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ถิ่นกําเนิดสินคา 

 
For the purpose of implementing Chapter 3 (Rules 
of Origin), the following operational procedures on 
the issuance and verification of Certificates of 
Origin and other related administrative matters 
shall be observed by each Party. 
 

เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่น

กําเนิดสินคา) ใหถือปฏิบัติระเบียบปฏิบัติในการออกและ

ตรวจพิสูจนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และระเบียบ

บริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
 

 
AUTHORITIES 

Rule 1 
 

The Certificate of Origin shall be issued by an 
Issuing Authority/Body of the exporting Party. 
Details of the Issuing Authorities/Bodies shall be 
notified by each Party, through the ASEAN 
Secretariat, prior to the entry into force of this 
Agreement. Any subsequent changes shall be 
promptly notified by each Party, through the 
ASEAN Secretariat. 
 

หนวยงานผูมีอํานาจ 
กฎท่ี 1 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จะตองออกโดยหนวยงานผูมี

อํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจ

ของประเทศภาคีผูสงออก ประเทศภาคีแตละฝายจะตองแจง

รายละเอียดของหนวยงานดังกลาวผานทางสํานักเลขาธิการ

อาเซียนกอนที่ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ และจะตอง

แจงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังผานทางสํานัก

เลขาธิการอาเซียนโดยทันที 
 

 
Rule 2 

 
1. The Issuing Authorities/Bodies shall provide the 

names, addresses, specimen signatures and 
specimens of the impressions of official seals of 
their respective Issuing Authorities/ Bodies to 
the other Parties, through the ASEAN 
Secretariat. The Issuing Authorities/ Bodies shall 
submit electronically to the ASEAN Secretariat 
the above information and specimens for 
dissemination to the other Parties. Any 
subsequent changes shall be promptly notified 
through the ASEAN Secretariat. 

 
 
 
2. Any Certificate of Origin issued by a person not 

included in the list may not be honoured by the 
Customs Authority of the importing Party. 

 

กฎท่ี 2 

1. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาจะตองใหชื่อ ที่อยู ตัวอยางลายเซ็น และ

ตัวอยางตราประทับอยางเปนทางการของตน แกประเทศ

ภาคีอ่ืนๆ ผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยสงขอมูล

และตัวอยางขางตนสําหรับการเผยแพรแกประเทศภาคี

อ่ืนๆ ใหแกสํานักเลขาธิการอาเซียนในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส และใหแจงการเปลีย่นแปลงใดๆ ใน

ภายหลังผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียนโดยทันที 

 
2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาใดๆ ที่ออกโดยบุคคลซึ่ง

ไมไดอยูในรายการขางตนจะไมไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 
 

ภาคผนวก  ๕  
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Rule 3 
 

For the purpose of determining originating status, 
the Issuing Authorities/Bodies shall have the right 
to call for supporting documentary evidence and/or 
other relevant information to carry out any check 
considered appropriate in accordance with 
respective domestic laws, regulations and 
administrative practices. 
 

กฎท่ี 3 

เพื่อความมุงประสงคในการวินิจฉัยสถานการณไดถิ่นกําเนิด 
หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา มีสิทธิเรียกเอกสารหลักฐานสนับสนุน และ/หรือ 
ขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เพือ่ดําเนินการตรวจสอบใดๆ ที่เห็นวา

เหมาะสม โดยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ

แนวปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีน้ัน 
 

 
APPLICATIONS 

Rule 4 
 

1. The manufacturer, producer, or exporter of the 
good or its authorised representative shall apply 
in writing or by electronic means to an Issuing 
Authority/Body, in accordance with the 
exporting Party’s domestic laws, regulations and 
the Issuing Authority’s/Body’s procedures, 
requesting a pre-exportation examination of the 
origin of the good to be exported. 

 
 
 
 
 
 
2. The result of the examination, subject to review 

periodically or whenever appropriate, shall be 
accepted as the supporting evidence in issuing a 
Certificate of Origin for the good to be exported 
thereafter. 

 
 
 
3. Pre-exportation examination need not apply to a 

good for which, by its nature, origin can be 
easily determined. 

 

การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
กฎท่ี 4 

1. ผูผลิต ผูสงออกสินคา หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
จะตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรหรือในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่

ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศภาคีผูสงออก 
และระเบียบปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว เพือ่ขอรับการ

ตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินคาสงออกกอนการสงออก

สินคาน้ัน 

2. ผลการตรวจสอบน้ี ใหถอืเปนหลกัฐานสนับสนุนในการ

ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับสินคาที่จะ

สงออกหลังจากน้ัน โดยสามารถทบทวนผลการ

ตรวจสอบดังกลาวเปนระยะๆ หรือเมื่อใดก็ไดที่

เหมาะสม 

3. การตรวจสอบกอนการสงออก อาจไมใชบังคับกับสินคา

ซึ่ง โดยธรรมชาติของสินคานั้น สามารถวินิจฉัยถิ่น

กาํเนิดไดโดยงาย 

ภาคผนวก  ๕  
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Rule 5 

 
The manufacturer, producer, or exporter of the 
good or its authorised representative shall apply for 
the Certificate of Origin by providing appropriate 
supporting documents and other relevant 
information, proving that the good to be exported 
qualifies as originating. 
 

กฎท่ี 5 

ผูผลิต ผูสงออกสินคา หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
จะตองยื่นคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา โดยให

เอกสารสนับสนุนที่เหมาะสมและขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

พิสูจนวาสินคาที่จะสงออกมีคุณสมบัติไดถิ่นกําเนิด 
 

 
PRE-EXPORTATION EXAMINATION 

 
Rule 6 

 
The Issuing Authority/Body shall, to the best of its 
competence and ability, carry out proper 
examination, in accordance with the domestic laws 
and regulations of the exporting Party or the 
procedures of the Issuing Authority/Body, upon 
each application for the Certificate of 
Origin to ensure that: 

 

 

 

(i)   the application and the Certificate of Origin are 
duly completed and signed by the authorized 
signatory; 

(ii)   the good is an originating good in accordance 
with Article 2 (Originating Goods) of Chapter 
3 (Rules of Origin); 

 

(iii) other statements in the Certificate of Origin 

correspond to appropriate supporting 
documents and other relevant information; and 

(iv) information to meet the minimum data 
requirements listed in this Annex’s Appendix 1 
(Minimum Data Requirements – Application 
for a Certificate of Origin) is provided for the 
goods being exported. 

 

การตรวจสอบถิ่นกําเนิดกอนการสงออก 

กฎท่ี 6 

หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา จะตองดําเนินการตรวจสอบคําขอหนังสือรับรองถิ่น

กาํเนิดสนิคา อยางเต็มความสามารถ โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในของประเทศภาคีผู

สงออก หรือระเบียบปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว เพื่อทําให

มั่นใจวา 

(หน่ึง) คําขอและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกตอง

ครบถวน และไดลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม 

(สอง) สินคาเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด โดยสอดคลองกับขอ 
2 (สินคาที่ไดถิ่นกําเนิด) ของบทที่ 3 (กฎวาดวย

ถิ่นกําเนิดสินคา) 

(สาม) คําสําแดงอ่ืนๆ ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
สอดคลองกับเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสมและ

ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และ 

(สี่) มีขอมูลสําหรับสินคาที่จะสงออกครบถวนตาม

ขอกําหนดเร่ืองขอมูลขั้นตํ่า ตามที่ระบุไวใน

เอกสารแนบทาย 1 (ขอมูลขั้นตํ่าในการยื่นขอ

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินคา) ของภาคผนวกน้ี 
 

ภาคผนวก  ๕  
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ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN 

 
Rule 7 

 
1. The format of the Certificate of Origin is to be 

determined by the Parties and it must contain the 
minimum data requirements listed in this 
Annex’s Appendix 2 (Minimum Data 
Requirements – Certificate of Origin).  

 

2. The Certificate of Origin shall comprise one 
original and two copies. 

3. The Certificate of Origin shall: 

(i)  be in hardcopy; 

 

(ii) bear a unique reference number separately 
given by each place or office of issuance; 

 

(iii) be in the English language; and 

(iv) bear an authorised signature and official 
seal of the Issuing Authority/Body. The 
signature and official seal may be applied 
electronically. 

 

 

 

 

4. The original Certificate of Origin shall be 
forwarded by the exporter to the importer for 
submission to the Customs Authority of the 
importing Party. Copies shall be retained by the 
Issuing Authority/Body and the exporter. 

 

 

 

5. Multiple goods declared on the same Certificate 
of Origin shall be allowed, provided that each 

การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 7 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะมีรูปแบบตามที่กลุม

ประเทศภาคีในความตกลงกําหนด และแสดงขอมูลขั้น

ตํ่า ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย 2 (ขอมูลขั้นตํ่าใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินคา) ของภาคผนวกน้ี 

2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองประกอบดวย

ตนฉบับ และสําเนาสองฉบับ 

3. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตอง 

(หน่ึง) อยูในรูปเอกสาร 

(สอง) มีเลขที่อางอิงซึ่งไมซ้ํากันกํากับอยู โดยแยก

เลขที่ตามแตละสถานที่หรือสํานักงานที่ออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

(สาม) เปนภาษาอังกฤษ และ 

(สี่) มีลายเซ็นของผูมีอํานาจ และตราประทับ

อยางเปนทางการของหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานทีไ่ดรับแตงต้ังจากหนวยงาน

ผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคากํากับอยู ทั้งน้ี ลายเซ็นและตรา

ประทับอยางเปนทางการดังกลาวสามารถอยู

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
4. ผูสงออกจะตองสงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับไปใหผูนําเขาเพื่อยื่นตอหนวยงานศุลกากรของ

ประเทศภาคีผูนําเขา สวนสาํเนาน้ัน จะตองถูกเก็บรักษา

โดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสอืรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคา และผูสงออก 
 

ภาคผนวก  ๕  
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good is originating in its own right. 
 

5. การระบุสินคาหลายรายการในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาฉบับเดียวกันน้ัน สามารถกระทําได หากสนิคาแต

ละรายการลวนมีคุณสมบัติไดถิ่นกําเนิด 
 

 
Rule 8 

 
To implement Article 2 (Originating Goods) of 
Chapter 3 (Rules of Origin), the Certificate of 
Origin issued by the Issuing Authority/Body shall 
specify the relevant origin conferring criteria. 
 

กฎท่ี 8 

เพื่อการปฏิบัติตามขอ 2 (สินคาที่ไดถิ่นกําเนิด) ของบทที่ 3 

(กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่

ออกใหโดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจ จะตองระบุกฎและเงื่อนไขการไดถิ่น

กําเนิดที่เกี่ยวของ 
 

Rule 9 
 

Neither erasures nor superimpositions shall be 
allowed on the Certificate of Origin. Any alteration 
shall be made by striking out the erroneous material 
and making any addition required. Such alterations 
shall be approved by a person authorised to sign the 
Certificate of Origin and certified by the 
appropriate Issuing Authority/Body. Unused spaces 
shall be crossed out to prevent any subsequent 
addition. 
 
 
 

กฎท่ี 9 

ไมอนุญาตใหมีการลบหรือการเพิ่มเติมขอความใดๆ ใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา การเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ 
จะตองกระทําโดยการขีดฆาขอความที่ผิดพลาด และเพิ่มเติม

ขอความที่จําเปน การเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาวจะตองไดรับ

การเห็นชอบจากบุคคลผูมีอํานาจลงนามหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาและไดรับการรับรองโดยหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่เหมาะสม ใหขีด

คาดที่วางที่ไมไดใชเพื่อปองกันการเพิ่มเติมขอมูลในภายหลัง 
 

 
Rule 10 

 
1. The Certificate of Origin shall be issued as near 

as possible to, but no later than three working 
days after, the date of exportation. 

 

2. Where a Certificate of Origin has not been issued 
as provided for in Paragraph 1 due to involuntary 
errors or omissions or other valid causes, the 
Certificate of Origin may be issued retroactively, 
but no longer than 12 months from the date of 

กฎท่ี 10 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองออกใหใกลเคียง

วันที่สงออกมากที่สุดเทาที่จะกระทําได แตไมชากวา

สามวันทําการหลังจากวันที่สงออก 

2. ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคามิไดออกให

ตามที่ระบุไวในวรรค 1 โดยมีสาเหตุมาจากความ

ผิดพลาดหรือการละเลยโดยมิไดต้ังใจ หรือดวยสาเหตุ

ภาคผนวก  ๕  
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exportation, bearing the words “ISSUED 
RETROACTIVELY”. 

 

 

 

3. An Issuing Authority/Body of an intermediate 
Party shall issue a back-to-back Certificate of 
Origin, if an application is made by the exporter 
while the good is passing through that 
intermediate Party, provided that: 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  a valid original Certificate of Origin or its 
certified true copy is presented; 

 

(ii)  the period of validity of the back-to-back 
Certificate of Origin does not exceed the 
period of validity of the original Certificate 
of Origin; 

 

(iii) the consignment which is to be re-exported 
using the back-to-back Certificate of Origin 
does not undergo any further processing in 
the intermediate Party, except for repacking 
or logistics activities such as unloading, 
reloading, storing, or any other operations 
necessary to preserve them in good 
condition or to transport them to the 
importing Party; 

 

 

 

 

อ่ืนอันสมเหตุสมผล จะสามารถออกหนังสือรับรองถิ่น

กาํเนิดสนิคายอนหลงัได แตจะตองไมเกิน 12 เดือนนับ

จากวันที่สงออกสินคา โดยประทับคําวา “ISSUED 

RETROACTIVELY” 
3. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาของประเทศภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปน

ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก จะตองออกหนังสอื

รับรองถิ่นกําเนิดสนิคาชนิดแบค็-ทู-แบค็ ถาผูสงออกได

ยื่นคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดังกลาว ในขณะ

ที่สินคากําลังผานอาณาเขตของประเทศภาคี ผูสงออก

ซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก น้ัน 
โดยมีเงื่อนไขวา 

(หน่ึง) มีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับที่ถูกตองสมบูรณ หรือสําเนาที่

ไดรบัการรับรอง 

(สอง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบค็-ทู-
แบค็ มีอายุไมเกินอายุของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ 

(สาม) สินคาที่จะสงออกอีกคร้ังโดยใชหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบ็ค-ทู-แบค็

ไมไดผานกระบวนการแปรสภาพเพิ่มเติม

ใดๆ ในประเทศภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปน

ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก  ยกเวน

การบรรจุหีบหอใหม หรือกจิกรรมทาง       
โลจิสติกส เชน การขนถายสินคาลง การขน

ถายสินคาขึ้น การเก็บรักษา หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนเพื่อถนอมรักษา

สินคาใหอยูในสภาพที่ดี หรือเพื่อขนสง

ภาคผนวก  ๕  
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(iv) the back-to-back Certificate of Origin 
contains relevant information from the 
original Certificate of Origin in accordance 
with the minimum data requirements in this 
Annex’s Appendix 2 (Minimum Data 
Requirements – Certificate of Origin). The 
FOB value shall be the FOB value of the 
goods exported from the intermediate 
Party;   and 

 

 

 

 

(v) the verification procedures in Rule 17 and 
Rule 18 shall also apply to the back-to-
back Certificate of Origin. 

 
 

สินคาตอไปยังประเทศภาคีผูนําเขา 

(สี่) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบค็-ทู-
แบค็ แสดงขอมูลที่เกี่ยวของตามหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาตนฉบับ โดย

สอดคลองกับขอกําหนดเร่ืองขอมูลขั้นตํ่าใน

เอกสารแนบทาย 2 (ขอมูลขั้นตํ่าในหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคา) ของภาคผนวกน้ี 
สวนมูลคา เอฟ โอ บี จะตองเปนมูลคา     
เอฟ โอ บี ของสินคาที่สงออกจากประเทศ

ภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผู

สงออกประเทศแรก และ 

(หา) กระบวนการตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาใน

กฎขอที่ 17 และ 18 ของบทนี้ จะตองใช

บังคับกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ชนิดแบค็-ทู-แบค็ดวย 
 

 
Rule 11 

 
In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin, the manufacturer, producer, 
exporter or its authorized representative may apply 
to the Issuing Authority/Body for a certified true copy 
of the original Certificate of Origin. The copy shall 
be made on the basis of the export documents in 
their possession and bear the words “CERTIFIED TRUE 

COPY”. 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 
longer than 12 months from the date of issuance of 
the original Certificate of Origin. 
 

กฎท่ี 11 

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกขโมย สญูหาย 
หรือถูกทําลาย ผูผลิต ผูสงออก หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
อาจยื่นคําขอตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงตั

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา ใหออกสําเนาที่ไดรับการรับรองของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ สําเนาฉบับดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐาน

ของเอกสารการสงออกที่อยูในครอบครองของหนวยงานที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาน้ัน โดยประทับคํา

วา “CERTIFIED TRUE COPY” และระบวุนัทีอ่อกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาตนฉบับ ใหออกสําเนาที่ไดรับการรับรอง

ดังกลาว ไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ 
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PRESENTATION 
 

Rule 12 
1. For the purpose of claiming preferential tariff 

treatment, the importer shall submit to the 
Customs Authority at the time of import 
declaration the Certificate of Origin and other 
documents as required, in accordance with the 
procedures of the Customs Authority or domestic 
laws and regulations of the importing Party. 

2. Notwithstanding Paragraph 1, a Party may elect 
not to require the submission of the Certificate of 
Origin. 

 

การแสดง 

กฎท่ี 12 

1. เพื่อความมุงประสงคในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ผูนําเขาจะตองยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาและเอกสาร

อ่ืนๆ ตามที่กําหนด ตอหนวยงานศลุกากรของประเทศภาคี

ผูนําเขา ณ เวลาที่นําเขาสินคา โดยสอดคลองกับกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 

2. โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 ประเทศภาคีอาจเลือกที่จะยอมรับ

ใหไมตองมีการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาได 
 

 
Rule 13 

 
The following time limits for the presentation of the 
Certificate of Origin shall be observed: 

 

(i)   the Certificate of Origin shall be valid for a 
period of 12 months from the date of issue and 
must be submitted to the Customs Authority of 
the importing Party within that period; 

(ii)  where the Certificate of Origin is submitted to 
the Customs Authority of the importing Party 
after the expiration of the time limit for its 
submission, such Certificate of Origin shall 
still be accepted, subject to the importing Party’s 
domestic laws, regulations or administrative 
practices, when failure to observe the time 
limit results from force majeure or other valid 
causes beyond the control of the importer 
and/or exporter; and 

 

 

 

 

(iii) the Customs Authority of the importing Party 

กฎท่ี 13 

ใหถือปฏิบัติตามกําหนดเวลาสําหรับการแสดงหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาดังตอไปน้ี 

(หน่ึง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองมีอายุ 12 
เดือนนับจากวันทีอ่อก และจะตองยืน่ตอหนวยงาน

ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาภายในระยะเวลา 

(สอง) ในกรณีที่มีการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา

หลงัจากสิน้สดุกาํหนดเวลาการยืน่ ซึ่งเปนผลมา

จากเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอ่ืนอันสมเหตุสมผล

ที่เกินวิสัยการควบคุมของผูสงออก และ/หรือ 
ผูนําเขา ใหยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ฉบับดังกลาว โดยใหอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติทางปกครอง

ภายในของประเทศภาคีผูนําเขา และ 

 

ภาคผนวก  ๕  
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may accept such Certificate of Origin, 
provided that the goods have been imported 
before the expiration of the time limit of that 
Certificate of Origin. 

 

(สาม) หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจ

ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ไดยื่น

หลงัจากสิน้สดุกาํหนดเวลาดังกลาวขางตน หาก

ไดมีการนําเขาสินคาน้ันกอนการสิ้นสุดกําหนด 
เวลาดังกลาว 

 
Rule 14 

 
The Certificate of Origin shall not be required for: 

(i)  goods originating in the exporting Party and 
not exceeding US$200.00 FOB value or such 
higher amount specified in the importing 
Party’s domestic laws, regulations or 
administrative practices; or 

 

 

(ii)  goods sent through the post not exceeding 
US$200.00 FOB value or such higher 
amount specified in the importing Party’s 
domestic laws, regulations or administrative 
practices,  

 

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 the Certificate of 
Origin. 

 
 

กฎท่ี 14 

ใหไมตองใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับ 

(หน่ึง) สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผูสงออก และ

มีมูลคาเอฟ โอ บี ไมเกิน 200.00 ดอลลารสหรัฐ 

หรือมีมูลคาสูงกวาน้ันตามที่ระบุไวในกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติทางปกครองภายใน

ของประเทศภาคีผูนําเขา หรือ 

(สอง) สินคาที่สงทางไปรษณียทีม่ีมูลคาเอฟ โอ บี ไมเกิน 
200.00 ดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาสูงกวาน้ันตามที่

ระบุไวในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีผู

นําเขา 

โดยมีเงื่อนไขวา การนําเขาดังกลาวมไิดเปนสวนหน่ึงสวนใด

ของการนําเขาหนึ่งคร้ังหรือหลายคร้ัง ซึ่งอาจพิจารณาอยาง

สมเหตุสมผลไดวาเปนการดําเนินการหรือการจัดการเพื่อ

ความมุงประสงคในการหลีกเลี่ยงการยื่นหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคา 
 

 
Rule 15 

 
1. Where the origin of the good is not in doubt, the 
discovery of minor transcription errors or 
discrepancies in documentation shall not ipso facto 
invalidate the Certificate of Origin, if it does in fact 
correspond to the goods submitted. 

กฎท่ี 15 

1. ในกรณีที่ไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของสินคา การพบ

ความผิดพลาดหรือความแตกตางในเอกสารเพียงเล็กนอยจะ 
ตองไมมีผลทําใหหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับน้ัน

เสยีไป หากขอเท็จจริงสอดคลองกับสินคาที่ยื่น 

ภาคผนวก  ๕  
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2. For multiple goods declared under the same 
Certificate of Origin, a problem encountered with one 
of the goods listed shall not affect or delay the 
granting of preferential tariff treatment and customs 
clearance of the remaining goods listed in the 
Certificate of Origin. 

 

2. ในกรณีที่มีการระบุสินคาหลายรายการภายใตหนังสือรับรอ

ถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกัน ปญหาที่เกิดขึ้นกับสินคา

รายการหนึ่งจะตองไมสงผลกระทบหรือทําใหเกิดความ

ลาชาในการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการตรวจ

ปลอยสินคาของหนวยงานศุลกากรสําหรับสินคารายการอ่ืน 
ที่ระบุไวในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกันน้ัน 

 
 

Rule 16 
 

1.  Each Party shall require that the Issuing 
Authority/Body, manufacturer, producer, 
exporter, importer, and their authorised 
representatives maintain for a period of not less 
than three years after the date of exportation or 
importation, as the case may be, all records 
relating to that exportation or importation 
which are necessary to demonstrate that the 
good for which a claim for preferential tariff 
treatment was made qualifies for preferential 
tariff treatment. Such records may be in 
electronic form. 

 

2.  Information relating to the validity of the 
Certificate of Origin shall be furnished upon 
request of the importing Party by an official 
authorised to sign the Certificate of Origin and 
certified by the appropriate Issuing 
Authority/Body. 

3.   Any information communicated between the 
Parties concerned shall be treated as 
confidential and shall be used for the validation 
of Certificates of Origin purposes only.1 

 

กฎท่ี 16 

1. ประเทศภาคีแตละฝายจะตองกําหนดใหหนวยงานผูมี

อํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมี

อํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา และตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสงออกหรือ

การนําเขาสินคา ซึ่งจําเปนในการแสดงใหเห็นวาสินคาที่

ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมีคุณสมบัติไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม

ปนับจากวันที่สงออกหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยการ

เก็บรักษาเอกสารดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส 

2. ใหมีการจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของกับความถูกตองสมบูรณ

ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาใหแกประเทศภาคีผู

นําเขา เมื่อมีการรองขอโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนาม

ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และไดรบัการรับรอง

โดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาที่เหมาะสม 

3. ใหถือวาขอมูลใดๆ ในการติดตอสื่อสารระหวางกลุม

ประเทศภาคีที่เกี่ยวของเปนความลับและใหใชเพื่อความ

มุงประสงคในการพิสูจนความถูกตองสมบูรณของ

ภาคผนวก  ๕  
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หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเทาน้ัน 0

1 

 
ORIGIN VERIFICATION 

 
Rule 17 

 
1. The Customs Authority of the importing Party may 

verify the eligibility of a good for preferential tariff 
treatment in accordance with its domestic laws, 
regulations or administrative practices. 

 

 

2. If the Customs Authority of the importing Party has 
reasonable doubts as to the authenticity or 
accuracy of the information included in the 
Certificate of Origin or other documentary 
evidence, it may: 

 

(i)  institute retroactive checking measures to 
establish the validity of the Certificate of 
Origin or other documentary evidence of 
origin; 

 

(ii) request information from the relevant 
importer of a good for which preferential 
tariff treatment was claimed; and 

(iii) issue written requests to the Issuing 
Authority/Body of the exporting Party for 
information from the exporter or 
producer. 

 

 

 

3. A request for information in accordance with 
Paragraph 2(iii) shall not preclude the use of the 
verification visit provided for in Rule 18. 

การตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 17 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา อาจตรวจพสิจูน

การมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสินคา 
โดยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏบิติั

ทางปกครองภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 

 
2. หากหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา มีเหตุอันควร

สงสัยเกี่ยวกับความแทจริงหรือความถูกตองของขอมูลใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ๆ
หนวยงานศุลกากรดังกลาวอาจ 

(หน่ึง) ทําการตรวจสอบยอนหลังเพื่อพิสูจนความ

ถูกตองสมบูรณของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ 

(สอง) ขอขอมูลจากผูนําเขาสินคาที่ขอรับสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร และ 

(สาม) จัดทําคํารองเปนลายลักษณอักษรไปยังหนวยงาน

ผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออ 
เพื่อขอขอมูลจากผูสงออกหรือผูผลิตสินคา 

3. การขอขอมูลโดยสอดคลองกับวรรค 2 (สาม) จะตองไมเปน

การขัดขวางการใชการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสิ 
ตามที่ระบุไวในกฎที่ 18 

                                                 
1 ใหอานวรรคนี้โดยอางอิงถึงบทบัญญัติวาดวยความลับในขอ 5 (ความลับ) ของบทที่ 18 (บทบัญญัติสุดทาย) 
1  This Paragraph shall be read with reference to the confidentiality provisions of Article 5 

(Confidentiality) of Chapter 18 (Final Provisions). 
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4. The recipient of a request for information under 
Paragraph 2 shall provide the information requested 
within a period of 90 days from the date the 
written request is made. 

5. The Customs Authority of the importing Party shall 
provide written advice as to whether the goods 
are eligible for preferential tariff treatment to all the 
relevant parties within 60 days from receipt of 
information necessary to make a decision. 

 

4. ผูที่ไดรับการรองขอขอมูลภายใตวรรค 2 จะตองใหขอมูล

ดังกลาวภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มีการรองขอ

เปนลายลักษณอักษร 

5. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองจัดทํา

คําแนะนําเปนลายลักษณอักษรวาสินคาน้ันมีสิทธิไดรับ

สิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือไม ใหกับทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวขอ

ไดรับทราบภายใน 60 วันจากวันที่ไดรับขอมูลที่จําเปน

ในการทําการตัดสิน 
 

VERIFICATION VISIT 
 

Rule 18 
 

1. If the Customs Authority of the importing Party 
wishes to undertake a verification visit, it shall issue 
a written request to the Issuing Authority / Body of 
the exporting Party at least 30 days in advance of 
the proposed verification visit. 

 

 

 

2. If the Issuing Authority/Body of the exporting 
Party is not a government agency, the Customs 
Authority of the importing Party shall notify the 
Customs Authority of the exporting Party of the 
written request to undertake the verification visit. 

 

 

 

3. The written request referred to in Paragraphs 1 and 2 
shall at a minimum include: 

 

(i)  the identity of the Customs Authority 
issuing the request; 

(ii)  the name of the exporter or the producer of 

การเย่ียมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 18 

1. หากหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาประสงค

ที่จะทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาใน

ประเทศภาคีผูสงออก จะตองจัดทําคํารองเปนลายลักษณ

อักษรตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาในประเทศภาคีผูสงออก อยางนอย 30 วัน

กอนการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจน 

2. หากหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออกมิใชหนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตอง

แจงใหหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูสงออกทราบ

ถึงคํารองขอทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

3. คํารองเปนลายลักษณอักษรที่กลาวถึงในวรรค 1 และ 2 
จะตองประกอบดวยขอมูลขั้นตํ่า ดังตอไปน้ี 

(หน่ึง) ชื่อหนวยงานศุลกากรที่จัดทําคํารองดังกลาว 

(สอง) ชื่อผูสงออกหรือผูผลิตสินคาของประเทศ
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the exporting Party whose good is subject 
to the verification visit; 

(iii) the date the written request is made; 

(iv) the proposed date and place of the visit; 

(v)  the objective and scope of the proposed visit, 
including specific reference to the good 
subject to the verification; and 

(vi) the names and titles of the officials of the 
Customs Authority or other relevant 
authorities of the importing Party who 
will participate in the visit. 

 

 

4. The Issuing Authority/Body of the exporting 
Party shall notify the exporter or producer of the 
intended verification visit by the Customs 
Authority or other relevant authorities of the 
importing Party and request the exporter or 
producer to: 

 

 

 

(i)  permit the Customs Authority or other 
relevant authorities of the importing 
Party to visit their premises or factory; 
and 

 

(ii) provide information relating to the origin 
of the good. 

5. The Issuing Authority/Body shall advise the 
exporter or producer that, should they fail to 
respond by a specified date, preferential tariff 
treatment may be denied. 

 

 

ภาคีผูสงออก ที่จะทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจ

พิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

(สาม) วันที่มีการรองขอเปนลายลักษณอักษร 

(สี่) วันที่และสถานที่ที่ขอเยี่ยมชม 

(หา) วัตถุประสงคและขอบเขตของการเยี่ยมชม 
ซึ่งรวมถึงการอางถึงสินคาที่จะทําการตรวจ

พิสูจนอยางเฉพาะเจาะจง และ 

(หก) ชือ่และตําแหนงของเจาหนาทีใ่นหนวยงาน

ศลุกากรหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของ

ประเทศภาคีผูนําเขาที่จะมีสวนรวมในเยี่ยม

ชมดังกลาว 

4. หนวยงานผูการมอํีานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออก จะตองแจงให

ผูสงออกหรือผูผลิตทราบถึงการขอเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจน

ถิ่นกําเนิดสินคาของหนวยงานศลุกากรหรือหนวยงานอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูนําเขา และขอใหผูสงออกหรือ

ผูผลิตดังกลาว 

(หน่ึง) อนุญาตใหหนวยงานศลุกากรหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูนําเขาเขา

เยี่ยมชมสถานที่หรือโรงงาน และ 

(สอง) จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของ

สินคา 

5. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาจะตองแจงผูสงออกหรือผูผลิตวา หากผูสงออก

หรือผูผลิตไมแจงตอบภายในวันที่ระบุไว ประเทศภาคีผู
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6. The Issuing Authority/Body of the exporting 
Party shall advise the Customs Authority of the 
importing Party within 30 days of the date of the 
written request from the Customs Authority of 
the importing Party whether the exporter or 
producer has agreed to the request for a verification 
visit. 

 

 

 

7. The Customs Authority of the importing Party shall 
not visit the premises or factory of any exporter 
or producer in the territory of the exporting Party 
without written prior consent from the exporter 
or producer. 

 

8. The Customs Authority of the importing Party shall 
complete any action to verify eligibility for 
preferential tariff treatment and make a decision 
within 150 days of the date of the request to the 
Issuing Authority/Body under Paragraph 1. The 
Customs Authority of the importing Party shall 
provide written advice as to whether goods are 
eligible for preferential tariff treatment to the 
relevant parties within ten days of the decision 
being made. 

 

 

 

 

9. Parties shall maintain the confidentiality of 
information classified as confidential collected in the 
process of verification and shall protect that 
information from disclosure that could prejudice 
the competitive position of the person who provided 
the information. The information classified as 
confidential may only be disclosed to those 
authorities responsible for the 

นําเขาอาจปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

6. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิ

สินคาของประเทศภาคีผูสงออกจะตองแจงใหหนวยงาน

ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาทราบภายใน 30 วันนับ

จากวันที่มีการรองขอเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงาน

ศุลกากรดังกลาววา ผูสงออกหรือผูผลิตยินยอมใหเขาเยี่ยม

ชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาหรือไม 
 
7. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองไมทํา

การเยี่ยมชมสถานที่หรือโรงงานของผูสงออกหรือผูผลิตใด  ๆ
ในอาณาเขตของประเทศภาคีผูสงออก หากไมมีหนังสอื

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูสงออกหรือ

ผูผลิต 

8. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองดําเนินก

ใดๆ เพื่อตรวจพิสูจนการมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร และทําการตัดสินใหเสร็จสิ้นภายใน 150 วัน

นับจากวันที่มีการรองขอตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือ

หนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศ

ภาคีผูสงออกภายใตวรรค 1 ทั้งน้ี หนวยงานศลุกากร

ของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองแจงใหทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษรวาสินคาดังกลาวมี

สิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือไม ภายในสิบ

วันจากวันที่ไดทําการตัดสิน 

9. กลุมประเทศภาคีจะตองรักษาความลับของขอมูลที่จัดวา

เปนความลับ ซึ่งไดเก็บรวบรวมในขั้นตอนการตรวจพิสูจน 
และจะตองคุมครองขอมูลน้ันจากการถูกเปดเผย ซึ่งอาจ
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administration and enforcement of origin 
determination.2 

 

กระทบถงึฐานะทางการแขงขันของบุคคลผูใหขอมูลดังกลา 
ขอมูลที่จัดวาเปนความลับน้ัน จะสามารถเปดเผยตอผูมี

อํานาจหนาทีใ่นการบริหารจัดการและดําเนินการวินิจฉยั

ถิ่นกําเนิดสินคาเทาน้ัน 1

2 

 
 

SUSPENSION OF PREFERENTIAL              
TARIFF TREATMENT 

 
Rule 19 

 
1. The Customs Authority of the importing Party may 

suspend preferential tariff treatment to a good that 
is the subject of an origin verification action under 
this Annex for the duration of that action or any 
part thereof. 

 

2. The importing Party may release the goods 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. 

3. In the event that a determination is made by the 
Customs Authority of the importing Party that the 
good qualifies as an originating good of the 
exporting Party, any suspended preferential tariff 
treatment shall be reinstated. 

 

การระงับการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

กฎท่ี 19 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจระงับการ

ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาที่อยูระหวางการ

ดําเนินการตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาภายใตภาคผนวก

น้ี ตลอดระยะเวลาการดําเนินการหรือในระยะหนึ่งระยะ

ใดของการดําเนินการน้ัน 

2. ประเทศภาคีผูนําเขาอาจตรวจปลอยสินคาใหผูนําเขาไปกอ 
ภายใตบังคับของมาตรการดานการบริหารจัดการใดๆ ที่

เห็นวาจําเปน หากสินคาน้ันมิไดตองหามหรือตองกํากัด

ในการนําเขา และไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการฉอฉล 

3. ในกรณีที่หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาได

วินิจฉัยวา สินคาน้ันมีคุณสมบัติเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของประเทศภาคีผูสงออก การระงับการใหสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากรใดๆ จะตองถูกยกเลิกไป 
 

 
Rule 20 

 
When the destination of any goods exported to a 
specified Party is changed after their export from 
the exporting Party, but before clearance by the 

กฎท่ี 20 

 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของสินคาใดๆ ที่สงออก

ไปยังประเทศภาคี หลังจากที่ไดสงออกสินคาจากประเทศภาคี

                                                 
2 ใหอานวรรคนี้โดยอางอิงถึงบทบัญญัติวาดวยความลับในขอ 5 (ความลับ) ของบทที่ 18 (บทบัญญัติสุดทาย) 
2

 This Paragraph shall be read with reference to the confidentiality provisions of Article 5 
(Confidentiality) of Chapter 18 (Final Provisions). 
 

ภาคผนวก  ๕  
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importing Party, the exporter, manufacturer, producer or 
its authorised representative shall apply in writing 
to the Issuing Authority/Body for a new Certificate 
of Origin for the goods changing destination. The 
application shall include the original Certificate of 
Origin relating to the goods. 
 
 

ผูสงออกไปแลว แตกอนที่จะมีการตรวจปลอยสินคาโดยประเท

ภาคีผูนําเขา ผูสงออก ผูผลิต หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ

จะตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรตอหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานทีไ่ดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่

ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา เพือ่ขอหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาฉบับใหมสําหรับสินคาที่เปลี่ยนแปลงจุดหมาย

ปลายทางนั้น โดยจะตองยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับสําหรับสินคาดังกลาวที่ไดออกไปกอนหนาน้ีรวมไป

กับคํารองดวย 
 

Rule 21 
 

For the purpose of implementing Article 14 (Direct 
Consignment) of Chapter 3 (Rules of Origin) where 
transportation is effected through the territory of 
any non- Party, the following shall be provided to 
the Customs Authority of the importing Party: 

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

(ii) a Certificate of Origin issued by the 
relevant Issuing Authority/Body of the 
exporting Party, unless not required 
pursuant to Rule 12.2 or Rule 14; 

 

 

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

(iv) supporting documents in evidence that the 
requirements of Article 14 (Direct 
Consignment) of Chapter 3 (Rules of 
Origin) have been complied with. 

 

กฎท่ี 21 

 
เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตาม ขอ14 (การขนสง

โดยตรง) ของบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) เมื่อมีการ

ขนสงผานอาณาเขตของประเทศนอกภาคีใดๆ ใหยื่นเอกสาร

ดังตอไปนี้ตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 

(หน่ึง) ใบตราสงสินคาที่ระบุเสนทางขนสงไว

ตลอดทางที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออก 

(สอง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกโดย

หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับ

แตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศ

ภาคีผูสงออก เวนแตจะไมตองใชตามกฎที่ 
12.2 หรือกฎที่ 14 

(สาม) สําเนาบัญชีราคาสินคาตนฉบับของสินคา

น้ัน และ 

(สี่) เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆที่เปนหลักฐานวามี

การปฏิบัติตามขอกาํหนดในขอ 14 (การขนสง

โดยตรง)ของบทที3่ (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 
 

Rule 22 
 

กฎท่ี 22 

ภาคผนวก  ๕  
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1. The Customs Authority of 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 that company, provided that the 
goods meet the requirements of Chapter 3 (Rules 
of Origin). 

2. The words “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE (name 
of company using the invoice)” shall appear on 
the Certificate of Origin. 

 
 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจยอมรับ

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ในกรณีที่บัญชีราคาสินคา

ในการขายไดออกโดยบริษัทที่ต้ังอยูในประเทศที่สาม หรือ

โดยผูสงออกเพื่อการบัญชีของบริษัทน้ัน หากสินคาดังกลาว

เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 

2. คําวา “SUBJECT TO THIRD-PARTY INVOICE (ชื่อบริษัทผู
ออกบัญชีสินคาในประเทศที่สาม)” จะตองปรากฏอยู

บนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

 
ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS 

 
Rule 23 

 
When it is suspected that fraudulent acts in 
connection with the Certificate of Origin have been 
committed, the government authorities concerned 
shall co-operate in the action to be taken in the 
respective Party against the persons involved, in 
accordance with the Party’s respective laws and 
regulations. 

 

การดําเนินการตอตานการกระทําอันฉอฉล 

กฎท่ี 23 

เมื่อมีขอสงสัยวามีการกระทําอันฉอฉลที่เกี่ยวของกับหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคา หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตอง

รวมมอืกนัในการดําเนินการ ในแตละประเทศภาคี ตอบุคคล

ผูมีสวนเกี่ยวของในการกระทําน้ัน โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในของแตละประเทศภาคี 
 

 
GOODS IN TRANSPORT OR STORAGE 

 
Rule 24 

 
Originating goods which are in the process of being 
transported from the exporting Party to the 
importing Party, or which are in temporary storage 
in a bonded area in the importing Party, should be 
accorded preferential tariff treatment if they are 
imported into the importing Party on or after the date of 
entry into force of this Agreement, subject to the 
submission of a Certificate of Origin issued 
retroactively to the Customs Authority of the 
importing Party and subject to domestic laws, 
regulations or administrative practices of the 
importing Party. 

สินคาในระหวางการขนสงหรือการเก็บรักษา 

กฎท่ี 24 

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดซึ่งอยูระหวางการขนสงจากประเทศภาคี

ผูสงออกไปยังประเทศภาคีผูนําเขา หรือซึ่งอยูระหวางการเก็บ

รักษาชั่วคราวในบริเวณทัณฑบนในประเทศภาคีผูนําเขา ควร

ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หากสินคาดังกลาวไดนําเขา

ไปยังประเทศภาคีผูนําเขาในวันหรือหลงัจากวันทีค่วามตกลง

ฉบับน้ีมีผลใชบังคับ โดยการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่

ออกยอนหลังตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 

ภาคผนวก  ๕  
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 และโดยอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือ

แนวปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 
 

SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

Rule 253 
 

1. In the case of a dispute concerning origin 
determination, classification of goods 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. 

 
 
 
2. If no settlement can be reached bilaterally, the 

dispute may be referred to the ROO Sub-
Committee established pursuant to Article 18 
(Sub-Committee on Rules of Origin) of Chapter 
3 (Rules of Origin). 

 
 

การระงับขอพิพาท 

กฎท่ี 253

1. ในกรณีที่เกิดการพิพาทที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยถิ่น

กําเนิดสินคา การจําแนกประเภทของสินคา หรือเร่ืองอ่ืน  ๆ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในประเทศภาคีผูนําเขาและ

ประเทศภาคีผูสงออก จะตองปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน

เพื่อที่จะแกปญหาขอพิพาท และใหรายงานผลใหประเทศ

ภาคอ่ืีนๆ ทราบเพื่อเปนขอมูล 

 

2. ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันในระดับทวิภาคีได อาจเสนอ

ประเด็นขอพิพาทดังกลาวตอคณะอนุกรรมการอาร โอ โอ 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามขอ 18 (คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวา

ดวยถิ่นกําเนิดสินคา) ของบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิด

สินคา) 

 
 

                                                 
3 กฎนีจ้ะไมกระทบถึงสิทธิของประเทศภาคีภายใตบทที่ 17 (การปรกึษาหารอืและการระงบัขอพิพาท) 
3 This Rule is without prejudice to a Party’s rights under Chapter 17 (Consultations and 

Dispute Settlement). 
 

ภาคผนวก  ๕  


