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ประกาศกรมศุลกากร
ที่ ๑๕๙/๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (Framework Agreement
on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South-East Asian
Nations and the People’s Republic of China) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้้และสาธารณรัฐ
ป ร ะ ช า ช น จี น (Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-operation between the Association of South-East Asian Nations and the
People’s Republic of China) และความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
( Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-operation between the Association of South-East Asian Nations and the
People’s Republic of China) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตรา
อากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักการทั่วไป
(๑) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากร
ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิ กัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตามบัญ ชีอัต ราอากร ๑ และบัญ ชีอัต ราอากร ๒
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) การยกเว้ น อากรและลดอั ต ราอากรตามข้ อ ๒ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(๒.๑) ของตามบัญชีอัตราอากร ๑
ให้ ผู้ นํ าของเข้าแสดงหนั งสื อ รับ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ า (Form E) ที่ อ อก
ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๒.๒) ของตามบัญชีอัตราอากร ๒
(ก) ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า แสดงหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า (Form E)
ที่ อ อกตามความตกลงว่าด้ วยการค้าสิน ค้าภายใต้ กรอบความตกลงว่าด้วยความร่ว มมื อทางเศรษฐกิ จ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ข) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว นสํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ก ารกํ า หนดปริ ม าณการนํ า เข้ า (ในโควตา) ตามความตกลงว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ อ อกโดยกรมการค้ า ต่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
(๒.๓) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารรับรองจากผู้ส่งออกว่าของดังกล่าวมีถิ่นกําเนิด
จากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีของ
ที่มีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ
(๒.๔) ในกรณี ที่ ผู้ นํ า ของเข้ า ไม่ ส ามารถแสดงหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
(Form E) ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์ และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
ต้ อ งเป็ น ไปตามภาคผนวก ๓ กฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ภายใต้ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ย
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งสมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)
(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑.๑) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นโดยใช้
วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออกทั้ ง หมด (Wholly Obtained Products) ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎ
ว่ า ด้ ว ยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ
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(๑.๒) กรณีใช้เกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของมูลค่า เอฟ โอ บี ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑.๓) กรณี ใช้ กฎเฉพาะรายสิ น ค้ า (Product Specific Rules) ให้ ปฏิ บั ติ ตาม
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ข กฎเฉพาะ
รายสินค้า)
(๒) กรณีของที่มีเงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑)
(๒.๑) การได้ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ตามกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า เงื่ อ นไขการได้
ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๒
(HS 2012)
(๒.๒) หากของที่นํ าเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ ในข้อ ๒ (๑) ข้อ ๒ (๒) (๒.๑) และ
ข้อ ๒ (๓) ให้ ถือ ว่าได้รับ สิ ท ธิยกเว้น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ลกากร โดยตรวจสอบพิ กัด ศุ ลกากร
ตามบัญ ชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สํ าหรั บ เขตการค้ าเสรี อาเซี ยน-จี น โดยใช้ต ารางเปรีย บเทีย บพิก ัด ศุล กากร (Correlation Table)
แนบท้า ยประกาศนี ้ (เอกสารแนบ ง ตารางเปรีย บเทีย บพิกัด ศุล กากรระบบฮาร์โ มไนซ์ ฉบับ ปี
๒๐๑๒ (HS 2012) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๗ (HS 2017))
(๓) เงื่ อ นไข และการระบุ เกณฑ์ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ในช่ อ งที่ ๘ ของหนั งสื อ รั บ รอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) เป็นไป ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
การสําแดงเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า
ก. ของนั้ น ได้ ม าทั้ ง หมดหรื อ มี ก ารผลิ ต ขึ้ น โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ใน
WO
ประเทศภาคีผู้ส่งออกทั้งหมด (Wholly Obtained Products)
ตามกฎข้อ ๓ ของภาคผนวก ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ข. ของนั้นผลิตขึ้นหรือได้จากในประเทศภาคีผู้ส่งออกโดยมิได้ใช้
…..%
วั ต ถุ ดิ บ ของประเทศนั้ น ทั้ งหมด ตามกฎข้ อ ๒ (บี ) ของ
ภาคผนวก ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ค. ของนั้นเป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า ที่ระบุไว้ในกฎข้อ ๖
PSR
ของภาคผนวก ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
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ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
ต้องเป็นไปตามเอกสารแนบ ก ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอกสารแนบ ก ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)
(๑) หนั งสื อรั บรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้ า (Form E) ตามแบบฟอร์ มที่ แนบท้ ายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ค หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) จะต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือ
รับรองถิ่น กํา เนิด สิน ค้า ของประเทศภาคีผู้ส่ง ออก และต้อ งมีต ราประทับ พร้อ มกับ ลงลายมือ ชื่อ
ด้ว ยตนเอง โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือชื่อ
และตัวอย่างตราประทับทางราชการของหน่วยงานผู้มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว
ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่
ในบัญชีที่อ้างถึงในวรรคหนึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร
(๒) ต้ น ฉบั บ (Original) หนั งสื อ รับ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ าสี น้ํ าตาลอ่ อ น สํ าเนาฉบั บ
ที่หนึ่ง (Duplicate) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าสีเขียวอ่อน และสําเนาฉบับที่สอง (Triplicate)
หนัง สือ รับ รองถิ่นกําเนิดสินค้าสีเขียวอ่อน ต้อ งใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน ไอ เอส โอ เอสี่ และ
ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษฉบับสําเนาทําขึ้นโดยสอดกระดาษคาร์บอน หรือโดยใช้กระดาษคาร์บอน
ในตัว การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความกระทําโดยวิธีขีดฆ่า และเขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติมใหม่ แล้วรับรอง
โดยลงชื่อ และประทั บตรา หรือตราแก้ไข (ถ้ามี) โดยเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ มีอํานาจในการออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้นปิดกั้นเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความใด ๆ
ในภายหลัง
(๓) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสิน ค้า (Form E) จะออกให้โดยหน่วยงานผู้มีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออกก่อนการส่งออกหรือในขณะส่งออก เมื่อของ
ที่จะส่งออกได้รับการพิจารณาว่ามีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีนั้น
กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ไม่ทันในขณะเวลาที่ส่งออก
หรือภายใน ๓ วันนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า ด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่รับบรรทุกสินค้า โดยต้องมีเครื่องหมายในช่อง ISSUED RETROACTIVELY
ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
(๔) กรณี ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า (Form E) ถู ก ลั ก ขโมย สู ญ หาย หรื อ
ถูกทําลาย หน่วยงานผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะออกสําเนาที่ได้รับการรับรองความ
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ถู ก ต้ อ งของต้ น ฉบั บ (Original) หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า (Form E) และสํ า เนาฉบั บ ที่ ๒
(Triplicate) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) โดยมีการรับรองด้วยคําว่า CERTIFIED TRUE
COPY ในช่องที่ ๑๒ และต้องระบุวัน ที่อ อกต้น ฉบับ (Original) หนัง สือ รับ รองถิ่น กํา เนิด สิน ค้า ที่
ถูกลักขโมย สูญ หาย หรือถูกทําลาย แต่ทั้งนี้การออกสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวต้อง
กระทําภายใน ๑ ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิม
(๕) อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ให้ใช้ได้ภายในกําหนด ๑ ปี
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
(๖) หนั งสื อรั บรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้ า (Form E) ฉบั บเดี ยวอาจสํ าแดงรายการของหลาย
รายการได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒๐ รายการ และแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติของของโดยสิทธิของตนเองแยก
จากกัน
(๗) พิกัดศุลกากรที่ ระบุในหนังสือ รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต้อ งเป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Code) (ระดับ ๖ หลัก) ของประเทศภาคีผู้นําเข้า และรายละเอียดของ
ของ ปริมาณและน้ําหนักของของ เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จํานวนและชนิดของหีบห่อให้
เป็นไปตามของที่ส่งออก
(๘) ในกรณี ที่ มีข องที่ ไม่ ได้รับ สิ ท ธิพิ เศษทางภาษี ศุ ลกากรระบุ รวมอยู่กั บ ของที่ ได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ฉบับเดียวกัน ให้หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
(๙) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของของแต่ละรายการในช่องที่ ๘
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒
ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกตามความ
ตกลงว่าด้ วยการค้ าสิ น ค้ าภายใต้ ก รอบความตกลงว่ าด้ ว ยความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยื่นต้นฉบับ (Original) หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) สีน้ําตาลอ่อนในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารแนบ ค หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้า
ขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําเข้า
ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร
ทั้งนี้ ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) หนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งครั้ง
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ นํ า ของเข้ า ไม่ ส ามารถแสดงต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่ม ๕)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตราปกติ
ก่อ นนํ าของออกจากอารักขาของศุ ลกากร โดยให้ ระบุ รหั ส เหตุ ผ ลในช่อ ง Argumentative Reason
Code เป็น “P14” และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง Argumentative Privilege Code เป็น “ACN”
ตามข้อ ๔ (๓) (๓.๒) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร
หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลแจ้งความจํานงว่าประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นําของเข้ายื่นคําร้องขอผ่อนผัน โดยชี้แจงเหตุผล
ประกอบ ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร
(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
ดังนี้
(๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ตามข้อ ๑ หลักการทั่วไป
(๓.๒) ในแต่ ล ะรายการของข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า (Import Declaration
Detail) ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ให้ระบุเป็น “ACN”
(๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import
Declaration Detail Permit)
(๓.๓.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Reference No.)
ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No.)
(๓.๓.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต (Issue Date)
(๓.๓.๓) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ส่งออกที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit
Issue Authority)
(๓.๔) ในกรณีต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วนสําหรับของที่มีการกําหนดปริมาณการนํ าเข้า (ในโควตา) ตามความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย ตามข้อ ๑ (๒) (๒.๒) ให้ระบุเลขที่หนังสือดังกล่าวในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
ในส่วนใบอนุญาต (Import Declaration Detail Permit) ดังนี้
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(๓.๔.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้ง หมดหรือ บางส่ว นสํา หรับ สิน ค้า ที่มีก ารกํา หนดปริม าณการนํา เข้า (ในโควตา) ตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมายในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No.)
(๓.๔.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับสินค้าที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ในโควตา) ตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมายในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issued Date)
(๓.๔.๓) ให้ ร ะบุ ร หั ส กรมการค้ า ต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงพาณิ ช ย์ ม อบหมาย ในช่ อ งเลขประจํ าตั ว ของหน่ วยงานผู้ อ อกใบอนุ ญ าต
(Permit Issue Authority)
(๔) การจัด ทํ าและยื่ น ใบขนสิ น ค้ าขาเข้ าในรูป แบบเอกสาร ให้ ผู้ นํ าของเข้ ายื่น แบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า พร้อมยื่นต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
โดยสําแดงเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และ
การใช้สิท ธิต ามบัญ ชีแ นบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง การยกเว้น อากรและลดอัต ราอากร
ศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจง
ด้ ว ยหมึ ก สี แ ดงไว้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ มุ ม บนด้ า นขวาของต้ น ฉบั บ ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า และสํ า เนาทุ ก ฉบั บ
ว่า “ACN”
(๕) กรณี ข องที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ก ารยกเว้ น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรโดยไม่ ต้ อ ง
ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๕.๑) ของที่นําเข้าต้องมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ
(๕.๒) ผู้ นํ า ของเข้ า ต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งขอรั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น อากรและลดอั ต ราอากร
ศุลกากรต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า
(๕.๓) ผู้นําของเข้าต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ส่งออก ที่มีการรับรองจากผู้ส่งออก
ว่ าของดั งกล่ าวมี ถิ่ น กํ า เนิ ด จากประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ แ ห่ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
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(๖) ในกรณี ที่ มี ข องหลายรายการสํ าแดงภายใต้ ห นั งสื อ รับ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ าฉบั บ
เดียวกัน ปัญ หาที่พ บในรายการหนึ่ งรายการใดในหลายรายการนั้ น จะไม่มีผลกระทบหรือทํ าให้การ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจี น ของของรายการอื่ น ๆ ในหนั งสื อ รับ รอง
ถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า
(๗) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในระหว่างการตรวจสอบ
ไว้เป็นการชั่วคราว ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๗.๑) กรณี รายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารประกอบ และหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ไม่ถูกต้องตรงกัน และมีเหตุที่ควรสงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยัง
หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัด
ในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย
จะสั่งการให้ปล่อยของนั้ นไปก่อนและอาจให้ ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าดําเนิ นการวางประกัน
ให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ
(๗.๒) กรณี พ บปั ญ หาในของรายการหนึ่ งรายการใดในหลายรายการที่ สํ าแดง
ภายใต้ หนั งสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้ า (Form E) ฉบั บเดี ยวกั น จะระงับสิ ทธิพิ เศษทางภาษี ศุ ลกากร
เฉพาะรายการที่ มี ปั ญหา และหากของนั้ นมิ ได้ เป็ นของต้ องห้ ามหรือของต้ องกํ ากั ดในการนํ าเข้ าและไม่ มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อย
ของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่า
อากรในอัตราปกติ
(๗.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้าว่า ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า สํานักพิกัด
อัตราศุลกากร และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้น
ไปก่อน และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ
(๘) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
สอดคล้ อ งถู ก ต้ อ งตรงกั บ ของที่ นํ าเข้ าและต้ อ งไม่ มี ข้ อ สงสั ย ในถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ า ให้ ผ่ อ นผั น ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๘.๑) กรณี ต รวจพบความผิด พลาดเพี ยงเล็ ก น้ อ ยจากการพิ ม พ์ ข้ อ ความที่ ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นต่อสํานักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร
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(๘.๒) กรณี ป ริมาณของของที่ นําเข้าน้ อยกว่าที่ ระบุ ในหนังสือ รับ รองถิ่น กําเนิ ด
สิ น ค้ า (Form E) ให้ ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า (Form E) ได้ เท่ า กั บ ปริ ม าณที่ นํ า เข้ า จริ ง
ในกรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าจริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ปริมาณ
ที่เกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ
(๘.๓) กรณี มีปัญ หาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) กับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่แน่ชัด
ว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า
ที่ กํ าหนดในข้ อ ๒ หลั กเกณฑ์ การได้ ถิ่น กําเนิ ด สิน ค้ า ให้ ชํ าระในอัต ราอากรตามบั ญ ชีท้ ายประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ที่ได้รับสิทธิตามพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องของของที่นําเข้านั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้นําเข้าประสงค์จะวางประกัน
และโต้แย้งการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของให้ดําเนินการตามข้อ ๔ (๙)
(๙) กรณี ที่ ผู้ นํ าของเข้ าประสงค์ จ ะวางประกั น และโต้ แ ย้ งการจํ าแนกประเภทพิ กั ด
ศุลกากรของของตามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ให้ผู้นําของเข้าวางประกันในพิกัดอัตรา
ศุลกากรตามบัญ ชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สํ า หรั บ เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น-จี น ตามประเภทพิ กั ด ศุ ล กากรของของที่ ต รวจพบ และดํ าเนิ น การ
เช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร
(๑๐) กรณี ของได้นํ าเข้าทางสํานั กงานศุลกากรหรือ ด่านศุลกากรตามที่ ระบุ ในหนั งสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) แต่ผู้นําของเข้าประสงค์จะเปลี่ยนสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
ที่ นํ า ของเข้ า ของของทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นนั้ น ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ สํ า นั ก งานศุ ล กากรหรื อ
ด่านศุลกากรที่นําของเข้า โดยคําร้องนั้นต้องมีคําชี้แจงเหตุผลประกอบ และเมื่อสํานักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรที่นําของเข้าพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้นําของเข้ารับสําเนาต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ดังกล่าวคืน
(๑๑) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือข้อ ๔
(๒) แล้ว ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม
หรือโดยผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่
ในประเทศที่สาม หากของนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และต้องมีเครื่องหมายในช่อง THIRD PARTY INVOICING ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓ และระบุ
เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ของประเทศที่สามในช่องที่ ๑๐ พร้อมทั้งระบุชื่อและประเทศ
ของบริษัทที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวในช่องที่ ๗ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
ทั้งนี้ ผู้ส่งของออกและผู้รับมอบของต้องมีที่ตั้งในกลุ่มประเทศภาคีของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
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(๑๒) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไขหนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย
(Movement Certificate) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศ
แรก (Intermediate Party) โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต้นฉบับที่ออก
โดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก ทั้งนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
ตามข้อ ๒ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ ๓ แล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑๒.๑) ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ภายใต้ เงื่ อ นไขหนั ง สื อ รั บ รองใน
การเคลื่ อนย้ าย (Movement Certificate) ที่ อ อกโดยประเทศภาคี ผู้ ส่ งออกซึ่ งมิ ใช่ เป็ น ประเทศภาคี
ผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Party) โดยในช่องที่ ๗ หรือช่องที่ ๑๓ ของหนังสือรับรองกําเนิด
สินค้า ภายใต้เงื่อนไขหนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ต้องระบุชื่อของหน่วยงาน
ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรกที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) วันที่ออกหนังสือและ
หมายเลขอ้างอิงของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก
และระบุ ร าคา เอฟ โอ บี ของประเทศภาคี ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออกประเทศแรก
(Intermediate Party) และต้องมีเครื่องหมาย ในช่อง MOVEMENT CERTIFICATE ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓
ของหนั งสื อ รั บ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ า ภายใต้ เงื่ อ นไขหนั งสื อ รั บ รองในการเคลื่ อ นย้ าย (Movement
Certificate)
(๑๒.๒) หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ที่ อ อกโดยประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออกซึ่ ง มิ ใช่
ประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออกประเทศแรก จะมี วั น สิ้ น สุ ด เป็ น วั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที่ สิ้ น สุ ด ของหนั งสื อ รั บ รอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก
(๑๒.๓) ของที่ส่งกลับออกไปโดยใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เงื่อนไข
หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) จะต้องไม่เกินปริมาณรวมของของที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต้นฉบับที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก และ
ของนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคี
ผู้ส่งออกประเทศแรก รวมทั้ งเขตปลอดอากรหรือสถานที่ อื่นใด ๆ ในประเทศภาคี ผู้ส่งออกซึ่งมิ ใช่เป็ น
ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก โดยต้องไม่มีการผ่านกระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ เว้นแต่เพื่อการบรรจุ
หีบ ห่อ กิจ กรรมด้า นโลจิส ติก ส์ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ กฎข้ อ ๘ ของกฎว่ าด้ ว ยถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ าภายใต้
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า และเอกสาร
แนบ ก ระเบียบเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)
(๑๒.๔) ในกรณี ที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์ และ/หรือสงสัยว่ามีการสวมสิทธิในถิ่น
กําเนิดสินค้า (Circumvention) พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายอาจจะระงับ
การให้ สิ ท ธิพิ เศษทางภาษี ศุ ล กากรเป็ น การชั่ วคราวก่ อ น และหากของนั้ น มิ ได้ เป็ น ของต้ อ งห้ ามหรือ
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ของต้องกํากัด ในการนํ าเข้า พนักงานศุลกากรที่ มีอํานาจหน้าที่ หรือ ที่ ได้รับมอบหมายจะตรวจปล่อย
ของนั้นโดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ
(๑๓) ของที่นําเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ภายใต้ เงื่อ นไขหนั งสื อ รั บ รองในการเคลื่ อ นย้ าย (Movement Certificate) นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการปกติแล้ว ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(๑๓.๑) กรณีที่ได้ชําระค่าภาษีอากรขาเข้าแล้ว
(๑๓.๑.๑) ให้ผู้ส่งของออกยื่นคําร้องขอรับต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า (Form E) คืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า โดยบันทึกเพิ่มเติมในข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออกช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ว่า “เป็นของที่นําเข้าตามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
เลขที่ ........ ออกโดย…..... ” และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import
Declaration Detail Permit)
(๑๓.๑.๑.๑) ให้ ระบุ เลขที่ ห นั งสื อ รับ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ า (Form E)
ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No.)
(๑๓.๑.๑.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date)
(๑๓.๑.๑.๓) ให้ ร ะบุ ร หั ส ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นหรื อ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าต
(Permit Issue Authority)
(๑๓.๑.๒) เมื่ อ ของได้ บรรทุ กลงเรือ แล้ ว ให้ ผู้ส่ งของออกมารับ ต้ น ฉบั บ
หนังสือรับ รองถิ่น กํา เนิด สิน ค้า (Form E) จากสํา นัก งานศุล กากรหรือ ด่า นศุล กากรที่นํา ของเข้า
เพื่อนําไปยื่นต่อกรมการค้าต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป
(๑๓.๒) กรณีที่ยังไม่ได้ชําระภาษีอากรขาเข้า ให้ผู้นําของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้า
และใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน และให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) และข้อ ๔ (๑๓) (๑๓.๑) หรือหากของ
นั้นได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๕) และข้อ ๔ (๑๓) (๑๓.๑)
(๑๔) กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีอาเซียน-จีน
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือข้อ ๔ (๒) แล้ว ผู้นําของเข้าต้องยื่นใบตราส่งสินค้าส่งผ่าน
ประเทศอื่ น (Through Bill of Lading) ต้ น ฉบั บ บั ญ ชี ร าคาสิ น ค้ า หรื อ สํ า เนา และเอกสารที่ เป็ น
หลักฐาน ซึ่งแสดงว่า
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(๑๔.๑) การส่ ง ผ่ า นนั้ น เนื่ อ งจากความจํ า เป็ น ทางภู มิ ศ าสตร์ หรื อ เป็ น เพราะ
เส้นทางขนส่งบังคับ
(๑๔.๒) ของนั้ น มิ ได้ นํ าไปเพื่ อ การซื้ อ ขายหรือ เพื่ อ การใช้ บ ริโภคภายในประเทศ
ที่ส่งผ่าน และ
(๑๔.๓) ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด ๆ ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่าย
ขึ้นและลงจากยานพาหนะ หรือดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของให้คงอยู่ในสภาพที่ดี
(๑๕) กรณี ข องที่ ส่ ง จากประเทศภาคี ผู้ ส่ ง ออก ไปแสดงในงานนิ ท รรศการการค้ า
การเกษตรหรือการฝีมือ งานแสดงสินค้า หรืองานอื่นที่คล้ายกันหรือการแสดงสินค้าในร้านค้า หรือ
ในสถานที่ ธุ ร กิ จ ณ ประเทศภาคี อื่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ที่ จ ะขายและของนั้ น อยู่ ภ ายใต้ ค วาม
ควบคุมดูแลของศุลกากรประเทศนั้นในระหว่างการแสดง แล้วได้มีการจําหน่ายในระหว่างหรือหลังจากการ
แสดงนั้นส่งต่อมายังประเทศไทย ผู้นําของเข้าจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E)
ซึ่ ง ระบุ ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องสถานที่ จั ด งานนิท รรศการ ในช่อ งที ่ ๒ และต้อ งมีเ ครื ่อ งหมายในช่อ ง
EXHIBITION ที่อ ยู่ในช่อ งที่ ๑๓ ของหนังสือ รับ รองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) และให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๔ (๑) และหากจําเป็นอาจขอให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารที่เป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่มี
อํานาจของประเทศภาคีที่มีการจัดนิทรรศการขึ้น หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
(๑๕.๑) ผู้ส่งของออกได้ส่งของนั้นจากประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคีที่มี
งานนิทรรศการหรืออื่น ๆ ข้างต้น และได้ตั้งแสดงในงานดังกล่าว
(๑๕.๒) ผู้ส่งของออกได้ขาย หรือโอนของนั้ น ให้ แก่ผู้นําของเข้าในประเทศไทย
และ
(๑๕.๓) ของนั้นได้ส่งมายังประเทศไทยในระหว่างงานแสดงนิทรรศการ หรือทันที
หลังจากงานแสดงนิทรรศการได้สิ้นสุดลง และอยู่ในสภาพเดิมที่ส่งไปแสดง
(๑๖) กรณี ที่ ผู้นําของเข้าได้ปฏิบั ติตามข้อ ๔ (๒) แล้ว และประสงค์จะขอคืนอากร
โดยขอใช้สิ ท ธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรภายหลังการนํ าเข้า ผู้นํ าของเข้าต้ อ งยื่น ต้น ฉบั บ หนั งสือ รับ รอง
ถิ่น กํ าเนิ ด สิน ค้ า (Form E) พร้อ มได้เ ขีย นหรือ ประทับ ตราเลขที ่ใ บขนสิน ค้า ขาเข้า ไว้ที ่ม ุม บน
ด้า นขวาของหนัง สือ รับ รองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form E) ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของ
เข้า
ข้อ ๕ กรมศุ ล กากรอาจจะปฏิ เสธหนั งสื อ รับ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ าที่ ยื่ น เพื่ อ ขอใช้ สิ ท ธิ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร
ข้อ ๖ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า สําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
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ยกเว้น ภาษีทั ้ง หมดหรือ บางส่ว นสํ า หรับ ของที ่ม ีก ารกํ า หนดปริม าณ การนํ า เข้า (ในโควตา)
ตามความตกลงว่า ด้ว ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์มอบหมาย ในสื่อรูป แบบใด ๆ หรือเอกสารไว้ เพื่อ ให้ตรวจสอบ
เป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันนําของเข้า
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

ภาคผนวก ๓
RULES OF ORIGIN FOR THE
ASEAN–CHINA FREE TRADE AREA
In determining the origin of products eligible for
the preferential tariff concession pursuant to
the Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-operation between the
Association of Southeast Asian Nations and the
People’s Republic of China (hereinafter referred
to as “the Agreement”), the following Rules
shall be applied:
RULE 1
Definitions
For the purpose of this Annex:
(a) “a Party” means the individual parties to
the Agreement i.e. Brunei Darussalam, the
Kingdom of Cambodia, the Republic of
Indonesia, the Lao People’s Democratic
Republic (“Lao PDR”), Malaysia, the Union
of Myanmar, the Republic of the Philippines,
the Republic of Singapore, the Kingdom of
Thailand, the Socialist Republic of Vietnam
and the People’s Republic of China
(“China”).
(b) “materials” shall include ingredients, parts,
components, subassembly and/or goods
that were physically incorporated into
another good or were subject to a process
in the production of another good.
(c) "Originating goods" means products that
qualify as originating in accordance with the
provisions of Rule 2.
(d) "production" means methods of obtaining
goods including growing, mining, harvesting,
raising, breeding, extracting, gathering,
collecting, capturing, fishing, trapping,
hunting,
manufacturing,
producing,
processing or assembling a good.
(e) “Product Specific Rules” are rules that
specify that the materials have undergone a

กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ในการพิจ ารณาถิ่น กํา เนิ ด ของสิ น ค าที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ พิเ ศษ
ทางภาษีตามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว า งประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติ แห งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอไปนี้
เรียกวา “ความตกลง”) ใหใชกฎดังตอไปนี้

กฎขอ 1
นิยาม
เพื่อวัตถุประสงคของภาคผนวกนี้
(ก) “ประเทศภาคี” หมายถึง แตละประเทศภาคีตาม
ความตกลง คือ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร
ส า ธ า ร ณรั ฐ ฟ ลิ ปป นส ส า ธ า ร ณรั ฐ สิ ง คโ ป ร
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

(ข) “วัต ถุดิบ ” ใหร วมถึง สว นผสม สว นประกอบ
องคประกอบ ชิ้นประกอบยอย และ/หรือของซึ่งได
ประกอบเข า ด ว ยกั น เป น สิ นค า อื่ น หรื อ อยู ใ น
กระบวนการในการผลิตเปนสินคาอื่น
(ค) “สินคาที่ไดถิ่น กําเนิด” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ได
ถิ่ น กํ า เนิ ด ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามข อ กํ า หนดของ
กฎขอ 2
(ง) “การผลิต” หมายถึง วิธีของการไดสินคามา รวมถึง
การเติบโต การทําเหมือง การเก็บเกี่ยว การเลี้ยงดู
ก า ร เ พ า ะ พั น ธุ ก า ร ส กั ด ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
การรวบรวม การจับ การประมง การดักจับ การลาสัตว
การผลิ ต การทํ า ขึ้ น การผ า นกระบวนการ หรื อ
การประกอบของเขาดวยกัน
(จ) “กฎเฉพาะรายสินคา” คือ กฎซึ่งระบุวาวัตถุดิบ
ได ผ า นการเปลี่ ย นพิ กั ด ศุ ล กากรหรื อ ได ผ า น
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change in tariff classification or a specific
manufacturing or processing operation, or
satisfy an ad valorem criterion or a
combination of any of these criteria.
RULE 2
Origin Criteria
For the purposes of this Agreement, products
imported by a Party shall be deemed to be
originating and eligible for preferential
concessions if they conform to the origin
requirements under any one of the following:
(a) Products which are wholly obtained or
produced as set out and defined in Rule 3;
or
(b) Products not wholly produced or obtained
provided that the said products are eligible
under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.
RULE 3
Wholly Obtained Products
Within the meaning of Rule 2 (a), the following
shall be considered as wholly produced or
obtained in a Party:
(a) Plant1 and plant products harvested, picked
or gathered there;
(b) Live animals2 born and raised there;
(c) Product3 obtained from live animals referred
to in paragraph (b) above;
1
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ปฏิบัติการในการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือไดผาน
กระบวนการที่เ ฉพาะเจาะจง หรื อตรงตามเกณฑ
ตามราคา หรือการรวมกันของของเกณฑใด ๆ ของ
เกณฑเหลานี้
กฎขอ 2
เกณฑกําหนดถิ่นกําเนิด
เพื่อวัตถุประสงคของความตกลงนี้ ผลิตภัณฑที่นําเขาโดย
ประเทศภาคีใหถือวาไดถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีนั้นและ
มีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษฯ ถามีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ในเรื่องถิ่นกําเนิดภายใตเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
(ก) ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด ม าหรื อ ผลิ ต ขึ้ น โดยใช วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศทั้งหมดตามที่กําหนดหรือนิยามไวใน
กฎขอ 3 หรือ
(ข) ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด ม าหรื อ ผลิ ต ขึ้ น โดยมิ ไ ด ใ ช วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศทั้ ง หมด หากผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น มี
คุณสมบัตไิ ดรับสิทธิพิเศษฯ ภายใตกฎขอ 4 กฎขอ 5
หรือกฎขอ 6
กฎขอ 3
สินคาที่ไดมาหรือผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบ
ในประเทศภาคีนั้นทั้งหมด
ภายใตความหมายของกฎขอ 2 (ก) สินคาดังตอไปนี้ใหถือวา
เป นสิ นคาที่ได มาหรือผลิ ตขึ้นโดยใช วั ตถุดิบ ในประเทศ
ภาคีนั้นทั้งหมด
(ก) พืช 1หรื อผลิ ต ภัณฑจากพืช ที่เก็บ เกี่ย ว เก็บหรื อ
เก็บรวบรวมในประเทศนั้น
(ข) สัตวมีชีวิต2 ที่มีกําเนิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศนั้น
(ค) ผลิตภัณฑ3 ที่ไดจากสัตวมีชีวิตตามที่ระบุในขอ (ข)
ขางตน

Plant here refers to all plant life, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants.
พืช ในที่นี้หมายถึง พืชมีชีวิตทั้งหมด รวมถึง ผลไม ดอกไม พืชผัก ตนไม สาหราย ฟงไจ และพืชมีชีวิต
2
Animals referred to in paragraph (b) and (c) covers all animal life, including mammals, birds, fish, crustaceans,
molluscs, reptiles, bacteria and viruses.
๒
สัตวในขอ (ข) และ (ค) คลุมถึง สัตวมีชีวิตทั้งหมด รวมถึง สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุกส
สัตวเลื้อยคลาน แบคทีเรียและไวรัส
๑

3

(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
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Products obtained from hunting, trapping,
fishing, aquaculture, gathering or capturing
conducted there;
Minerals and other naturally occurring
substances, not included in paragraphs (a)
to (d), extracted or taken from its soil,
waters, seabed or beneath their seabed;
Products taken from the waters, seabed or
beneath the seabed outside the territorial
waters of that Party, provided that that
Party has the rights to exploit such waters,
seabed and beneath the seabed in
accordance with international law;
Products of sea fishing and other marine
products taken from the high seas by
vessels registered with a Party or entitled to
fly the flag of that Party;
Products processed and/or made on board
factory ships registered with a Party or
entitled to fly the flag of that Party,
exclusively from products referred to in
paragraph (g) above;
Articles collected there which can no longer
perform their original purpose nor are
capable of being restored or repaired and
are fit only for disposal or recovery of parts
of raw materials, or for recycling purposes4;
and
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(ง) ผลิตภัณฑที่ไดจากการลาสัตว การดักจับ การประมง
การเลี้ยงสัตวน้ํา การเก็บรวบรวม การจับ ที่กระทํา
ในประเทศนั้น
(จ) แรธาตุและวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ไมรวมถึง
ขอ (ก) ถึง ขอ (ง)) ที่สกัดจากหรือไดมาจากพื้นดิน
พื้นน้ํา พื้นใตทะเลหรือใตพื้นใตทะเลของประเทศนั้น
(ฉ) ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากพื้ น น้ํ า พื้ น ใต ท ะเลหรื อ ใต พื้ น
ใตทะเลนอกอาณาเขตนานน้ําของประเทศภาคีนั้น
หากวาประเทศภาคีนั้นมีสิทธิใชประโยชนจากพื้นน้ํา
พื้นใตทะเลหรือใตพื้นใตทะเล ตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
(ช) ผลิ ต ภั ณ ฑ อั น ได ม าจากการประมงทะเลหรื อ
ผลิ ตภั ณฑ อื่ น ที่ ไ ด จ ากทะเล หล ว งโ ดยเรื อ ที่
จดทะเบี ย นกั บ ประเทศภาคี นั้ น หรื อ ที่ ชั ก ธงของ
ประเทศภาคีนั้น
(ซ) ผลิตภัณฑที่ไดผานกระบวนการและ/หรือทําขึ้นบน
เรือผลิตผลิตภัณฑของประเทศนั้นซึ่งจดทะเบียนกับ
ประเทศภาคี นั้ น หรื อ ชั ก ธงของประเทศภาคี นั้ น
โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑที่ระบุไวในขอ (ช) ขางตน
(ญ) ของที่รวบรวมไดในประเทศนั้นซึ่งไมสามารถใชตาม
วัตถุประสงคเดิมไดตอไปและไมสามารถฟนฟูหรือ
ซอ มแซม และส ว นประกอบหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ หมาะ
เพี ย งเพื่ อ ใช แ ล ว ทิ้ ง หรื อ กู คื น (รี ค อฟเวอร ) หรื อ
เพื่อวัตถุประสงคการรีไซเคิล4 และ

Products refer to those obtained from live animals without further processing, including milk, eggs, natural
honey, hair, wool, semen and dung.
๓
ผลิตภัณฑ หมายถึง ที่ไดมาจากสัตวมีชีวิตโดยไมมีการผานกระบวนการเพิ่มเติม รวมถึงนม ไข น้ําผึ้งธรรมชาติ ขน ขนแกะ เชื้อพันธุ
และมูลสัตว
4
This would cover all scrap and waste including scrap and waste resulting from manufacturing or processing
operations or consumption in the same country, scrap machinery, discarded packaging and all products that
can no longer perform the purpose for which they were produced and are fit only for discarding or for the
recovery of raw materials. Such manufacturing or processing operations shall include all types of processing,
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(j) Goods obtained or produced in a Party (ฎ) ของที่ ไ ด ม าหรื อ ผลิ ต ขึ้ น ในประเทศภาคี นั้ น จาก
solely from products referred to in
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในขอ (ก) ถึง (ญ) ขางตนเทานั้น
paragraphs (a) to (i) above.
RULE 4
กฎขอ 4
Not Wholly Produced or Obtained
สินคาที่ผลิตขึ้นหรือไดจากในประเทศภาคีผูสงออก
โดยมิไดใชวัตถุดิบของประเทศนั้นทั้งหมด
(a) For the purposes of Rule 2(b), a product (ก) เพื่อวัตถุประสงคของกฎขอ 2 (ข) ผลิตภัณฑใหถือวา
shall be deemed to be originating if:
มีถิ่นกําเนิดจากประเทศภาคีถา
(i) Not less than 40% of its content
(1) ผลิตภัณฑนั้นมีสัดสวนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกําเนิด
originates from any Party; or
จากประเทศภาคี นั้ น ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 40
หรือ
(ii) If the total value of the materials, part or
(2) ถ า มู ล ค า ของวั ต ถุ ดิ บ ชิ้ น ส ว นหรื อ ผลิ ต ผลที่ มี
produce originating from outside of the
ถิ่นกําเนิดจากนอกอาณาเขตของประเทศภาคีนั้น
territory of a Party (i.e. non-ACFTA) does
(คื อ ประเทศนอกเขตการค า เสรี อ าเซี ย น-จี น )
not exceed 60% of the FOB value of the
นํ า มาใช ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ะต อ งไม เ กิ น
product so produced or obtained
ร อ ยละ 60 ของมู ล ค า เอฟ.โอ.บี . ของ
provided that the final process of the
ผลิ ต ภั ณฑ นั้ น หากว าการแปรสภาพการผลิ ต
manufacture is performed within the
ขั้นสุดทายตองกระทําในอาณาเขตของประเทศ
territory of the Party.
ภาคีนั้น
(b) For the purposes of this Annex, the (ข) เพื่อวัตถุประสงคของภาคผนวกนี้ เกณฑที่จะไดถิ่น
originating criteria set out in Rule 4(a)(ii) shall
กําเนิ ด ซึ่งกําหนดในกฎขอ 4(ก)(2) ใหร ะบุเ ป น
be referred to as the “ACFTA content”. The
“สัดสว นมูลคาที่เกิดขึ้น ในเอซีเอฟทีเอ” สู ตรใน
formula for the 40% ACFTA content is
การคํ านวณสั ด ส ว นมู ล ค าที่ เ กิ ด ขึ้น ในเอซี เ อฟที เ อ
calculated as follows:
รอยละ 40 มีดังนี้

Therefore, the ACFTA content:
100% - non-ACFTA material = at least 40%

ดังนั้น สัดสวนมูลคาที่เกิดขึ้นในเอซีเอฟทีเอ :
รอยละ ๑๐๐ – รอยละของวัตถุดิบที่นําเขาจากประเทศ

not only industrial or chemical but also mining, agriculture, construction, refining, incineration and sewage
treatment operations.
๔
คลุมถึงของที่ใชไมไดเศษและทั้งหมด รวมถึงของที่ใชไมไดและเศษที่ไดจากการผลิตหรือการดําเนินการที่เกี่ยวกับขบวนการหรือ
การบริโภคในประเทศเดียวกัน ของที่ใชไมไดจากเครื่องจักร ภาชนะบรรจุใชแลวทิ้ง และผลิตภัณฑทั้งหมดซึ่งไมสามารถใชไดตอไปอีก
ในวัตถุประสงคเดิมซึ่งไดผลิตและเหมาะเพียงเพื่อใชแลวทิ้งหรือสําหรับการกูคืน (รีคอฟเวอร) วัตถุดิบ การผลิตหรือการดําเนินการที่
เกี่ยวกับขบวนการดังกลาวใหรวมถึงขบวนการทุกแบบ ไมเพียงแตการดําเนินการในทางอุตสาหกรรมหรือทางเคมี แตยังรวมถึง
การดําเนินการในทางเหมืองแร เกษตรกรรม การกอสราง การทําใหบริสุทธิ์ การเผาใหเปนเถาหรือการบําบัดน้ําทิ้ง
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(c) The value of the non-originating materials
shall be:
(i) The CIF value at the time of importation
of the materials; or
(ii) the earliest ascertained price paid for the
materials of undetermined origin in the
territory of the Party where the working
or processing takes place.
(d) For the purpose of this Rule, "originating
material" shall be deemed to be a material
whose country of origin, as determined
under these rules, is the same country as
the country in which the material is used in
production.
Rule 5
Cumulative Rule of Origin
Unless otherwise provided for, products which
comply with origin requirements provided for in
Rule 2 and which are used in the territory of a
Party as materials for a finished product eligible
for preferential treatment under the Agreement
shall be considered as products originating in
the territory of the Party where working or
processing of the finished product has taken place
provided that the aggregate ACFTA content (i.e.
full cumulation, applicable among all Parties) on
the final product is not less than 40%.
Rule 6
Product Specific Criteria
Products which have undergone sufficient
transformation in a Party shall be treated as
originating goods of that Party. Products which
satisfy the Product Specific Rules provided for in
Attachment B shall be considered as goods to
which sufficient transformation has been carried
out in a Party.
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นอกเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน = อยางนอยรอยละ ๔๐
(ค) มู ล ค า ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด จากประเทศนอก
เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จะตองเปน
(1) มูลคา ซี.ไอ.เอฟ. ณ เวลานําวัตถุดิบนั้นเขามา
ในประเทศภาคี หรือ
(2) ราคาที่สืบถามไดลาสุดซึ่งใชในการชําระคาภาษี
สําหรับวัตถุดิบที่มีถิ่นกําเนิดไมปรากฏแนชัดใน
อาณาเขตของประเทศภาคี ซึ่ ง การผลิ ต หรื อ
การแปรสภาพไดกระทําขึ้น
(ง) เพื่อวัตถุประสงคของกฎนี้ “วัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิด”
หมายถึง วัตถุดิบที่เปนของประเทศถิ่นกําเนิดตามที่
กําหนดไวในกฎเหลานี้ ซึ่งเปนประเทศเดียวกันกับที่
มีการใชวัตถุดิบนั้นเพื่อการผลิต
กฎขอ 5
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดแบบสะสม
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ
ถูกตองตามขอกําหนดในเรื่องถิ่นกําเนิดตามกฎขอ 2 และ
ไดนําไปใชในอาณาเขตของประเทศภาคีเพื่อเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษฯ
ภายใต ค วามตกลงดั ง กล า วให ถื อ ว า ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น
มีถนิ่ กําเนิดในอาณาเขตของประเทศภาคีนั้นที่ซึ่งการผลิต
หรือการแปรสภาพของผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดกระทําขึ้น
หากวาสัดสวนมูลคาที่เกิดขึ้นในเอซีเอฟทีเอ (คือ สะสม
อย า งสมบู ร ณ ที่ พึ ง ใช ใ นบรรดาประเทศภาคี ทั้ ง หมด)
รวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 40
กฎขอ 6
กฎเฉพาะรายสินคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง ได ผ า นการแปรสภาพอย า งเพี ย งพอใน
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งใหถือเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิด
ในประเทศภาคี นั้ น ทั้ ง นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น ไปตาม
กฎเฉพาะรายสิ น คา ที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารแนบ 2 ให
ถือเปนสินคาที่มีการแปรสภาพอยางเพียงพอในประเทศ
ภาคีนั้น

ภาคผนวก ๓
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Rule 7
Minimal Operations and Processes
Operations or processes undertaken, by
themselves or in combination with each other
for the purposes listed below, are considered to
be minimal and shall not be taken into account
in determining whether a good has been wholly
obtained in one country:
(a) ensuring preservation of goods in good
condition for the purposes of transport or
storage;
(b) facilitating shipment or transportation;
(c) packaging5 or presenting goods for sale.
Rule 8
Direct Consignment
The following shall be considered as consigned
directly from the exporting Party to the
importing Party:
(a) If the products are transported passing
through the territory of any other ACFTA
member states;
(b) If the products are transported without
passing through the territory of any nonACFTA member states;
(c) The products whose transport involves
transit through one or more intermediate
non-ACFTA member states with or without
transshipment or temporary storage in such
countries, provided that:
(i) the transit entry is justified for
geographical reason or by consideration
related exclusively to transport
requirements;
5

๕

กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
กฎขอ 7
ผลิตภัณฑที่ผานการดําเนินการและการแปรสภาพ
เพียงเล็กนอยหรืออยางงายๆ
ผลิ ต ภั ณฑที่ผ านการดํ าเนิ น การหรื อการแปรสภาพ ใน
ขอใดขอหนึ่งหรือดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค
ตามข อ ความข า งล า งนี้ จ ะถื อ ว า เป น การแปรสภาพ
เพีย งเล็กนอยและไมถือว าได ถิ่น กําเนิ ด แมว าสิ นคานั้ น
จะไดมาโดยใชวัตถุดิบในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมด
(ก) การรั ก ษาสิ น ค า ไว ไ ม ใ ห เ สี ย ให อ ยู ใ นสภาพที่ ดี
เพื่อวัตถุประสงคของการขนสงหรือการเก็บไว
(ข) การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
(ค) การบรรจุหีบหอ5หรือการนําเสนอสินคาเพื่อขาย
กฎขอ 8
การตราสงโดยตรง
การตราสงสินคาในลักษณะดังตอไปนี้ใหถือเปนการตราสง
โดยตรงจากประเทศภาคี ผู ส ง ออกไปยั ง ประเทศภาคี
ผูนําเขา
(ก) ถาผลิตภัณฑนั้นถูกขนสงผานอาณาเขตของประเทศ
ภาคีอื่นในเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(ข) ถาผลิตภัณฑนั้นถูกขนสงโดยไมผานอาณาเขตของ
ประเทศนอกเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(ค) ผลิตภัณฑที่ถูกขนสงผานประเทศนอกเขตการคาเสรี
อาเซี ย น-จี น หนึ่ ง ประเทศหรื อ มากกว า โดยจะมี
การถายลําเรือหรือเก็บไวชั่วคราวในประเทศที่วานี้
หรือไมก็ตาม ทั้งนี้มีเงื่อนไขวา
(1) การส ง ผ า นนั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลทาง
ภูมิศาสตรหรือโดยการพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขอกําหนดทางดานการขนสงโดยเฉพาะ

This excludes encapsulation which is termed “packaging” by the electronics industry.
ขอนี้ไมรวมถึงการผนึกหุม ซึ่งหมายถึง “ภาชนะบรรจุ” ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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(ii) the products have not entered into
trade or consumption there; and
(iii) the products have not undergone any
operation there other than unloading
and reloading or any operation required
to keep them in good condition.
Rule 9
Treatment of Packing
(a) Where for purposes of assessing customs
duties, a Party treats products separately
from their packing, it may also, in respect of
its imports consigned from another Party,
determine separately the origin of such
packing.
(b) Where paragraph (a) above is not applied,
packing shall be considered as forming a
whole with the products and no part of any
packing required for their transport or
storage shall be considered as having been
imported from outside the ACFTA when
determining the origin of the products as a
whole.
Rule 10
Accessories, Spare Parts and Tools
The origin of accessories, spare parts, tools and
instructional or other information materials
presented with the goods therewith shall be
neglected in determining the origin of the
goods, provided that such accessories, spare
parts, tools and information materials are
classified and collected customs duties with the
goods by the importing member state.
Rule 11
Neutral Elements
Unless otherwise provided, for the purpose of
determining the origin of goods, the origin of
power and fuel, plant and equipment, or

ภาคผนวก ๓
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(2) ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ไม ถู ก นํ า ออกสู ก ารซื้ อ ขายหรื อ
ใชบริโภคในประเทศนั้น และ
(3) ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ต อ งไม ถู ก กระทํ า การอื่ น ใดใน
ประเทศนั้นมากไปกวาการขนถายผลิตภัณฑนั้น
ขึ้ น และลง หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดที่ จํ า เป น แก
การเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพที่ดีเทานั้น
กฎขอ 9
การปฏิบัติตอหีบหอสินคา
(ก) ในกรณี ที่ ป ระเทศภาคี มี ข อ ปฏิ บั ติ ใ นการแยก
ตัวสินคาออกตางหากจากหีบหอเพื่อวัตถุประสงคใน
การประเมินภาษีศุลกากร ประเทศภาคีนั้นอาจจะ
พิ จ ารณาถิ่ น กํ า เนิ ด ของหี บ ห อ แยกต า งหากจาก
ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นํ า เข า มาจาก
ประเทศภาคีอื่นก็ได
(ข) ในกรณีที่ไมมีขอปฏิบัติตามความในขอ (ก) ขางตน
ใชบังคับ ตองถือวาหีบหอเปนสวนรวมเดียวกันกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง หมด และในกรณี เ ช น นี้ จ ะไม มี
การพิ จ ารณาถื อ ว า ส ว นใดส ว นหนึ่ ง ของหี บ ห อ ที่
จํ า เป น สํ า หรั บ การขนส ง หรื อ เก็ บ รั ก ษาสิ น ค า นั้ น
เป น การนํ า เข า จากประเทศนอกเขตการค า เสรี
อาเซียน-จีน
กฎขอ 10
อุปกรณประกอบ สวนประกอบสํารอง และเครื่องมือ
ถิ่ น กํ า เนิ ด ของอุ ป กรณ ป ระกอบ ส ว นประกอบสํ า รอง
เครื่องมือและสิ่งที่เปนคูมือการใชงานหรือที่เปนขาวสาร
ข อ มู ล อื่ น ๆ ที่ นํ า เข า พร อ มกั บ สิ น ค า นั้ น ไม ใ ห นํ า มา
พิ จ ารณาในการกํ า หนดถิ่ น กํ า เนิ ด ของสิ น ค า หากว า
อุป กรณ ป ระกอบ ส ว นประกอบสํ า รอง เครื่ อ งมื อ และ
ข อ มู ล วั ต ถุ ดิ บ นั้ น ได ถู ก จํ า แนกในประเภทพิ กั ด และ
ถูกเก็บ ภาษีศุล กากรรวมกั บ สิ น คานั้ น โดยประเทศภาคี
ที่นําเขา
กฎขอ 11
ของใชสิ้นเปลือง
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนด
ถิ่นกําเนิดของสินคา จะไมคํานึงถึงถิ่นกําเนิดของพลังงาน
และเชื้อเพลิง เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ หรือ
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machines and tools used to obtain the goods,
or the materials used in its manufacture which
do not remain in the goods or form part of the
goods, shall not be taken into account.
Rule 12
Certificate of Origin
A claim that products shall be accepted as
eligible for preferential concession shall be
supported by a Certificate of Origin issued by a
government authority designated by the
exporting Party and notified to the other Parties
to the Agreement in accordance with the
Operational Certification Procedures, as set out
in Attachment A.
Rule 13
Review and Modification
These rules may be reviewed and modified as
and when necessary upon request of a Member
State and may be open to such reviews and
modifications as may be agreed upon by the
AEM-MOFCOM.

ภาคผนวก ๓
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งสินคานั้นหรือ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคานั้นซึ่งไมคงอยูในสินคานั้น
หรือเปนสวนหนึ่งของสินคานั้น
กฎขอ 12
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี สิ ท ธิ ข อรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษฯ จะต อ งมี ห นั ง สื อ
รับ รองถิ่น กําเนิ ด สิน คาที่ออกให โ ดยหน ว ยงานราชการ
ที่ไดรับมอบหมายจากประเทศภาคีที่สงออกและไดแจงให
ประเทศภาคี อื่ น ทราบตามความตกลง ที่ เ ป น ไปตาม
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ได
กําหนดไวในเอกสารแนบ ก
กฎขอ 13
การทบทวนและการแกไข
กฎเหลานี้อาจมีการทบทวนและแกไขตามความจําเป น
เมื่ อ มี ก ารร อ งขอจากประเทศภาคี และอาจเป ด ให มี
การทบทวนและการแกไขตามที่จะไดมีการตกลงกันโดย
รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย ข อง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารแนบ ก
OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP)
FOR THE RULES OF ORIGIN OF
THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
For the purpose of implementing the Rules of
Origin for the ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA), the following operational procedures
on the issuance and verification of the
Certificate of Origin (Form E) and other related
administrative matters shall be followed:
DEFINITIONS
Rule 1
For the purposes of this Attachment:
‘Movement Certificate’ means a Certificate of
Origin (Form E) issued by an intermediate
exporting Party, based on the original Certificate
of Origin (Form E) issued by the first exporting
Party proving the origin status of the products in
question;
‘Customs Authority’ means the competent
authority that is responsible under the law of a
Party for the administration of customs laws and
regulations1;
‘Exporter’ means a natural or juridical person
located in the territory of a Party from where a
product is exported by such a person;
‘Importer’ means a natural or juridical person
located in the territory of a Party into where a
product is imported by such a person;
‘Issuing Authorities’ means any government
authority or other entity authorized under the
domestic laws, regulations and administrative
rules of a Party to issue a Certificate of Origin
1

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
เพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติใหเกิดผลตามกฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคาของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
จึ ง กํ า หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการออกและตรวจสอบ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Form E) ตลอดจน
ระเบียบบริหารงานที่เกี่ยวของไวดังตอไปนี้
นิยาม
กฎขอ ๑
เพื่อวัตถุประสงคของเอกสารแนบนี้
‘หนังสือรับรองในการเคลื่อนยาย’ หมายถึง หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่ออกโดยประเทศภาคี
ผูสงออกซึ่งมิใชประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก โดยใช
ข อ มู ล ของหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี )
ตนฉบับที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก ซึ่งได
พิสูจนสถานะของถิ่นกําเนิดสินคาที่เกี่ยวของแลว
‘หนวยงานศุลกากร’ หมายถึง หนวยงานผูมีอํานาจ
หน าที่รั บ ผิ ดชอบตามกฎหมายของประเทศภาคีในการ
บริหารจัดการกฎหมายและระเบียบขอบังคับทางศุลกากร๑
‘ผูสงออก’ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยูใน
อาณาเขตของประเทศภาคี ซึ่งบุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลนั้ น
ไดสงออกสินคาจากประเทศนั้น
‘ผูนําเขา’ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยูใน
อาณาเขตของประเทศภาคี ซึ่ ง บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ไดนําสินคาเขาไปในประเทศนั้น
‘หนวยงานออกหนังสือรับรอง’ หมายถึง หนวยงานรัฐ
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจภายใต ก ฎหมาย
กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศ
ของประเทศภาคี ใ ดประเทศหนึ่ ง ในการออกหนั ง สื อ

Such laws and regulations administered and enforced by the Customs Authority of each Party concerning
importation, exportation and transit of products as they relate to customs duties, charges or other taxes or
prohibitions, restrictions and controls with respect to the movement of controlled items across the boundary
of the Customs Authority of each Party.
๑
กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวที่ไดบริหารจัดการและบังคับใชโดยหนวยงานที่มีอํานาจทางศุลกากรของแตละประเทศภาคีที่
เกี่ยวของกับการนําเขา การสงออกและการสงผานของสินคาซึ่งเกี่ยวของกับอากรศุลกากร คาภาระผูกพันหรือภาษีอื่นหรือขอหาม
ขอจํากัด และการควบคุมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย รายการที่ถูกควบคุมซึ่งเขามาในเขตแดนของหนวยงานที่มีอํานาจทาง
ศุลกากรของแตละประเทศภาคี
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OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
FOR THE RULES OF ORIGIN OF
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(Form E).
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
ISSUING AUTHORITIES
หนวยงานออกหนังสือรับรอง
Rule 2
กฎขอ ๒
The Certificate of Origin (Form E) shall be issued หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองออกโดย
by the Issuing Authorities of the exporting Party. หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
ของประเทศภาคีผูสงออก
Rule 3
กฎขอ ๓
(a) A Party shall inform all the other Parties of (เอ) ประเทศภาคีจ ะต องแจ งชื่อและที่อยู ของหน วยงาน
the names and addresses of its respective
ที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
Issuing Authorities and shall provide
ใหประเทศอื่นทราบ และจะตองใหตัวอยางลายมือชื่อ
specimen signatures and specimen of official
ตั ว อย า งตราประทั บ อย า งเป น ทางการ ตราแก ไ ข
seals, and correction stamps, if any, used by
(ถามี) ซึ่งใชไดโดยหนวยงานออกหนังสือรับรอง
its Issuing Authorities.
(b) The above information and specimens shall (บี) ประเทศภาคีจะตองจัดสงขอมูลและตัวอยางดังกลาว
be provided to all the other Parties to the
ข า งต น ให แ ก ป ระเทศภาคี ข องความตกลงนี้ และ
Agreement and a copy furnished to the
จะต องจั ด ส ง สํ า เนาให แ ก สํ านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น
ASEAN Secretariat. A Party shall promptly
ประเทศภาคีจะตองแจงประเทศภาคีอื่นทันที หากมี
inform all the other Parties of any changes in
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู หรือตราประทับอยางเปน
names, addresses, or official seals in the
ทางการในทํานองเดียวกับขางตน
same manner.
Rule 4
กฎขอ ๔
For the purpose of verifying the conditions for เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบเงื่อนไขสําหรับการให
preferential treatment, the Issuing Authorities สิ ท ธิ พิ เ ศษฯ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจในการออกหนั ง สื อ
shall have the right to call for any supporting รั บ รองถิ่น กําเนิ ด สิ น คามีสิ ท ธิ จ ะเรี ย กหลั กฐานเอกสาร
documentary evidence or to carry out any หรื อ ดํ าเนิ น การตรวจสอบอื่น ใดที่พิ จ ารณาเห็ น สมควร
checks considered appropriate. If such right หากกฎหมาย กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหาร
cannot be obtained through the existing ภายในประเทศที่ มีอ ยู ไ ม ได ให สิ ทธิ ดั ง กล า วไว สิ ทธิ นั้ น
domestic laws, regulations and administrative จะตองกําหนดเปนขอความไวในแบบคําขอใหออกหนังสือ
rules, it shall be inserted as a clause in the รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า ที่ จ ะกล า วไว ใ นกฎข อ ๕ และ
application form referred to in Rules 5 and 6.
กฎขอ ๖ ตอไป
APPLICATIONS
การยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
Rule 5
กฎขอ ๕
(a) The exporter and/or the manufacturer of the (เอ) ผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิ
products qualified for preferential treatment
พิ เ ศษฯ จะต อ งยื่ น คํ า ขอต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจ
shall apply in writing to the Issuing
ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ใหตรวจสอบ
Authorities requesting for the pre-exportation
ถิ่นกําเนิดสินคากอนการสงออก ผลของการตรวจสอบนี้
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verification of the origin of the products. The
result of the verification, subject to review
periodically or whenever appropriate, shall
be accepted as the supporting evidence in
verifying the origin of the said products to be
exported thereafter. The pre-verification may
not apply to the products of which, by their
nature, origin can be easily verified.
(b) For locally-procured materials, self-declaration
by the final manufacturer exporting under
the ACFTA shall be used as the basis when
applying for the issuance of the Certificate of
Origin (Form E).
Rule 6
At the time of carrying out the formalities for
exporting the products under preferential
treatment, the exporter or his authorised
representative shall submit a written application
for the Certificate of Origin (Form E) together
with appropriate supporting documents proving
that the products to be exported qualify for the
issuance of a Certificate of Origin (Form E).
PRE-EXPORTATION EXAMINATION
Rule 7
The Issuing Authorities shall, to the best of their
competence and ability, carry out proper
examination of each application for the
Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin
(Form E) are duly completed in accordance
with the requirements as defined in the
overleaf notes of the Certificate of Origin
(Form E), and signed by the authorised
signatory;
(b) The origin of the product is in conformity
with the Rules of Origin for the ACFTA;

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ใหถือเปนหลักฐานที่ใชในการประกอบในการตรวจสอบ
ถิ่นกําเนิดของสินคาดังกลาวภายหลังที่ไดสงออกแลว
และอาจมีการทบทวนผลการตรวจสอบเปนครั้งคราว
หรื อ เมื่ อ เห็ น สมควรก็ ไ ด การตรวจสอบก อ น
การสงออกนี้จะไมบังคับใชกับสินคาซึ่งโดยธรรมชาติ
สามารถตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคาไดโดยงาย
(บี) สําหรับวัตถุดิบที่จัดหาภายในประเทศและสําแดงเอง
โดยผูผลิตรายสุดทายที่จะสงออกภายใตความตกลง
เขตการคาเสรี อาเซีย น-จี น วั ตถุดิ บ ดั งกลาวจะต อง
ถู ก ใช เ ป น ป จ จั ย ในการยื่ น ขอออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
กฎขอ ๖
ผู ส ง ออกหรื อ ตั ว แทนผู ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจะต อ งยื่ น
คําขอใหออกหนั งสื อรับ รองถิ่นกําเนิ ด สิน คา (ฟอร ม อี)
ในขณะดําเนินพิธีการสงออกซึ่งสินคาที่จะไดรับสิทธิพิเศษฯ
โดยตองแนบเอกสารที่แสดงใหเห็นวาสินคาที่จะสงออกนั้น
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะออกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า
(ฟอรม อี) ใหได ประกอบการพิจารณาดวย
การตรวจสอบกอนการสงออก
กฎขอ ๗
หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
ตองตรวจสอบคําขอใหออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ทุกคําขออยางเต็มความสามารถและอํานาจ
หนาที่ เพื่อใหเปนที่เชื่อไดวา
(เอ)คําขอและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
ถูกตองครบถวน และเปน ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ดานหลังของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
และไดลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
(บี) ถิ่นกําเนิดของสินคาเปนไปตามกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
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(c) The other statements of the Certificate of
Origin (Form E) correspond to supporting
documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of products,
marks and number of packages, number and
kinds of packages, as specified, conform to
the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same
Certificate of Origin (Form E) shall be allowed
subject to the domestic laws, regulations and
administrative rules of the importing Party
provided each item must qualify separately
in its own right2.
ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN (FORM E)
Rule 8
(a) The Certificate of Origin (Form E) must be in
ISO A4 size paper in conformity to the
specimen as shown in Attachment C. It shall
be made in English.
(b) The Certificate of Origin (Form E) shall
comprise one original and two (2) carbon
copies of the following colours:
Original - Beige (Pantone color code: 727c)
Duplicate - Light Green (Pantone color code: 622c)
Triplicate - Light Green (Pantone color code: 622c)
(c) Each Certificate of Origin (Form E) shall bear a
reference number separately given by each
place of office of issuance.
(d) The original copy of the Certificate of Origin
(Form E) shall be forwarded by the exporter
2

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(ซี) คํ า สํ า แดงอื่ น ๆ ในหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า
(ฟอร ม อี ) สอดคล อ งกั บ หลั ก ฐานเอกสารที่ ไ ด ยื่ น
ประกอบการพิจารณา
(ดี) รายละเอียดของสินคา ปริมาณและน้ําหนักของสินคา
เครื่ อ งหมายและเลขหมายของหี บ ห อ จํ า นวนและ
ชนิ ด ของหี บ ห อ ซึ่ งสํ าแดงไว ถูกต องตรงกับ สิ น คา ที่
สงออก
(อี) จะต องยิ น ยอมให มีก ารสํ าแดงสิ น คา หลายรายการ
ในหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํา เนิ ด สิ น คา (ฟอร ม อี ) ฉบั บ
เดี ย วกั น ได ทั้ งนี้ เป น ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
และคํ าวิ นิ จ ฉัย ของฝ ายบริ ห ารภายในประเทศภาคี
ผู นํ า เข า โดยต อ งสํ า แดงคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค า แต ล ะ
รายการแยกจากกัน๒
การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
กฎขอ ๘
(เอ) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะตองใช
กระดาษมาตรฐานไอเอสโอ เอสี่ ตามตั ว อย า งที่
ปรากฏในเอกสารแนบ ค และต อ งจั ด พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษ
(บี) หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) จะต อ ง
ประกอบดวยตนฉบับหนึ่งฉบับ และสําเนาสองฉบับ
โดยมีสีตางๆ ดังนี้
ตนฉบับสีน้ําตาลออน (ระบบสีแพนโทน รหัส ๗๒๗ซี)
สํ า เนาฉบั บ ที่ ห นึ่ ง สี เ ขี ย วอ อ น (ระบบสี แ พนโทน
รหัส ๖๒๒ซี)
สํ า เนาฉบั บ ที่ ส องสี เ ขี ย วอ อ น (ระบบสี แ พนโทน
รหัส ๖๒๒ซี)
(ซี) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสิ นคา (ฟอรม อี) แตละชุ ด
จะต อ งมี เ ลขที่ อ า งอิ ง กํ า กั บ อยู โ ดยแยกเลขที่ ต าม
สถานที่หรือสํานักงานที่ออกหนังสือรับรอง
(ดี) ผูสงออกจะตองสงตนฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ไปใหผูนําเขาเพื่อยื่นตอหนวยงานศุลกากร

For the purpose of Rule 7(e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) shall
not exceed twenty (20) items
๒
เพื่อวัตถุประสงคของกฎขอ ๗ (อี) จํานวนรายการที่สําแดงในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) แตละฉบับตองไมเกิน ๒๐ รายการ
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to the importer for submission to the
Customs Authority at the port or place of
importation. The duplicate copy shall be
retained by the Issuing Authorities in the
exporting Party. The triplicate copy shall be
retained by the exporter.
(e) In cases when a Certificate of Origin (Form E)
is rejected by the Customs Authority of the
importing Party, the subject Certificate of
Origin (Form E) shall be marked accordingly
in Box 4.
(f) In cases where a Certificate of Origin (Form E)
is not accepted, as stated in paragraph (e),
the Customs Authority of the importing Party
shall consider the clarifications made by the
Issuing Authorities and assess whether or not
the Certificate of Origin (Form E) can be
accepted for the granting of the preferential
treatment. The clarification shall be detailed
and exhaustive in addressing the grounds for
denial of preferential treatment raised by the
importing Party.
Rule 9
To implement the provisions of Rule 2 of the
Rules of Origin for the ACFTA, the Certificate of
Origin (Form E) issued by the final exporting
Party shall indicate the origin criteria or
applicable percentage of ACFTA value content
in Box 8.
Rule 10
Neither erasures nor superimposition shall be
allowed on the Certificate of Origin (Form E).
Any alteration shall be made by striking out the
erroneous materials and making any addition
required. Such alterations shall be approved by
an official authorised to sign the Certificate of

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ณ ทาเรือหรือสถานที่นําเขา สําเนาฉบับที่หนึ่งจะตอง
เก็ บ รั ก ษาไว โ ดยหน ว ยงานที่ มี อํ า นาจในการออก
หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า ในประเทศภาคี
ผูสงออก สวนสําเนาฉบับที่สองใหผูสงออกเปนผูเก็บ
รักษา
(อี) ในกรณีที่ห นังสื อรับ รองถิ่น กําเนิ ด สิน คา (ฟอรม อี)
ถูกปฏิเสธโดยหนวยงานศุลกากรของประเทศผูนําเขา
เหตุผลของการปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ใหทําเครื่องหมายในชองที่ ๔
(เอฟ) ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
ไม ไ ด รั บ การยอมรั บ ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นวรรค (อี )
หน ว ยงานศุ ล กากรของประเทศผู นํ า เข า จะต อ ง
พิจารณาคําอธิบายของหนวยงานออกหนังสือรับรอง
และประเมิ น ว า ควรจะยอมรั บ หนั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) เพื่อใหสิทธิพิเศษฯ หรือไม
คํ า อธิ บ ายนั้ น จะต อ งมี ร ายละเอี ย ดและครบถ ว น
ซึ่งเกี่ยวของกับสาเหตุการปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษฯ
ที่ถูกยกขึ้นโดยประเทศภาคีผูนําเขา
กฎขอ ๙
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามกฎข อ ๒ ของกฎว า ด ว ย
ถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่ออกโดยประเทศภาคี
ผูสงออกประเทศสุดทายจะตองระบุเกณฑถิ่นกําเนิดหรือ
ร อ ยละของมูล คา วั ต ถุดิ บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเอซี เ อฟที เ อลงใน
ชองที่ ๘
กฎขอ ๑๐
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) จะมีรอยลบ ขีดฆา
หรือรอยพิมพทับไมได การแกไขใดๆ จะตองใชวิธีพิมพฆา
ขอความที่ไมถูกตองออกแลวพิมพขอความที่ถูกตองใหม
การแก ไ ขดั ง กล า วจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
เจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) และรับรองโดยตราประทับอยางเปนทางการ
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Origin (Form E) and certified with official seals or
correction stamps of the Issuing Authorities.
Unused spaces shall be crossed out to prevent
any subsequent addition.
Rule 11
In principle, a Certificate of Origin (Form E) shall
be issued prior to or at the time of shipment. In
exceptional cases where the Certificate of Origin
(Form E) has not been issued by the time of
shipment or no later than three (3) days from
the date of shipment, at the request of the
exporter, the Certificate of Origin (Form E) shall
be issued retroactively in accordance with the
domestic laws, regulations and administrative
rules of the exporting Party within twelve (12)
months from the date of shipment, in which
case it is necessary to indicate “ISSUED
RETROACTIVELY” in Box 13. In such cases, the
importer of the product who claims the
preferential treatment for the product may,
subject to the domestic laws, regulations
administrative rules of the importing Party,
provide the Customs Authority of the importing
Party with the Certificate of Origin (Form E)
issued retroactively.
Rule 12
(a) The Issuing Authorities of the intermediate
Party within the ACFTA may issue a
Movement Certificate (MC), if an application
is made by the exporter while the product is
passing through the territory, provided that:

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
หรือตราประทับแกไขของหนวยงานที่มีอํานาจในการออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ชองวางที่ไมไดใชใหขีดเสน
ปดกั้นเพื่อปองกันการเพิ่มเติมขอความใดๆ ในภายหลัง
กฎขอ ๑๑
ในหลั ก การหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี )
จะตองออกใหกอนหรือขณะเวลาขนสง ในกรณีพิเศษที่
หนั งสื อรั บรองถิ่น กําเนิ ดสิ นคา (ฟอร ม อี) ไมไดออกใน
เวลาขนส ง หรื อ ไม เ กิ น สาม (๓) วั น นั บ จากวั น ขนส ง
หากผู ส ง ออกร อ งขอ จะต อ งมี ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่น กําเนิ ด สิ น คา (ฟอร ม อี) ย อนหลั งให ภ ายในสิ บ สอง
(๑๒) เดื อ นนั บ จากวั น ขนส ง โดยเป น ไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และคําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศ
ที่ ส ง ออก และในกรณี ดั ง กล า วต อ งระบุ ว า “ISSUED
RETROACTIVELY” ในช อ งที่ ๑๓ ในกรณี ดั ง กล า ว
ผูนําเขาสิน คาที่อางสิทธิวาสินคาไดรับ การปฏิ บัติพิเศษ
อาจจะให ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี )
ซึ่งออกยอนหลังแกหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคี
ผูนําเขาได ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
คําวิ นิ จ ฉัย ของฝ ายบริ ห ารภายในประเทศของประเทศ
ภาคีผูนําเขา

กฎขอ ๑๒
(เอ) หน ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองของประเทศภาคี
ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก
ภายในเอฟที เ ออาเซี ย น-จี น อาจจะออกหนั ง สื อ
รับรองในการเคลื่อนยาย (เอ็มซี) หากวามีการรอง
ขอจากผูสงออกในขณะที่สินคาผานอาณาเขต โดยมี
เงื่อนไขวา
(i) the importer of the intermediate Party
(๑) ผู นํ า เข า ของประเทศภาคี ผู ส ง ออกซึ่ ง เป น
and the exporter who applies for the MC
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก และผูสงออก
in the intermediate Party are the same;
ที่ขอเอ็มซีในประเทศภาคีผู สงออกซึ่งมิใชเ ป น
ประเทศภ าคี ผู ส งอ อกประเทศแรกเป น
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
รายเดียวกัน
(ii) a valid original Certificate of Origin (Form E)
(๒) มีการแสดงตนฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
issued by the first exporting Party is
(ฟอรม อี) ที่ยังมีผลใชบังคับที่ออกโดยประเทศ
presented;
ภาคีผูสงออกประเทศแรก
(iii) information on the MC includes the
(๓) ขอมูล ที่อยูในเอ็มซีร ะบุ ชื่ อของหน ว ยงานออก
names of the Issuing Authorities of the
หนังสือรับรองของประเทศภาคีที่ออกตนฉบั บ
Party which issued the original Certificate
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) วันที่
of Origin (Form E), date of issuance and
ออกหนังสือ และหมายเลขอางอิง ราคาเอฟ.โอ.บี.
reference number. The FOB value shall
จะต อ งเป น ราคาเอฟ.โอ.บี . ของสิ น ค า ที่
be the FOB value of the products
ส ง ออกจากประเทศภาคี ผู ส ง ออกซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น
exported from the intermediate Party;
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก และ
and
(iv) the total quantity of the products
(๔) ปริมาณรวมของสินคาที่ระบุในเอ็มซีจะตองไม
covered in the MC does not exceed the
เกิ น ปริ ม าณรวมของสิ น ค า ที่ ร ะบุ ใ นต น ฉบั บ
total quantity of the products covered in
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
the original Certificate of Origin (Form E).
(b) In the case of China, the MC shall be issued (บี) ในกรณี ข องจี น เอ็ ม ซี จ ะต อ งออกโดยหน ว ยงาน
by Customs Authority. In the case of ASEAN
ศุล กากร ในกรณีของประเทศสมาชิ กอาเซีย น คือ
Member States, the MC shall be issued by
หนวยงานออกหนังสือรับรอง
the Issuing Authorities.
(c) The validity of the MC shall have the same (ซี) อายุ ก ารใช ง านของเอ็ ม ซี จ ะต อ งมี วั น หมดอายุ
end-date as the original Certificate of Origin
เดี ย วกั บ ต น ฉบั บ หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า
(Form E).
(ฟอรม อี)
(d) The product which is to be re-exported using (ดี) สินคาที่จะตองถูกสงกลับออกไปโดยใชเอ็มซีจะตอง
MC shall be under control of the Customs
อยู ภ ายใต การควบคุ มของหน ว ยงานศุล กากรของ
Authority of the intermediate Party. The
ประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชประเทศภาคีผูสงออก
products shall not undergo any further
ประเทศแรก สินคาจะตองไมมีการผานกระบวนการ
processing in the intermediate Party, except
เพิ่ ม เติ ม ใดๆ ในประเทศภาคี ผู ส ง ออกซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น
for repacking and logistics activities consistent
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก เวนแตเพื่อการบรรจุ
with Rule 8 of the Rules of Origin for the
หี บ ห อ กิ จ กรรมด า นโลจิ ส ติ ก ส ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
3
ACFTA .
กฎข อ ๘ ของกฎว า ด ว ยถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า ภายใต
3

The products under control of the Customs Authority of the intermediate Party shall include products that
remain in free trade zones or locations approved by the said Customs Authority.
๓
สินคาภายใตการควบคุมของหนวยงานทางศุลกากรของประเทศภาคีผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก จะตอง
รวมถึงสินคาที่ยังคงอยูในเขตปลอดอากรหรือสถานที่อื่นใดที่ไดรับรองโดยหนวยงานศุลกากรดังกลาว
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(e) The verification procedure in Rule 18 shall
also apply to the MC. In particular, the
Customs Authority of the importing Party
may request simultaneously the original
exporting Party and the intermediate Party to
provide information regarding the original
Certificate of Origin (Form E) and the MC
respectively, such as the first exporter, last
exporter, reference number, description of
the products, country of origin and the port
of discharge, within thirty (30) days from the
date of receipt of the request as the case
maybe.
Rule 13
In the event of theft, loss or destruction of a
Certificate of Origin (Form E), the exporter may
apply in writing to the Issuing Authorities which
issued it for the certified true copy of the
original and the triplicate to be made on the
basis of the export documents in their
possession bearing the endorsement of the
words “CERTIFIED TRUE COPY” in Box 12. This
copy shall bear the date of the original
Certificate of Origin (Form E). The certified true
copy of a Certificate of Origin (Form E) shall be
issued no later than one (1) year from the date
of issuance of the original Certificate of Origin
(Form E) and on condition that the exporter
provides to the relevant Issuing Authorities the
triplicate copy or any proof on the issuance of
the original Certificate of Origin (Form E).
PRESENTATION
Rule 14
The original copy of the Certificate of Origin
(Form E) shall be submitted to the Customs

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน๓
(อี) กระบวนการตรวจสอบในกฎขอ ๑๘ จะตองบังคับ
ใช กั บ เอ็ ม ซี ด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หน ว ยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจจะรองขอให
ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรกและและประเทศภาคี
ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก
ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า
(ฟอรม อี) และเอ็มซีตามลําดับ เชน ผูสงออกรายแรก
ผูสงออกรายสุดทาย หมายเลขอางอิง รายละเอียด
ของสินคา ประเทศกําเนิด และทาตรวจปลอยสินคา
ภายในสามสิบ (๓๐) วันนับจากวันที่ไดรับคํารองขอ
แลวแตกรณี
กฎขอ ๑๓
ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ถูกลักขโมย
สู ญ หาย หรื อ ถู ก ทํ า ลาย ผู ส ง ออกอาจยื่ น คํ า ขอต อ
หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจในการออกหนั ง สื อ รั บ รองที่ อ อก
หนั งสื อดั งกล าว เพื่อให รั บ รองความถูกตองของสํ าเนา
ตนฉบับและสําเนาฉบับที่สอง โดยตรวจสอบกับเอกสาร
สงออกที่อยูในความครอบครองและใหประทับคํารับรองวา
“CERTIFIED TRUE COPY” ในชองที่ ๑๒ สําเนาจะตอง
มีวันที่ที่ออกหนังสือรับรองตนฉบับ (ฟอรม อี) การรับรอง
ความถูกต องของสํ าเนาหนั งสื อรั บ รองถิ่น กําเนิ ด สิ น คา
(ฟอรม อี) ใหกระทําไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตนฉบับ (ฟอรม อี)
และกําหนดเงื่อนไขวาผูสงออกจะตองแสดงสําเนาฉบับ
ที่สองหรือการพิสู จนอื่น ใดวามีการออกต นฉบับ หนังสื อ
รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) ต อ หน ว ยงานออก
หนังสือรับรองที่เกี่ยวของ
การยื่นเรื่อง
กฎขอ ๑๔
ใหยื่นตนฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
ตอหนวยงานศุลกากร ณ เวลาที่นําเขาสําหรับสินคาที่จะ
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Authority at the time of lodging the import
entry for the products concerned claiming for
preferential treatment in accordance with the
domestic laws, regulations and administrative
rules of the importing Party.
Rule 15
The Certificate of Origin (Form E) shall remain
valid and must be submitted to the Customs
Authority of the importing Party within one (1)
year from the date of its issuance by the Issuing
Authority of the exporting Party.
Rule 16
In the case of consignments of products
originating in the exporting Party and not
exceeding US$ 200.00 FOB, the production of a
Certificate of Origin (Form E) shall be waived
and the use of simplified declaration by the
exporter that the products in question have
originated in the exporting Party shall be
accepted. Products sent through the post not
exceeding US$200.00 FOB shall also be similarly
treated.
Rule 17
(a) Where the ACFTA origin of the product is not
in doubt, unsubstantial discrepancies, such as
tariff classification differences between the
statements made in the Certificate of Origin
(Form E) and those made in the documents
submitted to the Customs Authority of the
importing Party for the purpose of carrying
out the formalities for importing the products
shall not ipso-facto invalidate the Certificate
of Origin (Form E), if it does in fact
correspond to the products submitted.
(b) In cases where the exporting Party and
importing Party have unsubstantial

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ขอรับสิทธิพิเศษฯ โดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของฝ า ยบริ ห ารภายในประเทศของ
ประเทศภาคีผูนําเขา
กฎขอ ๑๕
หนั ง สื อรั บ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น คา (ฟอร ม อี) จะต องยั ง มี
ผลใชบังคับอยูและจะตองยื่นตอหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศผูนําเขาภายในหนึ่ง (๑) ปนับจากวันที่ออกโดย
หนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
ของประเทศภาคีผูสงออก
กฎขอ ๑๖
ในกรณี ที่ มี ก ารส ง สิ น ค า ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด ในประเทศภาคี
ผูสงออกซึ่งมีราคาเอฟ.โอ.บี.ไมเกิน ๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ
ให ย กเว น ไม ต อ งแสดงหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า
(ฟอรม อี) และใหผูสงออกรับรองดวยวิธีการไมยุงยากวา
สินคาดังกลาวมีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผูสงออก และให
ใชวิธีปฏิบัติทํานองเดียวกันนี้กับสินคาที่สงทางไปรษณียที่
มีราคาเอฟ.โอ.บี.ไมเกิน ๒๐๐ ดอลลารสหรัฐดวย

กฎขอ ๑๗
(เอ) ในกรณีไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับ
เขตการค า เสรี อ าเซี ย น-จี น ข อ แตกต า งที่ ไ ม ใ ช
สาระสําคัญ เชน การสําแดงพิกัดศุลกากรแตกตางกัน
ระหวางหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) กับ
เอกสารตางๆ ที่ยื่นตอหนวยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผูนําเขาเพื่อพิธีการนําเขา กรณีเชนนี้จะไมมีผล
ทํา ให ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า ฉบั บ ดั ง กล า ว
เสียสิทธิไป ถาหากขอเท็จจริงสอดคลองถูกตองตรง
กับสินคาที่นําเขา
(บี) ในกรณี ที่ ป ระเทศภาคี ผู ส ง ออกและประเทศภาคี
ผูนําเขามีขอแตกตางที่ไมใชสาระสําคัญตามที่ระบุไว
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ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
discrepancies as indicated in paragraph (a),
ในวรรค (เอ) สินคาจะตองถูกปลอยโดยไมชักชาและ
the products shall be released without any
อยู ภ ายใต มาตรการทางบริห าร เช น การเรี ย กเก็บ
delay and subject to administrative
อากรศุลกากรในอัตราที่เรียกเก็บจริงในอัตราสูงกวา
measures, such as imposition of customs
หรือในจํานวนเทากับเงินประกัน เมื่อขอแตกตางนั้น
duties at the higher applied rate or its
ไดรับการแกไขแลวใหนําอัตราอากรภายใตเขตการคาเสรี
equivalent amount of deposit. Once the
อาเซียน-จีนที่ถูกตองมาใชและใหคืนอากรที่เรียกเก็บเกิน
discrepancies have been resolved, the
โดยให ส อดคล อ งกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บและ
correct ACFTA rate is to be applied and any
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของฝ า ยบริ ห ารภายในประเทศของ
overpaid duty shall be refunded, in
ประเทศภาคีผูนําเขา
accordance with the domestic laws,
regulations and administrative rules of the
importing Party.
(c) For multiple items declared under the same (ซี) สํ า หรั บ สิ น ค า หลายรายการที่ สํ า แดงไว ใ นหนั ง สื อ
Certificate of Origin (Form E), a problem
รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) ฉบั บ เดี ย วกั น
encountered with one of the items listed
ปญหาที่เกิดขึ้นกับรายการหนึ่งรายการใดที่ไดระบุไว
shall not affect or delay the granting of
จะไมทําใหการใช สิทธิ พิเศษฯ และการตรวจปลอย
preferential treatment and customs
ทางศุลกากรของรายการที่เหลือซึ่งระบุไวในหนังสือ
clearance of the remaining items listed in the
รั บ รองถิ่น กําเนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี) ถูกกระทบหรื อ
Certificate of Origin (Form E). Rule 18(a)(ii)
ทําใหลาชา กฎขอ ๑๘(เอ)(๒) อาจนํามาใชกับสินคา
may be applied to the problematic items.
ที่มีปญหา
Rule 18
กฎขอ ๑๘
(a) The Customs Authority of the importing Party (เอ) หนว ยงานศุลกากรของประเทศผู นําเขาอาจจะรอง
may request a retroactive check at random
ขอใหมีการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
and/or when it has reasonable doubt as to
ยอนหลังโดยการสุมและ/หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
the authenticity of the document or as to
เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต อ งแท จ ริ ง ของเอกสารหรื อ
the accuracy of the information regarding the
ถิ่นกําเนิดที่แทจริงของสินคาหรือบางสวนของสินคานั้น
true origin of the products in question or of
certain parts thereof.
(i) The request shall be made in writing,
(๑) คํารองขอใหตรวจสอบจะตองทําเปนลายลักษณอักษร
accompanied with a copy of the
พรอมกับ สําเนาหนังสื อรั บรองถิ่น กําเนิดสิ นคา
Certificate of Origin (Form E) and shall
(ฟอร ม อี ) ที่ เ กี่ ย วข อ งและจะต อ งระบุ เ หตุ ผ ล
specify the reasons and any additional
รวมทั้งขอมูล ที่ชี้ แนะไดถึงความไมถูกต องของ
information suggesting that the
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ฉบับนั้น
particulars given on the said Certificate of
ยกเวนกรณีการขอใหตรวจสอบยอนหลังโดยการสุม
Origin (Form E) may be inaccurate, unless
the retroactive check is requested on a
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ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
random basis.
(ii) The Customs Authority of the importing
(๒) หน ว ยงานศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู นํ า เข า
Party may suspend the granting of
จะระงับการใหสิทธิพิเศษฯ ในระหวางที่กําลังรอฟง
preferential treatment while awaiting the
ผลการตรวจสอบไว เ ป น การชั่ ว คราวกอ นก็ ไ ด
result of verification. However, it may
อย า งไรก็ ต าม หน ว ยงานศุ ล กากรอาจปล อ ย
release the products to the importer
สินคาใหแกผูนําเขาโดยอยูภายใตมาตรการทาง
subject to any administrative measures
บริหารใดตามที่เห็นวาจําเปน รวมถึงการเรียกเก็บ
deemed necessary, including imposition
อากรศุ ล กากรในอั ต ราที่ เ รี ย กเก็ บ สู ง กว า หรื อ
of customs duties at the higher applied
ในจํานวนเทากับเงินประกัน โดยที่สินคาดังกลาว
rate or equivalent amount of deposit,
จะต อ งไม ต กอยู ภ ายใต ก ารห า มนํ า เข า หรื อ
provided that they are not held to be
การจํ า กัด การนํ าเข า และต องไมมีความสงสั ย
subject to import prohibition or
เกี่ยวกับการฉอฉล
restriction and there is no suspicion of
fraud.
(iii) The Customs Authority or the Issuing
(๓) หน ว ยงานศุล กากรหรื อหน ว ยงานออกหนั งสื อ
Authorities of the exporting Party
รับรองของประเทศภาคีผูสงออกซึ่งไดรับคํารอง
receiving a request for retroactive check
ขอใหตรวจสอบยอนหลังตองตอบสนองคํารอง
shall respond to the request promptly
ขอในทันที และตอบไมชากวาเกาสิบ (๙๐) วัน
and reply not later than ninety (90) days
นับตั้งแตวันที่ไดรับคํารองขอ
after the receipt of the request.
(b) If the Customs Authority of the importing (บี) ในกรณีพิเ ศษ หากหนว ยงานศุล กากรของประเทศ
Party is not satisfied with the outcome of the
ภาคี ผู นํ า เข า ไม พ อใจผลการตรวจสอบย อ นหลั ง
retroactive check, it may, under exceptional
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู นําเขาอาจรองขอ
cases, request for verification visits to the
ใหมีการเยือนประเทศผูสงออกเพื่อพิสูจนยืนยัน
exporting Party.
(i) Prior to the conduct of a verification visit
(๑) กอนทีจ่ ะมีการดําเนินการเยือนประเทศผูสงออก
pursuant to the provisions herein, the
เพื่ อ พิ สู จ น ยื น ยั น ตามบทบั ญ ญั ติ นี้ หน ว ยงาน
Customs Authority of the importing Party
ศุ ล กากรของประเทศภาคี ผู นํ า เข า ต อ งแจ ง
shall notify the competent authority of
หนวยงานผูม ีอํานาจของประเทศภาคีผูสงออกถึง
the exporting Party with an aim to
วัตถุประสงคเพื่อตกลงรวมกันเกี่ยวกับ เงื่อนไข
mutually agree on the conditions and
และวิธีการในการเยือนเพื่อพิสูจนยืนยัน
means of the verification visit.
(ii) The verification visit shall be conducted
(๒) ให ดํ าเนิ น การเยื อนเพื่ อพิสู จ น ยื น ยั น ไมช ากว า
not later than sixty (60) days after receipt
หกสิบ (๖๐) วัน หลังจากไดรับการแจงภายใต
of the notification pursuant to subอนุวรรค (บี)(๑)
paragraph (b)(i).
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(c) The verification process, including the
retroactive check and verification visit, shall
be carried out and its results communicated
to the Customs Authority and/or the Issuing
Authorities of the exporting Party within a
maximum of one hundred and eighty (180)
days. While awaiting the results of the
verification visit, sub-paragraph (a)(ii) on the
suspension of preferential treatment shall
be applied.
(d) The preferential treatment may be denied
when the exporting Party fails to respond to
the request to the satisfaction of the
Customs Authority of the importing Party in
the course of a retroactive check or
verification process, as the case may be,
within the time frame for verification under
paragraphs (a), (b) and (c).
(e) Each Party shall maintain the confidentiality
of the information and documents provided
by the other Party in the course of
verification process. Such information and
documents shall not be used for other
purposes, including being used as evidence
in administrative and judicial proceedings,
without the explicit written permission of the
Party providing such information.
RECORD KEEPING REQUIREMENT
Rule 19
(a) The application for the Certificate of Origin
(Form E) and all documents related to such
application shall be retained by the Issuing
Authorities for not less than three (3) years
from the date of issuance.
(b) Information relating to the validity of the
Certificate of Origin (Form E) shall be

เอกสารแนบ ก

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(ซี) กระบวนการพิ สู จ น ยื น ยั น รวมถึ ง การตรวจสอบ
ย อ นหลั ง และการเยื อ นเพื่ อ พิ สู จ น ยื น ยั น จะต อ ง
กระทําใหเสร็จสมบูรณและใหแจงผลการตรวจสอบ
ไปยั ง หน ว ยงานศุ ล กากร และ/หรื อ หน ว ยงานที่ มี
อํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของ
ประเทศภาคีผูสงออกภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบ (๑๘๐) วัน ในขณะที่รอผลการเยือน
เพื่อ พิสู จ น ยื น ยั น ให ใช อนุ ว รรค (เอ)(๒) ในกรณี มี
การระงับการใหสิทธิพิเศษฯ
(ดี) สิทธิพิเศษฯ อาจไดรับการปฏิเสธ เมื่อประเทศภาคี
ผู ส ง ออกไม ส ามารถตอบสนองคํ า ร อ งขอของ
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจนเปนที่
พอใจ ในระหว า งการตรวจสอบย อ นหลั ง หรื อ
กระบวนการการพิสูจนยื นยัน ตามแตกรณี ภายใน
กรอบระยะเวลาสํ า หรั บ การพิ สู จ น ยื น ยั น ภายใต
วรรค (เอ) (บี) และ (ซี)
(อี) ประเทศภาคีแตละฝายตองรักษาความลับของขอมูล
และเอกสารซึ่ งประเทศภาคี อื่น ได ใ ห ไ ว ใ นระหว า ง
กระบวนการพิสูจนยืนยัน ขอมูลและเอกสารดังกลาว
ตองไมถูกใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น รวมถึงการถูกใชเพื่อ
เป นหลั กฐานในกระบวนการทางบริ หารและตุ ลาการ
โดยปราศจากการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนของประเทศภาคีซึ่งใหขอมูลดังกลาว
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเก็บบันทึก
กฎขอ ๑๙
(เอ) หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจในการออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า จะต อ งเก็ บ รั ก ษาคํ า ขอให อ อก
หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) และ
เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดไวเปนเวลาไมนอยกวาสาม
(๓) ป นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
(บี) ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความถูกตองสมบูรณของ
หนั ง สื อรั บ รองถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) จะต อ ง
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furnished upon request by the importing
Party.
(c) Any information communicated between the
Parties concerned shall be treated as
confidential and shall be used for the
validation of the Certificate of Origin (Form E)
purposes only.
(d) For the purposes of the verification
process/retroactive check pursuant to Rule
18 the producer and/or exporter applying for
the issuance of a Certificate of Origin (Form E)
shall, subject to the domestic laws,
regulations and administrative rules of the
exporting Party, keep its supporting records
for application for not less than three (3)
years from the date of issuance of the
Certificate of Origin (Form E).
SPECIAL CASES
Rule 20
When the destination of the products exported
to a specified Party is changed, before or after
their arrival in the Party, the following rules
shall be observed:
(a) If the products have already been submitted
to the Customs Authority in the specified
importing Party, the Certificate of Origin
(Form E) shall, by a written application of the
importer, be endorsed to address the
situation. The original shall be kept by the
Customs Authority and the photocopy of the
Certificate of Origin (Form E) shall be
provided to the importer.
(b) If the changing of destination occurs during
transportation to the importing Party as
specified in the Certificate of Origin (Form E),
the exporter shall apply in writing,

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
จัดสงใหแกประเทศภาคีผูนําเขาตามที่ไดรับการรองขอ

(ซี) ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ใ ช ติ ด ต อ ระหว า งประเทศภาคี
ที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งรั ก ษาไว เ ป น ความลั บ และ
จะนํ ามาใช ได เฉพาะเพื่ อจุ ดประสงค ของการพิ สู จน
ค ว า ม ถู ก ต อ ง ส ม บู ร ณ ข อ ง ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง
ถิ่นกําเนิดสินคาเทานั้น
(ดี) เพื่อวัตถุประสงคของกระบวนการตรวจพิสูจนยืนยัน
หรื อ การตรวจสอบย อ นหลั งตามกฎขอ ๑๘ ผู ผ ลิ ต
และ/หรื อ ผู ส ง ออกซึ่ ง ได ยื่ น ขอหนั ง สื อ รั บ รอง
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) จะต อ งเก็ บ บั น ทึ ก
สนับสนุนสําหรับการยื่นขอหนังสือของตนไมนอยกวา
สาม (๓) ปนับตั้งแตวันออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และคําวินิจฉัย
ของฝ า ยบริ ห ารภายในประเทศของประเทศภาคี
ผูสงออก
กรณีพิเศษ
กฎขอ ๒๐
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจุ ด หมายปลายทางของสิ น ค า
ที่ส งออกจากที่ได ระบุ ไวเ ดิ ม กอนหรื อหลังจากที่สิ น คา
ดั ง กล า วได ม าถึ ง ประเทศภาคี ผู นํ า เข า ให ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(เอ) หากไดส งสิ น คาดั งกลาวแกหน ว ยงานศุล กากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขาที่กําหนดไวแลว ใหหนวยงาน
ศุลกากรดั งกลาวยอมรับผลของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ดั ง กล า ว ให ห น ว ยงานศุ ล กากรเก็ บ ต น ฉบั บ และ
สงสําเนาหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิน คา (ฟอรม อี)
คืนแกผูนําเขาเมื่อมีคําขอเปนหนังสือโดยผูนําเขา

(บี) หากการเปลี่ ย นแปลงจุ ด หมายปลายทางดั ง กล า ว
เกิ ด ขึ้ น ในระหว า งการขนส ง ไปยั ง ประเทศภาคี
ผูนําเขาตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(ฟอรม อี) ใหผูสงออกทําคําขอเปนหนังสือพรอมกับ
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OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP)
FOR THE RULES OF ORIGIN OF
THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
accompanied with the issued Certificate of
Origin (Form E), for the new issuance of the
Certificate of Origin (Form E).
Rule 21
For the purpose of implementing Rule 8(c) of
the Rules of Origin for the ACFTA, where
transportation is effected through the territory
of one or more non-ACFTA Parties, the following
shall be submitted to the Customs Authority of
the importing Party:
(a) A through Bill of Lading issued in the
exporting Party;

เอกสารแนบ ก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
แนบหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี )
เพื่อใหออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหม

กฎขอ ๒๑
เพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติใหเกิดผลตามกฎขอ ๘(ซี)
ของกฎว าด ว ยถิ่น กําเนิ ด สิ นคาอาเซีย น-จี น ในกรณีที่มี
การขนส งสิ น คาผ านอาณาเขตของกลุ มประเทศที่ไมใช
ภาคีของเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ตั้งแตหนึ่งประเทศขึ้นไป
ผู นํ า เข า จะต อ งนํ า เอกสารต อ ไปนี้ ม ายื่ น แสดงต อ
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา
(เอ) ใบตราส ง ออกสิ น ค า ชนิ ด ส ง ผ า นประเทศอื่ น
(Through Bill of Lading) ซึ่งออกโดยประเทศ
ภาคีผูสงออก
(b) A Certificate of Origin (Form E) issued by the (บี) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ที่ออกให
relevant Issuing Authorities of the exporting
โดยหนวยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
Party;
ที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูสงออก
(c) A copy of the original commercial invoice in (ซี) สําเนาของบัญชีราคาสินคาของสินคานั้น และ
respect of the product; and
(d) Supporting documents in evidence that the (ดี) เอกสารประกอบอื่ น ๆ เป น หลั ก ฐานสนั บ สนุ น ว า
requirements of Rule 8(c) sub-paragraphs
ไดปฏิบัติถูกตองตามขอ ๘(ซี) วรรค(๑) (๒) และ (๓)
(i),(ii) and (iii) of the Rules of Origin for the
ของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาอาเซียน-จีน
ACFTA are being complied with.
Rule 22
กฎขอ ๒๒
(a) Products sent from an exporting Party for (เอ) สิน คาที่ส งจากประเทศภาคีผู ส งออกเพื่อใช ในงาน
exhibition in another Party and sold during or
แสดงสิ น ค า ประเทศภาคี อื่ น และได ข ายไปใน
after the exhibition into a Party shall benefit
ระหวางหรือภายหลังจากงานแสดงสินคาไดสิ้นสุดลง
from the ASEAN-China preferential treatment
เพื่อนํามายังประเทศภาคีใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
on the condition that the products meet the
ศุล กากรอาเซี ย น-จี น ด ว ย ทั้ง นี้ ภายใต เ งื่อ นไขว า
requirements of the Rules of Origin for the
สินคาดังกลาวตองมีคุณสมบัติถูกตองตามขอกําหนด
ACFTA provided it is shown to the
ของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาอาเซียน-จีน และตอง
satisfaction of the Customs Authority of the
แสดงให เ ป น ที่ พ อใจของหน ว ยงานศุ ล กากรใน
importing Party that:
ประเทศภาคีผูนําเขาวา
(i) an exporter has dispatched those
(๑) ผูสงออกไดสงสินคาเหลานั้นจากอาณาเขตของ
products from the territory of the
ประเทศภาคี ผู ส งออกไปยั งประเทศภาคี ห นึ่ ง
exporting Party to another Party where
ที่ จั ด งานแสดงสิ น ค า และได ตั้ ง แสดงในงาน
the exhibition is held and has exhibited
ดังกลาว
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OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
FOR THE RULES OF ORIGIN OF
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
them there;
(ii) the exporter has sold the products or
(๒) ผู ส ง ออกได ข ายหรื อ โอนสิ น ค า นั้ น ให แ ก
transferred them to a consignee in the
ผูรับสินคาในประเทศภาคีผูนําเขา และ
importing Party; and
(iii) the products have been consigned during
(๓) สินคานั้นไดสงมอบไปยั งประเทศภาคีผูนําเขา
the exhibition or immediately thereafter
ระหว างงานแสดงสิ น คาหรือในทัน ทีภ ายหลั ง
to the importing Party in the state in
จากงานไดสิ้นสุดลงในสภาพเดียวกับเมื่อตอน
which they were sent for exhibition.
ถูกสงไปเพื่อใชในงานแสดงสินคา
(b) For purposes of implementing the above (บี) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตาม
provisions, the Certificate of Origin (Form E)
บทบั ญ ญั ติ ข า งต น ผู นํ า เขา ต อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รอง
must be submitted to the Customs Authority
ถิ่นกําเนิดสิ นคา (ฟอรม อี) ตอหน วยงานศุลกากร
of the importing Party. The name and
ของประเทศภาคี ผู นํ า เข า โดยต อ งระบุ ชื่ อ และ
address of the exhibition must be indicated,
สถานที่ จั ด งานแสดงสิ น ค า ด ว ย และเพื่ อ เป น
a certificate issued by the Issuing Authorities
หลักฐานในการพิสูจนลักษณะสินคาและสภาพของ
of the Party where the exhibition took place
สิ น ค า ที่ เ ป น อยู ใ นขณะที่ แ สดงในงานแสดงสิ น ค า
together with supporting documents
อาจต อ งนํ าหนั งสื อรั บ รองที่ ออกให โ ดยหน ว ยงาน
prescribed in Rule 21(d) may be required.
ราชการที่เกี่ยวของของประเทศที่จัดงานแสดงสินคา
และเอกส ารประกอบอื่ น ๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
กฎขอ ๒๑(ดี) แนบประกอบการพิจารณาดวย
(c) Paragraph (a) shall apply to any trade, (ซี) ให นํ าความในวรรค (เอ) มาใช บังคับกับ งานแสดง
agricultural or crafts exhibition, fair or similar
สินคา งานแสดงดานการเกษตรกรรมหรือหัตถกรรม
show or display in shops or business
หรื องานแสดงอื่นใดที่คลายคลึ งกัน ที่จั ด ให มีขึ้น ใน
premises with the view to the sale of foreign
ร า น จํ า ห น า ย สิ น ค า ห รื อ ธุ ร กิ จ ส ถ า น โ ด ย มี
products and where the products remain
จุดมุงหมายเพื่อจําหนายสินคาของตางประเทศและ
under customs control during the exhibition.
สินคานั้นอยูในการควบคุมของศุลกากรในระหวาง
การแสดง
Rule 23
กฎขอ ๒๓
The Customs Authority of the importing Party ให ห น ว ยงานศุล กากรของประเทศภาคีผู นํ าเขายอมรั บ
shall accept a Certificate of Origin (Form E) in หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค า (ฟอร ม อี ) ในกรณี ที่ มี
cases where the sales invoice is issued either by การออกบัญชีราคาสินคาไมวาจะออกโดยบริษัทซึ่งตั้งอยู
a company located in a third country or by an ในประเทศที่สามหรือโดยผูสงออกภายใตเขตการคาเสรี
ACFTA exporter for the account of the said อาเซียน-จี นที่กระทําการเพื่อบริ ษัทดั งกล าว โดยสินคา
company, provided that the product meets the ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
requirements of the Rules of Origin for the สําหรั บ เขตการคาเสรี อาเซีย น-จี น ควรระบุ เ ลขที่บั ญชี
ACFTA. The third party invoice number should ราคาสินคาของประเทศที่สามในชองที่ ๑๐ ของหนังสือรับรอง
be indicated in Box 10 of the Certificate of ถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี) ผูสงออกและผูรับมอบสินคา
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FOR THE RULES OF ORIGIN OF
THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
Origin (Form E), the exporter and consignee
must be located in the Parties and the copy of
the third party invoice shall be attached to the
Certificate of Origin (Form E) when presenting to
the Customs Authority of the importing Party.
ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS
Rule 24
(a) When it is suspected that fraudulent acts in
connection with the Certificate of Origin
(Form E) have been committed, the
Government authorities concerned shall cooperate in the action to be taken in the
territory of the respective Party against the
persons involved.
(b) Each Party shall be responsible for providing
legal sanctions for fraudulent acts related to
the Certificate of Origin (Form E) in
accordance with its domestic laws,
regulations and administrative rules.
Rule 25
In the case of a dispute concerning origin
determination, classification or products or
other matters, the Government authorities
concerned in the importing and exporting
Parties shall consult each other with a view to
resolving the dispute, and the result shall be
reported to the other Parties for information.

เอกสารแนบ ก

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
ของความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
ต องมีที่ตั้ งในกลุ มประเทศภาคีและให แ นบสํ าเนาบั ญ ชี
ราคาสินคาของประเทศภาคีที่สามไปพรอมกับหนังสือรับรอง
ถิ่น กํ าเนิ ด สิ น คา (ฟอร ม อี ) ในขณะที่ ยื่ น ต อ หน ว ยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา
การดําเนินการเพื่อตอบโตการกระทําที่เปนการฉอฉล
กฎขอ ๒๔
(เอ) เมื่อมี ขอสงสั ย ว าได มีการกระทําอั น เป น การฉอฉล
ที่เกี่ยวของกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
เกิดขึ้น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกัน
ในการดําเนินการตอผูที่มีสวนรวมในการกระทํานั้น
ภายในประเทศของตน
(บี) ประเทศภาคีแตละประเทศจะตองกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายต อ การกระทํ า อั น เป น การฉ อ ฉล
ที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม อี)
โดยให ส อดคล อ งกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
คําวินิจฉัยของฝายบริหารภายในประเทศของตน
กฎขอ ๒๕
ในกรณีที่เกิดการโตแยงเกี่ยวกับการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคา
การจํ า แนกประเภทพิ กั ด ของสิ น ค า หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของทั้งในกลุมประเทศภาคีผูนําเขา
และสงออกจะตองปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพื่อหาทาง
แก ไ ขข อ โต แ ย ง และต อ งแจ ง ผลของการโต แ ย ง ให
กลุมประเทศภาคีอื่นทราบดวย

เอกสารแนบ ข
กฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules)
คํานํา
เพื่อวัตถุประสงคของกฎขอ 6 เกณฑเฉพาะรายสินคา (Product Specific Criteria) ของ กฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) ซึ่งไดกําหนดไวใน ภาคผนวก 3 ของ
ความตกลงการคาสินคาภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสมาคมประชาชาติ
แห งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ง เป น ไปตามกฎเฉพาะรายสิ น ค า
(Product Specific Rules) ที่ไดกําหนดไวนี้ถือไดวาเปน ผลิต ภัณฑที่ไดผานการแปรสภาพอยางเพีย งพอ
(Sufficient Transformation) และดังนั้นใหถือวาผลิตภัณฑนั้นไดถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีสมาชิกซึ่งการแปรสภาพ
ดังกลาวไดเกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศภาคีสมาชิกนั้น
ถิ่นกําเนิดของผลิตภัณฑตองเปนของประเทศภาคีสมาชิกที่ซึ่งผลิตภัณฑนั้นไดแปรสภาพอยางเพียงพอ
ในขั้นสุดทายในอาณาเขตของประเทศนั้น ในกรณีที่การผลิตเกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศภาคีสมาชิกตั้งแต
สองประเทศภาคีสมาชิกขึ้นไป ถิ่นกําเนิดของผลิตภัณฑตองเปนของประเทศภาคีสมาชิกที่ซึ่งผลิตภัณฑนั้น
ไดแปรสภาพอยางเพียงพอในขั้นสุดทายในอาณาเขตของประเทศภาคีสมาชิกนั้น
เอ. กฎ/เกณฑเฉพาะ
เกณฑ เ ฉพาะรายสิ น ค าดั งต อไปนี้ เ ป น เพีย งเกณฑ เ ดี ย วเทานั้ น ที่ใ ช กําหนดถิ่น กําเนิ ด ของ
ผลิตภัณฑดังตอไปนี้ กรณีที่ใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Form E) สําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ ผูสงออก
สามารถใชเพียงเกณฑเฉพาะรายสินคาตามที่กําหนดไวขางลางนี้ไดเทานั้น
ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
๑
1517.90 - อื่นๆ
2

2105.00

3

5103.20

4

5103.30

5

5104.00

6

5105.31

7

5105.39

8

5105.40

9

7101.21

เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา

ผลิตจากไขมันหรือน้ํามันที่ทั้งหมดไดจากใน
ประเทศภาคีสมาชิก
CC
ไอศกรีมและน้ําแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได
จะมีโกโกหรือไมก็ตาม
ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขน
ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
ละเอียดของสัตว
ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
- เศษขนหยาบของสัตว
ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
กลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําดวย
ขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบ ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
ของสัตว
ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
- - ของแพะแคชเมียร
ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
- - อื่นๆ
ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
- ขนหยาบของสัตวที่สางหรือหวีแลว ไดมาจากแกะ ลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ
ที่เจริญเติบโตในประเทศภาคีสมาชิก
สินคาที่ทั้งหมดไดจากในอาณาเขตของ
- - ไมไดตกแตง

2

ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)

รายละเอียดของสินคา

เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
ประเทศภาคีสมาชิกผูสงออก

บี. กฎทางเลือก
เกณฑตอไปนี้จะใชเปนกฎทางเลือกคูกับกฎทั่วไปตามที่กําหนดไวในกฎขอ 4 ของกฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน กรณีที่ใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Form E) ผูสงออก
สามารถเลื อ กใช เ กณฑ ถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค า ตามที่ กํา หนดในกฎข อ 4 ของกฎว า ด ว ยถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค า ภายใต
เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน หรือกฎตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ดังนี้
1. เกณฑการเปลี่ยนพิกัด
ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
(HS 2012)
CC
10 1604.11 - - ปลาแซลมอน
CC
11 1604.12 - - ปลาเฮอรริง
CC
12 1604.13 - - ปลาซารดีน ปลาซารดิเนลลา และปลาบริสลิ่ง หรือ
ปลาสแปรต
CC
13 1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล
CC
14 1604.16 - - ปลาอังโชวี
CC
15 1604.17 - - ปลาไหล
CC
16 1604.19 - - อื่นๆ
CC
17 1604.20 - ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสียอื่นๆ
CTH
18 3006.10 - เอ็นเย็บแผล วัตถุใชเย็บแผลที่คลายกัน (รวมถึงดายที่ใช
หามและซับเลือด ซึ่งใชในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่
ผ า นการฆ า เชื้ อ แล ว และกาวเนื้ อ เยื่ อ สํ า หรั บ ป ด แผล
ในทางศัลยกรรมที่ผานการฆาเชื้อแลว แลมิแนเรียและ
แลมิแนเรียเต็นตที่ผานการฆาเชื้อแลว ของใชหามและ
ซั บ เลื อ ดซึ่ ง ใช ใ นทางศั ล ยกรรมหรื อ ทั น ตกรรมที่ ผ า น
การฆาเชื้อแลว รวมทั้งของที่ใชยึดติดซึ่งใชในทางศัลยกรรม
หรื อทัน ตกรรม ผานการฆาเชื้ อแล ว จะใช ห ามและ
ซับเลือดหรือไมก็ตาม
CTH
19 3916.10 - ของโพลิเมอรของเอทิลีน
CTH
20 3916.20 - ของโพลิเมอรของไวนิลคลอไรด
CTH
21 3916.90 - ของพลาสติกอื่นๆ
CTH
22 3917.10 - ไสเทียม (ปลอกไสกรอก) ทําดวยโปรตีนแข็ง หรือวัตถุ
จําพวกเซลลูโลส
CTH
23 3917.21 - - ทําดวยโพลิเมอรของเอทิลีน
CTH
24 3917.22 - - ทําดวยโพลิเมอรของโพรพิลีน
CTH
25 3917.23 - - ทําดวยโพลิเมอรของไวนิลคลอไรด

3

ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
(HS 2012)
CTH
26 3917.29 - - ทําดวยพลาสติกอื่นๆ
CTH
27 3917.31 - - หลอดหรื อทอและทอออน ที่ออนงอได มีความ
ตานทาน แรงดันต่ําสุด 27.6 เมกะปาสกาล
CTH
28 3917.32 - - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวัตถุอื่นอยูดวย ไมมี
อุปกรณติดตั้ง
CTH
29 3917.33 - - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวัตถุอื่นอยูดวย มี
อุปกรณติดตั้ง
CTH
30 3917.39 - - อื่นๆ
CTH
31 3917.40 - อุปกรณติดตั้ง
CTH
32 3919.10 - เปนมวน มีความกวางไมเกิน 20 เซนติเมตร
CTH
33 3919.90 - อื่นๆ
CTH
34 3920.10 - ทําดวยโพลิเมอรของเอทิลีน
CTH
35 3920.20 - ทําดวยโพลิเมอรของโพรพิลีน
CTH
36 3920.30 - ทําดวยโพลิเมอรของสไตรีน
CTH
37 3920.43 - - มีพลาสติไซเซอรไมนอยกวารอยละ 6 โดยน้ําหนัก
CTH
38 3920.49 - - อื่นๆ
CTH
39 3920.51 - - ทําดวยโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)
CTH
40 3920.59 - - อื่นๆ
CTH
41 3920.61 - - ทําดวยโพลิคารบอเนต
CTH
42 3920.62 - - ทําดวยโพลิ (เอทิลีนเทเรฟทาเลต)
CTH
43 3920.63 - - ทําดวยโพลิเอสเทอรที่ไมอิ่มตัว
CTH
44 3920.69 - - ทําดวยโพลิเอสเทอรอื่นๆ
CTH
45 3920.71 - - ทําดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส
CTH
46 3920.73 - - ทําดวยเซลลูโลสอะซีเทต
CTH
47 3920.79 - - ทําดวยอนุพันธอื่นๆ ของเซลลูโลส
CTH
48 3920.91 - - ทําดวยโพลิ (ไวนิลบิวทิรัล)
CTH
49 3920.92 - - ทําดวยโพลิอะไมด
CTH
50 3920.93 - - ทําดวยอะมิโนเรซิน
CTH
51 3920.94 - - ทําดวยฟโนลิกเรซิน
CTH
52 3920.99 - - ทําดวยพลาสติกอื่นๆ
CTH
53 3921.11 - - ทําดวยโพลิเมอรของสไตรีน
CTH
54 3921.12 - - ทําดวยโพลิเมอรของไวนิลคลอไรด
CTH
55 3921.13 - - ทําดวยโพลิยูรีเทน
CTH
56 3921.14 - - ทําดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส
CTH
57 3921.19 - - ทําดวยพลาสติกอื่นๆ
CTH
58 3921.90 - อื่นๆ
CTH
59 3922.10 - อางอาบน้ํา ที่อาบน้ําชนิดฝกบัว อางลางชาม อางลางหนา
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
(HS 2012)
CTH
60 3922.20 - ที่รองนั่งและฝาปดโถสวม
CTH
61 3922.90 - อื่นๆ
CTH
62 3925.10 - เรเซอรวัวร แท็งก แวต และภาชนะสําหรับบรรจุที่
คลายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร
CTH
63 3925.20 - ประตู หนาตาง และกรอบของของดังกลาว รวมทั้งธรณี
ประตู
CTH
64 3925.30 - บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมูลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน)
และของที่ คล า ยกั น รวมทั้ง ส ว นประกอบของของ
ดังกลาว
CTH
65 3925.90 - อื่นๆ
CTH
66 4103.90 - อื่นๆ
67 4201.00 เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสําหรับสัตวทุกชนิด (รวมถึง
CTH
สายโยง เชือกจูง สนับเขา ตะกรอสวมปาก ผารองอาน
กระเปาอานมา เสื้อสําหรับสุนัข และของที่คลายกัน) ทํา
ดวยวัตถุใดก็ตาม
CTH
68 4202.11 - - ดานนอกเปนหนังฟอกหรือหนังอัด
CTH
69 4202.12 - - ดานนอกเปนพลาสติกหรือวัตถุทอ
CTH
70 4202.19 - - อื่นๆ
CTH
71 4202.21 - - ดานนอกเปนหนังฟอกหรือหนังอัด
CTH
72 4202.22 - - ดานนอกเปนแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
CTH
73 4202.29 - - อื่นๆ
CTH
74 4202.31 - - ดานนอกเปนหนังฟอกหรือหนังอัด
CTH
75 4202.32 - - ดานนอกเปนแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
CTH
76 4202.39 - - อื่นๆ
CTH
77 4202.91 - - ดานนอกเปนหนังฟอกหรือหนังอัด
CTH
78 4202.92 - - ดานนอกเปนแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
CTH
79 4202.99 - - อื่นๆ
CTH
80 4203.10 - เครื่องแตงกาย
CTH
81 4203.21 - - ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชในการกีฬา
CTH
82 4203.29 - - อื่นๆ
CTH
83 4203.30 - เข็มขัดและสายสะพาย
CTH
84 4203.40 - ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายอื่นๆ
CTH
85 4205.00 ของอื่นๆ ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด
CTH
86 4206.00 ของทําดวยไสสัตว (นอกจากไสตัวไหม) กระพุงลําไสใหญ
ถุงกระเพาะ หรือทําดวยเอ็นสัตว
CTH
87 4301.10 - หนังมิงคทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หาง หรืออุงเทา
CTH
88 4301.30 - หนังลูกแกะชนิดตอไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)

รายละเอียดของสินคา
เปอรเซียน และลูกแกะ ที่คลายกัน ลูกแกะอินเดีย
จีน มองโกเลีย หรือธิเบต ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
- หนังเฟอรอื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
- หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสําหรับ
ใชประโยชนในกิจการหนังเฟอร
- - หนังมิงค
- - อื่นๆ
- หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ยังไมประกอบ
เขาดวยกัน
- หนังทั้งตัว และชิ้นหรือสวนตัดของหนังดังกลาว ที่
ประกอบเขาดวยกัน
- เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบ กับเครื่องแตงกาย
- อื่นๆ
เฟอรเทียมและของทําดวยเฟอรเทียม
- รองเทาที่มีโลหะปองกันหัวรองเทา ประกอบอยูดวย

89
90
91

4301.60
4301.80
4301.90

92
93
94

4302.11
4302.19
4302.20

95

4302.30

96
97
98
99

4303.10
4303.90
4304.00
6401.10

100

6401.92 - - หุมขอเทาแตไมหุมเขา

101

6401.99 - - อื่นๆ

102

6402.12 - - รองเทาสกี รองเทาสําหรับสกีแบบครอสคันทรีย และ
รองเทาสําหรับสโนวบอรด
6402.19 - - อื่นๆ

103
104
105

6402.20 - รองเทาที่มีสายคาดหรือสายรัดดานบน ประกอบเขากับ
พื้นรองเทาโดยวิธีสวมเขาดวยกัน
6402.91 - - หุมขอเทา

106

6402.99 - - อื่นๆ

107

6403.12 - - รองเทาสกี รองเทาสําหรับสกีแบบครอสคันทรีย และ
รองเทาสําหรับสโนวบอรด
6403.19 - - อื่นๆ

108
109

6403.20 - รองเทาที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยหนังฟอก และ
สวนบนของรองเทาประกอบดวยสายคาด ขามหลังเทา

เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา

CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)

รายละเอียดของสินคา

111

และหัวแมเทาที่ทําดวยหนังฟอก
6403.40 - รองเทาอื่นๆ ที่มีโลหะปองกันหัวรองเทา ประกอบอยู
ดวย
6403.51 - - หุมขอเทา

112

6403.59 - - อื่นๆ

113

6403.91 - - หุมขอเทา

114

6403.99 - - อื่นๆ

115

6404.11 - - รองเทา กีฬา รวมทั้ งรองเทาเทนนิ ส รองเท า
บาสเกตบอล รองเทายิม รองเทาสําหรับฝก และ
รองเทาที่คลายกัน
6404.19 - - อื่นๆ

110

116
117
118

6404.20 - รองเทาที่มีพื้นรองเทาดานนอกทําดวยหนังฟอก หรือ
หนังอัด
6405.10 - มีสวนบนของรองเทาทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด

119

6405.20 - มีสวนบนของรองเทาทําดวยวัตถุทอ

120

6405.90 - อื่นๆ

121

6406.10 - สวนบนของรองเทาและสวนประกอบ ของของดังกลาว
นอกจากชิ้นชวยแรง
6406.20 - พื้นรองเทาดานนอกและสนรองเทา ทําดวยยางหรือ
พลาสติก
6406.90 - อื่นๆ
7218.10 - อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
7218.91 - - ที่มีภ าคตั ด ขวางเป น รู ปสี่ เ หลี่ ย มผืน ผ า (นอกจาก
สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
7218.99 - - อื่นๆ
7221.00 ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปนมวน อยางไมเปน
ระเบียบ ทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม
7222.11 - - ที่มีภาคตัดขวางเปนวงกลม
7222.19 - - อื่นๆ

122
123
124
125
126
127
128
129

เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH ยกเวนมาจาก
ประเภท 6406
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
เกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
(HS 2012)
CTH
130 7222.20 - ทอนและเสน ไมไดทํามากไปกวาขึ้นรูปขณะเย็น หรือ
ตกแตง ขณะเย็น
CTH
131 7222.30 - ทอนและเสนอื่นๆ
CTH
132 7222.40 - มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตางๆ
2. เกณฑกระบวนการผลิตสําหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ
การดําเนินการหรือกระบวนการผลิตซึ่งใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิดสินคา จะไดถิ่นกําเนิดสินคา
เมื่อนํามาผลิตสินคาตามกระบวนการที่กําหนด1
(เอ) เสนใยและเสนดาย
เสนใยและดาย ตามรายการขางลาง ซึ่งผลิตโดยผานกระบวนการทําเสนใย (โพลิเมอรไรเซชั่น
โพลิคอนเดนเซชั่น และเอ็กทรูชั่น) การปน การตีเกลียว การปรับปรุงผิว
- ไหม
- ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว
- เสนใยฝาย
- เสนใยสิ่งทอจากพืช
- เสนใยยาวสังเคราะหหรือเสนใยยาวเทียม (เสนใยยาวประดิษฐ)
- เสนใยสั้นสังเคราะหหรือเสนใยสั้นเทียม (เสนใยสั้นประดิษฐ)
ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
133 5204.11
134 5204.19
135 5204.20
136 5205.11
137 5205.12

1

138

5205.13

139

5205.14

140
141
142

5205.15
5205.21
5205.22

รายละเอียดของสินคา
- - ที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก
- - อื่นๆ
- จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
- - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ (เกิน 14
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ (เกิน 43
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 52
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร)
- - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ (เกิน 14
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)

โดยสินคาจะไดรับการพิจารณาวาไดถิ่นกําเนิด หากวาสินคาดังกลาวผานกระบวนการหรือการดําเนินการที่ระบุไวในเอกสาร
แนบนี้
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
143 5205.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ (เกิน 43
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
144 5205.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 52
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
145 5205.26 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ (เกิน 80
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 94 เมตริกนัมเบอร)
146 5205.27 - - วัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ (เกิน 94
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 120 เมตริกนัมเบอร)
147 5205.28 - - วัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร)
148 5205.31 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (แตละเสนไมเกิน 14
เมตริกนัมเบอร)
149 5205.32 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
150 5205.33 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
151 5205.34 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ
(แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอรแตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
152 5205.35 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
153 5205.41 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (แตละเสนไมเกิน 14
เมตริกนัมเบอร)
154 5205.42 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
155 5205.43 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
156 5205.44 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ
(แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
157 5205.46 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ
(ดายเดี่ยวแตละเสน เกิน 80 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 94 เมตริกนัมเบอร)
158 5205.47 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ
(ดายเดี่ยวแตละเสนเกิน 94 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 120 เมตริกนัมเบอร)
159 5205.48 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ (ดายเดี่ยวแตละเสน เกิน
120 เมตริกนัมเบอร)
160 5206.11 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร)
161 5206.12 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ (เกิน 14
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
162 5206.13 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ (เกิน 43
เมตริกนัมเบอรแตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
163 5206.14 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 52
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
164 5206.15 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
165 5206.21 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร)
166 5206.22 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ (เกิน 14
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
167 5206.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ (เกิน 43
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
168 5206.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 52
เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
169 5206.25 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
170 5206.31 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (แตละเสนไมเกิน 14
เมตริกนัมเบอร)
171 5206.32 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 232.56
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
172 5206.33 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 192.31
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
173 5206.34 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
174 5206.35 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดได นอยกวา 125 เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
175 5206.41 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซขึ้นไป (แตละเสนไมเกิน 14
เมตริกนัมเบอร)
176 5206.42 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซแตไมนอยกวา 232.56
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร)
177 5206.43 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซแตไมนอยกวา 192.31
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร)
178 5206.44 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ แตไมนอยกวา 125
เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
179 5206.45 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)
180 5207.10 - ที่มีฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก
181 5207.90 - อื่นๆ
(บี) ผาผืน หรือพรม และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ รวมทั้ง เสนดายพิเศษ ทไวน คอรเดจ และโรปและ
เคเบิล และของอื่นๆ ที่ทําดวยของประเภทดังกลาว
ผลิตมาจาก
- โพลิเมอร (ผาไมทอ)
- เสนใย (ผาไมทอ)
- เสนดาย (ผาผืน)
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- ผาดิบหรือที่ไมไดฟอก (ผาที่ผานการปรับปรุงคุณภาพแลว)
ซึ่งผลิตภัณฑขางตนตองผานกระบวนการแปรสภาพอยางเพียงพออยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- การแปรรูปดวยวิธีนิดเดิลพันซ สปนบอนด หรือเคมิเคลบอนด
- การทอ หรือการถักแบบนิต
- การถักแบบโครเชต หรือการทําแวดดิ้ง หรือการทําเปนปุยแบบทัฟต
- การย อมสี หรื อการพิมพลาย และการปรั บปรุ งคุณภาพ หรื อการอาบซึม การเคลื อบ
การหุม หรือการอัดเปนชั้น
ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
182 5208.11
183 5208.12
184 5208.13
185 5208.19
186 5208.21
187 5208.22
188 5208.23
189 5208.29
190 5208.41
191 5208.42
192 5208.43
193 5208.49
194 5209.11
195 5209.12
196 5209.19
197 5209.21
198 5209.22
199 5209.29
200 5209.41
201 5209.42
202 5209.43
203 5209.49
204 5210.11
205 5210.19
206 5210.21
207 5210.29
208 5210.41
209 5210.49
210 5211.11

รายละเอียดของสินคา
------------------------------

ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร
ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
เดนิม
ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
ผาอื่นๆ
ทอลายขัด
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
211 5211.12
212 5211.19
213 5211.20
214 5211.41
215 5211.42
216 5211.43
217 5211.49
218 5212.11
219 5212.12
220 5212.14
221 5212.21
222 5212.22
223 5212.24
224 6001.10
225 6001.21
226 6001.22
227 6001.29
228 6002.40
229 6002.90
230 6003.10
231 6003.20
232 6003.30
233 6003.40
234 6003.90
235 6004.10
236 6004.90
237 6005.21
238 6005.22
239 6005.23
240 6005.24
241 6005.31
242 6005.32
243 6005.33
244 6005.41
245 6005.42
246 6005.43
247 6005.44

รายละเอียดของสินคา
- - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
- - ผาอื่นๆ
- ฟอกแลว
- - ทอลายขัด
- - เดนิม
- - ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
- - ผาอื่นๆ
- - ไมไดฟอก
- - ฟอกแลว
- - ทอดวยดายสีตางๆ
- - ไมไดฟอก
- - ฟอกแลว
- - ทอดวยดายสีตางๆ
- ผามีขนแบบ “ลองไพล”
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ที่มีดายยืดตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก แตไมมีดายยาง
- อื่นๆ
- ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- ทําดวยเสนใยเทียม
- อื่นๆ
- - ที่มีดายยืดไมเกินรอยละ 20 โดยน้ําหนัก
- อื่นๆ
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตางๆ
- - พิมพ
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตางๆ
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตางๆ
- - พิมพ

12

ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
248 6005.90
249 6006.10
250 6006.31
251 6006.32
252 6006.33
253 6006.34
254 6006.41
255 6006.42
256 6006.43
257 6006.44
258 6006.90

รายละเอียดของสินคา
- อื่นๆ
- ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตางๆ
- - พิมพ
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตางๆ
- - พิมพ
- อื่นๆ

(ซี) เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบเครื่องแตงกาย และของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลวอื่นๆ
การผลิตที่ผานกระบวนการตัดและประกอบชิ้นสวนเขาดวยกันใหเปนของครบสมบูรณ (สําหรับเครื่องแตงกาย
และเต็นท) และที่มีการปกหรือการตกแตงหรือการพิมพรวมอยูดวย (สําหรับของที่จัดทําขึ้น) จาก
- ผาดิบหรือที่ไมไดฟอก
- ผาที่ผานการปรับปรุงคุณภาพแลว
ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
259 6101.20
260 6101.30
261 6101.90
262 6102.10
263 6102.20
264 6102.30
265 6102.90
266 6103.10
267 6103.22
268 6103.23
269 6103.29
270 6103.31
271 6103.32
272 6103.33
273 6103.39
274 6103.41
275 6103.42

รายละเอียดของสินคา
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- สูท
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
276 6103.43
277 6103.49
278 6104.13
279 6104.19
280 6104.22
281 6104.23
282 6104.29
283 6104.31
284 6104.32
285 6104.33
286 6104.39
287 6104.41
288 6104.42
289 6104.43
290 6104.44
291 6104.49
292 6104.51
293 6104.52
294 6104.53
295 6104.59
296 6104.61
297 6104.62
298 6104.63
299 6104.69
300 6105.10
301 6105.20
302 6105.90
303 6106.10
304 6106.20
305 6106.90
306 6107.11
307 6107.12
308 6107.19
309 6107.21
310 6107.22
311 6107.29
312 6107.91

รายละเอียดของสินคา
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยเสนใยเทียม
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
313 6107.99
314 6108.11
315 6108.19
316 6108.21
317 6108.22
318 6108.29
319 6108.31
320 6108.32
321 6108.39
322 6108.91
323 6108.92
324 6108.99
325 6109.10
326 6109.90
327 6110.11
328 6110.12
329 6110.19
330 6110.20
331 6110.30
332 6110.90
333 6111.20
334 6111.30
335 6111.90
336 6112.11
337 6112.12
338 6112.19
339 6112.20
340 6112.31
341 6112.39
342 6112.41
343 6112.49
344 6113.00
345 6114.20
346 6114.30
347 6114.90
348 6115.10
349 6115.21

รายละเอียดของสินคา
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะ
- - ทําดวยขนแพะแคชเมียร
- - อื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ชุดสกี
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ชุดดําน้ํา (เว็ทสูท)
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ถุงนองชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เชน ถุงนองสําหรับชวยรักษาเสนเลือดขอด)
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห ที่วัดขนาดดายเดี่ยว แตละเสนไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
350 6115.22 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห ที่วัดขนาดดายเดี่ยว แตละเสนไดตั้งแต 67 เดซิเทกซ
ขึ้นไป
351 6115.29 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
352 6115.30 - ถุงเทาอื่นๆ สําหรับสตรีชนิดยาวถึงตนขา หรือยาวถึงเขาที่วัดขนาดดายเดี่ยวแตละเสน
ไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ
353 6115.94 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
354 6115.95 - - ทําดวยฝาย
355 6115.96 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
356 6115.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
357 6116.10 - ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุม ดวยพลาสติกหรือยาง
358 6116.91 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
359 6116.92 - - ทําดวยฝาย
360 6116.93 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
361 6116.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
362 6117.10 - ผาคลุมไหล ผาพันคอสี่เหลี่ยม ผาพันคอ ผาโปรงคลุมศีรษะ ผาคลุมหนา และของที่
คลายกัน
363 6117.80 - ของที่ใชประกอบอื่นๆ
364 6117.90 - สวนประกอบ
365 6201.11 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
366 6201.12 - - ทําดวยฝาย
367 6201.13 - - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
368 6201.19 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
369 6201.91 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
370 6201.92 - - ทําดวยฝาย
371 6201.93 - - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
372 6201.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
373 6202.11 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
374 6202.12 - - ทําดวยฝาย
375 6202.13 - - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
376 6202.19 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
377 6202.91 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
378 6202.92 - - ทําดวยฝาย
379 6202.93 - - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
380 6202.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
381 6203.11 - - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
382 6203.12 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
383 6203.19 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
384 6203.22
385 6203.23
386 6203.29
387 6203.31
388 6203.32
389 6203.33
390 6203.39
391 6203.41
392 6203.42
393 6203.43
394 6203.49
395 6204.11
396 6204.12
397 6204.13
398 6204.19
399 6204.21
400 6204.22
401 6204.23
402 6204.29
403 6204.31
404 6204.32
405 6204.33
406 6204.39
407 6204.41
408 6204.42
409 6204.43
410 6204.44
411 6204.49
412 6204.51
413 6204.52
414 6204.53
415 6204.59
416 6204.61
417 6204.62
418 6204.63
419 6204.69
420 6205.20

รายละเอียดของสินคา
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยเสนใยเทียม
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
421 6205.30
422 6205.90
423 6206.10
424 6206.20
425 6206.30
426 6206.40
427 6206.90
428 6207.11
429 6207.19
430 6207.21
431 6207.22
432 6207.29
433 6207.91
434 6207.99
435 6208.11
436 6208.19
437 6208.21
438 6208.22
439 6208.29
440 6208.91
441 6208.92
442 6208.99
443 6209.20
444 6209.30
445 6209.90
446 6210.10
447 6210.20
448 6210.30
449 6210.40
450 6210.50
451 6211.11
452 6211.12
453 6211.20
454 6211.32
455 6211.33
456 6211.39
457 6211.42

รายละเอียดของสินคา
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยไหมหรือเศษไหม
- ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยผาตามประเภท 56.02 หรือ 56.03
- เสื้อผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว ตามประเภทยอย 6201.11 ถึง 6201.19
- เสื้อผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว ตามประเภทยอย 6202.11 ถึง 6202.19
- เสื้อผาอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
- เสื้อผาอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
- - ของบุรุษหรือเด็กชาย
- - ของสตรีหรือเด็กหญิง
- ชุดสกี
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
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ลําดับ ประเภทยอย
(HS 2012)
458 6211.43
459 6211.49
460 6212.10
461 6212.20
462 6212.30
463 6212.90
464 6213.20
465 6213.90
466 6214.10
467 6214.20
468 6214.30
469 6214.40
470 6214.90
471 6215.10
472 6215.20
473 6215.90
474 6216.00
475 6217.10
476 6217.90
477 6301.10
478 6301.20
479
480

6301.30
6301.40

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

6301.90
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
6302.53
6302.59

รายละเอียดของสินคา
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- เครื่องยกทรง
- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอว และตะโพก
- คอรซีเลตต
- อื่นๆ
- ทําดวยฝาย
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยไหมหรือเศษไหม
- ทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว
- ทําดวยเสนใยสังเคราะห
- ทําดวยเสนใยเทียม
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ทําดวยไหมหรือเศษไหม
- ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
ถุงมือทุกชนิด
- ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
- สวนประกอบ
- ผาหมไฟฟา
- ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟา) และผาคลุมตัว ที่ใชในเวลาเดินทาง ทําดวยขนแกะ
หรือขนละเอียดของสัตว
- ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟา) และผาคลุมตัว ที่ใชในเวลาเดินทาง ทําดวยฝาย
- ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟา) และผาคลุมตัว ที่ใชในเวลาเดินทาง ทําดวยเสนใย
สังเคราะห
- ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางอื่นๆ
- ผาที่ใชกับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
- ผาที่ใชกับโตะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
- - ทําดวยฝาย
- - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
- - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
493 6302.60 - ผาที่ใชกับหองน้ําและหองครัว ทําดวยผาทอ แบบขนหนูหรือผาทอที่คลายกัน
ทําดวยฝาย
494 6302.91 - - ทําดวยฝาย
495 6302.93 - - ทําดวยเสนใยประดิษฐ
496 6302.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
497 6303.12 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
498 6303.19 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
499 6303.91 - - ทําดวยฝาย
500 6303.92 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
501 6303.99 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
502 6304.11 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
503 6304.19 - - อื่นๆ
504 6304.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
505 6304.92 - - ไมถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ทําดวยฝาย
506 6304.93 - - ไมถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ทําดวยเสนใยสังเคราะห
507 6304.99 - - ไมถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
508 6305.10 - ทําดวยปอกระเจาหรือเสนใยสิ่งทอที่ไดจาก เปลือกในของตนไมอื่นๆ ตามประเภท
53.03
509 6305.20 - ทําดวยฝาย
510 6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอรสําหรับใชบรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิลอินเตอรมีเดียตบัลกคอน
เทนเนอร)
511 6305.33 - - อื่นๆ ทําดวยแถบโพลิเอทิลีนหรือ แถบโพลิโพรพิลีนหรือที่คลายกัน
512 6305.39 - - อื่นๆ
513 6305.90 - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
514 6306.12 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
515 6306.19 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
516 6306.22 - - ทําดวยเสนใยสังเคราะห
517 6306.29 - - ทําดวยวัตถุทออื่นๆ
518 6306.30 - ใบเรือ
519 6306.40 - ที่นอนชนิดอัดลม
520 6306.90 - อื่นๆ
521 6307.10 - ผาเช็ดพื้น ผาเช็ดถวยชาม ผาปดฝุน และผาสําหรับทําความสะอาดที่คลายกัน
522 6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ
523 6307.90 - อื่นๆ
524 6308.00 ของเปนชุดที่ประกอบดวยผาทอและดาย จะมีอุปกรณประกอบหรือไมก็ตาม สําหรับ
จัดทําเปนพรมผืน เทเพสทรี ผาปก ที่ทําเปนผาปูโตะหรือผาเช็ดมือ หรือจัดทํา เปน
ของทําดวยสิ่งทอที่คลายกัน บรรจุภาชนะ เพื่อการขายปลีก
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ลําดับ ประเภทยอย
รายละเอียดของสินคา
(HS 2012)
525 6309.00 เสื้อผาที่ใชแลวและของอื่นๆ ที่ใชแลว
526 9619.00* ผาอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน และแนปคินไลเนอรสําหรับเด็กออน และ
ของที่คลายกันทําดวยวัตถุใดก็ตาม
* เกณฑถิ่นกําเนิดสินคาของประเภทยอย 9619.00 มีที่มาจากการปรับพิกัดศุลกากรในระบบฮาโมไนซฉบับป 2007
เปนฉบับป 2012

เอกสารแนบ ค

Original (Duplicate/Triplicate)
Reference No.
1. Products consigned from (Exporter's business name,

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

address, country)

PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

2. Products consigned to (Consignee's name, address,

FORM E

country)

Issued in ______________
(Country)
See Overleaf Notes

3. Means of transport and route (as far as known)

4. For Official Use

Departure date

Preferential Treatment Given

Vessel's name/Aircraft etc.

Preferential Treatment Not Given (Please
state reason/s)

Port of Discharge
..................................................................................
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Party
5. Item
number

6. Marks and
numbers on
packages

7. Number and type of
packages, description of
products (including quantity
where appropriate and HS
number of the importing
Party)

11. Declaration by the exporter

8. Origin criteria
(see Overleaf
Notes)

9. Gross
weight or
other quantity
and value
(FOB)

10. Number and
date of
invoices

12. Certification

The undersigned hereby declares that the above
details and statement are correct; that all the products
were produced in

It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the
exporter is correct.

.............................................................
(Country)
and that they comply with the origin requirements
specified for these products in the Rules of Origin
for the ACFTA for the products exported to

.............................................................
(Importing Country)

.............................................................
Place and date, signature of
authorised signatory
................................................................................
13
□ Issued Retroactively

□ Exhibition

Place and date, signature and stamp of

□ Movement Certificate

□ Third Party Invoicing

certifying authority

OVERLEAF NOTES
1.

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff:
BRUNEI DARUSSALAM
INDONESIA
MYANMAR
THAILAND

2.

3.

CAMBODIA
LAOS
PHILIPPINES
VIETNAM

CHINA
MALAYSIA
SINGAPORE

CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA Preferential Tariff are that products
sent to any Parties listed above:
(i)

must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;

(ii)

must comply with the consignment conditions that the products must be consigned directly from any ACFTA Party to the
importing Party but transport that involves passing through one or more intermediate non-ACFTA Parties, is also accepted
provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or
transportation requirements; and

(iii)

must comply with the origin criteria given in the next paragraph.

ORIGIN CRITERIA: For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that
either:
(i)

The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin for the ACFTA;

(ii)

Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 2 (b) of the Rules of Origin for the
ACFTA, products worked on and processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating
from non-ACFTA Parties or of undetermined origin used does not exceed 60% of the FOB value of the product produced or
obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;

(iii)

Products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 of the Rules of Origin for the ACFTA and which are
used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in another Party/Parties shall be considered
as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the
aggregate ACFTA content of the final product is not less than 40%; or

(iv)

Products which satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin for the ACFTA shall be
considered as products to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which
he claims that his products qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:
Circumstances of production or manufacture in the first country
named in Box 11 of this form
(a)

Products wholly produced in the country of exportation (see
paragraph 3 (i) above)

Insert in Box 8

“WO”

(b)

Products worked upon but not wholly produced in the exporting
Party which were produced in conformity with the provisions of
paragraph 3 (ii) above

Percentage of single country content,
example 40%

(c)

Products worked upon but not wholly produced in the exporting
Party which were produced in conformity with the provisions of
paragraph 3 (iii) above

Percentage of ACFTA cumulative
content, example 40%

(d)

Products satisfied the Product Specific Rules (PSR)

“PSR”

4.

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right.
This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5.

DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by
the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

6.

The Harmonised System number shall be that of the importing Party.

7.

The term “Exporter” in Box 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of MC the term “Exporter” also includes the
exporter in the intermediate Party,

8.

FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (  ) in the relevant boxes in column 4 whether or
not preferential treatment is accorded

9.

Movement Certificate: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of the Operational Certification Procedures,
“Movement Certificate” in Box 13 should be ticked (√). The name of original Issuing Authorities of the Party, date of the issuance
and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 13.

10.

THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Party Invoicing” in Box 13 shall be
ticked (√). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the
invoice shall be indicated in Box 7.

11. EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after
the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the
“Exhibitions” in Box 13 should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
12. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of
Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA.
The “Issued Retroactively” in Box 13 shall be ticked (√).

เอกสารแนบ ง
TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0301.93

ex0301.93

0301.99

ex0301.93
0301.99

0302.11

0302.11
ex0302.99

0302.13

0302.13
ex0302.99

0302.14

0302.14
ex0302.99

0302.19

0302.19
ex0302.99

0302.21

0302.21
ex0302.99

0302.22

0302.22
ex0302.99

0302.23

0302.23
ex0302.99

0302.24

0302.24
ex0302.99

0302.29

0302.29
ex0302.99

0302.31

0302.31
ex0302.99

0302.32

0302.32
ex0302.99

0302.33

0302.33
ex0302.99

0302.34

0302.34
ex0302.99

0302.35

0302.35
ex0302.99

0302.36

0302.36
ex0302.99

0302.39

0302.39
ex0302.99
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0302.41

0302.41
ex0302.99

0302.42

0302.42
ex0302.99

0302.43

0302.43
ex0302.99

0302.44

0302.44
ex0302.99

0302.45

0302.45
ex0302.99

0302.46

0302.46
ex0302.99

0302.47

0302.47
ex0302.99

0302.51

0302.51
ex0302.99

0302.52

0302.52
ex0302.99

0302.53

0302.53
ex0302.99

0302.54

0302.54
ex0302.99

0302.55

0302.55
ex0302.99

0302.56

0302.56
ex0302.99

0302.59

0302.59
ex0302.99

0302.71

0302.71
ex0302.99

0302.72

0302.72
ex0302.99

0302.73

ex0302.73
ex0302.99

0302.74

0302.74
ex0302.99
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0302.79

0302.79
ex0302.99

0302.81

0302.81
0302.92
ex0302.99

0302.82

0302.82
ex0302.99

0302.83

0302.83
ex0302.99

0302.84

0302.84
ex0302.99

0302.85

0302.85
ex0302.99

0302.89

0302.49
ex0302.73
0302.89
ex0302.99

0302.90

0302.91

0303.11

0303.11
ex0303.99

0303.12

0303.12
ex0303.99

0303.13

0303.13
ex0303.99

0303.14

0303.14
ex0303.99

0303.19

0303.19
ex0303.99

0303.23

0303.23
ex0303.99

0303.24

0303.24
ex0303.99

0303.25

ex0303.25
ex0303.99

0303.26

0303.26
ex0303.99

0303.29

0303.29
ex0303.99
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0303.31

0303.31
ex0303.99

0303.32

0303.32
ex0303.99

0303.33

0303.33
ex0303.99

0303.34

0303.34
ex0303.99

0303.39

0303.39
ex0303.99

0303.41

0303.41
ex0303.99

0303.42

0303.42
ex0303.99

0303.43

0303.43
ex0303.99

0303.44

0303.44
ex0303.99

0303.45

0303.45
ex0303.99

0303.46

0303.46
ex0303.99

0303.49

0303.49
ex0303.99

0303.51

0303.51
ex0303.99

0303.53

0303.53
ex0303.99

0303.54

0303.54
ex0303.99

0303.55

0303.55
ex0303.99

0303.56

0303.56
ex0303.99

0303.57

0303.57
ex0303.99
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0303.63

0303.63
ex0303.99

0303.64

0303.64
ex0303.99

0303.65

0303.65
ex0303.99

0303.66

0303.66
ex0303.99

0303.67

0303.67
ex0303.99

0303.68

0303.68
ex0303.99

0303.69

0303.69
ex0303.99

0303.81

0303.81
0303.92
ex0303.99

0303.82

0303.82
ex0303.99

0303.83

0303.83
ex0303.99

0303.84

0303.84
ex0303.99

0303.89

ex0303.25
0303.59
ex0303.89
ex0303.99

0303.90

0303.91

0304.39

ex0304.39

0304.49

ex0304.39
0304.47
0304.48
0304.49

0304.51

ex0304.51

0304.59

ex0304.51
0304.56
0304.57
0304.59
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0304.69

ex0304.69

0304.89

ex0304.69
0304.88
0304.89

0304.93

ex0304.93

0304.99

ex0304.93
0304.96
0304.97
0304.99

0305.31

ex0305.31

0305.39

ex0305.31
0305.39

0305.44

ex0305.44

0305.49

ex0305.44
0305.49

0305.59

0305.52
0305.53
0305.54
0305.59

0305.64

ex0305.64

0305.69

ex0305.64
0305.69

0306.21

0306.31
0306.91

0306.22

0306.32
0306.92

0306.24

0306.33
0306.93

0306.25

0306.34
0306.94

0306.26

0306.35
ex0306.95

0306.27

0306.36
ex0306.95

0306.29

0306.39
0306.99
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0307.19

0307.12
0307.19

0307.29

0307.22
0307.29

0307.39

0307.32
0307.39

0307.41

ex0307.42

0307.49

ex0307.43
ex0307.49

0307.59

0307.52
0307.59

0307.79

0307.72
0307.79

0307.89

0307.83
0307.87

0307.91

ex0307.42
0307.82
0307.91

0307.99

ex0307.43
ex0307.49
0307.84
0307.88
0307.92
0307.99

0308.19

0308.12
0308.19

0308.29

0308.22
0308.29

0805.20

0805.21
0805.22
0805.29

1211.20

ex1211.20

1211.30

ex1211.30

1211.40

ex1211.40

1211.90

ex1211.50
ex1211.90
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

1302.19

1302.14
1302.19

1404.90

ex1211.30
ex1211.40
ex1211.50
ex1211.90
1404.90

1604.19

1604.18
1604.19

1605.54

ex1605.54

1605.59

ex1605.54
1605.59

2008.99

ex1211.20
ex1211.90
2008.99

2202.90

2202.91
2202.99

2204.29

2204.22
2204.29

2811.19

2811.12
2811.19

2812.10

2812.11
2812.12
2812.13
2812.14
2812.15
2812.16
2812.17
2812.19

2848.00

ex2853.90

2853.00

2853.10
ex2853.90

2903.89

2903.83
2903.89

2903.99

2903.93
2903.94
2903.99

2904.90

2904.31
2904.32
2904.33
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017
2904.34
2904.35
2904.36
2904.91
2904.99

2910.90

2910.50
2910.90

2914.69

2914.62
2914.69

2914.70

2914.71
2914.79

2918.19

2918.17
2918.19

2920.90

2920.21
2920.22
2920.23
2920.24
2920.29
2920.30
2920.90

2921.19

2921.12
2921.13
2921.14
2921.19

2922.13

2922.15
ex2922.19

2922.19

2922.16
2922.17
2922.18
ex2922.19

2923.90

2923.30
2923.40
2923.90

2924.29

2924.25
2924.29

2926.90

2926.40
2926.90

2930.50

ex2930.80

2930.90

2930.60
2930.70
ex2930.80
2930.90
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

2931.90

2931.31
2931.32
2931.33
2931.34
2931.35
2931.36
2931.37
2931.38
2931.39
2931.90

2932.19

2932.14
2932.19

2933.99

2933.92
2933.99

2935.00

2935.10
2935.20
2935.30
2935.40
2935.50
2935.90

2939.91

2939.71

2939.99

2939.79

Sous-positions applicables,
telles que les sous-positions des
n°s 29.33 et 29.34
/
Applicable subheadings, such
as subheadings of headings
29.33 and 29.34

2939.80

3002.10

3002.11
3002.12
3002.13
3002.14
3002.15
3002.19

3003.40

3003.41
3003.42
3003.43
3003.49

3003.90

3003.60
3003.90

3004.40

3004.41
3004.42
3004.43
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017
3004.49

3004.90

3004.60
3004.90

3103.10

3103.11
3103.19

3705.10

ex3705.00

3705.90

ex3705.00

3808.50

3808.52
ex3808.59

3808.91

ex3808.59
3808.61
3808.62
3808.69
3808.91

3808.92

ex3808.59
3808.92

3808.93

ex3808.59
3808.93

3808.94

ex3808.59
3808.94

3808.99

ex3808.59
3808.99

3812.30

3812.31
3812.39

3824.90

3824.84
3824.85
3824.86
3824.87
3824.88
3824.91
3824.99

3901.90

3901.40
3901.90

3907.60

3907.61
3907.69

3909.30

3909.31
3909.39

3926.90

3926.90
ex9620.00
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

4011.61

ex4011.70

4011.62

ex4011.80

4011.63

ex4011.80

4011.69

ex4011.90

4011.92

ex4011.70

4011.93

ex4011.80

4011.94

ex4011.80

4011.99

ex4011.90

4401.10

4401.11
4401.12

4401.39

4401.39
4401.40

4403.10

4403.11
4403.12

4403.20

4403.21
4403.22
4403.23
4403.24
4403.25
4403.26

4403.49

ex4403.49

4403.92

4403.93
4403.94

4403.99

ex4403.49
4403.95
4403.96
4403.97
4403.98
4403.99

4406.10

4406.11
4406.12

4406.90

4406.91
4406.92

4407.10

4407.11
4407.12
4407.19
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

4407.29

ex4407.29

4407.99

ex4407.29
4407.96
4407.97
4407.99

4408.39

ex4408.39

4408.90

ex4408.39
4408.90

4409.29

4409.22
4409.29

4412.31

ex4412.31

4412.32

ex4412.31
4412.33
4412.34

4418.71

ex4418.73
4418.74

4418.72

ex4418.73
4418.75

4418.79

ex4418.73
4418.79

4418.90

4418.91
4418.99

4419.00

4419.11
4419.12
4419.19
4419.90

4421.90

4421.91
4421.99
ex9620.00

4801.00

ex4801.00

4802.61

ex4801.00
4802.61

4802.62

ex4801.00
4802.62

5402.59

5402.53
5402.59

5402.69

5402.63
5402.69
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

5502.00

5502.10
5502.90

5506.90

5506.40
5506.90

5704.90

5704.20
5704.90

6005.31

ex6005.35
6005.36

6005.32

ex6005.35
6005.37

6005.33

ex6005.35
6005.38

6005.34

ex6005.35
6005.39

6304.91

6304.20
6304.91

6815.10

6815.10
ex9620.00

6907.10

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6907.90

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6908.10

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6908.90

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

7326.90

7326.90
ex9620.00
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

7616.99

7616.99
ex9620.00

8424.81

8424.41
8424.49
8424.82

8431.39

8431.39
ex9620.00

8432.30

8432.31
8432.39

8432.40

8432.41
8432.42

8456.10

8456.11
8456.12

8456.90

8456.40
8456.50
8456.90

8459.40

8459.41
8459.49

8460.11

ex8460.12

8460.19

ex8460.19

8460.21

ex8460.22
ex8460.23
ex8460.24

8460.29

ex8460.29

8460.90

ex8460.12
ex8460.19
ex8460.22
ex8460.23
ex8460.24
ex8460.29
8460.90

8465.91

ex8465.20
8465.91

8465.92

ex8465.20
8465.92

8465.93

ex8465.20
8465.93

8465.94

ex8465.20
8465.94
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

8465.95

ex8465.20
8465.95

8465.96

ex8465.20
8465.96

8465.99

ex8465.20
8465.99

8469.00

ex8472.90

8472.90

ex8472.90

8473.10

ex8473.40

8473.30

8473.30
ex9620.00

8473.40

ex8473.40

8473.50

ex8473.40
8473.50

8487.90

8487.90
ex9620.00

8522.90

8522.90
ex9620.00

8528.41

ex8528.42

8528.49

ex8528.42
8528.49

8528.51

ex8528.52

8528.59

ex8528.52
8528.59

8528.61

ex8528.62

8528.69

ex8528.62
8528.69

8529.90

8529.90
ex9620.00
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

8542.31

ex8542.31

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.31

8542.32

ex8542.32

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.32

8542.33

ex8542.33

Sous-positions applicables, en
particulier dans le Chapitre 85
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapter 85

ex8542.33

8542.39

ex8542.39

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.39

8543.70

8539.50
8543.70

8701.90

8701.91
8701.92
8701.93
8701.94
8701.95

8702.10

8702.10
ex8702.20

8702.90

ex8702.20
8702.30
8702.40
8702.90
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

8703.21

8703.21
ex8703.40
ex8703.60

8703.22

8703.22
ex8703.40
ex8703.60

8703.23

8703.23
ex8703.40
ex8703.60

8703.24

8703.24
ex8703.40
ex8703.60

8703.31

8703.31
ex8703.50
ex8703.70

8703.32

8703.32
ex8703.50
ex8703.70

8703.33

8703.33
ex8703.50
ex8703.70

8703.90

ex8703.40
ex8703.50
ex8703.60
ex8703.70
8703.80
8703.90

8711.90

8711.60
8711.90

9005.90

9005.90
ex9620.00

9006.10

ex9006.59

9006.59

ex9006.59

9006.91

9006.91
ex9620.00

9007.91

9007.91
ex9620.00

9015.90

9015.90
ex9620.00
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TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

9033.00

9033.00
ex9620.00

9209.99

9209.99
ex9620.00

9401.51

9401.52
9401.53

9403.81

9403.82
9403.83

9406.00

9406.10
9406.90

*

*

*
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TABLE II – ANNEX []
CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM
HS 2012

HS 2017

4403.49

ex4403.49

4403.99

ex4403.49
4403.99

4407.29

ex4407.29

4407.99

ex4407.29
4407.99

4408.39

ex4408.39

4408.90

ex4408.39
4408.90

4409.29

4409.22
4409.29

4412.31

ex4412.31

4412.32

ex4412.31
4412.32

4418.71

ex4418.73
4418.74

4418.72

ex4418.73
4418.75

4418.79

ex4418.73
4418.79

4418.90

4418.91
4418.99

4419.00

4419.11
4419.12
4419.19
4419.90

4421.90

4421.91
4421.99
ex9620.00

*

*

*

[] As it reads after the amendment by the Council Recommendation of 27 June 2014 only. The Annex to
Table II ("Table II - Annex") is valid from 1 January 2017 to 31 December 2017 for HS Contracting
Parties which are not able to implement the complementary amendments to Chapter 44 before
1 January 2018 (See the Introduction).
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