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เอกสารแนบท้าย 1
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
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For the purposes of implementing Annex 3,
the following operational procedures on the
issuance of a Certificate of Origin,
verification of origin and other related
administrative matters shall be observed:

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการปฏิบัติตามภาคผนวก 3 ให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การออกหนั ง สื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า การตรวจพิสูจน์ถิ่นกําเนิดสินค้า
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้

DEFINITIONS
Rule 1
For the purposes of this Appendix:

คํานิยาม
กฎข้อ 1
เพื่อความมุ่งประสงค์ของเอกสารแนบนี้

back-to-back Certificate of Origin means a
Certificate of Origin issued by an
intermediate exporting Party based on the
Certificate of Origin issued by the first
exporting Party;

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า แบ้ค ทู แบ้ค หมายถึง
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศภาคี
ผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก
โดยใช้ข้อมูลของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออก
โดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก

customs authority means the competent
authority that is responsible under the law of
a Party for the administration of customs laws
and regulations;1

หน่วยงานทางศุลกากร หมายถึง หน่วยงานผู้มีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศภาคีในการ
บริ ห ารจั ด การกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ทาง
ศุลกากร 1
ผู้ส่งออก หมายถึง บุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีที่ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ได้ส่งออกสินค้าจากประเทศนั้น

exporter means a natural or juridical person
located in the territory of a Party from where
a good is exported by such a person;
importer means a natural or juridical person
located in the territory of a Party into where a
good is imported by such a person; and

ผู้นําเข้า หมายถึง บุคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในอาณาเขต
ของประเทศภาคี ซึ่ ง บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ได้ นํ า

1

Such laws and regulations administered and enforced by the customs authority of each Party concerning the
importation, exportation and transit of goods as they relate to customs duties, charges and 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.
1

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าวที่ดูแลและบังคับใช้โดยหน่วยงานทางศุลกากรในประเทศภาคีแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการ
นําเข้า การส่งออก และการขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษี หรือข้อห้ามอื่นๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถกู ควบคุมข้ามเขตแดนศุลกากรในประเทศภาคีแต่ละฝ่าย
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สินค้าเข้าไปในประเทศนั้น และ

issuing authority means the competent
authority designated by the government of the
exporting Party to issue a Certificate of
Origin and notified to all the other Parties in
accordance with this Appendix.

หน่ วยงานออกหนัง สื อรับรอง หมายถึ ง หน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายโดยรัฐบาลของประเทศภาคีผู้ส่งออกให้
มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และที่ได้
แจ้งประเทศภาคีอื่นๆ ตามเอกสารแนบนี้

producer means a natural or juridical person
who carries out production as set out in Rule
1of Annex 3 in the territory of a Party.

ผู้ผลิต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทํา
การผลิตตามที่กําหนดไว้ในกฎข้อ 1 ของภาคผนวก 3
ในอาณาเขตของประเทศภาคี

ISSUING AUTHORITIES
Rule 2
1. Each Party shall provide the names,
addresses, specimen signatures and specimen
of official seals of its issuing authorities to all
the other Parties, through the ASEAN
Secretariat.

หน่วยงานออกหนังสือรับรอง
กฎข้อ 2
1. ประเทศภาคี แ ต่ ล ะประเทศจะจั ด ส่ ง รายชื่ อ ที่ อ ยู่
ตั ว อย่ า งลายมื อ ชื่ อ และตั ว อย่ า งตราประทั บ ที่ เ ป็ น
ทางการของหน่วยงานออกหนังสือรับรองให้แก่ประเทศ
ภาคีอื่นทั้งหมด โดยผ่านสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบัญชีดังกล่าวให้แจ้งโดย
วิธีเดียวกันโดยทันที

2. Any Certificate of Origin issued by an
official not included in the said list shall not
be honoured by the customs authority.

2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้
อยู่ในบัญชีข้างต้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ศุลกากร

Rule 3

กฎข้อ 3
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาสถานะถิ่นกําเนิด
หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอหลั ก ฐาน
เอกสารสนับสนุนหรือดําเนินการตรวจสอบตามที่เห็น
เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ภายในประเทศของประเทศภาคีนั้น

For the purposes of determining originating
status, the issuing authorities shall have the
right to request for supporting documentary
evidence or to carry out the check considered
appropriate in accordance with a Party’s
respective domestic laws and regulations.
ISSUANCE OF A CERTIFICATE OF
ORIGIN
Rule 4

การออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า
กฎข้อ 4

1. The producer and/or exporter of the good,
or its authorised representative, shall apply to
the issuing authority, in accordance with the

1. ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกสินค้า หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบอํานาจจะต้องยื่นคําขอต่อหน่วยงานออกหนังสือ
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Party’s domestic laws and regulations,
requesting for pre-exportation examination of
the origin of the good. The result of the
examination, subject to review periodically or
whenever appropriate, shall be accepted as
the supporting evidence in determining the
origin of the said good to be exported
thereafter. The pre-exportation examination
may not apply to the good of which, by its
nature, origin can be easily determined.

รั บ ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ภายในประเทศของประเทศภาคีนั้นเพื่อการตรวจสอบ
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ก่ อ นการส่ ง ออก ให้ ใ ช้ ผ ลของการ
ตรวจสอบซึ่งสามารถมีการทบทวนเป็นครั้งคราวหรือ
เมื่อใดก็ตามตามความเหมาะสม เป็นหลักฐานสนับสนุน
ในการพิ จ ารณาถิ่ น กํ า เนิ ด ของสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วที่ จ ะได้
ส่งออกภายหลัง การตรวจสอบก่อนการส่งออกนี้ไม่ให้ใช้
กับสินค้าซึ่งตามธรรมชาติสามารถกําหนดถิ่นกําเนิดได้
โดยง่าย

2. The producer and/or exporter or its
authorised representative shall apply for a
Certificate of Origin together with
appropriate supporting documents proving
that the good to be exported qualifies for the
issuance of a Certificate of Origin, consistent
with the domestic laws and regulations of the
Party.

2. ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกสินค้าหรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบอํานาจจะต้ องยื่นคําขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าพร้อมแนบเอกสารสนับสนุนเพื่อพิสูจน์ว่า
สินค้าที่จะส่งออกนั้นมีคุณสมบัติที่จะออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดให้ได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับภายในประเทศของประเทศภาคีนั้น

3. The issuing authority shall, to the best of
its competence and ability, carry out proper
examination, in accordance with the domestic
laws and regulations of the Party, upon each
application for a Certification of Origin to
ensure that:

3. หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองจะต้ อ งดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแต่ฉบับ
อย่ า งเหมาะสมด้ ว ยความชํ า นาญและความสามารถ
อย่างดีที่สุดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายใน
ของประเทศภาคี เพื่อให้มั่นใจว่า

(a) the Certificate of Origin is duly completed
and signed by the authorised signatory;

(เอ) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นครบถ้วนสมบูรณ์
และลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
(บี) ถิ่นกําเนิดสินค้านั้นเป็นไปตามภาคผนวก 3

(b) the origin of the good is in conformity
with Annex 3;
(c) other statements in the Certificate of Origin
correspond to supporting documentary
evidence submitted; and

(ซี ) ข้ อ ความอื่ น ๆในหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารสนับสนุนที่ได้ยื่น และ

(d) the description, quantity and weight of the
good, marks and number of packages,
number and kinds of packages, as specified,
conform to the good to be exported.

(ดี ) รายละเอี ย ด ปริ ม าณและน้ํ า หนั ก ของสิ น ค้ า
เครื่องหมายและจํานวนของหีบห่อ จํานวนและชนิดของ
หีบห่อ ตามที่ระบุสอดคล้องกับสินค้าที่จะส่งออก
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4. Multiple items declared on the same
Certificate of Origin, shall be allowed,
provided that each item must qualify
separately in its own right.

4. อนุ ญ าตให้ ส ามารถสํ า แดงสิน ค้ า หลายรายการใน
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกันได้ โดยอยู่
ภายใต้ เ งื่ อ นไขว่ า สิ น ค้ า แต่ ล ะรายการจะต้ อ งได้
คุณสมบัติโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน

Rule 5

กฎข้อ 5
1. หนัง สื อรั บ รองถิ่ นกํ า เนิ ดสิ นค้ า จะต้อ งใช้ ก ระดาษ
ขนาด เอ สี่ และมีรูปแบบตามภาคผนวก 1 ที่แนบท้าย
และอ้ า งถึ ง ตามฟอร์ ม เอ เค โดยต้ อ งจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ

1. A Certificate of Origin shall be on A4 size paper
and shall be in the attached Form [Attachment 1]
and referred to as Form AK. It shall be in the
English language.

2. A Certificate of Origin shall comprise one
original and two (2) copies. The colors of the
original and the copies of a Certificate of Origin
shall be mutually agreed upon by the Parties. For
multiple items declaration, the Parties may use
the attached Form [Attachment 2] as additional
pages to the Certificate of Origin, without
prejudice to the option given to ASEAN Member
States to use the original Certificate of Origin.

2. หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า จะประกอบด้ ว ย
ต้นฉบับหนึ่ง (1) ฉบับและสําเนาสอง (2) ฉบับ โดยให้
ประเทศภาคี ตกลงร่ว มกั น เกี่ ย วกับ สีของต้ น ฉบับ และ
สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ในกรณีที่มีสินค้า
หลายรายการและจําเป็นต้องเพิ่มหน้าต่อของหนังสือ
รั บ รอง ประเทศภาคี อ าจจะใช้ รู ป แบบหน้ า ต่ อ ของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก ๒ ที่แนบ
ท้าย ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทางเลือกให้สามารถใช้
หน้าต่อหนังสือรับรองตามรูปแบบเหมือนต้นฉบับหน้า
แรกได้

3. A Certificate of Origin shall bear a reference
number separately given by each place or office
of issuance. The Certificate of Origin (Form AK)
shall reflect the FOB value in box 9 only when the
Regional Value Content criterion is applied2.

3. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องมีเลขที่อ้างอิง
แยกกั น ตามที่ ใ ห้ ไ ว้ โ ดยสถานที่ ห รื อ สํ า นั ก งานที่ อ อก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม เอ เค) จะต้อง
ระบุมูลค่า FOB ของสินค้าในช่องที่ ๙ เฉพาะกรณีที่
สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกใช้ เ กณฑ์ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า เป็ น เกณฑ์
สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การผลิ ต ในภู มิ ภ าค (Regional Value

2

With respect to Cambodia and Myanmar, the Certificate of Origin (Form AK) issued to and from them shall
reflect the FOB value regardless of the origin criteria for the transition period of two years from the date of
entry-into-force of the amendment of this paragraph.
2

ในการออกหนังสือรับรองฯ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาจะยังคงใช้ระเบียบปฏิบัติเดิมที่จะต้องระบุมูลค่า
FOB ในหนังสือรับ รองฯ ทุก กรณี เนื่อ งจากทั้ง สองประเทศได้ขอเวลาในการปรับ เปลี่ ยนระเบียบปฏิ บัติภายในประเทศ
(Transition period) เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากที่ความตกลงฯ ที่ได้แก้ไขแล้วนี้มีผลใช้บังคับ
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Content: RVC)2
4. The original copy shall be forwarded by the
producer and/or exporter to the importer for
submission to the customs authority of the
importing Party. The duplicate shall be retained
by the issuing authority of the exporting Party.
The triplicate shall be retained by the producer
and/or exporter.

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องส่งต่อ
โดยผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกไปยังผู้นําเข้า เพื่อยื่นต่อ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้า สําเนาฉบับ
ที่ ห นึ่ง จะต้ อ งถู ก เก็ บ รั ก ษาโดยหน่ว ยงานออกหนัง สื อ
รับรองของประเทศภาคีผู้ส่งออก และสําเนาฉบับที่สอง
จะต้องถูกเก็บรักษาโดยผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออก

5. The issuing authority shall endeavour to
periodically provide records of issuance of
Certificates of Origin, including issuing number
and date, producer and/or exporter and
description of goods, to the customs authority of
the importing Party.

5. หน่วยงานออกหนังสือรับรองจะต้องพยายามที่จะ
จั ด ส่ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การออกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด
สินค้าเป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึ ง เลขที่หนังสือ วั นที่ออก
ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออก และรายละเอียดสินค้าให้แก่
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้า

6. In cases where a Certificate of Origin is
rejected by the customs authority of the
importing Party, the subject Certificate of Origin
shall be marked accordingly in box 4 and the
original Certificate of Origin shall be returned to
the issuing authority within a reasonable period
but not exceeding two (2) months. The issuing
authority shall be duly notified of the grounds for
the denial of preferential tariff treatment.

6. กรณี หนังสือ รั บรองถิ่นกํา เนิ ดสินค้ าถูกปฏิ เ สธจาก
หน่ ว ยงานศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู้ นํ า เข้า หนัง สื อ
รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ฉบั บ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งถู ก ทํ า
เครื่องหมายลงในช่องที่ 4 และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าต้นฉบับจะต้องถูกส่งคืนให้หน่วยงานออกหนังสือ
รับรองในระยะเวลาอันควรแต่ต้องไม่เกินสอง (2) เดือน
ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานออกหนังสือรับรองถึงสาเหตุของ
การปฏิเสธการให้การประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร

7. In cases where a Certificate of Origin is not
accepted, as stated in paragraph 6, the customs
authority of the importing Party, as it deems fit,
should accept the clarifications made by the
issuing authority to accept the Certificate of
Origin and reinstate the preferential tariff
treatment. The clarifications should be detailed
and exhaustive in addressing the grounds for
denial of preferential tariff treatment raised by
the importing Party.

7. กรณี ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับตามวรรค 6 หน่วยงานศุล กากรของประเทศ
ภาคีผู้นําเข้าตามที่เห็ นสมควรจะต้องยอมรับคําชี้แจง
จากหน่ ว ยงานที่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองเพื่ อ ให้ ย อมรั บ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับดังกล่าวและให้คืน
การประติ บั ติ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากร คํ า ชี้ แ จงควรมี
รายละเอียดครบถ้วนในการกล่าวถึงสาเหตุที่ประเทศ
ภาคีผู้นําเข้าปฏิเสธการให้การประติบัติพิเศษทางภาษี
ศุลกากร
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Rule 6

กฎข้อ 6

Neither erasures nor superimpositions shall be
allowed on a Certificate of Origin. 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 a Certificate of Origin and
certified by the issuing authority. Unused spaces
shall be crossed out to prevent any subsequent
addition. Alternatively, a new Certificate of
Origin may be issued to replace the erroneous
Certificate of Origin. The Issuing Authority shall
specify the date of issuance of the originally
issued Certificate of Origin in the new Certificate
of Origin.

ไม่อนุญาตให้มีการลบหรือการเพิ่มเติมใดๆ ในหนังสือ
รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขใดๆ
จะต้องทําโดยขีดฆ่าสิ่งที่ผิดพลาดและทําการเพิ่มเติมใดๆ
ที่ จํ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การ
อนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า และรับรองโดยหน่วยงานออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น พื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้น
กั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในภายหลั ง หรื อ
อาจจะออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่มี
ความผิดพลาดได้ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจต้องระบุวันที่
หนังสือรับรองฉบับที่ออกให้ในครั้งแรกในหนังสือรับรอง
ฉบับใหม่ด้วย

Rule 7

กฎข้อ 7
1. เมื่อมีการยื่นเอกสารที่กําหนดแล้ว หนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าจะออกก่อนวันรับบรรทุก หรือ ณ เวลารับ
บรรทุก หรือในทันทีหลังจากนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่า 3
วันทําการนับจากวันรับบรรทุก เมื่อสินค้าส่งออกได้รับ
การพิจารณาแล้วว่ามีถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีตามความหมายในภาคผนวก 3

1. Subject to the submission of all documentary
requirements, a Certificate of Origin shall be
issued prior to or at the time of shipment or soon
thereafter but should not more than three (3)
working days from the declared shipment date
whenever the good to be exported can be
considered to be originating in the territory of
the exporting Party within the meaning of Annex 3.
2. The issuing authority of the intermediate Party
may issue a back‐to‐back Certificate of Origin, if
an application is made by the exporter while the
good is passing through its territory, provided
that:

2. หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองของประเทศภาคี
ระหว่ างกลางอาจออกหนังสือรั บรองถิ่นกําเนิดสินค้ า
แบ้ค ทู แบ้ค หากผู้ส่งออกยื่นคําขอขณะที่สินค้ากําลัง
ผ่านอาณาเขตของประเทศภาคีดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไข
ว่า

(a) a valid original Certificate of Origin is
presented;

(เอ) มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่มีผลใช้ได้มาแสดง

(b) the importer of the intermediate Party and
the exporter who applies for the back‐to‐back
Certificate of Origin in the intermediate Party are
the same; and

(บี) ผู้นําเข้าของประเทศภาคีระหว่างกลางและผู้ส่งออก
ที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า แบ้ค ทู แบ้ค ใน
ประเทศภาคีระหว่างกลางเป็นบุคคลเดียวกัน และ
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(c) verification procedures as set out in Rule 14 is
applied.

(ซี) ใช้กระบวนการพิสูจน์ตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 14

3. Upon request of a Party, the Parties shall
review the provisions of this Rule and the
implementation thereof, and revise it as may be
mutually agreed upon by the Parties.

3. เมื่อได้รับการร้องขอจากประเทศภาคี ประเทศภาคี
สมาชิกจะทบทวนบทบัญญัติของกฎข้อนี้และการปฏิบัติ
ตามกฎข้ อ นี้ และจะต้ อ งแก้ ไ ขกฎข้ อ นี้ ต ามที่ ก ลุ่ ม
ประเทศภาคีอาจเห็นชอบร่วมกัน

4. In exceptional cases where a Certificate of
Origin has not been issued prior to or at the
time of shipment or soon thereafter due to
involuntary errors, omissions or other valid
causes, a Certificate of Origin may be issued
retroactively but no later than one year from
the date of shipment, bearing the words
“ISSUED RETROACTIVELY”.

4. กรณีพิเศษที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ามิได้ออก
ก่อนวันรับบรรทุก หรือ ณ เวลารับบรรทุกหรือในทันที
หลังจากนั้น โดยมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือละ
เว้นโดยมิได้เจตนา หรือเพราะสาเหตุอื่นอันสมเหตุสมผล
ให้สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดย้อนหลังได้แต่
ต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี นั บ จากวั น รั บ บรรทุ ก โดยมี คํ า ว่ า
“ISSUED RETROACTIVELY”

Rule 8

กฎข้อ 8

In the event of theft, loss or destruction of a
Certificate of Origin, the producer and/or
exporter may apply to the issuing authority for a
certified true copy of the original to be made out
on the basis of the export documents in its
possession bearing the endorsement of the
words “CERTIFIED TRUE COPY” in box 12 of a
Certificate of Origin. This copy shall bear the
date of issuance of the original Certificate of
Origin. The certified true copy of a Certificate of
Origin shall be issued no later than one year from
the date of issuance of the original Certificate of
Origin.

กรณี หนังสือรั บรองถิ่ นกํา เนิดสิ นค้าถูกขโมย สูญ หาย
หรือถูกทําลาย ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกอาจยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานออกหนังสือรับรองเพื่อออกสําเนาที่รับรอง
ความถูกต้องของต้นฉบับซึ่งทําบนพื้นฐานเอกสารการ
ส่ งออกที่ อยู่ในครอบครองของหน่ วยงานออกหนังสื อ
รับรองนั้น และให้ประทับคําว่า “CERTIFIED TRUE
COPY” ในช่อง 12 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สําเนา
ฉบับนี้จะต้องระบุวันที่ที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าต้นฉบับ ให้ออกสําเนาที่รับรองความถูกต้องของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้ภายในระยะเวลาไม่
เกิ น หนึ่ ง ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด
สินค้าต้นฉบับ

PRESENTATION
Rule 9

การยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
กฎข้อ 9
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For the purposes of claiming preferential
tariff treatment, the importer shall submit to
the customs authority of the importing Party
at the t ime of i mport, a declar ation, a
Certificate of Origin including supporting
documents (i.e. invoices and, when required,
the through Bill of Lading issued in the
territory of the exporting Party) and other
documents as required in accordance with the
domestic laws and regulations of the
importing Party.

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการขอประติบัติพิเศษทางภาษี
ศุ ล กากร ผู้ นํ า เข้ า จะต้ อ งยื่ น เอกสารต่ อ หน่ ว ยงาน
ศุลกากรของประเทศผู้นําเข้า ณ เวลาที่นําเข้า ดังนี้ ใบ
ขนสิ น ค้ า หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ซึ่ ง รวมถึ ง
เอกสารสนับสนุน (กล่าวคือ บัญชีราคาสินค้าและใบตรา
ส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอื่น (Through Bill of
Lading) ที่ออกในอาณาเขตของประเทศภาคีผู้ส่งออก
หากได้ กํ า หนดไว้ ) และเอกสารอื่ น ๆ ที่ ก ฎหมายและ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ภายในของประเทศภาคี ผู้ นํ า เข้ า
กําหนด

Rule 10

กฎข้อ 10
1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องยื่นต่อหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้าภายในสิบสอง (12)
เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง หรือนับจากวันที่
ออกหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีออกหนังสือรับรอง
ฉบับใหม่ในกรณีที่เป็นไปตามกฎข้อ 6 หรือนับจากวันที่
ออกหนังสือรับรองของประเทศกลาง ในกรณีที่เป็นการ
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า แบ้ค ทู แบ้ค โดย
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายใน

1. The Certificate of Origin shall, in accordance
with domestic laws and regulations, be
submitted to the customs authority of the
importing Party within twelve (12) months from
the date of issuance or from the date of issuance
of the originally issued Certificate of Origin in
case of a reissuance in accordance with Rule 6 by
the issuing authority of the exporting Party or
the intermediate exporting Party in the case of
back‐to‐back Certificate of Origin.

2. Where the Certificate of Origin is submitted to
the customs authority of the importing Party
after the expiration of the time‐limit as stated in
paragraph 1 for its submission, such Certificate of
Origin shall be accepted when the failure to
observe such time‐limit results from force
majeure or other valid causes beyond the control
of the producer and/or exporter.

2. กรณีที่ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อหน่วยงาน
ศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู้ นํ า เข้ า ภายหลั ง สิ้ น สุ ด
กําหนดเวลาตามวรรค 1 จะต้องยอมรับหนังสือรับรอง
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ฉบั บ ดั ง กล่ า ว หากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กําหนดเวลาเป็นผลจากเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอื่นๆ อัน
สมเหตุสมผลซึ่งเกินวิสัยการควบคุมของผู้ผลิตและ/หรือ
ผู้ส่งออก

3. In all cases, the customs authority of the
importing Party may accept such Certificate of
Origin, provided that the good has been
imported before the expiration of the time‐limit
of the said Certificate of Origin.

3. ในทุ ก กรณี หน่ ว ยงานศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู้
นําเข้าอาจยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ได้ยื่น
หลังจากระยะเวลาที่กําหนดไว้ หากสินค้านั้นถูกนําเข้า
ก่อนการสิ้นสุดของกําหนดระยะเวลาของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้านั้น
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A Certificate of Origin shall not be required for:

เอกสารแนบท้าย 1
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กฎข้อ 11
ให้ยกเว้นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า สําหรับ

(a) a good originating in the territory of a Party
which does not exceed US$ 200.00 FOB; or

(เอ) สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของประเทศภาคี
ซึ่งมีมูลค่า เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 เหรียญสหรัฐ

(b) a good sent by post from the territory of a
Party which does not exceed US$ 200.00
FOB, provided that the importation does not
form part of one or more importations that
may reasonably be considered to have been
undertaken or arranged for the purpose of
avoiding the submission of a Certificate of
Origin.

(บี) สินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์จากอาณาเขตของประเทศ
ภาคี ซึ่งมีมูลค่า เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 เหรียญสหรัฐ
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า การนําเข้าดังกล่าวมิได้เป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดของการนําเข้าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง ซึ่งอาจ
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า เป็นการดํ าเนินการ
หรือจัดการเพื่อความมุ่งประสงค์ของการหลีกเลี่ยงการ
ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

Rule 12

กฎข้อ 12

1. Where the origin of a good is not in doubt, the
discovery of minor discrepancies, between the
statements made in a Certificate of Origin and
those made in the documents submitted to the
customs authority of the importing Party for the
purpose of carrying out the formalities for
importing the good shall not ipso facto invalidate
the Certificate of Origin, if it does in fact
correspond to the good submitted.

หากไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดของสินค้า การพบความ
แตกต่า งเล็ก น้อ ยระหว่ า งข้อความที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั งสื อ
รับรองถิ่นกําเนิ ด สินค้าและข้อ ความที่ระบุใ นเอกสาร
ต่ า งๆ ที่ ยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู้
นําเข้าเพื่อความมุ่งประสงค์ของการกระทําพิธีการนําเข้า
กรณีเช่นนี้จะไม่มีผลทําให้หนังสือรับรองฉบับดังกล่าว
เสียไป ถ้าหากตามข้อเท็จจริงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้านั้นสอดคล้องกับสินค้าที่นําเข้า

2. For multiple items declared under the same
Certificate of Origin, a problem encountered with
one of the items listed shall not affect or delay
the granting of preferential tariff treatment and
customs clearance of the remaining items listed
in that Certificate of Origin. Paragraph 1(c) of
Rule 14 may be applied to the problematic items.

สําหรั บ สิน ค้ า หลายสิ นค้ าสํ าแดงในหนัง สื อ รับ รองถิ่ น
กําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน ปัญหาที่เกิดกับสินค้ารายการ
หนึ่งรายการใดจะต้องไม่ส่งผลต่อหรือก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการผ่าน
พิธีศุลกากรสําหรับสินค้ารายการอื่นที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดนั้น และอาจใช้บังคับวรรค 1 (ซี) ของ
กฎข้อ 14 กับรายการสินค้าที่มีปัญหา
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RECORD KEEPING REQUIREMENT

ข้อกําหนดเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล
กฎข้อ 13
1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของกระบวนการตรวจพิสูจน์
ตามกฎข้อ 14 และกฎข้อ 15 ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกที่
ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้านั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) ปีนับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น โดยเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศ
ภาคีผู้ส่งออก

Rule 13
1. For the purposes of the verification process
pursuant to Rules 14 and 15, the producer
and/or exporter applying for the issuance of a
Certificate of Origin shall, subject to the domestic
laws and regulations 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.

2. The importer shall keep records relevant to
the importation in accordance with the domestic
laws and regulations of the importing Party.

2. ผู้ นํา เข้ า จะต้อ งเก็ บรั ก ษาข้ อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การ
นํ า เ ข้ า ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ภายในประเทศภาคีผู้นําเข้า

3. The application for Certificates of Origin and
all documents related to such application shall be
retained by the issuing authority for not less than
three (3) years from the date of issuance.

3. หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองจะต้องเก็บคําขอให้
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและเอกสารทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้
ไม่น้อยกว่าสาม (3) ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า

4. Information relating to the validity of a
Certificate of Origin shall be furnished upon
request of the importing Party by an official
authorised to sign a Certificate of Origin and
certified by the appropriate government
authorities.

4. เมื่ อ ประเทศภาคี ผู้ นํ า เข้ า ร้ อ งขอ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี
อํานาจลงนามในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจัดส่ ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการ
รับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม

5. Any information communicated between the
Parties concerned shall be treated as confidential
and shall be used for the validation of
Certificates of Origin purpose only.

5. ข้อมูลใดๆที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศภาคี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งเก็ บ รั ก ษาเป็ น ความลั บ และจะถู ก
นํ า มาใช้ เ พื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ข องการพิ สู จ น์ ค วาม
ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
เท่านั้น
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VERIFICATION

การตรวจพิสูจน์
กฎข้อ 14
1. ประเทศภาคี ผู้นําเข้ าอาจร้องขอให้ หน่วยงานออก
หนั ง สื อ รั บ รองของประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออกกระทํ า การ
ตรวจสอบย้ อนหลังโดยการสุ่มและ/หรือเมื่อประเทศ
ภาคีผู้นําเข้ามีเหตุอันควรสงสัยในความถูกต้องแท้จริง
ของเอกสารหรื อ ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ถิ่ น
กําเนิดที่แท้จริงของสินค้านั้นหรือส่วนเฉพาะของสินค้า
เมื่อมีการร้องขอดังกล่าว หน่วยงานออกหนังสือรับรอง5
ของประเทศภาคีผู้ส่งออกจะต้องกระทําการตรวจสอบ
ย้อนหลังเกี่ย วกับข้อมูล ต้ น ทุนของผู้ ผ ลิต และ/หรือ ผู้
ส่งออก โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมู ล ต้นทุ นและราคา
ปัจจุบันภายในกรอบเวลา 6 เดือนของวันที่ส่งออกที่ระบุ
ไว้6 โดยอยู่ภายใต้กระบวนการดังต่อไปนี้

Rule 14
1. The importing Party may request the issuing
authority of the exporting Party to conduct a
retroactive check at random and/or when the
importing Party has reasonable doubt as to the
authenticity of the document or as to the
accuracy of the information regarding the true
origin of the good in question or of certain parts
thereof.
Upon such request, the issuing
3
authority of the exporting Party shall conduct a
retroactive check on a producer’s and/or
exporter’s cost statement based on the current
cost and prices within a six‐month timeframe of
the specified date of exportation4, subject to the
following procedures:

(a) the request of the importing Party for a
retroactive check shall be accompanied with the
Certificate of Origin concerned and shall specify
the reasons and any additional information
suggesting that the particulars given on the said
Certificate of Origin may be inaccurate, unless
the retroactive check is requested on a random
basis;

(เอ) คําร้องขอของประเทศภาคีผู้นําเข้าให้ตรวจสอบ
ย้อนหลังจะต้องประกอบกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจะต้ อ งระบุ เ หตุ ผ ลและข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม ใดๆ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ข้ อ มู ล เฉพาะเจาะจงใน
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง
เว้นแต่ การตรวจสอบย้อนหลั งจะเป็นการร้องขอโดย
การสุ่ม

(b) the issuing authority of the exporting Party
receiving a request for retroactive check shall
respond to the request promptly and reply

(บี) หน่วยงานออกหนังสือรั บรองของประเทศภาคีผู้
ส่ ง ออกเมื่ อ ได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอให้ ต รวจสอบย้ อ นหลั ง

3

In the case of Korea, the issuing authority referred to Rules 14 and 15, for the purpose of origin verification for
the exported goods into the ASEAN Member countries, refers to the customs authority in accordance with its
customs laws and regulations.
4
With reference to the six-month timeframe, the issuing authority of the exporting Party can choose any sixmonth period, before or after the date specified, or any time in between as long as it does not exceed the period
of six months.
3

ในกรณีของเกาหลี หน่วยงานออกหนังสือรับรองตามกฎข้อ เพื่อความมุ่งประสงค์ของการตรวจพิสูจน์ถิ่นกําเนิด 15 และ 14
สําหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ให้หมายถึง หน่วยงานศุลกากรตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายใน
ของตน
4
เกี่ยวกับกรอบเวลาหกเดือน หน่วยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผู้ส่งออกสามารถเลือกช่วงระยะเวลาหกเดือนใดก็
ได้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังวันที่ระบุไว้ หรือระยะเวลาใดในระหว่างนั้น ตราบที่ระยะเวลาไม่เกินไปกว่าหกเดือน
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within two (2) months after receipt of the
request;

จะต้องดําเนินการตามคําร้องขอนั้นโดยทันทีและจะต้อง
ตอบกลับภายในสอง (2) เดือนหลังจากได้รับคําร้องขอนั้น

(c) the customs authority of the importing Party
may suspend provision of preferential tariff
treatment while awaiting the result of
verification. However, it may release the good to
the importer subject to any administrative
measures deemed necessary, provided that they
are not held to be subject to import prohibition
or restriction and there is no suspicion of fraud;
and

(ซี ) หน่วยงานศุ ลกากรของประเทศภาคีผู้ นําเข้าอาจ
ระงั บ การให้ ก ารประติ บั ติ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากร
ระหว่ า งที่ ร อผลการตรวจพิ สู จ น์ อย่ า งไรก็ ต าม
หน่วยงานศุลกากรอาจจะตรวจปล่อยสินค้าให้ผู้นําเข้า
ภายใต้มาตรการการบริหารจัดการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็น
โดยอยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขว่ า สิ น ค้ า เหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ถู ก กั ก
เนื่องจากเป็นของต้องห้าม ต้องจํากัดการนําเข้า และไม่
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และ

(d) the issuing authority shall promptly transmit
the results of the verification process to the
importing Party which shall then determine
whether or not the subject good is originating.
The entire process for retroactive check,
including the process of notifying the issuing
authority of the exporting Party the result of
determination on whether or not the good is
originating, shall be completed within six (6)
months. While the process of the retroactive
check is being undertaken, sub‐paragraph (c)
shall be applied.

(ดี ) หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองจะต้ อ งส่ ง ผลของ
กระบวนการตรวจพิสูจน์ให้ประเทศภาคีผู้นําเข้าโดย
ทันที ซึ่งประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องพิจารณาว่าสินค้า
นั้นได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ กระบวนการทั้งหมดสําหรับการ
ตรวจสอบย้ อ นหลั ง ซึ่ ง รวมถึ ง กระบวนการการแจ้ ง
หน่วยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผู้ส่งออก
ถึงผลการพิจารณาว่าสินค้าได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ จะต้อง
เสร็จสิ้นภายในหก(6)เดือน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับอนุวรรค(ซี)
ในระหว่างการดําเนินกระบวนการตรวจสอบย้อนหลัง

2. The customs authority of the importing Party
may request an importer for information or
documents relating to the origin of imported
good in accordance with its domestic laws and
regulations before requesting the retroactive
check pursuant to paragraph 1.

2. หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้าอาจร้อง
ขอให้ผู้นําเข้ าให้ข้ อมูลหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องกั บถิ่น
กํ า เนิ ด ของสิ น ค้ า ที่ นํ า เข้ า ตามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ภายในของตน ก่ อ นการร้ อ งขอให้ มี ก าร
ตรวจสอบย้อนหลังตามวรรค 1

Rule 15

กฎข้อ 15

1. If the importing Party is not satisfied with the
outcome of the retroactive check, it may, under
exceptional circumstances, request verification
visits to the exporting Party.

1. หากประเทศภาคีผู้นําเข้าไม่พอใจผลการตรวจสอบ
ย้อนหลัง ประเทศภาคีผู้นําเข้าภายใต้พฤติการณ์พิเศษ
อาจร้องขอการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์ ณ ประเทศ
ภาคีผู้ส่งออก

2. Prior to conducting a verification visit pursuant
to paragraph 1:

2. ก่อนการดําเนินการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์ตาม
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(a) an importing Party shall deliver a written
notification of its intention to conduct the
verification visit simultaneously to:

วรรค 1
(เอ) ประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องส่งหนังสือแจ้งความ
จํานงของตนในการดําเนินการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจ
พิสูจน์ไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ในคราวเดียวกัน

(i) the producer and/or exporter whose
premises are to be visited;

(หนึ่ง) ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
ที่จะไปเยี่ยมชม

(ii) the issuing authority of the Party in the
territory of which the verification visit is to
occur;

(สอง) หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของ
ประเทศภาคีซึ่งจะมี การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจ น์
เกิดขึ้นในอาณาเขต

(iii) the customs authority of the Party in the
territory of which the verification visit is to
occur; and

(สาม) หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีซึ่งจะมีการ
เยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์เกิดขึ้นในอาณาเขต และ

(iv) the importer of the good subject to the
verification visit;

(สี่ ) ผู้ นํ า เข้ า สิ น ค้ า ที่ จ ะมี ก ารเยี่ ย มชมเพื่ อ การตรวจ
พิสูจน์

(b) the written notification mentioned in
subparagraph (a) shall be as comprehensive
as possible and shall include, among others:

(บี) หนังสือแจ้งความจํานงตามอนุวรรค (เอ) จะต้อง
แสดงรายละเอี ย ดมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ และ
จะต้องรวมถึง

(i) the name of the customs authority issuing
the notification;

(หนึ่ง) ชื่ อ ของหน่ ว ยงานศุ ล กากรที่ อ อกหนั ง สื อ แจ้ ง
ความจํานง

(ii) the name of the producer and/or exporter
whose premises are to be visited;

(สอง) ชื่อของผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของ
สถานที่ที่จะไปเยี่ยมชม

(iii) the proposed date of the verification
visit;

(สาม) วั น เวลาที่ เ สนอให้ มี ก ารเยี่ย มชมเพื่ อการตรวจ
พิสูจน์

(iv) the coverage of the proposed verification
visit, including reference to the good subject
to the verification; and

(สี่ ) ขอบเขตของการเยี่ ย มชมเพื่ อ การตรวจพิ สู จ น์ ที่
เสนอ ซึ่งรวมถึง การอ้างถึงสินค้าที่จะมีการตรวจพิสูจน์
และ

(v) the names and designation of the officials
performing the verification visit;

(ห้า) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทําการเยี่ยมชมเพื่อ
การตรวจพิสูจน์
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(c) an importing Party shall obtain the written
consent of the producer and/or exporter
whose premises are to be visited;

(ซี) ประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจาก
ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่จะไป
เยี่ยมชม

(d) when a written consent from the producer
and/or exporter is not obtained within thirty
(30) days from the date of receipt of the
notification pursuant to sub-paragraph (a), the
notifying Party may deny preferential tariff
treatment to the good referred to in the said
Certificate of Origin that would have been
subject to the verification visit; and

(ดี) ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ผลิตและ/
หรือผู้ส่งออกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งตามอนุวรรค (เอ) ประเทศภาคีผู้แจ้งอาจ
ปฏิเสธการให้การประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรกับ
สินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่จะได้มี
การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์

(e) the issuing authority receiving the
notification may postpone the proposed
verification visit and notify the importing
Party of such intention within fifteen (15)
days from the date of receipt of the
notification. Notwithstanding any postponement,
any verification visit shall be carried out
within sixty (60) days from the date of such
receipt, or a longer period as the Parties may
agree.

(อี) หน่วยงานออกหนังสือรับรองที่ได้รับหนังสือแจ้งอาจ
เลื่อนการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์ที่เสนอมาและแจ้ง
กลับไปยังประเทศภาคีผู้นําเข้าถึงเจตนาดังกล่าวภายใน
สิบห้า (15) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น แม้จะมี
การเลื่อนกํ าหนดการใดๆ ให้ทําการเยี่ ยมชมเพื่อ การ
ตรวจพิ สู จน์ ภ ายในหกสิ บ (60) วั น นั บ จากวั น ที่ไ ด้ รั บ
หนั ง สื อ แจ้ ง หรื อ ภายในระยะเวลานายกว่ า นั้ น ตามที่
ประเทศภาคีอาจตกลงกัน

3. The Party conducting the verification visit
shall provide the producer and/or exporter,
whose good is subject to such verification,
and the relevant issuing authority with a
written determination of whether or not the
good subject to such verification qualifies as
an originating good.

3. ประเทศภาคีที่ทําการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์
จะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินว่าสินค้าที่ถูกตรวจ
พิสูจน์มีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ ให้แก่
ผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกซึ่งสินค้าของตนถูกตรวจพิสูจน์
และให้แก่หน่วยงานออกหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง

4. Any suspended preferential tariff treatment
shall be reinstated upon the written
determination referred to in paragraph 3 that
the good qualifies as an originating good.

4. ให้คืนการประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ได้ระงับ
ไป เมื่ อมี หนัง สือแจ้ งผลการตัด สินค้ าตามวรรค 3 ว่ า
สินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด

5. The producer and/or exporter shall be
allowed thirty (30) days from the date of
receipt of the written determination to
provide in writing comments or additional
information regarding the eligibility of the
good for preferential tariff treatment. If the

5. อนุญ าตให้ ผู้ผ ลิต และ/หรื อผู้ส่ งออกมีเ วลาสามสิ บ
(30) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตัดสิน ใน
การส่งความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับความมีคุณสมบัติของสินค้าในการได้รับการประ
ติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร หากยังพบว่าสินค้านั้นไม่ได้
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good is still found to be nonoriginating, the
final written determination shall be
communicated to the issuing authority within
thirty (30) days from the date of receipt of the
comments/additional information from the
producer and/or exporter.

ถิ่นกําเนิด ให้ส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินสุดท้ายไปยัง
หน่วยงานออกหนังสือรับรองภายในสามสิบ (30) วันนับ
จากวันที่ได้รับความเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิตและ/
หรือผู้ส่งออก

6. The verification visit process, including the
actual visit and the determination under
paragraph 3 whether the good subject to such
verification is originating or not, shall be
carried out and its results communicated to
the issuing authority within a maximum
period of six (6) months from the first day the
initial verification visit was conducted. While
the process of verification is being
undertaken, paragraph 1(c) of Rule 14 shall
be applied.

6. กระบวนการการเยี่ ย มชมเพื่ อ การตรวจพิ สู จ น์ ซึ่ ง
รวมถึงการเยี่ยมชมจริงและผลการตัดสินตามวรรค 3 ว่า
สินค้าที่มีการตรวจพิสูจน์นั้นได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ จะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จและให้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ไป
ยังหน่วยงานออกหนังสือรับรองภายในระยะเวลามาก
ที่ สุ ดหก (6) เดื อ นนับ จากวั น แรกของการดํา เนิ น การ
เยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์ครั้งแรก ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับ
วรรค 1 (ซี ) ของกฎข้ อ 14 ในระหว่ า งการดํ า เนิ น
กระบวนการตรวจพิสูจน์

Rule 16

กฎข้อ 16
1. กลุ่มประเทศภาคีจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่
จัดเป็นข้อมูลธุรกิจที่ได้จากกระบวนการตรวจพิสูจน์ตาม
กฎข้อ 14 และ 15 ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ภายในของตนและจะต้องคุ้มครองข้อมูลเหล่านั้นจาก
การถูกเปิดเผยซึ่งอาจมีผลเสียหายต่อสถานภาพในการ
แข่งขันของบุคคลที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

1. The Parties shall maintain, in accordance
with their respective domestic laws and
regulations, the confidentiality of classified
business information collected in the process
of verification pursuant to Rules 14 and 15
and shall protect that information from
disclosure that could prejudice the
competitive position of the person who
provided the information.
2. Subject to the domestic laws and
regulations, and agreement of the Parties,
classified information may only be disclosed
by the authorities of one Party to another, for
the administration and enforcement of origin
determination.

2. ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในและการ
ตกลงของกลุ่มประเทศภาคี ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มไว้อาจถูก
เปิดเผยโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจในประเทศภาคีฝ่ายหนึ่ง
ไปยังประเทศภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อการบริหารจัดการ
และการบังคับการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินค้าเท่านั้น

DENIAL OF PREFERENTIAL TARIFF
TREATMENT
Rule 17

การปฏิเสธการประติบัติพเิ ศษทางภาษีศุลกากร
กฎข้อ 17

Except as otherwise provided in this
Appendix, the importing Party may deny
claim for preferential tariff treatment or

เว้ น แต่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ในเอกสารแนบนี้
ประเทศภาคี ผู้นํ า เข้า อาจปฏิ เ สธการขอการประติบั ติ
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recover unpaid duties in accordance with its
laws and regulations, where the good does
not meet the requirements of Annex 3, or
where the relevant requirements of this
Appendix are not fulfilled.

พิ เ ศษทางภาษีศุล กากรหรื ออาจเรียกให้ชดใช้ อากรที่
ไม่ได้ชําระเพิ่ม ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบของ
ตน หากสิ น ค้ า นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของ
ภาคผนวก 3 หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของเอกสารแนบ
นี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

SPECIAL CASES
Rule 18
When destination of all or parts of the good
exported to the territory of a specified Party is
changed, before or after its arrival in the
territory of that Party, the following shall be
observed:

กรณีพิเศษ
กฎข้อ 18
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของทุกส่วน
หรื อ บางส่ ว นของสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกไปยั ง อาณาเขตของ
ประเทศภาคีซึ่งได้ระบุไว้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังการมาถึง
อาณาเขตของประเทศภาคีนั้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(a) even if the good is already imported into
the territory of a specified importing Party,
the customs authority of that importing Party
shall endorse the Certificate of Origin to the
effect for all or parts of the good in case
where the importer makes a written
application for the preferential tariff
treatment along with the submission of the
original Certificate of Origin; and

(เอ) แม้ ว่ า สิ น ค้ า นั้ น ได้ ถู ก นํ า เข้ า ไปในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีผู้นําเข้าซึ่งได้ระบุไว้แล้ว หน่วยงานศุลกากร
ของประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้การรับรองหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเพื่อให้มีผลบังคับสําหรับสินค้า
ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ในกรณีท่ีผู้นําเข้ามีหนังสือขอ
การประติ บั ติ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากรพร้ อ มการยื่ น
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับต้นฉบับ และ

(b) if the changing of destination occurs
during transportation to the territory of the
importing Party as specified in the Certificate
of Origin, the producer and/or exporter shall
apply in writing, accompanied with the issued
Certificate of Origin, for a new issuance for
all or parts of the good.

(บี ) หากการเปลี่ ย นแปลงจุ ด หมายปลายทางเกิ ด ขึ้ น
ระหว่ า งการขนส่ ง ไปยั ง อาณาเขตของประเทศภาคี ผู้
นําเข้าตามที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ผู้ผลิต
และ/หรือผู้ส่งออกจะต้องยื่นคําร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าใหม่สําหรับ
ทุ กส่ว นหรือบางส่ วนของสินค้ าดังกล่ าว พร้ อมกับยื่ น
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกให้แล้ว

Rule 19

กฎข้อ 19
เพื่อความมุ่งประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎข้อ 9 ของ
ภาคผนวก 3 เมื่อมีการขนส่งผ่านอาณาเขตของประเทศ
ระหว่างกลางประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ โดยไม่ใช่
ทั้งประเทศภาคีผู้ส่งออกและประเทศภาคีผู้นําเข้า ให้ยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของ

For the purposes of implementing Rule 9 of
Annex 3, where transportation is effected
through the territory of one or more
intermediate countries, other than that of the
exporting Party and the importing Party, the
following shall be produced to the relevant
government authorities of the importing
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Party:

ประเทศภาคีผู้นําเข้า

(a) a through Bill of Lading issued in the
territory of the exporting Party;

(เอ) ใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอื่น (Through
Bill of Lading) ที่ออกในอาณาเขตของประเทศภาคีผู้
ส่งออก

(b) a Certificate of Origin;

(บี) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

(c) a copy of the original commercial invoice
in respect of the good; and

(ซี ) สําเนาจากบั ญ ชีราคาสิ นค้าต้ น ฉบับของสินค้านั้น
และ

(d) other relevant supporting documents, if
any, as evidence that the requirements of
Rule 9 of Annex 3 are being complied with.

(ดี) เอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) โดยเป็น
หลั ก ฐานว่ า มี ก ารปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดของกฎข้อ 9
ของภาคผนวก 3

Rule 20
1. Notwithstanding Rule 9 of Annex 3, a
good sent from the territory of the exporting
Party for exhibition in another country and
sold during or after the exhibition for
importation into the territory of a Party shall
be granted preferential tariff treatment on the
condition that the good meets the
requirements as set out in Annex 3, provided
that it is shown to the satisfaction of the
customs authority of the importing Party
that:

กฎข้อ 20
1. แม้จะกําหนดไว้ในกฎข้อ 9 ของภาคผนวก 3 สินค้าที่
ส่งจากจากอาณาเขตของประเทศภาคีผู้ส่งออกเพื่อแสดง
นิท รรศการในประเทศอื่ น และได ้ข ายไประหว่ า งหรื อ
ภายหลังงานนิทรรศการนั้น เพื่อนําเข้าไปยังอาณาเขต
ของประเทศภาคีหนึ่ง จะได้รับการประติบัติพิเศษทาง
ภาษี ศุ ล กากร ภายใต้ เ งื่ อ นไขว่ า สิ น ค้ า นั้ น ต้ อ งมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3 โดยมี
เงื่ อ นไขว่ า มี ก ารแสดงให้ เ ป็ น ที่ พ อใจแก่ ห น่ ว ยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้าว่า

(a) an exporter has dispatched the good from
the territory of the exporting Party to the
country where the exhibition has been held
and has exhibited it there;

(เอ) ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออกจากอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศที่มีการจัดนิทรรศการ และได้
จัดแสดงสินค้า ณ ประเทศนั้น

(b) the exporter has sold the goods or
transferred it to a consignee in the territory of
the importing Party; and

(บี) ผู้ส่งออกได้ขายหรือโอนสินค้าให้แก่ผู้รับในอาณา
เขตประเทศภาคีผู้นําเข้า และ

(c) the good has been consigned during the
exhibition or immediately thereafter to the

(ซี) สินค้านั้นได้ถูกส่งมอบระหว่างงานนิทรรศการหรือ
ภายหลังนิทรรศการโดยทันที ไปยังอาณาเขตประเทศผู้
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territory of the importing Party in the state in
which it was sent for the exhibition.

นําเข้าในสภาพเดียวกันกับที่สินค้าได้ถูกส่งเพื่อใช้ในงาน
นิทรรศการ

2. For the purposes of implementing
paragraph 1, a Certificate of Origin shall be
provided to the relevant government
authorities of the importing Party. The name
and address of the exhibition shall be
indicated. As an evidence for the
identification of the good and the conditions
under which it was exhibited, a certificate
issued by the relevant government authorities
of the country where the exhibition took
place together with supporting documents
prescribed in sub-paragraph (d) of Rule 19
may be required.

2. เพื่อความมุ่งประสงค์ในปฏิบัติตามวรรค 1 ให้ยื่น
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อหน่วยงานของรัฐผู้มี
อํานาจที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีผู้นําเข้า โดยจะต้อง
ระบุ ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องงานนิ ท รรศการและเพื่ อ เป็ น
หลักฐานการแสดงตัวของสินค้าและสภาพของสินค้าใน
การจัดการแสดง อาจขอให้แสดงหนังสือรับรองที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ภาคี ที่ มี ก ารจั ด นิ ท รรศการ รวมทั้ ง เอกสารสนั บ สนุ น
ตามที่ระบุในอนุวรรค (ดี) ของกฎข้อ 19

3. Paragraph 1 shall apply to any trade,
agricultural or crafts exhibition, fair or
similar show or display in shops or business
premises with a view to the sale of foreign
good and where the good remains under
customs control during the exhibition.

3. ให้ ใ ช้ ว รรค 1 กั บ การแสดงนิ ท รรศการใดๆ ทาง
การค้า การเกษตร หรือหัตถกรรม งานแสดงสินค้า หรือ
งานโชว์หรือแสดงที่คล้ายคลึงในร้านค้าหรือสถานที่ทาง
ธุรกิจ โดยมุ่งการขายสินค้าจากต่างประเทศ และเป็น
สถานที่ซึ่งสินค้ายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร
ระหว่างการแสดงนิทรรศการ

Rule 21

กฎข้อ 21
1. หน่ ว ยงานศุ ล กากรในประเทศภาคี ผู้ นํ า เข้ า อาจ
ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ในกรณีที่บัญชี
ราคาสินค้าออกโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศที่สามหรือโดย
ผู้ส่งออกที่รับผิดชอบต่อบริษัทดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า
สินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของภาคผนวก 3

1. Customs authority in the importing Party
may accept Certificates of Origin in cases
where the sales invoice is issued either by a
company located in a third country or by an
exporter for the account of the said company,
provided that the good meets the
requirements of Annex 3.
2. The exporter of the goods shall indicate
“third country invoicing” and such
information as name and country of the
company issuing the invoice in the Certificate
of Origin.

2. ผู้ส่งออกสินค้าจะต้องระบุคําว่า “third country
invoicing” และระบุข้อมูลชื่อและประเทศของบริษัทที่
ออกบัญชีราคาสินค้า ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

ACTION AGAINST FRAUDULENT
ACTS Rule 22

การกระทําเพือ่ ต่อต้านการฉ้อฉล
กฎข้อ 22
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1. When it is suspected that fraudulent acts in
connection with a Certificate of Origin have
been committed, the government authorities
concerned shall cooperate in the action to be
taken by a Party against the persons involved.

1. เมื่อมีข้อสงสัยว่า มีการกระทําการฉ้อฉลที่เกี่ยวเนื่อง
กับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเกิดขึ้น หน่วยงานของ
รัฐผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินการของประเทศภาคีหนึ่งๆ เพื่อต่อต้านบุคคลผู้มี
ส่วนร่วม

2. Each Party shall provide legal sanctions for
fraudulent acts related to a Certificate of
Origin.

2. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกําหนดบทลงโทษทาง
กฎหมายสํ า หรั บ การกระทํ า ฉ้ อ ฉลที่ เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

CUSTOMS CONTACT POINT
Rule 23

จุดติดต่อทางศุลกากร
กฎข้อ 23
1. ประเทศภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งกํ า หนดจุ ด ติ ด ต่ อ
สําหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารแนบนี้

1. Each Party shall designate a contact point
for all matters relating to this Appendix.

2. When the contact point of a Party raises
any matter arising from Annex 3 to the
contact point of any other Party, the customs
authority of the latter Party shall assign its
own experts to look into the matter and to
respond with its findings and proposed
solution for resolving the matter within a
reasonable period of time.

2. เมื่อจุดติดต่อของประเทศภาคีหนึ่งยกประเด็นใดๆ ซึ่ง
มาจากภาคผนวก 3 กับจุดติดต่อของประเทศภาคีฝ่าย
อื่น หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีฝ่ายหลังจะต้อง
มอบหมายผู้เชี่ยวชาญของตนให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
และตอบกลับพร้อมกับผลการพิจารณาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปภายในระยะเวลา
อันเหมาะสม

3. The contact points shall endeavor to
resolve any matter raised under Annex 3
through consultations.

3. จุดติดต่อจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่ยกขึ้นภายใต้
ภาคผนวก 3 โดยการปรึกษาหารือ
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