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For the purpose of implementing the Rules of 
Origin for the ASEAN-China Free Trade Area 
(ACFTA), the following operational procedures on 
the issuance and verification of the Certificate of 
Origin (Form E) and other related administrative 
matters shall be followed: 
 

เพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติใหเกิดผลตามกฎวาดวย
ถ่ินกําเนิดสินคาของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 
จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติในการออกและตรวจสอบหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (Form E) ตลอดจนระเบียบ
บริหารงานที่เกี่ยวของ ไวดังตอไปน้ี 
 

 
DEFINITIONS 

Rule 1 
For the purposes of this Attachment: 
 

 
นิยาม 

กฎขอ 1 
เพื่อวัตถุประสงคของเอกสารแนบน้ี 

 
‘Movement Certificate’ means a Certificate of 
Origin (Form E) issued by an intermediate 
exporting Party, based on the original Certificate 
of Origin (Form E) issued by the first exporting 
Party proving the origin status of the products in 
question; 
 
 
‘Customs Authority’ means the competent 
authority that is responsible under the law of a 
Party for the administration of customs laws and 
regulations1; 

 
“หนังสือรับรองในการเคลื่อนยาย” หมายถึง หนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่ออกโดยประเทศภาคี
ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก 
โดยใชขอมูลของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
ตนฉบับที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรกซึ่งได
พิสูจนสถานะของถ่ินกําเนิดของสินคาที่เกี่ยวของแลว 
 
“หนวยงานศุลกากร” หมายถึง หนวยงานผูมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศภาคีในการ
บริหารจัดการกฎหมายและระเบียบขอบังคับทางศุลกากร1 
 
 

                                                
1 Such laws and regulations administered and enforced by the Customs Authority of each Party concerning 
importation, exportation and transit of products as they relate to customs duties, charges or other taxes or 
prohibitions, restrictions and controls with respect to the movement of controlled items across the boundary of the 
Customs Authority of each Party. 
1กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวที่ไดบริหารจัดการและบังคับใชโดยหนวยงานที่มีอํานาจทางศุลกากรของแตละประเทศภาคีที่เกี่ยวของกับการนําเขา 
การสงออกและการสงผานของสินคาซ่ึงเกี่ยวของกับอากรศุลกากร คาภาระผูกพันหรือภาษีอื่นหรือขอหาม ขอจํากัด และการควบคุมที่เกี่ยวกับการเคล่ือนยาย
รายการที่ถูกควบคุมซ่ึงเขามาในเขตแดนของหนวยงานที่มีอํานาจทางศุลกากรของแตละประเทศภาค ี
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‘Exporter’ means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party from where a 
product is exported by such a person; 
 
‘Importer’ means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party into where a 
product is imported by such a person; 
 
‘Issuing Authorities’ means any government 
authority or other entity authorized under the 
domestic laws, regulations and administrative 
rules of a Party to issue a Certificate of Origin 
(Form E). 
 

“ผูสงออก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยูใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งบุคคล หรือนิติบุคคลน้ัน ได
สงออกสินคาจากประเทศน้ัน 
 
“ผูนําเขา” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยูใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลไดนํา
สินคาเขาไปในประเทศน้ัน 
 
“หนวยงานออกหนังสือรับรอง” หมายถึง หนวยงานรัฐ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบอํานาจภายใตกฎหมาย 
กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศ
ของประเทศภาคีใดประเทศภาคีหน่ึง ในการออกหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 

 
 

ISSUING AUTHORITIES 
 

Rule 2 
 
The Certificate of Origin (Form E) shall be issued 
by the Issuing Authorities of the exporting Party. 
 

 
หนวยงานออกหนังสือรับรอง 

 
กฎขอ 2 

 
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองออกโดย
หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคาของประเทศภาคีผูสงออก 
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Rule 3 
 

(a) A Party shall inform all the other Parties 
of the names and addresses of its 
respective Issuing Authorities and shall 
provide specimen signatures and 
specimen of official seals, and correction 
stamps, if any, used by its Issuing 
Authorities. 
 

(b) The above information and specimens 
shall be provided to all the other Parties 
to the Agreement and a copy furnished 
to the ASEAN Secretariat. A Party shall 
promptly inform all the other Parties of 
any changes in names, addresses, or 
official seals in the same manner. 

 

 
กฎขอ 3 

(เอ) ประเทศภาคีจะตองแจงช่ือและที่อยูของหนวยงานที่
มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
ใหประเทศภาคีอื่นทราบ และจะตองใหตัวอยาง
ลายมือช่ือ ตัวอยางตราประทับอยางเปนทางการ 
ตราแกไข (ถามี) ซึ่งใชไดโดยหนวยงานออกหนังสือ
รับรอง 

 
 
(บี)  ประเทศภาคีจะตองจัดสงขอมูลและตัวอยางดังกลาว

ขางตนใหแกประเทศภาคีของความตกลงน้ี และ
จะตองจัดสงสําเนาใหแกสํา นักงานเลขาธิการ
อาเซียน ประเทศภาคีจะตองแจงประเทศภาคีอื่น
ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ที่อยู หรือตรา
ประทับอยางเปนทางการในทํานองเดียวกับขางตน 

 
Rule 4 

 
For the purpose of verifying the conditions for 
preferential treatment, the Issuing Authorities 
shall have the right to call for any supporting 
documentary evidence or to carry out any 
checks considered appropriate. If such right 
cannot be obtained through the existing 
domestic laws, regulations and administrative 
rules, it shall be inserted as a clause in the 
application form referred to in Rules 5 and 6. 

 

 
กฎขอ 4 

 
เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบเงื่อนไขสําหรับการให
สิทธิพิเศษฯ หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคามีสิทธิที่จะเรียกหลักฐานเอกสาร 
หรือดําเนินการตรวจสอบอื่นใดที่พิจารณาเห็นสมควร 
หากกฎหมาย กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหาร
ภายในประเทศที่มีอยู ไมไดใหสิทธิดังกลาวไว สิทธิน้ัน
จะตองกําหนดเปนขอความไวในแบบคําขอใหออกหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา ที่จะกลาวไวในกฎขอ 5 และกฎ
ขอ 6 ตอไป 
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APPLICATIONS 

Rule 5 
 

(a) The exporter and/or the manufacturer of 
the products qualified for preferential 
treatment shall apply in writing to the 
Issuing Authorities requesting for the pre-
exportation verification of the origin of 
the products. The result of the 
verification, subject to review periodically 
or whenever appropriate, shall be 
accepted as the supporting evidence in 
verifying the origin of the said products to 
be exported thereafter. The pre-
verification may not apply to the 
products of which, by their nature, origin 
can be easily verified. 
 

(b) For locally-procured materials, self-
declaration by the final manufacturer 
exporting under the ACFTA shall be used 
as the basis when applying for the 
issuance of the Certificate of Origin (Form E). 

 
การยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

กฎขอ 5 
 
(เอ) ผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติไดรับ

ส ิทธิพ ิเศษฯ จะต อง ยื ่น คําขอตอหนวยงานที ่มี
อํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ให
ตรวจสอบถ่ินกําเนิดของสินคากอนการสงออก ผล
ของการตรวจสอบน้ีใหถือเปนหลักฐานที่ใชในการ
ประกอบในการตรวจสอบถ่ินกําเนิดของสินคา
ดังกลาวภายหลังที่ไดสงออกแลวและอาจมีการ
ทบทวนผลการตรวจสอบเปนครั้งคราวหรือ  เมื่อ
เห็นสมควรก็ได การตรวจสอบกอนการสงออกน้ีจะ  
ไมบัง คับใชกับสินคาซึ่ ง โดยธรรมชาติสามารถ
ตรวจสอบถ่ินกําเนิดสินคาไดโดยงาย 

  
 
 
 
(บี)  สําหรับวัตถุดิบที่จัดหาภายในประเทศและสําแดงเอง

โดยผูผลิตรายสุดทายที่สงออกภายใตความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน-จีน วัตถุดิบดังกลาวจะตองถูกใช
เปนปจจัยในการย่ืนขอออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี)  

 
 

Rule 6 
 
At the time of carrying out the formalities for 
exporting the products under preferential 
treatment, the exporter or his authorised 
representative shall submit a written application 

 
กฎขอ 6 

 
ผูสงออกหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจจะตองย่ืนคําขอให
ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ในขณะ
ดําเนินพิธีการสงออกซึ่งสินคาที่จะไดรับสิทธิพิเศษฯ โดย
ตองแนบเอกสารที่แสดงใหเห็นวาสินคาที่จะสงออกน้ันมี
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for the Certificate of Origin (Form E) together with 
appropriate supporting documents proving that 
the products to be exported qualify for the 
issuance of a Certificate of Origin (Form E). 

คุณสมบัติที่จะออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี 
ใหได ประกอบการพิจารณาดวย 

 

 
PRE-EXPORTATION EXAMINATION 

 
Rule 7 

The Issuing Authorities shall, to the best of their 
competence and ability, carry out proper 
examination of each application for the 
Certificate of Origin (Form E) to ensure that: 
 

(a) The application and the Certificate of 
Origin (Form E) are duly completed in 
accordance with the requirements as 
defined in the overleaf notes of the 
Certificate of Origin (Form E), and signed 
by the authorised signatory; 
 

(b) The origin of the product is in conformity 
with the Rules of Origin for the ACFTA; 

 
 

 
(c) The other statements of the Certificate of 

Origin (Form E) correspond to supporting 
documentary evidence submitted; 

 
 

(d) Description, quantity and weight of 
products, marks and number of packages, 

 
การตรวจสอบกอนการสงออก 

 
กฎขอ 7 

หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคาตองตรวจสอบคําขอใหออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี) ทุกคําขออยางเต็มความสามารถและ
อํานาจหนาที่ เพื่อใหเปนที่เช่ือไดวา 
 
(เอ) คําขอและหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 

ถูกตองครบถวน และเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุ
ไวในดานหลังของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) และไดลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม 

 
 
 
(บี) ถ่ินกําเนิดของสินคาเปนไปตามกฎวาดวยถ่ินกําเนิด

สินคาสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 
 
 
 
(ซี) คําสําแดงอื่นๆ ในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

(ฟอรม อี) สอดคลองกับหลักฐานเอกสารที่ไดย่ืน
ประกอบการพิจารณา 

 
 
(ดี) รายละเอียดของสินคา ปริมาณและนํ้าหนักของสินคา 

เครื่องหมายและเลขหมายของหีบหอ จํานวนและชนิด
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number and kinds of packages, as 
specified, conform to the products to be 
exported; 

(e) Multiple items declared on the same 
Certificate of Origin (Form E) shall be 
allowed subject to the domestic laws, 
regulations and administrative rules of 
the importing Party provided each item 
must qualify separately in its own right2. 

 

ของหีบหอ ซึ่งสําแดงไวถูกตองตรงกับสินคาที่สงออก 
 
 
(อี) จะตองยินยอมใหมีการสําแดงสินคาหลายรายการใน

หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ฉบับ
เดียวกันได ทั้งน้ีเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
คําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศภาคีผูนําเขา 
โดยตองสําแดงคุณสมบัติของสินคาตามสิทธิแตละ
รายการแยกจากกัน2 

 
 

ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN (FORM E) 
Rule 8 

 
(a)  The Certificate of Origin (Form E) must be 

in ISO A4 size paper in conformity to the 
specimen as shown in Attachment C. It 
shall be made in English. 

 
(b) The Certificate of Origin (Form E) shall 

comprise one original and two (2) carbon 
copies of the following colours: 

 
Original - Beige (Pantone color code:727c) 
Duplicate-Light Green (Pantone color  

code: 622c) 
            Triplicate-Light Green (Pantone color 

code: 622c) 
 
(c) Each Certificate of Origin (Form E) shall bear 

 
การออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 

กฎขอ 8 
 

(เอ) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองใช
กระดาษมาตรฐาน ISO A4 ตามตัวอยางที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ ค และตองจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

 
 
(บี)  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตอง

ประกอบดวยตนฉบับหน่ึงฉบับ และสําเนาสองฉบับ 
โดยมีสตีางๆ ดังน้ี 

     ตนฉบับสีนํ้าตาลออน (ระบบสีแพนโทน รหัส: 727ซีc) 
      สําเนาฉบับที่หน่ึงสีเขียวออน (ระบบสีแพนโทน รหัส: 

622ซีc) 
สําเนาฉบับที่สองสีเขียวออน (ระบบสีแพนโทน รหัส: 

622ซีc) 
 

(ซี) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) แตละชุด

                                                
2

 For the  purposes  of Rule 7(e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) 
shall not exceed twenty (20) items 
2  เพ่ือวัตถุประสงคของกฎขอ 7 (อี)  จํานวนรายการที่สําแดงในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) แตละฉบับตองไมเกินยี่สิบ (20) รายการ 
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a reference number separately given by 
each place of office of issuance. 

 
 
(d) The original copy of the Certificate of Origin 

(Form E) shall be forwarded by the exporter 
to the importer for submission to the 
Customs Authority at the port or place of 
importation. The duplicate copy shall be 
retained by the Issuing Authorities in the 
exporting Party. The triplicate copy shall be 
retained by the exporter. 

 
(e)  In cases when a Certificate of Origin (Form 

E) is rejected by the Customs Authority of 
the importing Party, the subject Certificate 
of Origin (Form E) shall be marked 
accordingly in Box 4. 

 
(f) In cases where a Certificate of Origin (Form 

E) is not accepted, as stated in paragraph 
(e), the Customs Authority of the importing 
Party shall consider the clarifications made 
by the Issuing Authorities and assess 
whether or not the Certificate of Origin 
(Form E) can be accepted for the granting 
of the preferential treatment. The 
clarification shall be detailed and 
exhaustive in addressing the grounds for 
denial of preferential treatment raised by 
the importing Party. 

จะตองมีเลขที่อางอิงกํากับอยูโดยแยกเลขที่ตาม
สถานที่หรือสํานักงานที่ออกหนังสือรับรอง 

 
 
(ดี) ผูสงออกจะตองสงตนฉบับของหนังสือรับรองถ่ิน

กําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ไปใหผู นําเขาเพื่อ ย่ืนตอ
หนวยงานศุลกากร ณ ทาเรือหรือสถานที่นําเขา 
สําเนาฉบับที่หน่ึงจะตองเก็บรักษาไวโดยหนวยงานที่มี
อํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาใน
ประเทศภาคีผูสงออก สวนสําเนาฉบับที่สองใหผู
สงออกเปนผูเก็บรักษา 

 
 
(อี) ในกรณีที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ถูก

ปฏิเสธโดยหนวยงานศุลกากรของประเทศผูนําเขา 
เหตุผลของการปฏิเสธหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) ใหทําเครื่องหมายในชองที่ 4 

 
 
(เอฟ)  ในกรณีที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 

ไมไดรับการยอมรับตามที่ระบุไวในวรรค (อี ) 
หนวยงานศุลกากรของประเทศผูนําเขาจะตอง
พิจารณาคําอธิบายของหนวยงานออกหนังสือ
รับรองและประเมินวาควรจะยอมรับหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) เพื่อใหสิทธิ
พิเศษฯ หรือไม คําอธิบายน้ันจะตองมีรายละเอียด
และครบถวนซึ่งเกี่ยวของกับสาเหตุการปฏิเสธการ
ใหสิทธิพิเศษฯ ที ่ถูกยกขึ้นโดยประเทศภาคี 
ผูนําเขา  
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Rule 9 

 
To implement the provisions of Rule 2 of the 
Rules of Origin for the ACFTA, the Certificate of 
Origin (Form E) issued by the final exporting Party 
shall indicate the origin criteria or applicable 
percentage of ACFTA value content in Box 8. 

 
 

 
กฎขอ 9 

 
เพื่อปฏิบัติใหเกิดผลตามกฎขอ 2 ของกฎวาดวยถ่ินกําเนิด
สินคาสําหรับเขตการคาเสรอีาเซียน-จีน หนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี ที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออก
ประเทศสุดทายจะตองระบุเกณฑถ่ินกําเนิดหรือรอยละ
ของมูลคาวัตถุดิบที่เกิดข้ึนในเอซีเอฟทีเอที่ลงในชองที่ 8 
 

 
Rule 10 

 
Neither erasures nor superimposition shall be 
allowed on the Certificate of Origin (Form E). Any 
alteration shall be made by striking out the 
erroneous materials and making any addition 
required. Such alterations shall be approved by 
an official authorised to sign the Certificate of 
Origin (Form E) and certified with official seals or 
correction stamps of the Issuing Authorities. 
Unused spaces shall be crossed out to prevent 
any subsequent addition. 
 

 
กฎขอ 10 

 
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะมีรอยลบ ขีด
ฆา หรือรอยพิมพทับไมได การแกไขใดๆ จะตองใชวิธี
พิมพฆาขอความที่ไมถูกตองออกแลวพิมพขอความที่
ถูกตองใหม การแกไขดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนามหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคา (ฟอรม อี) และรับรองโดยตราประทับอยาง
เปนทางการหรือตราประทับแกไขของหนวยงานที่มี
อํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ชองวาง
ที่ไมไดใชใหขีดเสนปดกั้นเพื่อปองกันการเพิ่มเติมขอความ
ใดๆ ในภายหลัง 
 
 

 
Rule 11 

 
In principle, a Certificate of Origin (Form E) shall 
be issued prior to or at the time of shipment. In 
exceptional cases where the Certificate of Origin 
(Form E) has not been issued by the time of 

 
กฎขอ 11 

 
ในหลักการ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
จะตองออกใหกอนหรือขณะเวลาขนสง ในกรณีพิเศษที่
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ไมไดออกใน
เวลาขนสง หรือไมเกินสาม (3) วัน นับจากวันขนสง หากผู
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shipment or no later than three (3) days from 
the date of shipment, at the request of the 
exporter, the Certificate of Origin (Form E) shall 
be issued retroactively in accordance with the 
domestic laws, regulations and administrative 
rules of the exporting Party within twelve (12) 
months from the date of shipment, in which 
case it is necessary to indicate “ISSUED 
RETROACTIVELY” in Box 13.  In such cases, the 
importer of the product who claims the 
preferential treatment for the product may, 
subject to the domestic laws, regulations 
administrative rules of the importing Party, 
provide the Customs Authority of the importing 
Party with the Certificate of Origin (Form E) 
issued retroactively. 
 

สงออกรองขอ จะตองมีการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี) ยอนหลังใหภายในสิบสอง (12) เดือน 
นับจากวันขนสง โดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศที่สงออก 
และในกรณีดังกลาว ตองระบุวา “ISSUED RETROACTIVELY” 
ในชองที่ 13  ในกรณีดังกลาวผูนําเขาสินคาที่อางสิทธิวา
สินคาไดรับการปฏิบัติพิเศษ อาจจะใหหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ซึ่งออกยอนหลังแกหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู นําเขาได ทั้ง น้ี เปนไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหาร
ภายในประเทศของประเทศภาคีผูนําเขา 
 

 
Rule 12 

 
(a) The Issuing Authorities of the 

intermediate Party within the ACFTA may 
issue a Movement Certificate (MC), if an 
application is made by the exporter 
while the product is passing through the 
territory, provided that:  

 
(i) the importer of the intermediate Party 

and the exporter who applies for the 
MC in the intermediate Party are the 
same; 

 

 
กฎขอ 12 

(เอ)  หนวยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผูสงออก
ซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรกภายใน
เอฟทีเอ อาเซียน-จีนอาจจะออกหนังสือรับรองใน
การเคลื่อนยาย (เอ็มซี) หากวามีการรองขอจากผู
สงออกในขณะที่สินคาผานอาณาเขต โดยมีเงื่อนไขวา 

 
(1) ผูนําเขาของประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชเปน

ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรกและผู
สงออกที่ขอเอ็มซีในประเทศภาคีผูสงออกซึ่ง
มิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก
เปนรายเดียวกัน 
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(ii)  a valid original Certificate of Origin 
(Form E) issued by the first exporting 
Party  is presented; 

 
(iii) information on the MC includes the 

names of the Issuing Authorities of the 
Party which issued the original 
Certificate of Origin (Form E), date of 
issuance and reference number. The 
FOB value shall be the FOB value of 
the products exported from the 
intermediate Party; and 

 
(iv) the total quantity of the products 

covered in the MC does not exceed 
the total quantity of the products 
covered in the original Certificate of 
Origin (Form E). 

 
(b) In the case of China, the MC shall be 

issued by Customs Authority. In the case 
of ASEAN Member States, the MC shall 
be issued by the Issuing Authorities. 

 
(c)  The validity of the MC shall have the 

same end-date as the original Certificate 
of Origin (Form E). 

 
(d)  The product which is to be re-exported 

using MC shall be under control of the 
Customs Authority of the intermediate 
Party. The products shall not undergo 

(2) มีการแสดงตนฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี) ที่ยังมีผลใชบังคับที่ออกโดย
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก 
 

(3) ขอมูลที่อยูในเอ็มซีระบุช่ือของหนวยงาน
ออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีที่ออก
ตนฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) วันที่ออกหนังสือ และหมายเลข
อางอิง ราคาเอฟ.โอ.บี. จะตองเปนราคา
เอฟ.โอ.บี.ของสินคาที่สงออกจากประเทศ
ภาคีผูสงออกซึ่ งมิ ใช เปนประเทศภาคีผู
สงออกประเทศแรก และ 
 

(4) ปริมาณรวมของสินคาที่ระบุในเอ็มซีจะตอง
ไม เกินปริมาณรวมของสินคาที่ระบุใน
ตนฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) 
 
 

(บี)  ในกรณีของจีน เอ็มซีจะตองออกโดยหนวยงาน 
ศุลกากร ในกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนคือ
หนวยงานออกหนังสือรับรอง 

 
 
(ซี)  อายุการใชงานของเอ็มซีจะตองมีวันหมดอายุเดียวกับ

ตนฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)  
 
 
(ดี)  สินคาที่จะตองถูกสงกลับออกไปโดยใชเอ็มซีจะตอง

อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออก
ประเทศแรก สินคาจะตองไมมีการผานกระบวนการ



  เอกสารแนบ ก 

 11

 
OPERATIONAL CERTIFICATION 

PROCEDURES (OCP) FOR THE RULES OF 
ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE 

TRADE AREA 
 

 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

สําหรับกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  

 

any further processing in the 
intermediate Party, except for repacking 
and logistics activities consistent with 
Rule 8 of the Rules of Origin for the 
ACFTA3. 

 
 
(e)  The verification procedure in Rule 18 

shall also apply to the MC. In particular, 
the Customs Authority of the importing 
Party may request simultaneously the 
original exporting Party and the 
intermediate Party to provide information 
regarding the original Certificate of Origin 
(Form E) and the MC respectively, such 
as the first exporter, last exporter, 
reference number, description of the 
products, country of origin and the port 
of discharge, within thirty (30) days from 
the date of receipt of the request as the 
case maybe.  

 

เพิ่มเติมใด ๆ ในประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชเปน
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก เวนแตเพื่อการ
บรรจุหีบหอ กิจกรรมดานโลจิสติกส ซึ่งสอดคลองกับ
กฎขอ 8 ของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาภายใตเขต
การคาเสรี อาเซียน-จีน3 

 
 
 (อี) กระบวนการตรวจสอบในกฎขอ 18 จะตองบังคับใช

กับเอ็มซีดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานศุลกากร
ของประเทศภาคีผูนําเขาอาจจะรองขอใหประเทศ
ภาคีผูสงออกประเทศแรกและประเทศภาคีผูสงออก
ซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรกให
ขอมูลเกีย่วกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
และเอ็มซีตามลําดับ เชน ผูสงออกรายแรก ผูสงออก
รายสุดทาย หมายเลขอางอิง รายละเอียดของสินคา 
ประเทศกําเนิด และทาตรวจปลอยสินคา ภายใน 
(30) สามสิบวันนับจากวันที่ไดรับคํารองขอแลวแต
กรณี 

 

 
Rule 13 

 
In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin (Form E), the exporter may 
apply in writing to the Issuing Authorities which 

 
กฎขอ 13 

 
ในกรณีที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ถูกลัก
ขโมย สูญหาย หรือถูกทําลาย ผูสงออกอาจย่ืนคําขอตอ
หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองที่ออก

                                                
3 The products under control of the Customs Authority of the intermediate Party shall include products that 
remain in free  trade  zones or  locations approved by the said Customs Authority. 
3สินคาภายใตการควบคุมของหนวยงานทางศุลกากรของประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก จะตองรวมถึงสินคาทียั่งคงอยูในเขต
ปลอดอากรหรือสถานที่อื่นใดที่ไดรับรองโดยหนวยงานทางศุลกากรดังกลาว 
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issued it for the certified true copy of the original 
and the triplicate to be made on the basis of the 
export documents in their possession bearing the 
endorsement of the words “CERTIFIED TRUE 
COPY” in Box 12. This copy shall bear the date 
of the original Certificate of Origin (Form E). The 
certified true copy of a Certificate of Origin (Form 
E) shall be issued no later than one (1) year from 
the date of issuance of the original Certificate of 
Origin (Form E) and on condition that the 
exporter provides to the relevant Issuing 
Authorities the triplicate copy or any proof on 
the issuance of the original Certificate of Origin 
(Form E). 

 

หนังสือดังกลาว เพื่อใหรับรองความถูกตองของสําเนา
ตนฉบับและสําเนาฉบับที่สอง โดยตรวจสอบกับเอกสาร
สงออกที่อยูในครอบครอง และใหประทับคํารับรองวา 
“CERTIFIED TRUE COPY”  ในชองที่ 12 สําเนาจะตอง
มีวันที่ที่ออกหนังสือรับรองตนฉบับ (ฟอรม อี)  การรับรอง
ความถูกตองของสําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ใหกระทําไดในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาตนฉบับ(ฟอรม อี) 
และกําหนดเงื่อนไขวาผูสงออกจะตองแสดงสําเนาฉบับที่
สองหรือการพิสูจนอื่นใดวามีการออกตนฉบับหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ตอหนวยงานออก
หนังสือรับรองที่เกี่ยวของ 
 

 
PRESENTATION 

 
Rule 14 

 
The original copy of the Certificate of Origin 
(Form E) shall be submitted to the Customs 
Authority at the time of lodging the import entry 
for the products concerned claiming for 
preferential treatment in accordance with the 
domestic laws, regulations and administrative 
rules of the importing Party. 
 
 

 

การยื่นเรื่อง 
กฎขอ 14 

 
 
ใหย่ืนตนฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
ตอหนวยงานศุลกากร ณ เวลาที่นําเขาสําหรับสินคาที่จะ
ขอรับสิทธิพิเศษฯ โดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศของประเทศ
ภาคีผูนําเขา 
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Rule 15 

 
The Certificate of Origin (Form E) shall remain 
valid and must be submitted to the Customs 
Authority of the importing Party within one (1) 
year from the date of its issuance by the Issuing 
Authority of the exporting Party. 

 
กฎขอ 15 

 
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองยังมีผล
ใชบังคับอยูและจะตองย่ืนตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขาภายในหน่ึง (1) ปนับจากวันที่ออก
โดยหนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออก 

 
 

Rule 16 
 
In the case of consignments of products 
originating in the exporting Party and not 
exceeding US$ 200.00 FOB, the production of a 
Certificate of Origin (Form E) shall be waived and 
the use of simplified declaration by the exporter 
that the products in question have originated in 
the exporting Party shall be accepted. Products 
sent through the post not exceeding US$200.00 
FOB shall also be similarly treated. 
 

 
 

กฎขอ 16 
 

ในกรณีที่มีการสงสินคาที่มี ถ่ินกําเนิดในประเทศภาคีผู
สงออกซึ่งมีราคา เอฟโอบี ไมเกิน 200 ดอลลารสหรัฐ ให
ยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี 
และใหผูสงออกรับรองดวยวิธีการไมยุงยากวาสินคา
ดังกลาวมีถ่ินกําเนิดในประเทศภาคีผูสงออก  และใหใชวิธี
ปฏิบัติทํานองเดียวกันน้ีกับสินคาที่สงทางไปรษณียที่มี
ราคา เอฟโอ บี ไมเกิน 200 ดอลลารสหรัฐ ดวย 
 
 

 
Rule 17 

 
(a) Where the ACFTA origin of the product is 

not in doubt, unsubstantial discrepancies, 
such as tariff classification differences 
between the statements made in the 
Certificate of Origin (Form E) and those 
made in the documents submitted to 
the Customs Authority of the importing 
Party for the purpose of carrying out the 

 
กฎขอ 17 

 
(เอ) ในกรณีไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดสินคาสําหรับ

เขตการคา เสรีอาเซียน-จีน ขอแตกตางที่ ไม ใช
สาระสําคัญ เชน การสําแดงพิกัดศุลกากรแตกตาง
กันระหวางหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
กับเอกสารตางๆ ที่ ย่ืนตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขาเพื่อพิธีการนําเขา กรณีเชนน้ีจะ
ไมมีผลทําใหหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับ
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formalities for importing the products 
shall not ipso-facto invalidate the 
Certificate of Origin (Form E), if it does in 
fact correspond to the products 
submitted. 

 
(b) In cases where the exporting Party and 

importing Party have unsubstantial 
discrepancies as indicated in paragraph 
(a), the products shall be released 
without any delay and subject to 
administrative measures, such as 
imposition of customs duties at the 
higher applied rate or its equivalent 
amount of deposit. Once the 
discrepancies have been resolved, the 
correct ACFTA rate is to be applied and 
any overpaid duty shall be refunded, in 
accordance with the domestic laws, 
regulations and administrative rules of 
the importing Party. 

 
(c) For multiple items declared under the 

same Certificate of Origin (Form E), a 
problem encountered with one of the 
items listed shall not affect or delay the 
granting of preferential treatment and 
customs clearance of the remaining items 
listed in the Certificate of Origin (Form E). 
Rule 18(a)(ii) may be applied to the 
problematic items. 

 

ดังกลาวเสียไป ถาหากขอเท็จจริงสอดคลองถูกตอง
ตรงกับสินคาที่นําเขา 

 
 
 
 
(บี)  ในกรณีที่ประเทศภาคีผูสงออกและประเทศภาคีผู

นําเขามีขอแตกตางที่ไมใชสาระสําคัญตามที่ระบุใน
วรรค (เอ) สินคาจะตองถูกปลอยโดยไมชักชาและอยู
ภายใตมาตรการทางบริหาร เชน การเรียกเก็บอากร
ศุลกากรในอัตราที่เรียกเก็บจริงในอัตราสูงกวาหรือ
ในจํานวนเทากับเงินประกัน เมื่อขอแตกตางน้ันไดรับ
การแกไขแลว ใหนําอัตราอากรภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียน-จีน ที่ถูกตองมาใชและใหคืนอากรที่เรียก
เก็บเกิน โดยใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศของ
ประเทศภาคีผูนําเขา 

 
 
 
 
 
(ซี)  สําหรับสินคาหลายรายการที่สําแดงไวในหนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ฉบับเดียวกัน 
ปญหาที่เกิดข้ึนกับรายการหน่ึงรายการใดที่ไดระบุไว 
จะไมทําใหการใหสิทธิพิเศษฯ และการตรวจปลอย
ทางศุลกากรของรายการที่เหลือซึ่งระบุไวในหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ถูกกระทบหรือทํา
ใหลาชา กฎขอ 18(เอ)(2) อาจนํามาใชกับสินคาที่มี
ปญหา 

 



  เอกสารแนบ ก 

 15

 
OPERATIONAL CERTIFICATION 

PROCEDURES (OCP) FOR THE RULES OF 
ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE 

TRADE AREA 
 

 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

สําหรับกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  

 

 
Rule 18 

 
(a) The Customs Authority of the importing 

Party may request a retroactive check at 
random and/or when it has reasonable 
doubt as to the authenticity of the 
document or as to the accuracy of the 
information regarding the true origin of 
the products in question or of certain 
parts thereof. 

 
 

(i)  The request shall be made in 
writing, accompanied with a copy 
of the Certificate of Origin (Form 
E) and shall specify the reasons 
and any additional information 
suggesting that the particulars 
given on the said Certificate of 
Origin (Form E) may be inaccurate, 
unless the retroactive check is 
requested on a random basis 

 
(ii)  The Customs Authority of the 

importing Party may suspend the 
granting of preferential treatment 
while awaiting the result of 
verification. However, it may 
release the products to the 
importer subject to any 
administrative measures deemed 

 
กฎขอ 18 

 
(เอ) หนวยงานศุลกากรของประเทศผูนําเขาอาจจะรอง

ขอใหมีการตรวจสอบหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา
ยอนหลังโดยการสุม และ / หรือเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยเกี่ยวกับความถูกตองแทจริงของเอกสารหรือ
ถ่ินกําเนิดที่แทจริงของสินคาหรือบางสวนของสินคา
น้ัน 

 

 

 

(1) คํารองขอใหตรวจสอบจะตองทําเปนลาย
ลักษณอักษรพรอมกับสําเนาหนังสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่เกี่ยวของและ
จะตองระบุเหตุผลรวมทั้งขอมูลที่ช้ีแนะไดถึง
ความไมถูกตองของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี) ฉบับน้ัน ยกเวนกรณีการ
ขอใหตรวจสอบยอนหลังโดยการสุม 
 
 
 
 

(2) หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา
จะระงับการใหสิทธิพิเศษฯ ในระหวางที่
กําลังรอฟงผลการตรวจสอบไวเปนการ
ช่ัวคราวกอนก็ได อยางไรก็ตาม หนวยงาน
ศุลกากรอาจปลอยสินคาใหแกผูนําเขาโดย
อยูภายใตมาตรการทางบริหารใดตามที่เห็น
วาจําเปน รวมถึงการเรียกเก็บอากรศุลกากร
ในอัตราที่เรียกเก็บที่สูงกวาหรือในจํานวน
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necessary, including imposition of 
customs duties at the higher 
applied rate or equivalent amount 
of deposit, provided that they are 
not held to be subject to import 
prohibition or restriction and there 
is no suspicion of fraud.  

 
(iii)  The Customs Authority or the 

Issuing Authorities of the exporting 
Party receiving a request for 
retroactive check shall respond to 
the request promptly and reply 
not later than ninety (90) days 
after the receipt of the request. 

 
(b)  If the Customs Authority of the importing 

Party is not satisfied with the outcome of 
the retroactive check, it may, under 
exceptional cases, request for verification 
visits to the exporting Party. 

 
(i)  Prior to the conduct of a 

verification visit pursuant to the 
provisions herein, the Customs 
Authority of the importing Party 
shall notify the competent 
authority of the exporting Party 
with an aim to mutually agree on 
the conditions and means of the 
verification visit. 

 

เทากับเงินประกัน โดยที่สินคาดังกลาว
จะตองไมตกอยูภายใตการหามนําเขาหรือ
การจํากัดการนําเขา และตองไมมีความ
สงสัยเกี่ยวกับการฉอฉล 

 
 
 
 
(3) หนวยงานศุลกากรหรือหนวยงานออก

หนังสือรับรองของประเทศภาคีผูสงออกซึ่ง
ไดรับคํารองขอใหตรวจสอบยอนหลังตอง
ตอบสนองคํารองขอในทันที และตอบไมชา
กวาเกาสิบ (90) วันนับต้ังแตวันที่ไดรับคํา
รองขอ 
 

 
 

(บี)  ในกรณีพิเศษ หากหนวยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู นําเขาไมพอใจผลการตรวจสอบยอนหลัง 
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจรอง
ขอใหมีการเยือนประเทศผูสงออกเพื่อพิสูจนยืนยัน 

 
 

(1) กอนที่จะมีการดําเนินการเยือนประเทศ  
ผูสงออกเพื่อพิสูจนยืนยันตามบทบัญญัติน้ี 
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา
ตองแจงหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศ
ภาคีผูสงออกถึงวัตถุประสงค เพื่อตกลง
รวมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการในการ
เยือนเพื่อพิสูจนยืนยัน 
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(ii)  The verification visit shall be 
conducted not later than sixty 
(60) days after receipt of the 
notification pursuant to sub-
paragraph (b)(i). 

 
 
 

(c)  The verification process, including the 
retroactive check and verification visit, 
shall be carried out and its results 
communicated to the Customs 
Authority and/or the Issuing Authorities 
of the exporting Party within a 
maximum of one hundred and eighty 
(180) days. While awaiting the results of 
the verification visit, sub-paragraph (a)(ii) 
on the suspension of preferential 
treatment  shall be applied. 

 
(d)  The preferential treatment may be 

denied when the exporting Party fails to 
respond to the request to the 
satisfaction of the Customs Authority of 
the importing Party in the course of a 
retroactive check or verification process, 
as the case may be, within the time 
frame for verification under paragraphs 
(a), (b) and (c). 

 
 
 

(2) ใหดําเนินการการเยือนเพื่อพิสูจนยืนยันไมชา
กวาหกสิบ (60) วันหลังจากไดรับการแจง
ภายใตอนุวรรค (บี)(1) 

 
 
 
 
 

(ซี) กระบวนการการพิสูจนยืนยัน รวมถึงการตรวจสอบ
ยอนหลังและการเยือนเพื่อพิสูจนยืนยัน จะตอง
กระทําใหเสร็จสมบูรณและใหแจงผลการตรวจสอบไป
ยังหนวยงานศุลกากร และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจ
ในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาของประเทศ
ภาคีผูสงออกภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกินหน่ึงรอย
แปดสิบ (180) วัน ในขณะที่รอผลการเยือนเพื่อพิสูจน
ยืนยัน ใหใชอนุวรรค (เอ)(2) ในกรณีมีการระงับการ
ใหสิทธิพิเศษฯ 

 
 
 
(ดี) สิทธิพิเศษฯ อาจไดรับการปฏิเสธ เมื่อประเทศภาคีผู

สงออกไมสามารถตอบสนองคํารองขอของหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจนเปนที่พอใจ ใน
ระหวางการตรวจสอบยอนหลังหรือกระบวนการการ
พิสูจนยืนยัน ตามแตกรณี ภายในกรอบระยะเวลา
สําหรับการพิสูจนยืนยันภายใตวรรค (เอ) (บี) และ (ซี) 
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(e) Each Party shall maintain the 
confidentiality of the information and 
documents provided by the other Party 
in the course of verification process. 
Such information and documents shall 
not be used for other purposes, 
including being used as evidence in 
administrative and judicial proceedings, 
without the explicit written permission 
of the Party providing such information. 

(อี) ประเทศภาคีแตละฝายตองรักษาความลับของขอมูล
และเอกสารซึ่งประเทศภาคีอื่นไดใหไวในระหวาง
กระบวนการการพิสูจนยืนยัน ขอมูลและเอกสาร
ดังกลาวตองไมถูกใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น รวมถึงการ
ถูกใชเพื่อเปนหลักฐานในกระบวนการทางบริหาร
และตุลาการ โดยปราศจากการอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดแจงของประเทศภาคีซึ่งให
ขอมูลดังกลาว 

 
 
 
 
 

 
RECORD KEEPING REQUIREMENT 

 
Rule 19 

 
(a) The application for the Certificate of 

Origin (Form E) and all documents 
related to such application shall be 
retained by the Issuing Authorities for not 
less than three (3) years from the date of 
issuance. 

 
(b) Information relating to the validity of the 

Certificate of Origin (Form E) shall be 
furnished upon request by the importing 
Party. 

 
(c) Any information communicated between 

the Parties concerned shall be treated as 

 
ขอกําหนดเก่ียวกับการเก็บบันทึก 

 
กฎขอ 19 

 
(เอ) หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด

สินคา จะตองเก็บรักษาคําขอใหออกหนังสือรบัรอง
ถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี  และเอกสารที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดไวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่ออก
หนังสือรับรอง 

 

 (บี) ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความถูกตองสมบูรณของ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี จะตอง
จัดสงใหแกประเทศภาคีผูนําเขาตามที่ไดรับการรองขอ 

 

(ซี) ขอมูลตางๆ ที่ใชติดตอกันระหวางประเทศภาคีที่
เกี่ยวของ จะตองรักษาไว เปนความลับและจะ
นํามาใชไดเฉพาะเพื่อจุดประสงคของการพิสูจน
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confidential and shall be used for the 
validation of the Certificate of Origin 
(Form E) purposes only. 

 
 
(d) For the purposes of the verification 

process/retroactive check pursuant to 
Rule 18 the producer and/or exporter 
applying for the issuance of a Certificate 
of Origin (Form E) shall, subject to the 
domestic laws, regulations and 
administrative rules of the exporting 
Party, keep its supporting records for 
application for not less than three (3) 
years from the date of issuance of the 
Certificate of Origin (Form E). 

 

ความถูกตองสมบูรณของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคาเทาน้ัน 

 

 

 (ดี) เพื่อวัตถุประสงคของกระบวนการการพิสูจนยืนยัน
หรือการตรวจสอบยอนหลังตามกฎขอ 18 ผูผลิต 
และ/หรือผูสงออกซึ่งไดย่ืนขอหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองเก็บบันทึกสนับสนุน
สําหรับการย่ืนขอหนังสือของตนไมนอยกวาสาม (3) 
ปนับต้ังแตวันออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) ภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และคํา
วินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศของประเทศ
ภาคีผูสงออก 

 

 
SPECIAL CASES 

 
Rule 20 

 
When the destination of the products exported 
to a specified Party is changed, before or after 
their arrival in the Party, the following rules shall 
be observed: 
 
(a) If the products have already been 

submitted to the Customs Authority in 
the specified importing Party, the 
Certificate of Origin (Form E) shall, by a 
written application of the importer, be 

 
กรณีพิเศษ 

 
กฎขอ 20 

 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของสินคาที่
สงออกจากที่ไดระบุไวเดิม กอนหรือหลังจากที่สินคา
ดังกลาวไดมาถึงประเทศภาคีผู นําเขา  ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 

 (เอ)  หากไดสงสินคาดังกลาวแกหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขาที่กําหนดไวแลว ใหหนวยงาน
ศุลกากรดังกลาวยอมรับผลของเหตุการณที่เกิดข้ึน
ดังกลาว ใหหนวยงานศุลกากรเก็บตนฉบับและสง
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endorsed to address the situation. The 
original shall be kept by the Customs 
Authority and the photocopy of the 
Certificate of Origin (Form E) shall be 
provided to the importer. 

 
(b) If the changing of destination occurs 

during transportation to the importing 
Party as specified in the Certificate of 
Origin (Form E), the exporter shall apply 
in writing, accompanied with the issued 
Certificate of Origin (Form E), for the new 
issuance of the Certificate of Origin  
(Form E). 

 

สําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
คืนแกผูนําเขาเมื่อมีคําขอเปนหนังสือโดยผูนําเขา   

 
 
 
 
(บี)    หากการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางดังกลาว

เกิดขึ้นในระหวางการขนสงไปยังประเทศภาคี 
ผูนําเขาตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา (ฟอรม อี) ใหผูสงออกทําคําขอเปนหนังสือ
พรอมกับแนบหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
(ฟอรม อี) เพื่อใหออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินคาฉบับใหม 

 

Rule 21 
 
For the purpose of implementing Rule 8(c) of the 
Rules of Origin for the ACFTA, where 
transportation is effected through the territory of 
one or more non-ACFTA Parties, the following 
shall be submitted to the Customs Authority of 
the importing Party: 
 
(a)    A through Bill of Lading issued in the 

exporting Party; 
 
(b)    A Certificate of Origin (Form E) issued by 

the relevant Issuing Authorities of the 
exporting Party; 

 
(c)    A copy of the original commercial invoice in 

กฎขอ 21 
 

เพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติใหเกิดผลตามกฎขอ 8 (ซี) 
ของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาอาเซียน-จีน ในกรณีที่มีการ
ขนสงสินคาผานอาณาเขตของกลุมประเทศที่ไมใชภาคี
ของเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ต้ังแตหน่ึงประเทศข้ึนไป 
ผูนําเขาจะตองนําเอกสารตอไปน้ีมาย่ืนแสดงตอหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 
 
(เอ) ใบตราสงออกสินคาชนิดผานประเทศอื่น (Through  

Bill of Lading) ซึ่งออกโดยประเทศภาคีผูสงออก 
 
(บี)  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่ออกให

โดยหนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองที่
เกี่ยวของของประเทศภาคีผูสงออก 

 
(ซี)  สําเนาของบัญชีราคาสินคาของสินคาน้ัน และ 
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respect of the product; and 
 
(d)   Supporting documents in evidence that the 

requirements of Rule 8(c) sub-paragraphs 
(i),(ii) and (iii) of the Rules of Origin for the 
ACFTA are being complied with. 

 

 
 
(ดี)  เอกสารประกอบอื่นๆ เปนหลักฐานสนับสนุนวาได  

ปฏิบัติถูกตองตามขอ 8(ซี) วรรค(1) (2) และ (3) 
ของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาอาเซียน-จีน 

 

 
 

Rule 22 
 
(a)  Products sent from an exporting Party for 
exhibition in another Party and sold during or 
after the exhibition into a Party shall benefit 
from the ASEAN-China preferential treatment on 
the condition that the products meet the 
requirements of the Rules of Origin for the 
ACFTA provided it is shown to the satisfaction of 
the Customs Authority of the importing Party 
that: 
 
 

(i) an exporter has dispatched those 
products from the territory of the 
exporting Party to another Party 
where the exhibition is held and 
has exhibited them there; 

 
(ii) the exporter has sold the  

products or transferred them to a 
consignee in the importing Party; 
and 

(iii) the products have been 

 
กฎขอ 22 

 
(เอ) สินคาที่สงจากประเทศภาคีผูสงออกเพื่อใชในงาน

แสดงสินคาประเทศภาคีอื่น และไดขายไปในระหวาง
หรือภายหลังจากงานแสดงสินคาไดสิ้นสุดลง เพื่อ
นํามายังประเทศภาคี ใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร อาเซียน-จีน ดวย  ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขวา
สินคาดังกลาวตองมีคุณสมบัติถูกตองตามขอกําหนด
ของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาอาเซียน-จีน และตอง
แสดงให เปนที่พอใจของหนวยงานศุลกากรใน
ประเทศภาคีผูนําเขาวา 

 
 

(1) ผูสงออกไดสงสินคาเหลาน้ันจากอาณาเขต
ของประเทศภาคีผูสงออกไปยังประเทศภาคี
หน่ึงที่จัดงานแสดงสินคาและไดต้ังแสดงใน
งานดังกลาว 

 
 
(2) ผูสงออกไดขายหรือโอนสินคาน้ันใหแกผูรับ

สินคาในประเทศภาคีผูนําเขา และ 
 
 
(3) สินคา น้ันไดสงมอบไปยังประเทศภาคีผู
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consigned during the exhibition or 
immediately thereafter to the 
importing Party in the state in 
which they were sent for 
exhibition. 

 
(b) For purposes of implementing the above 

provisions, the Certificate of Origin (Form 
E) must be submitted to the Customs 
Authority of the importing Party. The 
name and address of the exhibition must 
be indicated, a certificate issued by the 
Issuing Authorities of the Party where the 
exhibition took place together with 
supporting documents prescribed in Rule 
21(d) may be required. 

 
 
 
(c) Paragraph (a) shall apply to any trade, 

agricultural or crafts exhibition, fair or 
similar show or display in shops or 
business premises with the view to the 
sale of foreign products and where the 
products remain under customs control 
during the exhibition. 

 

นําเขา ระหวางงานแสดงสินคาหรือในทันที
ภายหลั งจากงานไดสิ้ นสุ ดลง ในสภาพ
เดียวกับเมื่อตอนถูกสงไปเพื่อใชในงานแสดง
สินคา 

 
 

(บี )  เพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติให เกิดผลตาม
บทบัญญัติขางตน  ผูนําเขาตองย่ืนหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขา โดยตองระบุช่ือและสถานที่จัด
งานแสดงสินคาดวย และเพื่อเปนหลักฐานในการ
พิสูจนลักษณะสินคาและสภาพของสินคาทีเ่ปนอยูใน
ขณะที่แสดงในงานแสดงสินคา อาจตองนําหนังสือ
รับรองที่ออกใหโดยหนวยราชการที่เกี่ยวของของ
ประเทศที่จัดงานแสดงสินคาและเอกสารประกอบ
อื่นๆ ตามที่ระบุไวในกฎขอ 21 (ดี) แนบประกอบ   
การพิจารณาดวย 

 
 
(ซี)  ใหนําความในวรรค (เอ) มาใชบังคับกับงานแสดง

สินคา งานแสดงดานการเกษตรกรรมหรือหัตถกรรม
หรืองานแสดงอื่นใดที่คลายคลึงกันที่จัดใหมีข้ึนใน
รานจําหนายสินคาหรือธุรกิจสถาน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อจําหนายสินคาของตางประเทศและสินคาน้ันอยู
ในอารักขาของเจาหนาที่ศุลกากรในระหวางการ
แสดง 

 

 
Rule 23 

The Customs Authority of the importing Party 
shall accept a Certificate of Origin (Form E) in 
cases where the sales invoice is issued either by 

 
กฎขอ 23 

ใหหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขายอมรับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ในกรณีที่มีการ
ออกบัญชีราคาสินคาไมวาจะออกโดยบริษัทซึ่งต้ังอยูใน
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a company located in a third country or by an 
ACFTA exporter for the account of the said 
company, provided that the product meets the 
requirements of the Rules of Origin for the 
ACFTA.  The third party invoice number should 
be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin 
(Form E), the exporter and consignee must be 
located in the Parties and the copy of the third 
party invoice shall be attached to the Certificate 
of Origin (Form E) when presenting to the 
Customs Authority of the importing Party. 
 

ประเทศที่สามหรือโดยผูสงออกภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียน-จีน ที่กระทําการเพื่อบริษัทดังกลาว โดยสินคา
ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ควรระบุเลขที่บัญชี
ราคาสินคาของประเทศที่สามในชองที่ 10 ของหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ผูสงออกและผูรับมอบ
สินคาตองมีที่ต้ังในกลุมประเทศภาคีและใหแนบสําเนา
บัญชีราคาสินคาของประเทศภาคีที่สามไปพรอมกับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ในขณะที่ย่ืนตอ
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 
 

ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS 
 

Rule 24 
 
(a) When it is suspected that fraudulent acts 

in connection with the Certificate of 
Origin (Form E) have been committed, 
the Government authorities concerned 
shall co-operate in the action to be 
taken in the territory of the respective 
Party against the persons involved. 

 
(b) Each Party shall be responsible for 

providing legal sanctions for fraudulent 
acts related to the Certificate of Origin 
(Form E) in accordance with its domestic 
laws, regulations and administrative rules. 

 
 

การดําเนินการเพ่ือตอบโตการกระทําท่ีเปนการฉอฉล 
 

กฎขอ 24 
 
(เอ) เมื่อมีขอสงสัยวาไดมีการกระทําอันเปนการฉอฉลที่

เกี่ยวของกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) 
เกิดข้ึน หนวยราชการที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันใน
การดําเนินการตอผูที่มีสวนรวมในการกระทําน้ัน
ภายในประเทศของตน 

 
 
(บี)  ประเทศภาคีแตละประเทศจะตองกําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายตอการกระทําอันเปนการฉอฉลที่
เกี่ยวเน่ืองกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (ฟอรม อ)ี 
โดยใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ และคํา
วินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศของตน 
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OPERATIONAL CERTIFICATION 

PROCEDURES (OCP) FOR THE RULES OF 
ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE 

TRADE AREA 
 

 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

สําหรับกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  

 

 
Rule 25 

 
In the case of a dispute concerning origin 
determination, classification or products or other 
matters, the Government authorities concerned 
in the importing and exporting Parties shall 
consult each other with a view to resolving the 
dispute, and the result shall be reported to the 
other Parties for information. 
 

 
กฎขอ 25 

 
ในกรณีที่เกิดการโตแยงเกี่ยวกับการพิจารณาถ่ินกําเนิด
สินคา การจําแนกประเภทพิกัดของสินคาหรือเรื่องอื่นๆ 
หนวยราชการที่เกี่ยวของทั้งในกลุมประเทศภาคีผูนําเขา
และสงออกจะตองปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อหาทาง
แกไขขอโตแยง และตองแจงผลของการโตแยงใหกลุม
ประเทศภาคีอื่นทราบดวย 

 
 

 


