ภาคผนวก 2
กฎว่ าด้ วยถิน่ กําเนิดสิ นค้ าสําหรับเขตการค้ าเสรีอาเซียน-อินเดีย (เอไอเอฟทีเอ)
ในการพิจารณาถิ่นกําเนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการประติบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย ตามข้อ 4 แห่งความตกลงฉบับนี้ ให้ใช้กฎดังต่อไปนี้
กฎข้ อ 1
คํานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ คําว่า
(เอ) ซีไอเอฟ หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าที่ได้นาํ เข้ามาและรวมถึงค่าระวางบรรทุกและค่าประกันภัยจนถึง
ท่าเรื อหรื อสถานที่ที่มีการนําเข้า ณ ประเทศผูน้ าํ เข้า
(บี) เอฟโอบี หมายถึง มูลค่าของสิ นค้า ณ ท่าเรื อต้นทางตามที่ได้นิยามไว้ในวรรค 1 ของภาคผนวกเอ
(ซี) วัสดุ หมายถึง วัตถุดิบ ส่ วนผสม ส่ วนประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย และ/หรื อ สิ นค้าที่
ในทางกายภาพรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวสิ นค้าอื่นหรื อถูกใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่น
(ดี) ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ไ ด้ ถิ่ นกํา เนิ ด หมายถึ งผลิ ตภัณฑ์ที่ มีคุ ณสมบัติ ได้ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าตามบทบัญญัติ ของ
กฎข้อ 2
(อี) การผลิต หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่ งสิ นค้า รวมถึงการปลูก การทําเหมือง การเก็บเกี่ยว การเลี้ยง การ
เพาะพันธุ์ การสกัด การรวบรวม การเก็บ การจับ การประมง การดัก การล่า การผลิตในโรงงาน การ
ผลิต การผ่านกระบวนการ หรื อการประกอบสิ นค้า
(เอฟ) กฎเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ หมายถึง กฎที่กาํ หนดว่าวัสดุได้ผ่านกระบวนการจนมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทพิกดั ศุลกากร หรื อผ่านการดําเนิ นการผลิต หรื อผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง หรื อผ่าน
เกณฑ์วา่ ด้วยมูลค่าเพิ่ม หรื อเกณฑ์ใด ๆ เหล่านี้ร่วมกัน
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(จี) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มา/ผลิตหรื อทําขึ้นทั้งหมด แม้ว่าจะมีความประสงค์เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตอื่นในภายหลัง
(เอช) วัสดุ ที่เหมือนกันและใช้ ทดแทนกันได้ หมายถึ ง วัสดุ ชนิ ดเดี ยวกัน มี ลกั ษณะทางเทคนิ คและทาง
กายภาพเหมือนกัน และเมื่อวัสดุเหล่านั้นประกอบเข้าเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปแล้ว จะไม่สามารถแยกแยะ
ความแตกต่างกันได้เพื่อความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสิ นค้า
กฎข้ อ2
เกณฑ์ การได้ ถิ่นกําเนิด
เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ข องภาคผนวกนี้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ นํา เข้า โดยประเทศภาคี ที่ ถู ก ส่ ง มอบโดยตรงตาม
ความหมายของกฎข้อ 8 จะถือว่าได้ถิ่นกําเนิ ดและมีสิทธิที่จะได้รับการประติบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรหาก
ผลิตภัณฑ์น้ นั สอดคล้องกับข้อกําหนดการได้ถิ่นกําเนิดภายใต้ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(เอ) ผลิ ตภัณฑ์น้ ันได้มาทั้งหมดหรื อมี การผลิ ตขึ้ นทั้งหมดโดยใช้วตั ถุดิบในประเทศภาคี ผูส้ ่ งออกนั้น
ตามที่กาํ หนดและนิยามไว้ในกฎข้อ 3 หรื อ
(บี) ผลิตภัณฑ์น้ นั มิได้ผลิตขึ้นทั้งหมดหรื อได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก แต่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ต้องเข้าหลักเกณฑ์ภายใต้กฎข้อ 4 หรื อข้อ 5 หรื อข้อ 6
กฎข้ อ 3
ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีการผลิตทังหมดหรือทีไ่ ด้ มาทังหมดในประเทศภาคี
ภายใต้ความหมายของกฎข้อ 2 (เอ) ผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขึ้นทั้งหมดหรื อ
ได้มาทั้งหมด ในประเทศภาคี
(เอ) พืช1 และผลิตภัณฑ์จากพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในประเทศภาคีน้ นั
(บี) สัตว์มีชีวิต2 ที่เกิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศภาคีน้ นั

1

พืช ในที่น้ ีหมาย ถึงสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นพืชทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์จากป่ า ผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก พืชจําพวกสาหร่ าย เห็ดรา และพืชมีชีวติ
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(ซี) ผลิตภัณฑ์3 ที่ได้จากสัตว์มีชีวิตตามที่อา้ งถึงในอนุวรรค (บี)
(ดี) ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการล่า การดัก การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ การรวบรวมหรื อ การจับที่
กระทําในประเทศภาคีน้ นั
(อี) แร่ ธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่รวมอยูใ่ นอนุวรรค (เอ) ถึง (ดี) ที่สกัด หรื อได้มาจาก
ผืนดิน น่านนํ้า พื้นดินท้องทะเล หรื อใต้พ้นื ดินท้องทะเลของประเทศภาคีน้ นั
(เอฟ) ผลิ ตภัณฑ์ที่ ได้จากน่ านนํ้า พื้น ดิ นท้องทะเล หรื อใต้พ้ืนดิ น ท้องทะเล นอกน่ านนํ้าอาณาเขตของ
ประเทศภาคีน้ นั โดยมีเงื่อนไขว่า ประเทศภาคีน้ นั มีสิทธิ ในการใช้ประโยชน์จากน่านนํ้า พื้นดินท้อง
ทะเลและใต้พ้นื ดินท้องทะเลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ. 1982
(จี) ผลิตภัณฑ์ประมงทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงอื่นที่ได้มาจากทะเลหลวง โดยเรื อที่ได้จดทะเบียนกับ
ประเทศภาคีและมีสิทธิชกั ธงของประเทศภาคีน้ นั
(เอช) ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการแปรรู ปและ/หรื อทําบนเรื อโรงงานที่ได้จดทะเบียนกับประเทศภาคีและ
มีสิทธิชกั ธงของประเทศภาคีน้ นั เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จี)
(ไอ) ของที่รวบรวมได้ในประเทศภาคีน้ นั ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ต่อไปตามความมุ่งประสงค์เดิมของของนั้น
หรื อไม่สามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมหรื อซ่อมแซมได้ และเหมาะสําหรับการกําจัด หรื อการนํากลับมา
ใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัตถุดิบ หรื อการนํากลับมาใช้อีกเท่านั้น4 และ

2

สัตว์ ที่อา้ งถึงในวรรค (บี) และ (ซี) ครอบคลุมถึงสิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นสัตว์ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์น้ าํ จําพวกครัสตา

เซียน สัตว์น้ าํ จําพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลานและอินทรี ยท์ ี่มีชีวติ
3

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่ได้จากสัตว์มีชีวติ โดยไม่ได้ผา่ นกระบวนการ รวมทั้ง นม ไข่ นํ้าผึ้งธรรมชาติ ผม ขนสัตว์ อสุ จิ และมูลสัตว์

4

กรณี น้ ีให้รวมถึงของที่ใช้ไม่ได้และเศษทั้งหมดรวมทั้งเศษและของเสี ยที่เกิดจากการผลิตหรื อกระบวนการผลิตหรื อการบริ โภคในประเทศ
เดียวกัน เศษเครื่ องจักร หีบห่อใช้แล้ว และผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดที่ไม่อาจงานใช้ได้ตามความมุ่งประสงค์เดิมตามที่ได้ผลิตขึ้นและเหมาะเพียงเพื่อ
การกําจัด การนํากลับคืนมาซึ่ งวัตถุดิบเท่านั้น การผลิตหรื อกระบวนการดังกล่าวจะรวมถึงกระบวนการทุกชนิด ไม่เพียงแต่ดา้ นอุตสาหกรรม
หรื อเคมีเท่านั้นแต่รวมถึงการทําเหมือง เกษตรกรรม การก่อสร้าง การกลัน่ การเผา และการบําบัดสิ่ งปฏิกลู
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(เจ) ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรื อผลิตในประเทศภาคีน้ นั เฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) ถึง (ไอ)
ข้างต้น
กฎข้ อ 4
ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ม่ ได้ มีการผลิตทังหมดหรือทีไ่ ม่ ได้ มาทังหมดในประเทศภาคี
(เอ) เพื่อความมุ่งประสงค์ของกฎข้อ 2 (บี) ผลิตภัณฑ์จะถือว่าได้ถิ่นกําเนิด หาก
(หนึ่ง) ผลิตภัณฑ์น้ นั มีสดั ส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 35 ของมูลค่าเอฟ
โอบี และ
(สอง) วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดได้ผา่ นกระบวนการจนมีการเปลี่ยนประเภทพิกดั ศุลกากรอย่างน้อยใน
ระดับประเภทย่อย (ซีทีเอสเอช) ของระบบฮาร์โมไนซ์
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตขั้นสุ ดท้ายได้กระทําภายในอาณาเขตของประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
(บี) เพื่อความมุ่งประสงค์ของกฎข้อนี้ สู ตรการคํานวณ สัดส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอร้อยละ 35
ให้คาํ นวณตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 5
(หนึ่ง) วิธีการคํานวณทางตรง
ต้นทุนวัสดุใน เอ
ไอเอฟทีเอ

+

ค่าแรง
ทางตรง

+

ต้นทุนค่า
ดําเนินการผลิต
โดยตรง

+

ต้นทุนอื่นๆ

+

กําไร
x 100 % ≥ 35%

ราคาเอฟโอบี

5

กลุ่มประเทศภาคีจะได้รับความยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วธิ ีคาํ นวณสัดส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอ ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการคํานวณทางตรง
หรื อทางอ้อม โดยประเทศภาคีแต่ละฝ่ ายจะยึดมัน่ ที่จะใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียว เพื่อส่ งเสริ มความโปร่ งใส ความสมํ่าเสมอ และความ
แน่นอน หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณจะต้องแจ้งให้ประเทศภาคีอื่นทั้งหมดทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหก (6) เดือนก่อนการใช้วธิ ีการ
คํานวณใหม่ ซึ่ งเป็ นที่เข้าใจว่าการตรวจสอบสัดส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าจะใช้วธิ ีการคํานวณที่ใช้โดย
ประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
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(สอง) วิธีการคํานวณทางอ้อม
มูลค่านําเข้าของวัสดุ ส่ วนประกอบ หรื อ
ผลิตผลนอกเอไอเอฟทีเอ

+

มูลค่านําเข้าของวัสดุ ส่ วนประกอบ หรื อ
ผลิตผลที่ระบุถิ่นกําเนิดไม่ได้

ราคาเอฟโอบี

x 100 % ≤ 65%

(ซี) มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดจะเป็ น
(หนึ่ง) มูลค่าซีไอเอฟ ณ เวลานําเข้าซึ่งวัสดุ ส่ วนประกอบ หรื อผลิตผลดังกล่าว หรื อ
(สอง) ราคาที่ได้รับการยืนยันครั้ งแรกที่ชาํ ระสําหรั บ วัสดุ ส่ วนประกอบ หรื อผลิตผลที่ไม่อาจ
ระบุถิ่นกําเนิดได้ในอาณาเขตของประเทศภาคีที่การทํางานหรื อกระบวนการผลิตได้เกิดขึ้น
(ดี) วิธีการคํานวณสัดส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในภาคผนวก เอ
กฎข้ อ 5
กฎว่ าด้ วยถิน่ กําเนิดแบบสะสม
เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถิ่นกําเนิ ดตามที่กาํ หนดไว้ในกฎข้อ 2 และถูกใช้ในประเทศ
ภาคี ห นึ่ ง เพื่อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ของผลิ ตภัณ ฑ์อื่ น ซึ่ ง มี สิท ธิ ไ ด้รับ การประติ บ ัติ พิเ ศษทางภาษี ศุ ล กากรภายใต้
ความตกลงฉบับ นี้ จะถื อ ว่ า มี ถิ่ น กํา เนิ ด ในประเทศภาคี ที่ มี ก ารทํา ขึ้ น หรื อ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์อื่นนั้น
กฎข้ อ6
กฎเฉพาะรายผลิตภัณฑ์
แม้จะกําหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎข้อ 4 ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นเกณฑ์ตามกฎเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ จะถือว่ามีถิ่น
กําเนิ ดจากประเทศภาคีน้ นั เมื่อมีการทําขึ้นหรื อผ่านกระบวนการผลิตภายในประเทศภาคีดงั กล่าว บัญชีของ
กฎเฉพาะรายผลิตภัณฑ์จะถูกระบุไว้ในภาคผนวก บี
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กฎข้ อ7
การดําเนินการและกระบวนการอย่ างง่ าย
(เอ) แม้จะกําหนดไว้ในบทบัญญัติใดๆในภาคผนวกนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ถือว่ามีถิ่นกําเนิดภายในประเทศภาคี
หากมีการดําเนิ นการภายในอาณาเขตของประเทศภาคีน้ นั ตามกระบวนการเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ งหรื อ
รวมกัน ดังนี้
(หนึ่ง) การดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นการถนอมรั กษาสิ นค้าให้อยู่ในสภาพที่ ดีระหว่างการ
ขนส่ งและการเก็บรักษา (เช่น การอบแห้ง การแช่แข็ง การเก็บในนํ้าเกลือ การผึ่ง การแผ่
การแช่เย็น การหมักเกลือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรื อสารละลายอื่นใด การเอาส่ วนที่เสี ยออก
และการดําเนินการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
(สอง)

การดําเนิ นการอย่างง่ายอันประกอบไปด้วยการเอาฝุ่ นออก การร่ อนหรื อการกรอง การ
คัดเลือก การแบ่งกลุ่ม การจับคู่ (รวมทั้งการจัดเป็ นชุด) การล้าง การทาสี การตัด

(สาม)

การเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ การแยก และการรวมสิ นค้า

(สี่ )

การตัดอย่างง่าย การเฉื อนและการบรรจุหีบห่ อใหม่ หรื อการใส่ ขวด กระติก กระเป๋ า กล่อง
การติดฉลากหรื อป้ าย และการดําเนินเพื่อการบรรจุหีบห่ออย่างง่ายอื่นๆ

(ห้า)

การติดเครื่ องหมาย ฉลากหรื อเครื่ องแสดงอื่นทํานองเดียวกันบนผลิตภัณฑ์หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์น้ นั

(หก)

การผสมผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ไม่ว่าจะใช้ของที่แตกต่างกันหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งองค์ประกอบ
ส่ วนหนึ่ งหรื อมากกว่าของ ของผสมนั้นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในภาคผนวกนี้
อันจะทําให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ได้ถิ่นกําเนิด

(เจ็ด)

การประกอบส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างง่ายเพื่อให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

(แปด) การถอดประกอบ
(เก้า)

การฆ่าสัตว์ ซึ่งหมายถึง การฆ่าสัตว์เท่านั้น และ
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(สิ บ)

การทําให้เจื อจางด้วยนํ้าหรื อสารอื่นเท่านั้น ซึ่ งมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
อย่างมีนยั สําคัญ

(บี) สําหรับสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามภาคผนวกซี ของสําเร็ จรู ปหรื อวัสดุจะไม่ถือว่ามีถิ่นกําเนิ ดใน
ประเทศภาคี หากเพียงแค่มีการดําเนินการใดๆ ดัง ต่อไปนี้
(หนึ่ง) การรวมกันอย่างง่าย การติดฉลาก การรี ด การทําความสะอาด หรื อการซักแห้ง หรื อการ
ดําเนินการเพื่อการบรรจุหีบห่อ หรื อการทํากระบวนการดังกล่าวข้างต้นร่ วมกัน
(สอง)

การตัดตามความยาวหรื อความกว้าง และการเย็บขอบ การสอยหรื อ การโอเวอร์ลอ็ กสิ่ งทอ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทําเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ทางการค้า

(สาม)

การตัดเล็มและ/หรื อการนํามาต่อเข้าด้วยกันด้วยการเย็บ การผูก การเชื่อม การติดอุปกรณ์
ประกอบ เช่น เข็มขัด แถบ ลูกปั ด เชือก วงแหวน และตาไก่

(สี่ )

การดําเนิ นการเพื่อการตกแต่งหนึ่ งขั้นหรื อมากกว่าสําหรับด้าย สิ่ งทอ หรื อของสําเร็ จรู ปที่
ทําด้วยสิ่ งทออื่นๆ เช่น การฟอกสี หรื อการฟอกขาว การทําให้กนั นํ้า การทําให้หดด้วย
วิธีชริ่ งกิ้งหรื อการทําให้หดด้วยวิธีดีเคททิ่ง การชุบมัน หรื อการกระทําในทํานองเดียวกัน
หรื อ

(ห้า)

การย้อม หรื อการพิมพ์ลาย ผ้าหรื อด้าย
กฎข้ อ 8
การส่ งมอบโดยตรง

การดําเนินการต่อไปนี้ถือเป็ นการส่ งมอบสิ นค้าโดยตรงจากประเทศภาคีผสู ้ ่ งออกไปยังประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
(เอ) หากผลิตภัณฑ์ถูกขนส่ งผ่านอาณาเขตของประเทศภาคีเอไอเอฟทีเอประเทศอื่น
(บี) หากผลิตภัณฑ์ถูกขนส่ งโดยไม่ผา่ นอาณาเขตของประเทศที่มิใช่ภาคีเอไอเอฟทีเอ
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(ซี) ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ งผ่านแดนของประเทศที่มิใช่ภาคีเอไอเอฟทีเอหนึ่งประเทศหรื อมากกว่าโดยจะมีการ
ขนถ่ายหรื อการเก็บชัว่ คราวภายในประเทศดังกล่าวหรื อไม่กต็ าม โดยมีเงื่อนไขว่า
(หนึ่ง) การผ่านแดนนั้นมีเหตุผลอันควรทางภูมิศาสตร์ หรื อ โดยพิจารณาเกี่ยวกับข้อกําหนดของ
การขนส่ งโดยเฉพาะ
(สอง)

ผลิตภัณฑ์น้ นั มิได้เข้าสู่การค้าหรื อการบริ โภคในประเทศที่ผา่ นแดนนั้น และ

(สาม)

ผลิตภัณฑ์น้ นั มิได้ผา่ นการดําเนินการอื่นใด นอกจากการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ข้ ึนและลง หรื อ
การดําเนินการใดๆ ที่จาํ เป็ นต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพดี
กฎข้ อ 9
การปฏิบตั ิต่อบรรจุภัณฑ์

(เอ) บรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุที่ใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขายปลีก เมื่อจําแนกในประเภทพิกดั ศุลกากรรวมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกหี บห่ อแล้ว จะไม่ถูกนํามาพิจารณาว่า วัสดุที่มิได้ถิ่นกําเนิ ดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภทพิกดั ศุลกากรของผลิตภัณฑ์น้ นั
หรื อไม่
(บี) หากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใช้เกณฑ์ร้อยละของมูลค่าเพิ่ม ให้นาํ มูลค่าของบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุที่ใช้เป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขายปลีก มาพิจารณาในการกําหนดถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าของผลิตภัณฑ์น้ นั ในกรณี ที่
ถือว่าบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุเป็ นส่ วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
(ซี) ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ทาํ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใช้เพื่อการขนผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ จะไม่ถูกนํามาใช้เพื่อ
การกําหนดถิ่นกําเนิดของสิ นค้าใดๆ
กฎข้ อ 10
อุปกรณ์ ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือข้ อมูลในรูปแบบอืน่
ถิ่นกําเนิดของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่ องมือ และคู่มือหรื อข้อมูลในรู ปแบบอื่นที่มากับผลิตภัณฑ์ จะไม่
นํามาพิจารณาในการกําหนดถิ่นกําเนิ ดของผลิตภัณฑ์น้ นั หากอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่ องมือ และคู่มือ
หรื อ ข้อมูลในรู ปแบบอื่น
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(เอ) เป็ นไปตามมาตรฐานในทางปฏิบตั ิทางการค้า สําหรับตลาดภายในประเทศภาคีผสู ้ ่ งออกและ
(สอง) ถูกจําแนกประเภทพิกดั ศุลกากรเดียวกับผลิตภัณฑ์ในขณะที่ทาํ การประเมินอากรศุลกากรโดยประเทศ
ภาคีผนู ้ าํ เข้า
อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์น้ นั ใช้ขอ้ กําหนด ตามเกณฑ์สดั ส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอ ให้นาํ มูลค่า
ของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่ องมือ และคู่มือหรื อข้อมูลในรู ปแบบอื่นมาพิจารณาเป็ นวัสดุที่ได้ถิ่น
กําเนิ ดสิ นค้าหรื อวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิ ดแล้วแต่กรณี ในการคํานวณสัดส่ วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในเอไอเอฟทีเอ
ดังกล่าว
กฎข้ อ 11
วัสดุทางอ้อม
ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีถิ่นกําเนิ ดในประเทศภาคีหรื อไม่น้ นั ให้ถือว่าวัสดุทางอ้อมใดๆ เช่น พลังงาน
และเชื้อเพลิง โรงงานและอุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักร และเครื่ องมือ ที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้
ถิ่นกําเนิ ด ไม่ว่าวัสดุ ดงั กล่ าวจะมีถิ่นกําเนิ ดในประเทศที่ มิได้เป็ นภาคี หรื อไม่ก็ตาม และมูลค่าของวัสดุ
ดังกล่าว จะเป็ นต้นทุนที่ได้บนั ทึกไว้ในเอกสารทางบัญชีของผูผ้ ลิตสิ นค้าที่ส่งออก
กฎข้ อ 12
วัสดุทเี่ หมือนกันและใช้ ทดแทนกันได้
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการกําหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้ท้ งั วัสดุที่ได้ถิ่นกําเนิ ดและไม่ได้ถิ่น
กําเนิ ดมาผสมเข้าด้วยกันหรื อรวมกันทางกายภาพว่าได้ถิ่นกําเนิ ดหรื อไม่ ให้พิจารณาถิ่นกําเนิ ดของวัสดุ
ดังกล่าวโดยใช้หลักการทางบัญชีอนั เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปที่ใช้ในการควบคุมสต็อก และบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
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กฎข้ อ 13
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ า
การขอรับสิ ทธิ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะต้องมีหนังสื อรับรอง
ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าที่ออกให้โดยหน่ วยงานของรั ฐที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประเทศภาคีผูส้ ่ งออก และแจ้งให้
ประเทศภาคีอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบตามระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า ตามที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ดี
กฎข้ อ 14
การทบทวนและการแก้ไข
ภาคผนวกนี้และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าอาจได้รับการทบทวนและแก้ไข
หากจําเป็ น เมื่อมีการร้องขอจากประเทศภาคีและเมื่ออาจมีการตกลงโดยคณะกรรมการร่ วม
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ภาคผนวก เอ
วิธีการคํานวณสั ดส่ วนผลิตภัณฑ์ เอไอเอฟทีเอ
1.

ราคาเอฟโอบี ให้คาํ นวณดังต่อไปนี้:
(เอ)
ราคา เอฟโอบี = ราคา สิ นค้ าหน้ าโรงงาน+ ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
(บี)
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่ใช้ในการคํานวณราคา เอฟโอบี นั้น ให้ใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดวาง
สิ นค้าในเรื อเพื่อการส่ งออก ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะต้นทุนค่าขนส่ งภายในประเทศ
การเก็บรักษา และค่าโกดัง การท่าเรื อ ค่านายหน้า ค่าบริ การ และอื่นๆ

2.

สู ตรสําหรับการคํานวณราคาสิ นค้าหน้าโรงงาน:
(เอ)
ราคาสิ นค้ าหน้ าโรงงาน = ค่ าใช้ จ่ายในการผลิต + กําไร
(บี)
สูตรสําหรับการคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิต
(หนึ่ง) ต้ นทุนการผลิต = ต้ นทุนวัตถุดิบ + ต้ นทุนค่ าแรง + ต้ นทุนการผลิตอืน่ ๆ
(สอง) ต้ นทุนวัตถุดิบ ให้ประกอบด้วย
•
ค่าวัตถุดิบ
•
ค่าระวางและค่าประกันภัย
(สาม) ต้ นทุนค่ าแรง ให้รวมถึง
•
ค่าจ้าง
•
ค่าตอบแทน
•
สิ ทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
(สี่ ) ต้ นทุนการผลิตอื่น (รายการที่ไม่ได้เป็ นประเภทใช้แล้วสิ้ นไป) ให้รวมทั้งแต่ไม่จาํ กัด
เพียง
•
อสังหาริ มทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิต (การประกันภัย ค่าเช่ า
โรงงาน และการเช่ าแบบลีสซิ่ ง ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร ค่าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษา ภาษีอากร ดอกเบี้ยจากการจํานอง)
•
การเช่าโรงงานและอุปกรณ์และการจ่ายดอกเบี้ย
•
การรักษาความปลอดภัยของโรงงาน
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

การประกันภัย (โรงงาน อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า)
ค่าสาธารณูปโภค (พลังงาน ไฟฟ้ า นํ้า และค่าสาธารณูปโภค อื่นๆที่มีส่วนใน
การผลิตสิ นค้าโดยตรง)
การค้นคว้า พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม
แบบ แม่ พิ มพ์ เครื่ องมื อและการเสื่ อมราคา การบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม
โรงงานและอุปกรณ์
ค่าสิ ทธิ หรื อการอนุ ญาตให้ใ ช้สิทธิ ( เกี่ ยวกับสิ ทธิ บ ตั รในเครื่ องจักร หรื อ
กระบวนการที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อสิ ทธิในการผลิตสิ นค้า)
การตรวจสอบและทดสอบวัตถุและสิ นค้า
การจัดเก็บและการบริ หารจัดการโรงงาน
การกําจัดเศษของที่นาํ กลับมาใช้อีกได้
ค่าใช้จ่ายในการคํานวณมูลค่าของวัตถุดิบ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่าเรื อ
และการผ่านพิธีการ ตลอดจนอากรขาเข้าที่ได้ชาํ ระไปสําหรับส่ วนที่ตอ้ งเสี ย
อากร
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ภาคผนวก บี
กฎเฉพาะรายผลิตภัณฑ์
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ภาคผนวก ซี

บัญชีของสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ
(บนพืนฐานของพิกดั ศุลกากรปี 2002)

aitig ro คําแปลไม่เป็ นทางการ (signed ver)
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