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Article 1 
Definitions 

 
 

For the purposes of this Chapter: 
 
(a) aquaculture means the farming of aquatic 

organisms including fish, molluscs, 
crustaceans, other aquatic invertebrates and 
aquatic plants, from seedstock such as eggs, 
fry, fingerlings and larvae, by intervention in 
the rearing or growth processes to enhance 
production such as regular stocking, feeding, 
or protection from predators; 
 

ขอ 1 
คํานิยาม 

เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ 

(เอ) การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทางน้ํา หมายถึง การทําฟารม
ของสิ่งมีชีวิตทางน้ํา ซ่ึงรวมถึง ปลา สัตวน้ําจําพวก 
ครัสตาเซีย โมลุกส สัตวน้ําทีไ่มมีกระดกูสนัหลัง
อ่ืนๆ และ พืชน้ํา ที่มาจากลกูพันธุสัตวน้ํา เชน ไข 
ลูกสัตว ลูกปลา และตัวออน โดยการเขาไป 
เกี่ยวของในขัน้ตอนการเลี้ยงดู หรือขั้นตอนการ
เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มผลผลิต เชน การเพาะเลี้ยง การ
ใหอาหาร หรือการปกปองจากการถูกลา 

 
(b) back-to-back Certificate of Origin means a 

Certificate of Origin issued by an intermediate 
exporting Party’s Issuing Authority/Body based 
on the Certificate of Origin issued by the first 
exporting Party; 
 

(บี) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสนิคาชนดิแบ็ค-ทู-แบ็ค 
หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาทีอ่อกโดย
หนวยงานผูมอํีานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงตั้ง
จากหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศภาคีผูสงออก
คนกลาง โดยออกตามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก 

 
(c) CIF means the value of the good imported and

includes the cost of freight and insurance up to 
the port or place of entry into the country of 
importation. The valuation shall be made in 
accordance with Article VII of GATT 1994 and 
the Agreement on Customs Valuation; 
 

(ซี)   ซี ไอ เอฟ หมายถึง มลูคาสินคานําเขา ซ่ึงรวมถึง       
คาระวางบรรทุกและคาประกันภยัจนถึงทาหรือ
สถานที่นําเขาในประเทศผูนาํเขา การประเมินราคา
จะตองกระทําโดยสอดคลองกับขอ 7 ของแกตต 
1994 และความตกลงวาดวยการประเมินราคา
ศุลกากร 

(d) FOB means the free-on-board value of the 
good, inclusive of the cost of transport to the 
port or site of final shipment abroad. The 
valuation shall be made in accordance with 
Article VII of GATT 1994 and the Agreement 
on Customs Valuation; 

 

(ด)ี เอฟ โอ บี หมายถึง มูลคาสินคา ณ ทาตนทาง ซ่ึง
รวมถึงคาขนสงไปยังทาหรือสถานที่สุดทาย
สําหรับสงออกสินคาไปตางประเทศ การประเมิน
ราคาจะตองกระทําโดยสอดคลองกับขอ 7 ของ
แกตต 1994 และความตกลงวาดวยการประเมิน
ราคาศุลกากร  

ภาคผนวก ๑ 



  2

CHAPTER 3 
RULES OF ORIGIN 

บทท่ี 3 
กฎวาดวยถิน่กําเนิดสินคา 

 
(e)  generally accepted accounting principles 

means the recognised consensus or 
substantial authoritative support in a Party, 
with respect to the recording of revenues, 
expenses, costs, assets and liabilities; the 
disclosure of information; and the preparation 
of financial statements. These standards may 
encompass broad guidelines of general 
application as well as detailed standards, 
practices and procedures; 

 

(อี) หลักการทางบัญชีอันเปนท่ียอมรับท่ัวไป หมายถึง 
ฉันทามติที่ไดรับการยอมรับหรือการสนับสนุนใน
สาระสําคัญจากผูที่เชื่อถือไดในประเทศภาคี 
เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจาย ตนทุน สินทรัพย
และหนี้สิน การเปดเผยขอมลู และการเตรยีมงบ
การเงิน มาตรฐานเหลานี้อาจรวมถึงแนวทางกวางๆ 
ซ่ึงใชบังคับเปนการทั่วไป และมาตรฐาน การปฏิบัติ
และขั้นตอนทีม่ีรายละเอียด 

 
(f)    good means any merchandise, product, 

article or material; 
(เอฟ) สินคา หมายถึง ส่ิงที่ซ้ือขายกัน ผลิตภัณฑ ส่ิงของ

หรือวัสด ุ
(g) identical and interchangeable materials 

means materials that are fungible as a result of
being of the same kind and commercial 
quality, possessing the same technical and 
physical characteristics, and which once they 
are incorporated into the finished product 
cannot be distinguished from one another for 
origin purposes by virtue of any markings or 
mere visual examination; 

(จ)ี วัสดุท่ีเหมือนกันและใชทดแทนกันได หมายถึง วัสดุ
ที่ทดแทนกันได มีผลมาจากการเปนวัสดุชนิด
เดียวกันและมคีุณภาพในเชิงพาณิชยเหมือนกัน           
มีลักษณะทางเทคนิคและทางกายภาพเหมอืนกัน 
และเมื่อวัสดุเหลานั้นรวมอยูในตวัสินคาแลว จะ     
ไมสามารถแยกแยะความแตกตางกันไดจาก
เครื่องหมายใดๆ หรือจากการตรวจสอบดวยสายตา 
เพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับถ่ินกําเนดิสินคา 

 
(h)  indirect material means a good used in the 

production, testing, or inspection of a good 
but not physically incorporated into the good, 
or a good used in the maintenance of 
buildings or the operation of equipment 
associated with the production of a good, 
including: 
 
(i)   fuel and energy; 
 
(ii)  tools, dies and moulds; 
 
(iii) spare parts and materials used in the 

maintenance of equipment and buildings; 

(เอช) วัสดุทางออม หมายถึง สินคาที่ใชในการผลิต การ
ทดสอบ หรือการตรวจสอบสินคาอื่น แตไม
รวมอยูในตัวสินคานั้น หรือสินคาที่ใชในการ
บํารุงรักษาอาคารหรือการใชอุปกรณที่เกีย่วกับ
การผลิตสินคาอื่น ซ่ึงรวมถึง 
(หนึ่ง)     เชื้อเพลิงและพลังงาน 
(สอง)     เครื่องมือ แมพิมพ และแบบหลอ 
(สาม) ช้ินสวนสํารองและวัสดุทีใ่ชในการ

บํารุงรักษาอุปกรณและอาคาร 
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(iv) lubricants, greases, compounding 
materials and other materials used in 
production or used to operate equipment 
and buildings; 

 
(v)  gloves, glasses, footwear, clothing, safety

equipment and supplies; 
 

(vi)  equipment, devices and supplies used  
for testing or inspecting goods; 

 
(vii)  catalysts and solvents; and 
 
(viii)  any other goods that are not 

incorporated into the good but whose 
use in the production of the good can 
reasonably be demonstrated to be a 
part of that production; 

 

(ส่ี) สารหลอล่ืน ไข สารประกอบ และวัสดุ
อ่ืนที่ใชในการผลิตหรือในการใชอุปกรณ
และอาคาร 

(หา) ถุงมือ แวนตา รองเทา เสื้อผา อุปกรณเพื่อ
ความปลอดภยั และพัสด ุ

(หก) อุปกรณ กลอปุกรณ และพสัดุที่ใช
สําหรับทดสอบหรือตรวจสอบสินคา 

(เจ็ด) ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวทําละลาย และ 
(แปด) สินคาอื่นใดทีไ่มรวมอยูในตวัสินคา แต

ใชในการผลิตสินคาโดยสามารถแสดงให
เห็นอยางสมเหตุสมผลไดวาการใช
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการผลิตนั้น
ดวย 

(i)    material means any matter or substance 
used or consumed in the production of goods 
or physically incorporated into a good or 
subjected to a process in the production of 
another good; 

 

(ไอ) วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสารใดๆ ที่ใชหรือใช
ส้ินเปลืองในการผลิตสินคา หรือรวมอยูในตัวสินคา 
หรือใชในขัน้ตอนการผลิตสินคาอื่น 

 
(j)    non-originating good or non-originating 

material means a good or material that does 
not qualify as originating under this Chapter; 
 

(เจ) สินคาท่ีไมไดถิ่นกําเนิด หรือ วัสดุท่ีไมไดถิ่นกําเนิด 
หมายถึง สินคาหรือวัสดุที่ไมมีคุณสมบัติไดถ่ิน
กําเนิดภายใตบทนี้ 

(k)   originating material means a material that 
qualifies as originating under this Chapter; 

(เค) วัสดุท่ีไดถิ่นกาํเนิด หมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติได
ถ่ินกําเนิดภายใตบทนี ้

 
(l) producer means a person who grows, mines, 

raises, harvests, fishes, traps, hunts, farms, 
captures, gathers, collects, breeds, extracts, 
manufactures, processes or assembles a 
good; 
 

(แอล) ผูผลิต หมายถึง บุคคลซึ่งปลูก ทําเหมือง เล้ียง เก็บ
เกี่ยว ประมง ดัก ลา ทําฟารม จับ รวบรวม เก็บ 
เพาะพนัธุ สกัด ผลิตในโรงงาน แปรสภาพ หรือ
ประกอบสินคา 

(m) production means methods of obtaining 
goods including growing, mining, harvesting, 
farming, raising, breeding, extracting, 

(เอ็ม) การผลิต หมายถึง วิธีการใหไดมาซึ่งสินคา ซ่ึง
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gathering, collecting, capturing, fishing, 
trapping, hunting, manufacturing, producing, 
processing or assembling a good; 

 

รวมถึงการปลูก การทําเหมือง การเก็บเกีย่ว การทํา
ฟารม การเลี้ยง การเพาะพันธุ การสกัด การ
รวบรวม การเก็บ การจับ การประมง การดกั การ
ลา การผลิตในโรงงาน การผลิต การแปรสภาพ 
หรือการประกอบสินคา 

(n)   Product Specific Rules are rules in Annex 2
(Product Specific Rules) that specify that the 
materials used to produce a good have 
undergone a change in tariff classification or 
a specific manufacturing or processing 
operation, or satisfy a regional value content 
criterion or a combination of any of these 
criteria; and 
 

(เอ็น) กฎเฉพาะรายสินคา คือกฎในภาคผนวก 2 (กฎ
เฉพาะรายสินคา) ซ่ึงกําหนดวาวัสดุทีใ่ชผลิต
สินคาไดผานการเปลี่ยนพกิดัอัตราศุลกากรหรือ
ผานการผลิตในโรงงานหรือการแปรสภาพที่
เฉพาะเจาะจง หรือผานเกณฑสัดสวนมูลคาตนทุน
การผลิตในภูมภิาค หรือการรวมกันของเกณฑ
เหลานี้ และ 

(o)   packing materials and containers for 
transportation means goods used to protect 
a good during its transportation, different 
from those containers or materials used for 
its retail sale. 
 

(โอ) วัสดุสําหรับการบรรจุหีบหอและภาชนะบรรจุ
สินคาเพื่อการขนสง หมายถงึ สินคาที่ใชในการ
ปกปองสินคาระหวางการขนสงสินคานั้น ซ่ึง
แตกตางจากภาชนะบรรจุสินคาหรือวัสดทุี่ใช
สําหรับการขายปลีก 

 
Article 2 

Originating Goods 
 

1.  For the purposes of this Chapter, a good shall 
be treated as an originating good if it is either: 

 
(a)  wholly produced or obtained in a Party as 

provided in Article 3 (Goods Wholly 
Produced or Obtained); 
 

 
 

(b)  not wholly produced or obtained in a Party 
provided that the good has satisfied the 
requirements of Article 4 (Goods Not 
Wholly Produced or Obtained); or 
 
 

ขอ 2 
สินคาท่ีไดถิ่นกําเนิด 

1. เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ ใหถือวาสนิคาเปน
สินคาที่ไดถ่ินกําเนิด หากสนิคานั้น 

(เอ) มีการผลิตทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดใน
ประเทศภาคี ตามที่กําหนดไวในขอ 3 
(สินคาที่มีการผลิตทั้งหมดหรือไดมา
ทั้งหมดในประเทศภาค)ี 

(บี) ไมมีการผลิตทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมด
ในประเทศภาคี หากสินคานัน้ผาน
ขอกําหนดในขอ 4 (สินคาที่ไมมีการผลิต
ทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดในประเทศ
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(c)  produced in a Party exclusively from 
originating materials from one or more of 
the Parties, and meets all other applicable 
requirements of this Chapter. 

 
 
 
 
2. A good which complies with the origin 

requirements of Paragraph 1 will retain its 
eligibility for preferential tariff treatment if 
exported to a Party and subsequently  

     re-exported to another Party. 
 

ภาคี) หรือ 
(ซี) มีการผลิตในประเทศภาคี จากวัสดุที่ไดถ่ิน

กําเนิดของประเทศภาคีประเทศใดประเทศ
หนึ่งหรือมากกวานัน้ และเปนไปตาม
ขอกําหนดอืน่ๆ ทั้งหมดที่ใชบังคับในบทนี ้

 
2. สินคาที่ไดถ่ินกําเนิดในประเทศภาคีตามขอกําหนด

ในวรรค 1 จะยังคงสามารถไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรจากประเทศภาคีผูนาํเขา หากเปนสินคาที่
สงออกไปยังประเทศภาคแีละตอมาถูกสงออกอีก
คร้ังไปยังประเทศภาคีอีกฝาย 
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Article 3 

Goods Wholly Produced or Obtained 
 
 

For the purposes of Article 2.1(a) (Originating 
Goods), the following goods shall be considered 
as wholly produced or obtained: 
 
 
 
(a) plants and plant goods, including fruit, flowers, 
vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants, 
grown, harvested, picked, or gathered in a Party1; 
 
 
(b) live animals born and raised in a Party; 
 
(c) goods obtained from live animals in a Party; 
 
(d) goods obtained from hunting, trapping, fishing,

farming, aquaculture, gathering, or capturing in 
a  Party; 

 
 
(e) minerals and other naturally occurring 

substances extracted or taken from the soil, 
waters, seabed or beneath the seabed in a 
Party; 
 

(f) goods of sea-fishing and other marine goods 
taken from the high seas, in accordance with 
international law 2, by any vessel registered or 
recorded with a Party and entitled to fly the 

ขอ 3 
สินคาท่ีมีการผลิตท้ังหมดหรือไดมาท้ังหมดใน           

ประเทศภาคี 
เพื่อความมุงประสงคของขอ 2.1 (เอ) (สินคาที่ไดถ่ิน
กําเนิด) ใหถือวาสินคาตอไปนี้เปนสินคาทีม่ีการผลิต
ทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี 

(เอ) พืชและผลิตภณัฑจากพืช ซ่ึงรวมถึงผลไม ดอกไม 
ผัก ตนไม พืชจําพวกสาหราย เห็ดรา และพืชมีชีวิต 
ที่ปลูก เก็บเกีย่ว เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี1

(บี) สัตวมีชีวิตที่เกดิและเลี้ยงในประเทศภาค ี

(ซี) สินคาที่ไดมาจากสัตวมีชีวติในประเทศภาคี 

(ดี) สินคาที่ไดมาจากการลา การดัก การประมง การทํา
ฟารม การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวติทางน้ํา การรวบรวม 
หรือการจับทีก่ระทําในประเทศภาค ี

(อี) แรธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่สกัด
จากหรือไดมาจากผืนดนิ น้ํา พื้นดิน ทองทะเล 
หรือใตพื้นดินทองทะเลในประเทศภาค ี

(เอฟ) สินคาอันไดจากการประมงทะเล หรือสินคาทาง
ทะเลอื่นๆ ที่ไดมาจากทะเลหลวง โดยเรือที่จด

                                                            
1 
  For the purposes of this Article, “in a Party” means the land, territorial sea, Exclusive Economic 

Zone, Continental Shelf over which a Party exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction, 
as the case may be, in accordance with international law. 

For the avoidance of doubt, nothing contained in the above definition shall be construed as conferring 
recognition or acceptance by one Party of the outstanding maritime and territorial claims made by any 
other Party, nor shall be taken as prejudging the determination of such claims 
1 เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ “ในประเทศภาคี” หมายถึง ดินแดน ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหลทวีป ที่ซึ่ง
ประเทศภาคีใชอํานาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย หรือเขตอาณา แลวแตกรณี โดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 
เพื่อหลีกเลี่ยงขอสงสัย ไมมีความใดในคํานิยามขางตนที่จะตีความวาเปนการใหการรับรองหรือยอมรับโดยประเทศภาคี
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ในขออางที่ยังไมยุติเกี่ยวกับนานน้ําและดินแดนโดยประเทศภาคีอื่นใด และ จะไมถือวามี
ผลกระทบตอคําตัดสินดังกลาวที่จะมีขึ้นในอนาคต 

ภาคผนวก ๑ 
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flag of that Party; 
 
 

 
 
(g) goods produced on board any factory ship 

registered or recorded with a Party and entitled 
to fly the flag of that Party from the goods 
referred to in Subparagraph (f); 
 

(h)  goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or beneath the 
seabed beyond the Exclusive Economic Zone 
and adjacent Continental Shelf of that Party 
and beyond areas over which third parties 
exercise jurisdiction under exploitation rights 
granted in accordance with international law3; 

ทะเบียนหรือมีประวัตกิับประเทศภาคแีละมีสิทธิ
ชักธงของประเทศภาคีนั้น โดยสอดคลองกับ
กฎหมายระหวางประเทศ2

 
 
(จี) สินคาที่มีการผลิตบนเรือโรงงานที่จดทะเบียน หรือ

มีประวัตกิับประเทศภาคีและมีสิทธิชักธงของประเทศ
ภาคนีั้น จากสนิคาทีก่ลาวถึงในอนวุรรค (เอฟ) 

(เอช) สินคาที่ไดมาโดยประเทศภาคีหรือบุคคลของ
ประเทศภาคี จากพื้นดินทองทะเลหรือใตพื้นดิน
ทองทะเลนอกเขตเศรษฐกจิจาํเพาะ และติดกับเขต
ไหลทวีปของประเทศภาคีนัน้ และนอกเหนือ
พื้นที่ซ่ึงประเทศที่สามใชเขตอาณาภายใตสิทธิใน
การใชหาประโยชนที่ไดรับอนุญาตโดยสอดคลอง
กับกฎหมายระหวางประเทศ3 

  

                                                                                                                                                                                         
2 “International law” refers to generally accepted international law such as the United 
Nations Convention on the Law of the Sea. 
 
2 “กฎหมายระหวางประเทศ” หมายถึง กฎหมายระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับเปนการทั่วไป เชน อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล 
3
 
 “International law” refers to generally accepted international law such as the United Nations Convention on 
the Law of the Sea. 

 
3 “กฎหมายระหวางประเทศ” หมายถึง กฎหมายระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับเปนการทั่วไป เชน อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล 

ภาคผนวก ๑ 
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(i)   goods which are: 
 

(i) waste and scrap derived from production 
and consumption in a Party provided that 
such goods are fit only for the recovery of 
raw materials; or 
 
 
 
 

(ii) used goods collected in a Party provided 
that such goods are fit only for the 
recovery of raw materials; and 
 
 
 

(j)   goods produced or obtained in a Party solely 
from products referred to in Subparagraphs 
(a) to (i) or from their derivatives. 

 

(ไอ) สินคาที่เปน 

(หนึ่ง)   ของที่ใชไมไดและเศษที่ไดจากการ 
ผลิตและการบริโภคในประเทศภาคี 
โดยที่สินคาดังกลาวเหมาะสาํหรับการ
นํากลับคืนมาใชเปนวัตถุดิบเทานั้น 
หรือ 

(สอง)   สินคาที่ใชแลวซ่ึงเกบ็รวบรวมได
ภายในประเทศภาคี โดยที่สินคา
ดังกลาวเหมาะสําหรับการนาํกลับคืน
มาใชเปนวัตถุดิบเทานั้น และ 

(เจ) สินคาที่ผลิตหรือไดมาในประเทศภาคี จาก
สินคาที่กลาวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (ไอ) หรือ
จากผลิตภัณฑของสินคาดังกลาว 

 
 

Article 4 
Goods Not Wholly Produced or Obtained 

 
 

1.  For the purposes of Article 2.1(b) (Originating 
Goods), except for those goods covered under 
Paragraph 2, a good shall be treated as an 
originating good if: 

 
(a) the good has a regional value content of 

not less than 40 per cent of FOB calculated 
using the formulae as described in Article 5 
(Calculation of  Regional Value Content), 
and the final process of  production is 
performed within a Party; or 

 
 
 

(b) all non-originating materials used in the 
production of the good have undergone a 
change in tariff classification at the four-
digit level (i.e. a change in tariff heading) of 
the HS Code in a Party. 

 

ขอ 4 
สินคาท่ีไมมีการผลิตท้ังหมดหรือไมไดมาท้ังหมด        

ในประเทศภาคี 
1. เพื่อความมุงประสงคของขอ 2.1 (บี) (สินคาที่ไดถ่ิน

กําเนิด) ยกเวนสินคาที่ครอบคลุมโดยวรรค 2 ใหถือ
วาสินคาเปนสนิคาที่ไดถ่ินกาํเนิด หากวา 

(เอ) สินคามีสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมภิาค
ไมนอยกวารอยละ 40 ของ เอฟ โอ บี ซ่ึงคํานวณ
โดยใชสูตรที่ระบไุวในขอ 5 (การคํานวณสดัสวน
มูลคาตนทนุการผลิตในภูมภิาค) และกระบวนการ
ผลิตขั้นสุดทายเกดิขึ้นในประเทศภาคี หรือ 

(บี) วัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนดิทั้งหมดซึ่งใชในการผลิต
สินคาไดผานการเปลี่ยนพิกดัอัตราศุลกากรใน
ประเทศภาคี ทีพ่ิกัดในระดับ 4 หลัก (กลาวคือ 
การเปลี่ยนประเภทพิกดัอัตราศุลกากร)           

ภาคผนวก ๑ 
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2.  In accordance with Paragraph 1, a good 

subject to Product Specific Rules shall be 
treated as an originating good if it meets those 
Product Specific Rules. 

 
3.  For a good not specified in Annex 2 (Product 

Specific Rules), a Party shall permit the 
producer or exporter of the good to decide 
whether to use Paragraph 1(a) or (b) when 
determining if the good is originating. 
 
 
 

4. If a good is specified in Annex 2 (Product 
Specific Rules) and the relevant provisions of 
that Annex provide a choice of rule between a 
regional value content based rule of origin, a 
change in tariff classification based rule of 
origin, a specific process of production, or a 
combination of any of these, a Party shall 
permit the producer or exporter of the good to 
decide which rule to use in determining if the 
good is originating. 
 

ของเอช เอส โคด ในประเทศภาคี 

2. โดยสอดคลองกับวรรค 1 ใหถือวาสินคาที่อยูภายใต
บังคับของกฎเฉพาะรายสินคาเปนสินคาที่ไดถ่ิน
กําเนิด หากสนิคานั้นเปนไปตามกฎเฉพาะรายสินคา 

3. สําหรับสินคาที่ไมไดระบไุวในภาคผนวก 2 (กฎ
เฉพาะรายสินคา) ประเทศภาคีจะตองอนญุาตให
ผูผลิตหรือผูสงออกสินคานัน้ตัดสินใจวาจะใชกฎใน
วรรค 1 (เอ) หรือ (บ)ี ในการวินิจฉยัวาสินคานั้นได
ถ่ินกําเนิดหรือไม 

4. ถาสินคามีการระบุไวในภาคผนวก 2 (กฎเฉพาะราย
สินคา) และขอกําหนดที่เกีย่วของในภาคผนวกนั้นได
ใหทางเลือกกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา ระหวางกฎ
สัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมภิาค กฎการ
เปลี่ยนพิกดัอตัราศุลกากร การผานกระบวนการผลิต
ที่เฉพาะเจาะจง หรือการรวมกันของกฎเหลานี้ 
ประเทศภาคีจะตองอนุญาตใหผูผลิตหรือผูสงออก
สินคานั้นตัดสนิใจวาจะใชกฎใดในการวนิจิฉัยวา
สินคานั้นไดถ่ินกําเนดิหรือไม 

 
 

 

ภาคผนวก ๑ 
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Article 5 

Calculation of Regional Value Content 
 

1. For the purposes of Article 4 (Goods Not Wholly 
Produced or Obtained), the formula for 
calculating the regional value content will be 
either: 

 
 

(a) Direct Formula 

 

or 

(b) Indirect/Build-Down Formula 
 

 
 
 

ขอ 5 
การคํานวณสดัสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาค 

1. เพื่อความมุงประสงคของขอ 4 (สินคาที่ไมมีการผลิต
ทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี) สูตร
สําหรับการคํานวณสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตใน
ภูมิภาค จะเปนสูตรใดสูตรหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
 
หรือ 
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where: 
 
 

(a)  AANZFTA Material Cost is the value of 
originating materials, parts or produce that 
are acquired or self-produced by the 
producer in the production of the good; 

 
(b) Labour Cost includes wages, remuneration 

and other employee benefits; 
 
 

(c) Overhead Cost is the total overhead 
expense; 

 
(d) Other Costs are the costs incurred in 

placing the good in the ship or other means 
of transport for export including, but not 
limited to, domestic transport costs, 
storage and warehousing, port handling, 
brokerage fees and service charges; 

 
 
(e) FOB is the free-on-board value of the 

goods as defined in Article 1 (Definitions); 
and 

 
(f)  Value of Non-Originating Materials is the 

CIF value at the time of importation or the 
earliest ascertained price paid for all non-
originating materials, parts or produce that 
are acquired by the producer in the 
production of the good. Nonoriginating 
materials include materials of 
undetermined origin but do not include a 
material that is self-produced. 

 
2. The value of goods under this Chapter shall be 

determined in accordance with Article VII of 
GATT 1994 and the Agreement on Customs 
Valuation. 

 

โดย 

(เอ) ตนทุนวัสดุจากประเทศภาคีความตกลง คอื มูลคา
วัสดุ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑที่ไดถ่ินกําเนิด ที่จัดหา
มาหรือผลิตขึ้นโดยผูผลิตในการผลิตสินคา 

(บี)    คาแรง รวมถึง คาจางแรงงาน คาตอบแทน และ
สวัสดิการแรงงานอื่นๆ 

(ซี) ตนทุนดาํเนินการ คือ ตนทุนที่เกีย่วของกบัการ
ดําเนินการทั้งหมด 

(ดี) ตนทุนอื่นๆ คอื ตนทุนที่เกดิขึ้นจากการจัดวางสินคา
ลงเรือหรือพาหนะอืน่ๆ เพื่อการสงออก ซ่ึงรวมถึง
แตไมไดจํากดัอยูเพียง ตนทนุคาขนสง
ภายในประเทศ คาเก็บรักษาและคาโกดัง คาทาเรือ 
คานายหนา และคาบริการ เทานั้น 

(อี) เอฟ โอ บี คือ มูลคาสินคา ณ ทาเรือตนทาง ตามที่
นิยามไวในขอ 1 (คํานิยาม) และ 

(เอฟ)  มูลคาของวัสดุท่ีไมไดถิน่กําเนิด คือ มูลคาซี ไอ เอฟ 
ณ ขณะที่นําเขาหรือราคาที่สืบทราบและสอบถาม
ไดลาสุด สําหรับวัสดุ ช้ินสวน หรือผลิตภณัฑที่
ไมไดถ่ินกําเนดิ ที่ผูผลิตจัดหามาในการผลิตสินคา 
วัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนดิยังรวมถึงวัสดุที่ไมสามารถ
บอกถ่ินกําเนดิได แตไมรวมถึงวัสดุที่ผลิตขึ้นเอง 

2.    การพิจารณามูลคาสินคาภายใตบทนี้จะตองกระทํา
โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของขอ 7 ของแกตต 1994 
และความตกลงวาดวยการประเมินราคาศลุกากร 
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Article 6 

Cumulative Rules of Origin 
 

For the purposes of Article 2 (Originating Goods), a 
good which complies with the origin requirements 
provided therein and which is used in another Party 
as a material in the production of another good 
shall be considered to originate in the Party where 
working or processing of the finished good has 
taken place. 
 

ขอ 6 
กฎการสะสมของถิ่นกําเนดิ 

เพื่อความมุงประสงคของขอ 2 (สินคาที่ไดถ่ินกําเนิด) 
สินคาที่ไดถ่ินกําเนิดในประเทศภาคี และไดนําไปใชใน
ประเทศภาคีอีกฝายเพื่อเปนวัสดุในการผลิตสินคาอีกชนดิ
หนึ่ง ใหถือวาไดถ่ินกําเนิดในประเทศภาคีที่มีการผลิต
หรือการแปรสภาพของสินคาสําเร็จรูป 

 

 
Article 7 

Minimal Operations and Processes 
 

Where a claim for origin is based solely on a 
regional value content, the operations or processes 
listed below, undertaken by themselves or in 
combination with each other, are considered to be 
minimal and shall not be taken into account in 
determining whether or not a good is originating: 
 
 
 
 

(a) ensuring preservation of goods in good  
condition for the purposes of transport or 
storage; 

 
(b) facilitating shipment or transportation; 
 
 
(c) packaging4 or presenting goods for  

transportation or sale; 
 
 
(d)  simple processes, consisting of sifting, 

classifying, washing, cutting, slitting, 
bending, coiling and uncoiling and other 
similar operations; 
 
 

ขอ 7 
การดําเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กนอย 

ในกรณีที่การไดถ่ินกําเนิดสนิคาอยูบนพืน้ฐานของ
หลักเกณฑสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมภิาคเทานัน้ 
ใหถือวาการดาํเนินการหรือการแปรสภาพดังตอไปนี้ 
อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกนั เปนการดําเนินการหรือการ
แปรสภาพเพยีงเล็กนอย และมิใหนํามาคดิรวมในการ
วินิจฉยัวาสินคานั้นไดถ่ินกาํเนิดหรือไม 

(เอ) การถนอมรักษาสินคาใหอยูในสภาพทีด่ีเพื่อ
วัตถุประสงคของการขนสงหรือการเก็บรักษา 

(บี) การอํานวยความสะดวกในการสงสินคาหรือการ
ขนสง 

(ซี) การบรรจุหีบหอ4 หรือการนาํเสนอสินคาเพื่อ
การขนสงหรือการขาย 

(ดี) กระบวนการอยางงาย ซ่ึงประกอบดวยการ
กรอง การแยกประเภท การลาง การตัด การ
เฉือน การงอ การมวน และการคลี่ และการ
ดําเนินการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 

                                                            
4 This excludes encapsulation which is termed “packaging” by the electronics industry. 
4 การบรรจุหีบหอ ไมรวมถึงการหอหุมอยางมิดชิดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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(e)  affixing of marks, labels or other like 

distinguishing signs on products or their 
packaging; and 
 
 

(f)   mere dilution with water or another 
substance that does not materially alter the 
characteristics of the goods. 

 

(อี) การติดเครื่องหมาย ฉลาก หรือ สัญลักษณ
แบงแยกประเภทอื่นๆ ในลักษณะเดียวกนับน
ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ และ 

(เอฟ) การเจือจางดวยน้ําหรือสารอืน่ ซ่ึงไมทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของ สินคา 

 
Article 8 

De Minimis 
 

1.   A good that does not satisfy a change in tariff 
classification requirement pursuant to Article 4 
(Goods Not Wholly Produced or Obtained) will 
nonetheless be an originating good if: 
 
 
(a)   (i) for a good, other than that provided for in 

Chapters 50 to 63 of the HS Code, the 
value of all non-originating materials 
used in the production of the good that 
did not undergo the required change in 
tariff  classification does not exceed 10 
per cent of the FOB value of the good; 
 
 
 

 
(ii)  for a good provided for in Chapters 50 

to 63 of the HS Code, the weight of all 
non-originating  materials used in its 
production that did not undergo the 
required change in tariff classification 
does not exceed 10 percent of the total 
weight of the good, or the value of all 
non-originating materials used in the 
production of the good that did not 
undergo the required change in tariff 
classification does not exceed 10 per 
cent of the FOB value of the good; and 

 
 
 
 
 
 

ขอ 8 
เกณฑขั้นต่ํา 

1. สินคาที่ไมผานเกณฑการเปลี่ยนพิกดัอัตราศุลกากร
ตามขอ 4 (สินคาที่ไมมีการผลิตทั้งหมดหรอืไมไดมา
ทั้งหมดในประเทศภาค)ี จะยังคงเปนสินคาที่ไดถ่ิน
กําเนิดหากวา 

(เอ) (หนึ่ง)  สําหรับสินคาที่นอกเหนือไปจากสนิคา 
ในตอนที่ 50 ถึง 63 ของเอช เอส โคด 
มูลคาของวัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนิดทั้งหมดที่
ใชในการผลติสินคา ซ่ึงไมผานเกณฑการ
เปลี่ยนพิกดัอตัราศุลกากรที่กําหนด มีไม
เกินรอยละ10 ของมูลคาเอฟ โอ บี ของ
สินคา 

(สอง) สําหรับสินคาในตอนที่ 50 ถึง 63 ของ
เอช เอส โคด น้ําหนกัของวสัดุที่ ไมได
ถ่ินกําเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคา 
ซ่ึงไมผานเกณฑการเปลี่ยนพกิัดศุลกากร
ที่กําหนด มีไมเกินรอยละ 10 ของ
น้ําหนกัรวมของสินคา หรือ มูลคาของ
วัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนดิทั้งหมดที่ใชใน
การผลิตสินคา ซ่ึงไมผานเกณฑการ
เปลี่ยนพิกดัอตัราศุลกากรที่กําหนด มีไม
เกินรอยละ 10 ของมูลคาเอฟ โอ บี ของ
สินคา และ 
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 (b)   the good meets all other applicable criteria 
of this Chapter 

 
 

2.  The value of such materials shall, however, be 
included in the value of non-originating 
materials for any applicable regional value 
content requirement. 

(บี) สินคาเปนไปตามหลักเกณฑอ่ืนๆ ทั้งหมดที่ใช
บังคับในบทนี ้

2.   อยางไรก็ตาม ใหรวมมูลคาของวัสดุดังกลาว ไวใน
มูลคาของวัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนิดสําหรับเกณฑสัดสวน
มูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคใดที่ใชบังคบั 

 
Article 9 

Accessories, Spare Parts and Tools 
 

1.  For the purposes of determining the origin of a 
good, accessories, spare parts, tools and 
instructional or other information materials 
presented with the good shall be considered 
part of that good and shall be disregarded in 
determining whether all the non-originating 
materials used in the production of the 
originating good have undergone the applicable 
change in tariff classification, provided that: 

 
 

(a)  the accessories, spare parts, tools and 
instructional or other information materials 
presented with the good are not invoiced 
separately from the originating good; and 

 
 

(b)  the quantities and value of the accessories, 
spare parts, tools and instructional or other 
information materials presented with the 
good are customary for that good. 

 
 
 
2. Notwithstanding Paragraph 1, if the good is 

subject to a regional value content requirement, 
the value of the accessories, spare parts, tools 
and instructional or other information materials 
presented with the good shall be taken into 
account as originating or non-originating 
materials, as the case may be, in calculating the 
regional value content of the good. 

 
 
 
 

ขอ 9 
ของท่ีใชประกอบ ชิ้นสวนสาํรอง และเครื่องมือ 

1.   เพื่อความมุงประสงคในการวินิจฉยัถ่ินกาํเนิดของสินคา 
ใหถือวาของทีใ่ชประกอบ ช้ินสวนสํารอง เครื่องมือ 
และคูมือหรือวสัดุที่เปนขอมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัวสินคา 
เปนสวนหนึ่งของสินคานั้น และไมตองนํามาคิดรวมใน
การวินจิฉัยวาวัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนดิทั้งหมดที่ใชในการ
ผลิตสินคาที่ไดถ่ินกําเนดิ ไดผานเกณฑการเปลี่ยนพิกดั
อัตราศุลกากรที่ใชบังคับหรือไม หาก  

(เอ) ของที่ใชประกอบ ช้ินสวนสาํรอง เครื่องมือ 
และคูมือหรือวัสดุที่เปนขอมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัว
สินคา ไมไดมกีารแยกบัญชีราคาสินคาตางหาก
จากตัวสินคาที่ไดถ่ินกําเนิดและ 

(บี) ปริมาณและมลูคาของของที่ใชประกอบ 
ช้ินสวนสํารอง เครื่องมือ และคูมือหรือวสัดุที่
เปนขอมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัวสินคา เปนไป
ตามปกติทางการคาของสินคานั้น 

2.  โดยไมคํานงึถึงวรรค 1 ถาสินคาอยูภายใตบังคับของ
เกณฑสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาค ใหนํา
มูลคาของของที่ใชประกอบ ช้ินสวนสํารอง  เครื่องมือ 
และคูมือหรือวัสดุที่เปนขอมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัวสินคา 
มาพิจารณาแยกเปนวัสดุที่ไดถ่ินกําเนดิหรือวัสดุที่
ไมไดถ่ินกําเนดิตามแตกรณี ในการคํานวณสัดสวน
มูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคของสินคา 
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3. Paragraphs 1 and 2 do not apply where 
accessories, spare parts, tools and instructional 
or other information materials presented with the 
good have been added solely for the purpose of 
artificially raising the regional value content of 
that good, provided it is proven subsequently by 
the importing Party that they are not sold 
therewith. 

3.    วรรค 1 และ 2 จะไมใชบังคับ ในกรณทีี่ของที่ใช
ประกอบ ช้ินสวนสํารอง เครื่องมือ และคูมือหรือวัสดุที่
เปนขอมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัวสินคา ถูกเพิ่มขึน้มาเพื่อ
วัตถุประสงคในการเพิ่มสัดสวนมูลคาตนทนุการผลิตใน
ภูมิภาคเทานั้น หากตอมาประเทศภาคีผูนําเขาพิสูจนไดวา
ของดังกลาวไมไดขายไปดวยกัน 

 
Article 10 

Identical and Interchangeable Materials 
 

The determination of whether identical and 
interchangeable materials are originating materials 
shall be made either by physical segregation of 
each of the materials or by the use of generally 
accepted accounting principles of stock control 
applicable, or inventory management practice, in 
the exporting Party. 

 

ขอ 10 
วัสดุท่ีเหมือนกันและใชทดแทนกันได 

ใหกระทําการวินิจฉยัวาวัสดทุี่เหมือนกนัและใชทดแทน
กันไดเปนวัสดุที่ไดถ่ินกําเนดิหรือไม โดยใชการแบงแยก
ทางกายภาพ หรือหลักการทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับทั่วไป
ของการควบคุมสตอก หรือแนวปฏิบัติในการจัดการสินคา
คงคลังในประเทศภาคีผูสงออก 

 
 

Article 11 
Treatment of Packing Materials and Containers 

 
 

1. Packing materials and containers for 
transportation and shipment of a good shall not 
be taken into account in determining the origin 
of any good. 

 
2. Packing materials and containers in which a 

good is packaged for retail sale, when classified 
together with that good, shall not be taken into 
account in determining whether all of the non-
originating materials used in the production of 
the good have met the applicable change in 
tariff classification requirements for the good. 

 
 
 
3. If a good is subject to a regional value content 

requirement, the value of the packing materials 
and containers in which the good is packaged 
for retail sale shall be taken into account as 
originating or non-originating materials, as the 
case may be, in calculating the regional value 
content of the good. 

ขอ 11 
การปฏิบตัิตอวัสดุสําหรับการบรรจุหีบหอและ           

ภาชนะบรรจุสินคา 
1. มิใหนําวัสดุสําหรับการบรรจุหีบหอและภาชนะบรรจุ

สินคาเพื่อการขนสงมาคิดรวมในการวินิจฉยัถ่ินกําเนิด
ของสินคาใดๆ 

2. วัสดุสําหรับการบรรจุหีบหอและภาชนะบรรจุสินคา
เพื่อการขายปลีก เมื่อจําแนกประเภทพกิัดเดียวกันกับ
สินคานั้น มิใหนํามาคิดรวมในการวินิจฉยัวาวัสดุที่
ไมไดถ่ินกําเนดิทั้งหมดทีใ่ชในการผลิตสินคาได
เปนไปตามเกณฑการเปลีย่นพิกัดอัตราศลุกากรที่ใช
บังคับสําหรับสินคานั้นหรือไม 

3. ถาสินคาอยูภายใตบังคับของเกณฑสัดสวนมูลคา
ตนทุนการผลิตในภูมภิาค ใหนํามูลคาของวัสดุสําหรับ
การบรรจุหีบหอและภาชนะบรรจุสินคาเพื่อการขาย
ปลีก มาพิจารณาแยกเปนวัสดุที่ไดถ่ินกําเนดิหรือวัสดุ
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 ที่ไมไดถ่ินกําเนิด แลวแตกรณี ในการคํานวณสัดสวน
มูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคของสินคา 

 
 

Article 12 
Indirect Materials 

 
An indirect material shall be treated as an 
originating material without regard to where it is 
produced and its value shall be the cost registered 
in the accounting records of the producer of the 
good. 

 

ขอ 12 
วัสดุทางออม 

ใหถือวาวัสดทุางออมเปนวสัดุที่ไดถ่ินกําเนิดโดยไม
คํานึงถึงสถานที่ผลิต และมูลคาของวัสดุทางออมนั้น
จะตองคิดจากตนทุนตามระบบบัญชีของผูผลิตสินคา 

 
 

Article 13 
Recording of Costs 

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

 

ขอ 13 
การจดบันทึกตนทุน 

เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ ตนทุนทั้งหมดจะตอง
ไดรับการบันทึกและเก็บรักษา โดยสอดคลองกับหลักการ
ทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับทัว่ไป ที่ใชบังคบัในประเทศ
ภาคีที่มีการผลิตสินคานั้น 

 
Article 14 

Direct Consignment 
 

A good will retain its originating status as 
determined under Article 2 (Originating Goods) if 
the following conditions have been met: 
 
 

(a) the good has been transported to the 
importing Party without passing through 
any non-Party; or 

 
(b) the good has transited through a non-

Party, provided that: 
 
(i)   the good has not undergone 

subsequent production or any other 
operation outside the territories of the 
Parties other than unloading, 
reloading, storing, or any other 
operations necessary to preserve 
them in good condition or to transport 
them to the importing Party; 

ขอ 14 
การขนสงโดยตรง 

สินคาจะยังคงมีสถานะไดถ่ินกําเนดิ ตามการวินิจฉยั
ภายใตขอ 2 (สินคาที่ไดถ่ินกําเนิด) หากเปนไปตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี ้

(เอ) เปนสินคาที่ขนสงไปยังประเทศภาคีผูนําเขาโดย
ไมผานประเทศนอกภาค ีหรือ 

(บี) เปนสินคาที่ขนสงผานประเทศนอกภาคี โดยมี
เงื่อนไขวา 

(หนึ่ง) สินคานั้นไมไดผานการผลิตหรือการ
ดําเนินการอื่นใดนอกอาณาเขตของ
กลุมประเทศภาคี นอกเหนือจากการขน
ถายสินคาลง การขนถายสินคาขึ้น การ
เก็บรักษา หรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อ
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(ii)   the good has not entered the  

commerce of a non-Party; and 
 
(iii)   the transit entry is justified for 

geographical, economic or logistical 
reasons. 

ถนอมรักษาสินคานั้นใหอยูในสภาพที่
ดี หรือเพื่อขนสงสินคานั้นไปยัง
ประเทศภาคีผูนําเขา 

(สอง) สินคานั้นไมไดเขาไปสูการซื้อขายใน
ประเทศนอกภาคี และ 

(สาม) การขนสงผานนั้นสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลทางดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ 
หรือระบบการขนสงสินคา 

 
 

Article 15 
Certificate of Origin 

 
A claim that goods are eligible for preferential tariff 
treatment shall be supported by a Certificate of 
Origin issued by an Issuing Authority/Body notified 
to the other Parties as set out in this Chapter’s 
Annex on Operational Certification Procedures. 

 

ขอ 15 
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสนิคา 

การกลาวอางวาสินคามีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรจะตองไดรับการรับรองโดยหนังสอืรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา ซ่ึงออกใหโดยหนวยงานผูมอํีานาจหรือ
หนวยงานทีไ่ดรับแตงตั้งจากหนวยงานผูมีอํานาจ ที่ได
แจงใหประเทศภาคีอ่ืนๆไดรับทราบแลวตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวกวาดวยระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่น
กาํเนิดสินคาของบทนี้ 

 
 

Article 16 
Denial of Preferential Tariff Treatment 

 
The Customs Authority of the importing Party may 
deny a claim for preferential tariff treatment when: 
 

 
(a)   the good does not qualify as an originating 

good;  or 
 (b)   the importer, exporter or producer fails to  

comply with any of the relevant 
requirements of this Chapter. 

ขอ 16 
การปฏิเสธการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจปฏิเสธ
การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในกรณีที่ 

(เอ) สินคาไมมีคุณสมบัติไดถ่ินกาํเนิด หรือ 

(บี) ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูผลิตสินคา ไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกีย่วของใดๆ ใน
บทนี้ 
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Article 17 
Review and Appeal 

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

ขอ 17 
การทบทวนและการอุทธรณ 

ประเทศภาคีผูนําเขาจะตองใหสิทธิในการอุทธรณในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวกบัการมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแกผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาของสินคาที่ไดมี
การคา หรือที่จะมีการคาระหวางกลุมประเทศภาคี โดย
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ทางปกครองของตน 

 
 

Article 18 
Sub-Committee on Rules of Origin 

 
1. For the purpose of the effective and uniform 

implementation of this Chapter, the Parties 
hereby establish a Sub-Committee on Rules of 
Origin (ROO Sub-Committee).  The functions of 
the ROO Sub-Committee shall include: 
 
 
 

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

(b)  discussion of any issue that may have 
arisen in the course of implementation, 
including any matters that may have been 
referred to the ROO Sub-Committee by the 
Goods Committee established pursuant to 
Article 11 (Committee on Trade in Goods) 
of Chapter 2 (Trade in Goods) or the FTA 
Joint Committee; 

 
 
 
(c)  discussion of any proposed modifications 

of the rules of origin under this Chapter; 
and 

 
 
(d)  consultation on issues relating to rules of 

origin and administrative co-operation. 

ขอ 18  
คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

1. เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามบทนี้อยางมี
ประสิทธิผลและเปนไปในรปูแบบเดยีวกนั กลุม
ประเทศภาคีจดัตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาดวย
ถ่ินกําเนิดสินคา (คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ) หนาที่
ของคณะอนกุรรมการอาร โอ โอ จะตองรวมถึง 

(เอ) การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามและการ
บริหารจัดการบทนี้ 

(บี) การหารือเกีย่วกับประเดน็ใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัตติามบทนี้ ซ่ึง
รวมถึงเรื่องใดๆ ที่อาจมีการสงมายัง
คณะอนกุรรมการอาร โอ โอ โดย
คณะกรรมการสินคา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามขอ 
11 (คณะกรรมการวาดวยการคาสินคา) 
ของบทที่ 2 (การคาสินคา) หรือ
คณะกรรมการรวมเอฟ ที เอ 

(ซี) การหารือเกีย่วกับการแกไขใดๆ ที่มีการ
เสนอเกี่ยวกับกฎวาดวยถ่ินกาํเนิดสินคา
ภายใตบทนี ้และ 

(ดี) การปรึกษาหารือประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ
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2. The ROO Sub-Committee shall consist of 

representatives of the Parties. It shall meet from 
time to time as mutually determined by the 
Parties. 

 
3. The ROO Sub-Committee shall commence a 

review of Article 6 (Cumulative Rules of Origin) 
no earlier than 12 months, and no later than 18 
months following entry into force of this 
Agreement. This review will consider the 
extension of the application of cumulation to all 
value added to a good within AANZFTA. The 
ROO Sub-Committee shall submit to the Goods 
Committee established pursuant to (Trade in 
Goods) a final report, including any 
recommendations, within three years of entry 
into force of this Agreement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. The ROO Sub-Committee shall commence a 

review of the application of the chemical reaction 
rule and other chemical process rules to 
Chapters 28 to 40 of the HS Code and other 
Product Specific Rules identified by Parties, no 
earlier than 12 months and no later than 18 
months, following entry into force of this 
Agreement. The ROO Sub-Committee shall 
submit to the Goods Committee established 
pursuant to Article 11 (Committee on Trade in 
Goods ) of Chapter 2 (Trade in Goods) a final 
report, including any recommendations, within 
three years of entry into force of this Agreement. 

 

กฎวาดวยถ่ินกาํเนิดสินคาและความ
รวมมือดานการบริหารจัดการ 

2. คณะอนกุรรมการอาร โอ โอ จะตองประกอบดวย
ผูแทนจากกลุมประเทศภาค ีและจะตองประชุมเปน
ระยะๆ ตามทีก่ลุมประเทศภาคีกําหนดรวมกัน 

3. คณะอนกุรรมการอาร โอ โอ จะตองเริ่มการทบทวน
ขอ 6 (กฎการสะสมของถิ่นกําเนิด) ภายหลังจากที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ โดยไมเร็วกวา 12 
เดือน และไมชากวา 18 เดือน การทบทวนนี้จะ
พิจารณาขยายการใชประโยชนจากการสะสมถิ่น
กําเนิดโดยใหสามารถนํารอยละของมูลคาเพิ่มที่มีทุก
ระดับสะสมเขาไปในตวัสินคาภายใตความตกลงเอ เอ 
เอ็น แซด เอฟ ที เอ ได คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ 
จะตองสงรายงานฉบับสุดทาย ซ่ึงรวมถึงขอเสนอแนะ
ใดๆ ใหกับคณะกรรมการสินคา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามขอ 
11 (คณะกรรมการวาดวยการคาสินคา) ของบทที่ 2 
(การคาสินคา) ภายในสามปจากที่ความตกลงฉบับนี้มี
ผลใชบังคับ 

4. คณะอนกุรรมการอาร โอ โอ จะตองเริ่มการทบทวน
การใชกฎปฏิกริิยาทางเคมีและกฎกระบวนการทางเคมี
อ่ืนๆ กับสินคาในตอนที่ 28 ถึง 40 ของเอช เอส โคด 
และกฎเฉพาะรายสินคาอื่นๆ ที่กลุมประเทศภาคีเสนอ 
ภายหลังจากทีค่วามตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ โดยไม
เร็วกวา 12 เดือน และไมชากวา 18 เดือน 
คณะอนกุรรมการอาร โอ โอ จะตองสงรายงานฉบับ
สุดทาย ซ่ึงรวมถึงขอเสนอแนะใดๆ ใหกับ
คณะกรรมการสินคา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามขอ 11 
(คณะกรรมการวาดวยการคาสินคา) ของบทที่ 2 
(การคาสินคา) ภายในสามปจากที่ความตกลงฉบับนี้มี
ผลใชบังคับ 
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Article 19 
Consultations, Review and Modification 

 
1.  The Parties shall consult regularly to ensure that 

this Chapter is administered effectively, 
uniformly and consistently in order to achieve 
the spirit and objectives of this Agreement. 

 
 
 
2.  This Chapter may be reviewed and modified in 

accordance with Article 6 (Amendments) of 
Chapter 18 (Final Provisions) as and when 
necessary, upon request of a Party, and 
subject to the agreement of the Parties, and 
may be open to such reviews and modifications 
as may be agreed upon by the FTA Joint 
Committee. 

 

ขอ 19 
การปรึกษาหารือ การทบทวน และการแกไข 

1. กลุมประเทศภาคีจะตองปรึกษาหารือกันเปนประจํา
เพื่อทําใหมัน่ใจวาไดบริหารจัดการบทนี้อยางมี
ประสิทธิผล เปนไปในรูปแบบเดียวกัน และ
สอดคลองกัน เพื่อบรรลุเจตนารมณและวตัถุประสงค
ของความตกลงฉบับนี้ 

2. อาจมีการทบทวนและแกไขบทนี้ โดยสอดคลองกับ
ขอ 6 (การแกไขเพิ่มเติม) ของบทที่ 18 (บทบัญญัติ
สุดทาย) ตามที่จําเปน เมื่อมกีารรองขอจากประเทศ
ภาคีและกลุมประเทศภาคีเห็นชอบ และอาจเปดใหมี
การทบทวนและการแกไขดงักลาวตามที่
คณะกรรมการรวมเอฟ ที เอ ตกลงกัน 
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