. ภาคีผู้นําเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้า
นําเข้าภายในหลังวันที่ความตกลงน้ีมีผลบังคับใช้และให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่ยังไม่ได้ขอใช้สิทธิในกรณี
ต่อไปน้ี 
 

( เอ ) เป็นการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
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is made within 12 months from the date of 
payment of customs duties, subject to the laws, 
regulations and policies in the importing Party; 
and  

(b)  the importer provides a copy of a valid 
Certificate of Origin relevant to those goods. 

ภายใน 12 เดือนนับต้ังแต่วันที่ต้องชําระอากรศุลกากรโดย
ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภายในของภาคีผู้
นําเข้า และ 

 
( บี ) ผู้นําเข้าจะต้องย่ืนสําเนาหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้าที่ยังไม่หมดอายุของสินค้าน้ัน 
ARTICLE 411 

Records 
 

1.  Each Party shall require that: 
(a)  a producer, or an exporter must 

maintain, for five years from the date of the 
Certificate of Origin, all records relating to the 
origin of the goods for which preferential tariff 
treatment is claimed in the importing Party, 
including the Certificate of Origin relevant to the 
goods, or a copy thereof; and  

(b)  an importer claiming preferential tariff 
treatment shall maintain, for five years after the 
date of importation of the goods, all records 
relating to the importation of the goods, 
including the Certificate of Origin relevant to the 
goods, or a copy thereof.  
 
2.  The records to be maintained pursuant to this 
Article shall include electronic records.  Any such 
records in electronic form shall be maintained in 
accordance with the laws, regulations and 
policies of the relevant Party. 

ข้อ 411 
การจดัเกบ็ข้อมูล 

 
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีข้อกําหนด ดังน้ี 

( เอ ) ผู้ประกอบการผลิต หรือผู้ส่งออก จะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ได้
ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในภาคีผู้นําเข้าและหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหรือสําเนาของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า 

 
( บี ) ผู้นําเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรต้อง

จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนําเข้าสินค้าที่ขอใช้ใช้สิทธิสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
หรือสําเนาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี 
หลังจากวันนําเข้าสินค้า 

 
 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อน้ีให้รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
นโยบายของภาคีที่จัดเก็บข้อมูล 

ARTICLE 412 
Origin Verification 

 
1.  The importing Party may verify the eligibility 
of goods for preferential tariff treatment in 
accordance with its laws, regulations and policies.  
 

ข้อ 412 
การตรวจสอบถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

 
1. ภาคีผู้นําเข้าอาจตรวจสอบสินค้าว่าจะให้ใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรได้หรือไม่ตามกฎหมาย ระเบียบและ
นโยบายของภาคีผู้นําเข้า 
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2.  Verification of eligibility for preferential tariff 
treatment may include either Party taking the 
following courses of action, in accordance with 
mutually determined procedures:  

(a)  instituting measures to establish the 
validity of the Certificate of Origin;  

(b)  issuing written questionnaires, to be 
completed within a period of 30 days, to 
relevant producers, exporters or importers of 
goods for which preferential tariff treatment was 
claimed in the territory of the importing Party, or 
of the materials used or consumed in the 
production of those goods;  

(c)  requesting the supply of records relating 
to the production, manufacture or export of the 
goods for which preferential tariff treatment was 
claimed in the territory of the importing Party, or 
of the materials used or consumed in the 
production of those goods; and  

(d)  visiting the factory or premises of the 
producer, importer, exporter or any other party in 
the territory of a Party associated with the 
production, import or export of the goods for 
which preferential tariff treatment was claimed in 
the territory of the importing Party, or of the 
materials used or consumed in the production of 
those goods.  
 
3.  The importing Party shall notify the exporting 
Party in writing when it approaches any party 
listed in Sub-paragraph (2)(d) within the territory 
of the exporting Party during an action to verify 
eligibility. 
 
4.  The importing Party shall not visit the factory 
or premises of any party listed in Sub-paragraph 

2. การตรวจสอบสินค้าว่าจะได้รับใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรได้หรือไม่จะดําเนินการโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตามขั้นตอนที่เห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีดังน้ี 

 
( เอ ) การกําหนดวันหมดอายุของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้า 
( บี ) การส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ

ผู้นําเข้าสินค้า ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า เป็นผู้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

 
 
 
( ซี ) การขอข้อมูลการผลิตสินค้าหรือข้อมูลการ

ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า และ 

 
 
( ดี ) การเย่ียมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ผลิต ผู้นํา

เข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆ ในการผลิต การนําเข้า 
หรือการส่งออกสินค้าที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในประเทศภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

 
 
 
 

3. ภาคีผู้นําเข้าจะต้องแจ้งภาคีผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อมีการดําเนินการกับผู้ที่เก่ียวข้องตามวรรคย่อย 2 
( ดี ) ในประเทศภาคีผู้ส่งออก 
 
 
 
4. ภาคีผู้นําเข้าจะไม่เย่ียมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ที่
เก่ียวข้องตามวรรคย่อย 2 ( ดี ) ในประเทศภาคี ผู้ส่งออก
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(2)(d) within the territory of the exporting Party 
without the prior consent of that party.  
 
5.  To the extent allowed by its laws, regulations 
and policies, the exporting Party shall fully 
cooperate in any action to verify eligibility and 
shall require that producers and exporters 
cooperate in any action to verify eligibility.  
 
6.  Action to verify eligibility for preferential tariff 
treatment shall be completed and a decision 
shall be made within 90 days of the 
commencement of such action. Written advice as 
to whether goods are eligible for preferential 
tariff treatment must be provided to all relevant 
parties within 10 days of the decision being 
made. 
 

ข้างต้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากภาคีผู้ส่งออก 
 
 
5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆ เก่ียวกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร และกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบด้วย เท่าที่จะอนุญาตได้โดย
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายของภาคีน้ัน 
 
6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับต้ังแต่วันเริ่มตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ที่
เก่ียวข้องทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน
นับต้ังแต่วันทราบผลการตรวจสอบ 

ARTICLE 413 
Suspension and Denial of Preferential Tariff 

Treatment 
 

1.  Notwithstanding Article 410 (1), the importing 
Party may suspend the application of preferential 
tariff treatment to goods that are the subject of 
origin verification action under Article 412 for the 
duration of that action, or any part thereof.  
 
2.  The importing Party may deny a claim for 
preferential tariff treatment or recover unpaid 
duties where:  

(a)  the goods do or did not meet the 
requirements of this Chapter;   

(b)  the producer, exporter, or importer of 
goods fails or has failed to comply with any of 
the relevant requirements for obtaining 

ข้อ 413 
การระงบัและปฏเิสธการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร 

 
 
1. โดยไม่คํานึงถึงข้อ 410 (1) ภาคีผู้นําเข้าอาจจะระงับ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับถิ่น
กําเนิดสินค้าตามข้อ 412 
 
 
2. ภาคีผู้นําเข้าอาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าหรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่ได้ชําระใน
กรณีต่อไปน้ี 

( เอ ) สินค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
บทน้ี 

( บี ) ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้าสินค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดการขอใช้สิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากร 
หรือ 
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preferential tariff treatment; or  
(c)  action taken under Article 412 failed to 

verify the eligibility of the goods for preferential 
tariff treatment. 

 
( ซี ) เมื่อมีการปฏิบัติตามข้อ 412 แล้วแต่ยังไม่

สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้ามีสิทธิใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร 

ARTICLE 414 
Review and Appeal 

 
The importing Party shall grant the right of 
appeal in matters relating to eligibility for 
preferential tariff treatment to producers, 
exporters or importers of goods traded or to be 
traded between the Parties, in accordance with 
its laws and regulations. 

ข้อ 414 
การทบทวนและอุทธรณ ์

 
ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิการอุทธรณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้า
สินค้าที่ได้ทําการค้าหรือที่จะทําการค้าระหว่างคู่ภาคี โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 415 
Committee on Rules of Origin 

 
1.  For the purposes of the effective and uniform 
implementation of this Chapter, a Committee on 
Rules of Origin (“the Committee”) shall be 
established. The functions of the Committee 
shall include:  

(a)  the monitoring of the implementation 
and administration of the provisions of this 
Chapter;  

(b)  the discussion of any issue that may 
have arisen in the course of implementation, 
including any matters that may have been 
referred to the Committee by the Joint 
Commission;  

(c)  the discussion of any proposed 
modifications of the rules of origin under this 
Chapter; and   

(d)  consultation on issues relating to rules 
of origin and administrative cooperation.  

 
 

ข้อ 415 
คณะกรรมการกฎว่าด้วยถ่ินกาํเนดิสนิคา้ 

 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการมีผลบังคับใช้ของบทน้ีและ
การนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและในแนวทางเดียวกัน 
ให้ จั ด ต้ั งคณะกรรมการกฎ ว่า ด้วยถิ่ น กํ า เ นิดสิ นค้ า 
(“คณะกรรมการ”) ขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังน้ี 
 

( เอ ) ติดตามผลการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการในข้อบทของบทนี้ 

 
( บี ) พิจารณาประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ดํา เ นินงานรวม ท้ั งประ เ ด็น ใดก็ ตามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมการร่วม 

 
 
( ซี ) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด

สินค้าภายใต้บทน้ี และ 
 
( ดี ) ประชุมหารือในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎว่าด้วย

ถิ่นกําเนิดสินค้าและการให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการ 
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2.  The Committee shall be comprised of 
representatives of the Parties. It shall meet at 
least once a year and more often as may be 
mutually determined from time to time between 
the Parties. 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของคู่ภาคี และจะ
ประชุมหารือกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า ตามแต่
ที่คู่ภาคีจะตกลงร่วมกัน 

 

 


