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SECTION A: PREAMBLE 
 

ส่วนเอ: อารัมภบท 
 

The purpose of the Rules of Origin under the 
Protocol between the Kingdom of Thailand and 
the Republic of Peru (hereinafter referred to as 
the “Protocol”) is to define the rules and 
procedures for qualification, certification, verification 
and control of the origin of goods that will benefit 
from the preferential treatment for accelerating 
the liberalization of trade in goods and trade 
facilitation under the Protocol.  

 

วัตถุประสงค์ของกฎถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู (ต่อไปเรียกว่า “พิธี
สาร”) เพ่ือกําหนดกฎและระเบียบพิธีการสําหรับคุณสมบัติ  
การรับรอง การพิสูจน์ และการควบคุมถิ่นกําเนิดของสินค้า 
ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพ่ือเร่ง
เปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า
ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

SECTION B: DETERMINATION OF ORIGIN 
 

ส่วนบ:ี การกําหนดถ่ินกําเนดิ 
 

ARTICLE 1 
Definitions 

ข้อ ๑ 
คํานยิาม 

For the purposes of this Annex: 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาคผนวกน้ี 
 

1. Day means calendar day; ๑.  วัน หมายถึง วันตามปีปฏิทิน 

2. Exporter means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party from which the 
good is exported; 

๒.  ผู้ส่งออก หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งได้ส่งออกสินค้า   

3. Harmonized system means the Harmonized 
Commodity Description and Coding System as 
defined in the International Convention on the 
Harmonized Commodity Description and Coding 

๓.  ระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์เพ่ือการ
กําหนดรหัสสินค้าและการจําแนกประเภท ตามท่ีกําหนดไว้ใน 
อนุสัญญาสากลเรื่องการกําหนดระบบรหัสสินค้าและ
รายละเอียดประเภทสินค้า (ทํา ณ กรุงบรัสเซล เมื่อวันที่ ๑๔ 
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System (done at Brussels on 14 June 1983), 
including all legal notes thereto, as in force and 
as amended; 

มิถุนายน ๒๕๒๖) รวมถึงหมายเหตุทางกฎหมายทั้งหมดที่
เก่ียวข้อง  ทั้งที่ ใช้บังคับและที่มีการแก้ไข 

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

๔.  หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้มีการยอมรับหรือการสนับสนุนที่สําคัญในอาณา
เขตของประเทศภาคีเ ก่ียวกับการบันทึกข้อมูลรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหน้ีสิน การเปิดเผยข้อมูล  
และการเตรียมงบการเงิน  มาตรฐานเหล่าน้ีอาจครอบคลุม
แนวทางกว้าง ๆ ของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียดการปฏิบัติและกระบวนการ  

5. Indirect materials means materials used in 
the production, testing or inspection of the goods 
but not physically incorporated into the goods, or 
materials used in the maintenance of buildings or 
the operation of equipment associated with the 
production of goods, including: 

(a) fuel and energy; 

(b) tools, dies and molds; 

(c) parts and materials used in the 
maintenance of equipment and 
buildings; 

(d) lubricants, greases, compounding 

๕.  วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการผลิต ทดสอบ 
หรือตรวจสอบสินค้า แต่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบทางกายภาพ
ของสินค้าน้ัน หรือสิ่งที่ใช้ในการบํารุงรักษาอาคาร หรือการ
ปฏิบั ติการของอุปกรณ์ที่ เ ก่ียวเนื่ อง กับการผลิตสินค้า 
ประกอบไปด้วย  

(เอ)    นํ้ามันเช้ือเพลิง และพลังงาน 

(บี) เครื่องมือ ดายส์ และแม่พิมพ์ 

(ซี) ช้ินส่วนและสิ่งที่ใช้ในการบํารุงรักษาอุปกรณ์และ
อาคาร 

(ดี) สารหล่อลื่น จารบี สารประกอบและวัตถุอ่ืนๆ ที่
ใช้ในการผลิต หรือใช้เพ่ือการปฏิบัติการของ
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materials and other materials used in 
production or used to operate 
equipment and buildings; 

(e) gloves, glasses, footwear, clothing, 
safety equipment and supplies; 

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

(g) catalysts and solvents; and 

(h) any other goods that are not 
incorporated into the goods but whose 
use in the production of the goods can 
reasonably be demonstrated to be a 
part of that production; 

อุปกรณ์ และอาคาร  

 
 
(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า ชุด อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย และอุปกรณ์สํารอง 

(เอฟ) เครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้สําหรับการ
ทดสอบ หรือตรวจสอบสินค้า 

(จี) ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทําละลาย และ 

(เอช) วัตถุดิบอ่ืนซึ่งไม่ได้รวมเข้าเป็นส่วนประกอบของ
สนิค้าน้ัน แต่ใช้ในการผลิตสนิค้า สามารถแสดง
โดยอาศัยหลักเหตุผลได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ผลิตน้ัน 

6. Importer means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party into which the 
good is imported; 

๖.  ผู้นําเข้า หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งได้นําเข้าสินค้า 

7. Material means raw materials, ingredients, 
parts, components, subassemblies and goods that 
are physically incorporated into another goods or 
are subject to a process in the production of 
another goods 

๗.  วัตถุ หมายถึง วัตถุดิบ ส่วนผสม ช้ินส่วน ส่วนประกอบ 
ช้ินประกอบย่อย และของซึ่งได้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นสินค้า
อ่ืน หรืออยู่ในกระบวนการในการผลิตเป็นสินค้าอ่ืน 

8. Minimal operations means: 
(a) operations to ensure the preservation of 

goods in good condition during transport 

๘.  การผ่านกระบวนการเพยีงเล็กน้อย หมายถึง 
(เอ) การผ่านกระบวนการ เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าน้ันถูก

เก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ระหว่างการขนส่งหรือ
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and storage; 
 

การเก็บรักษา 

(b) simple operations consisting of sifting or 
screening, sorting, classifying, matching, 
making-up sets of articles, washing, 
painting, slicing, mixing, cutting and 
repacking or placing in bottles, flasks, 
bags, fixing on cards or boards, etc.; 

 

(บี) การผ่านกระบวนการอย่างง่าย ประกอบด้วย การ
ร่อน หรือกรอง แยกประเภท จําแนก จับคู่ จัดเป็น
ชุด ล้าง ทาสี เฉือน ผสม ตัด และ บรรจุหีบห่อใหม่ 
หรือบรรจุขวด กระติก ถุง การติดบนบัตรหรือบน
แผ่นกระดาน และอื่นๆ 

(c) change of packaging, breaking up and 
assembly of packages; 

 

(ซี) การเปลี่ยนหีบห่อ การเอาออกจากหีบห่อแล้วบรรจุ
หีบห่อใหม่ 

(d) affixing of marks, labels, trade marks or 
other  distinguishing signs on goods or its 
packing; 

 

(ดี) การติดเครื่องหมาย ฉลาก เครื่องหมายการค้า หรือ
สัญลักษณ์เฉพาะบนสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า 

(e) disassembly  of goods in its parts;  
 

(อี) การถอดแยกสินค้าออกเป็นช้ินส่วน 

(f) simple assembly of parts or products to 
constitute a complete product; 

 

(เอฟ) การประกอบอย่างง่ายของช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์  
ทําให้เกิดสินค้าสําเร็จรูป 

(g) placing in bottles, cases, boxes and 
other packaging operation; 

 

(จี) การบรรจุลงในขวด ลัง กล่อง และกระบวนการ
บรรจุลงหีบห่ออ่ืน ๆ 

(h) cleaning, including removal of dust, 
oxide, oil, paint or other coverings; 

 

(เอช) ทําความสะอาด รวมถึง การกําจัดฝุ่น ออกไซด์ 
นํ้ามัน สี หรือสิ่งปกคลุมอ่ืนๆ 

(i) application of oil; 
 

 (ไอ) การใช้นํ้ามัน 

(j) the collection of goods to make sets or 
assortments; 

(เจ) การจัดรวมสินค้าให้เป็นชุดหรือการคละกัน 

 

(k) the slaughtering of animals; 
 

(เค) การฆ่าสัตว์ 

(l) mixing of materials, dilution in water or (แอล) การผสมรวมของวัตถุ การละลายในน้ําหรือสารอ่ืนๆ 
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another substance that does not 
materially alter the characteristics of the 
goods; 

 

ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า 

 

(m) the originating goods processed by a 
combination of two or more operations 
referred to in subparagraphs (a) through 
(l) above;  

(เอ็ม) สินค้าได้ถิ่นกําเนิดจากกระบวนการต้ังแต่ ๒ 
กระบวนการ ขึ้นไปที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง 
(แอล) ข้างต้น 

9. Non-originating good means any good that 
does not qualify as originating of any Party, 
according to the Rules of Origin of this Protocol; 
 

๙.  สินค้าที่ไม่ได้ถ่ินกําเนิด หมายถึง สินค้าใดๆ ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นกําเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารน้ี 

10. Non-originating material means any material 
that does not qualify as originating of any Party, 
according to the Rules of Origin of this Protocol;  

๑๐.  วัตถุที่ไม่ได้ถ่ินกําเนิด หมายถึง วัตถุดิบใดๆ ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นกําเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารน้ี 
 

11. Originating good means any good that 
qualifies as originating of any Party, according to 
the Rules of Origin of this Protocol; 

๑๑.  สินค้าที่ได้ถ่ินกําเนิด หมายถึง สินค้าใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ 
ที่ได้ถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้พิธีสารน้ี 
 

12. Originating material means any material 
that qualifies as originating of any Party, according 
to the Rules of Origin of this Protocol; 

๑๒ .  วัต ถุที่ ไ ด้ ถ่ิน กําเนิด  หมายถึง  วัตถุ ดิบใดๆ  ซึ่ งมี 
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นกําเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารน้ี 
 

13. Production means growing, harvesting, 
extracting, mining, raising, capturing, fishing, 
trapping, hunting, manufacturing, processing or 
assembling a good; 

 
 

๑๓.  การผลิต หมายถึง การปลูก การเก็บเก่ียว การสกัด 
การทําเหมือง การเลี้ยงให้โต การจับ การประมง การดัก การ
ล่า การผลิต การผ่านกระบวนการหรือการประกอบข้ึนเป็น
สินค้า 
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14. Packing material and container for 
shipment means goods used to protect a good 
during its transportation and does not include the 
packaging materials and containers in which a 
good is packaged for retail sale. 
 

๑๔.  วัตถุที่ใช้ทําหีบห่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
หมายถึง สิ่งที่ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง และไม่รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อซึ่งบรรจุสําหรับการขายปลีก 
 

ARTICLE 2 
Originating Goods 

ข้อ ๒ 
สินค้าที่ได้ถ่ินกําเนิด 

1. Except as otherwise provided in this Annex, 
each Party shall provide that a good is originating 
where: 

๑ .  เว้นแต่มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในภาคผนวกน้ี 
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องถือว่าสินค้าน้ันได้ถิ่นกําเนิด เมื่อ 

(a) it is wholly obtained or produced 
entirely in the territory of one or both 
Parties; or 

(เอ) เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 
หรือ 

(b) each of the non-originating materials 
used in the production of the good 
satisfies the corresponding specific rule 
of origin included in Appendix I (Specific 
Rules of Origin) as a result of a 
production process carried out in the 
territory of one or both Parties; or 

(บี) วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าแต่ละตัวที่ได้ใช้ในการ
ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นไปตามกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะราย
สินค้าที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่น
กําเนิดเฉพาะรายสินค้า) โดยเป็นผลมาจาก
กระบวนการผลิตที่ เ กิดขึ้นในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง หรือ 

(c)  it is produced in the territory of one or 
both Parties exclusively from originating 
materials. 

(ซี) เป็นสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือทั้งสองเท่าน้ัน 
จากวัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิด 

2.  Additionally, the good shall satisfy all the 
applicable requirements of this Annex. 

๒.  นอกจากนี้ สินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทั้งหมดที่ใช้
ในภาคผนวกน้ี 
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3.    A minimal operation does not confer origin to 
a non-originating good or material. 

๓.  การผ่านกระบวนการเพียงเล็กน้อยไม่ทําให้สินค้าหรือวัตถุ
ที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดน้ันได้ถิ่นกําเนิด 

ARTICLE 3 
Wholly Obtained or Produced Entirely Goods 

ข้อ ๓ 
สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทัง้หมด 

Within the meaning of Article 2(1)(a), the following 
shall be considered as wholly obtained or 
produced entirely goods in the territory of one or 
both Parties: 

ภายใต้ความหมายของข้อ ๒(๑)(เอ) สิ่งต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็น
สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 

(a) mineral goods extracted in the territory 
of one or both Parties; 

 

(เอ) แร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในอาณาเขตของประเทศภาคีใด
ภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 

(b) agricultural goods harvested, picked, or 
gathered in the territory of one or both 
Parties; 

 

(บี) สินค้าทางการเกษตรที่ เ ก็บเ ก่ียว เ ก็บ หรือ
รวบรวมได้ในอาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคี
หน่ึงหรือทั้งสอง 

(c) live animals born and raised in the 
territory of one or both Parties; 

 

(ซี) สัตว์มีชีวิตที่กําเนิดและเลี้ยงเติบโตในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 

(d) goods obtained from live animals in the 
territory of one or both Parties; 

 

(ดี) สินค้ าที่ ไ ด้จากสัต ว์มี ชี วิตในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 

(e) goods obtained from hunting, trapping, 
fishing, gathering, capturing, or aquacultural 
conducted in the territory of one or 
both Parties; 

 

(อี) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า  การดัก  การ
ประมง  การรวบรวม การจับหรือการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าที่กระทําในอาณาเขตของประเทศภาคีใด
ภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 

(f)   Fish, shellfish, plant, and other marine 
life taken within maritime zones over 

(เอฟ)    ปลา สัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก พืชและสิ่งมีชีวิต
ในน้ําอ่ืนๆ ที่ได้มาจากเขตทางทะเลที่ประเทศ
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which each Party exercises sovereignty, 
sovereign rights and jurisdiction in 
accordance with the applicable 
legislation of that Party or the relevant 
provisions of international law under 
the United Nations Convention on the 
Law of the Sea; or taken from the high 
seas, in accordance with the relevant 
provisions of international law under 
the United Nations Convention on the 
Law of the Sea, by vessels that are 
entitled to fly the flag of Thailand or 
Peru 

ภาคี ใช้อํานาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและเขต
อํานาจ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศภาคี
น้ัน หรือบทบัญญัติที่เก่ียวข้องของกฎหมาย
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือได้มาจากทะเลหลวง
โดยเป็นไปตามบทบัญญั ติที่ เ ก่ียวข้องของ
กฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล โดยเรือที่มี
สิทธิชักธงของประเทศไทยหรือเปรู 

(g)    Goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or subsoil 
beneath the seabed over which that 
Party has exclusive rights in accordance 
with the applicable legislation of that 
Party or the relevant provisions of 
international law under the United 
Nations Convention on the Law of the 
Sea. 

(จี)     สินค้าที่ประเทศภาคีน้ันหรือบุคคลของประเทศ
ภาคีน้ันได้จากพ้ืนดินท้องทะเลหรือดินใต้ผิวดิน
ท้องทะเลที่ประเทศภาคีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศภาคีน้ัน 
หรือตามบทบัญญัติที่ เ ก่ียวข้องของกฎหมาย
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 

(h)  waste and scrap derived from 
production in the territory of one or 
both Parties, or used goods collected in 
the territory of one or both Parties, 

(เอช)   ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้มาจากการผลิตใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้ง
สอง หรือสินค้าที่ใช้แล้วเก็บรวบรวมได้ในอาณา
เขตของประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง โดย
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provided that such goods are fit only for 
the recovery of raw materials; and 

 

ที่สินค้าดังกล่าวเหมาะสําหรับการนําวัตถุดิบ
กลับมาใช้ใหม่ และ 

(i) goods produced entirely in the territory 
of one or both Parties exclusively from 
goods referred to in paragraphs (a) to (i) 
of this Article. 

 

(ไอ) สินค้าที่มีการผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง เฉพาะสินค้า
ที่กล่าวถึงในวรรค (เอ) ถึง (ไอ) ของข้อน้ีเท่าน้ัน 

ARTICLE 4 
Accumulation 

ข้อ ๔ 
การสะสม 

1. Originating goods or materials of one Party, 
incorporated into any good in the territory of the 
other Party, shall be considered originating in the 
territory of such other Party. 

๑.  สินค้าหรือวัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหน่ึง
ประกอบเข้ากับสินค้าใดๆ ในอาณาเขตของอีกประเทศภาคี
หน่ึง ให้ถือว่าสินค้าหรือวัตถุน้ันได้ถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีน้ันด้วย 

 

2. A good is originating, when the good is 
produced in the territory of one or both Parties, 
by one or more producers, provided that the 
good satisfies the requirements in Article 2 and all 
other requirements in this Annex.  

๒.  สินค้าได้ถิ่นกําเนิดสินค้า เมื่อสินค้าน้ันถูกผลิตขึ้นในอาณา
เขตของประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง โดยผู้ผลิตต้ังแต่ 
๑ รายขึ้นไป และเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ ๒ และ
ข้อกําหนดอ่ืนๆ ทั้งหมดในภาคผนวกน้ี 

 

ARTICLE 5 
Treatment of Packing and Packaging Materials 

ข้อ ๕ 
การปฏิบัติต่อการบรรจุและวัตถุดิบที่ใช้ทาํหีบห่อ 

 
1. Packaging Materials and Containers for Retail 
Sale 

๑.  วัตถุที่ใช้ทาํหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สําหรับการขายปลีก 
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(a) The packaging materials and containers, 
in which the goods are packaged for 
retail sale, if classified with the goods, 
shall be disregarded in determining the 
origin of the goods. 

 
 

(เอ) วัตถุที่ใช้ทําหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุสินค้า
สําหรับการขายปลีก หากจัดอยู่ในพิกัดศุลกากร
เดียวกับสินค้าที่ถูกบรรจุ จะไม่ถูกนํามาพิจารณา
ในการกําหนดถิ่นกําเนิดของสินค้าน้ัน 

 

(b) When the goods are subject to a 
regional value content requirement, the 
value of such packaging materials and 
containers shall be taken into account 
only if they are originating materials of 
one or both Parties. 

 

(บี) เมื่อสินค้าอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสัดส่วนมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาค ให้นํามูลค่าของวัตถุที่ใช้ทําหีบห่อ
และบรรจุภัณฑ์ เข้ามารวมในการพิจารณาก็
ต่อเมื่อ วัตถุที่ใช้ทําหีบห่อและบรรจุภัณฑ์น้ันเป็น
วัตถุที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือ
ทั้งสอง เท่าน้ัน 

ARTICLE 6 
Accessories, Spare Parts or Tools 

 

ข้อ ๖ 
อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนสาํรอง หรือเครือ่งมือ 

  

Accessories, spare parts or tools delivered with 
originating goods shall be treated as originating 
goods, provided that: 

 

อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเครื่องมือที่ส่งมาพร้อม
กับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดจะถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิดน้ัน เมื่อ  

 

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

(เอ) อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเครื่องมือ 
ไม่ได้แยกบัญชีราคาสินค้าออกต่างหากจากสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิดน้ัน 

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

(บี) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเครื่องมือ เป็นไปตามปกติทาง
การค้าของสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดน้ัน และ 

(c) if the goods are subject to a regional 
value content requirement, the value of 

(ซี) ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสัดส่วนมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาค ให้นํามูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ 
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the accessories, spare parts, or tools 
shall be taken into account only if they 
are originating materials of one or both 
Parties. 

 

ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือน้ันเข้ามารวมใน
การพิจารณาก็ต่อเมื่อ อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเครื่องมือเหล่าน้ันเป็นวัตถุที่มีถิ่น
กําเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง 
เท่าน้ัน 

ARTICLE 7 
Regional Value Content 

 

ข้อ ๗ 
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 

 

1.  Where Appendix I (Specific Rules of Origin) 
specifies a regional value content requirement, 
the calculation shall be based on the following 
method: 

 

RVC = 

 

FOB – VNM 

 

x 100 

FOB  
 

๑.  โดยที่บัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะราย) ระบุ
ข้อกําหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค การคํานวณ
จะต้องมีหลักตามวิธีการต่อไปน้ี 

 
 
อาร.์วี.ซี = 

 
เอฟ.โอ.บ ี– วี.เอ็น.เอ็ม 

 

x ๑๐๐ 
เอฟ.โอ.บ ี 

 

where: 

(a) “RVC” is the regional value content of 
the good, expressed as a percentage; 

 

โดยที่: 

(เอ) “อาร์.วี.ซี” เป็นสัดส่วนมูลค่าการผลิตใน
ภูมิภาคซึ่งแสดงเป็นร้อยละ 

(b) “FOB” is the Free On Board value of 
the particular good determined in 
accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Agreement on Implementation of Article 
VII of the General Agreement on Tariffs 

(บี) “เอฟ.โอ.บี” เป็นมูลค่า ของสินค้า ณ ท่าเรือต้น
ทาง ซึ่งถูกกําหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ถึง ๘  
ข้อ ๑๕ และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความ
ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ข้อ ๗ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า ๑๙๙๔ (ต่อไปเรียกว่า “ความตกลง
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and Trade 1994 (hereinafter referred to 
as the “WTO Customs Valuation 
Agreement”); 

 

ว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรของ ดับบลิวที
โอ”) 

(c) “VNM” is the value of all non-originating 
materials used by the producer in the 
production of the good determined in 
accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Customs Valuation Agreement. 

 

(ซี) “วี.เอ็น.เอ็ม” เป็นมูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่
ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ที่ผู้ผลิตใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้า ซึ่งถูกกําหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ถึง ๘  
ข้อ ๑๕ และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความ
ของความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร
ของ ดับบลิวทีโอ 

2.   The value of a non-originating material shall 
be: 

๒. มูลค่าของวัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดจะต้องเป็น 

(a) the CIF (Cost, Insurance and Freight) 
value of the material, determined in 
accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Customs Valuation Agreement, for a 
material imported directly by the 
producer of the good; 

(เอ) มูลค่า ซี.ไอ.เอฟ (ต้นทุน  ค่าประกันภัย และค่า
ระวางบรรทุก) ของวัตถุดิบ ซึ่งถูกกําหนดให้
สอดคล้องกับข้อ ๑ ถึง ๘  ข้อ ๑๕ และ
สอดคล้องกับหมายเหตุการณ์ตีความของความ 
ตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรของ 
ดับบลิวทีโอ สําหรับวัตถุดิบที่นําเข้าโดยตรงโดย
ผู้ผลิตสินค้า 

 

(b) the transaction value, for a material 
acquired by the producer of the good in 
the territory where the good is 
produced. 

(บี) ราคาซื้อขายจริง สําหรับวัตถุที่หามาได้โดย
ผู้ผลิตสินค้าในอาณาเขตที่สินค้าถูกผลิตขึ้น 

 

3. To determine the RVC value, the Generally ๓. เพ่ือการกําหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค จะต้อง
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Accepted Accounting Principles shall be applied. 
 

นําหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาปฏิบัติ 
 

ARTICLE 8 
“De Minimis” Rule 

ข้อ ๘ 
กฎเกณฑ์ขั้นตํ่า 

Notwithstanding Article 2, a good produced in the 
territory of one or both Parties shall be originating 
if the value of all the non-originating materials 
used in the production of the good that does not 
satisfy the requirement of change in tariff 
classification set forth in Appendix I (Specific 
Rules of Origin), does not exceed 10% of the FOB 
value of the good. 

โดยไม่คํานึงถึงข้อ ๒ สินค้าที่ผลิตในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดภาคีหน่ึงหรือทั้งสอง จะได้ถิ่นกําเนิดสินค้า หากมูลค่า
ของวัตถุทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดของเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรที่
กําหนดไว้ใน บัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะราย) น้ัน
มีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบ (๑๐) ของมูลค่า เอฟ.โอ.บี. ของ
สินค้าน้ัน 

ARTICLE 9 
 Fungible Goods and Materials 

ข้อ ๙ 
สินค้าและวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ 

 

1. In order to consider if a good is originating, 
when in the production process originating and 
non-originating fungible materials physically mixed 
or combined are used, the origin of materials may 
be determined through the physical segregation 
of each fungible good or material or through the 
use of any inventory management method as set 
forth in domestic laws in force by each Party.  

๑.  ในการพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้
แทน กันไ ด้  เ ป็นสินค้ าที่ ไ ด้ ถิ่ น กํ า เ นิดหรื อ ไม่  โดย ใน
กระบวนการผลิตที่วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดและไม่ได้ถิ่นกําเนิด
น้ัน ถูกนํามาผสมทางกายภาพหรือรวมกัน ถิ่นกําเนิดของวัตถุ
อาจพิจารณาโดยการแยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุที่ใช้
แทนกันได้แต่ละชนิด หรือโดยการใช้วิธีการบริหารสินค้า
คงเหลือ ตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศภาคี 

 

2. The inventory management method selected 
under paragraph 1 for a particular fungible good 
or material shall continue to be used for that 

๒.  วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่ถูกเลือกใช้ในวรรค ๑ 
สําหรับสินค้าหรือวัตถุที่ใช้ทดแทนกันได้จะต้องคงใช้วิธีการ
ดังกล่าวต่อไปกับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุที่ใช้แทนกันได้
เหล่าน้ัน ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้เลือกวิธีการ
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good or material throughout all the fiscal year of 
the person that selected the inventory 
management method. 

 

 

บริหารสินค้าคงเหลือน้ัน 

 

ARTICLE 10 
Indirect Materials 

ข้อ ๑๐ 
วัตถุดิบทางอ้อม 

Indirect materials shall be considered to be an 
originating material, without regards to where it is 
produced. 

วัตถุทางอ้อมจะนํามาพิจารณาเป็นวัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิดโดยไม่
ต้องคํานึงถึงว่าวัตถุทางอ้อมน้ันผลิตที่ไหน  

ARTICLE 11 
Set of Goods 

ข้อ ๑๑ 
การจัดชุดสนิค้า 

1. Sets or assortments of goods, as a result of 
the application of rule 3 of the General Rules for 
the Interpretation of the Harmonized System, 
shall be originating only if each good in the set or 
assortment is originating, and both the set or 
assortment and the goods meet with all other 
applicable requirements in this Annex. 

๑.    การจัดชุดหรือการคละกันของสินค้าซึ่งเกิดมาจากการใช้
กฎข้อ ๓ ของบทบัญญัติทั่วไปสําหรับการตีความระบบ  
ฮาร์โมไนซ์ จะได้ถิ่นกําเนิด ก็ต่อเมื่อสินค้าที่จัดเป็นชุดหรือ
คละกันได้ถิ่นกําเนิด และสินค้าน้ันผ่านข้อกําหนดอ่ืนๆ 
ทั้งหมดที่ใช้ในภาคผนวกน้ี 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a 
set or assortment of goods is originating, if the 
value of all non-originating goods in the set or 
assortment does not exceed 15% of the FOB 
value of the set or assortment. 

 

๒.    โดยไม่คํานึงถึงวรรค ๑ ของข้อน้ี สินค้าที่จัดเป็นชุดหรือ
คละกันจะได้ถิ่นกําเนิดก็ต่อเมื่อมูลค่าของสินค้าที่จัดเป็นชุด
หรือคละกันที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดน้ัน มีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบห้า 
(๑๕ เปอร์เซนต์) ของมูลค่า เอฟ.โอ.บี ของสินค้าที่จัดเป็นชุด
หรือคละกัน 
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ARTICLE 12 
Direct Consignment 

ข้อ ๑๒ 
การส่งมอบสนิค้าโดยตรง 

For the purpose of this Article, the preferential 
treatment as stated in this Protocol, shall be 
given to the originating goods, consigned directly 
from the exporting Party to the importing Party. 
For such purposes, direct consignment shall 
mean: 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อน้ี การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ตามที่กําหนดไว้ในพิธีสารน้ีจะให้กับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด ที่ได้
ถูกส่งมอบโดยตรงจากประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคี
ผู้นําเข้า เพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้น การส่งมอบสินค้าโดยตรงจะ
หมายถึง  

(a)  the goods transported only through the 
territory of the Party; or 

(เอ) สินค้าถูกขนส่งผ่านอาณาเขตของประเทศภาคี
เท่าน้ัน หรือ 
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(b)  the goods transported in transit, through 
one or more countries that are not 
parties to the Protocol, with or without 
transshipment or temporary storage, 
under the control or surveillance of the 
customs authority of transited country, 
provided that; 

 

(i)  the transit is justified by geographic 
reasons or considerations related to 
transportation requirements; 

(ii) the goods are not allocated to the 
trade, use or employment in the 
country of transit; and 

(iii) the goods have not undergone any 
operation there other than the 
loading, unloading or handling to 
keep them in good conditions or to 
ensure conservation. 

 

(บี) สินค้าถูกขนส่งผ่านประเทศที่มิใช่ภาคีต้ังแต่ ๑ 
ประเทศขึ้นไป โดยจะมีการถ่ายลําเรือ หรือเก็บ
รักษาไว้ช่ัวคราวหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้
ความควบคุมหรือตรวจตราของเ จ้าหน้าที่
ศุลกากรของประเทศที่ส่งผ่าน โดยที่ 

 

๑. การส่งผ่านน้ัน สืบเน่ืองมาจากเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์หรือโดยการพิจารณาซึ่งเก่ียวข้อง
กับข้อกําหนดทางการขนส่ง 

 

๒. สินค้าน้ันไม่ได้ถูกนําเข้าไปเพ่ือการค้า การใช้ 
หรือการว่าจ้างในประเทศที่ส่งผ่าน และ 

 
๓. สินค้าน้ันไม่ได้ผ่านกระบวนการใดในประเทศ

น้ันนอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าน้ันขึ้น/ลง 
หรือการดําเนินการเพ่ือเก็บหรือสงวนรักษา
สินค้าน้ันให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าน้ัน     

ARTICLE 13 
 Review and Modification of Rules of Origin 

ข้อ ๑๓ 
การทบทวนและการปรับเปลี่ยนกฎถ่ินกําเนิดสนิคา้ 

1.  A Party that considers that a specific rule of 
origin set forth in Appendix I (Specific Rule of 
Origin) requires modification to take into account 
developments in production processes, lack of 
supply of originating materials, or other relevant 
factors may submit a proposed modification along 
with supporting rationale and any studies to the 
Joint Commission for consideration. 

๑.   เมื่อประเทศภาคีที่พิจารณาว่ากฎถิ่นกําเนิดเฉพาะราย
ของสินค้าซึ่งกําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นกําเนิด
เฉพาะราย) จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางกระบวนการการผลิต, การขาดแคลนแหล่งวัตถุที่ได้ถิ่น
กําเนิดสินค้า หรือปัจจัยเก่ียวข้องอ่ืนๆ อาจยื่นเสนอการขอ
ปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน และผลการศึกษาแก่
คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา 
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2. On submission by a Party of a proposed 
modification under paragraph 1 of this Article, the 
Joint Commission may refer the matter to a 
working group within thirty (30) days or on such 
other date as the Joint Commission may decide.  
The working group shall meet to consider the 
proposed modification within ninety (90) days of 
the date of referral or on such other date as the 
Joint Commission may decide.   
 

๒.   การยื่นเสนอขอปรับเปลี่ยนโดยประเทศภาคีตามวรรค ๑ 
ของข้อน้ี คณะกรรมาธิการร่วมอาจส่งเรื่องให้คณะทํางาน
ภายใน ๓๐ วัน หรือกําหนดวันอ่ืนใดตามที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมพิจารณาเห็นควร คณะทํางานจะต้องพบปะหารือเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอปรับเปลี่ยนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีการ
เสนอหรือตามแต่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นควร 

 

3.  Unless the Joint Commission agrees otherwise, 
within this period of time, the working group shall 
supply a report to the Joint Commission, setting 
out its conclusions and recommendations, if any.   

๓.   เว้นแต่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นควรเป็นอ่ืน 
ภายในระยะเวลากําหนดน้ี คณะทํางานจะต้องมอบรายงาน
แก่คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา จัดทําข้อสรุปและ
ข้อเสนอ ถ้ามี 

 

4. The Parties shall conclude the review and 
modification process within one hundred and 
eighty (180) days following the date of referral of 
the request.  Nevertheless, the Parties may agree 
to extend the period of that process. 

๔.  ประเทศภาคีทั้งสองฝ่ายจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการ
ทบทวนและการปรับเปลี่ยนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ (๑๘๐) 
วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ อย่างไรก็ตาม ภาคีทั้งสอง
ฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าว
ออกไป 

 

SECTION C: OPERATIONAL PROCEDURES 
 

ส่วนซี: ระเบียบปฏิบัติ 
 

ARTICLE 14 
Claim of Preferential Tariff Treatment 

ข้อ ๑๔ 
การขอรับสิทธพิิเศษทางภาษีศุลกากร 
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1. An importer claiming preferential tariff treatment 
for a good under this Protocol shall make a 
written declaration that the good is originating on 
the importation document based on the 
Certificate of Origin submitted to the customs 
authorities of the importing Party. 
 

๑.   ผู้นําเข้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับสินค้า
ภายใต้พิธีสารน้ีจะต้องสําแดงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสินค้า
น้ันได้ถิ่นกําเนิดสินค้า บนเอกสารนําเข้าโดยมีพ้ืนฐานจาก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของ
ประเทศภาคีผู้นําเข้า 

 

2. An importer shall claim preferential treatment 
only before the release of the good.  

 

๒.   ผู้นําเข้าจะต้องขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรก่อน
การตรวจปล่อยสินค้าเท่าน้ัน 
 

ARTICLE 15 
Certificate of Origin 

 

ข้อ ๑๕ 
หนังสือรับรองถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

 

1. The certificate of origin is used to provide 
evidence that the good exported from the 
territory of one Party to the territory of the other 
Party is originating, as provided under this Annex. 

 

๑.   หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่เป็นหลักฐานว่าสินค้าที่
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าน้ันถูกส่งออกจากอาณาเขตของประเทศ
ภาคีหน่ึง ถึงอาณาเขตของอีกประเทศภาคีหน่ึง เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ภายใต้ภาคผนวกน้ี 

 

2. The certificate of origin shall be issued with 
the minimal data included in Appendix II, which 
may be modified by the Parties upon mutual 
agreement.  Each certificate of origin shall cover 
one shipment of one or several goods.  
 

๒.   หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องออกโดยมีข้อมูลขั้น
ตํ่าตามที่ กํ าหนดไ ว้ในบัญชีแนบท้าย  ๒  ซึ่ งอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยประเทศภาคีได้มีการตกลงร่วมกัน หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแต่ละฉบับจะครอบคลุมการขนส่งหนึ่ง
เที่ยวต่อสินค้าหน่ึงประเภทหรือหลายประเภท 

 

3. The issue and control of certificates of origin 
shall be responsibility of the competent 
authorities of each Party.  The certificates of origin 
may be issued by the authorities directly or by 

๓.   การออกและการควบคุมหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอํานาจของแต่
ละประเทศภาคี หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าอาจออกโดย
หน่วยงานที่มี อํานาจโดยตรง  หรือโดยหน่วยงานอ่ืนที่
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other responsible bodies, according to the 
domestic regulations. 

รับผิดชอบตามข้อบังคับภายในประเทศ 
 

4. The application for a certificate of origin shall 
be made by an exporter or final producer of the 
good.  That producer or exporter shall provide to 
the certifying entity its application with the 
commercial invoice and all any other necessary 
documents that evidences that the good 
complies with the rules of origin set under this 
Annex, including a Declaration of the Producer 
containing minimal information as set forth in 
Appendix III. When the exporter is not the 
producer, the exporter shall supply the 
declaration of origin.  

 

๔.   การย่ืนขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องกระทํา
โดยผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าคนสุดท้ายของสินค้าน้ัน ผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกน้ันต้องให้การรับรองเอกสารที่ย่ืนน้ันพร้อมกับ
บัญชีราคาสินค้าและเอกสารที่จําเป็นอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานว่า
สินค้าน้ันสอดคล้องกับกฎถิ่นกําเนิดสินค้าที่กําหนดไว้ภายใต้
ภาคผนวกน้ี รวมถึงต้องย่ืนใบสําแดงของผู้ผลิตที่มีข้อมูลขั้นตํ่า
ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๓  หากผู้ส่งออก
ไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมเอกสารเพ่ือ
การยืนยันถิ่นกําเนิดสินค้า 

 

5. The certificate of origin shall be submitted in 
the English language. However, the customs 
authority of the importing Party may require the 
importer to submit a translation of the 
certification in the language of the importing 
Party.  

 

๕ .    หนังสือรับรองถิ่น กําเนิดสินค้าจะต้องจัดทําเ ป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู้นําเข้าอาจร้องขอผู้นําเข้าให้แนบเอกสารคําแปลของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นภาษาของประเทศภาคี
นําเข้า 

 

6. The certificate of origin shall include the 
name and signature of the officer designated by 
the exporting Party, as well as the seal of the 
certifying body.  The certificate of origin shall not 

๖.   หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องมีช่ือและลายมือช่ือ
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประเทศภาคีผู้ส่งออก 
เช่นเดียวกันกับตราประทับของหน่วยงานผู้ที่มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
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have any amendment. 
 

จะต้องไม่มีการแก้ไขใด 
 

7. The certificate of origin shall indicate the 
applicable rules of origin. 

 

๗.   หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องแสดงถึงกฎถิ่น
กําเนิดสินค้าที่ได้นํามาใช้ 

 

8. The certificate of origin shall be issued within 
the five (5) days following the submission of the 
application, and shall be effective for three 
hundred and sixty five (365) days from the date of 
issue.  It shall not be issued prior to the date of 
issue of the commercial invoice, and no later than 
the date of shipment. 

 

๘.   หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องออกภายในห้า (๕) 
วันนับจากวันที่ย่ืนคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องมีผลใช้บังคับเป็น
ระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (๓๖๕) วันนับจากวันที่ออก การ
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องไม่ออกก่อนวันที่
ออกบัญชีราคาสินค้า และไม่ออกหลังวันที่รับบรรทุกสินค้า 

 

9. In exceptional cases where a certificate of 
origin has not been issued at the time of 
shipment due to involuntary errors or omissions 
or other valid cause, the certificate of origin may 
be issued bearing “ISSUED RETROACTIVELY” no 
longer than six (6) months from the time of 
shipment. 

 

๙.   ในกรณียกเว้น  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไม่สามารถ
ออกได้ทันวันที่รับบรรทุกสินค้าเน่ืองจากความผิดพลาด การ
หลงลืมโดยมิได้ต้ังใจหรือเพราะสาเหตุอ่ืนอันรับฟังได้ ในกรณี
เช่นน้ีอาจมีการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้ย้อนหลัง
ไห้ โดยให้ประทับคําว่า “ISSUED RETROACTIVELY” แต่
ทั้งน้ีต้องไม่เกินหก (๖) เดือน นับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า 

 

10. In the event of theft, loss or destruction of a 
certificate of origin, the exporter may apply in 
writing to the certifying entities which issued it for 
a certified true copy of the original to be made on 
the basis of the export documents in their 
possession bearing the endorsement of the word 
“CERTIFIED TRUE COPY”. The copy should have 

๑๐.  ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าถูกขโมย สูญหาย 
หรือถูกทําลาย ผู้ส่งออกอาจย่ืนคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
หน่วยงานที่มี อํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ดังกล่าว เพ่ือให้รับรองความถูกต้องของสําเนาต้นฉบับซึ่งเป็น
การออกบนพ้ืนฐานของเอกสารส่งออกที่อยู่ในครอบครอง 
และให้ประทับคํารับรองว่า “CERTIFIED TRUE COPY” 
สําเนาน้ีจะมีวันที่มีผลใช้เช่นเดียวกับวันที่ระบุในหนังสือ
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the same effective days as the original 
certification. 

 

รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับ 
 

11. In the event that the goods are temporarily 
stored under control of the customs authority of 
the Party of destination, the certificate of origin 
shall remain in effect for the additional amount of 
time the customs administration has established 
for such operations. 

 

๑๑.  ในกรณีที่สินค้าน้ันถูกเก็บรักษาช่ัวคราวภายใต้ความ
ควบคุมของหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีปลายทาง  
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะมีระยะเวลาใช้บังคับเพ่ิมเติม
ตามที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรกําหนดเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 

12. The Parties shall exchange the procedures 
regarding the issue of certificate of origin within 
three (3) months after the signature of the 
Protocol. 
 

๑๒.  ประเทศภาคีจะต้องแลกเปลี่ยนกระบวนการการออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายในสาม (๓) เดือนหลังจาก 
มีการลงนามพิธีสาร 
 

ARTICLE 16 
Certifying Entities 

ข้อ ๑๖ 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกรบัรองถ่ินกําเนดิสินค้า 

1. Each Party shall notify to the other Party the 
names of the certifying entities, as well as the 
registry of the names, signatures and seals of the 
officials accredited to issue certificates of origin 
and shall maintain an updated record of the 
names, signatures and seals of officials who are 
authorized to countersign them.  
 

๑.   ประเทศภาคีแต่ละประเทศควรจะแจ้งประเทศภาคีอ่ืน
ทราบถึงช่ือของหน่วยงานที่มีอํานาจออกรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า รวมท้ังรายช่ือ ลายมือ ช่ือ และตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
ควรปรับบันทึกรายช่ือ ลายมือช่ือ และตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามให้เป็นไปตามปัจจุบัน 

 

2. Any change to the registry, signatures, seals 
of officials, or the entities authorized to issue 

๒.   การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรายช่ือ ลายมือช่ือ ตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
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certificates of origin, shall be notified to the Joint 
Commission, indicating the dates of which officials 
are authorized or no longer authorized to issue 
certificates of origin.  
 

และหน่วยงานท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
จะต้องแจ้งแก่คณะกรรมาธิการร่วม แสดงวันที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจลงนามหรือไม่มีอํานาจลงนามในการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

3. Accreditation and notice of names, signature 
and seals of officials authorized to countersign 
the certificates of origin, as well as the entities 
authorized to issue them shall be in force for 
thirty (30) days after the notification to the Joint 
Commission. 
 

๓.   การรับรองและการแจ้งช่ือ ลายมือช่ือ และตราประทับ
ของผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า รวมถึง
หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะมี
ผลใช้บังคับในสามสิบ (๓๐) วันนับหลังจากวันที่มีการแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการร่วม 

 

4. The Certifying Bodies of each Party shall: 
 

(a) verify that the goods are originating 
according to the Rules of Origin of this 
Protocol; 

(b) ensure that the statements of the 
certificate of origin correspond to 
supporting documentary evidence 
submitted; 

 

(c) ensure that the description, quantity 
and weight of goods, as specified, 
conform to the consignment to be 
exported; 

๔.   หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ของแต่ละประเทศภาคีจะต้อง 

(เอ) พิสูจน์ว่าสินค้าน้ันได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎถิ่น
กําเนิดสินค้าของพิธีสารน้ี  

 
(บี) ตรวจให้แน่ใจว่าคําสําแดงในหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้าสอดคล้องกับหลักฐานเอกสารที่ได้
ย่ืนประกอบการพิจารณา 

 
 

(ซี) ตรวจให้แน่ใจว่ารายละเอียดของสินค้า ปริมาณ 
และน้ําหนักของสินค้า ซึ่งสําแดงไว้ถูกต้องตรงกัน
กับสินค้าที่ส่งออก 
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(d) number correlatively the certificates 
issued. Each certificate of origin shall 
bear a printed correlative number and 
a reference number separately given 
by each certify entity;  

(e) keep one copy of all the certificates of 
origin issued on file for five (5) years as 
from the date of issue. The file shall 
include all background information 
used for the issuance of the certificate. 

(f) present reports in compliance with the 
present Annex; 

(g) provide the means necessary for 
supervising their actions; and 

(h) provide the other Party with the 
necessary administrative cooperation 
and information for the control of 
evidence of origin. 

 
 
 

(ดี) หมายเลขที่เก่ียวพันกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าที่ออก หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแต่ละ
ใบจะต้องมีการพิมพ์หมายเลขอ้างอิงกํากับ และ
หมายเลขอ้างอิงน้ันจะแยกหมายเลขตามหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(อี) เก็บสําเนาหน่ึง (๑) ฉบับจากหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าที่ออกให้ทั้งหมดไว้ในไฟล์เป็นเวลา
ห้า (๕) ปี นับจากวันที่ออกให้ ไฟล์ควรจะรวมถึง
ข้อมูลปูมหลังทั้งหมดที่ใช้สําหรับการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(เอฟ) แสดงรายงานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามภาคผนวก 

 
(จี) จัดเตรียมวิธีการที่จําเป็นสําหรับการดูแลเฝ้าระวัง

การกระทํา และ 

(เอช) จัดเตรียมให้ความร่วมมือด้านการบริหารที่จําเป็น
และข้อมูล เพ่ือควบคุมหลักฐานของถิ่นกําเนิดแก่
ประเทศภาคีอีกฝ่าย 

 

ARTICLE 17 
Control of the Certificates of Origin 

ข้อ ๑๗ 
การควบคุมหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ 

1. In case of doubts relating to the authenticity 
of the certificate of origin, the truthfulness of the 

๑.   ในกรณีที่มีความสงสัยเก่ียวกับความแท้จริงของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุใน
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information contained in the certificate or the 
presumption of breach of the provisions of this 
Annex, the customs authorities of the importing 
Party may require a guarantee equivalent to the 
value of the corresponding customs duty or its 
payment, in accordance with their respective 
domestic legislation. The customs authorities 
shall, in no case, prevent the continuation of the 
import process and the release of the goods. 
 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หรือการสันนิษฐานถึงการฝ่าฝืน
ของข้อบทท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกน้ี หน่วยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผู้นําเข้าอาจร้องขอให้มีการวางประกันเท่ากับ
มูลค่าของภาษีศุลกากรสําหรับการนําเข้า หรือที่ต้องชําระโดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศภาคีน้ันกําหนด ไม่มี
กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะยับย้ังกระบวนการการนําเข้า 
และการตรวจปล่อยของสินค้า 
 

 

2. When the certificate of origin contains 
mistakes or is incomplete, the customs authorities 
of the importing Party shall notify the importer 
and grant a term of sixty (60) days as from the 
date of reception of the notification for due 
submission of the said document. Upon expiration 
of the term, the guaranties may be effective or 
the corresponding liens may be collected. 

 

 

 
 

๒.    เมื่อหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
สมบูรณ์ หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้อง
แจ้งผู้นําเข้าและให้อนุญาตเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วันนับ
จากวันที่ได้รับการแจ้งเพ่ือส่งมอบเอกสารดังกล่าว เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา การวางประกันอาจมีผลใช้บังคับ หรือ อาจมีการ
เรียกเก็บค่าปรับ 

 

ARTICLE 18 
Verification of Origin 

ข้อ ๑๘ 
การตรวจพสิูจน์ถ่ินกําเนิดสนิค้า 

1. In case of doubts relating to the authenticity 
of the certificate of origin, the truthfulness of the 

๑.   ในกรณีที่มีความสงสัยเก่ียวกับความแท้จริงของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุใน
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information contained in the certificate or the 
presumption of breach of the provisions of this 
Annex, the competent authority of the importing 
Party may initiate an investigation in order to 
verify the compliance of this Annex.  

 

หนังสือรับรอง หรือ การสันนิษฐานถึงการฝ่าฝืนของข้อบทท่ี
กําหนดไว้ในภาคผนวกนี้ หน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศ
ภาคีผู้นําเข้าอาจทําการตรวจสอบเพ่ือที่จะทําการตรวจพิสูจน์
ให้เป็นไปตามภาคผนวกน้ี 

 

2. Once an investigation has been initiated, the 
importing Party shall notify the exporting Party of 
the beginning of the said investigation and may 
request: 

(a) necessary information to verify the 
authenticity of the certificate of origin, 
as well as of the information 
contained therein, including the 
background information that accompany 
the application for preferential 
treatment in accordance with this 
Annex; 

 
(b) answers to written questionnaires with 

additional information sent to the 
producer, exporter or importer, in 
order to verify the truthfulness of the 
information contained in the certificate 
of origin;  

 
(c) verification visits to the premises of the 

producer in the territory of the other 
Party, to review the records referred to 

๒.   เมื่อมีการตรวจสอบ ประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องแจ้งให้
ประเทศภาคีผู้ส่งออกทราบต้ังแต่เริ่มต้นของการตรวจสอบ
และอาจร้องขอ 
 

(เอ) ข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือตรวจพิสูจน์ความแท้จริงของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และข้อมูลที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า รวมทั้งข้อมูล
ภูมิหลังที่นํามาใช้เพ่ือการขอรับสิทธิพิเศษตาม
ภาคผนวกน้ี 

 

 

(บี) คําตอบที่ได้จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้า เพ่ือที่จะตรวจ
พิสูจน์ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

 

(ซี) การตรวจสอบโดยการเยือนสถานที่ของผู้ผลิต ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือตรวจดู
บันทึกตามที่กล่าวถึงใน วรรค ๔ ของข้อ ๑๖ 
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paragraph 4 of Article 16 or to observe 
the facilities used in the production of 
the good under investigation, as well 
as any information and document that 
justifies the origin of the good; or 

 
(d) other procedures agreed between the 

importing and the exporting Parties for 
verifying the origin of the good.  

 

หรือเพ่ือสังเกตการณ์สถานที่ที่ใช้ในการผลิต
สินค้าที่ตรวจสอบ รวมท้ังดูข้อมูลและเอกสารใด
เพ่ือจะตรวจพิสูจน์ถิ่นกําเนิดของสินค้า หรือ 

 

(ดี) กระบวนการอ่ืนๆ ซึ่งตกลงกันระหว่างประเทศ
ภาคีผู้นําเข้าและประเทศภาคีผู้ส่งออกเพ่ือที่จะ
พิสูจน์ถิ่นกําเนิดของสินค้า 

 

3. Any information communicated between the 
Parties concerned shall be treated as confidential 
and shall be used only for the validation of 
certificate of origin purpose. 
 

๓.   ข้อมูลใดๆที่ใช้สื่อสารระหว่างภาคีที่เก่ียวข้องจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และจะต้องใช้เพ่ือเป็น
หลักฐานสําหรับการพิสูจน์หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
เท่าน้ัน 

 

ARTICLE 19 
Terms 

ข้อ ๑๙ 
เงื่อนไข 

1. In the event that the information requested 
in accordance with the Article 18 is not delivered 
within the time of one hundred and twenty (120) 
days, or if the reply does not provide sufficient 
information to determine the authenticity of the 
certificate of origin or the truthfulness of the 
information contained in said document, the 
competent authority of the importing Party may 
deny preferential tariff treatment for the goods 
covered by the certificates subject to the 
verification procedure. The Resolution that denied 

๑.   ในกรณีที่ไม่ได้รับคําตอบของข้อมูลที่ร้องขอตามข้อ ๑๘ 
ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบ (120) วัน หรือ ถ้าการตอบ
กลับไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการพิจารณาความแท้จริง
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หรือความเท็จจริงของ
ข้อมูลที่ระบุในเอกสารดังกล่าว หน่วยงานผู้มีอํานาจของ
ประเทศภาคีผู้นําเข้าอาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรสําหรับสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ที่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ การปฏิเสธการให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรอาจทําให้ไม่สามารถขอคืนสิทธ์ิ
ย้อนหลังได้ 
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the preferential treatment may not be claimed at 
a later stage. 
 

2. In the event that the importing Party 
requests a verification visit to the facilities of the 
producer or exporter, the exporting Party shall 
have forty five (45) days after the date of receipt 
of the application to grant its consent. If the 
request for verification visit is not accepted, the 
investigation shall be deemed as terminated and 
the importing Party shall refuse a preferential 
treatment to the said import. The Resolution that 
denied the preferential treatment may not be 
claimed at a later stage. 
 

๒.   ในกรณีที่ประเทศภาคีผู้นําเข้าร้องขอเพ่ือพิสูจน์โดยการ
เยือน ณ สถานที่ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ประเทศภาคีผู้ส่งออก
มีเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่นับจากที่ได้รับคําร้องในการพิจารณา
ตอบรับจะต้องตอบรับให้การยินยอมหลังจากวันที่ได้รับการ
ร้องขอน้ัน ถ้าการขอเยือนเพ่ือการตรวจพิสูจน์ไม่ได้รับการ
ตอบรับ ถือว่าการตรวจสอบสิ้นสุดลง และประเทศภาคีผู้นําเข้า 
อาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่การนําเข้า
ดังกล่าว การปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอาจทํา
ให้ไม่สามารถขอคืนสิทธ์ิย้อนหลังได้ 
 

3. The investigation, including the verification 
visit, shall not exceed three hundred and sixty 
five (365) days from the date of notification to 
the exporting Party. 

 

 

๓.   การตรวจสอบ รวมถึงการเยือนเพ่ือการตรวจพิสูจน์
จะต้องกระทําภายในสามร้อยหกสิบห้า (365) วันนับจาก
วันที่แจ้งแก่ประเทศภาคีผู้ส่งออก 

ARTICLE 20 
Determination of Investigation 

 

ข้อ ๒๐ 
การตัดสนิจากการตรวจสอบ 

 

1. If, as a result of the investigation of origin: 

(a) the originating nature of the good is 

๑.   จากผลของการตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินค้า ถ้า 
 

(เอ) ยอมรับถิ่นกําเนิดของสินค้า หน่วยงานผู้มีอํานาจ
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acknowledged, the competent authority 
of the importing Party shall deem the 
investigation as terminated and shall 
return the guaranties given or the 
value of the corresponding liens. 

 
(b) it is verified that the certificate 

contains false information or that the 
good does not qualify as originating, 
the importing Party shall collect the 
corresponding liens or shall honor the 
guaranties.  Additionally, the importing 
Party may apply the corresponding 
sanctions according to its domestic 
laws. 

 

ของประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องยุติการตรวจสอบ
และคืนเงินประกันที่รับไว้หรือคืนค่าปรับ 

 

 

 

(บี) พบว่าหนังสือรับรองระบุข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ
สินค้าน้ันไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า ประเทศภาคีผู้
นําเข้าจะเรียกเก็บเงินค่าปรับหรือเงินประกันนั้น 
นอกจากน้ี ประเทศภาคีผู้นําเข้าอาจใช้บทลงโทษ
ตามกฎหมายภายในประเทศ 

 

2. The determination of qualification of origin 
must be issued through a Resolution of the 
competent authority. 

 

 
 

๒.   การตัดสินคุณสมบัติของถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องมาจาก
การตัดสินใจของหน่วยงานผู้มีอํานาจ 

 

ARTICLE 21 
Sanctions 

 

ข้อ ๒๑ 
บทลงโทษ 

 

1. The certifying entities of each Party for the 
issuance of certificates of origin shall be jointly 

๑.   หน่วยงานผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ของประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิต 
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liable with the producer or exporter, as far as 
authenticity of information contained in the 
certificate of origin is concerned. 
 

หรือผู้ส่งออก ตราบเท่าที่เก่ียวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล
ที่ที่สําแดงในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

2. Each Party shall adopt or keep measures 
that allow the imposition of civil, administrative 
and criminal sanctions in case of any violation 
regarding the certification of origin. 
 

๒.   ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องยอมรับหรือรักษาไว้ซึ่ง
มาตรการท่ีอนุญาตให้มีการบังคับใช้บทลงโทษทางแพ่ง ทาง
ปกครอง และทางอาญา ในการฝ่าฝืนทุกกรณีที่ เ ก่ียวกับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

ARTICLE 22 
Post Clearance Review 

 

ข้อ ๒๒ 
การทบทวนหลังการตรวจปล่อย 

 

1. The competent authorities of the importing 
Party may conduct an investigation of origin of the 
goods after the clearance of the goods, according 
to its domestic legislation. 
 

๑.   หน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศภาคีผู้นําเข้าอาจทําการ
ตรวจสอบถ่ินกําเนิดของสินค้า ภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า
จากอารักขาของศุลกากร ตามกฎหมายภายในประเทศ 
 

2. The procedure for this investigation shall be 
the procedure set forth in Articles 18 through 21 
of this Annex. 

 
 
 
 
 
 
 

๒.   กระบวนการสําหรับการตรวจสอบน้ีจะต้องเป็น
กระบวนการที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘ ถึง ๒๑ ของภาคผนวกน้ี 
 

ARTICLE 23 
Consultation and Dispute Settlement 

 

ข้อ ๒๓ 
การหารือและการระงบัข้อพพิาท 

 

If the conclusions of the investigation are not 
satisfactory to any of the Parties, they shall enter 

หากข้อสรุปของการตรวจสอบยังไม่เป็นที่พอใจแก่ประเทศ
ภาคีใด ภาคีน้ันจะต้องนําเข้าสู่การหารือสองฝ่าย หากคู่ภาคี



  หน้า๓๐/๓๐ 

ANNEX 2 

RULES OF ORIGIN 
FOR PRODUCTS ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL 

TARIFF TO  ACCELERATE THE LIBERALIZATION 
OF TRADE IN GOODS AND TRADE FACILITATION 

UNDER THE PROTOCOL  BETWEEN 
THE KINGDOM OF THAILAND AND 

THE REPUBLIC OF PERU 

ภาคผนวก ๒ 

กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า 
สําหรบัสนิค้าที่มีสิทธิได้รบัสิทธพิิเศษทางภาษีศลุกากร 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการคา้สนิคา้และอํานวยความสะดวก 

ทางการค้าภายใต้พิธสีารระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

into bilateral consultation. If the Parties fail to 
resolve the matter through such consultation, 
dispute settlement mechanisms provided under 
Annex 7 of this Protocol may be invoked.  
 

ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งภายใต้การหารือสองฝ่าย อาจนํา
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก ๗ 
ของพิธีสารน้ีมาใช้ 
 

ARTICLE 24 
Third Party Invoicing 

 

ข้อ ๒๔ 
บัญชีราคาสนิค้าที่ออกโดยประเทศท่ีสาม 

 

1.    For the purpose of granting preferential tariff 
treatment, the customs authority of the importing 
Party shall accept Certificates of Origin in cases 
where the sales invoice covering the goods 
included in the Certificate of Origin is issued by a 
non-Party operator, provided that the goods meet 
all the applicable requirements of ANNEX 2.  
 

๑.   เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
หน่วยงานศุลกากรในประเทศภาคีผู้นําเข้าจะต้องยอมรับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในกรณีที่ บัญชีราคาสินค้า
ครอบคลุมสินค้าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าน้ัน ออกโดย
ผู้ดําเนินการที่ไม่ใช่ประเทศภาคีสมาชิก โดยมีเง่ือนไขว่า 
สินค้าน้ันมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดกฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิดสินค้าของภาคผนวก ๒  
 

2.   For purposes of paragraph 1, the exporter 
shall indicate “Third Party Invoicing” and the 
following information in the Certificate of Origin: 
name and legal address (including city and 
country) of the non-Party operator.  
 
 
 
 

๒.   เพ่ือวัตถุประสงค์ตามวรรค ๑ ผู้ส่งออกจะต้องระบุคําว่า 
“Third Party Invoicing” และระบุข้อมูล ได้แก่ ช่ือ และที่อยู่
ตามกฎหมาย (รวมถึง เมือง และประเทศ) ของผู้ดําเนินการที่
ไม่ใช่ภาคีสมาชิกในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
 

3.    In the case where a good is invoiced by a 
non-Party operator, the number and date of the 
invoice issued by the exporters and the number 
and date of the invoice issued by the non-Party 
operator (if known) for the importation of the 

๓. ในกรณีที่สินค้าน้ันมีบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดย
ผู้ดําเนินการที่ไม่ใช่ภาคีสมาชิก ต้องระบุหมายเลขและวันที่
ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยผู้ส่งออก และหมายเลขและ
วันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยผู้ดําเนินการที่ไม่ใช่ภาคี
สมาชิก (หากทราบ) ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเพ่ือการ
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goods into the importing Party shall be indicated 
in the Certificate of Origin.  
 

นําเข้าสินค้า เข้ามาในประเทศภาคีผู้นําเข้า  
 

 


