ภาคผนวก ดี
ระเบียบปฏิบตั ิเกีย่ วกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
สํ าหรับกฎว่ าด้ วยถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
ภายใต้ เขตการค้ าเสรีอาเซียน-อินเดีย (เอไอเอฟทีเอ)
เพื่ อความมุ่ งประสงค์ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎว่าด้ว ยถิ่ นกําเนิ ด สิ น ค้าสําหรั บเอไอเอฟที เ อ ระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ
เกี่ยวกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า ในการออกและตรวจสอบหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าสําหรับ เอ
ไอเอฟทีเอ ตลอดจนการบริ หารจัดการเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี
หน่ วยงานทีม่ ีอาํ นาจ
ข้ อ 1
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าสําหรับ เอไอเอฟทีเอ ให้ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานที่มีอาํ นาจใน
การออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า) ของประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
ข้ อ 2
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้องจัดส่ งต้นฉบับหรื อส่ งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งตัวอย่างลายมือชื่อและ
ตัวอย่างตราประทับรวมทังชื่ อที่ อยู่ของหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรั บรองถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้า
ของตน จํานวน 11 ชุด ให้แก่สาํ นักเลขาธิ การอาเซี ยน เพื่อแจกจ่ายไปยังประเทศภาคีอื่น ๆ ในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่ อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือชื่ อหรื อตราประทับ ให้ประเทศภาคีนันดําเนิ นการแจ้งโดยทันทีดว้ ย
วิธีการเดียวกันหรื อทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 3
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการกําหนดการได้ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรอง
ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า มี สิทธิ ที่จะเรี ยก หลักฐานเอกสารประกอบใดๆ หรื อทําการตรวจสอบใดๆ ก็ได้ตามที่
เห็นสมควร
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การขอหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้ า
ข้ อ 4
ผูส้ ่ ง ออก และ/หรื อ ผูผ้ ลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ซ่ ึ ง มี สิ ทธิ ไ ด้รั บสิ ท ธิ พิเ ศษทางภาษี ศุ ล กากรจะต้อ งยื่น คํา ร้ อ งเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรต่ อหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรั บรองถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าของประเทศภาคี ผู ้
ส่ งออกเพื่อ ขอให้มี ก ารตรวจสอบถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค้า ของผลิ ตภัณ ฑ์ก่ อนการส่ ง ออก ให้ถือว่า ผลของการ
ตรวจสอบเป็ นหลักฐานสนับสนุ นในการตรวจสอบถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพื่อการส่ งออก
หลังจากนัน โดยจะมีการตรวจสอบเป็ นคราว ๆ ไป หรื อเมื่อมีความเหมาะสม การตรวจสอบก่อนการส่ งออก
อาจไม่นาํ ไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่โดยลักษณะแล้วสามารถตรวจสอบถิ่นกําเนิดสิ นค้าได้โดยง่าย
ข้ อ 5
ในขณะดําเนิ นพิธีการเพื่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรให้ผสู ้ ่ งออกหรื อ
ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจยื่นคําขอรับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า สําหรับเอไอเอฟทีเอ เป็ นลายลักษณ์
อักษรพร้อมกับเอกสารประกอบซึ่ งพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่ งออกดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับการออกหนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า สําหรับ เอไอเอฟทีเอ
การตรวจสอบก่อนการส่ งออก
ข้ อ 6
(เอ) ให้หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าตรวจสอบคําขอหนังสื อรับรองถิ่น
กําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ แต่ละฉบับอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ เพื่อให้เป็ นที่แน่ใจว่า
(หนึ่ง) คําขอและหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ได้ทาํ โดยสมบูรณ์และลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(สอง)

ถิ่นกําเนิดของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้าสําหรับ เอไอเอฟทีเอ

(สาม)

ข้อความอื่ น ๆในหนังสื อรั บรองถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค้า เอไอเอฟที เ อ สอดคล้อ งกับ หลัก ฐาน
เอกสารประกอบที่ได้ยนื่ ไว้ และ
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(สี่ )

รายละเอียด ปริ มาณ และนําหนักของสิ นค้า เครื่ องหมายและเลขหมายของหี บห่ อ จํานวน
และชนิดของหี บห่ อ ตามที่ระบุไว้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะส่ งออก

(บี) การสําแดงสิ นค้าหลายรายการในบัญชีราคาสิ นค้าฉบับเดียวกันและหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า
เอไอเอฟทีเอ ฉบับเดียวกัน อนุญาตให้กระทําได้ หากว่า สิ นค้าแต่ละรายการมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของตนเอง
การออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิด เอไอเอฟทีเอ
ข้ อ 7
(เอ) หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ต้องใช้กระดาษ ขนาด เอ 4 ตามมาตรฐาน ไอเอสโอและ
มีสีขาว ตามตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารแนบ และต้องจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษ โดยหนังสื อรับรองถิ่น
กําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ประกอบด้วย ต้นฉบับหนึ่ง (1) ฉบับและสําเนาสาม (3) ฉบับ แต่ละฉบับ
จะต้องมีหมายเลขอ้างอิงแยกจากกันตามสถานที่หรื อสํานักงานที่ออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า
(บี) ผูส้ ่ งออกจะต้องส่ งต้นฉบับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า พร้อมสําเนาฉบับที่สองไปให้ผนู ้ าํ เข้า
เฉพาะต้นฉบับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าที่ผนู ้ าํ เข้า จะต้องยืน่ ต่อหน่วยงานศุลกากรที่ท่าหรื อที่ที่
มีการนําเข้า สําเนาฉบับที่หนึ่ งจะต้องเก็บรักษาไว้โดยหน่ วยงานที่มีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองของ
ประเทศภาคีผูส้ ่ งออก สําเนาฉบับที่สองให้เก็บรั กษาไว้โดยผูน้ าํ เข้า ส่ วนสําเนาฉบับที่สามให้เก็บ
รักษาไว้โดยผูส้ ่ งออก
(ซี) ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานศุ ลกากรของประเทศภาคี ผูน้ ํา เข้า ไม่ ยอมรั บ หนังสื อรั บรองถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค้า
เอไอเอฟทีเอ ให้ทาํ เครื่ องหมายไว้ในช่อง 4 และให้ส่งคืนต้นฉบับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า
เอไอเอฟทีเอ แก่หน่วยงานที่มีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
แต่ไม่เกินสอง (2) เดือน โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าจะได้รับ
แจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากร
(ดี) ในกรณี ที่หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ไม่ได้รับการยอมรับตามข้อ (ซี ) ข้างต้น ให้
หน่ วยงานที่ มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าส่ งคําอธิ บายอย่างละเอียดสําหรั บ
สาเหตุแห่งการไม่ให้การปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้ากล่าวอ้าง และหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าต้องยอมรับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอ และให้การ
ปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากร หากการอธิบายดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจ
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ข้ อ 8
เพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติตามกฎข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอ หนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ซึ่งออกโดยประเทศภาคีผสู ้ ่ งออกจะต้องระบุกฎที่เกี่ยวข้องและสัดส่ วน
เอไอเอฟทีเอที่เป็ นร้อยละของมูลค่าเพิม่ ตามที่เป็ นจริ งไว้ในช่อง 8
ข้ อ 9
ห้ามมิให้มีการลบหรื อเพิ่มเติมใดๆ ในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้
กระทําโดยขีดฆ่าข้อความที่ผิดออก แล้วระบุขอ้ ความที่แก้ไขลงไป การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ด
สิ นค้าที่ได้รับมอบอํานาจให้ลงนามในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้านัน ช่ องว่างที่ไม่ใช้ให้ขีดทับเพื่อ
ป้ องกันการเพิ่มข้อความใดๆในภายหลัง
ข้ อ 10
(เอ) หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ จะออกให้โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าของประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก ในขณะที่ส่งออกหรื อภายในสาม (3) วันทําการนับ
จากวันที่ส่งออก เมื่อใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ที่จะส่ งออกได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีถิ่นกําเนิ ดในประเทศ
ภาคีผสู ้ ่ งออกตามความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้าสําหรับเอไอเอฟทีเอ
(บี) ในกรณี ยกเว้น หากหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ไม่ได้ออกให้ ณเวลาที่ส่งออกหรื อ
ภายในสาม (3) วันทําการนับจากวันที่ส่งออกเนื่ องจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตงใจ
ั การละเว้น หรื อ
เหตุอนั สมควรอื่นใด อาจออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอย้อนหลังได้แต่ตอ้ งไม่เกิน
12 เดือนนับแต่วนั ที่ส่งออก โดยให้ประทับคําว่า “ISSUED RETROACTIVELY”
ข้ อ 11
(เอ) แม้จะกําหนดไว้ในวรรค (บี) ของข้อ 7 ข้อ 13และ ข้อ 14 (บี) หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อ
รับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าของประเทศคนกลาง อาจออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
ชนิ ด แบ็ค ทู แบ็ค หากคําขอหนังสื อ รั บรองได้ท าํ โดยผูส้ ่ งออกของประเทศคนกลาง ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์กาํ ลังผ่านอาณาเขตของประเทศภาคีนนั โดยมีเงื่อนไขว่า
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(หนึ่ง) มีการนําหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอ ที่มีผลใช้ได้ จากประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
ต้นทาง มาแสดงต่อหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า ของ
ประเทศคนกลาง
(สอง)

ผูน้ าํ เข้าของประเทศคนกลาง และผูส้ ่ งออกที่ขอหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟที
เอ ชนิด แบ็ค ทู แบ็ค ในประเทศคนกลางเป็ นบุคคลเดียวกัน

(สาม)

การมีผลใช้ได้ของหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอ ชนิด แบ็ค ทู แบ็ค จะมีวนั ที่
สิ นสุ ดเป็ นวันเดียวกันกับวันที่สินสุ ดของหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอของ
ประเทศต้นทาง

(สี่ )

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถิ่นกําเนิ ดที่ถูกส่ งกลับออกไปสามารถส่ งออกเต็มจํานวนหรื อส่ งออกเพียง
บางส่ วนของจํานวนเต็มทังหมดก็ได้

(ห้า)

การส่ งผลิตภัณฑ์กลับออกไปโดยใช้หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีชนิด แบ็ค ทู
แบ็ค ต้องไม่ผา่ นกระบวนการใดๆ ในประเทศคนกลาง เว้นแต่ การบรรจุหีบห่ อใหม่และ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตามกฎข้อ 8 ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้า

(หก)

ผลิตภัณฑ์จะต้องอยูใ่ นเขตศุลกากรของประเทศคนกลาง รวมทังเขตปลอดอากรและบริ เวณ
ทัณฑ์บนที่ศุลกากรให้ความเห็นชอบ ผลิตภัณฑ์นนจะต้
ั
องมิได้เข้าสู่ การค้าหรื อการบริ โภค
ในประเทศคนกลาง

(เจ็ด)

ข้อมูลที่แสดงอยูใ่ นหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟที ชนิด แบ็ค ทู แบ็ค รวมถึงชื่อ
ของประเทศที่ออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอของประเทศต้นทาง วันที่
ออก และหมายเลขอ้างอิง และ

(แปด) ให้ใช้กระบวนการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 16 และข้อ 17
(บี) ประเทศภาคี ผู ้ส่ ง ออกต้น ทาง ประเทศคนกลาง และประเทศภาคี ผู ้นํา เข้า ต้อ งร่ ว มมื อ กัน ใน
กระบวนการตรวจสอบ สําเนาหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอที่ออกโดยประเทศภาคี
ผูส้ ่ งออกต้นทางจะต้องถูกส่ งให้แก่หน่ วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า เมื่อมีการร้องขอใน
ระหว่างที่มีการดําเนินการตรวจสอบ

40

(ซี) เมื่อมี ประเทศภาคีร้องขอ ให้กลุ่มประเทศภาคีทบทวนบทบัญญัติขอ้ นี ตลอดจนการดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติขอ้ นี และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั กล่าวตามที่กลุ่มประเทศภาคีเห็ นชอบ
ร่ วมกัน
ข้ อ 12
ในกรณี ที่หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ถูกขโมย สู ญหายหรื อถูกทําลาย ผูส้ ่ งออกอาจยื่นคํา
ขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าที่ได้ออกหนังสื อ
รับรองนัน เพื่อให้มีการออกสําเนาของหนังสื อรับรองต้นฉบับและ สําเนาฉบับที่สองที่รับรองความถูกต้อง
โดยตรวจสอบกับเอกสารการส่ งออกที่อยูใ่ นความครอบครองซึ่ งมีตราประทับไว้ว่า “CERTIFIED TRUE
COPY” (แทนหนังสื อรับรองต้นฉบับ) ในช่อง 12 สําเนานี จะต้องระบุวนั ที่ออกวันเดียวกับหนังสื อรับรอง
ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ต้นฉบับ ให้ออกสําเนาหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าที่มีการรับรองสําเนา
ถูกต้องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ต้นฉบับยังมีผลใช้บงั คับอยู่
ทังนี โดยมี เงื่ อนไขว่าผูส้ ่ งออกจะต้องส่ งมอบสําเนาฉบับที่ สามให้แก่ หน่ วยงานที่ มี อาํ นาจในการออก
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
การแสดงหนังสื อรับรอง
ข้ อ 13
ยกเว้นหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ตามข้อ 11 (เอ) ให้ยื่นหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า
เอไอเอฟทีเอ แก่หน่วยงานศุลกากรในเวลาที่ยนื่ ใบขนสิ นค้าขาเข้าสําหรับผลิตภัณฑ์นนั
ข้ อ 14
ให้ปฏิบตั ิตามข้อจํากัดด้านเวลาในการแสดงหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ดังต่อไปนี
(เอ) หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้ามีอายุ 12 เดือนนับแต่วนั ที่ออก
(บี) ให้ยนื่ หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ให้แก่หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
ภายในระยะเวลาที่หนังสื อดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับ
(ซี) ในกรณี ที่มีการยื่นหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ให้แก่หน่ วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศภาคีผูน้ าํ เข้าหลังจากที่หนังสื อรั บรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าได้หมดอายุลงแล้ว ให้หนังสื อ
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รับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ยังคงใช้ได้หากการไม่ได้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
นันเกิดขึนเพราะเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูส้ ่ งออก และ
(ดี) ไม่ว่ากรณี ใดๆ หน่ วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าอาจยอมรับหนังสื อรับรองถิ่น
กําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ที่ยื่นล่าช้านัน ทังนี หากได้มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ก่อนวันหมดอายุของ
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
ข้ อ 15
(เอ) ในกรณี ที่ไม่ มีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์ แต่ พบว่ามี ความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อยระหว่างข้อความที่แสดงในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ กับข้อความที่แสดง
ในเอกสารที่ยื่นต่อหน่ วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรเพื่อการนําเข้าผลิตภัณฑ์ จะไม่ถือว่าเป็ นการทําให้หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้านันเสี ยไป
ั ง
หากข้อเท็จจริ งสอดคล้องตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ยนื่ หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าของผลิตภัณฑ์นนจริ
(บี) ในกรณี สาํ แดงสิ นค้าหลายรายการในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ฉบับเดียว ปั ญหาที่
เกิดขึนกับสิ นค้ารายการใดรายการหนึ่งจะไม่มีผลกระทบ หรื อทําให้ล่าช้าต่อการปฏิบตั ิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรและการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับสิ นค้าอื่นที่เหลือในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอ
ไอเอฟทีเอ นัน ในการนี อนุวรรค เอ สาม (3) แห่ง ข้อ 16 อาจนํามาใช้กบั สิ นค้าที่มีปัญหานันได้
การพิสูจน์ ความถูกต้ องแท้ จริง
ข้ อ 16
(เอ) ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าอาจร้องขอให้มีการตรวจสอบย้อนหลังแบบสุ่ มตรวจ และ/หรื อเมื่อมีเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ ยวกับความถูกต้องแท้จริ งของเอกสารหรื อในความถูกต้องแท้จริ งของข้อมูลเกี่ ยวกับถิ่ น
กําเนิ ดที่แท้จริ งของสิ นค้าหรื อส่ วนประกอบบางอย่างของสิ นค้านัน ให้หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการ
ออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าออกหนังสื อรับรองทําการตรวจสอบย้อนหลังตามเอกสารชีแจง
ต้นทุนของผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออกบนพืนฐานของต้นทุนและราคาที่เป็ นอยู่ภายในกรอบระยะเวลาหกเดือน
ก่อนวันส่ งออกตามขันตอน ดังต่อไปนี
(หนึ่ง) ในการขอให้มีการตรวจสอบย้อนหลัง ให้แนบหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
พร้อมกับระบุเหตุผลตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า มีขอ้ มูลใดในหนังสื อรับรอง
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ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ที่อาจไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็ นการขอให้ตรวจสอบย้อนหลัง
แบบสุ่ มตรวจ
(สอง)

ให้หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า จะต้องดําเนินการตามคํา
ร้องทันทีและแจ้งผลให้ทราบภายในสาม (3) เดือนหลังจากวันที่ได้รับคําร้องขอให้ตรวจสอบ
ย้อนหลัง

(สาม)

ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ถึงความแท้จริ งหรื อถูกต้องของเอกสาร หน่ วยงานศุลกากร
ของประเทศภาคีผูน้ าํ เข้าอาจระงับการปฏิบตั ิพิเศษทางภาษี ศุลกากรเป็ นการชั่วคราวใน
ระหว่างที่รอผลการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานศุลกากรอาจปล่อยสิ นค้าให้แก่ผนู ้ าํ
เข้าภายใต้มาตรการทางด้านบริ หารที่กาํ หนดขึนตามที่เห็นว่าจําเป็ น ทังนี สิ นค้านันจะต้อง
ไม่เป็ นสิ นค้าต้องห้ามหรื อต้องจํากัดในการนําเข้าและไม่มี ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และ

(สี่ )

กระบวนการตรวจสอบย้อนหลังรวมทังการดําเนิ นการและการกําหนดว่าสิ นค้าได้ถิ่น
กําเนิ ดหรื อไม่นนั ให้ดาํ เนิ นการให้แล้วเสร็ จและแจ้งผลไปยังหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการ
ออกหนังสื อรับรองถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าภายในหก (6) เดื อน ในระหว่างที่ทาํ การตรวจสอบ
ย้อนหลังอยูน่ นั ให้นาํ ความในอนุวรรค (3) ข้างต้นมาใช้บงั คับ

(บี) หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าอาจขอข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวกับถิ่นกําเนิ ดของสิ นค้าที่
นํา เข้า ตามกฎหมายและระเบี ย บภายในประเทศภาคี ผูน้ ํา เข้า จากผูน้ ํา เข้า ก่ อนการขอให้ท าํ การ
ตรวจสอบย้อนหลังตามวรรค (เอ)
ข้ อ 17
(เอ) หากประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าไม่พอใจกับผลการตรวจสอบย้อนหลัง ในกรณี ยกเว้น ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
นัน อาจร้องขอไปเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบ ณ ประเทศภาคีผสู ้ ่ งออกได้ ทังนี ก่อนที่จะทําการเยี่ยม
ชมเพื่อการตรวจสอบ
(หนึ่ง) ให้ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าส่ งคําบอกกล่าวเป็ นหนังสื อถึงความประสงค์ของตนที่จะเยี่ยมชม
เพื่อการตรวจสอบ ณ ประเทศภาคีผูส้ ่ งออกซึ่ งจะดําเนิ นการผ่านทางหน่ วยประสานงาน
ของศุลกากรหรื อหน่ วยงานที่เหมาะสมใดๆ ของประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก โดยให้ส่งคําบอก
กล่าวดังกล่าวพร้อมๆ กันไปยัง
1. ผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออกซึ่งเป็ นเจ้าของสถานที่ที่จะไปเยีย่ มชม
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2. หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าของประเทศภาคีใน
อาณาเขตที่การเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้องจะกระทําขึน
3. หน่วยประสานงานของศุลกากร หรื อหน่วยงาน ที่เหมาะสมใดๆ ของ
ประเทศภาคีในอาณาเขตที่การเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้องจะกระทําขึน และ
4. ผูน้ าํ เข้า ซึ่งสิ นค้าที่จะถูกเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง
(สอง) หนังสื อบอกกล่าว ตามความในอนุ วรรค (หนึ่ ง) จะต้องแสดงรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ และจะต้องรวมถึง
1. ชื่อของหน่วยประสานงานของศุลกากร หน่วยงานที่เหมาะสมใดๆ ที่ออกหนังสื อบอก
กล่าว
2. ชื่อของผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออก ซึ่งสถานที่ของตนจะถูกเยีย่ มชม
3. วันที่เสนอให้มีการเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง
4. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง รวมทังการอ้างถึง
สิ นค้าที่ตอ้ งพิสูจน์ความถูกต้อง และ
5. ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การเยีย่ มชมเพือ่ การพิสูจน์ความ
ถูกต้อง
(สาม) ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าจะต้องได้รับหนังสื อยินยอมจากผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออกที่เป็ นเจ้าของสถานที่ที่
จะไปเยีย่ มชม
(สี่ )

ในกรณี ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออกภายในสามสิ บ (30) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งตาม อนุวรรค (หนึ่ง) ประเทศภาคีฝ่ายที่แจ้งอาจปฎิเสธไม่ให้
การปฏิบตั ิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ผลิตภัณฑ์ที่หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟที
เอ อ้างถึงซึ่งจะต้องถูกเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้องดังกล่าว และ

(ห้า)

หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าที่ได้รับหนังสื อแจ้งดังกล่าว
อาจเลื่อนการเยี่ยมชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้องออกไปและแจ้งให้ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
ทราบถึงความประสงค์ดงั กล่าวภายในสิ บห้า (15) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําบอกกล่าว แม้มี
44

การเลื่อนกําหนดเวลาดังกล่าว การเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง ให้กระทําภายในหก
สิ บ (60) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําบอกกล่าว หรื อระยะเวลาใดยาวนานกว่าตามที่คู่ภาคีอาจ
ตกลงกัน
(บี) ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าที่ทาํ การเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง ต้องจัดส่ งหนังสื อแจ้งผลแก่ผผู ้ ลิต/ผู ้
ส่ งออกที่ สินค้าของตนจะถูกเยี่ยมชม และส่ งหนังสื อดังกล่าวให้หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการออก
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า ที่เกี่ยวข้องซึ่งคําวินิจฉัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของการประเมินว่าสิ นค้า
ดังกล่าวสมควรที่จะมีคุณสมบัติเป็ นสิ นค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรื อไม่
(ซี) ให้แจ้งคําวินิจฉัยว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดหรื อไม่ไปยังผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออก ตลอดจน
หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องให้คืนการปฏิบตั ิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรใดๆ ที่ถูกระงับเมื่อได้มีคาํ วินิจฉัยว่าสิ นค้านันมีคุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิด
(ดี) หากพิจารณาว่าสิ นค้านันไม่ได้ถิ่นกําเนิ ด ให้ผผู ้ ลิต/ผูส้ ่ งออกมีเวลาสามสิ บ (30) วันนับแต่วนั ที่ได้
รับคําวินิจฉัยเพื่อส่ งความเห็นเป็ นหนังสื อหรื อข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการที่สินค้านันมีคุณสมบัติ
ที่ จะได้รับการปฏิ บ ตั ิ พิเศษทางภาษี ศุ ลกากร หากยังพิจารณาว่าสิ นค้าไม่ ไ ด้ถิ่น กํา เนิ ด ให้แ จ้งคํา
วินิจฉัยสุ ดท้ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้านันไปยังหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออก
หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าภายในสามสิ บ (30) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับความเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผูผ้ ลิต/ผูส้ ่ งออก
(อี) กระบวนการในการเยี่ย มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง รวมทังการเข้าไปเยี่ยมชมจริ ง และการ
วินิจฉัยว่า สิ นค้าที่อยูภ่ ายใต้การพิสูจน์ความถูกต้องสมควรได้ถิ่นกําเนิดหรื อไม่นนั ให้ดาํ เนินการและ
แจ้งผลไปยังหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าภายในเวลาสู งสุ ดไม่เกิน
หก (6) เดือนนับแต่วนั ที่ดาํ เนินการเยีย่ มชมเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง ในระหว่างที่มีการดําเนินการ
พิสูจน์ความถูกต้องอยูน่ นั ให้ปฏิบตั ิตามอนุวรรค เอ (สาม) ของข้อ 16
ข้ อ 18
(เอ) หน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าจะเก็บรักษาคําขอรับหนังสื อรับรอง
ถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับคําขอดังกล่าวไว้เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
(2) ปี นับแต่วนั ที่ออกหนังสื อรับรอง
(บี) ให้มีการส่ งข้อมูลเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของของหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
เมื่อมีการร้องขอจากประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
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(ซี) ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มีการติดต่อสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือเป็ นความลับและจะใช้เพื่อ
ประโยชน์ในเรื่ องความความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอเท่านัน
กรณีพเิ ศษ
ข้ อ 19
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของสิ นค้าที่ส่งออกทังหมดหรื อบางส่ วนจากที่ได้กาํ หนดไว้
เดิม ก่อนหรื อหลังจากที่สินค้าดังกล่าวได้มาถึงเขตแดนของประเทศภาคี ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
(เอ) หากได้ส่งสิ นค้าดังกล่าวแก่หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าที่กาํ หนดไว้แล้วให้หน่วยงาน
ดังกล่าวทําการสลักหลังหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ถึงข้อเท็จจริ งดังกล่าวสําหรับ
สิ นค้าทังหมดหรื อบางส่ วนของสิ นค้านัน แล้วส่ งคืนผูน้ าํ เข้า เมื่อมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อโดยผูน้ าํ เข้า
(บี) หากการเปลี่ ยนแปลงจุ ดหมายปลายทางดังกล่ าวเกิ ด ขึ นในระหว่างการขนส่ งไปยังประเทศภาคี
ผูน้ าํ เข้าตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ให้ผสู ้ ่ งออกทําคําขอเป็ นหนังสื อ
พร้อมกับแนบหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เพื่อให้ออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าใหม่สาํ หรับ
สิ นค้าทังหมดหรื อบางส่ วนของสิ นค้านัน
ข้ อ 20
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการปฏิบตั ิตามข้อ 8 (ซี) ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอ ในกรณี ที่มีการ
ขนส่ ง ผ่า นอาณาเขตแดนของประเทศที่ มิ ไ ด้เ ป็ นประเทศภาคี เ อไอเอฟที เ อ หนึ่ ง ประเทศหรื อ มากกว่า
ให้จดั ส่ งรายการต่อไปนีแก่หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า
(เอ) ใบตราส่ งสิ นค้าชนิดผ่านตลอดที่ออกในประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
(บี) หนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ที่ออกโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจออกหนังสื อรับรองถิ่น
กําเนิดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีผสู ้ ่ งออก
(ซี) สําเนาของต้นฉบับบัญชีราคาสิ นค้าสําหรับสิ นค้านัน และ
(ดี) เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เป็ นหลักฐานว่าได้มีการปฏิบตั ิตามกฎข้อ 8 (ซี) ของกฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิดสิ นค้าสําหรับเอไอเอฟทีเอ หากมี
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ข้ อ 21
(เอ) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งจากประเทศภาคีผสู ้ ่ งออกไปยังประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าเพื่อการแสดงนิทรรศการและได้มี
การจําหน่ายไปในระหว่างหรื อหลังจากการแสดงนิ ทรรศการ ให้ได้รับประโยชน์จากสิ ทธิ พิเศษทาง
ภาษีศุลกากรด้วย ทังนี โดยมีเงื่อนไขว่า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดแห่ งกฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิ ดสิ นค้าสําหรับเอไอเอฟทีเอ◌แี ละได้แสดงให้เป็ นที่พอใจแก่หน่ วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าว่า
(หนึ่ง) ผูส้ ่ งออกได้ส่งผลิ ตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากประเทศภาคี ผูส้ ่ งออกไปยังประเทศที่การจัด
นิทรรศการได้มีขึนและมีการนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปแสดงนิทรรศการในประเทศนัน
(สอง)

ผูส้ ่ งออกได้ขายหรื อโอนผลิตภัณฑ์ ให้ผซู ้ ือในประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้า และ

(สาม)

ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าในระหว่างการแสดงนิทรรศการหรื อทันที
หลังจากนัน ในสภาพเดิมที่ได้ส่งไปเพื่อการแสดงนิทรรศการ

(บี) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการปฏิบตั ิตามวรรค (เอ) ต้องแสดงหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟที
เอ แก่ หน่ วยงานศุลกากรที่ เกี่ ยวข้องของประเทศภาคีผูน้ ําเข้า โดยมี การแจ้งชื่ อและที่ อยู่ของ
นิทรรศการ หนังสื อรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจของประเทศภาคีที่มีการจัดนิ ทรรศการขึน
ตลอดจนเอกสารประกอบตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 20 (ดี) ที่อาจต้องแสดง
(ซี) ให้นาํ ความในวรรค (เอ) ไปใช้กบั การแสดงนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า หรื องานโชว์ใดๆ ที่
คล้ายคลึงกัน หรื อการจัดแสดง ในสถานที่ซ่ ึงผลิตภัณฑ์ยงั อยูภ่ ายใต้การควบคุมของศุลกากรระหว่าง
งานแสดงนัน
ข้ อ 22
ให้หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้ายอมรับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้าเอไอเอฟทีเอในกรณี ที่
บัญชีสินค้าได้ออกโดยบริ ษทั ซึ่ งตังอยูใ่ นประเทศที่สาม หรื อโดยผูส้ ่ งออกในประเทศ เอไอเอฟทีเอ ในนาม
ของบริ ษทั ดังกล่าว ทังนี สิ นค้านันต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
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การดําเนินการเพือ่ ต่ อต้ านการฉ้ อฉล
ข้ อ 23
(เอ) ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยว่ามีการฉ้อฉลเกี่ยวกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือเพื่อการดําเนินการใดๆต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(บี) ให้ประเทศภาคีแ ต่ละประเทศ รั บผิดชอบในการกําหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่ อการฉ้อฉลที่
เกี่ยวกับหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า เอไอเอฟทีเอ
ข้ อ 24
(เอ) ในกรณี ที่ มี ข อ้ พิพ าทเกี่ ย วกับ การกํา หนดถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค้า การจํา แนกประเภทพิกัด ศุ ล กากรของ
ผลิตภัณฑ์หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทังของประเทศภาคีผนู ้ าํ เข้าและ
ประเทศภาคีผูส้ ่ งออกปรึ กษาหารื อกัน เพื่อหาทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวและให้รายงานผลไปยัง
ประเทศภาคีอื่นเพื่อทราบด้วย
(บี) หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็ นที่พอใจร่ วมกันได้จากการปรึ กษาหารื อ ประเทศภาคี
ที่เกี่ยวข้องอาจนําข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาทตามความตกลงว่าด้วยกลไกการ
ระงับข้อพิพาทภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-อินเดีย

AI OCP คําแปลไม่เป็ นทางการ (signed ver)
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