
ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี  89/2562 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และพิธกีารการยกเวน้อากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
ส าหรบัเขตการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง 

 
 

เพ่ือปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  (ASEAN  -  Hong  Kong,  
China  Free  Trade  Agreement)  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตรา
อากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากร  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 หลักการทั่วไป 
(1) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรส าหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร 

ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ลงวันที่   
14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

(2) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  1  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

 (2.1) ให้ผู้น าของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ออกตาม
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ยกเว้นการน าของเข้าที่มีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกิน 
สองร้อยดอลลาร์สหรัฐ  ให้ผู้น าของเข้าแสดงเอกสารรับรองจากผู้ส่งของออกว่าของดังกล่าวมีถิ่นก าเนิด
จากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือฮ่องกง 

 (2.2) ในกรณีที่ผู้น าของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ก่อนน าของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากร
หรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์  และช าระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

 (2.3) ผู้น าของเข้าจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร  
เมื่อประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการมีผลใช้บังคับตามข้อบทของความตกลงแล้ว   
โดยให้กรมศุลกากรประกาศรายชื่อประเทศที่ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จแล้ว 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า   
ต้องเป็นไปตามบทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  

แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  1  บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า)   
(๑) เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 
 (๑.๑) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบ

ในประเทศภาคีผู้ส่งออกทั้งหมด  (Wholly  Obtained  or  Produced  Goods:  WO)  ต้องเป็นไปตามกฎ
ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  หรือ 

 (1.2) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นก าเนิดที่ของนั้นมีการผลิตในประเทศภาคีผู้ส่งออก  จากวัสดุ 
ที่ได้ถิ่นก าเนิด  (Exclusively  from  Originating  Materials:  PE)  ของประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือมากกว่านั้น  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  
หรือ 

 (๑.๓) กรณีใช้เกณฑ์การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของมูลค่า  เอฟ  โอ  บี  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  เว้นแต่ได้มีการก าหนดกฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  
Rules)  ไว้ในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๔)  จะใช้เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๓)  นี้ไม่ได้ 

 (๑.๔) กรณีใช้กฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  Rules)  ให้ปฏิบัติตามกฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  3  -  2  
กฎเฉพาะรายสินค้า) 

(๒) กรณีของที่มีเงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 
 (๒.๑) การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

เป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑2  (HS  2012) 
 (๒.๒) หากของที่น าเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  2  (๒)  (๒.๑)  และข้อ  2  (๓)  

ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตราอากร
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน  -  ฮ่องกง  โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารแนบ  4  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์   ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)   
เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  ๒๐๑๗  (HS  2017)) 

(๓) เงื่อนไข  และการระบุเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าในช่องที่  ๘  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  เป็นไป  ดังต่อไปนี้ 

 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒



เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า การส าแดงเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า 
ก. ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ

ภาคีผู้ส่งออกทั้งหมด (Goods Wholly Obtained or Produced in 
the Area of a Country/ Party) ตามกฎข้อ ๔ ของบทที่ ๓ กฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้า  

“WO” 

ข. ของนั้นมีการผลิตในภาคีผู้ส่งออก จากวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า 
ของภาคีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง หรือ มากกว่านั้น ตามกฎข้อ ๓ (บี)   
ของบทท่ี ๓ กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า หรือ 

“PE” 

ค. ของนั้นไม่ได้มาทั้งหมดหรือไม่มีการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคี 
(Not Wholly Obtained or Produced Goods) ที่ระบุไว้ในกฎ
ข้อ ๕  ของบทที ่๓ กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลงฯ ดังนี้ 

         - สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค                                                  
 
         - ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ตามท่ีก าหนด 

 ในระดับ 2 หลัก (ตอน) หรือ                                                                       
 ในระดับ 4 หลัก (ประเภท) หรือ                                              
 ในระดับ 6 หลัก (ประเภทย่อย) 

         - การผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง 
         - ผ่านเกณฑ์ข้างต้นประกอบร่วมกัน 

 
 
 

ร้อยละของสัดส่วนมูลค่าการผลิต    
ในภูมิภาค เช่น “40%”                                    

 
“CC” 
“CTH” 
“CTSH” 
“SP” 

เกณฑ์ข้างต้นที่แท้จริงที่ประกอบ
ร่วมกัน เช่น“CTSH+35%” 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   
ต้องเป็นไปตาม  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกงแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  3-1  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกบัหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า) 

(๑) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารแนบ  ๒  หนังสือรับรองถิน่ก าเนดิสินค้า)  จะต้องออกโดยหนว่ยงานผู้มอี านาจในการออกหนงัสอื
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออก  และต้องมีตราประทับพร้อมกับลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
หรือมีตราประทับพร้อมกับลงลายมือชื่ออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้มีอ านาจของหน่วยงานดังกล่าว  
ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ  ที่อยู่  ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับทางราชการของหน่วยงาน
ผู้มีอ านาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว   

 ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ใน
บัญชีที่อ้างถึงในวรรคหนึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๒) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  จะต้องประกอบด้วยต้นฉบับจ านวน  1  ฉบับ  
และส าเนาจ านวน  2  ฉบับ  และอยู่ในรูปเอกสาร  จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  และต้องมีข้อมูลขั้นต่ า
ปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้   (เอกสารแนบ  ๓  ข้อมูลขั้นต่ าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า)   
การแก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อความจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องใหม่  การแก้ไขดังกล่าว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  และช่องว่างที่ไม่ได้ใช้
ให้ขีดเส้นปิดกั้นเพื่อป้องกันการเพ่ิมเติมข้อความในภายหลัง  หรือ 

 (๒.๒) ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับใหม่เพ่ือแทนที่หนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด 

(๓) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  จะออกให้โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออกก่อนหน้าวันส่งออก  หรือในขณะที่ส่งออก  หรือ
หลังจากวันส่งออกแต่จะต้องไม่เกินสามวันท าการนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า   เมื่อสินค้าที่จะส่งออก
ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศภาคีนั้น  ตามความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
ภายใต้บทที่  ๓  ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง   

 ในกรณีออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ไม่ทันเวลาตามวรรคแรก 
ด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑  ปีนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า  โดยต้อง
มีเครื่องหมายในช่อง  Issued  Retroactively  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK) 

(๔) ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ถูกลักขโมย  สูญหาย  หรือ 
ถูกท าลายผู้ส่งออกอาจยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนงัสือรับรองถิ่นก าเนดิ
สินค้า  เพ่ือให้ออกส าเนาที่ได้รับการรับรองของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ   (Form  AHK)  
หรือส าเนาของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับดังกล่าว  ส าเนาที่ได้รับการรับรองของหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  (Form  AHK)  จะต้องท าขึ้นบนพ้ืนฐานของเอกสารการส่งออกที่อยู่ใน
ครอบครองของหนว่ยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนดิสินค้านัน้  โดยต้องมีค าวา่  “CERTIFIED  
TRUE  COPY”  และระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  (Form  AHK)  ส าเนาที่ได้รับ
การรับรองของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  (Form  AHK)  จะต้องออกไม่เกินหนึ่งปีนับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  (Form  AHK)  นั้น 

(๕) อายุของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ให้ใช้ได้ภายในก าหนดหนึ่งปี 
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  และต้องยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า  
ภายในระยะเวลาดังกล่าว   

(๖) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับเดียวอาจส าแดงรายการของหลาย
รายการได้  และแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติถิ่นก าเนิดสินค้าโดยสิทธิของตนแยกจากกัน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๗) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ต้องเป็นพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์  (HS  Code)  (ระดับ  ๖  หลัก)  ของประเทศภาคีผู้น าเข้า  และรายละเอียดของของ  
ปริมาณและน้ าหนักของของ  เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ  จ านวนและชนิดของหบีห่อให้เปน็ไป
ตามของที่ส่งออก 

(๘) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับเดียวกัน  ให้หนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้านั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๙) การระบุเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของของแต่ละรายการในช่องที่   ๘   
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าใน
ข้อ  2 

(๑๐) การระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ในช่อง  ๙  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิต
ในภูมิภาค  (Regional  Value  Content)  และของนั้นได้ส่งออกจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
หรือจากฮ่องกงมายังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   แต่ไม่จ าเป็นต้อง
ระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  หากสินค้าส่งออกจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ไปยังฮ่องกง 

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติส าหรับผู้น าของเข้า 
(๑) ผู้น าของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิน่ก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ออกตามกฎว่าดว้ย

ถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน - ฮ่องกง  และข้อก าหนดเพ่ิมเตมิที่ออกตามความใน
กฎดังกล่าว  โดยยื่นต้นฉบับ  (Original)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ในรูปแบบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า)  ที่ผู้น าของเข้าได้เขียน
หรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต่อส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าเข้า  ก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร 

 ทั้งนี้  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินคา้  (Form  AHK)  หนึ่งฉบับตอ่การน าเข้าหนึ่งครั้ง 
(๒) ในกรณีที่ผู้น าของเข้าไม่สามารถแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  

ต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และช าระค่าอากรในอัตราปกติ
ก่อนน าของออกจากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง  Argumentative  Reason  Code  
เป็น  “P14”  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  Argumentative  Privilege  Code  เป็น  “AHK”   
ตามข้อ  ๔  (๓)  (๓.๒)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร 
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 หากผู้น าของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้บันทึก
ข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร
ศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอผ่อนผัน  โดยค าร้องนั้น
ต้องมีค าชี้แจงเหตุผลประกอบ  ก่อนน าของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(3) ให้ผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  ดังนี้ 
 (๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของ 

ที่มีถิ่นก าเนิดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
 (๓.๒) ให้ตรวจสอบเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า  

ในข้อ  ๒  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ในข้อ  ๓ 
 (๓.3) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail)  

ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “AHK” 
 (๓.4) ในแต่ละรายการของขอ้มูลใบขนสินค้าขาเขา้ในส่วนใบอนุญาต  (Import  Declaration  

Detail  Permit) 
   (๓.4.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Certificate  No.)  ในช่องเลขที่

ใบอนุญาต  (Permit  No.) 
   (๓.4.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  

(Issue  Date) 
   (๓.4.๓) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรือฮ่องกง  ในช่องเลขประจ าตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority)   
(๔) การจัดท าและยื่นใบขนสินค้าขาเขา้ในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้น าของเข้ายื่นแบบรายละเอยีด

ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมยื่นต้นฉบับ  (Original)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
โดยส าแดงเลขที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า  และการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตรา  หรือเขียนตัวบรรจง 
ด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและส าเนาทุกฉบับว่า  “AHK” 

(5) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้องยื่นหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (5.๑) ของที่น าเข้าต้องมีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 
 (5.๒) ผู้น าของเข้าต้องยื่นค าร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรต่อ

ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า 
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 (5.๓) ผู้น าของเข้าต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ส่งออกที่มีการรับรองจากผู้ส่งออกว่า  
ของดังกล่าวมีถิ่นก าเนิดจากประเทศภาคีผู้ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง 

(๖) กรณีที่ผู้น าของเข้ายื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ภายหลังก าหนดอายุ  
๑  ปี  นับจากวันที่ออกหนังสือดังกล่าว  ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อส านักงานศุลกากร 
หรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้  เหตุผลของค าชี้แจงต้องเป็นไป 
ตามกฎข้อ  ๑๓  (บี)  ของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  แนบท้ายประกาศนี้  
(ภาคผนวก  ๓-๑  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า) 

(๗) ในกรณีที่มีของหลายรายการส าแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)
ฉบับเดียวกัน  ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการนั้น  จะไม่มีผลกระทบหรือท าให้ 
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง  ของของรายการ 
ที่เหลืออยู่อื่น ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๘) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้ 
เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (๘.1) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และต้นฉบับหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่ควรสงสัยหรือจ าเป็นต้องสอบถาม
ไปยังหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้าม 
หรือของต้องก ากัด  ในการน าเข้าและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่
หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจชักตัวอย่างไว้   และให้ผู้น าของเข้า
ด าเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๘.2) กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการที่ส าแดงภายใต้
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเฉพาะ
รายการที่มีปัญหา  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องก ากัดในการน าเข้าและไม่มี 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ 
ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้น าของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหา 
ให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๘.3) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นก าเนิดสินค้าว่า  ของที่น าเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับ 
การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  หากจ าเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานผู้มีอ านาจออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  
กองพิกัดอัตราศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องก ากัดในการน าเข้าและไม่มี 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ 
ปล่อยของนั้นไปก่อน  และให้ผู้น าของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 
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(๙) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
สอดคล้องถูกต้องตรงกับของที่น าเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นก าเนิดของของให้ผ่อนผันได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (๙.1) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการพิมพ์ข้อความที่ระบุในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  หรือข้อความในเอกสารอื่น ๆ  ที่ยื่นต่อส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า 

 (๙.2) กรณีปริมาณของของที่น าเข้าจริงน้อยกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า   
(Form  AHK)  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ได้เท่ากับปริมาณที่น าเข้าจริง   
ในกรณีที่ปริมาณของของที่น าเข้าจริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า   (Form  AHK)  
ปริมาณที่เกินให้ช าระค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๙.3) กรณีมีปัญหาการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของที่น าเข้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้
ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  และ/หรือในใบขนสินค้าขาเข้า  หากข้อเท็จจริงของ
ของนั้นสอดคล้องถูกต้องกับเอกสารที่น าเข้า  และเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้นมีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือฮ่องกงตามเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ก าหนดในข้อ   2  
หลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า  ให้ช าระค่าอากรในอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลงั  
เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ที่ได้รับสิทธิ 
ตามพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องของของที่น าเข้านั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้น าเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้ง
การจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของให้ด าเนินการตามข้อ  ๔  (๑๐) 

(๑๐) กรณีที่ผู้น าของเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรของ
ของตามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ให้ผู้น าของเข้าวางประกันในพิกัดอัตราศุลกากร
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับ 
เขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  ตามประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบ  โดยไม่ต้องวางประกัน
ค่าปรับ  และด าเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร   

(11) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  
ให้ผู้น าของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sale  Invoice)  ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หรือ
โดยผู้ส่งออกที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หากของนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
ของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  - ฮ่องกง  และต้องมีเครื่องหมาย 
ในช่อง  Third-party  Invoicing  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
พร้อมทั้งระบุชื่อและประเทศของบริษัทที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้าในประเทศที่สามในช่องที่   ๗   
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  รวมทั้งระบุเลขที่และวันที่ออกบัญชีราคาสินค้าของผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกในช่องที่  ๑๐  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  และหากทราบเลขที่ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒



และวันที่ของบัญชีราคาสินค้าของผู้ขายในประเทศที่สามก็ให้ระบุในช่องที่   ๑๐  ของหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK) 

(12) กรณีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ภายใต้เงื่อนไขหนังสือยืนยันใน 
การเคลื่อนย้าย  (Movement  Confirmation)  ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  (Intermediate  
Exporting  Party)  จะต้องออกหนังสือยืนยันในการเคลื่อนย้าย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (12.๑) ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนดิสินค้า  ภายใต้เงื่อนไขหนังสือยืนยันในการเคลื่อนยา้ย  
(Movement  Confirmation)  ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  
(Intermediate  Exporting  Party)  ที่มีข้อมูลจากหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ต้นฉบับ 
ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  ตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายการข้อมูลขั้นต่ าปรากฏตามแนบท้าย
ประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๓  ข้อมูลขั้นต่ าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า)  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามข้อ  2  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตามข้อ  3  
พร้อมทั้งต้องมีเครื่องหมายในช่อง  Movement  Confirmation  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า 

   ทั้งนี้  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว  กรณียื่นหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้า  ภายใต้เงื่อนไขหนังสือยืนยันในการเคลื่อนย้าย  เฉพาะกรณีที่เกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า 
เป็นเกณฑ์การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  (Regional  Value  Content)  และของนั้นได้
ส่งออกจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือจากฮ่องกงมายังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ต้องระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ของประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็น
ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  (Intermediate  Exporting  Party)  ไว้ในช่องที่  ๙  ของหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  แต่ไม่จ าเป็นต้องระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคผีู้ส่งออกประเทศแรก  (Intermediate  Exporting  Party)  ในช่องที่  ๙  
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  หากของส่งออกจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังฮ่องกง 

 (12.๒) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกประเทศแรก  จะมีอายุไม่เกินอายุของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  (Form  AHK)   
ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก 

 (12.๓) ของที่ส่งกลับออกไปโดยใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้เงื่อนไขหนังสือ
ยืนยันในการเคลื่อนย้าย  (Movement  Confirmation)  จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก   และของไม่ได้ผ่าน
กระบวนการแปรสภาพเพ่ิมเติมใด ๆ  ในประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรกนั้น  
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ยกเว้นการบรรจุหีบห่อใหม่  หรือกิจกรรมทางโลจิสติกส์  เช่น  การขนถ่ายของลง  การขนถ่ายของขึ้น  
การเก็บรักษา  หรือการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือถนอมรักษาของให้อยู่ในสภาพที่ดี  หรือเพ่ือขนส่ง
ของต่อไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้า 

 (12.๔) ในกรณีที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์และหรือมีความสงสัยว่ามีการสวมสิทธิใน   
ถิ่นก าเนิดสินค้า  (Circumvention)  พนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายอาจจะระงับ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการชั่วคราวก่อน  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือ 
ของต้องก ากัดในการน าเข้า  พนักงานศุลกากรมีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะตรวจปล่อยของนั้น
โดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

(๑๓) กรณีของที่น าเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  หรือฮ่องกงภายใต้เงื่อนไขหนังสือยืนยันในการเคลื่อนย้าย  (Movement  Confirmation)  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  พิธีการศุลกากรปกติแล้ว  ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (๑๓.๑) กรณีที่ได้ช าระค่าอากรขาเข้าแล้ว 
   (๑๓.๑.๑) ให้ผู้ส่งของออกยื่นค าร้องขอรับต้นฉบับหนงัสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา้  

(Form  AHK)  คืนต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า  โดยบันทึกเพิ่มเติมในข้อมูลใบขน
สินค้าขาออกช่องบันทึกอื่น ๆ  (Remark)  ว่า  “เป็นของที่น าเข้าตามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  เลขที่  ........  ออกโดย…....  ”  และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วน
ใบอนุญาต  (Import  Declaration  Detail  Permit) 

    (๑๓.๑.๑.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No.) 

    (๑๓.๑.๑.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  
AHK)  ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

    (๑๓.๑.๑.๓) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือฮ่องกง  ที่ขอรับ  สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในช่องเลขประจ าตัวของหน่วยงาน
ผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 

   (๑๓.๑.๒) เมื่อของได้บรรทุกลงเรือแล้ว  ให้ผู้ส่งของออกมารับต้นฉบับหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  จากส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า  เพื่อน าไป 
ยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป 

 (๑๓.๒) กรณีที่ยังไม่ได้ช าระอากรขาเข้า  ให้ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าและ 
ใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน  และให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  และข้อ  ๔  (๑๓)  (๑๓.๑)  หรือหากของนัน้
ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  
ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (5)  และข้อ  4  (13)  (13.1)   
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(๑๔) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  น าเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๗  การสะสม  
(Accumulation)  ของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  แนบท้าย
ประกาศนี้  (เอกสารแนบ  1  บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกต้องมีเครื่องหมายในช่อง  Accumulation  ที่อยู่ในช่อง  13  
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   

(๑๕) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  น าเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๑๐  เกณฑ์ขั้นต่ า  
(De  Minimis)  ของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง  แนบท้าย
ประกาศนี้  (เอกสารแนบ  1  บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกต้องมีเครื่องหมายในช่อง  De  Minimis  ที่อยู่ในช่อง  13  
ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)   

(1๖) กรณีของน าเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน - ฮ่องกง  หรือประเทศภาคีที่ไม่ใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกและประเทศภาคีผู้น าเข้าหนึ่งประเทศ
หรือมากกว่า  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้น าของเข้าต้องยื่นใบตรา
ส่งสินค้า  หรือเอกสารการขนส่งที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ในประเทศภาคีผู้ส่งออก  ส าเนาของบัญชีราคาสินค้า
ต้นฉบับ  และเอกสารที่เป็นหลักฐานซึ่งแสดงว่า 

 (1๖.๑) การส่งผ่านนั้น  มีเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สามารถอ้างได้  หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อก าหนด
ทางด้านการขนส่งโดยเฉพาะ   

 (1๖.๒) ของนั้นไม่ได้น าเข้าไปสู่การค้าหรือบริโภคในประเทศนั้น  และ 
 (1๖.๓) ของนั้นไม่ได้ผ่านการด าเนินการใด ๆ  ในประเทศนั้นนอกเหนือจากการขนถ่าย

ของลง  และการขนถ่ายของขึ้น  หรือการด าเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรักษาของนั้นให้อยู่ในสภาพดี 
(1๗) กรณีของที่ส่งจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  ไปแสดงในงานแสดงสินค้าเพื่อการค้า  งานแสดง

สินค้าด้านเกษตรกรรมหรือหัตถกรรม  ตลาดนัดหรือการแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกัน  หรือการแสดงใน 
รูปของร้านจ าหน่ายสินค้าหรือธุรกิจสถาน  ณ  ประเทศภาคีอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจ าหน่าย  
และของนั้นอยู่ในการควบคุมทางศุลกากรในระหว่างการแสดง  แล้วได้มีการจ าหน่ายในระหว่างหรือหลังจาก
การแสดงนั้นส่งต่อมายังประเทศไทย  ผู้น าของเข้าจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า  ในช่องที่  ๒  และต้องมีเครื่องหมาย 
ในช่อง  Exhibitions  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  และให้ปฏิบัติ
ตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  และหากจ าเป็นพนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย
อาจขอให้ผู้น าของเข้าแสดงเอกสารที่เป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศภาคีที่มี  
การจัดงานแสดงสินค้าขึ้น  หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า 
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 (๑๗.๑) ผู้ส่งออกได้ส่งของนั้น  จากเขตของประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคีที่จัด
งานแสดงสินค้าและได้ตั้งแสดงในงานดังกล่าว 

 (๑๗.๒) ผู้ส่งออกได้ขายหรือโอนของนั้น  ให้แก่ผู้รับของในประเทศไทย 
 (๑๗.๓) ของนั้นได้ส่งมายังประเทศไทยระหว่างงานแสดงสินค้าหรือในทันทีภายหลังจาก

งานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลง  และอยู่ในสภาพเดิมที่ส่งไปแสดง 
(๑๘) กรณีที่ผู้น าของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการน าเข้า  ผู้น าของเข้าต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
(Form  AHK)  พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าของเข้า 

ข้อ ๕ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (Form  AHK)  ที่ยื่นเพ่ือขอใช้
สิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ ๖ ให้ผู้น าของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  ส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  -  ฮ่องกง  ในสื่อรูปแบบใด ๆ   
หรือเอกสารไว้  เพื่อให้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันน าของเข้า 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1๓  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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CHAPTER 3 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 3 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

Article 1 
Eligibility for Preferential Tariff Treatment 

 

ข้อ 1 
การประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร 

In determining the origin of a good eligible for 
preferential tariff treatment pursuant to Chapter 2 
(Trade in Goods) of this Agreement, the provisions 
under this Chapter shall apply. 
 

ให้ใช้ข้อก ำหนดภำยใต้บทน้ี ในกำรพิจำรณำถิ่นก ำเนิดของสินค้ำที่มี
คุณสมบัติได้รับกำรประติบัติพิเศษทำงภำษีศุลกำกรตำมบทที่ 2 
(กำรค้ำสินค้ำ) ของควำมตกลงฉบับน้ี 

Article 2 
Definitions 

 

ข้อ 2 
ค านิยาม 

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;  
 
(b) Costs, Insurance and Freight (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 importing Party; 
 
(c) Free-on-board (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; 
 
(d) Generally accepted accounting principles 
(GAAP) 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 

เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของบทนี ้
 
(เอ)  กำรเพำะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทำงน้ ำ หมำยถึง กำรท ำฟำร์มของ
สิ่งมีชีวิตทำงน้ ำ ซึ่งรวมถึง ปลำ สัตว์น้ ำจ ำพวกโมลุกส์ สัตว์น้ ำ
จ ำพวกครัสตำเซีย สัตว์น้ ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ และพืชน้ ำ 
ที่มำจำกลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ เช่น ไข่ ลูกสัตว์ ลูกปลำ และตัวอ่อน โดย
กำรเข้ำไปเกี่ ยวข้องในขั้นตอนกำรเลี้ ยงดู  หรือขั้นตอนกำร
เจริญเติบโต เพื่อเพ่ิมผลผลิต เช่น กำรเพำะเลี้ยง กำรให้อำหำร หรือ
กำรปกป้องจำกกำรถูกล่ำ 
 
(บี)  ต้นทุน ค่ำประกันภัย และค่ำระวำง (ซี ไอ เอฟ) หมำยถึง 
มูลค่ำของสินค้ำที่น ำเข้ำ และรวมต้นทุนของค่ำระวำงและค่ำ
ประกันภัยจนถึงท่ำหรือท่ีที่น ำเข้ำในประเทศภำคีผู้น ำเข้ำ 
 
 
(ซี)     ฟรี ออน บอร์ด (เอฟ โอ บี) หมำยถึง มูลค่ำสินค้ำ ณ ท่ำ
ต้นทำง ซึ่งรวมถึงค่ำขนส่งไปยังท่ำหรือที่สุดท้ำยส ำหรับส่งออก
สินค้ำไปต่ำงประเทศ  
 
 
(ดี)   หลักกำรทำงบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่ วไป (จี เอ เอ พี) 
หมำยถึง ฉันทำมติที่ ได้ รับกำรยอมรับหรือกำรสนับสนุนใน
สำระส ำคัญจำกผู้ที่เช่ือถือได้ในประเทศภำคีเกี่ยวกับกำรบันทึก
รำยรับ รำยจ่ำย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน กำรเปิดเผยข้อมูล 
และกำรเตรียมงบกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำนี้อำจรวมถึงแนวทำง
กว้ำงๆ ซึ่งใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป และมำตรฐำนกำรปฏิบัติและ
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statements.  These standards may encompass 
broad guidelines of general application as well as 
detailed standards, practices and procedures; 
 
(e) good means a material or product, which 
can be wholly obtained or produced, even if it is 
intended for later use as a material in another 
production process. For the purposes of this 
Chapter, the terms “good” and “product” can be 
used interchangeably; 
 
(f) identical and interchangeable materials 
means materials being of the same kind and 
commercial quality, possessing the same 
technical and physical characteristics, and which 
after being incorporated into the finished product 
cannot be distinguished from one another for 
origin purposes by virtue of any markings, or mere 
visual examination, etc.;   
 
(g) material means any matter or substance 
used  or consumed in the production of a good or 
physically incorporated into another good or  
subjected to a process in the production of 
another good;  
 
(h) non-originating good or non-originating 
material means a good or material that does not 
qualify as originating in accordance with the 
provisions of this Chapter;  
 
(i) originating good or originating material 
means a good or material that qualifies as 
originating in accordance with the provisions of 
this Chapter; 
 
 

ขั้นตอนท่ีมีรำยละเอียด 
 
 
 
(อี)  สินค้ำ หมำยถึง วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ท่ีได้มำหรือผลิตขึ้น
โดยใช้วัตถุดิบในประเทศนั้นท้ังหมด แม้ว่ำ สิ่งน้ันจะมีเจตนำที่จะถูก
น ำไปใช้เป็นวัสดุส ำหรับอีกกระบวนกำรผลิตหนึ่งในภำยหลัง เพื่อ
ควำมมุ่งประสงค์ของบทนี้  ค ำว่ำ “สินค้ำ” และ “ผลิตภัณฑ์” 
สำมำรถใช้แทนกันได้ 
     
 
(เอฟ)     วัสดุที่เหมือนกันและใช้ทดแทนกันได้ หมำยถึง วัสดุชนิด
เดียวกันและมีคุณภำพในเชิงพำณิชย์เหมือนกันมีลักษณะเฉพำะทำง
กำยภำพและทำงเทคนิคเหมือนกัน และเมื่อรวมเข้ำในผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูปแล้ว จะไม่สำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงได้จำกกำร
พิจำรณำเครื่องหมำยใด ๆ หรือเพียงกำรมองเห็น ฯลฯ 
  
 
 
 
(จี)  วัสดุ หมำยถึง วัตถุหรือสสำรใด ๆ ที่ถูกใช้หรือบริโภคไป
ในกำรผลิตสินค้ำ หรือถูกรวมเข้ำด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งทำงกำยภำพ
ในอีกสินค้ำหนึ่ง หรืออยู่ภำยใต้กระบวนกำรผลิตของอีกสินค้ำหนึ่ง 
 
 
 
(เอช)  สินค้ ำที่ ไม่ ได้ถิ่นก ำเนิด  หรือวัสดุที่ ไม่ ได้ถิ่ นก ำ เนิ ด 
หมำยถึง สินค้ำหรือวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติได้ถิ่นก ำเนิดตำมข้อก ำหนด
ของบทนี ้
 
 
(ไอ)  สินค้ำที่ได้ถิ่นก ำเนิด หรือวัสดุที่ได้ถิ่นก ำเนิด หมำยถึง 
สินค้ำหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติได้ถิ่นก ำเนิดตำมข้อก ำหนดของบทนี้ 
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(j) packing material and container for 
transportation means the good used to protect a 
good during its transportation, different from that 
container or material used for its retail sale; 
 
(k) preferential tariff treatment means tariff 
concessions granted to originating goods as 
reflected by the tariff rates applicable under this 
Agreement;  
 
(l) production means methods of obtaining 
goods, including growing, mining, harvesting, 
raising, breeding, extracting, gathering, 
aquaculture, collecting, capturing, fishing, trapping, 
hunting, manufacturing, producing, processing or 
assembling goods; and 
 
(m) Product Specific Rules means the rules 
set out in Annex 3-2 (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.  
 

(เจ)  วัสดุส ำหรับกำรบรรจุหีบห่อและภำชนะบรรจุสินค้ำเพื่อ
กำรขนส่ง หมำยถึง สินค้ำที่ใช้ในกำรปกป้องสินค้ำระหว่ำงกำร
ขนส่งสินค้ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงจำกภำชนะบรรจุสินค้ำหรือวัสดุที่ใช้
ส ำหรับกำรขำยปลีก 
  
(เค)   กำรประติบัติพิ เศษทำงภำษี ศุลกำกร หมำยถึง ข้อ
ลดหย่อนภำษีศุลกำกรที่ให้กับสินค้ำที่ได้ถิ่นก ำเนิดตำมอัตรำภำษี
ศุลกำกรที่ใช้ภำยใต้ควำมตกลงฉบับน้ี 
 
 
(แอล)     กำรผลิต หมำยถึง วิธีกำรให้ได้มำซึ่งสินค้ำ รวมถึงกำร
ปลูก กำรท ำเหมือง กำรเก็บเกี่ยว กำรเลี้ยง  กำรเพำะพันธ์ุ กำรสกัด 
กำรรวบรวม กำรเพำะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทำงน้ ำ กำรเก็บ กำรจับ กำร
ประมง กำรดัก กำรล่ำ กำรผลิตในโรงงำน กำรผลิต กำรแปรสภำพ
หรือกำรประกอบสินค้ำ และ 
 
 
(เอ็ม)      กฎเฉพำะรำยสินค้ำ หมำยถึง กฎในภำคผนวก 3-2 (กฎ
เฉพำะรำยสินค้ำ) ซึ่งก ำหนดว่ำวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้ำได้ผ่ำนกำรเปลี่ยน
พิกัดศุลกำกรหรือผ่ำนกำรผลิตในโรงงำนหรือกำรแปรสภำพที่
เฉพำะเจำะจง หรือผ่ำนเกณฑ์สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค หรือ
กำรรวมกันของเกณฑ์เหล่ำนี้ 
 

Article 3 
Origin Criteria 

ข้อ 3 
สินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิด 

 
For the purposes of this Chapter, a good imported 
into a Party from another Party shall be treated as 
an originating good if it conforms to the origin 
requirements under any one of the following 
conditions: 
 
(a)  a good which is wholly obtained or 
produced in the exporting Party as set out in 
Article 4 (Wholly Obtained or Produced Goods);  

เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของบทนี้ สินค้ำที่น ำเข้ำมำในประเทศภำคีหนึ่ง
จำกอีกประเทศภำคีหนึ่ง ต้องได้รับกำรปฏิบัติเช่นสินค้ำเป็นสินค้ำที่
ได้ถิ่นก ำเนิด ถ้ำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมข้อก ำหนดเรื่องถิ่นก ำเนิด
ภำยใต้เงื่อนไข  ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
 
 
(เอ)       สินค้ำนั้นได้มำหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศภำคีผู้
ส่งออกตำมที่ก ำหนดในข้อ 4 (สินค้ำที่ได้มำทั้งหมดหรือมีกำรผลิต
ทั้งหมดในประเทศภำคี) 
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(b)  a good produced in the exporting Party 
exclusively from originating materials from one or 
more of the Parties; or 
 
(c)  a good not wholly obtained or produced 
in the exporting Party, provided that the good is 
eligible under Article 5 (Not Wholly Obtained or 
Produced Goods);   
 
and meets all other applicable requirements of 
this Chapter. 
 

 
(บี)        สินค้ำนั้นมีกำรผลิตในประเทศภำคีผู้ส่งออก จำกวัสดุที่ได้
ถิ่นก ำเนิดของประเทศภำคีประเทศใด ประเทศหนึ่งหรือมำกกว่ำนั้น 
หรือ 
 
(ซี)        สินค้ำนั้นไม่ได้มำทั้งหมดหรือไม่มีกำรผลิตทั้งหมดใน
ประเทศภำคีผู้ส่งออก โดยมีเง่ือนไขว่ำสินค้ำนั้นมีคุณสมบัติตำมข้อ 
5 (สินค้ำท่ีไม่ได้มำทั้งหมดหรือไม่มีกำรผลิตทั้งหมดในประเทศภำคี)  
 
 
และเป็นไปตำมข้อก ำหนดอื่น ๆ ทัง้หมดที่ใช้บังคับในบทนี้ 
 
 

Article 4 
Wholly Obtained or Produced Goods 

 

ข้อ 4 
สินค้าท่ีได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคี 

 
For the purposes of subparagraph (a) of Article 3 
(Origin Criteria), the following goods shall be 
considered as wholly obtained or produced in the 
exporting Party: 
 
(a)  plants and plant products, including 
fruits, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi 
and live plants, grown, harvested, picked or 
gathered in a Party1; 

เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของอนุวรรค (เอ) ของข้อ 3 (สินค้ำท่ีได้ถิ่น
ก ำเนิด) ให้ถือว่ำสินค้ำต่อไปนี้เป็นสินค้ำท่ีได้มำทั้งหมดหรือมีกำร
ผลิตทั้งหมดในประเทศภำคผีูส้่งออก 
 
 
(เอ)   พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ ผัก ต้นไม้ 
พืชจ ำพวกสำหร่ำย เห็ดรำ และพืชมีชีวิต ที่ปลูก เก็บเกี่ยว เก็บ หรือ
รวบรวมในประเทศภำคี1 
 

                                                           
1 For the purposes of this Article, “in a Party” means: 
(i) for ASEAN Member States, 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. 
(ii)  for Hong Kong, China, the Area of Hong Kong, China. 
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 pre- 
judging the determination of such claims. 
1 เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “ในประเทศภาคี” หมายถึง  

(หนึ่ง) ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ดินแดน ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป ที่ซ่ึงประเทศภาคีใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตย หรือเขตอาณา แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

(สอง) ส าหรับฮ่องกง เขตของฮ่องกง 
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีความใดในค านิยามข้างต้นที่จะตีความว่าเป็นการให้การรับรองหรือยอมรับโดยประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง ในข้ออ้างที่ยังไม่ยุติ
เกี่ยวกับน่านน้ าและดินแดนโดยประเทศภาคีอื่นใด และจะไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อค าตัดสินดังกล่าวที่จะมีขึ้นในอนาคต 
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(b)   live animals including mammals, birds, 
fish, crustaceans, molluscs, reptiles, bacteria and 
viruses, 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 conducted in a Party;  
 
(e)  minerals and other naturally occurring 
substances, not included in subparagraphs (a) to 
(d), extracted or taken from the soil, waters, 
seabed or beneath the seabed in a Party;  
 
(f)  products of sea-fishing extracted or taken 
by vessels registered with the exporting Party and 
entitled to fly the flag of that Party, and minerals 
and other naturally occurring substances 
extracted or taken from the waters, seabed or 
beneath the seabed outside the waters of the 
exporting Party, provided that that Party has the 
rights to exploit such waters, seabed and beneath 
the seabed in accordance with international law2; 
 
(g)  products of sea-fishing and other marine 
products taken from the high seas by vessels 
registered with a Party and entitled to fly the flag 
of that Party;  
 
(h)  products processed or made on board 
factory ships registered with a Party or entitled to 

(บี)  สัตว์มีชีวิต รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลำ สัตว์น้ ำ
จ ำพวกครัสตำเซีย สัตว์น้ ำจ ำพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลำน 
แบคทีเรีย และไวรัส ท่ีเกิดและเลี้ยงในประเทศภำคี 
 
(ซี)  สินค้ำท่ีได้มำจำกสัตว์มีชีวิตในประเทศภำค ี
 
 
(ดี)  สินค้ำที่ได้มำจำกกำรล่ำ กำรดัก กำรประมง กำรท ำฟำร์ม 
กำรเพำะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทำงน้ ำ กำรรวบรวม หรือกำรจับท่ีกระท ำใน
ประเทศภำคี 
 
(อี)  แร่ธำตุและสำรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ (ไม่รวมถึง
อนุวรรค (เอ) ถึง (ดี )) ที่สกัดจำกหรือได้มำจำกผืนดิน น่ำนน้ ำ 
พื้นดินท้องทะเล หรือใต้พื้นดินท้องทะเลในประเทศภำคี 
 
 
(เอฟ)     ผลิตภัณฑ์อันได้จำกกำรประมงทะเลที่สกดัหรือได้โดยเรือ
ที่จดทะเบียนกับประเทศภำคผีู้ส่งออกและมีสิทธิชักธงของประเทศ
ภำคีนั้น  และแร่ธำตุและสำรอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติที่สกัด
จำกหรือได้มำจำกนำ่นน้ ำ พ้ืนดินท้องทะเล หรือใต้พื้นดินท้องทะเล
นอกน่ำนน้ ำของประเทศภำคผีู้ส่งออก โดยมีเง่ือนไขว่ำประเทศภำคี
นั้นมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกน่ำนน้ ำ พื้นดินท้องทะเล หรือใต้
พื้นดินท้องทะเลดังกล่ำวตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ2  
 
 
 
(จี)  ผลิตภัณฑ์อันได้จำกกำรประมงทะเล และสินค้ำทำงทะเล
อื่น ๆ ท่ีได้มำจำกทะเลหลวงโดยเรือที่จดทะเบียนกับประเทศภำคี
และมีสิทธิชักธงของประเทศภำคีนั้น 
 
 
(เอช)   ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตหรือท ำขึ้นบนเรือ
โรงงำนที่จดทะเบียนกับประเทศภำคีหรือมีสิทธิชักธงของประเทศ

                                                                                                                                                                                           
 

2 “International law” refers to generally accepted international law such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. 
2 “กฎหมายระหวา่งประเทศ” หมายถึง กฎหมายระหวา่งประเทศที่เป็นทีย่อมรับเป็นการทัว่ไป เช่น อนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
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fly the flag of that Party, exclusively from 
products referred to in subparagraph (g);  
 
(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 for recycling purposes; or 
 
      (ii) used goods collected in a Party, provided 
that such goods are fit only for the recovery of 
raw materials or for recycling purposes; and 
 
(j)  goods obtained or produced in the 
exporting Party from products referred to in 
subparagraphs (a) to (i).  
 

ภำคีนั้น โดยเฉพำะจำกผลิตภัณฑ์ท่ีระบุในอนุวรรค (จี) 
 
 
(ไอ)  สินค้ำท่ีเป็น 
 
      (หนึ่ง)  ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จำกกำรผลิตและกำรบริโภค
ในประเทศภำคี โดยที่สินค้ำดังกล่ำวเหมำะส ำหรับกำรน ำกลับคืนมำ
ใช้เป็นวัตถุดิบเท่ำนั้นหรือกำรน ำกลับมำใช้อีก หรือ 
         
 
       (สอง)  สินค้ำที่ใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภำยในประเทศภำคี 
โดยที่สินค้ำดังกล่ำวเหมำะส ำหรับกำรน ำกลับคืนมำใช้เป็นวัตถุดิบ
เท่ำนั้นหรือกำรน ำกลับมำใช้อีก และ 
 
(เจ)  สินค้ำที่ ได้มำหรือผลิตในประเทศภำคีผู้ส่งออกจำก
ผลิตภัณฑ์ที่ระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (ไอ)  
 

Article 5 
Not Wholly Obtained or Produced Goods 

ข้อ 5 
สินค้าท่ีไม่ได้มาทั้งหมดหรือไม่มีการผลิตท้ังหมดในประเทศภาคี 

 
1. For the purposes of subparagraph (c) of 
Article 3 (Origin Criteria), except for those goods 
covered under paragraph 2, a good shall be 
treated as an originating good if the good has a 
regional value content (“Regional Value Content” 
or “RVC”) of not less than 40 per cent calculated 
using the formula set out in Article 6 (Calculation 
of Regional Value Content).  
 
2. In accordance with paragraph 1, a good 
subject to the Product Specific Rules shall be 
treated as an originating good if it meets those 
Product Specific Rules as specified in Annex 3-2 
(Product Specific Rules):  
 
 

1. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของอนุวรรค (ซี) ของข้อ 3 (สินค้ำที่ได้ถิ่น
ก ำเนิด) (ยกเว้นสินค้ำที่อยู่ภำยใต้วรรค 2) ให้ถือว่ำสินค้ำเป็นสินค้ำ
ที่ได้ถิ่นก ำเนิดหำกสินค้ำนั้นมีสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค 
(“สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค” หรือ “อำร์วีซี”) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40 ที่ค ำนวณโดยใช้สูตรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 (กำรค ำนวณ
สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค)  
 
 
 
2.  โดยสอดคล้องกับวรรค 1 ให้ถือว่ำสินค้ำที่อยู่ภำยใต้บังคับของ
กฎเฉพำะรำยสินค้ำเป็นสินค้ำที่ได้ถิ่นก ำเนิด หำกสินค้ำนั้นเป็นไป
ตำมกฎเฉพำะรำยสินค้ำตำมที่ระบุในภำคผนวก 3-2 (กฎเฉพำะ
รำยสินค้ำ) 
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(a)  Where a Product Specific Rule provides a 
choice of rules from a RVC-based rule of origin, a 
change in tariff classification (“CTC”)-based rule of 
origin, a specific manufacturing or processing 
operation, or a combination of any of these 
criteria, each Party shall permit the exporter of 
the good to decide which rule to use in 
determining whether the good qualifies as an 
originating good of the Party.  
 
(b)  Where a Product Specific Rule specifies a 
certain RVC, the RVC of a good shall be calculated 
using the formula set out in Article 6 (Calculation 
of Regional Value Content). 
 
(c)  Where a Product Specific Rule requires 
that the materials used have undergone CTC or a 
specific manufacturing or processing operation, 
the rules shall apply only to non-originating 
materials. 
 

(เอ) ในกรณีที่กฎเฉพำะรำยสินค้ำให้ทำงเลือกระหว่ำงกฎสัดส่วน
มูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค กฎกำรเปลี่ยนพิกัดศุลกำกร (“ซี ที ซี”) 
กำรผ่ำนกระบวนกำรผลติที่เฉพำะเจำะจง หรือกำรใช้รวมกันของกฎ
เหล่ำนี้ แต่ละประเทศภำคีจะต้องอนุญำตให้ผู้ส่งออกของสินค้ำนั้น
ตัดสินใจว่ำจะใช้กฎใดในกำรวินิจฉัยว่ำสินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ได้ถิ่น
ก ำเนิดหรือไม่ 
 
 
 
 
(บี)  ในกรณีที่กฎเฉพำะรำยสินค้ำก ำหนดเฉพำะ อำร์ วี ซี ให้
ค ำนวณ อำร์ วี ซี ของสินค้ำนั้น โดยใช้สูตรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 
(กำรค ำนวณสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตในภูมิภำค) 
 
 
(ซี)  ในกรณีที่กฎเฉพำะรำยสินค้ำก ำหนดให้วัสดุที่ใช้ต้องผ่ำนกฎ ซี 
ที ซี  หรือผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เฉพำะเจำะจง ให้กฎนั้นบังคับใช้
กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิดเท่ำน้ัน 
 

Article 6 
Calculation of Regional Value Content 

 

ข้อ 6 
การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลติในภูมิภาค 

 
1.  For the purposes of Article 5 (Not Wholly 
Obtained or Produced Goods), the formula for 
calculating RVC is as follows: 
 
 
(a)  Direct /Build-up Method 
 

 
  
or 
 (b) Indirect /Build-down Method 

1. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของข้อ 5 (สินค้ำท่ีไมไ่ด้มำทั้งหมดหรือไมม่ี
กำรผลิตทั้งหมดในประเทศภำคี) สูตรส ำหรับ กำรค ำนวณสดัส่วน
มูลค่ำกำรผลิตในภมูิภำคจะเป็นสตูรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
 
(เอ)  วิธีทำงตรง 
  

 
หรือ 
(บี)  วิธีทำงอ้อม/วิธีย้อนกลับ 
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2.  For the purposes of calculating the RVC 
provided in paragraph 1: 
 
(a) AHKFTA 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) Value of Non-Originating Materials, Parts 
or Produce 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; non-originating materials 
include materials of undetermined origin; 
 
(c)  Direct labour cost includes wages, 
remuneration and other employee benefits 
associated with the manufacturing process; 
 
(d)  Direct overhead cost includes, but is not 
limited to, real property items associated with the 
production process (insurance, factory rent and 
leasing, depreciation on buildings, repair and 
maintenance, taxes, interests on mortgage); 
leasing of and interest payments for plant and 
equipment; factory security; insurance (plant, 
equipment and materials used in the manufacture 
of the goods); utilities (energy, electricity, water 
and other utilities directly attributable to the 
production of the goods); research, development, 
design and engineering; dies, moulds, tooling and 

 

 
 
2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการคํานวณ อาร์ วี ซี ท่ีกําหนดในวรรค 
1  
  
(เอ) ต้นทุนวัสดุใน เอ เอช เค เอฟ ที เอ คือ มูลค่าวัสดุ ช้ินส่วน 
หรือผลิตผล ท่ีได้ถิ่นกําเนิดท่ีจัดหามาหรือผลิตข้ึนโดยผู้ผลิตในการ
ผลิตสินค้า 
  
 
(บี)  มูลค่าของวัสดุ ช้ินส่วน หรือผลิตผล ท่ีไม่ได้ถิ่นกําเนิด คือ 
มูลค่า ซี ไอ เอฟ ณ  ขณะท่ีนําเข้าหรือราคาท่ี  สืบทราบและ
สอบถามได้ล่าสุด สําหรับวัสดุ ช้ินส่วน หรือผลิตผล ท่ีไม่ได้ถ่ิน
กําเนิดท่ีผู้ผลิตจัดหามาในการผลิตสินค้า วัสดุท่ีไม่ได้ถิ่นกําเนิดยัง
รวมถึงวัสดุท่ีไม่สามารถบอกถ่ินกําเนิดได้ 
 
 
 
(ซี) ต้นทุนค่าแรงทางตรง รวมถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการแรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 
 
 
(ดี)  ต้นทุนค่าดําเนินการทางตรง จะรวมไปถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 
รายการอสังหาริมทรัพย์ท่ี เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต (ค่า
ประกันภัย ค่าเช่าและเช่าซ้ือโรงงาน ค่าเส่ือมราคาของอาคาร ค่า
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา ภาษี ดอกเบ้ียจากการจํานอง) ค่าเช่าซ้ือ
และค่าดอกเบ้ียสําหรับโรงงานและอุปกรณ์เคร่ืองจักร ค่ารักษา
ความปลอดภัยของโรงงาน ค่าประกันภัย (โรงงาน อุปกรณ์ และ
วัสดุท่ีใช้ในการผลิตสินค้า) ค่าสาธารณูปโภค (พลังงาน ไฟฟ้า นํ้า 
และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ท่ีใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง) การวิจัย 
การพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม แม่พิมพ์  แบบพิมพ์ 
เคร่ืองมือ และค่าเส่ือมราคา ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมโรงงานและ
อุปกรณ์ เครื่องจักร ค่าสิทธิทางทรัพย์ สินทางปัญญา หรือค่า
ใบอนุญาต (ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองจักรหรือกระบวนการท่ีใช้ในการ
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connection with patented machines or processes 
used in the manufacture of the goods or the right 
to manufacture the goods); inspection and testing 
of materials and the goods; storage and handling 
in the factory; disposal of recyclable wastes; and 
cost elements in computing the value of raw 
materials, i.e. port and clearance charges and 
import duties paid for dutiable component; and 
 
(e)  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; 
 
3.  The value of goods under this Chapter 
shall be determined in accordance with the 
Customs Valuation Agreement.  The Parties shall 
harmonise, to the extent possible, administrative 
procedures and practices in the assessment of 
value of goods for customs purposes. 
 

โรงงำน ค่ำก ำจัดของที่ใช้ไม่ได้ที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ และ
ต้นทุนที่ประกอบรวมในกำรค ำนวณมูลค่ำของวัตถุดิบ คือ ค่ำท่ำเรือ 
และค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำนด่ำนตรวจภำษีศุลกำกร และค่ำภำษี
น ำเข้ำส ำหรับรำยกำรที่ต้องเสียภำษี และ 
 
 
 
 
 
(อี)  ต้นทุนอื่น ๆ คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดวำงสินค้ำลงเรือ
หรือพำหนะอื่น ๆ เพื่อกำรส่งออกซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียง
ต้นทุนค่ำขนส่งภำยในประเทศ ค่ำเก็บรักษำและค่ำโกดัง ค่ำท่ำเรือ 
ค่ำนำยหน้ำ และค่ำบริกำร เท่ำนั้น 
 
 
 
3.  กำรพิจำรณำมูลค่ำสินค้ำภำยใต้บทนี้จะต้องกระท ำโดย
สอดคล้องกับควำมตกลงว่ำด้วยกำรประเมินรำคำศุลกำกร ประเทศ
ภำคีจะต้องประสำนเท่ำที่จะเป็นไปได้ในกระบวนกำรและกำร
ปฏิ บั ติท ำงกำรบริหำรในกำรประเมินรำคำของสินค้ ำ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทำงศุลกำกร 

Article 7 
Accumulation 

 

ข้อ 7 
การสะสม 

 
Unless otherwise provided in this Agreement, a 
good which complies with the origin requirements 
provided herein and which is used in another 
Party as a material for a finished good eligible for 
preferential tariff treatment shall be considered to 
be originating in the latter Party where working or 
processing of the finished goods has taken place. 
 
 
 
 

เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในควำมตกลงฉบับนี้ สินค้ำที่
ได้ถิ่นก ำเนิดในประเทศภำคี และได้น ำไปใช้ในประเทศภำคีอีกฝ่ำย
เพื่อเป็นวัสดุในกำรผลิตสินค้ำขั้นสุดท้ำยที่มีคุณสมบัติได้รับกำรประ
ติบัติพิเศษทำงภำษีศุลกำกร ให้ถือว่ำได้ถิ่นก ำเนิดในประเทศภำคี
ฝ่ำยหลังที่มีกำรท ำหรือผ่ำนกระบวนกำรเป็นสินค้ำขั้นสุดท้ำยนั้น 
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Article 8 
Minimal Operations and Processes 

ข้อ 8 
การด าเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย 

1. Notwithstanding any provisions in this 
Chapter, a good shall not be considered to be 
originating in the Area of a Party if the following 
operations are undertaken exclusively by itself or 
in combination in the Area of that Party: 
 
(a)  preserving operations to ensure that the 
good remains in good condition during transport 
and storage; 
 
(b)  changes of packaging, breaking-up and 
assembly of packages; 
 
(c)  simple3 washing, cleaning, removal of 
dust, oxide, oil, paint or other coverings; 
 
(d)  simple3 painting and polishing operations; 
 
(e)  husking, partial or total bleaching, 
polishing and glazing of cereals and rice; 
 
(f)  operations to colour sugar or form sugar 
lumps; 
 
(g)  simple3 peeling, stoning, or un-shelling; 
 
(h)  sharpening, simple3 grinding or simple3 
cutting; 
 
(i)  sifting, screening, sorting, classifying, 
grading, matching; 

1. แม้ว่ำจะก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดใด ๆ ในบทนี้ ไม่ให้ถือว่ำ
สินค้ำได้ถิ่นก ำเนิดในเขตของประเทศภำคี หำกกำรด ำเนินกำร
ต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงอย่ำงเดียวหรือเกิดขึ้นร่วมกันในเขตของประเทศ
ภำคีนั้น 
 
 
(เอ)   กำรด ำเนินกำรถนอมรักษำเพื่อประกันว่ำ สินค้ำจะยังอยู่ใน
สภำพที่ดีระหว่ำงกำรขนส่งและกำรเก็บรักษำ 
 
 
(บี)    กำรเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ กำรแบ่งบรรจุและกำรจัดให้เป็นชุด 
 
 
(ซี)     กำรล้ำง กำรท ำควำมสะอำด กำรขจัดฝุ่น ออกไซด์ น้ ำมัน สี
หรือสิ่งปกคลมุ อย่ำงง่ำย   
 
(ดี)    กำรด ำเนินกำรทำสีและกำรขัดอย่ำงง่ำย3 
 
(อี)    กำรสี กำรฟอกขำวบำงส่วนหรือทั้งหมด กำรขัดและกำร
เคลือบธัญพืชและข้ำว 
 
(เอฟ) กำรด ำเนินกำรฟอกสีน้ ำตำลหรือท ำน้ ำตำลก้อน 
 
 
(จี)    กำรปอก กำรคว้ำนเมลด็ และกำรกะเทำะเปลือก อย่ำงง่ำย3 
 
(เอช)  กำรลับให้คม  กำรโมบ่ดอยำ่งง่ำย3  หรือกำรตดัอย่ำงง่ำย3 
     
 
(ไอ)   กำรกรอง กำรร่อน  กำรคัด กำรแยกประเภท กำรแบ่งช้ัน 
และกำรจัดคู ่

                                                           
3 “simple” means an activity which does not need special skills, machines, apparatus or equipment especially produced or 
installed for carrying out the activity. 
3 “อย่างง่าย” หมายถึง กิจกรรมหนึ่งๆ ที่ไม่ต้องอาศัยทักษะพิเศษ เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ผลิตหรือติดตั้งเป็นพิเศษเพื่อการด าเนินกิจกรรม
นั้น 
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(j)  simple3 placing in bottles, cans, flasks, 
bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and 
all other simple3 packaging operations; 
 
(k)  affixing or printing marks, labels, logos 
and other like distinguishing signs on products or 
their packaging; 
 
(l)  simple mixing4 of products, whether or 
not of different kinds; 
 
(m)  simple3 assembly of parts of articles to 
constitute a complete article or disassembly of 
products into parts; 
 
(n)   simple3 testing or calibrations; or 
 
(o)  slaughtering5 of animals. 
 
2. A good originating in the Area of a Party 
shall retain its initial originating status, when 
exported from another Party, where operations 
undertaken have not gone beyond those referred 
to in paragraph 1. 
 

 
(เจ)    กำรบรรจุอย่ำงง่ำย3 ในขวด กระป๋อง กระติก ถุง ซอง กล่อง 
กำรติดบัตรหรือกระดำษแข็ง และกำรด ำเนินกำรบรรจุหีบห่ออย่ำง
ง่ำย3 อื่น ๆ  
 
(เค)    กำรติดหรือกำรพิมพ์เครื่องหมำย ฉลำก ตรำสินค้ำ และ
สัญลักษณ์แบ่งแยกประเภทในลักษณะเดียวกันอื่นใดบนผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้น 
 
(แอล)   กำรผสมอย่ำงง่ำย4  ของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำจะต่ำงชนิดกัน
หรือไม่ 
 
(เอ็ม)  กำรประกอบของช้ินส่วนของสิ่งของเพื่อเป็นสิ่งของที่สมบูรณ์
หรือกำรถอดแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นช้ินส่วนอย่ำงง่ำย3 
 
 
(เอ็น)  กำรทดสอบหรือกำรวัดขนำด อย่ำงง่ำย3 หรือ 
 
(โอ)    กำรฆ่ำสัตว์5  
 
2.  สินค้ำท่ีได้ถิ่นก ำเนดิในเขตของประเทศภำคีหนึ่งจะต้องคง
สถำนะกำรได้ถิ่นก ำเนิดในครำวแรกไว้ เมื่อถูกส่งออกจำกประเทศ
ภำคีอีกฝ่ำยหนึ่งที่กระบวนกำรทีเ่กิดขึ้นในประเทศภำคีนั้นไม่ได้มำก
ไปกว่ำที่อ้ำงถึงในวรรค 1  
 

                                                           
4 “simple mixing” means an activity which does not need special skills, machines, apparatus or equipment especially produced 
or installed for carrying out the activity and does not include chemical reaction. Chemical reaction means a process (including a 
biochemical process) which result in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by forming new 
intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule. 
4 “กำรผสมอย่ำงง่ำย” หมำยถึง กิจกรรมหนึ่งๆ ที่ไม่ต้องอำศัยทักษะพิเศษ เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ผลิตหรือติดต้ังเป็นพิเศษเพื่อกำรด ำเนิน
กิจกรรมนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรผสมอย่ำงง่ำยไม่รวมถึงปฏิกิริยำทำงเคมี ซ่ึงปฏิกริิยำทำงเคมี หมำยถึงกระบวนกำร (ซ่ึงรวมถึงกระบวนกำรทำงชวีเคมี) ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้ำงใหม่โดยกำรท ำลำยพันธะระหวำ่งโมเลกุลและโดยกำรจัดสร้ำงพันธะระหว่ำงโมเลกุลขึน้ใหม่ หรือโดยกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดช่องวำ่งของอะตอมในโมเลกุล 
5 “slaughtering” means the mere killing of animals and subsequent processes such as cutting, chilling, freezing, salting, drying or smoking, for the 
purpose of preservation for storage and transport. 
5 “กำรฆ่ำสัตว์” หมำยถึง เฉพำะกำรฆ่ำและกระบวนกำรภำยหลังเท่ำนั้น เช่น กำรช ำแหละ กำรแช่เย็น กำรแช่แข็ง กำรหมักเกลือ กำรตำกแห้ง 
หรือกำรรมควัน เพ่ือควำมมุ่งประสงค์ของกำรถนอมรักษำเพ่ือกำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง 
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Article 9 
Direct Consignment 

 

ข้อ 9 
การส่งมอบโดยตรง 

 
1. Preferential tariff treatment shall be 
applied to goods satisfying the requirements of 
this Chapter and which are consigned directly 
between the exporting Party and the importing 
Party. 
 
2. The following shall be considered as 
consigned directly from the exporting Party to the 
importing Party: 
 
(a)  goods transported from the exporting 
Party to the importing Party; or 
 
(b)  goods transported through one or more 
Parties, other than the exporting Party and the 
importing Party, or through a non-Party, provided 
that: 
 
(i)  the transit entry is justified for 
geographical reason or by consideration related 
exclusively to transport requirements; 
 
(ii)  the goods have not entered into trade or 
consumption there; and 
 
(iii)  the goods have not undergone any 
operation there other than unloading and 
reloading or any other operation to preserve 
them in good condition.  
 

1.  กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรจะให้กับสินค้ำที่มีคุณสมบัติ
ตำมข้อก ำหนดของบทนี้ และสินค้ำนั้นได้ส่งมอบโดยตรงระหว่ำง
ประเทศภำคีผู้ส่งออกและประเทศภำคีผู้น ำเข้ำ 
 
 
 
2.  กำรด ำเนินกำรต่อไปนี้ ถือเป็นกำรส่งมอบโดยตรงจำกประเทศ
ภำคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภำคีผู้น ำเข้ำ 
 
 
(เอ)  สินค้ำถูกขนส่งจำกประเทศภำคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภำคีผู้
น ำเข้ำ หรือ 
 
(บี)  สินค้ำซึ่งถูกขนส่งผ่ำนประเทศภำคีที่ไม่ใช่ประเทศภำคีผู้ส่งออก
และประเทศภำคีผู้น ำเข้ำหนึ่งประเทศหรือมำกกว่ำ หรือขนส่งผ่ำน
ประเทศท่ีมิได้เป็นประเทศภำคี โดยมีเง่ือนไขว่ำ 
 
 
(หนึ่ง) กำรผ่ำนแดนมีเหตุผลทำงภูมิศำสตร์ที่สำมำรถอ้ำงได้ หรือ
โดยกำรพิจำรณำที่ เกี่ยวเนื่องกับข้อก ำหนดทำงด้ำนกำรขนส่ง
โดยเฉพำะ 
 
(สอง) สินค้ำนั้นไม่ได้น ำเข้ำไปสู่กำรค้ำหรือบริโภคในประเทศน้ัน 
และ 
 
(สำม) สินค้ำนั้นไม่ได้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรใด  ๆ ในประเทศนั้น
นอกเหนือจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำลง และกำรขนถ่ำยสินค้ำขึ้น หรือ
กำรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อถนอมรักษำสินค้ำนั้นให้อยู่ในสภำพดี 
 

Article 10 
De Minimis 

 
 

ข้อ 10 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
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1. A good that does not satisfy a CTC 
requirement shall be considered as originating if 
the value of all non-originating materials used in 
its production that do not undergo the required 
CTC does not exceed 10 per cent of the FOB 
value of the good and the good meets all other 
applicable criteria set forth in this Chapter for 
qualifying as an originating good. 
 
2.  The value of non-originating materials 
referred to in paragraph 1 shall be included in the 
value of non-originating materials for any 
applicable RVC requirement for the good. 
 

1.  สินค้ำที่ไม่ผ่ำนข้อก ำหนด ซี ที ซี จะถือว่ำได้ถิ่นก ำเนิด ถ้ำมูลค่ำ
ของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำซึ่งไม่ผ่ำน ซี 
ที ซี ที่ก ำหนด คิดเป็นไม่เกินร้อยละสิบ (10%) ของมูลค่ำ เอฟ โอ บี 
ของสินค้ำและสินค้ำนั้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรได้ถิ่นก ำเนิดอื่น ๆ 
ที่ก ำหนดไว้ในควำมตกลงฉบับน้ี ส ำหรับกำรมีคุณสมบัติของกำรเปน็
สินค้ำท่ีได้ถิ่นก ำเนิด 
 
 
 
2.  มูลค่ำของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิดตำมที่ระบุในวรรค 1 จะต้อง
น ำมำรวมอยู่ในมูลค่ำของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิด ตำมหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณ อำร์ วี ซี ที่ใช้บังคับส ำหรับสินค้ำนั้น 
 

Article 11 
Treatment of Packing and Packaging Materials 

and Containers 
 

ข้อ 11 
การปฏิบัติต่อวัสดุส าหรับการบรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจสุินค้า 

 

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.  Packaging materials and containers in 
which the good is packaged for retail sale, which 
are classified with the good pursuant to Rule 5 of 
the General Rules for the Interpretation of the 
Harmonized System, shall be disregarded in 
determining the origin of the good, provided that: 
 
(a)  the good is wholly obtained as set out in 
subparagraph (a) of Article 3 (Origin Criteria);  
 
(b) the good is produced entirely in the Area 
of a Party as set out in subparagraph (b) of Article 
3 (Origin Criteria); or 
 

1.  มิให้น ำวัสดุส ำหรับกำรบรรจุหีบห่อ และภำชนะบรรจุสินค้ำเพื่อ
กำรขนส่งมำคิดรวมในกำรวินิจฉัยถ่ินก ำเนิดของสินค้ำใด ๆ 
 
 
 
2.  วัสดุส ำหรับกำรบรรจุหีบห่อและภำชนะบรรจุสินค้ำเพื่อกำรขำย
ปลีก เมื่อจ ำแนกประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้ำนั้นตำมหลักเกณฑ์
ข้อ 5 ของหลักเกณฑ์กำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกร มิให้น ำมำคิด
รวมในกำรวินิจฉัยถ่ินก ำเนิดของสินค้ำนั้น โดยมีเง่ือนไขว่ำ 
 
 
 
(เอ) สินค้ำนั้นเป็นสินค้ำที่ได้มำหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศภำคี
ตำมที่ก ำหนดในวรรค (เอ) ของข้อ 3 (สินค้ำท่ีได้ถิ่นก ำเนิด) 
 
(บี)  สินค้ำนั้นมีกำรผลิตทั้งหมดในเขตของประเทศภำคีตำมที่
ก ำหนดในวรรค (บี) ของข้อ 3 (สินค้ำท่ีได้ถิ่นก ำเนิด) หรือ 
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(c) the good is subject to a CTC requirement 
set out in Annex 3-2 (Product Specific Rules). 
 
3.  If a good is subject to a RVC requirement, 
the value of the packaging 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 RVC of the good. 

(ซี)  สินค้ำนั้นอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด ซี  ที  ซี   ตำมที่ก ำหนดใน
ภำคผนวก 3-2 (กฎเฉพำะรำยสินค้ำ) 
 
3.   ถ้ำสินค้ำอยู่ภำยใต้บังคับของเกณฑ์สัดส่วนมูลค่ำกำรผลิตใน
ภูมิภำค ให้น ำมูลค่ำของวัสดุส ำหรับกำรบรรจุ หีบห่อ และภำชนะ
บรรจุสินค้ำเพื่อกำรขำยปลีกมำพิจำรณำแยกเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก ำเนิด
หรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก ำเนิด แล้วแต่กรณี ในกำรค ำนวณสัดส่วนมูลค่ำ
กำรผลิตในภูมิภำคของสินค้ำนั้น 
 

Article 12 
Accessories, Spare Parts and Tools 

 

ข้อ 12 
ของท่ีใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง และเครื่องมือ 

 
1. If a good is subject to the requirements 
of CTC or specific manufacturing or processing 
operation, the origin of accessories, spare parts, 
tools and instructional or other information 
materials presented with the good shall not be 
taken into account in determining whether the 
good qualifies as an originating good, provided 
that: 
 
(a)  the accessories, spare parts, tools and 
instructional or other information materials are 
not invoiced separately from the good; and 
 
(b)  the quantities and value of the 
accessories, spare parts, tools and instructional or 
other information materials are customary for the 
good. 
 
2. If a good is subject to a RVC-based rule of 
origin, the value of the accessories, spare parts, 
tools and instructional or information materials 
shall be taken into account as the value of the 
originating or non-originating materials, as the case 
may be, in calculating the RVC of the good. 
 

1.   ถ้ำสินค้ำอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของ ซี ที ซี หรือกำรด ำเนินกำร
ผลิตหรือผ่ำนกระบวนผลิตที่เฉพำะเจำะจง ถิ่นก ำเนิดของอุปกรณ์
ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่น  ๆ 
ที่มำกับตัวสินค้ำจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำว่ำสินค้ำนั้นมีคุณสมบัติเป็น
สินค้ำท่ีได้ถิ่นก ำเนิดหรือไม่ หำกว่ำ 
       
 
 
 
      (เอ)  อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่
เป็นข้อมูลอื่น ๆ ไม่ได้มีกำรแยกบัญชีรำคำสินค้ำต่ำงหำกจำกตัว
สินค้ำนั้น และ 
        
       (บี) ปริมำณและมูลค่ำของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่เครื่องมือ 
และคู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่น ๆ เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำของ
สินค้ำนั้น 
 
 
2.    ถ้ำสินค้ำอยู่ภำยใต้กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ อำร์ วี ซี ให้น ำ
มูลค่ำของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่
เป็นข้อมูลอื่น ๆ มำรวมเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก ำเนิดหรือไม่ได้ถิ่นก ำเนิด 
แล้วแต่กรณี ในกำรค ำนวณ อำร์ วี ซี ของสินค้ำนั้น 
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Article 13 
Neutral Elements 

 

ข้อ 13 
องค์ประกอบท่ีไมม่ีผลต่อถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
In order to determine whether a good is an 
originating good, it shall not be necessary to 
determine the origin of the following which might 
be used in its production and not incorporated 
into the good: 
 
(a) fuel and energy; 
 
(b) tools, dies and moulds; 
 
(c) spare parts and materials used in the 
maintenance of equipment and buildings; 
 
(d) lubricants, greases, compounding 
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 good; 
 
(g) catalysts and solvents; and 
 
(h) any other goods that are not 
incorporated into the good but the use of which 
in the production of the good can reasonably be 
demonstrated to be a part of that production. 

เพื่อพิจำรณำว่ำสินค้ำได้ถิ่นก ำเนิดหรือไม่ ไม่จ ำเป็นต้องพิจำรณำถิ่น
ก ำเนิดของรำยกำรดังต่อไปนี้ ที่อำจน ำมำใช้ในกำรผลิตและไม่
รวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของสินค้ำ 
 
 
 
(เอ)    เชื้อเพลิงและพลังงำน 
 
(บี)     เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ 
 
(ซี)     อะไหล่ และวัสดุที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และอำคำร 
 
 
(ดี)     สำรหล่อลื่น จำระบี สำรประกอบ และวัสดุอื่น ๆ ท่ีใช้ใน
กำรผลิตหรือใช้กับอุปกรณ์และอำคำร 
 
 
(อี)     ถุงมือ แว่นตำ รองเท้ำ เสื้อผ้ำ อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัย
และสิ่งจ ำเป็นที่ใช้ตำมปกติ 
 
(เอฟ)  อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งจ ำเป็นที่ใช้ตำมปกติส ำหรับกำร
ทดสอบหรือกำรตรวจสอบสินค้ำ 
 
(จี)     ตัวเร่งปฏิกิริยำ และตัวท ำละลำย และ 
 
(เอช)  สินค้ำอ่ืนใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้ำ แต่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ
โดยสำมำรถแสดงอย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำกำรใช้ดังกล่ำวเป็นส่วน
หนึ่งของกำรผลิตนั้นด้วย 
 

Article 14 
Identical and Interchangeable Materials 

 

ข้อ 14 
วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ 

 
1. The determination of whether identical 
and interchangeable materials are originating 

1.    ในกำรพิจำรณำว่ำวัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้เป็น
วัสดุที่ ได้ ถิ่ นก ำเนิ ดหรือไม่  ให้ กระท ำโดยกำรแบ่ งแยกทำง 
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materials shall be made either by physical 
segregation of each of the materials or by the use 
of GAAP of stock control applicable, or inventory 
management method, in the exporting Party.  
 
2. Once a decision has been taken on the 
inventory management method, that method 
shall be used throughout the fiscal year. 

กำยภำพของทุก ๆ วัสดุ หรือใช้หลักกำรทำงบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปของกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง หรือกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคง
คลังที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศภำคีผู้ส่งออก 
 
 
2.  เมื่อท ำกำรตัดสินใจเลือกใช้วิธีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคง
คลังวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วิธีกำรนั้นตลอดปีบัญชี 
 

Article 15 
Certificate of Origin 

 

ข้อ 15 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

Unless otherwise provided for in this Chapter, a 
claim that a good is eligible for preferential tariff 
treatment shall be supported by a Certificate of 
Origin (Form AHK) issued by an issuing authority 
designated by the exporting Party and notified to 
the other Parties in accordance with Annex 3-1 
(Operational Certification Procedures).   

เว้นแต่จะมีข้อก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในบทนี้ กำรอ้ำงสิทธิว่ำสินค้ำมี
คุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกร ต้องได้รับกำร
รับรองโดยหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ฟอร์ม เอ เอช เค) ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่
ได้รับมอบหมำยจำกประเทศภำคีผู้ส่งออกและได้แจ้งให้ประเทศ
ภำคีอื่นทรำบแล้วตำมภำคผนวก 3-1 (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ)  

Article 16 
Amendments of Annexes and Appendix 

 

ข้อ 16 
การปรบัแก้ไขภาคผนวกและเอกสารแนบ 

 
1. The AHKFTA Joint Committee may, upon 
recommendation of the Sub-Committee on Rules 
of Origin, amend in writing Annex 3-1 (Operational 
Certification Procedures), and Appendix (List of 
Data Requirements).  
 
2. The amendments to Annex 3-1 
(Operational Certification Procedures) and the 
Appendix (List of Data Requirements) adopted in 
accordance with paragraph 1 shall be promptly 
published and shall come into effect on the date 
determined by the Parties through the AHKFTA 
Joint Committee.  
 
3. The AHKFTA Joint Committee shall, upon 
recommendation of the Sub-Committee on Rules 

1.  คณะกรรมกำรร่วม เอ เอช เค เอฟ ที เอ เมื่อได้รับ
ค ำแนะน ำจำกคณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำอำจ
ปรับแก้ไขภำคผนวก 3-1 (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่น
ก ำเนิดสินค้ำ) และเอกสำรแนบ (ข้อมูลขั้นต่ ำในหนังสือรับรองถิ่น
ก ำเนิดสินค้ำ) เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 
2.  กำรปรับแก้ไขภำคผนวก 3-1 (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ) และเอกสำรแนบ (ข้อมูลขั้นต่ ำใน
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ) ที่ได้รับรองตำมวรรค 1 จะต้อง
น ำไปเผยแพร่ในทันที โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ก ำหนดโดยกลุ่ม
ประเทศภำคี โดยผ่ำนคณะกรรมกำรร่วม เอ เอช เค เอฟ ที เอ  
 
 
 
3.  คณะกรรมกำรร่วม เอ เอช เค เอฟ ที เอ ได้รับค ำแนะน ำ
ของคณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ จะต้องรับรองกำร
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of Origin, adopt the transposition that is in the 
revised nomenclature of the HS following the 
World Customs Organization’s periodic 
amendments to the HS nomenclature in Annex 3-
2 (Product Specific Rules).  Such transposition shall be 
carried out without impairing the existing commitments 
and shall be completed in a timely manner. 
 

ปรับกฎเฉพำะรำยสินค้ำในภำคผนวก 3-2 (กฎเฉพำะรำยสินค้ำ) 
ซึ่งอยู่ ในพิกัดศุลกำกรของระบบ เอช เอส ตำมกำรแก้ไขของ
องค์กำรศุลกำกรโลก เป็นระยะ ๆ กำรปรับกฎเฉพำะรำยสินค้ำ
ดังกล่ำวจะต้องไม่ท ำให้กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำท่ีมอียู่เสยีหำยและ
ต้องท ำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  
 

Article 17 
Sub-Committee on Rules of Origin 

 

ข้อ 17 
คณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
1. For the purposes of effective and uniform 
implementation of this Chapter, a Sub-Committee 
on Rules of Origin shall be established.  
 
2. The functions of the Sub-Committee on 
Rules of Origin shall be to: 
 
(a) monitor the implementation and 
operation of this Chapter; 
 
(b) review, as and when necessary, this 
Chapter to provide appropriate recommendations 
with the view to enhancing this Chapter to make 
it responsive to the dynamic changes in the 
regional and global production processes so as to 
facilitate trade and investment among Parties, 
promote a regional production network, 
encourage the development of Small and 
Medium Enterprises and narrow the development 
gaps; 
 
(c) review, as and when necessary, the 
operational procedures of this Chapter with the 
view to simplifying the procedures and making 
them transparent, predictable and standardised, 
taking into account the best practices of other 

1.     เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของกำรบังคับใช้ของบทนี้อย่ำงมี
ประสิทธิผลและเป็นแบบเดียวกัน ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรกฎว่ำ
ด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ  
 
2.      หน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ คือ 
 
 
(เอ)     ติดตำมกำรบังคับใช้และกำรด ำเนินกำรของบทนี้ 
 
 
(บี)     ทบทวนบทนี้ เมื่อจ ำเป็น เพื่อให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสม โดย
มุ่งหมำยที่จะปรับปรุงบทนี้ให้ดีขึ้นสำมำรถตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตของกระบวนกำรผลติในภูมิภำคและโลก ทั้งนี้
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกลุ่ม
ประเทศภำคี ส่งเสริมเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำค ส่งเสริมกำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และลดช่องว่ำงของกำร
พัฒนำ 
 
 
 
 
(ซี)     ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของบทนี้ เมื่อจ ำเป็น โดยมุ่งหมำย
ให้กระบวนกำรง่ำยขึ้นและโปร่งใส คำดกำรณ์ได้และเป็นมำตรฐำน 
โดยน ำหลักกำรปฏิบัติที่ ดีที่สุดของควำมตกลงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศและระหว่ำงภูมิภำคอื่น ๆ เข้ำมำพิจำรณำ 
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regional and international trade agreements; 
(d) consider any other matter as the Parties 
may agree related to this Chapter; and 
 
(e) carry out other functions as may be 
delegated by the AHKFTA Joint Committee or 
other higher–level body.  
 
3. The Sub-Committee on Rules of Origin 
shall be composed of government representatives 
of the Parties, and may invite representatives of 
non-governmental entities of the Parties with 
necessary expertise relevant to the issues to be 
discussed, upon agreement of all Parties.  
 
4. The Sub-Committee on Rules of Origin 
shall meet as mutually determined by the Parties.  
The meetings of the Sub-Committee on Rules of 
Origin may be conducted in person, or by any 
other means as mutually determined by the 
Parties.  
 
5. The Sub-Committee on Rules of Origin 
shall, immediately after the date of entry into 
force of this Agreement, continue the negotiations 
on the Product Specific Rules of the tariff lines 
listed in Annex 3-3 (Product Specific Rules to be 
reviewed).  
 
6. The negotiations referred to in paragraph 
5 shall be concluded within one year from the 
date of entry into force of this Agreement, unless 
otherwise agreed upon by the Parties. The 
outcome of the negotiations shall be 
incorporated into this Agreement in accordance 
with Article 2 (Amendments) of Chapter 14 (Final 
Provisions). 

 
(ดี)     พิจำรณำเรื่องอื่นใดที่กลุ่มประเทศภำคีจะตกลงกันว่ำ
เกี่ยวข้องกับบทนี้ และ 
 
(อี)     ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรร่วม เอ 
เอช เค เอฟ ที เอ หรือหน่วยงำนในระดับที่สูงกว่ำ 
 
 
3.     คณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำประกอบด้วย
ผู้แทนของรัฐบำลของกลุ่มประเทศภำคี และอำจเชิญผู้แทนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจำกรัฐบำลของประเทศภำคีซึ่งมีควำม
เช่ียวชำญที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่หำรือ โดยขึ้นอยู่กับ
ควำมตกลงของประเทศภำคีทั้งหมด 
 
 
4.     คณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำจะต้องประชุม
ต ำม ที่ ก ลุ่ ม ป ร ะ เท ศ ภ ำคี จ ะ ต ก ล งกั น  ก ำ รป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำอำจจัดขึ้นโดยบุคคล 
หรือโดยวิธีอื่นใด ๆ ตำมที่กลุ่มประเทศภำคีจะตกลงกัน 
 
 
 
5.     คณะอนุกรรมกำรกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำจะต้องเจรจำกฎ
เฉพำะรำยสินค้ำของพิกัดศุลกำกรที่อยู่ในบัญชีรำยกำรในภำคผนวก 
3-3 (กฎเฉพำะรำยสินค้ำที่จะน ำมำทบทวน) ในทันทีหลังจำกวันที่
ควำมตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 
 
 
 
6.     เว้นแต่กลุ่มประเทศภำคีจะตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่น กำร
เจรจำตำมที่อ้ำงถึงในวรรค 5 จะต้องสรุปได้ภำยในหนึ่งปีนับจำก
วันที่ควำมตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผลของกำรเจรจำจะต้องน ำไป
รวมไว้ในควำมตกลงฉบับนี้ซึ่งเป็นไปตำมข้อ 2 (กำรแก้ไข) ของบท
ที่ 14 (บทบัญญัติสุดท้ำย) 
 
 
 

เอกสำรแนบ 1 
















































































































