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อารัมภบท
กลุ่มภาคีแห่งความตกลงฉบับนี้
ระลึกถึง ปฏิญญาร่ว มว่าด้วยการริเริ่มการเจรจาความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ที่รับรองโดยประมุขแห่ง รัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปในความตกลงฉบับนี้เ รียกว่า “อาเซียน”) กับออสเตรเลีย จีน อินเดีย
ญี่ปุ่ น เกาหลี และนิ ว ซี แ ลนด์ ณ กรุง พนมเปญ กั ม พู ช า เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2012
ซึ่งรั บรองหลั กการชี้แนะและวัตถุป ระสงค์ของการเจรจาความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค
ปรารถนา ที่จะขยายและทาให้การการรวมตัวของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ให้ก้าวหน้าผ่านความตกลงฉบับนี้ ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่ม
ภาคี
ปรารถนา ที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคี เพื่อสร้างโอกาสในการจ้าง
งานใหม่ ๆ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และปรับปรุงสวัสดิการทั่วไปของประชาชน
แสวงหา การกาหนดกฎที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุน รวมถึงการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและระดับภูมิภาค
พัฒนาต่อ จากสิทธิและพันธกรณีภายใต้ ความตกลงมาร์ราเกชซึ่งจัดตั้งองค์การการค้าโลก ทาขึ้น
ณ มาร์ราเกช เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 และความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนการค้ าเสรี ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และ
นิวซีแลนด์
โดยคานึงถึง ความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างกลุ่มภาคี ความจาเป็นในการมีความยืดหยุ่น
ในรู ป แบบที่เหมาะสม รวมถึงการให้ การปฏิบัติ ที่พิเศษและแตกต่าง โดยเฉพาะส าหรับกัมพูช า
สปป.ลาว เมี ย นมา และเวี ย ดนาม ตามความเหมาะสม และความยืด หยุ่น เพิ่มเติมส าหรั บ ภาคี
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
พิจารณาถึง ความจาเป็นที่จะต้องอานวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของภาคีประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดในความตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต ามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้
และหาประโยชน์จากผลประโยชน์ความตกลงฉบับนี้ รวมถึงการขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุน และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลก
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ยอมรับ ว่า ธรรมาภิบ าลและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่คาดการณ์ได้ โปร่งใส และสม่าเสมอ
จะนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการค้าและการลงทุน
ยืนยันอีกครั้ง ถึงสิทธิของภาคีแต่ละฝ่ายในการกากับดูแลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสวัสดิภาพสาธารณะ
ที่ชอบธรรม
ยอมรับ ว่าสามเสาหลักแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความพึ่งพาและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสามารถมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ยอมรับเพิ่มเติม ผลในเชิงบวกที่ความตกลงและข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค สามารถเร่งการเปิด
เสรีทางการค้าและการลงทุนทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก และบทบาทในการเสริมสร้างระบบ
การค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง เสรี และตัง้ อยู่บนกฎกติกา
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

2

บทที่ 1
บทบัญญัติเบื้องต้นและคานิยามทั่วไป
ข้อ 1.1: การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นเขตการค้าเสรี
กลุ่มภาคีจัดตั้ง ณ ที่นี้หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นเขตการค้าเสรี โดยสอดคล้องกับข้อ 24
ของแกตต์ 1994 และข้อ 5 ของแกตส์ ตามบทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนี้
ข้อ 1.2: คานิยามทั่วไป
เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้
(เอ)

ความตกลงเอ ดี หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 6 ของความตกลง
ทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง
ดับบลิว ที โอ

(บี)

ความตกลง หมายถึง ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค

(ซี)

ความตกลงว่ า ด้ ว ยการเกษตร หมายถึ ง ความตกลงว่ า ด้ ว ยการเกษตร ใน
ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(ดี)

ความตกลงการประเมินราคาศุลกากร หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิ บัติตาม
ข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 ในภาคผนวก 1
เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(อี)

วัน หมายถึง วันตามปฏิทิน ซึ่งรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(เอฟ) การมีอยู่ หมายถึง มีผล ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(จี)

แกตส์ หมายถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ ในภาคผนวก 1 บี ของ
ความตกลงดับบลิว ที โอ

(เอช) แกตต์ 1994 หมายถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 ใน
ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(ไอ)

จี พี เอ หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ในภาคผนวก 4 ของ
ความตกลงดับบลิว ที โอ
1-1

(เจ)

ระบบฮาร์โมไนซ์ หรือ เอช เอส หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์ของคาอธิบายและการ
จาแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า รวมถึงกฎการตีความทั่วไป หมายเหตุหมวด
หมายเหตุตอน และหมายเหตุประเภทย่อย ซึ่งรับรองและใช้ดาเนินงานโดยองค์การ
ศุลกากรโลก ระบุในภาคผนวกของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โม
ไนซ์ของคาอธิบายและการจาแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า ทาขึ้นที่กรุงบรัส
เซลล์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1983 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับรอง และอนุวัติ
การโดยกลุ่มภาคีในกฎหมายของตน

(เค)

ไอ เอ็ม เอฟ หมายถึง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

(แอล) ข้อบทของความตกลงไอ เอ็ม เอฟ หมายถึง ข้อบทของความตกลงของกองทุน
การเงิน ระหว่างประเทศ รับรอง ณ เบรตตัน วูดส์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.
1944
(เอ็ม) ความตกลงการออกใบอนุญาตนาเข้า หมายถึง ความตกลงว่าด้วยวิธีดาเนินการ
ออกใบอนุญาตนาเข้า ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(เอ็น) นิติบุคคล หมายถึง องค์กรใด ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายที่ ใช้บังคับ
ไม่ว่าจะเพื่อผลกาไรหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือเป็นของรัฐบาล รวมถึง
บริษัทใด ๆ ทรัสต์ หุ้นส่วน หุ้นส่วนกิจการร่วมค้า กิจการเจ้าของผู้เดียว สมาคม
หรือองค์กรที่คล้ายกัน
(โอ)

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หมายถึง ประเทศที่ได้รับการกาหนดจากสหประชาชาติ
ว่าเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และไม่ได้รับการแบ่งชั้นออกจากหมวดหมู่ประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุด

(พี)

ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หมายถึง ภาคีที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

(คิว)

มาตรการ หมายถึง มาตรการใด ๆ โดยภาคีไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย
ข้อบังคับ กฎ กระบวนการ การตัดสินใจ การกระทาทางปกครอง หรือรูปแบบอื่น
ใด

(อาร์) ภาคี หมายถึง รัฐหรือเขตศุลกากรอิสระใดที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(เอส) สินค้าที่เน่าเสียได้ หมายถึง สินค้าที่เน่าเสียอย่างรวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม
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(ที)

บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

(ยู)

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตน
หรือสามารถระบุตัวตนได้

(วี)

ความตกลงการตรวจสอบก่อนส่งออก หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบ
ก่อนส่งออก ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(ดับบลิว)อาร์เซ็ป หมายถึง หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(เอ็กซ์) คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป หมายถึง คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปที่จัดตั้งตามข้อ
18.2 (การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป)
(วาย) ความตกลงมาตรการปกป้อง หมายถึง ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง ใน
ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(แซด) ความตกลงเอส ซี เอ็ม หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบ
โต้ ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(เอเอ) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงวิสาหกิจ ขนาดเล็ก และอาจมีการกาหนดความหมายเพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายระดับชาติของภาคีแต่ละฝ่าย
(บีบี) ความตกลงเอส พี เอส หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(ซีซี)

ความตกลงที บี ที หมายถึง ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(ดีดี)

เอกสารการบริ หารการค้ า หมายถึง แบบฟอร์มที่อ อกหรือควบคุมโดยภาคีซึ่ ง
จะต้องทาให้สมบูรณ์ โดยหรือส าหรับผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกในส่วนที่เกี่ยวกับการ
นาเข้าหรือส่งออกสินค้า

(อีอี)

ความตกลงการอานวยความสะดวกทางการค้า หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกทางการค้า ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(เอฟเอฟ)ความตกลงทริ ป ส์ หมายถึ ง ความตกลงว่า ด้ว ยสิ ทธิใ นทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญา
ที่เกี่ยวกับการค้า ในภาคผนวก 1 ซี ของความตกลงดับบลิว ที โอ
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(จีจี)

ความเข้าใจว่าด้วยบทบัญญัติ เกี่ยวกับดุลการชาระเงิน หมายถึง ความเข้าใจว่า
ด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับดุลการชาระเงินของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า 1994 ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ

(เอชเอช)ดับบลิว ที โอ หมายถึง องค์การการค้าโลก และ
(ไอไอ) ความตกลงดับบลิว ที โอ หมายถึง ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
ทาขึ้น ณ มาร์ราเกช เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1994
ข้อ 1.3: วัตถุประสงค์
ความตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(เอ)

จัดตั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่ออานวยความสะดวกการขยายตัวของการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค และสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก โดย
คานึงถึงระดับการพัฒนาและความต้องการทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคี โดยเฉพาะ
ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

(บี)

การเปิดเสรี แบบก้าวหน้ าและอานวยความสะดวกการค้าสินค้าระหว่างกลุ่มภาคี
อาทิ การยกเลิกอุปสรรคทางภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีอย่างก้าวหน้าสาหรับ
การค้าสินค้าเกือบทั้งหมดระหว่างกลุ่มภาคี

(ซี)

การเปิดเสรีในการค้าบริการระหว่างกลุ่มภาคีอย่างก้าวหน้า โดยครอบคลุมสาขา
ส่วนใหญ่ เพื่อให้บรรลุ การยกเลิกข้อกาจัดและมาตรการที่เลือกปฏิบัติที่สาคัญใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการค้าบริการระหว่างกลุ่มภาคี และ

(ดี)

สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการลงทุ น ที่ เ สรี เอื้ อ อ านวย และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ภูมิภาค ที่จะเสริมสร้างโอกาสการลงทุน และการส่งเสริม การคุ้มครอง การอานวย
ความสะดวก และการเปิดเสรีของการลงทุนระหว่างกลุ่มภาคี
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บทที่ 2
การค้าสินค้า
ส่วน เอ
บทบัญญัติทั่วไปและการเข้าสู่ตลาดของสินค้า
ข้อ 2.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

(บี)

ธุรกรรมด้านกงสุล หมายถึง ข้อกาหนดให้สินค้าของภาคีหนึ่งที่มุ่งหมายสาหรับการ
ส่งออกไปยังดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องถูกส่งไปอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กงสุ ล ของภาคีผู้ น าเข้าในดินแดนของภาคีผู้ ส่ งออกเป็นล าดับแรก เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ ในการได้รั บบัญชีราคาสิ นค้าทางกงสุ ล หรือการตรวจลงตราทางกงสุ ล
สาหรับบัญชีราคาสินค้าทางการค้า หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า บัญชีรายการ
สินค้า ใบแจ้งการส่งออกของผู้ขนส่งสินค้า หรือเอกสารศุลกากรอื่นใดที่กาหนด
สาหรับหรือที่เกี่ยวกับการนาเข้า
อากรศุลกากร หมายถึง อากรศุลกากรหรืออากรนาเข้าใด ๆ และค่าภาระประเภท
ใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยเกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าสินค้าแต่ไม่รวมถึง
(หนึ่ง)

ค่ า ภาระใด ๆ ที่ เ ที ย บเท่ า กั บ ภาษี ภ ายในประเทศ ซึ่ ง เรี ย กเก็ บ โดย
สอดคล้องกับวรรค 2 ของข้อ 3 ของแกตต์ 1994

(สอง)

อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ อากรตอบโต้การอุดหนุนใด ๆ ที่นามาใช้
โดยสอดคล้องกับข้อ 6 ของแกตต์ 1994 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้
การทุ่มตลาด และความตกลงว่ าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้
การอุดหนุน หรือ

(สาม)

ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าภาระอื่ นใด ๆ ซึ่ ง เทียบเท่ า กับ ค่าใช้ จ่ายในการ
ให้บริการ

(ซี)

ราคาศุลกากรของสิน ค้า หมายถึง ราคาของสินค้าเพื่อ ความมุ่งประสงค์ ในการ
จัดเก็บอากรศุลกากรแบบตามราคาสาหรับสินค้านาเข้า

(ดี)

ปลอดอากร หมายถึง ไม่มีภาระอากรศุลกากร
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(อี)

กระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้า หมายถึง ขั้นตอนทางปกครองที่กาหนดให้ยื่น
คาขอหรือเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดโดยทั่วไปเพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การตรวจผ่านทางศุลกากร ต่อหน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องของภาคีผู้นาเข้า
ซึง่ เป็นเงื่อนไขที่ต้องกระทาก่อนการนาเข้ามาในดินแดนของภาคีผู้นาเข้า และ

(เอฟ)

สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด หมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดตามบท
ที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิด)

ข้อ 2.2: ขอบเขต
ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงนี้ บทนี้จะใช้กับการค้าสินค้าระหว่างกลุ่มภาคี
ข้อ 2.3: การประติบัติเยี่ยงคนชาติในการจัดเก็บภาษีและกาหนดกฎระเบียบภายใน
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติแก่สินค้าของภาคี อื่นตามข้อ 3 ของแกตต์ 1994 เพื่อ
การนี้ ให้ข้อ 3 ของแกตต์ 1994 รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้โดยอนุโลม
ข้อ 2.4: การลดหรือยกเว้นอากรศุลกากร
1.

ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะลดหรือ ยกเว้นอากรศุลกากร
ของตนสาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดของภาคีอื่นตามตารางของตนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อ
ผูกพันทางภาษี)

2.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามความตกลงดับบลิว ที โอ สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดของภาคีอื่น จะมี
สิ ท ธิ์ ในช่ ว งการน าเข้า ที่จ ะใช้ อั ต ราอากรศุ ล กากรการประติ บั ติ เยี่ ย งชาติ ที่ไ ด้ รั บความ
อนุเคราะห์ยิ่งที่ใช้จริงสาหรับสินค้าดังกล่าวในภาคีหนึ่ง หากอัตราดังกล่าวต่ากว่าอัตราอากร
ศุลกากรที่ระบุไว้ในตารางของภาคีนั้นในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ของภาคี
แต่ละฝ่าย โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตน ภาคีแต่ละฝ่ายจะระบุให้ผู้
นาเข้าอาจยื่นคาขอรับอากรส่วนเกินที่ได้ชาระไปคืนสาหรับสินค้าหนึ่ง หากผู้นาเข้าไม่ได้ยื่น
ขอใช้อัตราอากรที่ต่ากว่าในช่วงการนาเข้า

3.

นอกเหนือจากอนุวรรค 1(บี) ของข้อ 4.5 (ความโปร่งใส) ภาคีแต่ละฝ่ายจะประกาศเปิดเผย
การแก้ไขใด ๆ ของอัตราอากรศุลกากรประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งที่ใช้จริง
ของตนและอากรศุลกากรล่าสุดที่ นามาใช้ตามวรรค 1 ต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้ในทางปฏิบัติแต่ไม่ช้าไปกว่าวันที่มีผลใช้บังคับ
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ข้อ 2.5: การเร่งข้อผูกพันทางภาษี1
1.

ไม่มคี วามใดในความตกลงนี้จะห้ามมิให้ภาคีแก้ไขความตกลงนี้ตามข้อ 20.4 (การแก้ไข) เพื่อ
เร่งหรือปรับปรุงข้อผูกพันทางภาษีที่ระบุไว้ในตารางของตนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพัน
ทางภาษี)

2.

ภาคีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป2 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยินยอมร่วมกัน อาจปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการเร่งหรือปรับ ปรุงข้อผูกพันทางภาษีที่ระบุ ไว้ในตารางของตนในภาคผนวก 1
(ตารางข้อผูกพันทางภาษี ) ข้อตกลงที่จะเร่งหรือปรับปรุงข้อผูกพันทางภาษีระหว่างภาคี
ดังกล่าวจะดาเนินการด้วยการแก้ไขตารางของภาคีนั้นในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทาง
ภาษี) ตามข้อ 20.4 (การแก้ไข) การเร่งหรือการปรับปรุงข้อผูกพันทางภาษีดังกล่าวจะขยาย
ให้กับภาคีทุกประเทศ

3.

ภาคีหนึ่งอาจเร่งหรือปรับปรุงข้อผูกพันทางภาษีที่ระบุไว้ในตารางของตนในภาคผนวก 1
(ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ได้ทุกเมื่อ การเร่งหรือปรับปรุง ข้อผูกพันทางภาษี ดังกล่าวจะ
ขยายให้กับภาคีทุกประเทศ ภาคีดังกล่าวจะแจ้งให้ภาคีอื่นทราบโดยเร็วที่สุ ดเท่าที่จะกระทา
ได้ในทางปฏิบัติก่อนที่อัตราอากรศุลกากรการประติบัติพิเศษจะมีผลใช้บังคับ

4.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายหลังการเร่งหรือปรับปรุงข้อผูกพันทางภาษี ฝ่ายเดียวของภาคี
หนึ่งตามที่อ้างถึงในวรรค 3 ภาคีนั้นอาจยกระดับอากรศุลกากรการประติบัติพิเศษขึ้นใน
ระดับที่ไม่เกินกว่าอัตราอากรประติบัติพิเศษของอากรศุลกากรนั้น ที่ระบุไว้ในตารางของตน
ในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) สาหรับปีที่เกี่ยวข้อง ภาคีดังกล่าวจะแจ้งให้ภาคี
อื่นทราบถึงวันที่อัตราใหม่ของอากรการประติบัติพิเศษจะมีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้ในทางปฏิบัติก่อนวันที่ดังกล่าว

ข้อ 2.6: อัตราอากรที่แตกต่างกัน
1.

สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดทุกรายการที่มีอัตราอากรแตกต่างกัน3จะมีสิทธิได้รับการประติบัติพิเศษ
ทางภาษีที่นามาใช้กับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดของภาคีผู้ส่งออกตามข้อผูกพันทางภาษีของภาคีผู้
นาเข้าที่ร ะบุ ไว้ใ นตารางของภาคีผู้ นาเข้านั้นในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี)
ในช่วงการนาเข้า ก็ต่อเมื่อภาคีผู้ส่งออกเป็นประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ป

1

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อนี้จะใช้กับข้อผูกพันทางภาษีภายใต้ความตกลงนีเ้ ท่านั้น

2

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น “ภาคีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป” หมายถึง ภาคีอาร์เซ็ปเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด

3

ภาคีเข้าใจว่า “อัตราอากรแตกต่างกัน” หมายถึง การประติบัติทางภาษีที่แตกต่างกันซึ่งภาคีผู้นาเข้า นามาใช้กับ
สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดรายการเดียวกัน
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2.

ประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ปสาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด คือประเทศที่สินค้าได้รับสถานะถิ่น
กาเนิดตามข้อบท 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด) โดยในส่วนของอนุวรรค (บี) ของข้อบท 3.2
(สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด) ประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ปสาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดหนึ่งจะเป็นภาคี
ผู้ส่งออกก็ต่อเมื่อมีกระบวนการผลิตนอกเหนือจากการดาเนินการเพียงเล็กน้อยที่ระบุไว้ใน
วรรค 5 สาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดนั้นเกิดขึ้นในภาคีผู้ส่งออกนั้น

3.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 2 สาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดที่ภาคี ผู้นาเข้าระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ของตารางของตนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ปจะ
เป็นภาคีผู้ส่งออกก็ต่อเมื่อสินค้านั้นบรรลุเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนั้น

4.

ในกรณีที่ภาคีผู้ส่งออกของสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดหนึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ป
ตามวรรค 2 และ 3 ประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ปสาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดนั้นจะเป็นภาคีที่
สนั บ สนุ น มูล ค่าสู งสุ ดของวัตถุดิบที่ไ ด้ถิ่นกาเนิดที่นามาใช้ในการผลิ ตสิ นค้านั้นในภาคีผู้
ส่งออก ในกรณีดังกล่าว สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดนั้นจะมีสิทธิได้รับการประติบัติพิเศษทางภาษีที่
นามาใช้กับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดนั้นของประเทศถิ่นกาเนิดอาร์เซ็ป

5.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 2 “การดาเนินการเพียงเล็กน้อย” คือการดาเนินการใด ๆ ที่
ระบุไว้ตามข้างล่างดังนี้
(เอ)

การถนอมรักษาสินค้าเพื่อทาให้มั่นใจว่า สินค้าจะยังคงอยู่ในสภาพดีเพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการขนส่งหรือการเก็บรักษา

(บี)

การบรรจุหีบห่อหรือการนาเสนอสินค้าสาหรับการขนส่งหรือการขาย

(ซี)

กระบวนการอย่ างง่าย 4 ซึ่งรวมถึงการกรอง การคัดเลื อก การจาแนก การแยก
ประเภท การฝนให้คม การตัด การเฉือน การบด การดัดโค้ง การขด การคลายม้วน

(ดี)

การติดหรือพิมพ์เครื่องหมาย ฉลาก ตราสัญลักษณ์ หรือสั ญลักษณ์เด่นอื่นใดใน
แบบเดียวกันบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

(อี)

การเจื อจางเพียงอย่างเดียวด้วยน้าหรือสารอื่นที่ไม่ทาให้ คุณลั กษณะของสินค้า
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นรูปธรรม

(เอฟ) การแยกส่วนผลิตภัณฑ์ออกเป็นชิ้นส่วน
(จี)
4

การฆ่า5สัตว์

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “อย่างง่าย” หมายถึง กิจกรรมที่ไม่จาเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษ หรือเครื่องจักร
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ผลิตหรือจัดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อดาเนินกิจกรรม
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(เอช) การดาเนินการทาสีและขัดเงาอย่างง่าย

6.

(ไอ)

การปลอกเปลือก การคว้านเมล็ด หรือการแกะเปลือกออกอย่างง่าย

(เจ)

การผสมสินค้าอย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ หรือ

(เค)

การผนวกการดาเนินการที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (เจ) ตั้งแต่สองการดาเนินการ
ขึ้นไป

โดยไม่คานึงถึงวรรค 1 และ 4 ภาคีผู้นาเข้าจะอนุญาตให้ผู้นาเข้ายื่นคาร้องขอสาหรับการ
ประติบัติพิเศษทางภาษีระหว่าง
(เอ)

อัตราสู งสุ ดของอากรศุล กากรที่ภ าคีผู้ น าเข้าใช้กับสิ นค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดรายการ
เดียวกันจากภาคีที่มีส่วนร่วมในวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกาเนิดที่นามาใช้ในการผลิตสินค้า
ดังกล่าว โดยผู้นาเข้าต้องสามารถพิสูจน์การเรียกร้องดังกล่าวได้ เพื่อความชัดเจน
ยิ่งขึ้น วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกาเนิดหมายถึงวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกาเนิดที่พิจารณาในคาร้องขอ
สาหรับสถานะถิ่นกาเนิดของสินค้าขั้นสุดท้าย หรือ

(บี)

อัตราสูงสุดของอากรศุลกากรที่ภาคีผู้นาเข้านามาใช้กับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดรายการ
เดียวกันจากภาคีใดภาคีหนึ่ง

7.

โดยไม่คานึงถึงข้อบท 20.8 (การทบทวนทั่วไป) ภาคีจะเริ่มทบทวนข้อบทนี้ภายในสอง (2)
ปีนับตั้งแต่วันทีค่ วามตกลงนี้มีผลใช้บังคับ และภายหลังจากนั้น ทุก ๆ สาม (3) ปี หรือตามที่
ภาคีตกลงร่วมกัน เพื่อลดหรือขจัดเงื่อนไขของข้อบทนี้ รวมทั้งจานวนรายการสินค้าและ
เงื่อนไขที่ระบุในเอกสารแนบท้ายของตารางของภาคีหนึ่งในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพัน
ทางภาษี)

8.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 7 สาหรับเอกสารแนบท้ายของตารางในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพัน
ทางภาษี) ภาคีหนึ่งสงวนสิทธิในการแก้ไขเอกสารแนบท้ายของตน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในเอกสารท้ายนี้ ในกรณีการภาคยานุวัติความตกลงนี้ของรัฐหรือ เขตศุลกากรอิสระอื่น การ
แก้ไขดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความตกลงของทุกภาคีและจะมีผลใช้บังคับตามข้อบท 20.4 (การ
แก้ไข) และข้อบท 20.9 (การภาคยานุวัติ)

ข้อ 2.7: การจาแนกประเภทสินค้า
การจาแนกสินค้าที่ค้าขายระหว่างภาคีจะต้องสอดคล้องกับระบบฮาร์โมไนซ์
5

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “การฆ่า” หมายถึง การฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว
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ข้อ 2.8: การประเมินราคาศุลกากร
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการกาหนดราคาศุลกากรของสินค้าที่ค้าขายระหว่างภาคี ข้อ 7 ของแกตต์
1994 รวมทั้งตอน 1 และหมายเหตุการตีความของภาคผนวก 1 ของความตกลงว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร จะนามาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 2.9: สินค้าผ่านแดน
ภาคีแต่ละฝ่ายจะอานวยความสะดวกในการตรวจผ่านศุลกากรของสินค้าผ่านแดนจากหรือสู่ภาคี อีก
ฝ่ายตามวรรค 3 ของข้อ 5 ของแกตต์ 1994 และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 2.10: การอนุญาตให้นาสินค้าเข้ามาชั่วคราว
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของตน ให้นาสินค้าเข้ามา
ในเขตศุลกากรของตนโดยยกเว้นการชาระอากรและภาษีนาเข้าทั้งหมดหรือบางส่วน หาก
สินค้าดังกล่าว
(เอ)

ถูกนาเข้ามาในเขตศุลกากรเพื่อความมุ่งประสงค์ทเี่ ฉพาะเจาะจง

(บี)

มีเจตนาที่จะส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาทีเ่ ฉพาะเจาะจง และ

(ซี)

ไม่ได้ผ่านการดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยกเว้นการเสื่อมราคาและการสูญเสียที่
เกิดจากการใช้งานตามปกติ

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะขยายการจากัดระยะเวลา เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอและตามเหตุผลที่
หน่วยงานศุลกากรของตนเห็นว่าสมควร สาหรับการอนุญาตให้นาสินค้าเข้ามาชั่วคราวโดย
ยกเว้นอากรตามทีร่ ะบุไว้ในวรรค 1 ให้เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในตอนแรก

3.

ไม่มภี าคีใดจะตั้งเงื่อนไขการนาสินค้าเข้ามาชั่วคราวโดยยกเว้นอากรตามที่ระบุไว้ในวรรค 1
นอกเหนือจากการกาหนดให้สินค้า
(เอ)

ถูกนามาใช้โดยหรือภายใต้การกากับดูแลของคนชาติหรือผู้พานักอาศัยของภาคี อีก
ฝ่าย ในการดาเนิน กิจ กรรมธุรกิจ การค้า การประกอบอาชีพ หรือการกีฬาของ
บุคคลนั้นเท่านั้น

(บี)

ไม่ถูกนามาขายหรือปล่อยเช่าระหว่างที่อยู่ในดินแดนของภาคีนั้น
2-6

(ซี)

มีการวางหลั กประกันหรือ ค้าประกั น ที่ จะปล่ อ ยคื น เมื่อ สิ น ค้านั้ น ถู กส่ งออก ใน
สั ดส่ ว นที่ไม่เกิ น กว่าอากรศุล กากร ภาษี ค่ าธรรมเนียมหรือค่าภาระ ที่ มิฉะนั้ น
จะต้องชาระในการเข้ามาหรือการนาเข้าขั้นสุดท้าย

(ดี)

สามารถทาการระบุได้เมื่อถูกนาเข้ามาและส่งออกไป

(อี)

ถู ก ส่ ง ออกไปเมื่ อ บุ ค คลที่ อ้ า งถึ ง ในอนุ ว รรค (เอ) เดิ น ทางออกไป หรื อ ภายใน
ระยะเวลาอื่น ตามความมุ่ ง ประสงค์ ของการน าสิ น ค้า เข้า มาชั่ว คราวที่ภ าคี อาจ
กาหนด ยกเว้นได้มีการขยายระยะเวลา

(เอฟ) ยอมรับให้นาเข้ามาในปริมาณที่ไม่เกินกว่าความเหมาะสมตามเจตนาที่จะใช้ และ
(จี)
4.

มิ ฉ ะนั้ น สามารถยอมรั บ ให้ น าเข้ า มาในดิ น แดนของภาคี ภ ายใต้ ก ฎหมายและ
ข้อบังคับของภาคีนั้น

หากมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ที่ภาคีหนึ่งได้กาหนดไว้ ในวรรค 3 ไม่สามารถปฏิบัติตามจน
สาเร็จ ภาคีนั้นอาจจัดเก็บอากรศุลกากรและค่าภาระอื่นใดที่ตามปกติจะจัดเก็บ กับสินค้านั้น
นอกเหนือจากค่าภาระอื่นใดหรือค่าปรับที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของตน
ภาคีแต่ละฝ่ายจะอนุญาตให้สินค้าที่ ถูกนาเข้ามาชั่วคราวภายใต้ข้อนี้ถูกส่งกลับ ออกไปผ่าน
ท่าศุลกากร6 อื่นที่ไม่ใช่ท่าศุลกากรที่สินค้านั้นได้ถูกนาเข้ามา

ข้อ 2.11: การอนุญาตให้นาคอนเทนเนอร์และพาเลทเข้ามาชั่วคราว
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะอนุมัตติ ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของตนหรือบทบัญญัติของ
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ภาคี นั้นเป็นสมาชิก ให้ยกเว้นอากรสาหรับการนา
คอนเทนเนอร์และพาเลท ซึ่งนามาใช้หรือจะนามาใช้ในการขนส่งสินค้าที่ค้าขายระหว่าง
ประเทศ เข้ามาชั่วคราว ไม่ว่าแหล่งที่มาของคอนเทนเนอร์และพาเลทนั้นจะเป็นที่ใด
(เอ)

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “คอนเทนเนอร์ ” หมายถึง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนส่ง
(ลังไม้ แท๊งก์ทเี่ คลื่อนย้ายได้ หรือโครงสร้างอื่นที่คล้ายคลึง)

(หนึ่ง) ประกอบปิดรอบด้านทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อสร้า งเป็นช่องสาหรับการ
บรรทุกสินค้า

(สอง) มีความถาวร แข็งแรง เหมาะที่จะใช้ได้หลายครั้ง
6

สาหรับ สปป.ลาว “ท่าศุลกากร” หมายถึง ท่าเรือศุลกากรระหว่างประเทศ
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(สาม) ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยยานพาหนะ
แบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบ โดยไม่ต้องมีการรื้อบรรจุใหม่ระหว่างการ
ขนส่ง

(สี่)

ออกแบบสาหรับการพร้อมเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะเมื่อขนถ่ายจากวิธีขนส่ง
หนึ่งไปยังอีกวิธีหนึ่ง

(ห้า) ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุของเข้าและนาของออก และ
(หก) มีพื้นทีภ่ ายในตั้งแต่หนึ่งลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
“คอนเทนเนอร์” จะรวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ของคอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม
กับประเภทที่ เกี่ยวข้องหากส่วนประกอบและอุปกรณ์ดังกล่าวติดมากับคอนเทน
เนอร์ด้วย “คอนเทนเนอร์”จะไม่รวมถึงยานยนต์ ส่วนประกอบหรืออะไหล่สารอง
ของยานยนต์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือพาเลท “ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้”จะถือว่าเป็นคอน
เทนเนอร์
(บี)

2.

เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ข องวรรคนี้ “พาเลท” หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ แผ่ น รองรั บ ที่
สามารถนาสินค้าจานวนหนึ่งมารวบรวมและจัดเรียงไว้ บนแผ่นรองรับ นั้นให้เป็น
หน่ว ยบรรทุกเดียวเพื่อความมุ่งประสงค์ในการขนส่ง สินค้าดังกล่ าว หรือในการ
เคลื่อนย้ายหรือการจัดวางสินค้าเป็นชั้นโดยมีเครื่องมือจักรกลช่วยเหลือ เครื่องมือนี้
ทาขึ้นจากแผ่นรองรับสองแผ่นที่ถูกแยกออกจากกันด้วยขายัน หรือแผ่นรองรับแผ่น
เดียวที่ค้ายันด้วยขาตั้ง ความสูงโดยรวมจะทาให้ต่าลงที่สุดเพื่อให้เหมาะกับการ
เคลื่อนย้ายโดยรถยกหรือรถลากพาเลท โดยพาเลทนั้นอาจมีหรือไม่ มีโครงสร้าง
ส่วนบนก็ได้

โดยขึ้นอยู่กับบทที่ 8 (การค้าบริการ) และบทที่ 10 (การลงทุน) ในส่วนของคอนเทนเนอร์ที่
ได้นาเข้ามาชั่วคราวตามวรรค 17
(เอ)

ภาคีแต่ละฝ่ายจะอนุญาตให้ คอนเทนเนอร์ที่นามาใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ
โดยเข้ามาในดินแดนของตนจากดินแดนของภาคีอีกฝ่าย ออกจากดินแดนของตนใน
เส้นทางใด ๆ ที่เหมาะสมในการนาคอนเทนเนอร์ ดังกล่าวออกไปอย่างคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจและโดยทันที8

7

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในวรรคนี้จะกระทบต่อสิทธิของภาคีหนึ่งในการนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการ
ตามข้อ 17.12 (ข้อยกเว้นทั่วไป) หรือข้อ 17.13 (ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง)
8

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในอนุวรรคนีห้ ้ามมิให้ภาคีนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการว่าด้วยความปลอดภัย
ทางถนนและทางรถไฟที่ใช้โดยทั่วไป หรือห้ามมิให้คอนเทนเนอร์เข้ามาหรือออกจากดินแดนของภาคีนั้นในพื้นที่ที่
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(บี)

ไม่มีภาคีใดจะกาหนดให้วางประกันหรือบังคับใช้บทลงโทษใดหรือค่าภาระใด ๆ
เพียงเพราะท่าเรือที่คอนเทนเนอร์เข้ามาแตกต่างจากท่าเรือทีค่ อนเทนเนอร์ออกไป

(ซี)

ไม่มีภาคีใดจะกาหนดให้ปล่อยคืนของประกันที่ภาคีได้กาหนดไว้ในการนาคอนเทน
เนอร์เข้ามาในดินแดนของตน ภายใต้เงื่อนไขว่า คอนเทนเนอร์จะต้องออกไปผ่าน
ท่าเรือใดเป็นการเฉพาะเจาะจง และ

(ดี)

ไม่มีภาคีใดจะกาหนดให้ผู้ขนส่งที่นาคอนเทนเนอร์จากดินแดนภาคีอีกฝ่ายเข้ามาใน
ดินแดนของตน จะต้องเป็นผู้ขนส่งคนเดียวกันที่นาคอนเทนเนอร์ออกไปสู่ดินแดน
ของภาคีอีกฝ่าย

ข้อ 2.12: การยกเว้นอากรนาเข้าตัวอย่างสินค้าที่ไม่มีมูลค่าทางการค้า
ภาคีแต่ล ะฝ่ ายจะยกเว้น อากรน าเข้า ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ ของตน ส าหรับ
ตัวอย่างสินค้าที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าที่ นาเข้ามาจากดินแดนของภาคี อีกฝ่าย ไม่ว่าแหล่งที่มาของ
ตัวอย่างสินค้านั้นจะเป็นที่ใด
ข้อ 2.13: การอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร
1.

กลุ่มภาคียืนยันข้อผูกพันของตนตามมติรัฐมนตรีว่าด้วยการแข่งขันด้านการส่งออกเมื่อวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ. 2015 (ดับบลิว ที/เอ็ม ไอ เอ็น (15)/45, (ดับบลิว ที/แอล/980) รับรอง
ณ กรุงไนโรบี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งรวมถึงการขจัดสิทธิการอุดหนุนการ
ส่งออกสินค้าเกษตรทีร่ ะบุไว้ในตารางข้อลดหย่อน

2.

กลุ่มภาคีมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการขจัดการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรในระดับพหุ
ภาคีและจะทางานร่วมกันเพื่อป้องกันมิให้การอุดหนุนนั้นถูกนากลับมาใช้ ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ใด

ข้อ 2.14: การแปลงพิกัดศุลกากรในตารางข้อผูกพันทางภาษี
ภาคีแต่ละฝ่ายจะทาให้มั่นใจว่า การแปลงพิกัดศุลกากรในตารางของตนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อ
ผูกพันทางภาษี) เพื่อที่จะบังคับใช้ภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ตามการจาแนกสินค้าของ
ระบบเอช เอส ที่ได้ทบทวนในแต่ละรอบแก้ไขระบบเอช เอส จะมีการดาเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบ
เสียหายต่อข้อผูกพันทางภาษีที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี)

ภาคีไม่ได้มีท่าเรือศุลกากร ภาคีหนึ่งอาจจัดส่งรายการท่าเรือสาหรับการนาคอนเทนเนอร์ออกไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของตน ให้แก่ภาคีอื่น
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ข้อ 2.15: การแก้ไขข้อผูกพัน
ในสถานการณ์พิเศษ กรณีภาคีหนึ่งประสบความยากลาบากที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางภาษีของตน ภาคีนั้นอาจแก้ไขหรือเพิกถอนข้อลดหย่อนที่ระบุไว้ในตาราง
ของตนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) โดยความเห็นชอบของภาคีอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการตัดสินใจของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ในการที่จะได้รับความตกลงดังกล่าว ภาคีที่ เสนอ
แก้ไขหรือเพิกถอนข้อลดหย่อนของตน จะแจ้งคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปและเริ่มการเจรจากับภาคีที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเจรจาดังกล่าว ภาคีที่เสนอแก้ไขหรือ เพิกถอนข้อลดหย่อนของตน จะยังคง
ระดับข้อลดหย่อนที่ต่างตอบแทนและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ไว้ให้เป็นการอนุเคราะห์ต่อการค้าของ
ภาคีอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกประเทศโดยไม่ด้อยไปกว่าที่ระบุไว้ในความตกลงฉบับนี้ก่อนการเจรจา
ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขเพื่อชดเชยในส่วนของสินค้าอื่น ผลลัพธ์ของการเจรจาที่ตกลงร่วมกัน
รวมถึงการปรับแก้ไขเพื่อชดเชย จะสะท้อนในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ตามข้อ 20.4
(การแก้ไข)
ส่วน บี
มาตรการที่มิใช่ภาษี
ข้อ 2.16: การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี
1.

ภาคีหนึ่งจะไม่นามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่มิใช่ภาษีเกี่ยวกับการนาเข้าสินค้าจากภาคีอีก
ฝ่ า ยหรื อ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปยั ง ดิ น แดนของภาคี อี ก ฝ่ า ย ยกเว้ น ที่ เ ป็ น ไปตามสิ ท ธิ แ ละ
พันธกรณีของภาคีนั้นภายใต้ความตกลงดับบลิว ที โอ หรือความตกลงฉบับนี้

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะทาให้มั่นใจถึงความโปร่งใสของมาตรการที่มิใช่ภาษีของตนที่ได้รับอนุญาต
ตามวรรค 1 ของข้ อบทนี้ และท าให้ มั่ น ใจว่ า มาตรการดั ง กล่ า วไม่ไ ด้ มี การเตรีย มการ
นามาใช้ หรือบังคับใช้ เพื่อวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จาเป็น
ต่อการค้าระหว่างภาคี

ข้อ 2.17: การขจัดข้อจากัดด้านปริมาณโดยทั่วไป
1.

ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงนี้ ไม่มีภาคีใดจะนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งข้อห้ามหรือ
ข้อจ ากัด นอกเหนือจากอากร ภาษีหรือค่าภาระอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีผ ลใช้บังคับผ่ านระบบ
โควตา ใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกหรือมาตรการอื่น ในการนาเข้าสินค้าของภาคีอีกฝ่าย
หรือการส่งออกสินค้าไปยังดินแดนของภาคีอีกฝ่าย ยกเว้นที่ เป็นไปตามสิทธิและพันธกรณี
ของภาคีนั้นภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงดับบลิว ที โอ เพื่อการนี้ ให้ข้อ 11
ของแกตต์ 1994 รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้โดยอนุโลม
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2.

กรณีที่ภาคีหนึ่งนามาใช้ข้อห้ามหรือข้อจากัดในการส่งออกตามอนุวรรค 2(เอ) ของข้อ 11
ของแกตต์ 1994 ภาคีนั้นจะ เมื่อมีคาร้องขอ
(เอ)

แจ้งภาคีอีกฝ่ ายหรือกลุ่มภาคีเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจากัดดังกล่าว และเหตุผ ล
พร้อมทั้งลักษณะและระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรือเผยแพร่ข้อห้ามหรือข้อจากัด
ดังกล่าว และ

(บี)

ให้ภาคีอีกฝ่ายที่อาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง มีโอกาสที่สมเหตุสมผลในการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับข้อห้ามหรือข้อจากัดดังกล่าว

ข้อ 2.18: การปรึกษาหารือทางเทคนิคเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี
1.

ภาคีหนึ่งอาจร้องขอให้มกี ารปรึกษาหารือทางเทคนิคกับภาคีอีกฝ่ายเกี่ยวกับมาตรการที่ภาคี
นั้นเห็นว่ามีผลกระทบเชิงลบต่อการค้าของตน คาร้องขอจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ระบุมาตรการและข้อกังวลอย่างชัดเจนว่า มาตรการมีผลกระทบเชิงลบอย่างไรต่อการค้า
ระหว่างภาคีที่ร้องขอให้มีการปรึกษาหารือเชิงเทคนิค (ต่อไปนี้ในข้อนี้ จะเรียกว่า “ภาคีผู้
ร้องขอ”) และภาคีที่ถูกร้องขอ (ต่อไปนี้ในข้อนี้ จะเรียกว่า “ภาคีที่ได้รับการร้องขอ”)

2.

ในกรณีทมี่ าตรการอยู่ในขอบเขตครอบคลุมของบทอื่น กลไกการปรึกษาหารือใด ๆ ที่ระบุไว้
ในบทนั้นจะเป็นกลไกที่นามาใช้ ยกเว้นจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างภาคี ผู้ร้องขอและ
ภาคีที่ได้รับการร้องขอ (ต่อไปในข้อนี้ จะเรียกร่วมกันว่า “ภาคีผู้ปรึกษาหารือ”)

3.

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในวรรค 2 ภาคีที่ได้รับการร้องขอจะตอบกลับภาคีผู้ร้องขอและเข้าสู่การ
ปรึกษาหารือทางเทคนิคภายใน 60 วันของวันที่ได้รับคาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่
อ้างถึงในวรรค 1 ยกเว้นภาคีผู้ปรึกษาหารือ จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อหาทางออกอัน
เป็ น ที่พึง พอใจร่ว มกัน ภายใน 180 วัน ของคาร้อ งขอ การปรึก ษาหารือ เชิง เทคนิค อาจ
ดาเนินการผ่านวิธีใด ๆ ทีภ่ าคีผู้ปรึกษาหารือตกลงร่วมกัน

4.

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในวรรค 2 คาร้องขอให้มีการปรึกษาหารือทางเทคนิคจะถูกเวียนแจ้งภาคี
อื่ น ทุ ก ภาคี ภาคี อื่ น อาจร้ อ งขอเข้ า ร่ ว มการปรึ ก ษาหารื อ ทางเทคนิ ค บนพื้ น ฐานของ
ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในคาร้องขอของตน การเข้าร่วมของภาคีอื่นขึ้นอยู่กับ การยินยอมของ
ภาคีผู้ปรึกษาหารือ ภาคีผู้ปรึกษาหารือจะพิจารณาคาร้องขอดังกล่าวอย่างครบถ้วน

5.

หากภาคีผู้ร้องขอเห็นว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เน่าเสียง่าย ภาคีนั้น
อาจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือทางเทคนิคภายในกรอบเวลาที่สั้นกว่าที่ระบุไว้ในวรรค 3

6.

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในวรรค 2 ภาคีแต่ละฝ่ายจะดาเนินการแจ้งรายปีต่อคณะกรรมการด้าน
สินค้าเกี่ยวกับการใช้การปรึกษาหารือทางเทคนิคภายใต้ข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคีผู้ร้องขอหรือ
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ภาคีที่ได้รับการร้องขอ การดาเนินการแจ้งนี้จะประกอบด้วยบทสรุปของความคืบหน้าและ
ผลลัพธ์ของการปรึกษาหารือ
7.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การปรึกษาหารือทางเทคนิคภายใต้ข้อนี้จะไม่ส่งผลเสียหายต่อสิทธิ
และพันธกรณีของภาคีหนึ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับ
ข้อพิพาท) และความตกลงดับบลิว ที โอ

ข้อ 2.19: กระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้า
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะทาให้มั่นใจว่า กระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้า ทั้งแบบอัตโนมัติและไม่
อัตโนมัติ จะมีการดาเนินการที่เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดการณ์ได้ และปฏิบัติตามความ
ตกลงการออกใบอนุญาตนาเข้า ไม่มีภาคีใดที่จะนามาใช้หรือยังคงมาตรการที่ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงการออกใบอนุญาตนาเข้า

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะแจ้งภาคีอื่นทันทีภายหลังที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ กับภาคีนั้น เกี่ยวกับ
กระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้าของตนที่ยังคงอยู่ การดาเนินการแจ้งจะครอบคลุมข้อมูล
ที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยวิธีการดาเนินการออกใบอนุญาตนาเข้า
ภาคีหนึ่งจะถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อบทนี้แล้วหาก
(เอ)

(บี)

3.

ภาคี นั้ น ได้แจ้ งกระบวนการต่อคณะกรรมการว่าด้ว ยการออกใบอนุญาตนาเข้ า
ภายใต้ดับบลิว ที โอ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4 ของความตกลงว่าด้วยวิธีดาเนินการออก
ใบอนุ ญาตน าเข้ า (ต่อไปนี้ ในข้ อนี้ จะเรียกว่า “คณะกรรมการว่าด้ว ยการออก
ใบอนุญาตนาเข้าภายใต้ดับบลิว ที โอ”) พร้อมทั้งข้อมูลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อ
5 ของความตกลง การออกใบอนุญาตนาเข้า และ
ในรอบการดาเนินการแจ้งรายปีต่อคณะกรรมการว่าด้วยการออกใบอนุญาตนาเข้า
ล่าสุดเพื่อตอบแบบสอบถามประจาปีในเรื่องวิธีดาเนินการออกใบอนุญาตนาเข้า
ตามที่อธิบายไว้ในวรรค 3 ของข้อ 7 ของความตกลงออกใบอนุญาตนาเข้า ภาคีนั้น
ได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบสอบถามนั้ น ส าหรั บ กระบวนการออก
ใบอนุญาตที่ยังคงอยู่

ภาคีแต่ละฝ่ายจะแจ้งภาคีอื่น ถึงกระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้าใหม่และการแก้ไขใด ๆ
ต่อกระบวนการออกใบอนุ ญาตนาเข้าที่ ยังคงอยู่ เท่าที่จ ะเป็นไปได้ภ ายใน 30 วันก่อนที่
กระบวนการใหม่หรือการแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ ไม่มีกรณีใดที่ภาคีจะดาเนินการแจ้งช้าไป
กว่า 60 วันภายหลังวันที่เผยแพร่มาตรการ การดาเนินการแจ้งในวรรคนี้จะรวมถึงข้อมูลที่
ระบุไว้ในข้อ 5 ของความตกลงการออกใบอนุญาตนาเข้า ภาคีหนึ่งจะถือว่าปฏิบัติตามวรรค
นี้หากภาคีนั้นได้แจ้งกระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้าใหม่หรือการแก้ไขต่อกระบวนการ
ออกใบอนุญาตนาเข้าที่ยังคงอยู่ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการออกใบอนุญาตนาเข้าภายใต้
ดับบลิว ที โอ ตามวรรค 1 2 หรือ 3 ของข้อ 5 ของความตกลงการออกใบอนุญาตนาเข้า
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4.

ก่อนที่จะใช้บังคับกระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้าใหม่หรือกระบวนการออกใบอนุญาต
นาเข้าที่แก้ไข ภาคีหนึ่งจะเผยแพร่กระบวนการใหม่หรือ การแก้ไขบนเว็บไซต์ทางการของ
รัฐบาล ภาคีนั้นจะดาเนินการดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างน้อย 21 วันก่อนกระบวนการ
ใหม่หรือการแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ

5.

การด าเนิ น การแจ้ ง ที่ ก าหนดในวรรค 2 และ 3 จะไม่ ส่ ง ผลอคติ ต่ อ การพิ จ ารณาว่ า
กระบวนการออกใบอนุญาตนาเข้าสอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้หรือไม่

6.

การดาเนินการแจ้งในวรรค 3 จะระบุหาก ภายใต้กระบวนการที่จะต้องดาเนินการแจ้ง
(เอ)

ใบอนุญาตนาเข้าสาหรับสินค้าใด ๆ มีข้อกาหนดในการจากัดผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้ายที่
ได้รับอนุญาต หรือ

(บี)

ภาคีกาหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกให้ได้รับใบอนุญาตนาเข้าสินค้า
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(หนึ่ง) สมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรม
(สอง) การอนุมัตคิ าขอใบอนุญาตนาเข้าโดยสมาคมอุตสาหกรรม
(สาม) ประวัติการนาเข้าสินค้าหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน
(สี่)

ศักยภาพการผลิตขั้นต่าของผู้นาเข้าหรือผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย

(ห้า)

ทุนจดทะเบียนขั้นต่าของผู้นาเข้าหรือผู้ใช้สินค้าขั้นสุดท้าย หรือ

(หก)

ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ญญาหรื อ อื่ น ๆ ระหว่ า งผู้ น าเข้ า และผู้ จาหน่า ยใน
ดินแดนของภาคี

7.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะตอบข้อซักถามอันสมเหตุสมผลจากภาคีอีกฝ่ายเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใน
60 วันเกี่ยวกับเงื่อนไขที่หน่วยงานออกใบอนุญาตนาเข้าของตนนามาพิจารณาในการอนุมัติ
หรือปฏิเสธออกใบอนุญาตนาเข้า ภาคีผู้นาเข้าจะเผยแพร่ข้อมูล อย่างเพียงพอสาหรับภาคี
อื่นและผู้ค้าเพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานในการพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรใบอนุญาตนาเข้า

8.

ไม่มีคาขอใบอนุญาตนาเข้าใดจะถูกปฏิเสธเนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยทางเอกสารซึ่ง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานที่ระบุไว้ในคาขอนั้น ความผิดพลาดเล็กน้อยทางเอกสารอาจ
รวมถึงความผิดพลาดในรูปแบบ อาทิ ความกว้างของขอบเอกสารหรือตัวอักษรที่ใช้ และ
2-13

ความผิดพลาดในการสะกดคาซึ่งชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกงหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง
9.

หากภาคีหนึ่งปฏิเสธคาขอใบอนุญาตนาเข้าสาหรับสินค้า หนึ่งของภาคีอีกฝ่าย ภาคีนั้น จะ
อธิ บ ายแก่ ผู้ ยื่ น ขอทราบถึ ง เหตุ ผ ลของการปฏิ เ สธนั้ น เมื่ อ ผู้ ยื่ น ขอร้ อ งขอและภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสมภายหลังที่ได้รับคาร้องขอ

ข้อ 2.20: ค่าธรรมเนียมและพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าและการส่งออก
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะทาให้มั่นใจตามวรรค 1 ของข้อ 8 ของแกตต์ 1994 ว่า ค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาระทั้งหมดไม่ว่าจะมีลั กษณะใด (นอกเหนือจากอากรนาเข้าหรือส่งออก ค่าภาระที่
เทียบเท่ากับภาษีภายในหรือค่าภาระภายในอื่นใดที่ นามาใช้โดยสอดคล้องกับวรรค 2 ของ
ข้อ 3 ของแกตต์ 1994 ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุน) ที่ จัดเก็บหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าหรือ การส่งออก จะถูกจากัดในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ของการให้บริการและไม่เป็นไปเพื่อการปกป้องสินค้าภายในประเทศทางอ้อมหรือการเก็บ
ภาษีการนาเข้าหรือการส่งออกเพื่อความมุ่งประสงค์ทางการคลัง

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะเผยแพร่โดยทันทีเกี่ยวกับรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่
จัดเก็บโดยเกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าหรือการส่งออกและทาให้ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้ทาง
อินเตอร์เน็ต

3.

ไม่มีภาคีใดจะกาหนดให้มีการทาธุรกรรมด้านกงสุล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่
เกี่ยวข้องโดยเกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าสินค้าของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่มีภาคีใดจะกาหนดให้
เอกสารศุลกากรที่จัดเตรียมโดยเกี่ยวเนื่องกับการนาเข้าสินค้าของภาคีอื่น ต้องได้รับการ
อนุ มั ติ รั บ รอง หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ผ่ า นการตรวจสอบหรื อ เห็ น ชอบโดยผู้ แ ทนภาคี ผู้ น าเข้ า
ณ ต่า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานที่มีอ านาจในนามของภาคีผู้ นาเข้า รวมทั้งจะไม่จั ดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2.21: การริเริ่มรายสาขา
1.

กลุ่มภาคีอาจตัดสินใจริเริ่มแผนการทางานในประเด็นรายสาขา หากกลุ่มภาคีตัดสินใจริเริ่ม
แผนการทางานดังกล่าว แผนการทางานนั้นจะจัดทาและกากับดูแลโดยคณะกรรมการด้าน
สินค้า กลุ่มภาคีจะพยายามจัดทาแผนการทางานให้เสร็จสิ้นไม่ช้าไปกว่าสอง (2) ปีภายหลัง
ที่ได้ริเริ่มแผนการทางาน

2.

กลุ่มภาคีจะตกลงสาขาที่จะรวมไว้ในแผนการทางาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของภาคี ทั้งหมด
ซึ่งรวมถึงสาขาที่กลุ่มภาคีได้เสนอในระหว่างการเจรจาความตกลงฉบับนี้หรือสาขาอื่นที่ภาคี
หนึ่งอาจระบุ
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3.

4.

แผนการทางานใด ๆ ทีร่ ิเริ่มภายใต้ข้อนี้ควรจะดาเนินการเพื่อ
(เอ)

ยกระดับความเข้าใจของกลุ่มภาคีในประเด็นนั้น

(บี)

อานวยความสะดวกข้อมูลจากภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น และ

(ซี)

สารวจการดาเนินการที่เป็นไปได้ของกลุ่มภาคีที่จะอานวยความสะดวกทางการค้า

บนพื้นฐานผลลัพธ์ของแผนการทางานใด ๆ ที่ได้ริเริ่มภายใต้ข้อนี้ คณะกรรมการด้านสินค้า
อาจจัดทาข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
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บทที่ 3
กฎถิ่นกาเนิดสินค้า
ส่วน เอ
กฎถิ่นกาเนิดสินค้า
ข้อ 3.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทางน้า หมายถึง การท้าฟาร์มสิ่งมีชีวิตทางน้้า ซึ่งรวมถึง
ปลา สัตว์น้าจ้าพวกโมลลุสก์ สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ และพืชน้้า จากลูกสิ่งมีชีวิตทางน้้า เช่น ไข่ ลูกปลา ปลาเล็ก และตัวอ่อน
โดยการเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการเลี้ยงดูหรือทำให้เติบโตเพื่อเพิ่มกำรผลิต
เช่น กำรขยำยพันธุ์ กำรให้อำหำร หรือกำรปกป้องจำกผู้ล่ำ

(บี)

มูลค่า ซี ไอ เอฟ หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่น้าเข้า รวมต้นทุนของค่าประกันภัย
และค่าระวาง จนถึงท่าเรือหรือสถานที่ที่มีการน้าสินค้าเข้าประเทศผู้น้าของเข้า

(ซี)

หน่วยงานผู้มีอานาจ หมายถึง หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอ้านาจ
ให้กระท้าการจากภาคีหนึ่ง และแจ้งให้กลุ่มภาคีอื่น ๆ ทั้งหมดรับทราบ

(ดี)

หน่วยงานศุลกากร หมายถึง หน่วยงานศุลกากรตามที่ได้นิยามไว้ในอนุวรรค (เอ)
ของข้อ 4.1 (ค้านิยาม)

(อี)

มูลค่า เอฟ โอ บี หมายถึงมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือหรือสถานที่ต้นทางซึ่งรวมค่า
ขนส่ ง (โดยไม่ค้านึ งถึงรูปแบบของการขนส่ ง) จนถึงท่าเรื อหรือสถานที่สุ ดท้า ย
ส้าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

(เอฟ) สิน ค้า หรื อวัสดุ ที่ใ ช้ทดแทนกัน ได้ หมายถึง สิ นค้าหรือวัส ดุที่ใช้แทนกันได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีคุณสมบัติหลักเหมือนกัน
(จี)

หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง หลักการที่ได้รับการยอมรับโดย
ฉั น ทามติ ห รื อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ในสาระส้ า คั ญ จากผู้ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ใ นภาคี ห นึ่ ง
เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล
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และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านี้อาจรวมถึงแนวทางกว้าง ๆ ซึ่งใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป และมาตรฐาน การปฏิบัติและขั้นตอนที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
(เอช) สินค้า หมายถึง สิ่งที่ซื้อขายกัน ผลิตภัณฑ์ สิ่งของ หรือวัสดุ
(ไอ)

หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือมอบอ้านาจจากภาคีหนึ่งในการออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
และแจ้งให้กลุ่มภาคีอนื่ ๆ ทั้งหมดรับทราบ ตามบทนี้

(เจ)

วัสดุ หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง

(เค)

สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิดหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิด หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่ไม่มี
คุณสมบัติได้ถิ่นก้าเนิดตามบทนี้

(แอล) สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดหรือวัสดุที่ได้ถิ่นกาเนิด หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติ
ได้ถิ่นก้าเนิดตามบทนี้
(เอ็ม) ผูผ้ ลิต หมายถึง บุคคลผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินค้า และ
(เอ็น) การผลิต หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่งสินค้า รวมถึง การเพาะปลูก การท้าเหมือง
การเก็บเกี่ยว การท้าฟาร์ม การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ การสกัด การรวบรวม การเก็บ
การจับ การประมง การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทางน้้า การดัก การล่า การผลิต การ
สร้าง การผ่านกระบวนการ หรือการประกอบ
ข้อ 3.2: สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด
เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ สินค้าจะถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด หากสินค้านั้น
(เอ) ได้มาทั้งหมดหรือผลิ ตขึ้นทั้งหมดในภาคีห นึ่ง ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.3 (สินค้าที่
ได้มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมด)
(บี) มีการผลิตในภาคีจากวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่านั้น หรือ
(ซี) มีการผลิตในภาคี จากวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิด โดยสินค้าเป็นไปตามข้อก้าหนดที่ก้าหนด
ไว้ในภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า)
และเป็นไปตามข้อก้าหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับในบทนี้
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ข้อ 3.3: สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมด
เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด) สินค้าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มา
ทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในภาคี
(เอ)

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก ต้นไม้ พืชจ้าพวกสาหร่าย
เห็ดรา และพืชมีชีวิต ที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เก็บหรือรวบรวมได้ในประเทศนั้น

(บี)

สัตว์มีชีวิต ที่เกิดและเลี้ยงในประเทศนั้น

(ซี)

สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตซึ่งเลี้ยงในประเทศนั้น

(ดี)

สินค้าที่ได้มาจากการล่า การดัก การประมง การท้าฟาร์ม การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต
ทางน้้า การรวบรวม หรือการจับที่กระท้าในประเทศนั้น

(อี)

แร่ธาตุและสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่รวมอยู่ในอนุวรรค (เอ) ถึง
(ดี) ของข้อนี้ หรื อที่สกัด หรือได้มาจากผื นดิน น้้า พื้นใต้ทะเล หรือดินใต้พื้นใต้
ทะเล

(เอฟ) สินค้าอันได้จากการประมงทะเล และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ที่ได้มาโดยเรือของ
ภาคี1 และสินค้าอื่น ๆ ที่ได้มาโดยภาคีหรือบุค คลของภาคีนั้น จากน่านน้้า พื้นใต้
ทะเล หรือดินใต้พื้นใต้ทะเล นอกทะเลอาณาเขตของกลุ่มภาคีและประเทศที่ไม่ได้
เป็นภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า ในกรณีของสินค้าอันได้จาก
การประมงทะเล และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ที่ได้มาจากเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของ
ภาคีใดหรือประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี ซึ่งภาคีนั้นหรือบุคคลของภาคีนั้นมีสิทธิในการ

1

เพือ่ ความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “เรือโรงงานของภาคีนั้น” หรือ “เรือของภาคีนั้น” หมายถึงเรือโรงงานหรือเรือ
(เอ) ซึ่งจดทะเบียนในภาคีนั้น และ
(บี) ซึ่งมีสิทธิชักธงของภาคีนั้น

โดยไม่ค้านึงถึงประโยคก่อนหน้า เรือโรงงานใดหรือเรือใดที่ปฏิบัติงานภายในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นไปตามนิยามของ ‘เรือออสเตรเลีย’ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการประมง 1991 (เครือจักรภพ) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว หรือกฎหมายอื่นใดที่มาแทนที่กฎหมายเก่า ให้ถือว่าเป็นเรือโรงงานหรือเรือของ
ออสเตรเลีย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเรือโรงงานหรือเรือดังกล่าวมีการปฏิบัติงานนอกเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะของออสเตรเลีย จะต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) และ (บี) ของเชิงอรรถนี้
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ใช้ประโยชน์2จากเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะนั้น และในกรณีของสินค้าอื่น ๆ ซึ่งภาคีหรือ
บุคคลของภาคีนั้น มีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากพื้นใต้ทะเลและดินใต้พื้นใต้ทะเล
นั้น ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(จี)

สินค้าอันได้จากการประมงทะเล และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ที่ได้มาโดยเรือของ
ภาคีนั้น จากทะเลหลวงตามกฎหมายระหว่างประเทศ

(เอช) สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิต หรือท้าขึ้นบนเรือโรงงานใด ๆ ของภาคี เฉพาะจาก
สินค้าที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอฟ) หรือ (จี)
(ไอ)

สินค้าซึ่งเป็น
(หนึ่ง) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จากการผลิต หรือการบริโภคในภาคีนั้น โดยมี
เงื่ อ นไขว่ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วเหมาะส้ า หรั บ การก้ า จั ด การคื น สภาพของ
วัตถุดิบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการน้ากลับมาใช้อีกเท่านั้น หรือ
(สอง) สินค้าใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ในภาคีนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าดังกล่าว
เหมาะสมส้ า หรั บ การก้ า จั ด การคื น สภาพของวั ต ถุ ดิ บ หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการน้ากลับมาใช้อีกเท่านั้น และ

(เจ)

สินค้าที่ได้มาหรือได้ผลิตขึ้นในภาคีนั้น จากสินค้าที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (ไอ)
หรือจากผลิตภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

ข้อ 3.4: การสะสมถิ่นกาเนิด
1.

นอกจากจะระบุ ไว้เป็ น อย่ างอื่นในความตกลงฉบับนี้ สิ นค้าและวั ส ดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดตาม
ข้อก้าหนดที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด) และใช้ในภาคีอื่นเพื่อเป็นวัสดุในการ
ผลิตสินค้าหรือวัสดุอื่น จะได้รับการพิจารณาให้ได้ถิ่น ก้าเนิดในภาคีที่มีการจัดท้าหรือการ
ผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นสินค้าส้าเร็จรูปหรือวัสดุได้เกิดขึ้น

2.

กลุ่มภาคีต้องเริ่มทบทวนข้อนี้ในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ กับรัฐผู้ลงนามทั้งหมด ซึ่งการ
ทบทวนจะพิจ ารณาขยายขอบเขตของการใช้การสะสมตามวรรค 1 ให้ รวมถึงการผลิ ต
ทั้งหมดและมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มภาคี ทั้งนี้ กลุ่ มภาคีต้องสรุปการ
ทบทวนภายในห้า (5) ปี นับจากวันที่เริ่มทบทวน เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

2

เพื่อวัตถุประสงค์ในการก้าหนดถิ่นก้าเนิดของสินค้าอันได้จากการประมงทะเลและสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ค้าว่ า
“สิทธิในการใช้ประโยชน์” ในอนุวรรคนี้ ให้รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรการประมงของรัฐชายฝั่ง ที่ได้รับจาก
ความตกลงหรือข้อตกลงใดระหว่างภาคีและรัฐชายฝั่ง
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ข้อ 3.5: การคานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค
1.

สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคของสินค้าที่ระบุใน ภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า)
ต้องถูกค้านวณโดยใช้สูตรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้
(เอ)

วิธีทางอ้อม/วิธีหักทอน
อาร์ วี ซี =

เอฟ โอ บี – วี เอ็น เอ็ม
เอฟ โอ บี

x 100

หรือ
(บี)

วิธีทางตรง/วิธีค้านวณ
ต้นทุน ต้นทุนค่ำ
ค่ำแรง ดำเนินกำร
ต้นทุน
อาร์ วี ซี = วี โอ เอ็ม + ทำงตรง + ทำงตรง + กำไร + อื่น ๆ x 100
เอฟ โอ บี

โดย
อาร์ วี ซี คือ สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคของสินค้าที่แสดงค่าเป็นร้อยละ
เอฟ โอ บี คือ มูลค่า เอฟ โอ บีของสินค้าตามที่ก้าหนดไว้ในอนุวรรค (อี) ของข้อ 3.1 (ค้า
นิยาม)
วี โอ เอ็ม คือ มูลค่าของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตได้เองที่ได้ถิ่นก้าเนิด
และใช้ในการผลิตสินค้า
วี เอ็น เอ็ม คือ มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิด ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า
ต้นทุนค่าแรงทางตรง รวมถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแรงงานอื่น ๆ
และ
ต้นทุนค่าดาเนินการทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการทั้งหมด
2.

มูลค่าของสินค้าภายใต้บทนี้จะค้านวณโดยอนุโลมตามบทบัญญัติของข้อ 7 ของแกตต์ 1994
และความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ต้นทุนทั้งหมดจะต้อ งถูกบันทึกและเก็บ
รักษา โดยสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปที่ใช้ในภาคีที่มีการผลิ ต
สินค้านั้น
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3.

มูลค่าวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดจะต้องเป็นดังนี้
(เอ)

กรณีน้าเข้าวัสดุ คือ มูลค่า ซี ไอ เอฟ ของวัสดุ ณ ขณะน้าเข้า และ

(บี)

กรณีวัสดุที่ได้มาจากภายในภาคี คือ ราคาที่แน่นอนล่าสุดที่ได้ช้าระหรือที่สามารถ
ช้าระได้

4.

วัสดุที่ไม่ทราบถิ่นก้าเนิด ให้ถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิด

5.

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้อาจถูกหักออกจากมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิด หรือวัสดุที่ไม่ทราบถิ่น
ก้าเนิด
(เอ)

ต้นทุนค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าบรรจุและค่าขนส่งอื่น ๆ ที่เกิดจากการส่งสินค้า
ไปยังผู้ผลิต

(บี)

อากร ภาษี และค่าธรรมเนียมที่เป็นค่านายหน้าทางศุลกากร นอกจากอากรที่ได้รับ
การยกเว้น ได้คืนอากร หรือได้คืนอากรโดยวิธีอื่น และ

(ซี)

ต้นทุนที่เกิดจากของที่ใช้ไม่ได้และที่หกหรื อล้นออกมา หักออกจากมูลค่าของเศษที่
สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือผลพลอยที่ได้จากการผลิต

หากไม่ทราบค่าใช้จ่ายในอนุวรรค (เอ) ถึง (ซี) หรือไม่มีหลักฐานแน่ชัด จะไม่อนุญาตให้น้า
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาหักออก
ข้อ 3.6: การดาเนินการและกระบวนการเพียงเล็กน้อย
โดยไม่ค้านึงถึงบทบัญญัติใดในบทนี้ การด้าเนินการดังต่อไปนี้กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดที่น้ามาผลิต
สินค้า จะถือว่าเป็นกระบวนการหรือการแปรสภาพอย่างไม่เพียงพอที่ท้าให้สินค้านั้นได้ถิ่นก้าเนิด

3

(เอ)

กระบวนการเก็บรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะอยู่ในสภาพดีเพื่อวัตถุประสงค์ใ นการ
ขนส่งหรือการเก็บรักษา

(บี)

การบรรจุหีบห่อหรือการน้าเสนอสินค้าเพื่อการขนส่งหรือการขาย

(ซี)

กระบวนการอย่างง่าย3 ประกอบด้วยการกรอง การคัดการแยก การแยกประเภท
การลับคม การตัด การเฉือน การบด การดัด การม้วน หรือ การคลายเกลียว

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ ค้าว่า “อย่างง่าย” หมายถึง กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ หรือ เครื่องจั กร
เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่จัดท้าขึ้นเฉพาะส้าหรับการผลิตหรือติดตั้งเพื่อด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว
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(ดี)

การติ ด หรื อ พิ ม พ์ เ ครื่ อ งหมาย ฉลาก ตราสั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ที่ ค ล้ า ยกั น ที่ เ ป็ น
เครื่องหมายแยกความแตกต่างบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

(อี)

การเจื อ จางด้ ว ยน้้ า หรื อ สารอื่ น ๆ เท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ท้ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะเฉพาะของสินค้า

(เอฟ) การถอดแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นชิ้นส่วน
(จี)

การฆ่าสัตว์4

(เอช) การทาสีและการขัดอย่างง่าย
(ไอ)

การปอก เอาเมล็ดออก หรือการกะเทาะเปลือกอย่างง่าย

(เจ)

การผสมอย่างง่าย โดยไม่ค้านึงถึงว่าเป็นสินค้าต่างชนิดกันหรือไม่ หรือ

(เค)

การรวมกันของกระบวนการสองกระบวนการหรือมากกว่าที่อ้างถึงในอนุวรรค (เอ)
ถึง (เจ)

ข้อ 3.7: เกณฑ์ขั้นต่า
1.

4

สินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ตามภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) จะ
ยังคงเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิดถ้าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อก้าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
บทนี้ และ
(เอ)

ส้าหรับสินค้าในตอนที่ 01 ถึง 97 ของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ มูลค่าของวัสดุ
ที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าและที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรที่
ก้าหนด ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้านั้น โดยมูลค่าของวัสดุที่
ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดดังกล่าว จะถูกก้าหนดตามวรรค 3 ของข้อ 3.5 (การค้านวณสัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาค) หรือ

(บี)

ส้าหรับสินค้าในตอนที่ 50 ถึง 63 ของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ น้้าหนักของ
วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากรที่ก้าหนด ไม่เกินร้อยละ 10 ของน้้าหนักรวมของสินค้านั้น

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “การฆ่าสัตว์” หมายถึง การฆ่าสัตว์อย่างง่าย
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2.

อย่างไรก็ตามมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดที่อ้างถึงในวรรค 1 จะต้องน้ามารวมอยู่ในมูลค่า
ของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดตามหลักเกณฑ์การค้านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่ใช้

ข้อ 3.8: การปฏิบัติต่อวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ และภาชนะบรรจุสินค้า
1.

วัสดุส้าหรับการบรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจุสินค้า เพื่อการขนส่ง จะไม่น้ามาคิดรวมในการ
ก้าหนดสถานะในการได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้าใด ๆ

2.

วัสดุส้าหรับการบรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจุสินค้าเพื่อการขายปลีก ซึ่งจ้าแนกประเภท
พิกัดเดียวกันกับสินค้านั้น มิให้น้ามาคิดรวมในการก้าหนดสถานะการได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้า
โดยมีเงื่อนไขว่า

3.

(เอ)

สินค้านั้นได้มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในภาคี ตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) ของ
ข้อ 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด)

(บี)

สินค้านั้นมีการผลิตในภาคี จากวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า
นั้น ตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (บี) ของข้อ 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด) หรือ

(ซี)

สินค้านั้ นอยู่ภายใต้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุล กากรหรือกระบวนการผลิตเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า)

ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค ให้น้ามูลค่าของวัสดุส้าหรับการ
บรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจุสินค้าเพื่อการขายปลีกมาพิจารณาเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดหรือ
วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้า แล้วแต่กรณีในการค้านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค
ของสินค้า

ข้อ 3.9: อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครื่องมือ
1.

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการก้าหนดสถานะการได้ถิ่นก้าเนิดของสิ นค้า ให้ ถือว่าอุปกรณ์
ประกอบ อะไหล่ เครื่ อ งมื อ และคู่ มื อ หรื อ เอกสารข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ ม ากั บ ตั ว สิ น ค้ า ต้ อ ง
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้านั้น และไม่ต้องน้ามาคิดรวมในการก้าหนดว่าวัสดุที่ไม่ได้ถิ่น
ก้าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิดได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรหรือ
กระบวนการผลิตเฉพาะตามที่ก้าหนดไว้ในภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) โดยมี
เงื่อนไขว่า
(เอ)

อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่มากับตัว
สินค้า ไม่ได้มีการแยกบัญชีราคาสินค้าต่างหากจากตัวสินค้านั้น และ
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(บี)
2.

ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือเอกสาร
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มากับตัวสินค้า เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 1 ถ้าสิ นค้าอยู่ภายใต้เกณฑ์สั ดส่วนมูลค่าการผลิ ตในภูมิภาค ให้น้า
มูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่มากับตัว
สินค้า มาพิจารณาแยกเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดตามแต่กรณี ในการ
ค้านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคของสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่า
(เอ)

อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่มากับตัว
สินค้า ไม่ได้มีการแยกบัญชีราคาสินค้าต่างหากจากตัวสินค้านั้น และ

(บี)

ปริมาณและมูลค่าของ อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือเอกสาร
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มากับตัวสินค้า เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น

ข้อ 3.10: วัสดุทางอ้อม
1.

ให้ถือว่าวัสดุทางอ้อมเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิดโดยไม่ค้านึงถึงสถานที่ผลิต และมูลค่าของวัสดุ
ทางอ้อมนั้น ต้องคิดจากต้นทุนที่ได้บันทึกไว้ตามหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปใน
ระบบบัญชีของผู้ผลิตสินค้า

2.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “วัสดุทางอ้อม” หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ
หรือการตรวจสอบสินค้าอื่น ๆ แต่ไม่ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้านั้น หรือสินค้าที่ใช้ใน
การบ้ารุงรักษาอาคาร หรือการท้างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งรวมไปถึง
(เอ)

เชื้อเพลิงและพลังงาน

(บี)

เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ

(ซี)

อะไหล่ และสินค้าที่ใช้ในการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร

(ดี)

สารหล่อลื่น จาระบี สารประกอบ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้กับอุปกรณ์
และอาคาร

(อี)

ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์และวัสดุเพื่อความปลอดภัย

(เอฟ) อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ส้าหรับการทดสอบหรือการตรวจสอบสินค้า
(จี)

ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวท้าละลาย และ
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(เอช) สินค้าอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยสามารถอธิ บายได้
อย่างสมเหตุผลว่า การใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนั้น
ข้อ 3.11: สินค้าหรือวัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้
ในการก้าหนดว่า สิ นค้าหรือวัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้เป็นสินค้าหรือวัส ดุที่ได้ ถิ่นก้าเนิดหรือไม่ จะ
กระท้าโดยการแยกสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ ทางกายภาพ หรือ ในกรณีของที่ปะปนกัน โดย
การจัดการสินค้าคงคลัง ตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของภาคี ผู้ส่งของออก และ
ควรใช้วิธีการนั้นตลอดปีบัญชีนั้น
ข้อ 3.12: วัสดุที่ใช้ในการผลิต
หากวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก้าเนิดผ่านการผลิตเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามข้อก้าหนดของบทนี้ วัสดุนั้นจะถือว่า
เป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก้าเนิด เมื่อมีการก้าหนดสถานะการได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้าที่ต่อมาได้ผลิตขึ้น โดยไม่
ค้านึงถึงว่าวัสดุนั้นถูกผลิตโดยผู้ผลิตสินค้านั้นหรือไม่
ข้อ 3.13: หน่วยวัดคุณสมบัติ
1.

หน่วยวัดคุณสมบัติส้าหรับบทนี้ให้ใช้กับสินค้าที่มี ลักษณะเฉพาะ ซึ่งน้าไปพิจารณาในฐาน
เป็นหน่วยวัดพื้นฐาน เมื่อมีการก้าหนดพิกัดศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์

2.

เมื่อสินค้าประกอบด้วยสินค้าที่เหมือนกันจ้านวนหนึ่งและจ้าแนกอยู่ในประเภทพิกัดศุลกากร
เดียวกัน สินค้าแต่ละรายการต้องถูกน้ามาพิจารณาแยกแต่ละรายการว่าเป็นสินค้าที่ ได้ถิ่น
ก้าเนิดหรือไม่

ข้อ 3.14: การปฏิบัติต่อสินค้าเฉพาะรายการ
กลุ่มภาคีและรัฐ ผู้ลงนามทั้งหมดต้องหารือการปฏิบัติส้าหรับสินค้าเฉพาะรายการภายใต้บทนี้เมื่อ
ภาคีร้องขอและสรุปผลการหารือภายในสาม (3) ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มหารือ ซึ่งการปฏิบัติต่อสินค้า
เฉพาะรายการภายใต้บทนี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของภาคีทั้งหมด และรัฐผู้ลงนามทั้งหมดโดยฉันทามติ
ข้อ 3.15: การส่งมอบโดยตรง
1.

สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิดจะยังคงมีสถานะได้ถิ่นก้าเนิดตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.2 (สินค้าที่ได้ถิ่น
ก้าเนิด) หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(เอ)

สินค้าถูกขนส่งโดยตรงจากภาคีผู้ส่งของออกไปยังภาคีผู้น้าของเข้า หรือ
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(บี)

สินค้าถูกขนส่งผ่านภาคีหนึ่งหรือมากกว่าที่ไม่ใช่ภาคี ผู้ส่งของออกและภาคีผู้น้าของ
เข้า (ต่อไปนี้ในข้อนี้จะเรียกว่า “ภาคีที่ไม่ใช่ภาคีผู้ส่งของออกประเทศแรก”) หรือ
ขนส่งผ่านประเทศที่มิได้เป็นภาคี โดยมีเงือ่ นไข
(หนึ่ง) ไม่ได้ผ่านการด้าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ในภาคีที่ไม่ใช่ภ าคี ผู้ส่งของออก
ประเทศแรก หรือประเทศที่ ไม่ได้เป็นภาคีนั้น ยกเว้นกิจกรรมทางด้าน
โลจิสติกส์ เช่น การขนถ่ายสินค้าลง การขนถ่ายสินค้าขึ้น การเก็บรักษา
หรือการด้าเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรัก ษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือ
เพื่อขนส่งสินค้านั้นไปยังภาคีผู้น้าของเข้า ผู้น้าของเข้าและ
(สอง) อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานศุลกากรในกลุ่มภาคี หรือ ประเทศที่
ไม่ได้เป็นภาคีเหล่านั้น

2.

การปฏิบัติตามอนุวรรค 1(บี) ต้องมีหลักฐานให้หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น้าของเข้า ไม่
ว่าจะเป็นเอกสารทางศุลกากรของภาคีที่ไม่ใช่ภาคี ผู้ส่งของออกประเทศแรก หรือประเทศที่
ไม่ได้เป็นภาคี หรือเอกสารอื่นใดที่เหมาะสม หากมีการร้องขอจากหน่วยงานศุลกากรของ
ภาคีผู้น้าของเข้า

3.

เอกสารที่เหมาะสมที่อ้างถึงในวรรค 2 อาจรวมถึงเอกสารขนส่งเชิง พาณิชย์หรือเอกสารการ
ขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบตราส่งสินค้า เอกสารการขนส่งหลายทอดหรือ
หลายรูปแบบ ส้าเนาของต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับสินค้า บันทึกทางการเงิน
หนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า หรือ เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น้าของเข้าอาจร้องขอ
ส่วน บี
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า

ข้อ 3.16: หลักฐานการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
1.

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
(เอ)

หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด สินค้าที่ออกโดยหน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.17 (หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า)

(บี)

ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค 1(เอ)
ของข้อ 3.18 (ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า) หรือ

(ซี)

ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิตตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค 1(บี)
ของข้อ 3.18 (ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า) และเป็นไปตามวรรค 2 และ 3
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ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งท้าให้สินค้านั้นได้ถิ่นก้าเนิด
2.

ออสเตรเลี ย บรู ไ นดารุ ซ ซาลาม จี น อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น เกาหลี มาเลเซี ย นิ ว ซี แ ลนด์
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จะต้องน้าอนุวรรค 1(ซี) ไปปฏิบัติไม่เกิน 10 ปี
หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ส้าหรับแต่ละภาคี ส้าหรับกัมพูชา สปป.ลาว
และเมียนมา จะต้องน้าอนุวรรค 1(ซี) ไปปฏิบัติไม่เกิน 20 ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับส้าหรับแต่ละภาคี

3.

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 2 ภาคีอาจขยายระยะเวลาได้สูงสุดจนถึง 10 ปี เพื่อน้าอนุวรรค 1 (ซี)
ไปปฏิบัติ โดยแจ้งคณะกรรมการด้านสินค้าถึงการขยายระยะเวลานี้

4.

กลุ่มภาคีต้องเริ่มทบทวนข้อนี้ นับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับรัฐผู้ลงนาม
ทั้งหมด โดยการทบทวนนี้จ ะพิจารณาให้ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้ น้าของเข้า เป็น
หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ทั้งนี้ กลุ่มภาคีจะต้องสรุปการทบทวนภายในห้า (5) ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มทบทวน เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น5

5.

หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าจะต้อง

6.

5

(เอ)

จัดท้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่อกลางอื่นใด ซึ่งรวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้รับแจ้งจากภาคีผู้น้าของเข้า

(บี)

ระบุว่าสินค้าได้ถิ่นก้าเนิด และเป็นไปตามข้อก้าหนดของบทนี้ และ

(ซี)

มี ข้ อ มู ล ตามที่ ก้ า หนดไว้ ใ นข้ อ ก้ า หนดเรื่ อ งข้ อ มู ล ขั้ น ต่้ า ในภาคผนวก 3 บี
(ข้อก้าหนดเรื่องข้อมูลขั้นต่้า)

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องจัดเตรียมหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้ามีผลใช้ได้ หนึ่ง (1) ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกหรือวันที่หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์

โดยไม่ค้านึงถึงวรรคนี้ นับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ญี่ปุ่นอาจพิจารณาให้ค้ารับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าโดยผู้น้าของเข้าเป็นหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า และปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับหลักฐานการรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้าภายใต้วรรค 1 ในกรณีดังกล่าวญี่ปุ่นจะไม่ด้าเนินกระบวนการตรวจสอบที่อ้างถึงในอนุวรรค 1 (บี ) ถึง
(ดี) ของข้อ 3.24 (การตรวจสอบ) ส้าหรับค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้น้าของเข้า ทั้งนี้ ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
จะต้องกระท้าโดยผู้น้าของเข้า ที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด
เท่านั้น
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ข้อ 3.17: หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
1.

หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าจะต้องออกโดยหน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
ของภาคีผู้ส่งของออก ตามค้าขอของผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หรือตัวแทนรับมอบอ้านาจ

2.

ผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หรือตัวแทนรับมอบอ้านาจจะต้องยื่นค้าขอหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สิ น ค้าเป็ น ลายลั กษณ์อัก ษรหรือ ทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ต่อหน่ว ยงานออกหนังสื อรั บรองถิ่ น
ก้าเนิดสินค้าของภาคี ผู้ส่งของออกตามที่ก้าหนดในกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการ
ภายในของภาคีผู้ส่งของออก

3.

หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าจะต้อง

4.

5.

(เอ)

มีรูปแบบตามที่ก้าหนดโดยกลุ่มภาคี

(บี)

มีเลขที่ของหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าที่ไม่ซ้ากัน

(ซี)

เป็นภาษาอังกฤษ และ

(ดี)

มีลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจ และตราประทับของหน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้าของภาคีผู้ส่งของออก โดยลายมือชื่อและตราประทับจะกระท้าด้วย
ตนเองหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าอาจจะ
(เอ)

ระบุบัญชีราคาสินค้าสองฉบับหรือมากกว่า ซึ่งออกส้าหรับการขนส่งสินค้าหนึ่งครั้ง
หรือ

(บี)

มีสินค้าหลายรายการ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าแต่ละรายการมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ของแต่ละสินค้านั้น

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้าของภาคีผู้ส่งของออกอาจจะ
(เอ)

ออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าฉบับใหม่และยกเลิกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าฉบับเดิม หรือ

(บี)

แก้ไขหนังสือรับรองถิ่ นก้าเนิดสินค้าฉบับเดิม โดยขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้ว
เพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ก็ตามจะต้องรับรองโดยมีลายมือ
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ชื่อของผู้มีอ้านาจและตราประทับของหน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
ของภาคีผู้ส่งของออก
6.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้ชื่ อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือชื่อ และตราประทับของหน่วยงานออก
หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก้ า เนิ ด สิ น ค้ า แก่ ก ลุ่ ม ภาคี อื่ น โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะถู ก ส่ ง ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังส้านักงานเลขาธิการอาร์เซ็ป ที่จัดตั้งขึ้นตามอนุวรรค 1(ไอ) ของข้อ
18.3 (หน้าที่ของคณะกรรมการร่ว มอาร์เซ็ป) (ต่อไปนี้ในบทนี้จะเรียกว่า "ส้ านักงาน
เลขาธิการอาร์เซ็ป") เพื่อการเผยแพร่ไปยังกลุ่มภาคีอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลัง
จะต้องให้ข้อมูลแก่ส้านักงานเลขาธิการอาร์เซ็ปในทันทีในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น เพื่อ
การเผยแพร่ไปยังกลุ่มภาคีอื่น ๆ ทั้งนี้ ภาคีจะต้องพยายามจัดตั้งเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยที่
แสดงผลข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังสาม (3) ปี โดยกลุ่มภาคีอื่นๆ ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

7.

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 6 ภาคีไม่จ้าเป็นต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของหน่วยงานออกหนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าแก่ส้านักงานเลขาธิการอาร์เซ็ป เพื่อการเผยแพร่ไปยังกลุ่มภาคีอื่น ๆ
ถ้าภาคีนั้นได้จัดตั้งเว็บไซต์ของตนเองที่มีความปลอดภัย ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
รั บ รองถิ่ น ก้า เนิ ดสิ น ค้า ที่ต นเองออก รวมถึ งเลขที่ ห นั งสื อ รับ รองถิ่ น ก้า เนิ ดสิ น ค้า พิ กั ด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ รายละเอียดสินค้า ปริมาณ วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าและชื่อของผู้ส่งของออก ที่สามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มภาคี ทั้งนี้ กลุ่มภาคีจะต้อง
ทบทวนข้อก้าหนดเกี่ยวกับการให้ตัวอย่างลายมือชื่อของหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้าสาม (3) ปีหลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับใช้กับรัฐผู้ลงนามทั้งหมด

8.

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้ามิได้ออกให้ในวันที่รับบรรทุกสินค้า อันเนื่องมาจาก
ความผิ ด พลาด การหลงลื ม โดยมิ ไ ด้ ตั้ ง ใจ หรื อ เพราะสาเหตุ อื่ น อั น รั บ ฟั ง ได้ หรื อ ตาม
สถานการณ์ที่อ้างไว้ในอนุวรรค 5(เอ) ในกรณีเช่นนี้ อาจออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
ย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่รับบรรทุกสินค้า ในกรณีดังกล่าว หนังสือ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ต้องระบุค้าว่า “ISSUED RETROACTIVELY”

9.

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าถูกลักขโมย สูญหาย หรือถูกท้าลาย ผู้ส่งของออก
ผู้ผลิต หรื อตัว แทนรับมอบอ้านาจ อาจยื่นค้าขอเป็นลายลั กษณ์อักษรต่อหน่ว ยงานออก
หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าของภาคีผู้ส่งของออก เพื่อออกส้าเนาที่ได้รับรองความถูกต้อง
ของต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ซึ่งส้าเนารับรองดังกล่าวจะต้อง:
(เอ)

ออกภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี หลังจากวันที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้า

(บี)

ออกบนพื้นฐานของค้าขอออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า

(ซี)

ระบุเลขที่และวันที่เหมือนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
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(ดี)

ระบุค้าว่า “CERTIFIED TRUE COPY”

ข้อ 3.18: คารับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
1.

2.

ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าตามที่อ้างถึงในข้อ 3.16 (หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า) จะ
กระท้าโดย
(เอ)

ผู้ส่งของออกรับ อนุญาตตามความหมายของข้อ 3.21 (ผู้ส่งของออกรับอนุญาต)
หรือ

(บี)

ผู้ ส่ ง ของออกหรื อ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นวรรค 2 และ 3 ของข้ อ 3.16
(หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า)

ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าต้อง
(เอ)

ครบถ้วนสมบูรณ์ตามภาคผนวก 3 บี (ข้อก้าหนดเรื่องข้อมูลขั้นต่้า)

(บี)

เป็นภาษาอังกฤษ

(ซี)

ระบุชื่อและลายมือชื่อของบุคคลรับอนุญาต และ

(ดี)

ระบุวันที่ค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 3.19: หลักฐานการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค
1.

ตามที่ระบุในข้อ 3.16 (หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า) หน่วยงานออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้า ผู้ส่งของออกรับอนุญาต หรือผู้ส่งของออกของภาคีที่ไม่ใช่ภาคีผู้ส่งของออก
ประเทศแรก อาจออกหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค โดย
มีเงื่อนไขว่า
(เอ)

มีการแสดงต้นฉบับหรือส้าเนาที่ได้รับรองความถูกต้องของหลักฐานการรับรองถิ่น
ก้าเนิดสินค้าที่ยังมีผลใช้ได้

(บี)

การมีผลใช้ได้ของหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค
จะต้องไม่เกินการมีผลใช้ได้ของต้นฉบับหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
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(ซี)

หลั กฐานการรั บ รองถิ่นก้าเนิดสิ นค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ระบุข้อมูล ที่
เกี่ ย วข้ อ งจากต้ น ฉบั บ หลั ก ฐานการรั บ รองถิ่ น ก้ า เนิ ด สิ น ค้ า ตามข้ อ ก้ า หนดใน
ภาคผนวก 3 บี (ข้อก้าหนดเรื่องข้อมูลขั้นต่้า)

(ดี)

ของที่จะถูกส่งกลับออกไปโดยใช้หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข
แบค ทู แบค จะต้องไม่ผ่านกระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ ในภาคีที่ไม่ใช่ภาคี ผู้ส่งของ
ออกประเทศแรก เว้นแต่ เพื่อการบรรจุหีบห่อใหม่หรือกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ เช่น
การขนลง การขนขึ้น การเก็บรักษา การแบ่งแยกสินค้า หรือการติดฉลากตามที่
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการ ค้าวินิจฉัยทางการบริหาร และนโยบาย
ของภาคีผู้น้าของเข้า ได้ก้าหนดไว้เท่านั้น หรือการกระท้าอื่นใดที่จ้าเป็น เพื่อเก็บ
รักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีหรือเพื่อขนส่งสินค้าไปยังภาคีผู้น้าของเข้า

(อี)

ส้ า หรั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า บางส่ ว น ให้ แ สดงจ้ า นวนของสิ น ค้ า ในส่ ว นที่ ส่ ง ออก
บางส่ว นแทนจ้านวนของสินค้าเต็มจ้านวนตามที่ระบุไว้ในต้นฉบับหลั กฐานการ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า และจ้านวนสินค้าทั้งหมดที่ส่งกลับออกไปภายใต้การส่งออก
สินค้าบางส่วนจะไม่เกินกว่าจ้านวนสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในต้นฉบับหลักฐานการ
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า และ

(เอฟ) ข้อมูลในหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค รวมวันที่
ออกและเลขที่อ้างอิงของต้นฉบับหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า
2.

กระบวนการตรวจสอบตามที่ได้อ้างถึงในข้อ 3.24 (การตรวจสอบ) จะใช้บังคับกับหลักฐาน
การรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ด้วย

ข้อ 3.20: บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม
ภาคีผู้น้าของเข้าจะไม่ปฏิเสธการขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ด้วยเหตุผลว่าบัญชีราคาสินค้า
ไม่ได้ออกโดยผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิตสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าเป็นไปตามข้อก้าหนดของบทนี้
ข้อ 3.21: ผู้ส่งของออกรับอนุญาต
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้สิทธิแก่ผู้ส่งของออกซึ่งส่งออกสินค้าภายใต้ความตกลงฉบับนี้เป็นผู้ส่ง
ของออกรั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายและข้ อบั ง คั บ โดยผู้ ส่ ง ของออกที่ ต้อ งการขอรับ สิ ท ธิ
ดัง กล่ า วจะต้ องยื่ น ค้ า ขอเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรหรื อทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และต้อ งให้ ก าร
รับประกันที่จ้าเป็นในการตรวจสอบถิ่นก้าเนิดของค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าแก่หน่วยงานผู้มี
อ้านาจจนพอใจ หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคีผู้ส่งของออกอาจจะให้สถานะผู้ส่งของออกรับ
อนุญาตภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นสมควร รวมถึง
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(เอ)

ผู้ส่งของออกได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของ
ภาคีผู้ส่งของออก

(บี)

ผู้ส่งของออกรู้และเข้าใจกฎถิ่นก้าเนิดสินค้าตามที่ก้าหนดไว้ในบทนี้

(ซี)

ผู้ส่งของออกมีประสบการณ์ด้านการส่งออกในระดับที่น่าพอใจตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของภาคีผู้ส่งของออก

(ดี)

ผู้ส่งของออกมีประวัติดี โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานผู้มีอ้านาจ
ของภาคีผู้ส่งของออก

(อี)

ผู้ส่งของออกกรณีที่เป็นผู้ประกอบการค้า ต้องมีค้ารับรองยืนยันสถานะการได้ถิ่น
ก้าเนิดของสินค้าจากผู้ผลิต เพื่อใช้ในค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับ
อนุญาต และผู้ผลิตต้องมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามข้อ
3.24 (การตรวจสอบ) และปฏิบัติตามข้อก้าหนดทั้งหมดในบทนี้ และ

(เอฟ) ผู้ส่งของออกมีระบบการท้าบัญชีและการเก็บบันทึกที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดี
โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคีผู้ส่งของออก
2.

3.

หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคีผู้ส่งของออกต้อง
(เอ)

ท้าให้ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอเป็น ผู้ส่งของออกรับอนุญาตเป็นสาธารณะและ
เข้าถึงได้ง่าย

(บี)

อนุมัติให้สิทธิผู้ส่งของออกรับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

(ซี)

ให้ ห มายเลขผู้ ส่ ง ของออกรั บ อนุ ญ าตแก่ ผู้ ส่ ง ของออกรั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง หมายเลข
ดังกล่าวต้องระบุอยู่ในค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า และ

(ดี)

บรรจุข้อมูลผู้ส่งของออกรับอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติให้สิทธิในฐานข้อมูล ผู้ส่งของ
ออกรับอนุญาตที่อ้างถึงในวรรค 6 ในทันที

ผู้ส่งของออกรับอนุญาตจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(เอ)

อนุญาตให้หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคี ผู้ส่งของออกเข้าถึงบันทึกและสถานที่ตั้ง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการใช้สิทธิ ตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.27 (ข้อก้าหนด
ในการเก็บรักษาข้อมูล)
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4.

(บี)

แสดงค้ า รั บ รองถิ่ น ก้ า เนิ ด สิ น ค้ า ให้ ค รบถ้ ว นเฉพาะกั บ สิ น ค้ า ที่ ผู้ ส่ ง ของออกรั บ
อนุญาตได้รับสิทธิจากหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศภาคี ผู้ส่งของออกเท่านั้น
และมีเอกสารเกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะพิสู จน์สถานะการได้ ถิ่นก้าเนิดของสินค้านั้น
ณ ขณะเวลาที่จัดท้าค้ารับรองนั้น

(ซี)

แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ส้าหรับค้ารับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าที่ได้จัดท้าขึ้น
รวมถึงการน้าไปใช้ในทางที่ผิด และ

(ดี)

แจ้งให้หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคี ผู้ส่งของออกทราบในทันทีถึงการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) ในทันที

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องบรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้ส่งของออกรับอนุญาตไว้ในฐานข้อมูล ผู้ส่ง
ของออกรับอนุญาตในทันที
(เอ)

ชื่อและที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัทผู้ส่งของออก

(บี)

หมายเลขผู้ส่งของออกรับอนุญาต

(ซี)

วันที่อนุมัติและวันที่สิ้นสุดการให้สิทธิแก่ผู้ส่งของออกรับอนุญาต หากมี และ

(ดี)

รายการของสินค้าที่ได้รับสิทธิ โดยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อย่างน้อยใน
ระดับตอน

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายการที่อ้างถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (ดี) หรือการเพิกถอนหรือ
ระงับสิทธิที่อนุมัติ จะต้องบรรจุข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ส่งของออกรับอนุญาตในทันที
5.

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 4 ภาคีไม่ต้องใส่ข้อมูลของผู้ส่งของออกรับอนุญาตที่อ้างถึงไว้ในวรรคนี้
ในฐานข้อมูล ผู้ส่งของออกรับอนุญาต หากภาคีได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ของตนเองที่มีความ
ปลอดภัย และประกอบด้วยข้อมูลข้างต้นที่กลุ่มภาคีสามารถเข้าถึงได้

6.

คณะกรรมการร่ ว มอาร์ เ ซ็ป อาจมอบหมายผู้ ดู แ ลฐานข้ อ มู ล ผู้ ส่ งของออกรับ อนุ ญาตซึ่ ง
สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ได้โดยกลุ่มภาคี

7.

หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคีผู้ส่งของออกต้องติดตามการใช้สิทธิ รวมถึงการตรวจสอบค้า
รับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าโดยผู้ส่งของออกรับอนุญาต และเพิกถอนสิทธิ หากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดในวรรค 1
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8.

ผู้ ส่ ง ของออกรั บ อนุ ญ าตต้ อ งเตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดหากมี ก ารร้ อ งขอจาก
หน่วยงานศุลกากรของภาคี ผู้น้าของเข้า เพื่อพิสูจน์สถานะในการได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้า
รวมถึงค้าให้การของผู้จ้าหน่ายหรือผู้ผลิต โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคี
ผู้น้าของเข้า รวมทั้งข้อก้าหนดอื่น ๆ ของบทนี้

ข้อ 3.22: การขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร
1.

ภาคีผู้น้าของเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรตามความตกลงฉบับนี้ กับสินค้าที่ได้ถิ่น
ก้าเนิดบนพื้นฐานของหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า

2.

เว้นแต่มีการก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบทนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการขอรับสิทธิพิเศษทาง
อากรศุลกากร ภาคีผู้น้าของเข้าต้องก้าหนดว่าผู้น้าของเข้าจะต้อง

3.

(เอ)

จัดท้าค้ารับรองในใบขนสินค้าขาเข้าของศุลกากรว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด

(บี)

มีหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าที่ยังมีผลใช้ได้ ณ ขณะที่จัดท้าค้ารับรองที่อ้างถึง
ในอนุวรรค (เอ) และ

(ซี)

แสดงต้นฉบับหรือส้าเนาที่ได้รับรองความถูกต้องของหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้าแก่ภาคีผู้น้าของเข้า หากมีการร้องขอโดยภาคีผู้น้าของเข้า

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 1 และ 2 ภาคีผู้น้าของเข้าอาจไม่ต้องขอหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิด
สินค้า หาก
(เอ)

ราคาศุลกากรของการน้าเข้ามีมูลค่าไม่เกิน 200 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือมูลค่าเทียบเท่า
ตามสกุล เงิน ของภาคี ผู้ น้าของเข้า หรือมูลค่าที่สู ง กว่าตามที่ภาคี ผู้น้าของเข้า ได้
ก้าหนดไว้ หรือ

(บี)

เป็นสินค้าที่ภาคีผู้น้าของเข้า ยกเว้นการแสดงหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า

โดยมีเงื่อนไขว่าการน้าเข้าไม่ได้มีลักษณะของการด้าเนินการหรือวางแผนเพื่อแบ่งแยกการ
น้าเข้าเป็นหลายครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของภาคี ผู้น้าของเข้า เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลง
ฉบับนี้
4.

หน่ ว ยงานศุล กากรของภาคี ผู้ น้าของเข้าอาจให้ ผู้น้าของเข้า แสดงหลั กฐานประกอบการ
พิจารณาว่า สินค้ามีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด ตามข้อก้าหนดของบทนี้
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5.

ผู้น้าของเข้าต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดที่อ้างถึงในข้อ 3.15 (การส่งมอบ
โดยตรง) และแสดงหลักฐานเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น้าของเข้า

6.

ในกรณีที่ยื่นหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าต่อหน่วยงานศุลกากรของภาคี ผู้น้าของเข้า
ภายหลังจากการสิ้นสุดก้าหนดเวลายื่น หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าดังกล่าวอาจยัง
สามารถน้ามาใช้ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการตามช่วงเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดเกินวิสัยการควบคุมของผู้น้าของเข้าหรือผู้ส่งของออกอันรับฟังได้
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ แนวทางการบริหารของภาคีผู้น้าของเข้า

ข้อ 3.23: การขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายหลังการนาเข้า
1.

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้ผู้น้าของเข้ายื่นขอคืนเงินอากร เงินวางประกัน หรือการันตี ที่ช้าระไว้
เกิน เนื่ องจากสิ น ค้าไม่ได้รั บ สิ ทธิ พิเศษทางอากรศุล กากรภายในช่ว งเวลาที่ก้าหนดหรื อ
ภายหลังจากวันที่น้าเข้าสินค้า หากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิดและน้าเข้าไปยังภาคี
นั้นตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคีนั้น โดยแสดงเอกสารต่อไปนี้แก่หน่วยงานศุลกากร
ของภาคีผู้น้าของเข้า
(เอ)

หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าและหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าสินค้ามีคุณสมบัติ
เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด และ

(บี)

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้านั้น ซึ่งหน่วยงานศุลกากรอาจขอเป็นหลักฐาน
ในการขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร

โดยไม่ค้านึงถึงวรรค 1 ภาคีแต่ละฝ่ายอาจขอให้ ผู้น้าของเข้าแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ
พิ เ ศษทางอากรศุ ล กากรต่ อ หน่ ว ยงานศุ ล กากรของภาคี ณ ขณะเวลาที่ น้ า เข้ า ตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของภาคีนั้นก้าหนด

ข้อ 3.24: การตรวจสอบ6
1.

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาว่าสินค้าที่น้าเข้ามายังภาคีหนึ่งจากภาคีอีก ภาคีหนึ่งนั้น
มีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิดภายใต้บทนี้ หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคี ผู้น้าของเข้า
อาจด้าเนินการตรวจสอบโดยวิธีการ ดังนี้
(เอ)

ค้าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้น้าของเข้า

6

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ ภาคีอาจก้าหนดหน่วยประสานงานตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 3.33 (จุดติดต่อ)
ส้าหรับการตรวจสอบสินค้าที่ส่งออก เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
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2.

(บี)

ค้าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิต

(ซี)

ค้าร้องเป็ น ลายลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานผู้มีอ้านาจหรือ
หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าของภาคีผู้ส่งของออก

(ดี)

การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิตในภาคีผู้ส่ง
ของออก เพื่อเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการผลิตสินค้า และเพื่อทบทวนข้อมูลที่
เกี่ยวกับถิ่นก้าเนิดสินค้า รวมถึงเอกสารทางบัญชี7 หรือ

(อี)

กระบวนการอื่นใดแล้วแต่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะตกลง

ภาคีผู้น้าของเข้าจะต้อง
(เอ)

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1(บี) ส่งค้าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้ อมกับ
ส้าเนาหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า และเหตุผลส้าหรับการร้องขอไปยัง ผู้ส่ง
ของออก หรือผู้ผลิต และหน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคีผู้ส่งของออก

(บี)

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1(ซี) ส่งค้าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับ
ส้าเนาหลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสิ นค้า และเหตุผ ลส้ าหรับการร้องขอไปยัง
หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าหรือหน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคี ผู้ส่ง
ของออก และ

(ซี)

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1(ดี) ให้ร้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชม และหน่วยงานผู้มี
อ้านาจของภาคีผู้ส่งของออก โดยระบุวันที่และสถานที่ที่คาดว่าจะไปเยี่ยมชม และ
วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม

3.

ตามค้าร้องขอของภาคีผู้น้าของเข้า การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบสถานที่ของผู้ส่งของออก
หรือผู้ผลิตอาจด้าเนินการ โดยได้รับความยินยอมและความช่ วยเหลือจากภาคีผู้ส่งของออก
ตามกระบวนการที่ได้ตกลงกันระหว่างภาคีผู้น้าของเข้าและภาคีผู้ส่งของออก

4.

ส้าหรับการตรวจสอบภายใต้อนุวรรค 1 (เอ) ถึง (ดี) ภาคีผู้น้าของเข้าจะต้อง
(เอ)

7

อนุญาตให้ผู้น้าของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หรือ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่น
ก้าเนิดสิ นค้า หรื อ หน่วยงานผู้มีอ้านาจของภาคี ผู้ส่ งของออก ตอบกลั บภายใน

การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบภายใต้อนุวรรคนี้จะด้าเนินการภายหลังการตรวจสอบตามอนุวรรค (ซี) ได้
ด้าเนินการแล้วเท่านั้น
3-21

ระยะเวลาระหว่าง 30 วัน และ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค้าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อขอข้อมูลภายใต้อนุวรรค 1 (เอ) ถึง (ซี)
(บี)
(ซี)

อนุญาตให้ผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หรือหน่วยงานผู้มีอ้านาจ แจ้งความยินยอมหรือการ
ปฏิเสธค้าขอ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค้าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรส้าหรับ
การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบภายใต้อนุวรรค 1(ดี) และ
พยายามให้ค้าตัดสินในการตรวจสอบภายใน 90 วัน และ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการตัดสินใจนั้น

5.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 1 ภาคีผู้น้าของเข้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผล
การตัดสินของการตรวจสอบและเหตุผลของการตัดสินนั้น ให้กับ ผู้น้าของเข้า ผู้ส่งของออก
หรื อผู้ ผ ลิตสิ นค้า หรื อหน่ว ยงานออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า หรือ หน่วยงานผู้ มี
อ้านาจ ของภาคีผู้ส่งของออกที่ได้รับค้าร้องขอตรวจสอบ

6.

หน่ ว ยงานศุล กากรของภาคี ผู้ น้ า ของเข้ า อาจระงับ การให้ สิ ท ธิ พิ เศษทางอากรศุ ล กากร
ในขณะที่รอผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ภาคี ผู้น้าของเข้าจะอนุญาตให้ตรวจปล่อยสินค้านั้นไป
ก่อน แต่อาจก้าหนดว่าให้การตรวจปล่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้การวางประกันซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาคีผู้น้าของเข้า

ข้อ 3.25: การปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร
1.

หน่วยงานศุลกากรของภาคี ผู้น้าของเข้าอาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(เอ)

สินค้าไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของบทนี้ หรือ

(บี)

ผู้ น้ าของเข้า ผู้ ส่ งของออก หรือผู้ ผลิ ตสิ นค้ า ไม่สามารถปฏิ บัติตามข้ อก้าหนดที่
เกี่ยวข้องใด ๆ ของบทนี้ ส้าหรับการได้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร

2.

หากหน่วยงานศุลกากรของภาคี ผู้น้าของเข้าปฏิเสธการขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร
หน่วยงานศุลกากรนั้นจะต้องแจ้งผลการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้น้าของเข้าทราบ
รวมถึงเหตุผลของการตัดสินดังกล่าว

3.

หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น้าของเข้าอาจพิจารณาว่า สินค้าไม่มีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้
ถิ่นก้าเนิด และอาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ในกรณีดังต่อไปนี้
(เอ)

หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น้าของเข้าไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะพิจารณาการ
ได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้า
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(บี)

ผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หรือหน่วยงานผู้มีอ้านาจ ของภาคี ผู้ส่งของออกไม่ส ามารถ
ตอบสนองค้าร้องขอข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 3.24 (การตรวจสอบ)
หรือ

(ซี)

การร้องขอส้าหรับการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจสอบตามข้อ 3.24 (การตรวจสอบ) ถูก
ปฏิเสธ

ข้อ 3.26: ความแตกต่างหรือความผิดพลาดเล็กน้อย
หน่วยงานศุลกากรของภาคี ผู้น้าของเข้าจะเพิกเฉยความแตกต่างหรือความผิดพลาดเล็กน้อย เช่น
ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างเอกสาร การละเลยข้อมูล ความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือการพิมพ์
ข้อมูลเกินจากช่องที่ก้าหนด โดยมีเงื่อนไขว่าความแตกต่างหรือความผิดพลาดเล็กน้อยเหล่า นี้ไม่
ก่อให้เกิดความสงสัยในสถานะการได้ถิ่นก้าเนิดของสินค้า
ข้อ 3.27: ข้อกาหนดในการเก็บรักษาข้อมูล
1.

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องก้าหนดให้
(เอ)

ผู้ส่งของออก ผู้ผลิต หน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า หรือ หน่วยงาน
ผู้มีอ้านาจ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่จ้าเป็นทั้งหมดส้าหรับการพิสูจน์ว่าสินค้าที่แสดงใน
หลักฐานการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สาม (3) ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกหลั ก ฐานการรั บ รองถิ่ น ก้ า เนิ ด สิ น ค้ า นั้ น หรื อ เป็ น
ระยะเวลาที่นานกว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของภาคีผู้ส่ง
ของออก

(บี)

ผู้น้าของเข้าต้องเก็บรักษาข้อมูลที่จ้าเป็นทั้งหมดส้าหรับการพิสูจน์ว่าสินค้าที่ขอรับ
สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3)
ปี นั บ จากวั น ที่ น้ า เข้ า สิ น ค้ า หรื อ เป็ น ระยะเวลาที่ น านกว่ า ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของภาคีผู้น้าของเข้า

ข้อมูลตามที่อ้างถึงในวรรค 1 อาจจะเก็บรักษาไว้ในสื่อกลางใด ๆ ที่อนุญาตให้เรียกดูข้อมูล
ได้ในทันที ในรูปแบบดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ แสง แถบแม่เหล็ก หรือลายลักษณ์อักษร โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคีนั้น

ข้อ 3.28: การปรึกษาหารือ
กลุ่มภาคีจะต้องปรึกษาหารือกันเมื่อจ้าเป็น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบทนี้จะถูกน้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในแนวทางเดียวกัน และสม่้าเสมอ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้
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ข้อ 3.29: ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลถิ่นกาเนิด
กลุ่มภาคีอาจพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลถิ่นก้าเนิด เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ด้าเนินการตามบทนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในลักษณะที่ได้ก้าหนดร่ วมกันโดย
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3.30: บทเฉพาะกาลสาหรับสินค้าผ่านแดน
ภาคีจะต้องให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรแก่สินค้าที่ได้ถิ่นก้าเนิด นับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับส้าหรับภาคีนั้น เมื่อสินค้า
(เอ)

ถูกขนส่งไปยังภาคีนั้น โดยเป็นไปตามข้อ 3.15 (การส่งมอบโดยตรง) หรือ

(บี)

ไม่ได้น้าเข้าไปยังภาคีนั้น

หากมีการขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรตามเงื่อนไขและระยะเวลาภายใต้ข้อ 3.22 (การขอรับ
สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน นับตั้งแต่วันที่ความตกลงนี้ มีผลใช้
บังคับกับภาคีนั้น
ข้อ 3.31: บทลงโทษ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องน้ามาใช้หรือรักษาไว้ซึ่งบทลงโทษที่เหมาะสมหรือมาตรการอื่นใด ต่อการละเมิด
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบทนี้
ข้อ 3.32: ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
การสื่อสารระหว่างภาคีผู้น้าของเข้าและภาคีผู้ส่งของออกจะต้องกระท้าเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ 3.33: จุดติดต่อ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องก้าหนดจุดติดต่อหนึ่ง (1) จุดหรือมากกว่า เพื่อประสานงานในการน้าบทนี้ไป
ปฏิบัติ และแจ้งรายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อหรือจุดติดต่อเหล่านั้น แก่ภาคีอื่น ๆ ภายใน 30
วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค วามตกลงฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งแจ้ ง ภาคี อื่ น ๆ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดการติดต่อดังกล่าวโดยพลัน
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ข้อ 3.34: การแปลงพิกัดศุลกากรกฎเฉพาะรายสินค้า
1.

ก่อนที่พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ กลุ่มภาคีจะต้องหารือเพื่อ
เตรียมการปรับปรุงบทนี้และภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) ที่จ้าเป็นเพื่อการสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

2.

กลุ่มภาคีจะต้องท้าให้แน่ใจว่า การแปลงพิกัดศุลกากรกฎเฉพาะรายสินค้าของภาคผนวก 3
เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) จะด้าเนินการโดยไม่ท้าให้กฎเฉพาะรายสินค้าที่มีอยู่เสียหายและ
ท้าให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

3.

การแปลงพิกัดศุลกากรกฎเฉพาะรายสินค้าของภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) คือ
การปรับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ตามก้าหนดเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์ โ มไนซ์ ซึ่ง การแปลงพิกั ดศุ ล กากรกฎเฉพาะรายสิ น ค้า นั้น จะต้อ งได้ รับ ความ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ภายใต้ค้าแนะน้าของคณะกรรมการด้านสินค้า ทั้งนี้
กลุ่มภาคีจะต้องเผยแพร่การการแปลงพิกัดศุลกากรกฎเฉพาะรายสินค้าตามภาคผนวก 3 เอ
(กฎเฉพาะรายสินค้า) ตามการปรับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ดังกล่าวในทันที

4.

เพื่อความมุง่ ประสงค์ของข้อนี้ “การการแปลงพิกัดศุลกากร” หมายถึง มาตรการที่จ้าเป็นใน
การสนับสนุนการใช้กฎเฉพาะรายสินค้าที่ก้าหนดในภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า )
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สะท้ อ นการปรั บ พิ กั ด ศุ ล กากรระบบฮาร์ โ มไนซ์ ต ามก้ า หนด
ระยะเวลาที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 3.35: การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก
การแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคผนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า ) และภาคผนวก 3 บี
(ข้อก้าหนดเรื่องข้อมูลขั้นต่้า) อาจรับรองโดยคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
จะมีผลใช้บังคับตามที่ก้าหนดในข้อ 20.4 (การแก้ไข)8

8

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ ส้าหรับญี่ปุ่น ประโยค “ความครบถ้วนสมบูรณ์ของกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้
บังคับ” ที่อ้างถึงในข้อ 20.4 (การแก้ไข) จะอ่านได้ว่า “ความครบถ้วนสมบูรณ์ของกระบวนการภายในของรัฐบาล
ญี่ปุ่น”
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ภาคผนวก 3 เอ
กฎเฉพาะรายสินคา
หมายเหตุเบื้องตนของภาคผนวก
1.

ตามความในข๎อ 3.2 (สินค๎าที่ได๎ถิ่นกาเนิด) ภาคผนวกนี้กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตํอ
สินค๎าเพื่อให๎ได๎ถิ่นกาเนิด

2.

เพื่อความเข๎าใจที่ตรงกัน “เกณฑ์การได๎มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในภาคี” และ “เกณฑ์การ
ผลิตขึ้นจากในภาคีจากวัสดุที่ได๎ถิ่นกาเนิดของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกวํานั้น” ที่ได๎กาหนด
ไว๎ในอนุวรรค (เอ) และ (บี) ของข๎อ 3.2 (สินค๎าที่ได๎ถิ่นกาเนิด) สามารถใช๎ได๎กับทุกรายการ
สินค๎า

3.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายสินค๎าภายใต๎ภาคผนวกนี้
(เอ)

หมวด หมายถึง หมวดของพิกัดศุลกากรภายใต๎พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

(บี)

ตอน หมายถึง สอง (2) หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต๎พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

(ซี)

ประเภท หมายถึง สี่ (4) หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต๎พิกัดศุลกากรระบบฮาร์
โมไนซ์ และ

(ดี)

ประเภทยอย หมายถึง หก (6) ลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต๎พิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์

4.

กรณีที่เกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค๎าที่กาหนดไว๎กับสินค๎าเป็นเกณฑ์ทางเลือก สินค๎าจะได๎รับการ
พิจารณาวํามีถิ่นกาเนิดสินค๎าหากผํานเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่ได๎กาหนดไว๎

5.

การกาหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (ตํอไปนี้เรียกวํา “ซี ที ซี” ในภาคผนวกนี้) ใช๎ได๎
เฉพาะวัสดุที่ไมํได๎ถิ่นกาเนิด

6.

กรณีเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรมีการยกเว๎นการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอื่น การ
ยกเว๎นนั้นใช๎ได๎เฉพาะกับวัสดุที่ไมํได๎ถิ่นกาเนิด

7.

เพื่อวัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้

3เอ-1

(เอ)

RVC40 หมายถึง สินค๎าต๎องมีสัดสํวนมูลคําการผลิตในภูมิภาค (ในภาคผนวกนี้
ตํอไปเรียกวํา “RVC”) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ตามที่ได๎คานวณจากข๎อ 3.5 (การ
คานวณสัดสํวนมูลคําการผลิตในภูมิภาค)

(บี)

CC หมายถึง วัสดุที่ไมํได๎ถิ่นกาเนิดทั้งหมดที่ใช๎ในการผลิตสิ นค๎ามีการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากรในระดับสอง (2) หลัก

(ซี)

CTH หมายถึง วัสดุที่ไมํได๎ถิ่นกาเนิดทั้งหมดที่ใช๎ในการผลิตสินค๎ามีการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากรในระดับสี่ (4) หลัก

(ดี)

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไมํได๎ถิ่นกาเนิดทั้งหมดที่ใช๎ในการผลิตสินค๎ามีการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากรในระดับหก (6) หลัก

(อี)

WO หมายถึง สินค๎าต๎องมีการผลิตทั้งหมดหรือได๎มาทั้งหมดในภาคี หนึ่งซึ่งเป็นไป
ตามข๎อ 3.3 (สินค๎าที่ได๎มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมด) เพื่อให๎เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น หากเกณฑ์สาหรับสินค๎าเป็น WO สินค๎ายังสามารถมีถิ่นกาเนิดจากการผลิ ต
ในภาคีโดยใช๎วัสดุที่ได๎ถิ่นกาเนิดจากภาคีหนึ่งประเทศหรือมากกวําก็ได๎ ตามที่ได๎
ระบุไว๎ในอนุวรรค (บี) ของข๎อ 3.2 (สินค๎าที่ได๎ถิ่นกาเนิด) และ

(เอฟ) CR หมายถึง กฎปฏิกิริยาเคมี สินค๎าใดที่ได๎จากปฏิกิริยาเคมีจะได๎รับการพิจารณา
วํามีถิ่นกาเนิดหากปฏิกิริยาเคมีนั้ นเกิดในภาคี “ปฏิกิริยาเคมี” คือ กระบวนการ
(รวมถึงกระบวนการทางชีว เคมี) ซึ่งเป็นผลทาให๎ เกิดโมเลกุล ใหมํโ ดยการสลาย
พันธะเดิมและสร๎างพันธะใหมํ หรือโดยการเปลี่ยนการจัดเรียงของอะตอมภายใน
โมเลกุล กรณีดังตํอไปนี้ ไมํถือวําเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ของนิยามนี้
(หนึ่ง) การละลายในน้าหรือในตัวทาละลายอื่น
(สอง) การกาจัดตัวทาละลาย รวมถึงตัวทาละลายที่เป็นน้า หรือ
(สาม) การเติมหรือการกาจัดน้าในกระบวนการตกผลึก
8.

หากในกฎเฉพาะรายสินค๎าได๎กาหนดเกณฑ์ทางเลือกเป็นเกณฑ์สัดสํวนมูลคําการผลิตที่เพิ่มขึ้น
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร เกณฑ์การผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือเกณฑ์เหลํานี้รวมกัน
ภาคีจะต๎องอนุญาตให๎ผู๎สํงออกสามารถเลือกเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค๎าในการพิสูจน์การได๎ถิ่น
กาเนิดด๎วยตนเอง

9.

ภาคผนวกนี้กาหนดอยูํบนพื้นฐานของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ที่มีผลใช๎บังคับเมื่อวันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2012 (ตํอไปในภาคผนวกนี้ จะเรียกวํา “HS2012”)
3เอ-2

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
ตอนที่ 1
สัตว์มีชีวิต
ตอนที่ 2
เนือ้ สัตว์และสวนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได
ตอนที่ 3
03.01
03.02
03.03
03.04

0304.31
0304.32
0304.33
0304.39
0304.41

0304.42

0304.43
0304.44

ปลา สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ําที่
ไมมกี ระดูกสันหลังอื่นๆ
ปลามีชีวิต
ปลา สดหรือแชเย็น ไมรวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และ
เนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04
ปลา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และ
เนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04
เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม
ก็ตาม) สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง
- เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแชํเย็น ของปลาทิละเพียส
(ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด
ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพ
รินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก ดอนอิ
เดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริง
โกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)
- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)
- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)
- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส)
- - อื่นๆ
- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ สด หรือแชํเย็น
- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัส เนอรก๎า ออนโค
รินคัส กอบูสก๎า ออนโครินคัส คีต๎า ออนโครินคัส ซาวิสก๎า
ออนโครินคัส คีสซุ ออนโครินคัส มาซูโอ๏ะ และ ออนโค
รินคัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)
และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัส มายคิส
ออนโครินคัส คลาร์กิ ออนโครินคัส อะกัวโบนิตา ออนโค
รินคัส กิลี ออนโครินคัส อาปาเชํ และออนโครินคัส
ครายโซแกสเตอร์)
- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี
สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี)
- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัว
3เอ-3

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
WO
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 1
WO
CC
CC

CC
CC
CC
CC
CC หรือ RVC40

CC หรือ RVC40

CC หรือ RVC40
CC หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
0304.45
0304.46
0304.49
0304.51

0304.52
0304.53
0304.54
0304.55
0304.59

0304.61
0304.62
0304.63
0304.69

0304.71
0304.72
0304.73

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)
CC หรือ RVC40
- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH
- อื่นๆ สด หรือแชํเย็น
- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิด
CC
แปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)
ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซี
โนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์
ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอง
กูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และ ปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา)
- - ปลาในวงศ์แซลมอน
CC
- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัว
CC
ริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)
CC
- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)
CC
- - อื่นๆ
CC
- เนื้ อปลาแบบฟิล เลแชํเย็นจนแข็ง ของปลาทิละเพียส
(ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด
ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพ
รินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิ
เดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริง
โกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)
- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)
CC
- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลู รัส ชนิด
CC
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)
- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส)
CC
- - อื่นๆ
CC
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแชํเย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรก
มาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์
ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
- - ปลาค็อด (กาดัส มอร์ฮัว กาดัส โอแกก กาดัส มาโคร
CC หรือ RVC40
เซฟาลัส)
- - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)
CC หรือ RVC40
- - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์)
CC หรือ RVC40
3เอ-4

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
0304.74 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)
CTH
0304.75 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)
CC หรือ RVC40
0304.79 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แชํเย็นจนแข็ง
0304.81 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก๎า ออนCC หรือ RVC40
โค-ริน-คัส กอบูสก๎า ออน-โค-ริน-คัส คีต๎า ออน-โค-ริน-คัส
ซาวิสก๎า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๏ะ
และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก
(แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
0304.82 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส
CC หรือ RVC40
ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา
ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเชํ และ ออนโค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)
0304.83 - - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี
CC หรือ RVC40
สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี)
0304.84 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)
CC หรือ RVC40
0304.85 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)
CC หรือ RVC40
0304.86 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)
CC หรือ RVC40
0304.87 - - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือ ปลา
CC หรือ RVC40
โอท๎องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส)
0304.89 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- อื่นๆ แชํเย็นจนแข็ง
0304.91 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)
CC
0304.92 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)
CC
0304.93 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช
CC
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิ
คทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคา
รัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส
ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิด
แองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และ ปลา
เสนคเฮด (ชนิดชานนา)
0304.94 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)
CC
0304.95 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัว
CC
ริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
นอกจากปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา)
0304.99 - - อื่นๆ
CC
03.05
ปลา แหง ใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ ปลารมควันจะทําให
3เอ-5

ประเภท ประเภทยอย

0305.10
0305.20

0305.31

0305.32
0305.39
0305.41

0305.42
0305.43

0305.44

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
สุกกอนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
ปลาที่ปุนและที่ทําเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์
บริโภค
- ปลาที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์
CTH
บริโภค
- ตั บ และไขํ ข องปลา แห๎ ง รมควั น ใสํ เ กลื อ หรื อ แชํ
CC หรือ RVC40
น้าเกลือ
- เนื้อปลาแบบฟิลเล แห๎ง ใสํเกลือหรือแชํน้าเกลือ แตํไมํ
รมควัน
- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิด
CC
แปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)
ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซี
โนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์
ไรนัส ไมโลฟาริงโก ดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอง
กูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด
(ชนิดชานนา)
- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัว
CC หรือ RVC40
ริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
- - อื่นๆ
CC
- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน นอกจาก
สํวนอื่นของปลาที่บริโภคได๎
- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก๎า ออนCC หรือ RVC40
โค-ริน-คัส กอบูสก๎า ออน-โค-ริน-คัส คีต๎า ออน-โค-ริน-คัส
ซาวิสก๎า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๏ะ
และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก
(แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
- - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)
CC หรือ RVC40
- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส
CC หรือ RVC40
ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา
ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเชํ และ ออนโค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)
- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช
CC
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ปลาคาร์ป
(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์
เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)
3เอ-6

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
0305.49 - - อื่นๆ
CC
- ปลาแห๎ง นอกจากสํวนอื่นของปลาที่ บริโภคได๎ จะใสํ
เกลือหรือไมํก็ตาม แตํไมํรมควัน
0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัส มอร์ฮัว กาดัส โอแกก กาดัส มาโคร
CC หรือ RVC40
เซฟาลัส)
0305.59 - - อื่นๆ
CC
- ปลาใสํเกลือแตํไมํแห๎งหรือไมํรมควัน
และปลาแชํ
น้าเกลือ นอกจากสํวนอื่นของปลาที่บริโภคได๎
0305.61 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)
CTH
0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัส มอร์ฮัว กาดัส โอแกก กาดัส มาโคร
CC หรือ RVC40
เซฟาลัส)
0305.63 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)
CTH
0305.64 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิด
CC
แปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)
ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซี
โนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์
ไรนัส ไมโลฟาริงโก ดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอง
กูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด
(ชนิดชานนา)
0305.69 - - อื่นๆ
CC
- ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และสํวนอื่น
ของ ปลาที่บริโภคได๎
0305.71 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)
CC หรือ RVC40
0305.72 - - หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา
CC หรือ RVC40
0305.79 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
03.06
สัต ว์น้ํา จํ า พวกครั สตาเซีย จะเอาเปลือ กออกหรื อไม ก็
CC
ตาม มีชีวิต สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ
หรือแชน้ําเกลือ สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซียรมควัน จะ
เอาเปลือกออกหรื อไมก็ต าม จะทํา ให สุกกอนรมควั น
หรื อในขณะรมควัน หรื อไมก็ตาม สัตว์น้ํา จําพวกค
รัสตาเซียที่ยังไมเอาเปลือกออก ซึ่งทําใหสุกโดยการนึ่ ง
หรือตม จะแชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือหรือแช
น้ําเกลือ หรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย
ที่ ปุ น และที่ ทํ า เป็ น เพลเลตซึ่ ง เหมาะสํ า หรั บ มนุ ษ ย์
บริโภค
03.07
สัตว์น้ําจําพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม
CC
มีชีวิต สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือหรือแช
3เอ-7

ประเภท ประเภทยอย

03.08

ตอนที่ 4
04.01
04.02
04.03

04.04

04.05
04.06
0406.10
0406.20
0406.30
0406.40

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
น้ําเกลือ สัตว์น้ําจําพวกโมลลุสก์รมควัน จะเอา เปลือก
ออกหรือไมก็ตาม จะทําใหสุกกอนรมควัน หรือในขณะ
รมควันหรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ําจําพวกโมลลุสก์ที่
ปุ น และที่ ทํ า เป็ น เพลเลต ซึ่ ง เหมาะสํ า หรั บ มนุ ษ ย์
บริโภค
สัตว์น้ํา ที่ไมมีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ําจําพวกค
CC
รัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แชเย็น แชเย็นจน
แข็ง แหง ใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ และสัตว์น้ําที่ไมมี
กระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซียและ
โมลลุสก์) รมควัน จะทําใหสุกกอนรมควันหรือในขณะ
รมควันหรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
นอกจากสัตว์น้ํา จํา พวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ที่ปุน
และที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค
ผลิต ภั ณ ฑ์น ม ไขสัต ว์ปีก น้ํา ผึ้งธรรมชาติ ผลิ ตภัณ ฑ์
จากสัตว์ที่บริโภคไดซึ่งไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
นมและครีม ที่ไมทําใหเขมขน และไมเติมน้ําตาลหรือ
CC หรือ RVC40
สารทําใหหวานอื่นๆ
นมและครีม ที่ทําใหเขมขน หรือเติมน้ําตาล หรือ สาร
CC หรือ RVC40
ทําใหหวานอื่นๆ
บั ต เตอร์ มิ ล ค์ นมและครี ม ชนิ ด เคอร์ เ ดิ ล โยเกิ ร์ ต เค
CC หรือ RVC40
เฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทําใหเปรี้ยวอยาง
อื่น จะทําใหเขมขน เติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวาน
อื่นๆ ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม ลูกนัต หรือโกโก หรือไมก็
ตาม
หางนม (เวย์) จะทําใหเขมขน หรือเติมน้ําตาล หรือสาร
CC หรือ RVC40
ทํ า ให ห วานอื่ น ๆ
หรื อ ไม ก็ ต าม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
องค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ําตาลหรือสาร
ทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม ที่ไมไดระบุหรือรวมไวใน
ที่อื่น
เนย ไขมัน และน้ํ า มั น อื่ น ๆ ที่ ไ ด จ ากนม รวมทั้ ง เดรี ส
CC หรือ RVC40
เปรด
เนยแข็งและเคิร์ด
- เนยแข็งสด (ไมํได๎บํม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม
CC หรือ RVC40
(เวย์) และเคิร์ด
- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง
CTSH หรือ RVC40
- เนยแข็งผํานกรรมวิธีแล๎วไมํเป็นฝอยหรือผง
CC หรือ RVC40
- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจาก
CC หรือ RVC40
3เอ-8

ประเภท ประเภทยอย
0406.90
04.07
0407.11
0407.19
0407.21
0407.29
0407.90
04.08

04.09
04.10

0409.00
0410.00

ตอนที่ 5
05.01

0501.00

05.02
05.04

05.05

05.06

05.07

0504.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เชื้อราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ
- เนยแข็งอื่นๆ
CC หรือ RVC40
ไขสัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทําไวไมใหเสียหรือทําใหสุก
- ไขํที่ผสมแล๎วสาหรับการฟัก
- - ของไกํชนิดแกลลัสโดเมสติกัส
WO
- - อื่นๆ
WO
- ไขํสด อื่นๆ
- - ของไกํชนิดแกลลัสโดเมสติกัส
WO
- - อื่นๆ
WO
- อื่นๆ
CC
ไขสัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแลวและไขแดง สด แหง ทํา
CC
ใหสุกโดยการนึ่งหรือตม หลอหรืออัดเป็นรูป แชเย็นจน
แข็ง หรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม
น้ําผึ้งธรรมชาติ
CC
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได ซึ่งไมไดระบุหรือรวมไว
CC
ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ผมคนที่ยังไมไ ดจัดทํา จะลา งหรื อแปรงแลวหรื อไม ก็
CC
ตาม รวมทั้งเศษผมคน
ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสั ต ว์อื่ น ๆ ที่ ใ ช ทํ า แปรง
CC
รวมทั้งเศษของขนดังกลาว
ไส ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของ CC ยกเว๎นมาจาก
สัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบงเป็นชิ้น สด แช
ตอนที่ 1
เย็น แชเ ย็น จนแข็ง ใสเ กลือ แชน้ําเกลือ แหงหรื อ
รมควัน
หนังและสวนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือขนออนติด
CC
ขนแข็งและสวนของขนแข็ง (จะแตงริมหรือไมก็ตาม)
และขนออนที่ไมไดจัดทํามากไปกวาทําความสะอาด ฆา
เชื้อโรค หรือทําไวไมใหเสีย รวมทั้งผง และเศษของขน
แข็งหรือ สวนของขนแข็ง
กระดูกและแกนเขาสัตว์ ที่ยังไมไดจัดทํา เอาไขมันออก
CC
จัดทําอยางงายๆ (แตไมไดตัดเป็นรูปทรง) ผานกรรมวิธี
โดยใชกรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของ
ผลิตภัณฑ์เหลานี้
เขี้ยวงา กระดองสัตว์จําพวกเตา เวลโบน เวลโบนแฮร์
CC
เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไมไดจั ดทํา
3เอ-9

ประเภท ประเภทยอย
05.08

0508.00

05.10

0510.00

05.11
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
07.01
07.02
07.03

0702.00

07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11

0707.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
หรือจัดทําอยางงายๆ แตไมไดตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผง
และเศษของผลิตภัณฑ์เหลานี้
หินปะการังและสิ่งที่คลายกัน ที่ยังไมไดจัดทําหรือจัดทํา
CC
อยางงา ยๆ แตตองไมจัดทํา มากไปกวานี้ เปลือกของ
สัตว์น้ําจําพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม
และลิ้นทะเล ที่ยังไมไดจัดทํา หรือจัดทําอยางงายๆ แต
ไมไดตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกลาว
อํ า พั น ขี้ ป ลา คาสโตเรี ย ม ชะมดเช็ ด ชะมดเชี ย ง
CC
แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแหงหรือไมก็ตาม รวมทั้งตอม
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใชในการทําผลิตภั ณฑ์
ทางเภสัชกรรม สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือทําไว
ไมใหเสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น
ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น รวมทั้ง
CC
สัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไมมีชีวิต และไมเหมาะ
สําหรับมนุษย์บริโภค
ตนไมและพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หั ว รากและสิ่งที่คลายกัน
CC หรือ RVC40
ดอกไมและใบไมที่ใชประดับ
พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได
มันฝรั่ง สดหรือแชเย็น
WO
มะเขือเทศ สดหรือแชเย็น
WO
หอมหั ว ใหญ หอมหั ว เล็ ก กระเที ย ม ลี ก และพื ช ผั ก
WO
จําพวกหอมกระเทียมอื่นๆ สดหรือแชเย็น
กะหล่ํา ปลี กะหล่ํา ดอก กะหล่ํ า ปม เคลและพืช ที่
WO
คลายกัน ในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคได สดหรือแช
เย็น
ผักกาดหอม (แล็ก ตูกาซาติวา) และชิโ ครี่ (ชนิดชิโ ค
WO
เรี่ยม) สดหรือแชเย็น
แคร์รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใชทําสลั ด ซัลซิฟาย เซเลริ
WO
แอก หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่ค ลา ยกัน ซึ่ง
บริโภคได สดหรือแชเย็น
แตงรานและแตงกวา สดหรือแชเย็น
WO
พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม สดหรือ
WO
แชเย็น
พืชผักอื่นๆ สดหรือแชเย็น
WO
พืชผัก (ดิบหรือทําใหสุกโดยการนึ่งหรือตม) แชเย็นจน
CC
แข็ง
พืชผักที่ทํา ไวไ มใ หเ สียชั่วคราว (เชน รมดวยก฿า ซ
CC
3เอ-10

ประเภท ประเภทยอย

07.12
07.13
07.14

ตอนที่ 8
08.01
0801.11
0801.12
0801.19
0801.21
0801.22
0801.31
0801.32
08.02
0802.11
0802.12
0802.21
0802.22
0802.31
0802.32

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แชน้ําเกลือ แชน้ํากํามะถัน หรือแช
น้ํายากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไมเหมาะสําหรับบริโภค
ทันที
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทําใหแตก หรือ
CC
เป็นผง แตตองไมจัดทํามากไปกวานี้
พืชผักตระกูลถั่ว แหงและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อ
CC
หรือ ทําใหแยกจากกันหรือไมก็ตาม
มันสําปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชก
CC
มันเทศ และรากหรือหัวที่คลายกันซึ่งมีปริมาณของ
สตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือ
แหง จะฝานหรือทําเป็นเพลเลตหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
เนื้อในของตนสาคู
ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไมจําพวกสมหรือ
เปลือกแตง
มะพราว บราซิลนัตและเมล็ดมะมวงหิมพานต์ สดหรือ
แหงจะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม
- มะพร๎าว
- - ทาให๎แห๎ง
CC
- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)
CC
- - อื่นๆ
CC
- บราซิลนัต
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC
- เมล็ดมะมํวงหิมพานต์
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแหง จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม
- เมล็ดอัลมอนด์
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโคริลัส)
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
- เมล็ดมันฮํอ
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
3เอ-11

ประเภท ประเภทยอย
0802.41
0802.42
0802.51
0802.52
0802.61
0802.62
0802.70
0802.80
0802.90
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12

08.13
0813.10
0813.20
0813.30
0813.40
0813.50

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
- พิสตาชิโอ
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
- มาคาเดเมียนัต
- - ทั้งเปลือก
CC
- - เอาเปลือกออก
CC หรือ RVC40
- ผลโคลา (ชนิดโคลา)
CC
- ลูกหมาก (ผลหมาก)
CC
- อื่นๆ
CC
กลวยรวมถึงกลาย สดหรือแหง
CC
อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวกาโด ฝรั่ง มะมวง และ
CC
มังคุด สดหรือแหง
ผลไมจําพวกสม สดหรือแหง
CC
องุน สดหรือแหง
CC
แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด
CC
แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด
CC
แอปริ ค อต เชอร์ รี่ ท อ (รวมทั้ ง เนกทารี น ) พลั ม
CC
และสโล สด
ผลไมอื่นๆ สด
CC
ผลไมและลูกนัต ดิบหรือทําใหสุกโดยการนึ่งหรือตม แช
CC
เย็นจนแข็ง จะเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ
หรือไมก็ตาม
ผลไมและลูกนัตที่ทําไวไมใหเสียชั่วคราว (เชน รมดวย
CC
ก฿า ชซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ แช น้ํา เกลือ แชน้ํ า กํ า มะถั น
หรือ น้ํายากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไมเหมาะสําหรับ
บริโภคทันที
ผลไมแหง นอกจากผลไมตามประเภท 08.01 ถึง 08.06
รวมทั้งลูกนัตหรือผลไมแหงในตอนนี้ผสมกัน
- แอปริคอต
CC
- พรุน
CC
- แอปเปิ้ล
CC
- ผลไม๎อื่นๆ
CC
- ลูกนัตหรือผลไม๎แห๎งในตอนนี้ผสมกัน
CC หรือ RVC40
3เอ-12

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
08.14 0814.00 เปลือกผลไมจําพวกสมหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม)
CC หรือ RVC40
สด แชเย็นจนแข็ง แหง หรือทําไวไมใหเสียชั่วคราวโดย
แชน้ําเกลือ แชน้ํากํามะถันหรือน้ํายากันเสียอื่นๆ
ตอนที่ 9
กาแฟ ชา ชามาเต และเครื่องเทศ
09.01
กาแฟ จะคั่ วหรื อ แยกกาเฟอีน ออกแล วหรื อ ไม ก็ต าม
เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใชแทนกาแฟที่มี
กาแฟผสมอยูในอัตราสวนเทาใดก็ตาม
- กาแฟที่ไมํได๎คั่ว
0901.11 - - ไมํได๎แยกเอากาเฟอีนออก
CC
0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล๎ว
RVC40
- กาแฟคั่ว
0901.21 - - ไมํได๎แยกเอากาเฟอีนออก
RVC40
0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล๎ว
RVC40
0901.90 - อื่นๆ
RVC40
09.02
ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไมก็ตาม
0902.10 - ชาเขี ย ว (ไมํ ห มั ก ) บรรจุ หี บ หํ อ น้ าหนั ก ไมํ เ กิ น 3
WO
กิโลกรัม
0902.20 - ชาเขียวอื่นๆ (ไมํหมัก)
WO
0902.30 - ชาดา (หมักแล๎ว) และชาที่หมักบ๎างแล๎ว บรรจุหีบหํ อ
CC หรือ RVC40
น้าหนักไมํเกิน 3 กิโลกรัม
0902.40 - ชาดาอื่นๆ (หมักแล๎ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ๎างแล๎ว
CC
09.03 0903.00 ชามาเต
CC
09.04
พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม
หรือตระกูลพิเมนตา ที่แหง หรือบด หรือปุน
- พริกในตระกูลไปเปอร์
0904.11 - - ไมํบดและไมํป่น
WO
0904.12 - - บดหรือป่น
CC
- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา
0904.21 - - แห๎ง ไมํบดและไมํป่น
WO
0904.22 - - บดหรือป่น
WO
09.05
วานิลา
0905.10 - ไมํบดและไมํป่น
WO
0905.20 - บดหรือป่น
CC
09.06
อบเชยและดอกอบเชย
- ไมํบดและไมํป่น
0906.11 - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)
WO
3เอ-13

ประเภท ประเภทยอย
0906.19
0906.20
09.07
0907.10
0907.20
09.08
0908.11
0908.12
0908.21
0908.22
0908.31
0908.32
09.09

0909.21
0909.22
0909.31
0909.32
0909.61
0909.62
09.10
0910.11
0910.12
0910.20
0910.30

รายการ
- - อื่นๆ
- บดหรือป่น
กานพลู (ผล ดอกและกานดอก)
- ไมํบดและไมํป่น
- บดหรือป่น
ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน
- ลูกจันทน์เทศ
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
- ดอกจันทน์เทศ
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
- กระวาน
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
เมล็ดยี่หรา เมล็ดโปฺยกั๊ก เมล็ดเทียนขาวเปลือก เมล็ด
ผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจูนิเปอร์
เบอร์รี่
- เมล็ดผักชี
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
- เมล็ดเทียนขาว
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
- เมล็ดยี่หรํา เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ หรือ เมล็ด
เทียนข๎าวเปลือก รวมทั้งจูนิเปอร์เบอร์รี่
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
ขิ ง หญ า ฝรั่ น ขมิ้ น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และ
เครื่องเทศอื่นๆ
- ขิง
- - ไมํบดและไมํป่น
- - บดหรือป่น
- หญ๎าฝรั่น
- ขมิ้น
- เครื่องเทศอื่นๆ

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
WO
CC
WO
CC
WO
CC
WO
CC
WO
CC

WO
CC
WO
CC
WO
CC

WO
CC
CC
CC

3เอ-14

ประเภท ประเภทยอย
0910.91
0910.99
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
11.01
11.02

1101.00

11.03
1103.11
1103.13
1103.19
1103.20
11.04

1104.12
1104.19

1104.22
1104.23
1104.29
1104.30
11.05

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- - ของผสมที่ระบุไว๎ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
ธัญพืช
WO
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องอุ ต สาหกรรมโม สี เ มล็ ด ธั ญ พื ช มอลต์
สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากขาวสาลี
แปูงขาวสาลีหรือแปูงเมสลิน
CC
แปูงธัญพืชอื่นๆ นอกจากแปูงขาวสาลีหรือแปูงเมสลิน
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
เมล็ดหัก แปูงหยาบ และเพลเลตของธัญพืช
- เมล็ดหักและแป้งหยาบ
- - ของข๎าวสาลี
CC
- - ของข๎าวโพด
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
- - ของธัญพืชอื่นๆ
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
- เพลเลต
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
เมล็ดธัญพืชที่จัดทําโดยวิธีอื่นๆ (เชน เอาเปลือกออก
ทําใหแบน ทําเป็นเกล็ด ทําเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบด
แตก) เวนแตเมล็ดขาว ตามประเภท 10.06 นอกจากนี้
ใหรวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทําใหแ บน ทํา
เป็นเกล็ด หรือบด
- เมล็ดที่ทาให๎แบน หรือทาเป็นเกล็ด
- - ของข๎าวโอ๏ต
CC
- - ของธัญพืชอื่นๆ
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
- เมล็ดที่จัดทาอื่นๆ (เชํน เอาเปลือกออก ทาเป็นเม็ดกลม
ฝาน หรือบดแตก)
- - ของข๎าวโอ๏ต
CC
- - ของข๎าวโพด
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
- - ของธัญพืชอื่นๆ
CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
- เยิ ร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทาให๎แบน ทาเป็นเกล็ ด CC ยกเว๎นมาจาก
หรือบด
ตอนที่ 10
แปูง แปูงหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ที่ทําจาก
CC
3เอ-15

ประเภท ประเภทยอย

มันฝรั่ง
แปูง แปูงหยาบและผง ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วที่แหง
ตามประเภท 07.13 ทําจากสาคู หรือจากรากหรือหัว
ของพืช ตามประเภท 07.14 หรือทําจากผลิตภัณฑ์ใน
ตอนที่ 8
มอลต์ จะคั่วหรือไมก็ตาม

11.06

11.07
11.08
11.09
ตอนที่ 12

1109.00

12.01
12.02
1202.30

12.03
12.04
12.05
12.06
12.07

รายการ

1202.41
1202.42
1203.00
1204.00
1206.00

12.08
12.09
12.10
12.11

1211.20

สตาร์ช และอินูลิน
กลูเทนจากขาวสาลี จะแหงหรือไมก็ตาม
เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและ
ผลไมเบ็ดเตล็ด พืชที่ใชในอุตสาหกรรม หรือใชเป็นยา
ฟางและหญาแหงที่ใชเป็นอาหารสัตว์
ถั่วเหลือง จะทําใหแตกหรือไมก็ตาม
ถั่วลิสง ที่ไมไดคั่วหรือทําใหสุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือก
ออกหรือทําใหแตกหรือไมก็ตาม
- ใช๎สาหรับการเพาะปลูก
- อื่นๆ
- - ทั้งเปลือก
- - เอาเปลือกออก จะทาให๎แตกหรือไมํก็ตาม
เนื้อมะพราวแหง (โคปรา)
ลินสีด จะทําใหแตกหรือไมก็ตาม
เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทําใหแตกหรือไมก็ตาม
เมล็ดดอกทานตะวัน จะทําใหแตกหรือไมก็ตาม
เมล็ดพืชและผลไมอื่นๆ ที่มีน้ํามัน จะทําใหแตกหรือไมก็
ตาม
แปู ง และแปู ง หยาบ ที่ ทํ า จากเมล็ ด พื ช และผลไม ที่ มี
น้ํามัน นอกจากที่ทําจากมัสตาร์ด
เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใชสําหรับการเพาะปลูก
ดอกฮอป สดหรือแหง จะบด ทําเป็นผง หรือทําเป็นเพล
เลต หรือไมก็ตาม รวมทั้งผงยางดอกฮอป (ลูปูลิน)
พรรณไมและสวนของพรรณไม (รวมถึงเมล็ ดและผล)
ชนิด ที่ใ ช ประโยชน์ห ลักในการทํา เครื่ องหอม ในทาง
เภสั ช กรรมหรื อ สํ า หรั บ ฆ า แมลง
ฆ า รา หรื อ
วัตถุประสงค์ที่คลายกัน สดหรือแหง จะตัด บด หรือทํา
เป็นผงหรือไมก็ตาม
- รากโสม
3เอ-16

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CC

CC ยกเว๎นมาจาก
ตอนที่ 10
CC
CC

WO
WO
WO
CC
WO
CC
WO
CC
WO
CTH
CC
CC

WO

ประเภท ประเภทยอย
1211.30
1211.40
1211.90
12.12

12.13

1213.00

12.14

ตอนที่ 13
13.01
13.02

1302.11
1302.12
1302.13
1302.19
1302.20

1302.31
1302.32

รายการ

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- ใบโคคา
WO
- ต๎นฝิ่นแห๎ง
WO
- อื่นๆ
CC
โลคัสต์ บีน สาหร า ยทะเลและสาหร า ยอื่น ๆ ชูการ์ บี ต
CC
และออย สด แชเย็น แชเย็นจนแข็งหรือแหง จะบด
หรือไมก็ตาม เมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไมและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี่พันธุ์ชิโค
เรี่ยมอินไทบัสซาติวุม ที่ไมไดคั่ว) ชนิดที่ใชประโยชน์
หลักสําหรับมนุษย์บริโภค และไมไดระบุหรือรวมไวในที่
อื่น
ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไมไดจัดทํา จะสับ บด อัด
CC
หรือทําเป็นเพลเลต หรือไมก็ตาม
สวี ด แมงโกลด์ รากพื ช ที่ ใ ช เ ป็ น อาหารสั ต ว์ เฮย์ ลู
CC
เซอร์น (แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใชเป็น
อาหารสัตว์ ลูพีน เวตช์ และผลิตภัณฑ์ที่คลายกันที่ใช
เป็นอาหารสัตว์ จะทําเป็นเพลเลตหรือไมก็ตาม
ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่นๆ
จากพืช
ครั่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เชน
CC
ชันหอม)
น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจําพวกเพกติก
เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) และเกลือของกรด
เพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุนที่ไดจากสาหรายทะเล
และวุนและยางขนอื่นๆ ที่ไดจากผลิตภัณฑ์จากพืช จะ
ดัดแปลงหรือไมก็ตาม
- น้าเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช
- - ฝิ่น
CC
- - จากชะเอม
CC
- - จากฮ๎อป
CC
- - อื่นๆ
CC ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 1211.20
- สารจาพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก และ เกลือ
CC
ของกรดเพกติก (เพกเตต)
- วุ๎นและยางข๎นที่ได๎จากผลิ ตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลง
หรือไมํก็ตาม
- - วุ๎นที่ได๎จากสาหรํายทะเล
CC
- - วุ๎น และยางข๎น ที่ได๎จากโลคัสต์บีน เมล็ ดโลคัส ต์บีน
CC
3เอ-17

ประเภท ประเภทยอย
1302.39
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
15.01
15.02
15.03

1503.00

15.04
15.05

1505.00

15.06

1506.00

15.07
1507.10
1507.90
15.08
15.09
15.10

1510.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไมํก็ตาม
- - อื่นๆ
CC
วัตถุจากพืชที่ใชถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไมไดระบุหรือ
CC
รวมไวในที่อื่น
ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่
แยกไดจากไขมันและน้ํามันดังกลาว ไขมันที่บริโภคได
ซึ่งจัดทําแลว ไขที่ไดจากสัตว์หรือพืช
ไขมันหมู (รวมถึงน้ํามันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีก
CC
เลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท 02.09 หรือ 15.03
ไขมันของสัตว์จําพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจาก
CC
ไขมันตามประเภท 15.03
ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ํามัน
CC
หมู (ลาร์ ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ํา มัน ไขสัตว์
(แทลโลออยล์) ที่ไ มทําใหกระจายตัว (อิมัลซิไ ฟด์)
หรือไมผสมหรือจัดทําโดยวิธีอื่น
ไขมันและน้ํามัน และแฟรกชันของของดังกลาว ที่ได
CC
จากปลาหรือสัตว์ทะเลจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม จะทําให
บริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
ไขขนสั ต ว์ และสารจํ า พวกไขมั น ที่ ไ ด จ ากไขขนสั ต ว์
CC
(รวมถึงลาโนลิน)
ไขมันและน้ํามันอื่นๆ ที่ไดจากสัตว์ และแฟรกชันของ
CC
ของดังกลาว จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไม
ดัดแปลงทางเคมี
น้ํามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ํามันถั่วเหลือง จะทํา
ใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
- น้ามันดิบ จะเอากัมออกหรือไมํก็ตาม
CC
- อื่นๆ
CC หรือ RVC40
น้ํามันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ํามันถั่วลิสง จะทําให
CC
บริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
น้ํามันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชัน ของน้ํามัน
CC
มะกอก จะทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม ก็ ต าม แต ต อ งไม
ดัดแปลงทางเคมี
น้ํา มั น อื่ น ๆ ที่ ไ ด จากมะกอกและแฟรกชั น ของน้ํ า มั น
CC
ดั งกล า ว จะทํา ใหบริ สุ ทธิ์ หรื อไม ก็ตาม แตต องไม
ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ํามันหรือแฟรกชันของน้ํามัน
ดั ง กล า วผสมกั บ น้ํ า มั น หรื อ แฟรกชั น ของน้ํ า มั น ตาม
ประเภท 15.09
3เอ-18

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
15.11
น้ํา มั น ปาล์ ม และแฟรกชั น ของน้ํ า มั น ปาล์ ม จะทํ า ให
บริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
1511.10 - น้ามันดิบ
WO
1511.90 - อื่นๆ
CC
15.12
น้ํามันที่ไ ดจากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคํา ฝอย
CC
หรือเมล็ดฝูาย และแฟรกชันของน้ํามันดังกลาว จะทํา
ใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
15.13
น้ํามันมะพราว น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ํามันบาบาสสุ
และแฟรกชันของน้ํามันดังกลาว จะทําใหบริสุทธิ์หรือไม
ก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี
- น้ามันมะพร๎าวและแฟรกชันของน้ามันมะพร๎าว
1513.11 - - น้ามันดิบ
CC
1513.19 - - อื่นๆ
CC
- น้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ามันบาบาสสุ และแฟรก
ชันของน้ามันดังกลําว
1513.21 - - น้ามันดิบ
WO
1513.29 - - อื่นๆ
WO
15.14
น้ํามันเรป น้ํามันโคลซา น้ํามันมัสตาร์ด และแฟรกชัน
CC
ของน้ํามันดังกลาว จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แต
ตองไมดัดแปลงทางเคมี
15.15
ไขมั น และน้ํ า มั น ชนิ ด ระเหยยากอื่ น ๆ ที่ ไ ด จ ากพื ช
CC
(รวมถึงน้ํามันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกลาว
จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทาง
เคมี
15.16
ไขมันหรือน้ํามันที่ไดจากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของ
CC
ของดังกลาว ที่ผานกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางสวน
หรือทั้งหมด ที่ผานกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รี
เอสเทอริฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทําให
บริสุทธิ์หรือไมก็ตาม แตตองไมจัดทํามากไปกวานี้
15.17
เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแตงที่บริโภคไดที่ไดจาก
CC หรือ RVC40
ไขมันหรือน้ํามันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชัน
ของไขมันหรือน้ํามันตางชนิดกันในตอนนี้ นอกจาก
ไขมัน น้ํามันหรือแฟรกชันของของดังกลาวที่บริโภคได
ตามประเภท 15.16
15.18 1518.00 ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของ
CC หรือ RVC40
ของดังกลาว ที่ผานกรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอา
น้ําออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เปุาลม โพลิเมอไรเซชัน โดย
3เอ-19

ประเภท ประเภทยอย

15.20

1520.00

15.21
15.22

1522.00

ตอนที่ 16
16.01

1601.00

16.02
1602.10
1602.20
1602.31
1602.32
1602.39

16.03

1602.41
1602.42
1602.49
1602.50
1602.90
1603.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ใชความรอนในสุญญากาศหรือในก฿าซเฉื่อย หรือผาน
กรรมวิธี ดั ดแปลงทางเคมี โ ดยวิธี อื่ น ยกเว น ของตาม
ประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแตงที่บริโภค
ไม ไ ด ซึ่ งไดจ ากไขมั น หรื อน้ํ า มัน ของสัต ว์ห รื อของพื ช
หรื อ จากแฟรกชั น ของไขมั น หรื อ น้ํ า มั น ต า งชนิ ด กั น
ในตอนนี้ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
กลีเ ซอรอล ดิบ รวมทั้ งน้ํา กลีเ ซอรอล และด า งกลีเ ซ
CC หรือ RVC40
อรอล
ไขที่ไดจากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขี้ผึ้ง ไขที่ได
CC
จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬ จะทํา ใหบริ สุทธิ์หรื อ
แตงสีหรือไมก็ตาม
ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนําสารไขมันหรือไขที่ได
CC
จากสัตว์หรือพืชไปผานกรรมวิธี
ของปรุ งแตงจากเนื้อสัตว์ ปลา หรื อสัตว์น้ํา จํา พวกค
รัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
อื่นๆ
ไสกรอกและผลิตภัณฑ์ที่คลายกัน ทําดวยเนื้อสัตว์ สวน
CC
อื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแตงที่มี
สวนผสมของผลิตภัณฑ์เหลานี้เป็นหลัก
เนื้อสัตว์ สวนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสียอื่นๆ
- ของปรุงแตํงที่ผสมเข๎าเป็นเนื้อเดียวกัน
CC
- ตับสัตว์
CC
- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05
- - ไกํงวง
CC หรือ RVC40
- - ไกํชนิดแกลลัสโดเมสติกัส
CC
- - อื่นๆ
CC
- ของสุกร
- - ขาหลังและสํวนตัดของขาหลัง
CC
- - ขาหน๎าและสํวนตัดของขาหน๎า
CC
- - อื่นๆ รวมถึงของผสม
CC
- ของสัตว์จาพวกโคกระบือ
CC
- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแตํงที่ทาจากเลือดสัตว์
CC
สิ่งสกัด และน้ํา คั้น ที่ไ ดจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ํ า
CC หรือ RVC40
จํ า พวกครั ส ตาเซี ย โมลลุ ส ก์ หรื อ จากสั ต ว์ น้ํ า ที่ ไ ม มี
กระดูกสันหลังอื่นๆ
3เอ-20

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
16.04
ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย คาร์เวียร์และของที่ใช
แทนคาร์เวียร์ที่ทําจากไขปลา
- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แตํไมํบด
1604.11 - - ปลาแซลมอน
CC
1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง
CC
1604.13 - - ปลาซาร์ ดี น ปลาซาร์ ดิ เนลลํ า และปลาบริ สลิ่ ง หรื อ
CC
ปลาสแปรต
1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)
CC
1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล
CC
1604.16 - - ปลาแอนโชวี
CC
1604.17 - - ปลาไหล
CC
1604.19 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
1604.20 - ปลาที่ปรุงแตํงหรือทาไว๎ไมํให๎เสียอื่นๆ
CC หรือ RVC40
- คาร์เวียร์และของที่ใช๎แทนคาร์เวียร์
1604.31 - - คาร์เวียร์
CC
1604.32 - - ของที่ใช๎แทนคาร์เวียร์
CC
16.05
สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ําที่ไมมี
CC
กระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย
ตอนที่ 17
น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอ
รี)
17.01
น้ํา ตาลที่ไ ดจากออ ยหรื อหัวบี ต และซู โ ครสที่บ ริ สุท ธิ์
ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง
- น้าตาลดิบ ที่ไมํเติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตํงสี
1701.12 - - น้าตาลที่ได๎จากหัวบีต
CC ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 1212.91
1701.13 - - น้ าตาลที่ได๎จากอ๎ อย ที่ระบุไว๎ในหมายเหตุประเภท
WO
ยํอย 2 ของตอนนี้
1701.14 - - น้าตาลที่ได๎จากอ๎อยอื่นๆ
WO
- อื่นๆ
1701.91 - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตํงสี
CC หรือ RVC40
1701.99 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
17.02
น้ํ า ตาลอื่ น ๆ รวมถึ ง แล็ ก โทส มอลโทส กลู โ คสและ
CC
ฟรั กโทส ที่บริ สุทธิ์ ใ นทางเคมี ในลักษณะของแข็ง
น้ําเชื่อมที่ไมเติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตงสี น้ําผึ้ง
เทียมจะผสมน้ําผึ้งธรรมชาติหรือไมก็ตาม คาราเมล
17.03
กากน้ํา ตาลที่เหลือจากการสกัดหรื อการทํา น้ํา ตาลให
CC
3เอ-21

ประเภท ประเภทยอย
17.04
ตอนที่ 18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
ตอนที่ 19

1801.00
1802.00
1804.00
1805.00

19.01

19.02

19.03
19.04

19.05

1903.00

รายการ
บริสุทธิ์
ขนมที่ทําจากน้ําตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไมมี
โกโกผสม
โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก
เมล็ดโกโก ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว
เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และสวนอื่นที่ใชไม ไดของ
เมล็ดโกโก
โกโกเพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไมก็ตาม
โกโกบัตเตอร์ ไขมันและน้ํามันของโกโก
ผงโกโก ที่ไมเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ
ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแตงอื่นๆ ที่มีโกโก
ของปรุ ง แต ง จากธั ญ พื ช แปู ง สตาร์ ช หรื อ น ม
ผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกเพสทรี
สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแตงที่ทําจากแปูง
เมล็ดหัก แปูงหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์
ไมมีโกโก หรือมีโกโกนอยกวารอยละ 40 โดยน้ําหนัก
ซึ่งคํานวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแลว ที่ไ มไดร ะบุ
หรือรวมไวในที่อื่น และอาหารปรุงแตงที่ทําจากของ
ตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไมมีโกโก หรือมีโกโก
นอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก ซึ่งคํานวณโดยเอาไขมัน
ออกทั้งหมดแลว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
พาสต า จะทํา ใหสุกหรือยัดไส (ดวยเนื้อหรื อสิ่งอื่น ๆ)
หรื อ ปรุ ง แต ง โดยวิ ธี อื่ น หรื อ ไม ก็ ต าม เช น สปาเก็ ต ตี้
มักกะโรนี นูดเดิล ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี
รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแตงแลวหรือไมก็ตาม
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังและของที่ใ ชแทนผลิตภัณฑ์มัน
สํา ปะหลังทํา จากสตาร์ ช เป็น เกล็ด เป็น เม็ด หรื อ
ลักษณะที่คลายกัน
อาหารปรุงแตงที่ทําจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่
ทําใหพองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เชน คอร์นเฟล็ก) รวมทั้ง
ธัญพืช (นอกจากขาวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็น
เกล็ดหรือเม็ดที่ทําเป็นลักษณะอื่นๆ (เวนแตแปูง เมล็ด
หัก และแปูงหยาบ) ซึ่งทําใหสุกมากอนแลวหรือปรุง
แตงโดยวิธีอื่นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ขนมปั ง เพสทรี เค ก บิส กิ ต และขนมจํ า พวกเบเกอรี่
อื่น ๆ จะมีโ กโกหรื อไมก็ตาม คอมมิวเนียนเวเฟอร์
แคปซูลชนิดที่เหมาะสําหรับบรรจุยา ซีลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์
3เอ-22

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH
CC
CC
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CC

CC

CC
CC

CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
ตอนที่ 20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06

2006.00

20.07

20.08

2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2008.40
2008.50
2008.60
2008.70
2008.80

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คลายกัน
ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือจากสวนอื่น
ของพืช
พืชผัก ผลไม ลูกนัต และสวนอื่นที่บริโภคไดของพืช ที่
CC
ปรุ ง แต ง หรื อ ทํ า ไว ไ ม ใ ห เ สี ย โดยใช น้ํ า ส ม สายชู หรื อ
กรดอะซิติก
มะเขื อ เทศที่ ป รุ ง แต ง หรื อ ทํ า ไว ไ ม ใ ห เ สี ย โดยวิ ธี อื่ น
CC
นอกจากใชน้ําสมสายชูหรือกรดอะซิติก
เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแตงหรือทําไว
CC
ไมใหเสียโดยวิธีอื่น นอกจากใชน้ําสมสายชูหรือกรดอะซิ
ติก
พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น
CC
นอกจากใชน้ําสมสายชูหรือกรดอะซิติก แชเย็นจนแข็ง
นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06
พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น
CC
นอกจากใชน้ําสมสายชูหรือกรดอะซิติก ไมไดแชเย็นจน
แข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06
พืชผัก ผลไม ลูกนัต เปลือกผลไมและสวนอื่นของพืช ที่
CC
ทําไวไมใหเสียโดยใชน้ําตาล (แชอิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)
แยม เยลลี่ ผลไม แยมผิว ส ม ฟรุ฿ ต พิว เรหรื อ นั ตพิ ว เร
CC
และผลไมกวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ไดโดยการ
ทําใหสุก จะเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ หรือไม
ก็ตาม
ผลไม ลูกนัต และสวนอื่นที่บริโภคไดของพืช ที่ปรุงแตง
หรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ําตาลหรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ หรือสุรา หรือไมก็ตาม ที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น
- ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่นๆ จะผสมกันหรือไมํก็ตาม
- - ถั่วลิสง
CC
- - อื่นๆ รวมถึงของผสม
CC
- สับปะรด
CC
- ผลไม๎จาพวกส๎ม
CC
- แพร์
CC
- แอปริคอต
CC
- เชอร์รี่
CC
- ท๎อรวมทั้งเนกทารีน
CC
- สตรอเบอร์รี่
CC
3เอ-23

ประเภท ประเภทยอย
2008.91
2008.93
2008.97
2008.99
20.09

2009.11
2009.12
2009.19
2009.21
2009.29
2009.31
2009.39
2009.41
2009.49
2009.50
2009.61
2009.69
2009.71
2009.79
2009.81
2009.89
2009.90
ตอนที่ 21

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- อื่น ๆ รวมถึ ง ของผสมนอกจากของตามประเภทยํ อ ย
2008.19
- - ยอดอํอนต๎นปาล์ม
CC
- - แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียม
CC
ออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้)
- - ของผสม
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC
น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ําพืชผักที่ไมไดหมัก
และไมเติมสุรา จะเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ
หรือไมก็ตาม
- น้าส๎มชนิดออร์เรนจ์
- - แชํเย็นจนแข็ง
CC
- - ไมํแชํเย็นจนแข็งที่มีคําบริกซ์ไมํเกิน 20
CC
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้าเกรปฟรุ๎ต (รวมถึงน้าส๎มโอ)
- - มีคําบริกซ์ไมํเกิน 20
CC
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้าผลไม๎จาพวกส๎มอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
- - มีคําบริกซ์ไมํเกิน 20
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC
- น้าสับปะรด
- - มีคําบริกซ์ไมํเกิน 20
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้ามะเขือเทศ
CC หรือ RVC40
- น้าองุํน (รวมถึงเกรปมัสต์)
- - มีคําบริกซ์ไมํเกิน 30
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้าแอปเปิ้ล
- - มีคําบริกซ์ไมํเกิน 20
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้าผลไม๎หรือน้าพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
- - น้าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิ
CC หรือ RVC40
เนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้)
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- น้าผลไม๎หรือน้าพืชผักตําง ๆ ผสมกัน
CC หรือ RVC40
ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
3เอ-24

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
21.01
สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขนของกาแฟ ของชาหรือชา
CC หรือ RVC40
มาเต และของปรุงแตงที่มีผลิตภัณฑ์เหลานี้เป็นหลัก
หรือทีม่ ีกาแฟ ชาหรือชามาเตเป็นหลัก รวมทั้งชิโครี่คั่วและ
ของอื่นๆ คั่ว ที่ใชแทน กาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่ง
เขมขนของของดังกลาว
21.02
ยีส ต์ (ชนิ ดทวี ตั ว ได หรื อ ทวี ตั ว ไม ไ ด ) จุ ลิน ทรี ย์ เ ซลล์
CC หรือ RVC40
เดียวอื่นๆ ที่ตายแลว (แตไมรวมถึงวัคซีน ตามประเภท
30.02) ผงฟูปรุงแตง
21.03
ซอสและของปรุงแตงสําหรับทําซอส ของผสมที่ใชปรุง
CC หรือ RVC40
รส และของผสมที่ใชชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของ
มัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแตง
21.04
ซุป ซุปขน และของปรุงแตงสําหรับทําซุปดังกลาว อาหาร CC หรือ RVC40
ปรุงแตงที่มีสวนผสมรวมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
21.05 2105.00 ไอศกรีมและน้ําแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได จะมีโกโกหรือไมก็
CC หรือ RVC40
ตาม
21.06
อาหารปรุงแตงที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
2106.10 - โปรตีนเข๎มข๎นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน
CC หรือ RVC40
2106.90 - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 22
เครื่องดื่ม สุรา น้ําสมสายชู
22.01
น้ํา รวมถึงน้ําแรธรรมชาติหรือน้ําแรเทียม และน้ําอัดลม
CC
ที่ไ มเ ติ มน้ํา ตาลหรื อสารทํ า ใหหวานอื่น ๆ และไมปรุ ง
กลิ่นรส รวมทั้งน้ําแข็งและหิมะ
22.02
น้ํา รวมถึงน้ําแรและน้ําอัดลม ที่เติมน้ําตาลหรื อสารทําให
CC
หวานอื่นๆ หรือที่ปรุ งกลิ่นรส และเครื่ องดื่มอื่นๆ ที่ไมมี
แอลกอฮอล์ แตไมรวมถึง น้ํา ผลไมหรื อน้ํา พืชผักตาม
ประเภท 20.09
22.03 2203.00 เบียร์ที่ทําจากมอลต์
CC
22.04
ไวน์ ที่ ทํ า จากองุ น สด รวมถึ ง ไวน์ ที่ เ ติ ม แอลกอฮอล์
เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท 20.09
2204.10 - สปาร์กลิ้งไวน์
CTSH
- ไวน์ อื่ น ๆ รวมทั้ ง เกรปมั ส ต์ ที่ ป้ อ งกั น หรื อ หยุ ด ยั้ ง
เฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์
2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน๎อยกวํา
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 2204.29
2204.29 - - อื่นๆ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 2204.21
2204.30 - เกรปมัสต์อื่นๆ
CC
3เอ-25

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
22.05
เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทําจากองุนสด ปรุงกลิ่นรสดวย
CTH
พืชหรือสารหอม
22.06 2206.00 เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไดจากการหมัก (เชน ไซเดอร์ เพอร์รี่
CTH
และมี้ด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ไดจากการหมัก
และของผสมของเครื่ อ งดื่ มที่ ไ ด จากการหมั กผสมกั บ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่
อื่น
22.07
เอทิ ล แอลกอฮอล์ ที่ ไ ม ไ ด แ ปลงสภาพมี ค วามแรง
CC
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป รวมทั้ง
เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแลว จะมี
ความแรงแอลกอฮอล์เทาใดก็ตาม
22.08
เอทิ ล แอลกอฮอล์ ที่ ไ ม ไ ด แ ปลงสภาพ มี ค วามแรง CTH หรือ RVC40
แอลกอฮอล์ โ ดยปริ ม าตรน อยกว า ร อ ยละ 80 สุ ร า ลิ
เคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา
22.09 2209.00 น้ํ า ส ม สายชู แ ละของที่ ใ ช แ ทนน้ํ า ส ม สายชู ที่ ไ ด จ าก
CTH
กรดอะซิติก
ตอนที่ 23
กากและเศษที่ เ หลื อ จากอุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหาร
อาหารที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว์
23.01
เนื้อสัตว์หรือสวนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ําจําพวกค
CC
รัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
อื่นๆ ที่ปุน และที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งไมเหมาะสําหรับ
มนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียวน้ํามันออกแลว
23.02
รํา เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกูล
CC
ถั่วที่ไดจากการรอน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทําเป็นเพลเลต
หรือไมก็ตาม
23.03
กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คลายกัน กาก
CC
หัวบีต ชานออยและเศษอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ําตาล
ขี้ตะกอนและเศษจากการตมกลั่น จะทําเป็นเพลเลต
หรือไมก็ตาม
23.04 2304.00 กากน้ํามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการ
CC
สกัดน้ํามันถั่วเหลือง จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไมก็
ตาม
23.05 2305.00 กากน้ํามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการ
CC
สกัด น้ํา มันถั่วลิสง จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรื อไมก็
ตาม
23.06
กากน้ํามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการ
CTH
สกั ด ไขมั น หรื อ น้ํ า มั น พื ช จะบดหรื อ ทํ า เป็ น เพลเลต
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23.07
23.08

2307.00
2308.00

23.09
ตอนที่ 24
24.01
24.02
24.03
ตอนที่ 25
25.01

2501.00

25.02
25.03

2502.00
2503.00

25.04
25.05
25.06

25.07

2507.00

25.08

25.09

2509.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
หรือไมก็ตาม นอกจากของตามประเภท 23.04 หรือ
23.05
ตะกอนที่ไดจากการหมักและบมไวน์ รวมทั้งอาร์กอล
CC
วัตถุที่ไดจากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจากพืช
CTH
จะทํา เป็น เพลเลตหรื อไมก็ตาม ชนิดที่ใ ชใ นการเลี้ยง
สัตว์ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ของปรุงแตงชนิดที่ใชในการเลี้ยงสัตว์
CTH หรือ RVC40
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใชแทนยาสูบ
ยาสูบที่ยังไมเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เศษของยาสูบ
CC
ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ ที่ทําจากยาสูบหรือทํา
CTH
จากของที่ใชแทนยาสูบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช แ ทนยาสู บ อื่ น ๆ
CTH
ยาสูบชนิด“โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”
รวมทั้งสิง่ สกัดและหัวเชื้อที่ไดจากยาสูบ
เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวกปลาสเตอร์ ปูน
ขาว และซีเมนต์
เกลือ (รวมถึงเกลือปุน สํา หรั บรั บประทาน และเกลือ
CC
แปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็น
สารละลายในน้ําหรือเติมสารกันการจับตัวหรือ สารทํา
ใหวัตถุไหลคลองหรือไมก็ตาม รวมทั้งน้ําทะเล
ไอออนไพไรต์ ที่ไมไดยางหรืออบ
CC
กํามะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน CTH หรือ RVC40
และชนิดคอลลอยด์
กราไฟต์ธรรมชาติ
CC
ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแตงสีหรือไมก็ตาม นอกจาก
CTH
ทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26
ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์จะแตง
CC
อยางหยาบๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให
เป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม
เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู จะผานการเผาโดย
CTH
วิธีคาลซีเนชันหรือไมก็ตาม
ดิ น อื่ น ๆ (ไม ร วมถึ งเอกซ์ แ พนเด็ด เคลย์ ต ามประเภท
CTH
68.06) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ จะผาน
การเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมก็ตาม มุลไลต์ ชา
มอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท
ชอล์ก
CTH
3เอ-27

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
25.10
แคลเซี ย มฟอสเฟตธรรมชาติ อะลู มิ เ นี ย มแคลเซี ย ม
CTH
ฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอล์ก
25.11
แบเรี ยมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)
แบเรี ย ม
CTH
คาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผานการเผาโดยวิธี
คาลซีเนชันหรือไมก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตาม
ประเภท 28.16
25.12 2512.00 ดินซากหอย (เชน คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโต
CTH
ไมต์) และดินทรายที่คลายกัน จะผานการเผาโดยวิธี
คาลซีเนชันหรือไมก็ตาม ที่มีความถวงจําเพาะปรากฏ
ไมเกิน 1
25.13
หินพัมมิส เอเมอรี รวมทั้งคอรันดัมธรรมชาติ การ์เนต
CTH
ธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ จะผานกรรมวิธี
ใชความรอนหรือไมก็ตาม
25.14 2514.00 หินชนวน จะแตงอยางหยาบ ๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือ
CTH
ตั ด โดยวิธี อื่น ใหเ ป็น กอ นเหลี่ย มหรื อเป็น แผ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม
25.15
หิน อ อ น ทราเวอร์ ทิน อีค อสซิน และหิน อื่น ๆ ที่ มี
CTH
แคลเซียมคาร์บอเนตสําหรับใชทําอนุสาวรีย์หรือใชใน
การกอสรางที่มีความถวงจําเพาะปรากฏตั้งแต 2.5 ขึ้น
ไป และจะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัด
โ ด ย วิ ธี อื่ น ใ ห เ ป็ น ก อ น เ ห ลี่ ย ม ห รื อ เ ป็ น แ ผ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสีเ่ หลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม
25.16
หิน แกรนิต พอร์ ฟิรี บาซอลต์ หิน ทราย และหิน อื่น ๆ
CTH
สําหรับใชทํา อนุสาวรี ย์หรื อใชในการกอสราง จะแตง
อยางหยาบๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให
เป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม
25.17
กรวด หิ น ที่ ย อ ยหรื อ โม แ ล ว ชนิ ด ที่ โ ดยปกติ ใ ช ผ สม
CTH
คอนกรีตใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอื่น
กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผานกรรมวิธีใช
ความรอนหรือไมก็ตาม แมกคาดัมที่ไดจากขี้แร จากขี้
ตะกอนหรือเศษที่คลายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุ
ดังกลา วขางตน ในประเภทนี้รวมอยูดวยหรื อไมก็ตาม
แมกคาดัมคลุกน้ํามันดิน หินตามประเภท 25.15 หรือ
25.16 ที่เ ป็ น เม็ด เป็ น สะเก็ด และเป็น ผง จะผา น
กรรมวิธีใชความรอนหรือไมก็ตาม
25.18
โดโลไมต์จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนซัน หรือผานการ
CTH
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ประเภท ประเภทยอย

25.19

25.20

25.21

2521.00

25.22
25.23
25.24
25.25
25.26

25.28

25.29
25.30
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27

2528.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เผาแบบซินเตอร์หรือไมก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แตง
อยางหยาบๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให
เป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์
แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) ฟิวส์
CTH
แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมี
ออกไซด์อื่นที่เติมกอนการเผาอยูจํานวนเล็กนอยหรือไม
ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่นๆ จะบริสุทธิ์
หรือไมก็ตาม
ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งปลาสเตอร์ (ซึ่ง
CTH
ประกอบด วยยิป ซัมที่ ผา นการเผาโดยวิ ธี ค าลซีเ นชั น
หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแตงสีหรือไมก็ตาม ไมมีหรือมี
ตัวเรงหรือตัวหนวงในปริมาณเล็กนอย
ไลม์สโตนฟลักซ์ หิน ปูน และหิน อื่น ๆ ที่มีแคลเซียม
CTH
คาร์ บอเนต ชนิดที่ ใ ชสํา หรั บการผลิตปูน ขาวหรื อ
ซีเมนต์
ควิ ก ไลม์ สเลกไลม์ แ ละไฮดรอลิ ก ไลม์
นอกจาก
CTH
แคลเซี ย มออกไซด์ แ ละแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ต าม
ประเภท 28.25
พอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ อะลู มิ นั ส ซี เ มนต์ สแลกซี เ มนต์
CTH
ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คลายกัน
จะแตงสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไมก็ตาม
แอสเบสทอส
CTH
ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา
CTH
สตีไทต์ธรรมชาติ จะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแต
CTH
เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นใหเป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม
รวมทั้งทัลก์
โบเรตธรรมชาติและหัวแรโบเรต (จะผานการเผาโดยวิธี
CTH
คาลซีเนชันหรือไมก็ตาม) แตไมรวมถึงโบเรตที่แยกได
จากน้ําเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริก
ไมเกินรอยละ 85 โดยน้ําหนักเมื่อคํานวณในสภาพแหง
เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ รวมทั้ง
CTH
ฟลูออร์สปาร์
สารแรที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
CTH
สินแร ตะกรันและเถา
CTH
เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแร และผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
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ประเภท ประเภทยอย
27.01
27.02
27.03

2703.00

27.04

2704.00

27.05

2705.00

27.06

2706.00

27.07

27.08
27.09
27.10

2709.00

2710.12
2710.19

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
การกลั่นสิ่งดังกลาว สารบิทูมินัส ไขที่ไดจากแร
ถานหิน ผงถานหินอัดเป็นกอนรูปเหลี่ยม รูปไข และ
CTH
เชื้อเพลิงแข็งที่คลายกันซึ่งผลิตจากถานหิน
ลิก ไนต์ จ ะทํา ใหเ กาะหรื อ ติด รวมกั น หรื อ ไม ก็ ต าม ไม
CTH
รวมถึงเจ฿ต
พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทําใหเกาะหรือติดรวมกัน
CTH
หรือไมก็ตาม
โคกและเซมิโคกที่ไดจากถานหิน จากลิกไนต์หรือพีต จะ
CTH
ทําใหเกาะหรือติด รวมกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ต
คาร์บอน
ก฿าซถานหิน วอเตอร์ก฿าซ โพรดิวเซอร์ก฿าซ และก฿าซที่
CTH
คล า ยกั น
นอกจากก฿ า ซปิ โ ตรเลี ย มและก฿ า ซ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
ทาร์ ที่ก ลั่น จากถ า นหิ น จากลิ กไนต์ห รื อ พีต และทาร์
CTH
อื่นๆ ที่ไดจากแร จะแยกเอาน้ําออกหรือกลั่นเพียง
บางสวนหรือไมก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์
น้ํามันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นทาร์ชนิดที่ CTH หรือ RVC40
กลั่น จากถา นหิน ที่อุณ หภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณ ฑ์ ที่
คลายกัน ซึ่งมีน้ําหนักของสวนที่เป็นอะโรมาติกมากกวา
สวนที่ไมเป็นอะโรมาติก
พิตช์และพิตช์โคก ที่ไดจากทาร์ที่กลั่นจากถานหิน หรือ
CTH
จากทาร์อื่นๆ ที่ไดจากแร
น้ํามันปิโตรเลียมดิบและน้ํามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส
CTH
น้ํ า มั น ปิ โ ตรเลี ย มและน้ํ า มั น ที่ ไ ด จ ากแร บิ ทู มิ นั ส
นอกจากที่เป็นน้ํามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแตงที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น ซึ่งมีน้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ํามันที่ได
จากแรบิทูมินัสตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก ซึ่ง
น้ํามันเหลานี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแตงนั้น
เศษน้ํามัน
- น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย มและน้ ามั น ที่ ไ ด๎ จ ากแรํ บิ ทู มิ นั ส
(นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแตํงที่ไมํได๎ระบุ
หรือรวมไว๎ในที่อื่น ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได๎
จากแรํบิทูมินัสตั้งแตํร๎อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่ง
น้ ามั น เหลํ า นี้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของสิ่ ง ปรุ ง แตํ ง
นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และนอกจากเศษน้ามัน
- - น้ามันเบาและสิ่งปรุงแตํง
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
3เอ-30

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2710.20 - น้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย มและน้ ามั น ที่ ไ ด๎ จ ากแรํ บิ ทู มิ นั ส CTH หรือ RVC40
(นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแตํงที่ไมํได๎ระบุ
หรือรวมไว๎ในที่อื่น ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ได๎
จากแรํบิทูมินัสตั้งแตํร๎อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่ง
น้ามันเหลํานี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแตํง และ
มีไบโอดีเซล นอกจากเศษน้ามัน
- เศษน้ามัน
2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุํมสารพีซีบี) โพลิคลอ
WO
ริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุํมสารพีซีที) หรือ โพลิโบรมิเนเต็ด
ไบฟีนิล (กลุํมสารพีบีบี)
2710.99 - - อื่นๆ
WO
27.11
ก฿าซปิโตรเลียมและก฿าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
CTH
27.12
ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตล CTH หรือ RVC 40
ไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต
ไขแรอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ค ลา ยกัน ซึ่งไดจากการ
สังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแตงสีหรือไมก็ตาม
27.13
ปิโตรเลียมโคก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่นๆ ที่ได
CTH
จากน้ํามันปิโตรเลียมหรือจากน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส
27.14
บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทู
CTH
มินัสหรือหินน้ํามัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลไตต์และหิน
แอสฟัลต์
27.15 2715.00 ของผสมบิ ทู มิ นั ส ซึ่ ง มี แ อสฟั ล ต์ ธ รรมชาติ บิ ทู เ มน
CTH
ธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ไดจากแร หรือมีทาร์
พิตช์ที่ไดจากแร (เชน บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็น
หลัก
27.16 2716.00 พลังงานไฟฟูา
CTH
ตอนที่ 28
เ ค มี ภั ณ ฑ์ อ นิ น ท รี ย์ ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น ท รี ย์ ห รื อ
ส า ร ป ร ะ ก อ บ
อนิ น ทรี ย์ ของโลหะมีค า ของโลหะจํ า พวกแรร์ เ อิ ร์ ท
ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
28.01
ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน
2801.10 - คลอรีน
CTH หรือ RVC40
2801.20 - ไอโอดีน
CTSH หรือ RVC40
2801.30 - ฟลูออรีน และโบรมีน
CTSH หรือ RVC40
28.02 2802.00 กํามะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กํามะถันชนิด CTH หรือ RVC40
คอลลอยด์
28.03 2803.00 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ก และคาร์บอนในรูปอื่นที่ไมได CTH หรือ RVC40
3เอ-31

ประเภท ประเภทยอย
28.04
28.05

28.06
28.07
28.08
28.09
28.10
28.11

2806.10
2806.20
2807.00
2808.00
2810.00

28.12
28.13
28.14
28.15

2815.11
2815.12
2815.20
2815.30
28.16

รายการ
ระบุหรือรวมไวในที่อื่น)
ไฮโดรเจน แรร์ก฿าซและอโลหะอื่นๆ
โลหะแรร์ เ อิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสม
ระหว า งกั น หรื อ ระหว า งโลหะเจื อ ของโลหะดั ง กล า ว
หรือไมก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์
เอิร์ท รวมทั้งปรอท
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก
- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)
- กรดคลอโรซัลฟิวริก
กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม
กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก
ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้ง
กรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก
กรดอนินทรีย์อื่นๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์
อื่นๆ ของอโลหะ
ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ
ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่
ใชในทางการคา
แอมโมเนี ย ชนิ ด ที่ ป ราศจากน้ํ า หรื อ ชนิ ด ที่ เ ป็ น
สารละลายในน้ํา
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียม
หรือของโพแทสเซียม
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)
- - เป็นของแข็ง

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 2815.12
หรือ RVC40
- - เป็นสารละลายในน้า (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว)
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 2815.11
หรือ RVC40
- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)
CTSH หรือ RVC40
- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม
CTH หรือ RVC40
ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ แ ละเพอร์ อ อกไซด์
ของ
สตรอนเชียมหรือแบเรียม
3เอ-32

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
28.17 2817.00 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์
CTH หรือ RVC40
28.18
คอรัน ดั มประดิษฐ์จะนิยามไวในทางเคมีหรื อไมก็ตาม CTSH หรือ RVC40
อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
28.19
โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์
CTH หรือ RVC40
28.20
แมงกานีสออกไซด์
CTH หรือ RVC40
28.21
เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มี CTSH หรือ RVC40
ธาตุเหล็ก เมื่อคํานวณเป็นคาของเฟอร์ริกออกไซด์แลว
มีน้ําหนักตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
28.22 2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
โคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใชในทางการคา
28.23 2823.00 ไทเทเนียมออกไซด์
CTH หรือ RVC40
28.24
ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วสม
CTH หรือ RVC40
28.25
ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของ CTH หรือ RVC40
ของดังกลาว เบสอนินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮด
รอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ
28.26
ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนต และเกลือ
ฟลูออรีนเชิงซอนอื่นๆ
- ฟลูออไรด์
2826.12 - - ของอะลูมิเนียม
CTSH หรือ RVC40
2826.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
2826.30 - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์) CTSH หรือ RVC40
2826.90 - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
28.27
คลอไรด์ คลอไรด์ ออกไซด์ และคลอไรด์ ไ ฮดรอกไซด์
โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์
ออกไซด์
2827.10 - แอมโมเนียมคลอไรด์
CTH หรือ RVC40
2827.20 - แคลเซียมคลอไรด์
CTH หรือ RVC40
- คลอไรด์อื่นๆ
2827.31 - - ของแมกนีเซียม
CTSH หรือ RVC40
2827.32 - - ของอะลูมิเนียม
CTSH หรือ RVC40
2827.35 - - ของนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
2827.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์
2827.41 - - ของทองแดง
CTH หรือ RVC40
2827.49 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์
3เอ-33

ประเภท ประเภทยอย
2827.51
2827.59
2827.60
28.28
28.29
28.30
28.31
28.32
28.33
2833.11
2833.19
2833.21
2833.22
2833.24
2833.25
2833.27
2833.29
2833.30
2833.40
28.34
2834.10
2834.21
2834.29
28.35
2835.10
2835.22
2835.24
2835.25

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์
CTSH หรือ RVC40
ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใชในทาง CTH หรือ RVC40
การคา คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์
คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอ CTH หรือ RVC40
โอเดตและเพอร์ไอโอเดต
ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
CTH หรือ RVC40
ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต
CTH หรือ RVC40
ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต
CTH หรือ RVC40
ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)
- โซเดียมซัลเฟต
- - ไดโซเดียมซัลเฟต
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ซัลเฟตอื่นๆ
- - ของแมกนีเซียม
CTH หรือ RVC40
- - ของอะลูมิเนียม
CTH หรือ RVC40
- - ของนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
- - ของทองแดง
CTH หรือ RVC40
- - ของแบเรียม
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อะลัม
CTH หรือ RVC40
- เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)
CTH หรือ RVC40
ไนไตรต์ ไนเตรต
- ไนไตรต์
CTSH หรือ RVC40
- ไนเตรต
- - ของโพแทสเซียม
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ฟอสฟิเ นต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์ )
และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไวในทาง
เคมีหรือไมก็ตาม
- ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) CTSH หรือ RVC40
- ฟอสเฟต
- - ของโมโนหรือไดโซเดียม
CTH หรือ RVC40
- - ของโพแทสเซียม
CTH หรือ RVC40
- - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (“ไดแคลเซียม CTH หรือ RVC40
3เอ-34

ประเภท ประเภทยอย
2835.26
2835.29
2835.31
2835.39
28.36
2836.20
2836.30
2836.40
2836.50
2836.60
2836.91
2836.92
2836.99
28.37
28.39
2839.11
2839.19
2839.90
28.40
2840.11
2840.19
2840.20
2840.30
28.41
28.42

รายการ
ฟอสเฟต”)
- - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม
- - อื่นๆ
- โพลิฟอสเฟต
- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)
- - อื่นๆ
คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต)
รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใชในทางการคา
ซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต
- ไดโซเดียมคาร์บอเนต
- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)
- โพแทสเซียมคาร์บอเนต
- แคลเซียมคาร์บอเนต
- แบเรียมคาร์บอเนต
- อื่นๆ
- - ลิเทียมคาร์บอเนต
- - สตรอนเชียมคาร์บอเนต
- - อื่นๆ
ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซอน
ซิ ลิ เ กต ซิ ลิ เ กตของโลหะแอลคาไลชนิ ด ที่ ใ ช ใ นทาง
การคา
- ของโซเดียม
- - โซเดียมเมตะซิลิเกต
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)
- ไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ที่ทาให๎บริสุทธิ์)
- - ชนิดที่ปราศจากน้า
- - อื่นๆ
- บอเรตอื่นๆ
- เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)
เกลือของกรดออกโซเมทัลลิก หรือของกรดเพอร์ออกโซ
เมทัลลิก
เกลืออื่นๆ ของกรดอนินทรีย์ หรือของเพอร์ออกโซแอ
ซิดอนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไวในทาง
เคมีหรือไมก็ตาม) นอกจากอะไซด์
3เอ-35

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2842.10 - ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ๎อน รวมถึงอะลูมิโนซิลิ CTH หรือ RVC40
เกต จะนิยามไว๎ในทางเคมีหรือไมํก็ตาม
2842.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
28.43
โลหะมีคาชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์ CTH หรือ RVC40
หรื อ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ข องโลหะมี ค า จะนิ ย ามไว
ในทางเคมีหรือไมก็ตาม โลหะมีคาเจือปรอท
28.44
ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึง CTH หรือ RVC40
ธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์)
และสารประกอบของของดังกลาว รวมทั้งของผสมและ
กากที่มีผลิตภัณฑ์เหลานี้
28.45
ไ อ โ ซ โ ท ป น อ ก จ า ก ข อ ง ต า ม ป ร ะ เ ภ ท 28.44 CTH หรือ RVC40
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ห รื อ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ข อง
ไอโซโทปดังกลาว จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
28.46
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ห รื อ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ข อง CTH หรือ RVC40
โลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือของ
ของผสมของโลหะเหลานี้
28.47 2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทําใหแข็งดวยยูเรียหรือไมก็ CTH หรือ RVC40
ตาม
28.48 2848.00 ฟอสไฟด์จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม แตไ ม CTH หรือ RVC40
รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส
28.49
คาร์ไบด์จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
2849.10 - ของแคลเซียม
CTSH หรือ RVC40
2849.20 - ของซิลิคอน
CTSH หรือ RVC40
2849.90 - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
28.50 2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยาม CTH หรือ RVC40
ไวใ นทางเคมี หรื อไมก็ต าม นอกจากสารประกอบ
ดังกลาวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ไดดวย
28.52
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ห รื อ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ข อง CTH หรือ RVC40
ปรอท จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม ไมรวมถึง
โลหะเจือปรอท
28.53 2853.00 สารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ (รวมถึงน้ํากลั่นหรือน้ําที่ CTH หรือ RVC40
เป็นสื่อกระแสไฟฟูาและน้ําที่มีความบริสุทธิ์คลายกัน)
อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก฿าซออกแลวหรือไมก็ตาม)
อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีคาเจือปรอท
ตอนที่ 29
เคมีภัณฑ์อินทรีย์
29.01
อะไซคลิกไฮโดร์คาร์บอน
CTH หรือ RVC40
หรือ CR
3เอ-36

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
29.02
ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
29.03
2903.11
2903.12
2903.13
2903.14
2903.15
2903.19
2903.21
2903.22
2903.23
2903.29
2903.31
2903.39
2903.71
2903.72
2903.73
2903.74
2903.75
2903.76
2903.77
2903.78
2903.79

อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
- อนุพันธ์ชนิดคลอริเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่
อิ่มตัว
- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิล
คลอไรด์)
- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)
- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)
- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์
- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดคลอโรอีเทน)
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ชนิดคลอริเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่
ไมํอิ่มตัว
- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)
- - ไตรคลอโรเอทิลีน
- - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเน
เต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
- - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบรโมอีเทน)
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
ที่มีฮาโลเจนตํางชนิดกันตั้งแตํ 2 ชนิดขึ้นไป
- - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน
- - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
- - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน
- - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน
- - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน
- - โบรโมคลอโรไดฟลู ออโรมี เ ทน โบรโมไตรฟลู อ อโร
มีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
- - อื่ น ๆ เพอร์ ฮ าโลเจเนเต็ ด ที่ มี ฟ ลู อ อรี น และคลอรี น
เทํานั้น
- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ของไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือ
3เอ-37

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
หรือ CR

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
2903.81
2903.82
2903.89
2903.91
2903.92
2903.99
29.04
29.05

2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.16
2905.17
2905.19
2905.22
2905.29

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ไซโคลเทอร์พีนิกไฮโดรคาร์บอน
- - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช CTH หรือ RVC40
(ไอเอสโอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)
- - อัลดริน (ไอเอสโอ) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) และเฮบตะ CTH หรือ RVC40
คลอร์ (ไอเอสโอ)
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อ นุ พั น ธ์ ช นิ ด ฮ า โ ล เ จ เ น เ ต็ ด ข อ ง อ ะ โ ร ม า ติ ก
ไฮโดรคาร์บอน
- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ได CTH หรือ RVC40
คลอโรเบนซีน
- - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) และดีดีที (ไอเอสโอ) CTH หรือ RVC40
(โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น),1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส
(พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซ CTH หรือ RVC40
เต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจเนเต็ดดวย
หรือไมก็ตาม
อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ไนเตรเต็ ด หรื อ ชนิ ด ไนโตรเซเต็ ด ของอะไซคลิ ก
แอลกอฮอล์
- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัว
- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)
CTH หรือ RVC40
- - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน- CTSH หรือ RVC40
2-ออล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)
- - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)
CTH หรือ RVC40
- - บิวทานอลอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของ CTSH หรือ RVC40
ออกทานอล
- - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน- CTSH หรือ RVC40
1-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดแคน-1-ออล
(สเตียริลแอลกอฮอล์)
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไมํอิ่มตัว
- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- ไดออล
3เอ-38

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2905.31 - - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)
CTH หรือ RVC40
2905.32 - - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)
CTSH หรือ RVC40
2905.39 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์อื่นๆ
2905.41 - - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตร CTH หรือ RVC40
เมทิลออลโพรเพน)
2905.42 - - เพนตะอีริทริทอล
CTH หรือ RVC40
2905.43 - - แมนนิทอล
CTH หรือ RVC40
2905.44 - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)
CTH หรือ RVC40
2905.45 - - กลีเซอรอล
CTSH หรือRVC40
2905.49 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ด ของอะไซคลิกแอลกอฮอล์
2905.51 - - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)
CTH หรือ RVC40
2905.59 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
29.06
ไซคลิ ก แอลกอฮอล์ และอนุ พั น ธ์ ช นิ ด ฮาโลเจเนเต็ ด CTH หรือ RVC40
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของไซ
คลิกแอลกอฮอล์
29.07
ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์
CTH หรือ RVC40
หรือ CR
29.08
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ CTH หรือ RVC40
ชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล-แอลกอฮอล์
29.09
อีเทอร์ อีเ ทอร์ -แอลกอฮอล์ อีเทอร์ -ฟีนอล อีเ ทอร์ - CTH หรือ RVC40
แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์
หรือ CR
เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไวในทาง
เคมีหรือไมก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟ
เนเต็ ด ไนเตรเต็ ด หรื อ ชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกลาว
29.10
อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟีนอล และอี
พอกซิอีเทอร์ ที่มีโครงสรางเป็นทรี -เมมเบอร์ริง และ
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2910.10 - ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)
CTH หรือ RVC40
2910.20 - เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)
CTH หรือ RVC40
2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน)
CTH หรือ RVC40
2910.40 - ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)
CTH หรือ RVC40
3เอ-39

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2910.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.11 2911.00 อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นดวย CTH หรือ RVC40
หรือไมก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเน
เต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกลาว
29.12
แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นดวยหรือไมก็ตาม ไซ CTH หรือ RVC40
คลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์
29.13 2913.00 อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ CTH หรือ RVC40
ชนิดไนโตรเซเต็ดของผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12
29.14
คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นดวยหรือไม CTH หรือ RVC40
ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
หรือ CR
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
29.15
กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว และแอนไฮ
ไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของ
กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้ง
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกลาว
- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก
2915.11 - - กรดฟอร์มิก
CTH หรือ RVC40
2915.12 - - เกลือของกรดฟอร์มิก
CTH หรือ RVC40
2915.13 - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก
CTH หรือ RVC40
- กรดอะซีติกและเกลื อของกรดอะซีติก อะซีติกแอนไฮ
ไดรด์
2915.21 - - กรดอะซีติก
CTSH หรือ RVC40
2915.24 - - อะซีติกแอนไฮไดรด์
CTH หรือ RVC40
2915.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก
2915.31 - - เอทิลอะซีเทต
CTSH หรือ RVC40
2915.32 - - ไวนิลอะซีเทต
CTSH หรือ RVC40
2915.33 - - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต
CTH หรือ RVC40
2915.36 - - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเทต
CTH หรือ RVC40
2915.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
2915.40 - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและ CTH หรือ RVC40
เอสเทอร์ของกรดดังกลําว
2915.50 - กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลําว
CTH หรือ RVC40
2915.60 - กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะโนอิก รวมทั้งเกลือและเอส CTH หรือ RVC40
เทอร์ของกรดดังกลําว
3เอ-40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2915.70 - กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ CTSH หรือ RVC40
ของกรดดังกลําว
2915.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.16
กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไมอิ่มตัว กรดไซ
คลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิกโมโน
คาร์บอกซิลิกชนิดไมอิ่มตัวหรือของกรดไซคลิกโมโนคาร์
บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเน
เต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- กรดอะไซคลิ ก โมโนคาร์ บ อกซิ ลิ ก ชนิ ด ไมํ อิ่ ม ตั ว และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ
กรดดังกลําว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลําว
2916.11 - - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก
CTH หรือ RVC40
2916.12 - - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก
CTH หรือ RVC40
2916.13 - - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริลิก
CTH หรือ RVC40
2916.14 - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก
CTH หรือ RVC40
2916.15 - - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลําว
หรือ CR
2916.16 - - ไบนาพาคริล (ไอเอสโอ)
CTH หรือ RVC40
2916.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
2916.20 - ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก โมโนคาร์บอก CTSH หรือ RVC40
ซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิ แ อซิ ด ของกรดดั ง กลํ า ว รวมทั้ ง อนุ พั น ธ์ ข องของ
ดังกลําว
- กรดอะโรมาติ ก โมโนคาร์ บ อกซิ ลิ ก และแอนไฮไดรด์
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลําว
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลําว
2916.31 - - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก
CTH หรือ RVC40
2916.32 - - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์
CTSH หรือ RVC40
2916.34 - - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก
CTH หรือ RVC40
2916.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.17
กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร์บอกซิ
ลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกลาว
- กรดอะไซคลิ ก โพลิ ค าร์ บ อกซิ ลิ ก และแอนไฮไดรด์
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกลําว
3เอ-41

ประเภท ประเภทยอย
2917.11
2917.12
2917.13
2917.14
2917.19
2917.20

2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37
2917.39
29.18

2918.11
2918.12
2918.13
2918.14
2918.15
2918.16

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลําว
- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก
CTH หรือ RVC40
- - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก
CTSH หรือ RVC40
- - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของ CTH หรือ RVC40
กรดดังกลําว
- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์พีนิกโพลิคาร์บอกซิ CTH หรือ RVC40
ลิก แอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิ แ อซิ ด ของกรดดั ง กลํ า ว รวมทั้ ง อนุ พั น ธ์ ข องของ
ดังกลําว
- กรดอะโรมาติ ก โพลิ ค าร์ บ อกซิ ลิ ก และแอนไฮไดรด์
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกลําว
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลําว
- - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต
CTH หรือ RVC40
- - ไดโนนิล หรือไดเดกซิล ออร์โทฟทาเลต
CTH หรือ RVC40
- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก
CTH หรือ RVC40
- - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์
CTH หรือ RVC40
- - กรดเทเรฟทาลิกและเกลือของกรดเทเรฟทาลิก
CTSH หรือ RVC40
- - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยูดวย และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิ
แอซิดของกรดดังกลาว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเน
เต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ
ของดังกลาว
- กรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก ที่ มี แ อลกอฮอล์ ฟั ง ก์ ชั น แตํ ไ มํ มี
ออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลําว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกลําว
- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก
CTH หรือ RVC40
- - กรดทาร์ทาริก
CTSH หรือ RVC40
- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก
CTSH หรือ RVC40
- - กรดซิทริก
CTH หรือ RVC40
- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก
CTH หรือ RVC40
- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก
CTH หรือ RVC40
3เอ-42

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2918.18 - - คลอโรเบนซิเลต (ไอเอสโอ)
CTH หรือ RVC40
2918.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- กรดคาร์บอกซิ ลิ กที่ มีฟี นอลฟัง ก์ชั นแตํ ไมํ มีออกซิ เจน
ฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิแอซิดของกรดดังกลําว รวมทั้งอนุพันธ์ของของ
ดังกลําว
2918.21 - - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก
CTH หรือ RVC40
2918.22 - - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด CTH หรือ RVC40
ดังกลําว
2918.23 - - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลื อของของ CTH หรือ RVC40
ดังกลําว
2918.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
2918.30 - กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชัน แตํไมํ CTH หรือ RVC40
มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลํ าว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกลําว
- อื่นๆ
2918.91 - - 2,4,5-ที (ไอเอสโอ) (กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะ CTH หรือ RVC40
ซีติก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกลําว
2918.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.19
ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และ CTH หรือ RVC40
แล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกลาว
29.20
เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่นๆ ของอโลหะ (ไมรวมถึง CTH หรือ RVC40
เอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์
หรือ CR
ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกลาว รวมทั้งอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไน
โตรเซเต็ด ของของดังกลาว
29.21
สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน
- อะไซคลิ ก โมโนอะมี น และอนุ พั น ธ์ ข องอะไซคลิ ก โม
โนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2921.11 - - เมทิล อะมีน ได-หรือไตรเมทิล อะมีน และเกลื อของ CTH หรือ RVC40
ของดังกลําว
2921.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อะไซคลิกโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลิอะ
มีน รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
3เอ-43

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน
CTH หรือ RVC40
2921.22 - - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลื อของเฮกซะเมทิลี น CTH หรือ RVC40
ไดอะมีน
2921.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
2921.30 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน- หรือโพ CTH หรือ RVC40
ลิอะมีน และอนุพันธ์ของของเหลํานี้ รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลําว
- อะโรมาติกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของของเหลํานี้
รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2921.41 - - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน
CTH หรือ RVC40
2921.42 - - อนุพนั ธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกลําว
CTH หรือ RVC40
2921.43 - - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของ CTH หรือ RVC40
ของดังกลําว
2921.44 - - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
เกลือของของดังกลําว
2921.45 - - 1-แ น ฟ ทิ ล อ ะ มี น ( อั ล ฟ า -แ น ฟ ทิ ล อ ะ มี น ) 2- CTH หรือ RVC40
แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของ
ของเหลํานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) CTSH หรือ RVC40
เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็น
เอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็น
เอ็น) และเฟนเทอร์มีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลําว
2921.49 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อะโรมาติกโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของอะโรมาติก โพ
ลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลู CTSH หรือ RVC40
อีน และอนุพันธ์ของของเหลํานี้ รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลําว
2921.59 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
29.22
สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
- อะมิ โ น-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่ มี อ อกซิ เ จนฟั ง ก์ ชั น
มากกวํ า หนึ่ ง ชนิ ด ) อี เ ทอร์ แ ละเอสเทอร์ ข องอะมิ โ น
แอลกอฮอล์เหลํานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกลําว
CTH หรือ RVC40
2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกลําว
CTH หรือ RVC40
3เอ-44

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลําว
CTH หรือ RVC40
2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ CTH หรือ RVC40
เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน
2922.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอื่นๆ (นอกจากที่มี
ออกซิเจนฟังก์ชันมากกวําหนึ่งชนิด) อีเทอร์ และเอสเทอร์
ของของเหลํานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2922.21 - - กรดอะมิโ นไฮดรอกซิแนฟทาลี นซัล โฟนิกและเกลื อ CTH หรือ RVC40
ของกรดดังกลําว
2922.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโ ทน และอะมิโ น-ควิโนน
(นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกวําหนึ่งชนิด) รวมทั้ง
เกลือของของดังกลําว
2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) CTH หรือ RVC40
และนอร์ เ มทาโดน (ไอเอ็ น เอ็ น ) รวมทั้ ง เกลื อ ของของ
ดังกลําว
2922.39 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกวําหนึ่ง
ชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลําว
2922.41 - - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลื อของของ CTH หรือ RVC40
ดังกลําว
2922.42 - - กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก
CTH หรือ RVC40
2922.43 - - กรดแอนทรานิลิกและเกลือของกรดแอนทรานิลิก
CTH หรือ RVC40
2922.44 - - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน
CTH หรือ RVC40
2922.49 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
2922.50 - อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และ CTH หรือ RVC40
สารประกอบอะมิโนอื่นๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
29.23
เกลื อ ควอเทอร์ น ารี แ อมโมเนี ย ม และควอเทอร์ น ารี CTH หรือ RVC40
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไล
ปิดอื่นๆ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
29.24
สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์ -ฟังก์ชัน สารประกอบอะ CTH หรือ RVC40
ไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก
29.25
สารประกอบคาร์ บอกซิอิไ มด์ -ฟั งก์ชัน (รวมถึงแซ CTH หรือ RVC40
กคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมีนฟังก์ชัน
29.26
สารประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน
CTH หรือ RVC40
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29.27 2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรื อ CTH หรือ RVC40
สารประกอบอะซอกซิ
29.28 2928.00 อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน
CTH หรือ RVC40
29.29
สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น
CTSH หรือ RVC40
29.30
สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์
CTH หรือ RVC40
29.31
สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
29.32
สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโร
อะตอมเทานั้น
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิวส์ฟิวแรนริง (จะเป็น
ชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน
CTH หรือ RVC40
2932.12 - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์)
CTH หรือ RVC40
2932.13 - - เฟอฟิว ริ ล แอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอฟิ ว ริ ล CTH หรือ RVC40
แอลกอฮอล์
2932.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
2932.20 - แลคโทน
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
2932.91 - - ไอโซแซฟโรล
CTH หรือ RVC40
2932.92 - - 1-(1, 3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-โอน
CTH หรือ RVC40
2932.93 - - ไพเพอโรนอล
CTH หรือ RVC40
2932.94 - - แซฟโรล
CTH หรือ RVC40
2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)
CTH หรือ RVC40
2932.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.33
สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโร
อะตอมเทานั้น
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิวส์ไพราโซลริง (จะ
เป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของดังกลําว
CTH หรือ RVC40
2933.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิว ส์อิมิดาโซลริง (จะ
เป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
2933.21 - - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน
CTH หรือ RVC40
2933.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิวส์ไพริดีนริง (จะเป็น
ชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
2933.31 - - ไพริดีนและเกลือของไพริดีน
CTH หรือ RVC40
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2933.32 - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน
CTH หรือ RVC40
2933.33 - - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) CTH หรือ RVC40
เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟ
นอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไดพิ
พาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน
(ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตาโซซีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น)
อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (พีซีพี) ฟีโน
เพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) พิริตรา
ไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรเมเพอริ
ดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2933.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีน
ริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม) ที่
ไมํได๎ฟิวส์ตํอไป
2933.41 - - เลวอร์ ฟ านอล (ไอเอ็ น เอ็ น ) และเกลื อ ของเลวอร์ CTH หรือ RVC40
ฟานอล
2933.49 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิด
ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง
2933.52 - - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของมาโล CTH หรือ RVC40
นิลยูเรีย
2933.53 - - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็น CTH หรือ RVC40
เอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิว
โตบาร์บิทัล ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีโนบาร์
บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟีโนบาร์
บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโค
บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้ง
เกลือของของดังกลําว
2933.54 - - อนุ พั น ธ์ อื่ น ๆ ของมาโลนิ ล ยู เ รี ย (กรดบาร์ บิ ทิ ว ริ ก ) CTH หรือ RVC40
และเกลือของของดังกลําว
2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็น CTH หรือ RVC40
เอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็น
เอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2933.59 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิวส์ไตรอะซีนริง (จะ
เป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
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2933.61 - - เมลามีน
CTH หรือ RVC40
2933.69 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- แล็กแทม
2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม)
CTH หรือ RVC40
2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)
CTH หรือ RVC40
2933.79 - - แล็กแทมอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
2933.91 - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) CTH หรือ RVC40
คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแพม (ไอเอ็น
เอ็น) คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม
(ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท
(ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแพม
(ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแพม (ไอ
เอ็นเอ็น) โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอ
เอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไน
ตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ออก
ซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) พราซี
แพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทีมาซีแพม
(ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอาโซแลม
(ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
2933.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
29.34
กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว
ในทางเคมีหรือไมก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอโร
ไซคลิกอื่นๆ
2934.10 - สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีอันฟิ วส์ไทอะโซลริง (จะ CTH หรือ RVC40
เป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม)
2934.20 - สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม CTSH หรือ RVC40
(จะเป็ น ชนิ ด ไฮโดรเจเนเต็ ด หรื อ ไมํ ก็ต าม) ที่ ไ มํ ไ ด๎ ฟิ ว ส์
ตํอไป
2934.30 - สารประกอบที่ในโครงสร๎างมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม (จะ CTH หรือ RVC40
เป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมํก็ตาม) ที่ไมํได๎ฟิวส์ตํอไป
- อื่นๆ
2934.91 - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) CTH หรือ RVC40
โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็น
เอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น)
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29.35
29.36

2934.99
2935.00

29.37

29.38
29.39
29.40

29.41
29.42
ตอนที่ 30
30.01

30.02

2940.00

2942.00
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ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนได
เมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น) และซู
เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลําว
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ซัลโฟนาไมด์
CTH หรือ RVC40
โพรไวตามินและไวตามิน ที่ไดจากธรรมชาติหรือจาก CTSH หรือ RVC40
การสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เขมขน)
และอนุพันธ์ของของดังกลาวที่ใชประโยชน์หลักเป็นไว
ตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหวางของดังกลาวซึ่งจะอยูใน
ตัวทําละลายใดหรือไมกต็ าม
ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคท CTH หรือ RVC40
รีน ที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์
และของที่มีโครงสรางคลายกันของของดังกลาว รวมถึง
เชนโมดิ ไ ฟด์ โ พลิ เ ปปไทด์ ที่ ใ ช ป ระโยชน์ ห ลั ก เป็ น
ฮอร์โมน
กลี โ คไซด์ ที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ห รื อ จากการสั ง เคราะห์ CTH หรือ RVC40
รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ ของ
ของดังกลาว
แอลคาลอยด์จ ากพืช ที่ไ ด จากธรรมชาติห รื อจากการ CTH หรือ RVC40
สังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์
อื่นๆ ของของดังกลาว
น้ําตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส CTH หรือ RVC40
มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ชูการ์อีเทอร์ ชูการ์อะ
ซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อีเทอร์ ชู
การ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตาม
ประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.39
ปฏิชีวนะ
CTH หรือ RVC40
สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ตอมและอวัยวะอื่น ที่แหง จะทําเป็นผงหรือไมก็ตาม CTH หรือ RVC40
สําหรับใชรักษาโรค สิ่งสกัดที่ไดจากตอมหรืออวัยวะอื่น
หรื อ ที่ ไ ด จ ากสิ่ ง ที่ ขั บ ออกจากต อ มหรื อ จากอวั ย วะ
ดังกลาว สําหรับใชรักษาโรค เฮพารินและเกลือของเฮ
พาริน สารอื่นที่ไดจากมนุษย์หรือจากสัตว์ซึ่งจัดทําไว
สําหรับใชรักษาหรือปูองกันโรค ที่ไมไดระบุรวมไวในที่
อื่น
เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทํา สํา หรั บใชรั กษาโรค CTH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย

30.03

30.04

30.05

30.06
3006.10

3006.20
3006.30

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ปูองกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่นๆ
ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุมกันวิทยาจะดัดแปลง
หรือไดจากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไมก็
ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยง (ไมรวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คลายกัน
ยารั ก ษาหรื อปูองกัน โรค (ไมร วมถึงของตามประเภท CTH หรือ RVC40
30.02
30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบดวย
องค์ ป ระกอบตั้ ง แต ส องชนิ ด ขึ้ น ไปผสมเข า ด ว ยกั น
สําหรับใชรักษาหรือปูองกันโรคที่ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อใช
ตามขนาดที่กําหนด หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะ
เพื่อการขายปลีก
ยารั กษาหรื อปูองกัน โรค (ไมร วมถึงของตามประเภท CTH หรือ RVC40
30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ์
ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไมผสมสําหรับใชรักษาหรือปูองกัน
โรค ที่จัดทําขึ้นเพื่อใชตามขนาดที่กําหนด (รวมถึงของ
ที่จัดทําขึ้นในลักษณะเพื่อใหผานทางผิวหนัง) หรือใน
ลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
แวดดิ้ ง ผา กอซ ผา พัน แผลและของที่ค ลา ยกัน (เชน CTH หรือ RVC40
ของที่ใชแตงแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผาติดยาพอก) ที่
อาบซึมหรือเคลือบดวยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่
จัดทําขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
สําหรับใชในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ
สัตวแพทย์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเภสั ช กรรมที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหมายเหตุ 4
ในตอนนี้
- เอ็นเย็บแผล วัตถุใช๎เย็บแผลที่คล๎ายกัน (รวมถึงด๎ายที่ใช๎ CTH หรือ RVC40
ห๎ามและซับเลือด ซึ่งใช๎ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่
ผํานการฆําเชื้อแล๎ ว) และกาวเนื้อเยื่อสาหรับปิดแผล
ในทางศัลยกรรมที่ผํานการฆําเชื้อแล๎ว แลมิแนเรียและ แล
มิแนเรียเต็นต์ที่ผํานการฆําเชื้อแล๎ว ของใช๎ห๎ามและซับ
เลือดซึ่งใช๎ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผํานการฆํา
เชื้อแล๎ว รวมทั้งของที่ใช๎ยึดติดซึ่งใช๎ในทางศัลยกรรม หรือ
ทันตกรรมที่ผํานการฆําเชื้อแล๎ว จะใช๎ห๎ามและซับเลือด
หรือไมํก็ตาม
- รีเอเจนต์ที่ใช๎ในการตรวจกลุํมเลือด
CTH หรือ RVC40
- ของปรุ ง แตํ ง ทึ บ แสงส าหรั บ ใช๎ ใ นการตรวจโรคด๎ ว ย CTH หรือ RVC40
เอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช๎ในการวินิจฉัยโรคที่ทาขึ้นเพื่อ
3เอ-50

ประเภท ประเภทยอย
3006.40
3006.50
3006.60
3006.70

3006.91
3006.92
ตอนที่ 31
31.01

31.02
31.03
31.04
31.05

ตอนที่ 32
32.01
32.02

3101.00

รายการ

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา

ใช๎กับผู๎ป่วย
- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช๎อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช๎ CTH หรือ RVC40
เสริมกระดูก
- หีบและชุดสาหรับการปฐมพยาบาล
CTH หรือ RVC40
- เคมีปรุงแตํงที่ใช๎คุมกาเนิดซึ่งมีฮอร์โมน หรือมีผลิตภัณฑ์ CTH หรือ RVC40
อื่นๆ ตามประเภท 29.37 หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก
- เยลปรุงแตํงที่ทาขึ้นใช๎ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์ CTH หรือ RVC40
ป็ น สารหลํ อ ลื่ นส าหรั บสํ ว นตํ างๆ ของรํ างกายเพื่อ การ
ผํ า ตั ด ทางศั ล ยกรรมหรื อ เพื่ อ การตรวจรํ า งกายทาง
กายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมตํอ (คับปลิงเอเจนต์) ระหวําง
รํางกายกับเครื่องมือแพทย์
- อื่นๆ
- - เครื่ องใช๎ที่บํงชี้ได๎วําส าหรับใช๎ในการศัล ยกรรมทารู CTH หรือ RVC40
เปิด
- - ของเสียทางเภสัชกรรม
WO
ปุย
ปุยจากสัตว์หรื อปุยจากพืช จะผสมกันหรือจะผา น CTH หรือ RVC40
กรรมวิธีทางเคมีหรือไมก็ตาม รวมทั้งปุยที่ผลิตโดยการ
ผสมผลิต ภัณ ฑ์จากสั ตว์หรื อพืช หรื อโดยการผา น
กรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช
ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน
CTH หรือ RVC40
ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส
CTH หรือ RVC40
ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม
CTH หรือ RVC40
ปุ ย ที่ ไ ด จ ากแร ห รื อ ปุ ย เคมี ที่ มี ธ าตุ ปุ ย ไนโตรเจน CTH ยกเว๎นมาจาก
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ประเภท 31.02-31.04
ปุยอื่นๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทําเป็นเม็ดหรือลักษณะที่
หรือ RVC40
คลายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ําหนักรวมภาชนะไม
เกิน 10 กิโลกรัม
สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรือยอมสี แทนนินและอนุพันธ์ของ
แทนนิน สียอม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแตงสีอื่นๆ สี
ทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก
สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังซึ่งไดจากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ CTH หรือ RVC40
อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของแทนนิน
สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใชฟอกหนัง สารอนินทรีย์ที่ใช
ฟอกหนัง สิ่งปรุงแตงที่ใชฟอกหนังจะมีสารธรรมชาติที่
ใชฟอกหนังอยูดว ยหรือไมก็ตาม สิ่งปรุงแตงจําพวก
เอนไซม์สําหรับใชแชหรือหมักหนังกอนฟอก
3เอ-51

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
3202.10 - สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช๎ฟอกหนัง
CTH หรือ RVC40
3202.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
32.03 3203.00 วัตถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใชยอม CTH หรือ RVC40
สี แตไมรวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไวในทางเคมี
หรือไมก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแตงที่ระบุไวในหมายเหตุ 3
ของตอนนี้ที่มีวัตถุแตงสีซึ่งไดจากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก
32.04
วัตถุแตงสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์จะนิยามไวในทางเคมี CTSH หรือ RVC40
หรือไมก็ตาม สิ่งปรุงแตงที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของ
ตอนนี้ ที่มีวัตถุแตงสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้ง
ผลิต ภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใชเป็นตัวใหค วาม
ขาวสวางชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใชเป็นลูมิโนฟอร์จะ
นิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
32.05 3205.00 คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแตงที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของ CTH หรือ RVC40
ตอนนี้ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก
32.06
วัตถุแตงสีอื่นๆ สิ่งปรุงแตงตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 3
ของตอนนี้นอกจากของตามประเภท 32.03 32.04
หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใชเป็นลูมิ
โนฟอร์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม
- สารสีและสิ่งปรุงแตํงที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก
3206.11 - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแตํร๎อยละ 80 ขึ้นไปโดย CTSH ยกเว๎นมาจาก
น้าหนัก ซึ่งคานวณในสภาพแห๎ง
ประเภทยํอย 3206.19
หรือ RVC40
3206.19 - - อื่นๆ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 3206.11
หรือ RVC40
3206.20 - สารสีและสิ่งปรุงแตํงที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก CTSH หรือ RVC40
- วัตถุแตํงสีอื่นๆ และสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ
3206.41 - - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแตํงที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก
CTSH หรือ RVC40
3206.42 - - ลิโ ทโพน สารสี และสิ่ งปรุงแตํงอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัล ไฟด์ CTSH หรือ RVC40
เป็นหลัก
3206.49 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
3206.50 - ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช๎เป็นลูมิโนฟอร์
CTH หรือ RVC40
32.07
สารสีปรุงแตง สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหทึบแสง และสีปรุง CTH หรือ RVC40
แตง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ํายาชักเงา
และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรม
เซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรืออุตสาหกรรม
แกว รวมทั้งกลาสฟริต และแกวอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง
3เอ-52

ประเภท ประเภทยอย
32.08

32.09

32.10

3210.00

32.11
32.12

3211.00

32.13

32.14

32.15
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34

รายการ
เม็ด หรือเกล็ด
สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ที่มีโพ
ลิเ มอร์ สังเคราะห์ หรือโพลิเ มอร์ ธ รรมชาติที่ดัดแปลง
โครงสร า งทางเคมี เ ป็ น ส วนผสมหลั กซึ่ งกระจายหรื อ
ละลายอยูในตัวกลางที่ไมใชน้ํา รวมทั้งสารละลายที่
นิยามไวในหมายเหตุ 4 ของตอนนี้
สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ที่มีโพ
ลิเ มอร์ สั ง เคราะห์ห รื อ โพลิ เ มอร์ ธ รรมชาติ ที่ ดั ดแปลง
โครงสร า งทางเคมี เ ป็ น ส วนผสมหลั กซึ่ งกระจายหรื อ
ละลายอยูในตัวกลางที่เป็นน้ํา
สีทาอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์
และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ําปรุงแตงชนิดที่ใชตกแตงหนัง
ฟอก
ไดรเออร์ปรุงแตง
สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยูใน
ตัวกลางที่ไมใชน้ํา ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่
ใชผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมปิ้งฟอยล์ สียอม
และวัต ถุแ ตง สีอื่ น ๆ ที่ จัด ทํา ขึ้ น ในลั กษณะหรื อบรรจุ
ภาชนะเพื่อการขายปลีก
สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือชางเขียนปูายใช สีแตม สีที่
ใช ร ะบายและสี ที่ ค ล า ยกั น ที่ เ ป็ น เม็ ด บรรจุ ห ลอด
กระปุก ขวดกลองแบน หรื อในลักษณะหรื อบรรจุ
ภาชนะที่คลายกัน
พัต ตี้ สํ า หรั บยากระจก พั ตตี้ สํ า หรั บ ยาแนวต อ เรซิ น
ซีเมนต์ สารประกอบที่ใชในการตอกหมันและมาสติก
อื่นๆ สีโปฺ สิ่งปรุงแตงชนิดไมทนไฟที่ใชฉาบพื้นผิวดาน
นอกอาคาร ผนังดานใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่
คลายกัน
หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ
จะเขมขนหรือเป็นของแข็งหรือไมก็ตาม
เอสเซนเชี ย ลออยล์ แ ละเรซิ น อยด์ เครื่ อ งหอม
เครื่ องสําอาง หรือสิ่งปรุ งแตงสํา หรั บประทิน ร า งกาย
หรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)
สบู สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแตงที่ใช
ซักลาง สิ่งปรุงแตงที่ใชหลอลื่น ไขเทียม ไขปรุงแตง สิ่ง
ปรุงแตงที่ใชขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คลายกัน
เพสต์สําหรับทําแบบ “ไขที่ใชทางทันตกรรม” สิ่งปรุง
3เอ-53

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
34.01

34.02

3402.11
3402.12
3402.13
3402.19
3402.20
3402.90
34.03

34.04
34.05

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
แตงทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
สบู ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ แ ละสารอิ น ทรี ย์ ป รุ ง แต ง ที่ มี CTH หรือ RVC40
คุณสมบัติลดแรงตึงผิว สําหรับใชเป็นสบู ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแทง เป็นกอน หลอหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง
จะมีสบูหรือไมก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์
ปรุ ง แต ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ล ดแรงตึ ง ผิ ว สํ า หรั บ ทํ า ความ
สะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและจัดทํา
ขึ้ น เพื่ อ การขายปลี ก จะมี ส บู ห รื อ ไม ก็ ต าม รวมทั้ ง
กระดาษ แวดดิ้ ง สั ก หลาดและผ า ไม ท อ ที่ อ าบซึ ม
เคลือบหรือหุมดวยสบูหรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)
สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู) รวมทั้ง
สิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแตงที่ใช
ซักลาง (รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับชวยในการซักลาง)
และสิ่งปรุงแตงที่ใชทําความสะอาด จะมีสบูหรือไมก็
ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01
- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทาขึ้นเพื่อการ
ขายปลีกหรือไมํก็ตาม
- - แอนไอออนิก
CTSH หรือ RVC40
- - แคตไอออนิก
CTSH หรือ RVC40
- - น็อน-ไอออนิก
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สิ่งปรุงแตํงที่จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
สิ่งปรุงแตงที่ใชหลอลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่เป็นน้ํามัน CTH หรือ RVC40
ซึ่งใชในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแตงที่ใชในการคลายสลัก
เกลียวหรือแปูนเกลียว สิ่งปรุงแตงที่ใชกันสนิมหรือกัน
การผุกรอน และสิ่งปรุงแตงที่ใชสําหรับถอดแมแบบซึ่ง
มีสารหลอลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแตงชนิดที่ใชใน
กรรมวิธีใชน้ํามันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์
หรือกับวัตถุอื่นๆ แตไมรวมถึงสิ่งปรุงแตงที่มีน้ํามัน
ปิ โ ตร เลี ยม หรื อน้ํ ามั น ที่ ไ ด จ าก แ ร บิ ทู มิ นั สเ ป็ น
องค์ประกอบหลักตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก
ไขเทียมและไขปรุงแตง
CTH หรือ RVC40
ยาขั ด เง าแ ละค รี ม ขั ด เงาสํ า หรั บ ใช กั บ รองเท า CTH หรือ RVC40
เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แกวหรือโลหะ เพสต์หรือผง
สําหรับขัดถู และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน (จะมีลักษณะ
เป็นกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด ผาไมทอ เป็นพลาสติก
3เอ-54

ประเภท ประเภทยอย

34.06
34.07

3406.00
3407.00

ตอนที่ 35
35.01
35.02

35.03

3503.00

35.04

3504.00

35.05
3505.10
3505.20
35.06

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซึม เคลือบ
หรือหุมดวยสิ่งปรุงแตง ดังกลาวหรือไมก็ตาม) แตไม
รวมถึงไขตามประเภท 34.04
เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คลายกัน
CTH หรือ RVC40
เพสต์สําหรับทําแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทําขึ้นเพื่อความ CTH หรือ RVC40
เพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแตงที่เรียกวา “ไขที่ใชทาง
ทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสําหรับพิมพ์แบบที่ใช
ทางทันตกรรม” ที่จัดทําขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อ
การขายปลีก หรือที่เป็นแผน เป็นรูปเกือกมา เป็นแทง
หรือลักษณะที่คลายกัน สิ่งปรุงแตงอื่นๆ สําหรับใชทาง
ทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์ (ทําจากยิปซัมที่ผานการเผา
โดยวิธีคาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก
สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
เคซีอิน เคซีอิเนต และอนุพันธ์อื่นๆ ของเคซีอิน กาวเค CTSH หรือ RVC40
ซีอิน
แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเขมขนที่ไดจากโปรตีนของหางนม CTSH หรือ RVC40
(เวย์) ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม
(เวย์) เกินรอยละ 80 โดยน้ําหนักซึ่งคํานวณในสภาพ
แหง) แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่นๆ ของแอลบูมิน
เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผนสี่เหลี่ยมผืนผาและ CTH หรือ RVC40
สี่เหลี่ยมจัตุรัส จะแตงผิวหรือแตงสีหรือไมก็ตาม) และ
อนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่นๆ ที่ไดจากสัตว์
ไมรวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท 35.01
เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ CTH หรือ RVC40
และอนุพัน ธ์ ของสารโปรตีนเหลานั้น ที่ไมไ ดระบุหรื อ
รวมไวในที่อื่น ผงหนังดิบจะใสโครม-อลัมดวยหรือไมก็
ตาม
เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ (เชน พรีเยลาติไนส์
สตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์
ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ เป็นหลัก
- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- กาว
CTSH หรือ RVC40
กาวปรุงแตงและสารยึดติดอื่นๆ ที่ปรุงแตง ซึ่งไมไดระบุ CTH หรือ RVC40
หรือรวมไวในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับใช
เป็น กาวหรื อเป็น สารยึดติด ซึ่งจัดทํา ขึ้น เพื่อการขาย
ปลีกเป็น กาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ําหนักสุทธิไ ม
เกิน 1 กิโลกรัม
3เอ-55

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
35.07
เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแตงที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ตอนที่ 36
วัต ถุ ร ะเบิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จํ า พวกดอกไม เ พลิ ง ไม ขี ด ไฟ
แอลลอยที่ทําใหเกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแตงที่สันดาปได
บางชนิด
ตอนที่ 37
ของที่ใชในการถายรูปหรือถายภาพยนตร์
ตอนที่ 38
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
38.01
กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์
สิ่งปรุงแตงที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ เป็นหลักใน
ลักษณะเป็นเพสต์ เป็น กอนเหลี่ยม เป็น แผน หรื อ
ลักษณะกึ่งสําเร็จรูปอื่นๆ
38.02
คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แรธรรมชาติกัมมันต์ แอนิ
มอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใชแลว
38.03 3803.00 ทอลล์ออยล์ จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม
38.04 3804.00 ดางที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม จะทําใหเขมขน แยกเอา
น้ําตาลออก หรือจะผานกรรมวิธีทางเคมี หรือไมก็ตาม
รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แตไมรวมถึงทอลล์ออยล์ตาม
ประเภท 38.03
38.05
น้ํามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ํามันวูดเทอร์เพนไทน์หรือ
น้ํามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ํามันเทอร์พีนอื่นๆ ที่
ไดจากการกลั่นไมจําพวกสน หรือจากการนํา ไมจําพวก
สนไปผานกรรมวิธีอยางอื่น ไดเพนทีนดิบ ซัลไฟต์เทอร์
เพนไทน์ และพาราไซมีนดิบอื่นๆ ไพน์ออยล์ที่มีแอลฟา
เทอร์พินีออลเป็นองค์ประกอบหลัก
38.06
โรซิ น และกรดเรซิ น และอนุ พั น ธ์ ข องสิ่ ง ดั ง กล า ว โร
ซินสปิริต และน้ํามันโรซิน รันกัม
38.07 3807.00 วูดทาร์ น้ํามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่
ไดจากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน
ที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ไดจากพืชผักเป็นหลัก
38.08
สารฆาแมลง สารฆาสัตว์แทะ สารฆารา สารฆาวัชพืช
ผลิตภัณฑ์ที่ใชปูองกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่
ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําลายเชื้อและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ค ล า ยกั น จั ด ทํา ขึ้ น ในลั กษณะหรื อบรรจุ
ภาชนะเพื่อการขายปลีก หรื อทํา เป็น สิ่งปรุ งแตงหรื อ
เป็นของสําเร็จรูป (เชน ไสตะเกียง ไสเทียน และเทียน
ที่ผานกรรมวิธีใชกํามะถัน รวมทั้งกระดาษดักแมลง)
38.09
ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใชเรงการยอมสี หรือ
เรงการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแตงอื่นๆ
3เอ-56

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTSH และมีน้าหนักไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50
ของปริมาณสํวนผสม
หลักหรือสํวนผสมที่ได๎
ถิ่นกาเนิด หรือ
RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย

38.10

38.11

38.12

38.13

3813.00

38.14

3814.00

38.15
38.16

3816.00

38.17

3817.00

38.18

3818.00

38.19

3819.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
(เชน สารตกแต ง และสารช ว ยสี ติ ด) ชนิด ที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรม
ที่คลายกัน ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
สิ่งปรุงแตงสําหรับกัดลางผิวโลหะ ฟลักซ์และสิ่งปรุง CTH หรือ RVC40
แตงอื่นๆ ที่ใชชวยในการบัดกรี เปุาแลน หรือการเชื่อม
ผงและเพสต์ที่ประกอบดวยโลหะและวัตถุอื่นๆ สําหรับ
ใชในการบัดกรี เปุาแลน หรือการเชื่อม สิ่งปรุงแตงชนิด
ที่ใชเป็นไสหรือใชเคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่อมไฟฟูา
สิ่งปรุงแตงกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัว CTH หรือ RVC40
ยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแตงกันการกัดกรอน
หรือ CR
และสารเติมแตง (แอดดิทิฟ) อื่นๆ ที่ปรุ งแตงแลว
สําหรับใชเติมน้ํามันแร (รวมถึงแกสโซลิน) หรือใชเติม
ของเหลวอื่นๆ ที่ใชเพื่อวัตถุประสงค์อยางเดียวกันกับ
น้ํามันแร
สิ่งปรุงแตงที่ใชเ ป็นตัวเร งสํา หรับยาง คอมพาวนด์ CTH หรือ RVC40
พลาสติไซเซอร์สําหรับยางหรือพลาสติกที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น สิ่งปรุงแตงกันออกซิไดส์ และคอมพา
วนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สําหรับยางหรือพลาสติก
สิ่ ง ปรุ ง แต ง และสิ่ ง ดั บ เพลิ ง (ชาร์ จ ) สํ า หรั บ เครื่ อ ง CTH หรือ RVC40
ดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแลว
ตัวทําละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสมที่ไมได CTH หรือ RVC40
ระบุหรือรวมไวในที่อื่น สิ่งปรุงแตงที่ใชลอกสีหรือลอก
วาร์นิช
ตัวกอปฏิกิริ ยา ตัวเร งปฏิกิริ ยา และสิ่งปรุงแตงคะ CTH หรือ RVC40
ตะไลส์ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ซี เ มนต์ มอร์ ท าร์ คอนกรี ต และของที่ มี ส ว นผสม CTH หรือ RVC40
คลา ยกัน ที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณ ฑ์ตามประเภท
38.01
แอลคิ ล เบนซี น ผสม และแอลคิ ล แนฟทาลี น ผสม CTH หรือ RVC40
นอกจากที่ระบุไวตามประเภท 27.07 หรือ 29.02
ธาตุเคมีที่โด฿ปแลวสําหรับใชในทางอิเล็กทรอนิกส์ มี CTH หรือ RVC40
ลั ก ษณะเป็ น แผ น กลม เป็ น เวเฟอร์ หรื อ ลั ก ษณะที่
คลายกัน สารประกอบเคมีที่โด฿ปแลวสําหรับใชในทาง
อิเล็กทรอนิกส์
น้ํามันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแตงอื่นๆ ที่ใช CTH หรือ RVC40
สํา หรั บ การส งกํ า ลัง ไฮดรอลิ ก ที่ ไ ม มี หรื อ มีน้ํ า มั น
ปิโตรเลียมหรือน้ํามันจากแรบิทูมินัสนอยกวารอยละ 70
3เอ-57

ประเภท ประเภทยอย
38.20

3820.00

38.21

3821.00

38.22

3822.00

38.23
38.24

38.25

38.26

ตอนที่ 39
39.01
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06

3826.00

รายการ
โดยน้ําหนัก
สิ่งปรุงแตงกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุงแตงขจัด
น้ําแข็ง
อาหารเพาะเชื้ อ ปรุ ง แต ง สํ า หรั บ เลี้ ย งหรื อ เก็ บ รั ก ษา
จุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่คลายกัน) หรือเซลล์พืช
เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์
รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแตงแลวจะมี
วัตถุรองรับหรือไมก็ตาม สําหรับใชในการวินิจฉัย หรือ
ใชตามหองปฏิบัติการ นอกจากที่ร ะบุไ วตามประเภท
30.02 หรือ 30.06 วัตถุอางอิงที่รับรองแลว
โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตตี้แอซิดที่ใชในทางอุตสาหกรรม
แอซิดออยล์ที่ไ ดจากการกลั่น น้ํามัน รวมทั้งแฟตตี้
แอลกอฮอล์ที่ใชในทางอุตสาหกรรม
สารยึ ด ปรุ ง แต ง สํ า หรั บ ทํ า แบบหล อ หรื อ แกนหล อ
เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแตงที่ไดจากอุตสาหกรรมเคมี
หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์
และสิ่งปรุงแตงที่ประกอบดวยของผสมของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ) ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หลื อ จากอุ ต สาหกรรมเคมี ห รื อ จาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่
อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ําเสีย ของเสียอื่นๆ
ตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 6 ของตอนนี้
ไบโอดี เ ซล และของผสมของไบโอดี เ ซลที่ ไ มมี น้ํ า มั น
ปิโตรเลียมหรือน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส หรือที่มีน้ํามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัสนอยกวารอย
ละ 70 โดยน้ําหนัก
พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม
โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะ
ขั้นปฐม
โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม
โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลี
ฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม
โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่นๆ
ในลักษณะขั้นปฐม
รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ใน
ลักษณะขั้นปฐม
อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
หรือ CR

WO

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
39.07
โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน ใน CTH หรือ RVC40
ลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิ
แอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้น
ปฐม
39.08
โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม
CTH หรือ RVC40
39.09
อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะ CTH หรือ RVC40
ขั้นปฐม
39.10 3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม
CTH หรือ RVC40
39.11
ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีน โพ CTH หรือ RVC40
ลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไวใน
หมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ซึ่งไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ในลักษณะขั้นปฐม
39.12
เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไมไดระบุหรือ CTH หรือ RVC40
รวมไวในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม
39.13
โพลิเ มอร์ ธ รรมชาติ (เชน กรดแอลจินิก) และโพลิเ ม CTH หรือ RVC40
อร์ ธ รรมชาติ ที่ดั ด แปลงโครงสร า ง (เชน โปรตี น แข็ ง
อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม
39.14 3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ ตามประเภท 39.01 CTH หรือ RVC40
ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม
39.15
เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เป็นพลาสติก
CTH
39.16
ใยยาวเดี่ยวทําดวยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใด CTH หรือ RVC40
เกิน 1 มิลลิเมตร เสน แทง และรูปทรงโพรไฟล์ ทําดวย
พลาสติก จะแตงผิวหรือไมก็ตาม แตตองไมทํามากไป
กวานี้
39.17
หลอดหรื อท อและทอ ออ น รวมทั้ง อุป กรณ์ ติ ดตั้ งของ CTH หรือ RVC40
ของดังกลาว (เชน ขอตอ ของอ แปูนขอตอ) ทําดวย
พลาสติก
39.18
พลาสติกปูพื้นจะเป็น ชนิดยึดติดไดในตัวหรือไมก็ตาม CTH หรือ RVC40
เป็นมวนหรือมีลักษณะเป็นแผนกระเบื้อง
รวมทั้ง
พลาสติกปิดผนังหรือเพดานตามที่นิยามไวในหมายเหตุ
9 ของตอนนี้
39.19
แผน แผนบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบน CTH หรือ RVC40
อื่นๆ ชนิดยึดติดไดในตัว ทําดวยพลาสติก จะเป็นมวน
หรือไมก็ตาม
39.20
แผน แผนบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําดวย CTH หรือ RVC40
พลาสติ ก ที่ ไ ม ทํ า เป็ น แบบเซลลู ล าร์ แ ละไม เ สริ ม ให
3เอ-59

ประเภท ประเภทยอย
39.21
39.22
39.23
39.24
39.25
39.26
ตอนที่ 40
40.01
40.02

40.03

4003.00

40.04

4004.00

40.05
40.06
40.07
40.08

4007.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
แข็งแรง ไมอัดเป็นชั้น ไมเสริมรอง หรือไมประกบโดย
วิธีที่คลายกัน ดวยวัตถุอื่น
แผน แผนบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทําดวย CTH หรือ RVC40
พลาสติก
อางอาบน้ํา ที่อาบน้ําชนิดฝักบัว อางลางชาม อางลาง CTH หรือ RVC40
หนา บิเด โถสวม ที่รองนั่งและฝาปิดโถสวม ถังน้ําชัก
โครก และเครื่องสุขภัณฑ์ที่คลายกัน ทําดวยพลาสติก
ของที่ใชลําเลียงสินคาหรือบรรจุสินคา รวมทั้งจุก ฝา CTH หรือ RVC40
และที่ปิดครอบอื่นๆ ทําดวยพลาสติก
เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร เครื่องครัว ของใชในบานเรือน CTH หรือ RVC40
อื่นๆ และของใชเพื่อสุขลักษณะหรือใชในหองน้ํา ทํา
ดวยพลาสติก
เครื่องประกอบของอาคารทําดวยพลาสติก ที่ไมไดระบุ CTH หรือ RVC40
หรือรวมไวในที่อื่น
ของอื่นๆ ทําดวยพลาสติก และของที่ทําดวยวัตถุอื่นๆ CTH หรือ RVC40
ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14
ยางและของทําดวยยาง
ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ ชา กวายูล ชิเ คิล
CC
และ กัมธรรมชาติที่คลายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือ
เป็นแผน แผนบาง หรือเป็นแถบ
ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ไ ดจากน้ํามัน ในลักษณะ CTH หรือ RVC40
ขั้นปฐม หรือเป็นแผน แผนบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้ง
ของผสมที่ไดจากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01
ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะขั้น
ปฐม หรือเป็นแผน แผนบาง หรือเป็นแถบ
ยางปรับสภาพ (รีเ คลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็น CTH หรือ RVC40
แผน แผนบาง หรือเป็นแถบ
เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เป็นยาง (นอกจากยาง
CTH
แข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ไดจากสิ่งดังกลาว
ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ในลักษณะ CTH หรือ RVC40
ขั้นปฐมหรือเป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น (เชน เสน หลอดหรือ CTH หรือ RVC40
ทอ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสําเร็จรูป (เชน
แผนกลมและวงแหวน)
ดายและดายชนิดคอร์ด ทําดวยยางวัลแคไนซ์
CTH หรือ RVC40
แผน แผนบาง แถบ เสน และรูปทรงโพรไฟล์ ทําดวย CTH หรือ RVC40
ยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง
3เอ-60

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
40.09
หลอดหรื อ ท อ และท อ อ อ น ทํ า ด ว ยยางวั ล แคไนซ์ CTH หรือ RVC40
นอกจากยางแข็ง มีหรือไมมีอุปกรณ์ติดตั้ง (เชน ขอตอ
ของอ แปูนขอตอ)
40.10
สายพานลํา เลียง สายพานสงกํา ลัง หรื อของที่ใชเป็น CTH หรือ RVC40
สายพาน ทําดวยยางวัลแคไนซ์
40.11
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม
CTH หรือ RVC40
40.12
ยางนอกชนิดอัดลมที่หลอดอกใหมหรือที่ใชแลว ยางตัน CTH หรือ RVC40
หรือยางคูชัน ดอกยาง และยางรองยางใน
40.13
ยางใน
CTH หรือ RVC40
40.14
ของใชเพื่อการอนามัยหรือใชในทางเภสัชกรรม (รวมถึง CTH หรือ RVC40
หัวนม) ทําดวยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม
มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทําดวยยางแข็ง
40.15
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย CTH หรือ RVC40
(รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใชเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทํา
ดวยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง
40.16
ของอื่นๆ ทําดวยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง
CTH หรือ RVC40
40.17 4017.00 ยางแข็ง (เชน เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและ CTH หรือ RVC40
ของที่ใชไมได และของทําดวยยางแข็ง
ตอนที่ 41
หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก
41.01
หนังดิบของสัตว์จําพวกโคกระบือ หรือจําพวกมา (สด
CC หรือ RVC40
ใสเกลือ แหง ใสปูนขาว หมักหรือทําไวไมใหเสียโดยวิธี
อื่น แตตองไมฟอก ไมตกแตงแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม
จัดทํามากไปกวานี้) จะเอาขนออกหรือผาหรือไมก็ตาม
41.02
หนังดิบของสัตว์จําพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใสเกลือ
CC หรือ RVC40
แหง ใสปูนขาว หมัก หรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น แต
ตองไมฟอก ไมตกแตงแบบพาร์ชเมนต์ หรือไมจัดทํา
มากไปกวานี้) จะมีขนติดหรือผาหรือไมก็ตาม นอกจาก
หนังดิบที่ยกเวนไวตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนนี้
41.03
หนังดิบอื่นๆ (สด ใสเกลือ แหง ใสปูนขาว หมัก หรือทํา
CC หรือ RVC40
ไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น แตตองไมฟอก ไมตกแตงแบบ
พาร์ชเมนต์ หรือไมจัดทํามากไปกวานี้) จะเอาขนออก
หรือผา หรือไมก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเวนไวตาม
หมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้
41.04
หนังที่ฟอกแลวหรือหนังครัสต์ของสัตว์จําพวกโคกระบือ CTH หรือ RVC40
หรือจําพวกมา ไมมีขนติด จะผาหรือไมก็ตาม แตไม
จัดทํามากไปกวานี้
41.05
หนังที่ฟอกแลวหรือหนังครัสต์ของสัตว์จําพวกแกะหรือ CTH หรือ RVC40
3เอ-61

ประเภท ประเภทยอย
41.06
41.07

41.12

41.13

41.14
41.15

ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
43.01

43.02

43.03

4112.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ลูกแกะ ไมมีขนติด จะผาหรือไมก็ตาม แตไมจัดทํามาก
ไปกวานี้
หนังที่ฟอกแลวหรือหนังครัสต์ของสัตว์อื่นๆ ไมมีขนติด CTH หรือ RVC40
จะผาหรือไมก็ตาม แตไมจัดทํามากไปกวานี้
หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง CTH หรือ RVC40
รวมถึ ง หนั ง ฟอกที่ ต กแต ง แบบพาร์ ช เมนต์ ข องสั ต ว์
จํ า พวกโคกระบื อ หรื อ จํ า พวกม า ไม มี ข นติ ด จะผ า
หรือไมก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14
หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง CTH หรือ RVC40
รวมถึ ง หนั ง ฟอกที่ ต กแต ง แบบพาร์ ช เมนต์ ของสั ต ว์
จําพวกแกะหรือลูกแกะ ไมมีขนติด จะผาหรือไมก็ตาม
นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14
หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง CTH หรือ RVC40
รวมถึงหนังฟอกที่ตกแตงแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ
ไมมีขนติด จะผาหรือไมก็ตาม นอกจากหนังฟอกตาม
ประเภท 41.14
หนังฟอกชนิด ชามัว (รวมถึงชนิ ดคอมบิ เ นชัน ชามัว ) CTH หรือ RVC40
หนั ง ฟอกชนิ ด เพเทนต์ แ ละชนิ ด เพเทนต์ ล ามิ เ นเต็ ด
รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบดวยโลหะ
หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเสนใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็น CTH หรือ RVC40
แผนหนา แผนบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นมวนหรือไมก็
ตาม เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนัง
อัดที่ไมเหมาะสําหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุุน
หนัง ผงหนัง และหนังปุน
เครื่องหนัง เครื่ องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่ องใช
CC หรือ RVC40
สําหรับเดินทาง กระเปาถือ และภาชนะที่คลายกัน ของ
ที่ทําดวยไสสัตว์ (นอกจากไสตัวไหม)
หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกลาว
หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวน
CC หรือ RVC40
ตั ด อื่ น ๆ
ที่ เ หมาะสํ า หรั บ ใช ป ระโยชน์ ใ นกิ จ การ
หนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท 41.01 41.02
หรือ 41.03
หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแตงแลว (รวมถึงหัว หาง อุง CTH หรือ RVC40
เทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ) ที่ยังไมประกอบ หรือที่
ประกอบเขาดวยกันแลว (โดยไมมีวัตถุอื่นประกอบรวม
อยูดวย) นอกจากของตามประเภท 43.03
เครื่องแตงกาย ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายและ CTH หรือ RVC40
3เอ-62

ประเภท ประเภทยอย
43.04
ตอนที่ 44
44.01

4304.00

44.02
44.03
44.04

44.05
44.06
44.07
44.08

44.09

44.10

4405.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ของอื่นๆ ทําดวยหนังเฟอร์
เฟอร์เทียมและของทําดวยเฟอร์เทียม
CTH หรือ RVC40
ไมและของทําดวยไม ถานไม
ไมฟืน เป็น ทอน ดุน กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่ค ลายกัน CTH หรือ RVC40
ไมเป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม และของที่
ใชไมไดทําดวยไม จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นทอ น กอน
เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คลายกันหรือไมก็ตาม
ถานไม (รวมถึงถานที่ทําจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะ CTH หรือ RVC40
เกาะหรือติดรวมกันหรือไมก็ตาม
ไมที่ยังไมแปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแลว หรือ CTH หรือ RVC40
ทําเป็นสี่เหลี่ยมอยางหยาบๆ หรือไมก็ตาม
ไมรัดถัง ไมซีก รวมทั้งไมเสาเข็ม ไมเสารั้ว และไมเสา CTH หรือ RVC40
หลัก ที่เสี้ยมปลายแตไมไดเลื่อยตามยาว ไมทอนเล็กที่
ตกแตงอยางหยาบๆ แตยังไมกลึง ไมดัด หรือยังไมทํา
อยา งอื่น เหมาะสําหรับผลิตไมเทา รม ดามเครื่องมือ
หรือผลิตของที่คลายกัน ชิปวูดและของที่คลายกัน
ฝอยไมและผงไม
CTH หรือ RVC40
ไมหมอนรถไฟหรือรถราง
CTH หรือ RVC40
ไมที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือ CTH หรือ RVC40
ตอปลาย หรือไมก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร
แผนไมสําหรับทําไมวีเนียร์ (รวมถึงแผนไมที่ไดจากการ CTH หรือ RVC40
ฝานลามิเ นเต็ดวูด) แผน ไมสํา หรั บทํา ไมอัดพลายวู ด
หรือแผนไมสําหรับทําลามิเนเต็ดวูดที่คลายกันอื่นๆ และ
ไมอื่นๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก จะไส ขัด ตอริม
หรือต อปลาย หรือไมก็ตาม ที่มีค วามหนาไม เ กิน 6
มิลลิเมตร
ไม (รวมถึงแถบไมและไมลวดลายสําหรับปูพื้นแบบ CTH หรือ RVC40
ปาร์เกต์ ยังไมประกอบเขาดวยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือ
หนาไม ทําเป็นรูปทรงอยางตอเนื่อง (ทําเป็นลิ้น รอง
บังใบ มุมเฉลียง ขอตอรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทําใหมนหรือ
ลักษณะที่ค ลา ยกั น ) จะไส ขัด หรื อตอปลายหรื อไมก็
ตาม
แผนชิ้นไมอัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผนชิ้นไมอัดเรียงแถว
CTH
(โอเอสบี) และแผนไมที่คลายกัน (เชน แผนขี้กบอัด)
ทําดวยไมหรือวัตถุอื่นๆ จําพวกไม จะเกาะหรือติด
รวมกัน ด วยเรซิน หรื อ สารยึดอื่ น ๆ ที่เ ป็ น อิน ทรี ย์ วัต ถุ
หรือไมก็ตาม
3เอ-63

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
44.11
ไฟเบอร์บอร์ดที่ทําดวยไมหรือวัตถุอื่นๆ จําพวกไม จะ
CTH
ยึดติดกันดวยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่นๆ หรือไมก็ตาม
44.12
ไม อัด พลายวู ด ไม อัด วีเ นีย ร์ และลามิ เ นเต็ ดวู ด ที่
CTH
คลายกัน
44.13 4413.00 ไมเพิ่มความแนนที่เป็นกอนเหลี่ยม แผน แถบ หรือเป็น CTH หรือ RVC40
รูปทรงโพรไฟล์
44.14 4414.00 กรอบไมสําหรับรูปวาด รูปถาย กระจกเงา หรือสําหรับ CTH หรือ RVC40
ของที่คลายกัน
44.15
หีบ กลอง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่ CTH หรือ RVC40
คลายกัน ทําดวยไม แกนมวนสายเคเบิลทําดวยไม พัล
เลต บ฿อกซ์พัลเลต และแผนอยางอื่นที่ใชขนยายของทํา
ดวยไม รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทําดวยไม
44.16 4416.00 ถังไมแบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ CTH หรือ RVC40
ของชางทําถังไม และสวนประกอบของของดังกลาว ทํา
ดวยไม รวมถึงไมทําถัง
44.17 4417.00 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ดามเครื่องมือ ตัวและดามของ CTH หรือ RVC40
ไมกวาดหรือแปรง หุนทํารองเทา และหุนอัดรองเทา
ทําดวยไม
44.18
เครื่องประกอบอาคารทําดวยไมและเครื่องไมที่ใชในการ CTH หรือ RVC40
กอสราง รวมถึงแผงไมเซลลูลาร์ แผงไมปูพื้นที่ประกอบ
แลว กระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก
44.19 4419.00 เครื่องใชบนโต฿ะอาหารและเครื่องใชในครัวทําดวยไม
CTH หรือ RVC40
44.20
ไมที่ฝังหรือประดับดวยมุก ดวยงาชางหรือวัตถุอื่นๆ หีบ CTH หรือ RVC40
และกลองสําหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือ
ของมีคม และของที่คลายกัน ทําดวยไม รูปแกะสลัก
เครื่ องประดับอื่น ๆ ทํา ดวยไม รวมทั้งเฟอร์ นิเ จอร์ ทํา
ดวยไมที่ไมไดจัดเขาตอนที่ 94
44.21
ของอื่นๆ ทําดวยไม
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 45
ไมก฿อกและของทําดวยไมก฿อก
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 46
ผลิตภัณฑ์ทําดวยฟาง ทําดวยเอสพาร์โต หรือ วัตถุถัก
สานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน
46.01
สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกันทําดวยวัตถุถัก
สาน จะประกอบกันเขาเป็นแถบหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
วัตถุถักสาน สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกันทํา
ดวยวัต ถุถักสานที่ยึดเขาดวยกัน เป็นแนวขนานหรือที่
ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสําเร็จรูปหรือไมก็
ตาม (เชน เสื่อ สิ่งปูลาด ฉาก)
3เอ-64

ประเภท ประเภทยอย
4601.21
4601.22
4601.29

รายการ
- เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ทาด๎วยวัตถุจากพืช
- - ทาด๎วยไม๎ไผํ
- - ทาด๎วยหวาย
- - อื่นๆ

4601.92
4601.93
4601.94

- อื่นๆ
- - ทาด๎วยไม๎ไผํ
- - ทาด๎วยหวาย
- - ทาด๎วยวัตถุจากพืชอื่นๆ

4601.99
46.02

4602.11
4602.12
4602.19
4602.90
ตอนที่ 47
47.01
47.02
47.03
47.04
47.05
47.06

4701.00
4702.00

4705.00

- - อื่นๆ
เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่นๆ ทีท่ ําเป็นรูปทรง
โดยตรงจากวั ต ถุ ถั ก สาน หรื อ ที่ ทํ า ขึ้ น จากของตาม
ประเภท 46.01 รวมทั้งของทําดวยรังบวบ
- ทาด๎วยวัตถุจากพืช
- - ทาด๎วยไม๎ไผํ
- - ทาด๎วยหวาย
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
เยื่อไมหรือเยื่อที่ไดจากวัตถุจําพวกเสนใยเซลลูโลสอื่นๆ
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับคืนมาใชไดอีก (เศษ
และของที่ใชไมได)
เยื่อไมบด
เยื่อไมเคมีชนิดละลายได
เยื่อไมเคมีที่เป็นเยื่อไมโซดาหรือเยื่อไมซัลเฟต นอกจาก
ชนิดละลายได
เยื่อไมเคมีที่เป็นเยื่อไมซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได
เยื่อไมที่ไดจากกรรมวิธีทําเยื่อไมเชิงกลรวมกับกรรมวิธี
ทําเยื่อไมเคมี
เยื่อจากเสนใยที่ไดจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํา
กลับคืนมาใชไดอีก (เศษและของที่ใชไมได) หรือเยื่อที่
ไดจากวัตถุจําพวกเสนใยเซลลูโลสอื่นๆ
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 14.01
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 14.01
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 14.01
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
47.07
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับคืนมาใชไดอีก (เศษ
WO
และของที่ใชไมได)
ตอนที่ 48
กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษ หรือ
ทําดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
48.01 4801.00 กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นมวนหรือเป็นแผน
CC หรือ RVC40
48.02
กระดาษและกระดาษแข็งที่ไมเคลือบ ชนิดที่ใชสําหรับ
CC หรือ RVC40
เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะ
และกระดาษที่ใชทําเทปเจาะที่ยังไมปรุรู เป็นมวนหรือ
เป็นแผนสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาด
เท า ใดก็ ต าม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01
หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทําดวยมือ
48.03 4803.00 กระดาษชนิดที่ใชสําหรับทํากระดาษชําระหรือกระดาษ CTH หรือ RVC40
เช็ดหนา ทํากระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และ
ทํากระดาษที่คลายกัน ชนิดที่ใชตามบานเรือนหรือเพื่อ
การอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผนเยื่อของเสนใย
เซลลูโลส จะทําใหยน ทําเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทําลาย
ดุน ปรุรู แตงสีพื้นผิว ตกแตงพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไมก็
ตาม เป็นมวนหรือเป็นแผน
48.04
กระดาษคราฟต์ ที่ ไ ม เ คลื อ บ เป็ น ม ว นหรื อ เป็ น แผ น
นอกจากกระดาษตามประเภท 48.02 หรือ 48.03
- คราฟต์ไลเนอร์
4804.11 - - ไมํได๎ฟอก
CTH หรือ RVC40
4804.19 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- กระดาษแซคคราฟต์
4804.21 - - ไมํได๎ฟอก
CC หรือ RVC40
4804.29 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนัก 150 กรัมตํอตารางเมตร
หรือน๎อยกวํา
4804.31 - - ไมํได๎ฟอก
CC หรือ RVC40
4804.39 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักเกิน 150 กรัมตํอตารางเมตร
แตํน๎อยกวํา 225 กรัมตํอตารางเมตร
4804.41 - - ไมํได๎ฟอก
CC หรือ RVC40
4804.42 - - ฟอกทั่ว เนื้ออยํา งสม่ าเสมอและมีเส๎ นใยไม๎ ที่ได๎ จาก
CC หรือ RVC40
กรรมวิธีทางเคมี มากกวําร๎อยละ 95 โดยน้าหนักของ
ปริมาณเส๎นใยทั้งหมด
4804.49 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
4804.51
4804.52
4804.59
48.05
48.06
48.07

4807.00

48.08

4808.10
4808.40
4808.90
48.09

48.10

รายการ
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- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักตั้งแตํ 225 กรัมตํอตาราง
เมตรขึ้นไป
- - ไมํได๎ฟอก
CC หรือ RVC40
- - ฟอกทั่ว เนื้ออยํา งสม่ าเสมอและมีเส๎ นใยไม๎ ที่ได๎ จาก
CC หรือ RVC40
กรรมวิธีทางเคมีมากกวําร๎อยละ 95 โดยน้าหนักของ
ปริมาณเส๎นใยทั้งหมด
- - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไ มเ คลือบ เป็น มวน
CC หรือ RVC40
หรือเป็นแผน ไมไดจัดทําหรือผานกรรมวิธีมากไปกวาที่
ระบุไวตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี้
พาร์ ช เมนต์ ที่ ทํ า จากพื ช กระดาษชนิ ด กั น น้ํ า มั น CTH หรือ RVC40
กระดาษลอกลาย กระดาษแกว และกระดาษมันอื่นๆ
ชนิดโปรงใสหรือโปรงแสง เป็นมวนหรือเป็นแผน
กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทําโดยการติดกระดาษ CTH หรือ RVC40
หรือกระดาษแข็งที่เป็นแผนเรียบเขาดวยกันเป็นชั้นดวย
สารยึดติด) ไมเคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมขางในให
แข็งแรงหรือไมก็ตาม เป็นมวนหรือเป็นแผน
กระดาษและกระดาษแข็ง ทําเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผน
เรียบดวยสารยึดติดหรือไมก็ตาม) ทําใหยน ทําใหเป็น
ลอนหรือเป็นจีบ ทําลายดุนหรือปรุรู เป็นมวนหรือเป็น
แผน นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไวในประเภท 48.03
- กระดาษและกระดาษแข็ง ทาเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไมํ CTH หรือ RVC40
ก็ตาม
- กระดาษคราฟต์ ทาให๎ยํน หรือทาให๎เป็นลอนหรือเป็น CTH ยกเว๎นมาจาก
จีบ จะทาลายดุนหรือปรุรูหรือไมํก็ตาม
ประเภท 48.04
หรือ RVC40
- อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
กระดาษคาร์บอน กระดาษทําสําเนาในตัว และกระดาษ CTH หรือ RVC40
อื่นๆ ที่ใชทําสําเนาหรือใชถายทอดตนแบบ (รวมถึง
กระดาษที่เคลือบหรืออาบซึมสําหรับใชทํากระดาษไข
หรือแผนพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไมก็ตาม เป็นมวน
หรือเป็นแผน
กระดาษและกระดาษแข็ง เคลื อบดา นเดี ยวหรื อสอง CTH หรือ RVC40
ดานดวยดินขาว (ไชนาเคลย์) หรือดวยสารอนินทรีย์
อยางอื่น จะมีสารยึดหรือไมก็ตามและไมไดเคลือบดวย
สิ่งอื่นอีก จะแตงสีพื้นผิว ตกแตงพื้นผิว หรือจะพิมพ์
ดวยหรือไมก็ตาม เป็นมวนหรือเป็นแผนสี่เหลี่ยมผืนผา
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48.11

48.12
48.13
48.14
48.16

48.17

48.18

48.19

4812.00

รายการ
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(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเทาใดก็ตาม
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผนเยื่อ CTH หรือ RVC40
ของเสนใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุม แตงสีพื้นผิว
ตกแต ง พื้ น ผิ ว หรื อ พิ ม พ์ เป็ น ม ว น หรื อ เป็ น แผ น
สี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเทาใดก็
ตาม นอกจากของชนิ ด ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นประเภท 48.03
48.09 หรือ 48.10
แทงกรองและแผนกรอง ทําดวยเยื่อกระดาษ
CTH หรือ RVC40
กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือทําเป็นเลมเล็ก CTH หรือ RVC40
หรือเป็นหลอด หรือไมก็ตาม
กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คลายกัน กระดาษ CTH หรือ RVC40
โปรงใสใชติดกระจก
กระดาษคาร์บอน กระดาษทําสําเนาในตัว และกระดาษ CTH ยกเว๎นมาจาก
อื่นๆ ที่ใชทําสําเนาหรือใชถายทอดตนแบบ (นอกจาก
ประเภท 48.09
กระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไข และแผน
หรือ RVC40
พิมพ์ออฟเซ็ต ทําดวยกระดาษ จะบรรจุกลองหรือไมก็
ตาม
ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตร CTH หรือ RVC40
เขีย นจดหมาย ทํา ด วยกระดาษหรื อกระดาษแข็ ง
รวมทั้งกลอง กระเปา ซอง และแฟูม ทําดวยกระดาษ
หรือกระดาษแข็งที่มีกระดาษจําพวกเครื่องเขียนบรรจุ
อยูดวย
กระดาษชําระและกระดาษที่คลายกัน เซลลูโลสแวดดิ้ง CTH หรือ RVC40
หรื อ แผ น เยื่ อ ของเส น ใยเซลลู โ ลส ชนิ ด ที่ ใ ช ต าม
บานเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นมวนมีความกวางไม
เกิน 36 เซนติเ มตร หรื อตัดตามขนาดหรื อตัดเป็น
รูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหนา กระดาษทํา ความ
สะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต฿ะ กระดาษเช็ด
ปาก กระดาษปูเตียง และของใชที่คลายกันสําหรับใช
ตามบานเรือน ของใชเพื่อการอนามัยหรือของใชใน
โรงพยาบาล เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับ
เครื่ อ งแต ง กาย ที่ ทํ า ด ว ยเยื่ อ กระดาษ
กระดาษ
เซลลู โ ลสแวดดิ้ ง หรื อ ทํ า ด ว ยแผ น เยื่ อ ของเส น ใย
เซลลูโลส
หี บ กล อ ง ซอง ถุ ง และภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ ทํ า ด ว ย CTH หรือ RVC40
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทําดวย
แผนเยื่อของเสนใยเซลลูโลส แฟูมชนิดกลอง ถาดใส
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48.20

48.21
48.22
48.23

ตอนที่ 49
ตอนที่ 50
50.01
50.02
50.03

5001.00
5002.00
5003.00

50.04

5004.00

50.05
50.06

5005.00
5006.00

50.07

รายการ
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จดหมาย และของที่คลายกัน ชนิดที่ใชในสํานักงาน
ร า นค า หรื อ สถานที่ ที่ ค ล า ยกั น ทํ า ด ว ยกระดาษหรื อ
กระดาษแข็ง
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่ง ของ สมุด CTH หรือ RVC40
ใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึก
ความจํ า ไดอารี่ แ ละของที่ ค ลา ยกั น สมุด แบบฝึก หั ด
กระดาษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สําหรับแผนปลิวหรื อ
อยางอื่น) ปกพับ แฟูม แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลาย
ทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก และเครื่อง
เขียนอื่นๆ ทําดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบั้ม
สําหรับของตัวอยางหรือการสะสม และปกหนังสือ ทํา
ดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
ปู ายทุ กชนิ ดทํ าด วยกระดาษหรื อกระดาษแข็ ง จะพิ มพ์ CTH หรือ RVC40
หรือไมก็ตาม
กระสวย แกนม ว น กรวยม ว น และของรองรั บ ที่ CTH หรือ RVC40
คลายกัน ทําดวยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษ
แข็ง (จะปรุรูหรือทําใหแข็งหรือไมก็ตาม)
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผนเยื่อ CTH หรือ RVC40
ทําดวยเสนใยเซลลูโลสชนิดอื่นๆ ที่ตัดตามขนาดหรือ
ตัดเป็นรูปทรง ของอื่นๆ ทําดวยเยื่อกระดาษ กระดาษ
กระดาษแข็ง ทําดวยเซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผนเยื่อของ
เสนใยเซลลูโลส
หนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ เ ป็ น เล ม หนั ง สื อ พิ ม พ์ รู ป ภาพ และ CTH หรือ RVC40
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตนฉบับที่เขียน
หรือดีดพิมพ์ และแปลน
ไหม
รังไหมที่เหมาะสําหรับการสาวไหม
CC
ไหมดิบ (ยังไมเขาเกลียว)
CC
เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไมเหมาะสําหรับการสาวไหม
CC
เศษด า ยไหมและกลุ ม ใยที่ ส างจากเศษวั ต ถุ ที่ ทํ า ด ว ย
ไหม)
ดายไหม (นอกจากดายที่ปั่นจากเศษไหม) ไมไดจัดทํา
CTH
ขึ้นเพื่อการขายปลีก
ดายที่ปั่นจากเศษไหม ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
CTH
ดายไหมและดา ยที่ปั่น จากเศษไหม จัดทําขึ้นเพื่อการ CTH ยกเว๎นมาจาก
ขายปลีก รวมทั้งไสตัวไหม
ประเภท 50.04-50.05
ผาทอทําดวยไหมหรือเศษไหม
CTH
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ตอนที่ 51
ขนแกะ ขนละเอี ยดหรื อขนหยาบของสั ตว์ ดายขนม า
และผาทอ
51.01
ขนแกะ ไมไดสางหรือหวี
CC
51.02
ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไมไดสางหรือหวี
CC
51.03
เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์
CC
รวมถึงเศษดายขนแกะหรือขนสัตว์ แตไมรวมถึงกลุมใย
ที่สางจากเศษวัตถุที่ทําดวยขนแกะหรือขนสัตว์
51.04 5104.00 กลุ ม ใยที่ ส างจากเศษวั ต ถุ ที่ ทํ า ด ว ยขนแกะหรื อ ขน
CTH
ละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์
51.05
ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือ
CC
หวีแลว (รวมถึงขนแกะที่หวีแลวทําเป็นเสนสั้น (แฟรก
เมนต์))
51.06
ดายทําดวยขนแกะที่สางแลวไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขาย
CTH
ปลีก
51.07
ดายทําดวยขนแกะที่หวีแลว ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขาย
CTH
ปลีก
51.08
ด า ยทํ า ด ว ยขนละเอี ย ดของสั ต ว์ (สางหรื อ หวี แ ล ว )
CTH
ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
51.09
ดายทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทําขึ้น CTH ยกเว๎นมาจาก
เพื่อการขายปลีก
ประเภท 51.06-51.08
51.10 5110.00 ดายทําดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา (รวมถึงดาย
CTH
กิ ม พ์ ที่ ทํ า ด ว ยขนม า ) จะจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ การขายปลี ก
หรือไมก็ตาม
51.11
ผาทอทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแลว
CTH
51.12
ผาทอทําดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแลว
CTH
51.13 5113.00 ผาทอทําดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา
CTH
ตอนที่ 52
ฝูาย
52.01 5201.00 ฝูาย ไมไดสางหรือหวี
CC
52.02
เศษฝูาย (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุ
CC
ที่ทําดวยฝูาย)
52.03 5203.00 ฝูาย สางหรือหวีแลว
CC
52.04
ด า ยเย็ บ ทํ า ด ว ยฝู า ย จะจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ การขายปลี ก
CTH
หรือไมก็ตาม
52.05
ดายฝูาย (นอกจากดายเย็บ) ที่มีฝูายตั้งแตรอยละ 85
CTH
ขึ้นไปโดยน้ําหนัก ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
52.06
ดา ยฝูาย (นอกจากดา ยเย็บ) ที่มีฝูา ยนอยกวาร อยละ
CTH
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52.07
52.08
52.09
52.10
52.11
52.12
ตอนที่ 53
53.01
53.02

53.03

53.05

53.06
53.07

5305.00

รายการ
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85 โดยน้ําหนัก ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
ดายฝูาย (นอกจากดายเย็บ) จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 52.05-52.06
ผาทอทําดวยฝูาย ที่มีฝูายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดย
CTH
น้ําหนัก และหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร
ผาทอทําดวยฝูาย ที่มีฝูายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดย
CTH
น้ําหนัก และหนักเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร
ผาทอทํา ดวยฝูา ย ที่มีฝูา ยนอยกวาร อยละ 85 โดย
CTH
น้ําหนัก ผสมดวยเสนใยประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
และหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร
ผาทอทํา ดวยฝูา ย ที่ มีฝูา ยนอยกวาร อยละ 85 โดย
CTH
น้ําหนัก ผสมดวยเสนใยประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
และหนักเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร
ผาทออื่นๆ ทําดวยฝูาย
CTH
เสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ดายกระดาษ และผาทอจากดาย
กระดาษ
ปุานลินิน ดิบหรือผานกรรมวิธีแลวแตไมไดปั่น เสนใยที่
CC
ไมไดขนาดและเศษของปุานลินิน (รวมถึงเศษดายและ
เสนใยที่สางจากเศษวัตถุทําดวยปุานลินิน)
ปุานแท (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผานกรรมวิธีแลว
CC
แตไมไดปั่น เสนใยที่ไมไดขนาดและเศษของปุานแท
(รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุทําดวย
ปุานแท)
ปอกระเจาและเสนใยสิ่งทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ
CC
(ไม ร วมถึ ง ปุา นลิ นิน ปุา นแท และปุา นรามี) ดิ บหรื อ
ผานกรรมวิธีแลว แตไมไดปั่น เสนใยที่ไมไดขนาดและ
เศษของเสนใยเหลานี้ (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สาง
จากเศษวัตถุทําดวยเสนใยดังกลาว)
เสน ใยมะพร า ว เสน ใยอะบากา (ปุา นมนิลาหรื อมูซา
CC
เทกซ์ ไทลิสนี) ปุานรามี และเสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ
ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น ดิบหรือผานกรรมวิธีแลว
แตไมไดปั่น เสนใยที่ไมไดขนาด เศษใยสางหรือหวีและ
เศษของเสนใยเหลานี้ (รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่สาง
จากเศษวัตถุทําดวยเสนใยดังกลาว)
ดายปุานลินิน
CTH
ดายปอกระเจาหรือดายทําดวยเสนใยสิ่งทอจากเปลือก
CTH
ในของตนไมอื่นๆ ตามประเภท 53.03
3เอ-71

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
53.08
ดายทําดวยเสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ
รวมทั้งดาย
CTH
กระดาษ
53.09
ผาทอทําดวยปุานลินิน
CTH
53.10
ผาทอทําดวยปอกระเจาหรือเสนใยสิ่งทอจากเปลือกใน
CTH
ของตนไมอื่นๆ ตามประเภท 53.03
53.11 5311.00 ผา ทอทํา ด วยเส น ใยสิ่งทอที่ไ ด จากพื ชอื่น ๆ ผา ทอทํ า
CTH
ดวยดายกระดาษ
ตอนที่ 54
ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คลายกัน
54.01
ดายเย็บทําดวยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทําขึ้นเพื่อการ
CC
ขายปลีกหรือไมก็ตาม
54.02
ดายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทํา
CC
ขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มี
ขนาดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์
54.03
ดายใยยาวเทียม (นอกจากดายเย็บ) ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อ
CC
การขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดนอย
กวา 67 เดซิเทกซ์
54.04
ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้น
CC
ไป และไมมีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร
รวมทั้งแถบและของที่คลายกัน (เชน ฟางเทียม) ทํา
ดวยวัตถุทอสังเคราะห์ ที่มีความกวางปรากฏไมเกิน 5
มิลลิเมตร
54.05 5405.00 ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
CC
และไมมีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้ง
แถบและของที่คลายกัน (เชน ฟางเทียม) ทําดวยวัตถุ
ทอเทียม ที่มีความกวางปรากฏไมเกิน 5 มิลลิเมตร
54.06 5406.00 ดายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากดายเย็บ) จัดทําขึ้นเพื่อ
CC
การขายปลีก
54.07
ผาทอทําดวยดายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผาทอที่ได
CTH
จากวัตถุตามประเภท 54.04
54.08
ผา ทอทํา ดว ยดา ยใยยาวเทีย ม รวมถึงผ า ทอที่ ไ ดจาก
CTH
วัตถุตามประเภท 54.05
ตอนที่ 55
เสนใยสั้นประดิษฐ์
55.01
กลุมใยยาวสังเคราะห์
CC
55.02 5502.00 กลุมใยยาวเทียม
CC
55.03
เสนใยสั้นสังเคราะห์ที่ไมไดสาง หวี หรือผานกรรมวิธี
CC
อยางอื่นสําหรับการปั่นดาย
55.04
เสนใยสั้นเทียมที่ไมไดสาง หวี หรือผานกรรมวิธีอยาง
CC
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55.05
55.06
55.07

5507.00

55.08
55.09
55.10
55.11
55.12
55.13

5513.11
5513.12
5513.13
5513.19
5513.21
5513.23
5513.29

รายการ
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อื่นสําหรับการปั่นดาย
เศษของเสนใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษ
CC
ด า ยและกลุ ม ใยที่ ส างจากเศษวั ต ถุ ทํ า ด ว ยเส น ใย
ประดิษฐ์)
เสนใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผานกรรมวิธีอยาง
CC
อื่น สําหรับการปั่นดาย
เส น ใยสั้ น เที ย มที่ สาง หวี หรื อ ผ า นกรรมวิ ธี อ ย า งอื่ น
CC
สําหรับการปั่นดาย
ดายเย็บทําดวยเสนใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทําขึ้นเพื่อการ
CTH
ขายปลีกหรือไมก็ตาม
ดา ย (นอกจากดายเย็บ) ทําดวยเสน ใยสั้นสังเคราะห์
CTH
ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
ดาย (นอกจากดายเย็บ) ทําดวยเสนใยสั้นเทียม ไมได
CTH
จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
ด า ย (นอกจากด า ยเย็ บ ) ทํ า ด ว ยเส น ใยสั้ น ประดิ ษ ฐ์ CTH ยกเว๎นมาจาก
จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก
ประเภท 55.09-55.10
ผ า ทอทํ า ด ว ยเส น ใยสั้ น สั ง เคราะห์ ที่ มี เ ส น ใยสั้ น
CTH
สังเคราะห์ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก
ผา ทอทําดวยเสนใยสั้น สังเคราะห์ ที่มีเ สน ใยดังกลา ว
นอยกวารอยละ 85 โดยน้ําหนัก ผสมดวยฝูายลวนหรือ
เป็นสวนใหญ และน้ําหนักไมเกิน 170 กรัมตอตาราง
เมตร
- ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- - ทาด๎ ว ยเส๎ นใยสั้ น โพลิ เ อสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 CTH ยกเว๎นมาจาก
เส๎น หรือแบบ 4 เส๎น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ประเภท 55.09-55.11
- - ผ๎าทออื่นๆ ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- - ผ๎าทออื่นๆ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- ย๎อมสี
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
CTH
- - ผ๎าทออื่นๆ ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์
CTH
- - ผ๎าทออื่นๆ
CTH
- ทาด๎วยด๎ายสีตําง ๆ
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5513.31 - - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5513.39
5513.41
5513.49
55.14

5514.11
5514.12
5514.19
5514.21
5514.22
5514.23
5514.29
5514.30
5514.41
5514.42
5514.43
5514.49
55.15
55.16
5516.11

- - ผ๎าทออื่นๆ
- พิมพ์
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
- - ผ๎าทออื่นๆ
ผา ทอทําดวยเสนใยสั้น สังเคราะห์ ที่มีเ สน ใยดังกลา ว
นอยกวารอยละ 85 โดยน้ําหนัก ผสมกับฝูายลวนหรือ
เป็นสวนใหญ และน้ําหนักเกิน 170 กรัมตอตารางเมตร
- ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH

CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- - ทาด๎ ว ยเส๎ นใยสั้ น โพลิ เ อสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 CTH ยกเว๎นมาจาก
เส๎นหรือแบบ 4 เส๎น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
ประเภท 55.09-55.11
- - ผ๎าทออื่นๆ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- ย๎อมสี
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
CTH
- - ทาด๎ ว ยเส๎ นใยสั้ น โพลิ เ อสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3
CTH
เส๎น หรือแบบ 4 เส๎น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
- - ผ๎าทออื่นๆ ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์
CTH
- - ผ๎าทออื่นๆ
CTH
- ทาด๎วยด๎ายสีตํางๆ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
- พิมพ์
- - ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
CTH
- - ทาด๎ ว ยเส๎ นใยสั้ น โพลิ เ อสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3
CTH
เส๎น หรือแบบ 4 เส๎น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
- - ผ๎าทออื่นๆ ทาด๎วยเส๎นใยสั้นโพลิเอสเทอร์
CTH
- - ผ๎าทออื่นๆ
CTH
ผาทออื่นๆ ทําดวยเสนใยสั้นสังเคราะห์
CTH
ผาทอทําดวยเสนใยสั้นเทียม
- ที่มีเส๎นใยสั้นเทียมตั้งแตํร๎อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- - ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
3เอ-74

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
5516.12 - - ย๎อมสี
5516.13 - - ทอด๎วยด๎ายสีตํางๆ
5516.14

ตอนที่ 56

5516.21

- - พิมพ์
- ที่มีเส๎นใยสั้นเทียมน๎อยกวําร๎อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสม
กับใยยาวประดิษฐ์ล๎วนหรือเป็นสํวนใหญํ
- - ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว

5516.22
5516.23

- - ย๎อมสี
- - ทอด๎วยด๎ายสีตําง ๆ

5516.24
5516.31

- - พิมพ์
- ที่มีเส๎นใยสั้นเทียมน๎อยกวําร๎อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสม
กับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล๎วนหรือ เป็นสํวนใหญํ
- - ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว

5516.32
5516.33

- - ย๎อมสี
- - ทอด๎วยด๎ายสีตํางๆ

5516.34
5516.41

- - พิมพ์
- ที่มีเส๎นใยสั้นเทียมน๎อยกวําร๎อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสม
กับฝ้ายล๎วนหรือเป็นสํวนใหญํ
- - ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว

5516.42
5516.43

- - ย๎อมสี
- - ทอด๎วยด๎ายสีตํางๆ

5516.44
5516.91

- - พิมพ์
- อื่นๆ
- - ไมํได๎ฟอกหรือฟอกแล๎ว

5516.92
5516.93

- - ย๎อมสี
- - ทอด๎วยด๎ายสีตําง ๆ

5516.94

- - พิมพ์
แวดดิ้ ง สั กหลาดและผา ไมท อ ด า ยชนิ ดพิเ ศษ เชือ ก
3เอ-75

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 55.09-55.11
CTH

ประเภท ประเภทยอย
56.01
56.02
56.03
56.04

56.05

5605.00

56.06

5606.00

56.07

56.08

56.09

ตอนที่ 57

5608.11
5608.19
5608.90
5609.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของ
ทําดวยสิ่งดังกลาว
แวดดิ้งทําด วยวัตถุทอและของทําดวยแวดดิ้งดังกลาว
CC
รวมทั้งเสนใยสิ่งทอที่มีความยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็
อก) ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป
สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม
CC
ก็ตาม
ผาไมทอ จะอาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม
CC
ก็ตาม
ดายยางและดายยางชนิดคอร์ด ที่หุมดวยสิ่งทอ รวมทั้ง
CC
ด า ยสิ่ ง ทอและแถบและของที่ ค ล า ยกั น ตามประเภท
54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุมหรือหุมปลอก
ดวยยางหรือพลาสติก
ดายที่มีโลหะอยูดวย จะทําแบบกิมพ์หรือไมก็ตาม ที่เป็น
CC
ดายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คลายกัน ตามประเภท
54.04 หรือ 54.05 ประกอบเขากับโลหะที่มีลักษณะ
เป็นเสน แถบ หรือเป็นผง หรือหุมดวยโลหะ
ดายกิมพ์ แถบและของที่คลายกันตามประเภท 54.04
CC
หรือ 54.05 ที่ทําแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท
56.05 และดายกิมพ์ที่ทํา ดวยขนมา) ดายเชนิลล์
(รวมถึงดายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น
เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถัก
CC
ตามยาว หรือถักแบบเปีย หรือไมก็ตาม และจะอาบซึม
เคลือบ หุมหรือหุมปลอก ดวยยางหรือพลาสติกหรือไม
ก็ตาม
ตาขายแบบผูกปมทําดวยเชื อกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ
หรือชนิดโรป รวมทั้งตาขายจับปลา และตาขายอื่นๆ ที่
จัดทําแลว ทําดวยวัตถุทอ
- ทาด๎วยวัตถุทอประดิษฐ์
- - ตาขํายจับปลาที่จัดทาแล๎ว
CC
- - อื่นๆ
CTH
- อื่นๆ
CTH
ของทําดวยดาย แถบหรือของที่คลายกันตามประเภท
CTH
54.04 หรือ 54.05 และของทําดวยเชือกชนิดทไวน์
ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไมไดระบุหรือรวม
ไวในที่อื่นๆ
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
CC
3เอ-76

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ตอนที่ 58
ผาทอชนิดพิเ ศษ ผา สิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์ ผาลูกไม
CC
เทเพสทรี ผาที่ใชตกแตง ผาปัก
ตอนที่ 59
ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุมหรืออัดเป็นชั้น ของทํา
CC
ดวยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสําหรับใชในอุตสาหกรรม
ตอนที่ 60
ผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
CC
ตอนที่ 61
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
CC
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ตอนที่ 62
เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายที่
CC
ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ตอนที่ 63
ของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลวอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผาที่
ใชแลวและของที่ใชแลวทําดวยสิ่งทอ ผาขี้ริ้ว
63.01
ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง
CC
63.02
ผาที่ใชกับเตียง โต฿ะ หองน้ํา และหองครัว
CC
63.03
มาน (รวมถึงมานชนิดจับจีบ) และมานบังตา รวมทั้ง
CC
กะบังมานหรือกะบังเตียง
63.04
ของอื่นๆ ที่ใชตกแตง ไมรวมถึงของตามประเภท 94.04
CC
63.05
กระสอบและถุง ชนิดที่ใชบรรจุของ
CC
63.06
ผาใบคลุมของ ผาใบบังแดด และมานกันแดด เต็นท์ ใบ
เรือสําหรับเรือ ใบเรือสําหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือ
สําหรับเรือบก รวมทั้งเครื่องแคมปิ้ง
- ผ๎าใบคลุมของ ผ๎าใบบังแดด และมํานกันแดด
6306.12 - - ทาด๎วยเส๎นใยสังเคราะห์
CC
6306.19 - - ทาด๎วยวัตถุทออื่นๆ
CC
- เต็นท์
6306.22 - - ทาด๎วยเส๎นใยสังเคราะห์
CC หรือ RVC40
6306.29 - - ทาด๎วยวัตถุทออื่นๆ
CC หรือ RVC40
6306.30 - ใบเรือ
CC หรือ RVC40
6306.40 - ที่นอนชนิดอัดลม
CC
6306.90 - อื่นๆ
CC
63.07
ของที่จัดทําแลวอื่นๆ รวมถึงแบบสําหรับตัดเสื้อผา
6307.10 - ผ๎าเช็ดพื้น ผ๎าเช็ดถ๎วยชาม ผ๎าปัดฝุ่น และผ๎าสาหรับทา
CC
ความสะอาดที่คล๎ายกัน
6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ
CC หรือ RVC40
6307.90 - อื่นๆ
CC
63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบดวยผาทอและดาย จะมีอุปกรณ์
CC
ประกอบหรื อ ไม ก็ ต าม สํ า หรั บ จั ด ทํ า เป็ น พรมผื น เท
3เอ-77

ประเภท ประเภทยอย

63.09
63.10

ตอนที่ 64
64.01

64.02
64.03
64.04
64.05
64.06

ตอนที่ 65
ตอนที่ 66
ตอนที่ 67
ตอนที่ 68
ตอนที่ 69

6309.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เพสทรี ผาปักที่ทําเป็นผาปูโต฿ะหรือผาเช็ดมือ หรือ
จั ด ทํา เป็น ของทํา ดว ยสิ่งทอที่ค ล า ยกัน บรรจุ ภ าชนะ
เพื่อการขายปลีก
เสื้อผาที่ใชแลวและของอื่นๆ ที่ใชแลว
CC
ผาขี้ริ้วหรือเศษผาใหม เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ
CC
ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใชไมได และของที่ใชจนหมด
สภาพแลวที่ทําดวยเชือกดังกลาว บรรดาที่ทําดวยวัตถุ
ทอ
รองเท า สนั บ แ ข ง แ ละ ของที่ ค ล า ยกั น รวมทั้ ง
สวนประกอบของของดังกลาว
รองเทากันน้ําที่มีพื้นรองเทาดานนอกและสวนบนของ CTH หรือ RVC40
รองเทา ทําดวยยางหรือพลาสติก ซึง่ สวนบนไมไดยึดติด
หรือไมไดประกอบเขากับพื้นรองเทา โดยการเย็บ ย้ํา
หมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเขาดวยกัน หรือโดย
กรรมวิธีที่คลายกัน
รองเทาอื่นๆ ที่มีพื้นรองเทาดานนอกและสวนบนของ CTH หรือ RVC40
รองเทา ทําดวยยางหรือพลาสติก
รองเทา ที่มีพื้น รองเทา ดา นนอกทํา ดวยยาง พลาสติก CTH หรือ RVC40
หนังฟอก หรือหนังอัด และสวนบนของรองเทาทําดวย
หนังฟอก
รองเทา ที่มีพื้น รองเทา ดา นนอกทํา ดวยยาง พลาสติก CTH หรือ RVC40
หนังฟอก หรือหนังอัด และสวนบนของรองเทาทําดวย
วัตถุทอ
รองเทาอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
สวนประกอบของรองเทา (รวมถึงสวนบนของรองเทา
CC หรือ RVC40
จะติดกับพื้นรองเทา (นอกจากพื้นรองเทาดานนอก)
ดวยหรือไมก็ตาม) พื้นดานในที่ถอดออกได เบาะรอง
สน และของที่คลายกัน รวมทั้งสนับแขง เครื่องหุมขา
และของที่คลายกัน และสวนประกอบของของดังกลาว
เครื่องสวมศีรษะ และสวนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ CTH หรือ RVC40
รม รมปักกันแดด ไมเทา ไมเทาที่เป็นที่นั่ง แส (วิป) แส CTH หรือ RVC40
ขี่มาและสวนประกอบของของดังกลาว
ขนแข็งและขนออนของสั ตว์ปีกที่จัดเตรี ยมแลว และ CTH หรือ RVC40
ของทําดวยขนดังกลาว ดอกไมเทียม ของทําดวยผมคน
ของทําดวยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา CTH หรือ RVC40
หรือวัตถุที่คลายกัน
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
CTH หรือ RVC40
3เอ-78

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ตอนที่ 70
แกวและเครื่องแกว
70.01 7001.00 คูลเลต เศษแกวอื่นๆ และของที่ใชไ มไดอื่นๆ ทํา ดวย CTH หรือ RVC40
แกว รวมทั้งแกวที่เป็นกอน
70.02
แก ว ทํ า เป็ น ลู ก กลม (นอกจากลู ก กลมขนาดเล็ ก ตาม CTH หรือ RVC40
ประเภท 70.18) เป็นเสน เป็นหลอดหรือทอ ที่ไมได
ตกแตง
70.03
แกวที่ไดจากการหลอหรือการรีด เป็นแผนหรือเป็นโพร CTH หรือ RVC40
ไฟล์ จะมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไม
สะทอนแสงหรือไมก็ตาม แตไมไดตกแตงอยางอื่น
70.04
แก ว ที่ ไ ด จ ากการดึ ง หรื อ เปุ า เป็ น แผ น จะมี ชั้ น ผิ ว CTH หรือ RVC40
สําหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรื อไมสะทอนแสง
หรือไมก็ตาม แตไมไดตกแตงอยางอื่น
70.05
โฟลตกลาสและแกวที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผน จะมี CTH หรือ RVC40
ชั้น ผิวสํา หรับดูดกลืน แสง สะทอนแสงหรื อไมสะทอน
แสง หรือไมก็ตาม แตไมไดตกแตงอยางอื่น
70.06 7006.00 แกวตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ทําให CTH หรือ RVC40
โคง แตงขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแตง
อยางอื่น แตตองไมมีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่นๆ
70.07
กระจกนิรภัยชนิดแตกแลวไมมีคม (เทมเพอร์) หรือชนิด CTH หรือ RVC40
แตกแลวไมกระจาย (ลามิเนต)
70.08 7008.00 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทําดวยแกว
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 70.03-70.09
หรือ RVC40
70.09
กระจกเงา จะมีกรอบหรือไมก็ตาม รวมถึงกระจกมอง CTH หรือ RVC40
หลัง
70.10
คาร์ บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หมอ ขวดยา แอ CTH หรือ RVC40
มพูล และภาชนะอื่นๆ ทําดวยแกว ชนิดที่ใชลําเลียง
หรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแกวที่ใชถนอมอาหาร
จุก ฝา และที่ปิดอื่นๆ ทําดวยแกว
70.11
กระเปาะแกว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มี CTH หรือ RVC40
ปลายเปิด และสวนประกอบของกระเปาะดังกลาวที่ทํา
ดวยแกว ไมมีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สํา หรับใชทํา
หลอดไฟฟูา หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คลายกัน
70.13
เครื่องแกวชนิดที่ใชบนโต฿ะอาหาร ในครัว ในหองน้ํา ใน CTH หรือ RVC40
สํานักงาน ใชตกแตงภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่
คลา ยกัน (นอกจากของตามประเภท 70.10 หรื อ
70.18)
3เอ-79

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
70.14 7014.00 เครื่องแกวที่ใชใหสัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทํา CTH หรือ RVC40
ดวยแกว (นอกจากของตามประเภท 70.15) ที่ไมได
ตกแตงเพื่อใชงานทางทัศนศาสตร์
70.15
กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่ CTH หรือ RVC40
คลา ยกั น กระจกแวน ตาชนิ ดธรรมดาหรื อชนิด ปรั บ
สายตาที่โคงงอ กลวง หรือที่คลายกัน ไมไดตกแตงเพื่อ
ใชงานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแกวทรงกลมกลวง และ
เซกเมนต์ของแกวทรงกลมกลวง สําหรับใชในการผลิต
กระจกดังกลาว
70.16
บล็อกปูพื้น แผนหนา อิฐ แผนสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้อง CTH หรือ RVC40
และของอื่นๆ ทําดวยแกวอัดหรือแกวหลอ จะเสริมดวย
ลวดหรื อไมก็ตาม ชนิดที่ใ ชกับอาคารหรือเพื่อการ
กอสราง ลูกบาศก์แกว และแกวทําเป็นของขนาดเล็ก
อื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไมก็ตาม สําหรับใชเป็นโมเสก
หรือเพื่อการประดับที่คลายกัน แผนแกวที่มีตะกั่วเป็น
ขอบ (เลดเด็ดไลต์) และของที่คลายกัน รวมทั้งแกว
ชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโฟม ที่เป็นบล็อก แผง แผน
เบี้ยหรือลักษณะที่คลายกัน
70.17
เครื่องแกวที่ใชตามหองปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือ CTH หรือ RVC40
ในทางเภสัชกรรม จะทําเครื่องหมายแบงสวนหรือแบง
ขนาดหรือไมก็ตาม
70.18
ลูกปัด ไขมุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม CTH หรือ RVC40
และแกวทําเป็นของขนาดเล็กที่ คลายกัน และของทํา
ด ว ยของดั ง กล า วนอกจากเครื่ อ งเพชรพลอยและ
รูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแกวนอกจากที่เป็น
อวัยวะเทียม รู ปปั้น ขนาดเล็กและเครื่ องประดับอื่น ๆ
ทําดวยแกวที่ทําเป็นรูปโดยใชตะเกียงฟูุ นอกจากเครื่อง
เพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแกว
ขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 1 มิลลิเมตร
70.19
ใยแกว (รวมถึงปุยแกว) และของทําดวยใยแกว (เชน CTH หรือ RVC40
ดาย ผาทอ)
70.20 7020.00 ของอื่นๆ ทําดวยแกว
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 71
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
โลหะมีคา โลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา และของที่ทํา
ดวยของดังกลาว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็น
ของเทียม เหรียญกษาปณ์
71.01
ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง จะตกแตงหรือคัดแลว
CC
3เอ-80

ประเภท ประเภทยอย

71.02
7102.10
7102.21
7102.29
7102.31
7102.39
71.03

7103.10
7103.91
7103.99
71.04

7104.10
7104.20
7104.90
71.05
71.06

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
หรือไมก็ตาม แตไมไดรอยเขาดวยกันหรือประกอบกับ
ตัวเรือน รวมทั้งไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยงซึ่งรอย
เขาดวยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแกการขนสง
เพชรจะตกแตงหรื อไมก็ตาม แตไ มไ ดประกอบกับตัว
เรือน
- ไมํได๎คัด
CC หรือ RVC40
- ใช๎ในทางอุตสาหกรรม
- - ไมํได๎ตกแตํง หรือเพียงแตํเลื่อย หรือทาให๎แยก
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ไมํใช๎ในทางอุตสาหกรรม
- - ไมํได๎ตกแตํง หรือเพียงแตํเลื่อย หรือทาให๎แยก
CC หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแตง
หรือคัดแลวหรือไมก็ตาม แตไมไดรอยเขาดวยกันหรือ
ประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร)
และกึ่งรั ต นชาติที่ไ มไดคัดซึ่งร อยเขา ดวยกัน ชั่วคราว
เพื่อสะดวกแกการขนสง
- ไมํได๎ตกแตํง หรือเพียงแตํเลื่อย หรือทาเป็นรูปทรงอยําง
CC หรือ RVC40
หยาบๆ
- ตกแตํงอยํางอื่น
- - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะห์หรือทํา
ขึ้นใหม จะตกแตงหรือคัดแลวหรือไมก็ตาม แตไมได
รอยเขาดวยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตน
ชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะห์หรือทําขึ้น
ใหมที่ไมไดคัด ซึ่งรอยเขาดวยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก
การขนสง
- พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ ไมํได๎ตกแตํงหรือเพียงแตํเลื่อยหรือทาเป็นรูปทรง CTH หรือ RVC40
อยํางหยาบๆ
- อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
ฝุุ น และผงของรั ต นชาติ ห รื อ กึ่ ง รั ต นชาติ ที่ ไ ด จ าก CTH หรือ RVC40
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
เงิน (รวมถึงเงินชุบดวยทองคําหรือแพลทินัม) ยังไมได
CC หรือ RVC40
ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยูในลักษณะกึ่งสําเร็จรูป หรือ
เป็นผง
3เอ-81
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รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
71.07 7107.00 โลหะสามัญที่หุมติดดวยเงิน ที่ไมไดจัดทํามากไปกวาขั้น
CC หรือ RVC40
กึ่งสําเร็จรูป
71.08
ทองคํา (รวมถึงทองคําชุบดวยแพลทินัม) ยังไมไดขึ้นรูป
หรืออยูในลักษณะกึ่งสําเร็จรูป หรือเป็นผง
- ไมํใชํเงินตรา
7108.11 - - เป็นผง
CC หรือ RVC40
7108.12 - - อื่นๆ ในลักษณะที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป
CC หรือ RVC40
7108.13 - - อื่นๆ ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป
CTH หรือ RVC40
7108.20 - เงินตรา
CC หรือ RVC40
71.09 7109.00 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุมติดดวยทองคํา ไมไดทํามาก
CC หรือ RVC40
ไปกวาขั้นกึ่งสําเร็จรูป
71.10
แพลทินัมยังไมไดขึ้นรูป หรืออยูในลักษณะกึ่งสําเร็จรูป
CC หรือ RVC40
หรือเป็นผง
71.11 7111.00 โลหะสามัญ เงิน หรือทองคํา ที่หุมติดดวยแพลทินัม ที่
CC หรือ RVC40
ไมไดทํามากไปกวาขั้นกึ่งสําเร็จรูป
71.12
เศษและของที่ใชไมได ทําดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หุม
WO
ติดดวยโลหะมีคา รวมทั้งเศษและของที่ใชไมไดอื่นๆ ที่มี
โลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา ชนิดที่สวนใหญ
ใชสําหรับสกัดโลหะมีคา
71.13
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และสวนประกอบของ CTH หรือ RVC40
ของดังกลาว ทําดวยโลหะมีคา หรือทําดวยโลหะที่หุม
ติดดวยโลหะมีคา
71.14
เครื่ อ งทองหรื อ เครื่ อ งเงิ น และส ว นประกอบของของ CTH หรือ RVC40
ดังกลาว ทําดวยโลหะมีคาหรือทําดวยโลหะที่หุมติดดวย
โลหะมีคา
71.15
ของอื่นๆ ทําดวยโลหะมีคา หรือทําดวยโลหะที่หุมติด CTH หรือ RVC40
ดวยโลหะมีคา
71.16
ของทําดวยไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง ทําดวยรัตน CTH หรือ RVC40
ชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทําขึ้น
ใหม)
71.17
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม
CTH หรือ RVC40
71.18
เหรียญกษาปณ์
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 72
เหล็กและเหล็กกลา
72.01
เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็น แทงถลุง กอนเหลี่ยม CTH หรือ RVC40
หรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
72.02
สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)
CTH หรือ RVC40
3เอ-82

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
72.03
ผลิตภัณฑ์จําพวกเหล็กที่ไดจากสินแรเหล็กโดยวิธีไดเร็ก CTH หรือ RVC40
รีดักชัน และผลิตภัณฑ์จําพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพรุน
เป็นกอน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คลายกัน รวมทั้ง
เหล็กที่มีความบริสุทธิ์อยางนอยรอยละ 99.94 โดย
น้ําหนัก เป็นกอน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คลายกัน
72.04
เศษและของที่ใชไมไดจําพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่
CTH
หลอมจากของที่ใชไมไดที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกลา
72.05
เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็ก CTH หรือ RVC40
หรือเหล็กกลา
72.06
เหล็ก และเหล็กกลาไมเจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะ CTH หรือ RVC40
ขั้นปฐมอื่นๆ (ไมรวมถึงเหล็กตามประเภท 72.03)
72.07
ผลิตภัณ ฑ์กึ่งสํา เร็จรูป ทํา ดวยเหล็กหรื อเหล็ กกลา ไม CTH ยกเว๎นมาจาก
เจือ
ประเภท 72.06
หรือ RVC40
72.08
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี CTH ยกเว๎นมาจาก
ความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไดจากการรีด
ประเภท 72.07
รอน ไมหุมติด ไมชุบ หรือไมเคลือบ
หรือ RVC40
72.09
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี CTH ยกเว๎นมาจาก
ความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไดจากการรีด
ประเภท 72.08
เย็น (โคลด์รีดิวส์) ไมหุมติด ไมชุบหรือไมเคลือบ
หรือ RVC40
72.10
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี CTH ยกเว๎นมาจาก
ความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุมติด ชุบหรือ ประเภท 72.08 หรือ
เคลือบ
72.09 หรือ RVC40
72.11
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี CTH ยกเว๎นมาจาก
ความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร ไมหุมติด ไมชุบ ประเภท 72.08 หรือ
หรือไมเคลือบ
72.09 หรือ RVC40
72.12
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มี CTH ยกเว๎นมาจาก
ความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร หุมติด ชุบหรือ ประเภท 72.08 ถึง
เคลือบ
72.11 หรือ RVC40
72.13
ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเป็นมวนอยางไม CTH หรือ RVC40
เป็นระเบียบ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ
72.14
ทอนและเสนอื่นๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ ที่ CTH ยกเว๎นมาจาก
ไมไดทํามากไปกวาตี รีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีดรอน แต ประเภท 72.13 หรือ
รวมถึงของดังกลาวที่บิดตัวหลังจากการรีด
RVC40
72.15
ทอนและเสนอื่นๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 72.13 หรือ
72.14 หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
72.16
มุม รู ปทรง และหนา ตั ด รู ปต า ง ๆ ทํ า ดว ยเหล็ ก หรื อ CTH ยกเว๎นมาจาก
เหล็กกลาไมเจือ
ประเภท 72.08 ถึง
72.15 หรือ RVC40
72.17
ลวดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ
CTH หรือ RVC40
72.18
เหล็กกลา ไมเป็นสนิมที่เ ป็น อิน กอต หรื อมีลักษณะขั้น CTH หรือ RVC40
ปฐมอื่ น ๆ รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ทํ า ด ว ย
เหล็กกลาไมเป็นสนิม
72.19
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม มีความ
กวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป
- ไมํได๎ทามากไปกวํารีดร๎อน เป็นม๎วน
7219.11 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
CTH หรือ RVC40
7219.12 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํไมํเกิน CTH หรือ RVC40
10 มิลลิเมตร
7219.13 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํน๎อยกวํา CTH หรือ RVC40
4.75 มิลลิเมตร
7219.14 - - ที่มีความหนาน๎อยกวํา 3 มิลลิเมตร
CTH หรือ RVC40
- ไมํได๎ทามากไปกวํารีดร๎อน ไมํเป็นม๎วน
7219.21 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
CTH หรือ RVC40
7219.22 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํไมํเกิน CTH หรือ RVC40
10 มิลลิเมตร
7219.23 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํน๎อยกวํา CTH หรือ RVC40
4.75 มิลลิเมตร
7219.24 - - ที่มีความหนาน๎อยกวํา 3 มิลลิเมตร
CTH หรือ RVC40
- ไมํได๎ทามากไปกวํารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
7219.31 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป
CTSH หรือ RVC40
7219.32 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํน๎อยกวํา CTSH หรือ RVC40
4.75 มิลลิเมตร
7219.33 - - ที่ มี ค วามหนาเกิ น 1 มิ ล ลิ เ มตร แตํ น๎ อ ยกวํ า 3 CTSH หรือ RVC40
มิลลิเมตร
7219.34 - - ที่มีความหนาตั้งแตํ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตํไมํเกิน 1 CTSH หรือ RVC40
มิลลิเมตร
7219.35 - - ที่มีความหนาน๎อยกวํา 0.5 มิลลิเมตร
CTSH หรือ RVC40
7219.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
72.20
ผลิตภัณฑ์แผนรีดทําดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม มีความ CTH ยกเว๎นมาจาก
กวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร
ประเภท 72.19
หรือ RVC40
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72.21 7221.00 ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเป็นมวนอยางไม CTH หรือ RVC40
เป็นระเบียบ ทําดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
72.22
ทอนและเสนอื่นๆ ทําดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ ทําดวยเหล็กกลาไม
เป็นสนิม
72.23 7223.00 ลวดทําดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
CTH หรือ RVC40
72.24
เหล็กกลาเจืออื่นๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐม CTH หรือ RVC40
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ
72.25
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ผน รี ด ทํา ด ว ยเหล็ก กล า เจื อ อื่น ๆ มีค วาม CTH หรือ RVC40
กวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป
72.26
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ผน รี ด ทํา ด ว ยเหล็ก กล า เจื อ อื่น ๆ มีค วาม CTH ยกเว๎นมาจาก
กวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร
ประเภท 72.25
หรือ RVC40
72.27
ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเป็นมวนอยางไม CTH หรือ RVC40
เป็นระเบียบ ทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ
72.28
ท อ นและเส น อื่ น ๆ ทํ า ด ว ยเหล็ ก กล า เจื อ อื่ น ๆ มุ ม CTH ยกเว๎นมาจาก
รูปทรงและหนาตัดรูปตางๆ ทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ
ประเภท 72.27
ท อ นกลวงและเส น กลวงที่ ใ ช ใ นการเจาะทํ า ด ว ย
หรือ RVC40
เหล็กกลาเจือหรือเหล็กกลาไมเจือ
72.29
ลวดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 73
ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 74
ทองแดงและของทําดวยทองแดง
74.01 7401.00 คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ด CTH หรือ RVC40
คอปเปอร์)
74.02 7402.00 ทองแดงไมบริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสํา หรับการ CTH หรือ RVC40
ทําใหบริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟูา
74.03
ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไมไดขึ้นรูป (อัน CTH หรือ RVC40
รอต)
74.04 7404.00 เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นทองแดง
CTH
74.05 7405.00 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง
CTH หรือ RVC40
74.06
ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง
CTH หรือ RVC40
74.07
ทอน เสน และโพรไฟล์ ทําดวยทองแดง
CTH หรือ RVC40
74.08
ลวดทองแดง
CTH หรือ RVC40
74.09
แผน แผนบาง และแถบ ทําดวยทองแดง มีความหนา CTH หรือ RVC40
เกิน 0.15 มิลลิเมตร
74.10
ฟอยล์ ท องแดง (จะพิ ม พ์ ห รื อ รองรั บ ด า นหลั ง ด ว ย CTH หรือ RVC40
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74.11
74.12
74.13

7413.00

74.15

74.18

74.19
ตอนที่ 75
75.01
75.02
75.03
75.04
75.05
75.06
75.07
75.08
ตอนที่ 76
76.01
76.02
76.03

7503.00
7504.00

7602.00

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่
คลายกัน หรือไมก็ตาม) มีความหนา (ไมรวมถึงวัตถุ
รองรับ) ไมเกิน 0.15 มิลลิเมตร
หลอดหรือทอทําดวยทองแดง
CTH หรือ RVC40
อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ของหลอดหรื อ ท อ (เช น ข อ ต อ ข อ งอ CTH หรือ RVC40
ปลอกเลื่อน) ทําดวยทองแดง
ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คลายกัน ทําดวย CTH หรือ RVC40
ทองแดง ไมหุมฉนวนไฟฟูา
ตะปู ตะปูสั้น หัวใหญ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจาก CTH หรือ RVC40
ของตามประเภท 83.05) และของที่คลายกัน ทําดวย
ทองแดง หรื อ ทํ า ด ว ยเหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล า ที่ มี หั ว เป็ น
ทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แปูนเกลียว ตะปู
เกลีย วหัว ตะขอ หมุ ดย้ํา สลัก สลัก ผา แหวนรอง
(รวมถึ ง แหวนสปริ ง ) และของที่ ค ล า ยกั น ทํ า ด ว ย
ทองแดง
ของใช บ นโต฿ ะ อาหาร ของใช ใ นครั ว หรื อ ของใช ต าม CTH หรือ RVC40
บานเรือนอื่นๆ และสวนประกอบของของดังกลาว ทํา
ดวยทองแดง ของที่ใชขัดหมอ แผน ถุงมือและของที่
คลายกันสําหรับขัดหรือขัดถู ทําดวยทองแดง เครื่อง
สุขภัณฑ์และสวนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทําดวย
ทองแดง
ของอื่นๆ ทําดวยทองแดง
CTH หรือ RVC40
นิกเกิลและของทําดวยนิกเกิล
นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ CTH หรือ RVC40
ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล
นิกเกิลที่ยังไมไดขึ้นรูป (อันรอต)
CTH หรือ RVC40
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นนิกเกิล
CTH
ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
ทอน เสน โพรไฟล์ และลวด ทําดวยนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
แผน แผนบาง แถบ และฟอยล์ ทําดวยนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
หลอดหรื อ ท อ และอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ของหลอดหรื อ ท อ CTH หรือ RVC40
(เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน) ทําดวยนิกเกิล
ของอื่นๆ ทําดวยนิกเกิล
CTH หรือ RVC40
อะลูมิเนียมและของทําดวยอะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมที่ยังไมไดขึ้นรูป (อันรอต)
CTH หรือ RVC40
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นอะลูมิเนียม
CTH
ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม
CTH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
รายการ
76.04
ทอน เสน และโพรไฟล์ ทําดวยอะลูมิเนียม
76.05
ลวดอะลูมิเนียม
76.06
76.07

76.08
76.09

7609.00

76.10

76.11

7611.00

76.12

76.13
76.14

7613.00

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภท 76.04
หรือ RVC40
แผน แผน บาง และแถบ ทํา ดวยอะลูมิเ นียม มีค วาม CTH หรือ RVC40
หนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร
ฟอยล์อ ะลู มิเ นี ยม (จะพิ มพ์ หรื อรองรั บด า นหลัง ดว ย CTH หรือ RVC40
กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่
คลายกัน หรือไมก็ตาม) มีความหนา (ไมรวมถึงวัตถุ
รองรับ) ไมเกิน 0.2 มิลลิเมตร
หลอดหรือทอ ทําดวยอะลูมิเนียม
CTH หรือ RVC40
อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ทํ า ด ว ยอะลู มิ เ นี ย ม ของหลอดหรื อ ท อ CTH หรือ RVC40
(เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน)
สิ่ ง ก อ สร า ง (ไม ร วมถึ ง อาคารสํ า เร็ จ รู ป ตามประเภท CTH หรือ RVC40
94.06) และสวนประกอบของสิ่งกอสราง (เชน สะพาน
และสวนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน
หลังคา โครงหลังคา ประตูหนาตาง กรอบของประตู
หนาตางและธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดพิลลาร์และ
คอลัมน์) ทําดวยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผน เสน โพรไฟล์
หลอดหรือทอ และของที่คลายกัน ที่จัดทําไวเพื่อใชทํา
เป็นสิ่งกอสราง ทําดวยอะลูมิเนียม
เรเซอวัวร์ แทงก์ แวต และภาชนะที่คลายกัน สําหรับใช CTH หรือ RVC40
บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว) ทํา
ดวยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุดานใน
หรือหุมฉนวนความรอนหรือไมก็ตาม แตตองไมมีเครื่อง
อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความรอนประกอบติดอยู
ดวย
คาสก์ ดรั ม กระป อ ง หี บ และภาชนะที่ ค ล า ยกั น CTH หรือ RVC40
(รวมถึงภาชนะรู ปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบ
พับได) สําหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก฿าซอัด
หรื อก฿ า ซเหลว) ทํ า ด วยอะลู มิเ นีย มที่ มี ค วามจุไ มเ กิ น
300 ลิตร จะบุดานในหรือหุมฉนวนความรอนหรือไมก็
ตาม แตต องไมมีเครื่องอุปกรณ์กลหรื อเครื่ องอุปกรณ์
ความรอนประกอบติดอยูดวย
ภาชนะอะลูมิเนียมสําหรับบรรจุก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว
CTH หรือ RVC40
ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คลายกัน ทําดวย CTH หรือ RVC40
อะลูมิเนียม ไมหุมฉนวนไฟฟูา
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76.15
ของใชบนโต฿ะอาหาร ของใชใ นครั ว หรื อของใชตาม CTH หรือ RVC40
บานเรือนอื่นๆ และสวนประกอบของของดังกลาว ทํา
ดวยอะลูมิเนียม ของที่ใชขัดหมอ แผน ถุงมือ และของ
ที่คลายกัน สําหรับขัดมันหรือขัดถู ทําดวยอะลูมิเนียม
เครื่ องสุขภัณ ฑ์ และสวนประกอบของเครื่องสุขภัณ ฑ์
ทําดวยอะลูมิเนียม
76.16
ของอื่นๆ ทําดวยอะลูมิเนียม
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 78
ตะกั่วและของทําดวยตะกั่ว
78.01
ตะกั่วที่ยังไมไดขึ้นรูป (อันรอต)
CTH หรือ RVC40
78.02 7802.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นตะกั่ว
CTH
78.04
แผน แผนบาง แถบ และฟอยล์ ทําดวยตะกั่ว รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
ผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว
78.06 7806.00 ของอื่นๆ ทาด๎วยตะกั่ว
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 79
สังกะสีและของทําดวยสังกะสี
79.01
สังกะสีที่ยังไมไดขึ้นรูป (อันรอต)
CTH หรือ RVC40
79.02 7902.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นสังกะสี
CTH
79.03
ฝุนุ สังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี
CTH หรือ RVC40
79.04 7904.00 ทอน เสน โพรไฟล์ และลวด ทําดวยสังกะสี
CTH หรือ RVC40
79.05 7905.00 แผน แผนบาง แถบ และฟอยล์ ทําดวยสังกะสี
CTH หรือ RVC40
79.07 7907.00 ของอื่นๆ ทําดวยสังกะสี
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 80
ดีบุกและของทําดวยดีบุก
80.01
ดีบุกที่ยังไมไดขึ้นรูป (อันรอต)
CTH หรือ RVC40
80.02 8002.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นดีบุก
CTH
80.03 8003.00 ทอน เสน โพรไฟล์ และลวด ทําดวยดีบุก
CTH หรือ RVC40
80.07 8007.00 ของอื่นๆ ทําดวยดีบุก
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 81
โลหะสามั ญ ชนิ ด อื่ น เซอร์ เ มต และของทํ า ด ว ยของ
ดังกลาว
81.01
ทังสเตน (วุลแฟรม) และของทําดวยทังสเตน รวมถึง
เศษและของที่ใชไมได
8101.10 - ผง
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ
8101.94 - - ทังสเตนที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทํอนและ CTSH หรือ RVC40
เส๎นที่ได๎โดยวิธีซินเตอริง
8101.96 - - ลวด
CTSH หรือ RVC40
8101.97 - - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8101.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
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81.02
โมลิบดีนัมและของทํา ดวยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและ
ของที่ใชไมได
8102.10 - ผง
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ
8102.94 - - โมลิบดีนัมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทํอนและ CTSH หรือ RVC40
เส๎นที่ได๎โดยวิธีซินเตอริง
8102.95 - - ทํอนและเส๎นนอกจากที่ได๎โดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ CTSH หรือ RVC40
แผํน แผํนบาง แถบและฟอยล์
8102.96 - - ลวด
CTSH หรือ RVC40
8102.97 - - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8102.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.03
แทนทาลัมและของทําดวยแทนทาลัม รวมถึงเศษและ
ของที่ใชไมได
8103.20 - แทนทาลัมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทํอนและ CTSH หรือ RVC40
เส๎น ที่ได๎โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง
8103.30 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8103.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.04
แมกนีเซียมและของทําดวยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและ
ของที่ใชไมได
- แมกนีเซียมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต)
8104.11 - - ที่มีแมกนีเซียมอยํางน๎อยร๎อยละ 99.8 โดยน้าหนัก
CTSH หรือ RVC40
8104.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8104.20 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8104.30 - ขี้ตะไบ เศษที่ได๎จ ากการกลึ ง และเม็ด คัดตามขนาด CTSH หรือ RVC40
รวมทั้งผง
8104.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.05
โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหะ
กรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทําดวยโคบอลต์
รวมถึงเศษและของที่ใชไมได
8105.20 - โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของ โลหะ CTSH หรือ RVC40
กรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต)
รวมทั้งผง
8105.30 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8105.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.06 8106.00 บิสมัทและของทําดวยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช CTH หรือ RVC40
ไมได
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81.07
แคดเมียมและของทํา ดวยแคดเมียม รวมถึงเศษและ
ของที่ใชไมได
8107.20 - แคดเมียมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8107.30 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8107.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.08
ไทเทเนียมและของทําดวยไทเทเนียม รวมถึงเศษและ
ของที่ใชไมได
8108.20 - ไทเทเนียมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8108.30 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8108.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.09
เซอร์โคเนียมและของทําดวยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษ
และของที่ใชไมได
8109.20 - เซอร์โคเนียมที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8109.30 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8109.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.10
พลวงและของทํา ดวยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใ ช
ไมได
8110.10 - พลวงที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8110.20 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8110.90 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.11 8111.00 แมงกานีสและของทํา ดวยแมงกานีส รวมถึงเศษและ
CC หรือ RVC40
ของที่ใชไมได
81.12
เบริ ล เลี ย ม โครเมี ย ม เจอร์ เ มเนี ย ม วาเนเดี ย ม
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม)
รีเ นียม และแทลเลียม และของทํา ดวยโลหะดังกลา ว
รวมถึงเศษและของที่ใชไมได
- เบริลเลียม
8112.12 - - ที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8112.13 - - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8112.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- โครเมียม
8112.21 - - ที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
8112.22 - - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8112.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- แทลเลียม
8112.51 - - ที่ยังไมํได๎ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
CTSH หรือ RVC40
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8112.52 - - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎
CTSH
8112.59 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ
8112.92 - - ที่ ยั ง ไมํ ไ ด๎ ขึ้ น รู ป (อั น รอต) เศษและของที่ ใ ช๎ ไ มํ ไ ด๎ CTH หรือ RVC40
รวมทั้งผง
8112.99 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
81.13 8113.00 เซอร์เมตและของทําดวยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของ
CC หรือ RVC40
ที่ใชไมได
ตอนที่ 82
เครื่องมือ เครื่องใช ของใชชนิดมีคม ชอนและสอม ทํา
CC หรือ RVC40
ดวยโลหะสามัญ สวนประกอบของของดังกลาวทําดวย
โลหะสามัญ
ตอนที่ 83
ของเบ็ดเตล็ดทําดวยโลหะสามัญ
83.01
กุญ แจสายยู แ ละกุญ แจอื่น ๆ (ชนิ ดที่ ใ ช ลู กกุ ญแจ ใช
รหัส หรือใชไฟฟูา) ทําดวยโลหะสามัญ แคลส์ปและ
โครงพร อ มแคลส์ ป ซึ่ ง มี กุ ญ แจอยู ด ว ยทํ า ด ว ยโลหะ
สามัญ ลูกกุญแจสําหรับของขางตนทําดวยโลหะสามัญ
8301.10 - กุญแจสายยู
CTSH หรือ RVC40
8301.20 - กุญแจชนิดที่ใช๎กับรถยนต์
CTSH หรือ RVC40
8301.30 - กุญแจชนิดที่ใช๎กับเฟอร์นิเจอร์
CTSH หรือ RVC40
8301.40 - กุญแจชนิดอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8301.50 - แคลส์ปและโครงพร๎อมแคลส์ป ซึ่งมีกุญแจอยูํด๎วย
CTSH หรือ RVC40
8301.60 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
8301.70 - ลูกกุญแจที่แยกนาเข๎าตํางหาก
CTH หรือ RVC40
83.02
อุปกรณ์สําหรั บยึด อุปกรณ์ ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่ CTH หรือ RVC40
คลา ยกัน ทํา ดวยโลหะสามัญ เหมาะสําหรั บใชกับ
เฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หนาตาง มูลี่ ตัวถังรถ เครื่อง
อาน หีบเดินทางขนาดใหญ หีบเก็บของ กลองเก็บของ
มีคา หรือใชกับของที่คลายกัน ที่วางหรือแขวนหมวก
เทาแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คลายกัน ทําดวยโลหะ
สามัญ ลูกลอพรอมอุปกรณ์สํา หรับยึดทํา ดวยโลหะ
สามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทําดวยโลหะสามัญ
83.03 8303.00 ตูนิรภัย กําปั่น ประตูหองมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัย ใช CTH หรือ RVC40
เก็บของในหองมั่นคง ที่หุมเกราะหรือเสริมใหแข็งแรง
หีบใสเงินหรือหีบใสเอกสารสิทธิ์ และของที่คลายกัน ทํา
ดวยโลหะสามัญ
83.04 8304.00 ตูเอกสาร ตูบัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาด CTH หรือ RVC40
ใสปากกา ขาตั้งสําหรับแขวนตราประทับ และเครื่อง
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83.05

83.06

83.07
83.08

83.09

83.10
83.11

ตอนที่ 84

8310.00
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อุปกรณ์ที่คลายกัน ที่ใชในสํานักงานหรือโต฿ะทํางาน ทํา
ดวยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใชในสํานักงาน
ตามประเภท 94.03
อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สําหรับแฟูมเอกสาร คลิบหนีบ CTH หรือ RVC40
จดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ปูาย
ดัชนี และของใชในสํานักงานที่คลายกัน ทําดวยโลหะ
สามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เชน ใชในสํานักงาน ใน
กิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบหอ) ทํา ดวยโลหะ
สามัญ
ระฆัง ฆอง และของที่คลายกัน ไมใชไฟฟูา ทําดวย CTH หรือ RVC40
โลหะสามัญ รูปหลอขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ
ทําดวยโลหะสามัญ กรอบรูปถาย กรอบรูปภาพหรือ
กรอบที่คลายกันทําดวยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงา
ทําดวยโลหะสามัญ
หลอดหรือทอที่ออนงอได ทําดวยโลหะสามัญ มีหรือไม CTH หรือ RVC40
มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)
แคลส์ป โครงพรอมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิด CTH หรือ RVC40
แคลส์ปตาขอ หวง ตาไก และของที่คลายกัน ทําดวย
โลหะสามัญ ชนิดที่ใชกับเสื้อผา รองเทา ผาใบบังแดด
กระเปาถือ ของที่ใชในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทํา
แลว รวมทั้งหมุดย้ําที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขาทํา
ดวยโลหะสามัญ ลูกปัดและเลื่อมทําดวยโลหะสามัญ
จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอก CTH หรือ RVC40
หุมปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช
ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอยางอื่นที่ใชในการบรรจุ
ทําดวยโลหะสามัญ
ปูายเครื่องหมาย ปูายชื่อ ปูายที่อยู และปูายที่คลายกัน CTH หรือ RVC40
ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ทําดวยโลหะ
สามัญ แตไมรวมถึงของตามประเภท 94.05
ลวด เส น หลอด แผ น อิ เ ล็ ก โทรด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ CTH หรือ RVC40
คลายกัน ทําดวยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบ
หรือทํา แกนกลางดวยวัตถุจําพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใ ชใ น
การบัดกรี เปุาแลน เชื่อมหรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์
ไบด์ รวมทั้งลวดและเสนที่ทําดวยผงโลหะสามัญซึ่ง
เกาะหรือติดรวมกัน ใชในการพนโลหะ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช
กล และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว
3เอ-92

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
84.01
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แทงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่
ยั ง ไม ไ ด ใ ช ข องเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์
รวมทั้ ง
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับการแยกไอโซโทป
8401.10 - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
CTSH หรือ RVC40
8401.20 - เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช๎ ใ นการแยก CTSH หรือ RVC40
ไอโซโทปและสํวนประกอบของของดังกลําว
8401.30 - แทํงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไมํได๎ใช๎
CTSH หรือ RVC40
8401.40 - สํวนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
CTH หรือ RVC40
84.02
บอยเลอร์กําเนิดไอน้ําหรือไออื่นๆ (นอกจากบอยเลอร์
สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง ซึ่งสามารถผลิต
ไอน้ําความดันต่ําไดดวย) รวมทั้งบอยเลอร์ ทําน้ํารอน
ยิ่งยวด
- บอยเลอร์กาเนิดไอน้าหรือไออื่นๆ
8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้า ที่ผลิตไอน้าเกิน 45 ตันตํอชั่วโมง
CTSH หรือ RVC40
8402.12 - - บอยเลอร์หลอดน้าที่ผลิตไอน้าไมํเกิน 45 ตันตํอชั่วโมง CTSH หรือ RVC40
8402.19 - - บอยเลอร์กาเนิดไออื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม
CTSH หรือ RVC40
8402.20 - บอยเลอร์น้าร๎อนยิ่งยวด
CTSH หรือ RVC40
8402.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.03
บอยเลอร์ สํ า หรั บ การทํ า ความร อ นจากส ว นกลาง
นอกจากของตามประเภท 84.02
8403.10 - บอยเลอร์
CTSH หรือ RVC40
8403.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.04
เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องชวยสําหรับใชงานรวมกับ
บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 (เชน เครื่อง
อุนน้ําเลี้ยง เครื่องทําไอดง เครื่องขจัดเขมา เครื่องเก็บ
ก฿าซเพื่อนํามาใชใหม) เครื่องควบแนนสําหรับหนวย
จายกําลังไอน้ําหรือไออื่นๆ
8404.10 - เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องชํวยสาหรับใช๎งานรํวมกับ CTSH หรือ RVC40
บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03
8404.20 - เครื่องควบแนํนสาหรับหนํวยจํายกาลังไอน้าหรือไออื่นๆ CTSH หรือ RVC40
8404.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.05
เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอร์ก฿าซหรือวอเตอร์ก฿าซ มีหรือไม
มีเครื่องทําใหก฿าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกําเนิดก฿า ซ
อะเซทิลีนและเครื่องกําเนิดก฿าซชนิดใชน้ําที่คลายกัน มี
หรือไมมีเครื่องทําใหก฿าซบริสุทธิ์
8405.10 - เครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์ก๏าซหรือวอเตอร์ก๏าซ มีหรือไมํ CTSH หรือ RVC40
3เอ-93

ประเภท ประเภทยอย

8405.90
84.06
8406.10
8406.81
8406.82
8406.90
84.07
84.08
8408.10
8408.20
8408.90
84.09
84.10
8410.11
8410.12
8410.13
8410.90
84.11
8411.11
8411.12
8411.21
8411.22

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
มี เครื่องทาให๎ก๏าซบริสุทธิ์ เครื่องกาเนิดก๏าซอะเซทิลีน
และ เครื่องกาเนิดก๏าซชนิดใช๎น้าที่คล๎ายกัน มีหรือไมํมี
เครื่องทาให๎ก๏าซบริสุทธิ์
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกังหันไออื่นๆ
- เครื่องกังหันสาหรับขับเคลื่อนเรือ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องกังหันอื่นๆ
- - ให๎กาลังเกิน 40 เมกะวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- - ให๎กาลังไมํเกิน 40 เมกะวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่ องยนต์สั น ดาปภายในแบบลู กสูบเคลื่อนตรงหรื อ CTH หรือ RVC40
ลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดดวยประกายไฟ
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวย
การอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)
- เครื่องยนต์ที่ใช๎ขับเคลื่อนเรือ
CTH หรือ RVC40
- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช๎ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87
CC หรือ RVC40
- เครื่องยนต์อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรื อสวนใหญใช CTH หรือ RVC40
กับเครื่องยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08
เครื่องกังหันไฮดรอลิก ลอน้ํา และเครื่องควบคุม (เรกูเล
เตอร์) ของเครื่องดังกลาว
- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล๎อน้า
- - มีกาลังไมํเกิน 1,000 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- - มี ก าลั ง เกิ น 1,000
กิ โ ลวั ต ต์ แ ตํ ไ มํ เ กิ น 10,000 CTSH หรือ RVC40
กิโลวัตต์
- - มีกาลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)
CTH หรือ RVC40
เครื่องกังหันไอพน เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหัน
ก฿าซอื่นๆ
- เครื่องกังหันไอพํน
- - มีแรงผลักดันไมํเกิน 25 กิโลนิวตัน
CTSH หรือ RVC40
- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องกังหันใบพัด
- - มีกาลังไมํเกิน 1,100 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- - มีกาลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องกังหันก๏าซอื่นๆ
3เอ-94

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8411.81 - - มีกาลังไมํเกิน 5,000 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
8411.82 - - มีกาลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
8411.91 - - ของเครื่องกังหันไอพํนหรือเครื่องกังหันใบพัด
CTH หรือ RVC40
8411.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.12
เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่นๆ
8412.10 - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด๎วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอน CTSH หรือ RVC40
จิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพํน
- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช๎กาลังไฮดรอลิก
8412.21 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
CTSH หรือ RVC40
8412.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช๎กาลังลม
8412.31 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
CTSH หรือ RVC40
8412.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8412.80 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8412.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.13
เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สําหรับวัดติดอยูดวย
หรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว
- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสาหรับติดอุปกรณ์สาหรับ
วัด
8413.11 - - เครื่องสูบสาหรับจํายเชื้อเพลิงหรือสารหลํอลื่นชนิดที่ CTSH หรือ RVC40
ใช๎ในปั้มน้ามันหรืออูํซํอมรถ
8413.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8413.20 - เครื่ องสู บที่ใ ช๎งานด๎ ว ยมือ นอกจากของตามประเภท CTSH หรือ RVC40
ยํอย 8413.11 หรือ 8413.19
8413.30 - เครื่ องสูบเชื้อเพลิ ง สารหลํ อลื่นหรือตัว กลางทาความ CTSH หรือ RVC40
เย็น สาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
8413.40 - เครื่องสูบคอนกรีต
CTSH หรือ RVC40
8413.50 - เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8413.60 - เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8413.70 - เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องสูบอื่นๆ รวมถึงเครื่องตักยกของเหลว
8413.81 - - เครื่องสูบ
CTSH หรือ RVC40
8413.82 - - เครื่องตักยกของเหลว
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
8413.91 - - ของเครื่องสูบ
CTH หรือ RVC40
3เอ-95

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8413.92 - - ของเครื่องตักยกของเหลว
CTH หรือ RVC40
84.14
เครื่ องสูบ ลมหรื อสูบ สุญญากาศ เครื่ องอั ดลมหรื ออั ด
ก฿าซอื่นๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือ
เครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยูดวย
จะมีตัวกรองติดอยูดวยหรือไมก็ตาม
8414.10 - เครื่องสูบสุญญากาศ
CTSH หรือ RVC40
8414.20 - เครื่องสูบลมทางานโดยใช๎มือหรือเท๎า
CTSH หรือ RVC40
8414.30 - เครื่องอัดชนิดที่ใช๎ในเครื่องทาความเย็น
CTSH หรือ RVC40
8414.40 - เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล๎อ ใช๎สาหรับลากจูง
CTSH หรือ RVC40
- พัดลม
8414.51 - - พั ด ลมแบบตั้ ง โต๏ ะ ตั้ ง พื้ น ติ ด ผนั ง ติ ด หน๎ า ตํ า ง ติ ด CTSH หรือ RVC40
เพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให๎กาลังไมํ
เกิน 125 วัตต์
8414.59 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8414.60 - เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวี ยนอากาศที่มีด๎านตาม CTSH หรือ RVC40
แนวนอนยาวที่สุดไมํเกิน 120 เซนติเมตร
8414.80 - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8414.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.15
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ป ระกอบด ว ยพั ด ลมซึ่ ง ขั บ ด ว ย
มอเตอร์ แ ละมี ส ว นที่ ใ ช สํ า หรั บ เปลี่ ย นอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกลาวที่ไมสามารถแยก
ควบคุมความชื้นตางหากได
8415.10 - แบบติดหน๎าตํางหรือติดผนัง ที่มีสํวนประกอบสมบูรณ์ CTSH หรือ RVC40
ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกสํวน”
8415.20 - ชนิดที่ใช๎สาหรับบุคคลในยานยนต์
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
8415.81 - - มีหนํ วยทาความเย็นและมีวาล์วส าหรับเปลี่ยนระหวําง CTSH หรือ RVC40
วงจรความเย็นและวงจรความร๎อนประกอบรํวมอยูํด๎วย (รีเวอร์
ซิเบิลฮีตปั๊ม)
8415.82 - - อื่นๆ มีหนํวยทาความเย็นประกอบรํวมอยูํด๎วย
CTSH หรือ RVC40
8415.83 - - ไมํมีหนํวยทาความเย็นประกอบรํวมอยูํด๎วย
CTSH หรือ RVC40
8415.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.16
เครื่องพนหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์
เนอร์) สําหรับใชกับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงปุน
หรือก฿าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึง
ตะกรับ เครื่องขับขี้เถาที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใชที่
3เอ-96

ประเภท ประเภทยอย
8416.10
8416.20
8416.30
8416.90
84.17
8417.10
8417.20
8417.80
8417.90
84.18

8418.10
8418.21
8418.29
8418.30
8418.40
8418.50

8418.61
8418.69
8418.91

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
คลายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกลาว
- เครื่ อ งพํ น หรื อ ฉี ด เชื้ อ เพลิ ง ของเตาเผาส าหรั บ ใช๎ กั บ CTSH หรือ RVC40
เชื้อเพลิงเหลว
- เครื่องพํนหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึง CTSH หรือ RVC40
เครื่องพํนหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม
- เครื่ อ งเติ ม เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ ป็ น เครื่ อ งกล รวมถึ ง ตะกรั บ CTSH หรือ RVC40
เครื่องขับขี้เถ๎าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช๎ที่คล๎ายกันของ
เครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกลําว
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เตาเผาและเตาอบชนิด ที่ใ ช ใ นอุ ตสาหกรรมหรื อตาม
หองปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไมใชไฟฟูา
- เตาเผาและเตาอบสาหรับยําง หลอม หรือกรรมวิธีให๎ CTSH หรือ RVC40
ความร๎อนอื่นๆ แกํสินแรํ แกํไพไรต์หรือโลหะ
- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
ตูเย็น ตูแชแข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สําหรับทํา
ความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็ง ใชไฟฟูาหรือใชสิ่งอื่น
รวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท
84.15
- ตู๎เย็นที่มีตู๎แชํแข็งประกอบอยูํด๎ว ยกันโดยมีประตูนอก CTSH หรือ RVC40
แยกกัน
- ตู๎เย็นชนิดที่ใช๎ตามบ๎านเรือน
- - แบบคอมเพรสชัน
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ตู๎แชํแข็งแบบเปิดด๎านบน ความจุไมํเกิน 800 ลิตร
CTSH หรือ RVC40
- ตู๎แชํแข็งแบบเปิดด๎านหน๎า ความจุไมํเกิน 900 ลิตร
CTSH หรือ RVC40
- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู๎ เคาน์เตอร์แสดงสินค๎า ตู๎โชว์ และ CTSH หรือ RVC40
ของที่เหมือนกัน) สาหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์
ทาความเย็นหรือทาให๎เย็นจนแข็ง
- เครื่องอุปกรณ์ทาความเย็น หรือทาให๎เย็นจนแข็งอื่นๆ
รวมทั้งฮีตปั้ม
- - ฮีตปั้มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15 CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
- - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสาหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทา CTH หรือ RVC40
3เอ-97

ประเภท ประเภทยอย
8418.99
84.19

8419.11
8419.19
8419.20
8419.31
8419.32
8419.39
8419.40
8419.50
8419.60
8419.81
8419.89
8419.90
84.20

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ความเย็นหรือทาให๎เย็นจนแข็ง
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รโรงงาน หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์
หองปฏิบัติการ จะทําความรอนดวยไฟฟูาหรือไมก็ตาม
(ไมรวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตาม
ประเภท 85.14) สําหรับใชกระทํากับวัตถุโดยกรรมวิธีที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เชน การทําใหรอน
การทําใหสุก การยาง การกลั่น การกลั่นลําดับสวน กา
รสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ํา การทําให
แหง การทําใหระเหย การทําใหเ ป็นไอ การควบแนน
หรือการทําใหเย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักร
โรงงานชนิดที่ใชตามบานเรือน เครื่องทําน้ํารอนแบบทํา
น้ํา ร อ นชั่ ว ขณะหรื อ แบบทํ า น้ํ า ร อ นเก็ บ สะสมที่ ไ ม ใ ช
ไฟฟูา
- เครื่องทาน้าร๎อนแบบทาน้าร๎อนชั่วขณะหรือ แบบทาน้า
ร๎อนเก็บสะสม ที่ไมํใช๎ไฟฟ้า
- - เครื่องทาน้าร๎อนแบบทาน้าร๎อนชั่วขณะที่ใช๎ก๏าซ
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช๎ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ CTSH หรือ RVC40
ใช๎ตามห๎องปฏิบัติการ
- เครื่องทาให๎แห๎ง
- - สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
CTSH หรือ RVC40
- - สาหรับไม๎ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่ องจักรโรงงานที่ใช๎ในการกลั่นหรือการกลั่ นล าดับ CTSH หรือ RVC40
สํวน
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร๎อน
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับทาอากาศหรือก๏าซให๎เป็นของเหลว
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- - ส าหรั บ ท าเครื่ อ งดื่ ม ร๎ อ นหรื อ ส าหรั บ หุ ง ต๎ ม หรื อ อุํ น
อาหาร
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบ
เครื่ อ งรี ด ชนิ ด คาเลนเดอริ ง หรื อ เครื่ อ งรี ด อื่ น ๆ ที่ ใ ช
ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกลาว นอกจากเครื่อง
รีดโลหะหรือแกว
3เอ-98

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8420.10 - เครื่ อ งรี ด ชนิ ด คาเลนเดอริ ง หรื อ เครื่ อ งรี ด อื่ น ๆ ที่ ใ ช๎ CTSH หรือ RVC40
ลูกกลิ้ง
- สํวนประกอบ
8420.91 - - ลูกกลิ้ง
CTH หรือ RVC40
8420.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.21
เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทําใหแหงโดยวิธีหมุน
เหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใชกรองของเหลว
หรือก฿าซหรือทําใหของเหลวหรือก฿าซบริสุทธิ์
- เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทาให๎แห๎งโดยวิธีหมุน
เหวี่ยง
8421.11 - - เครื่องแยกครีม
CTSH หรือ RVC40
8421.12 - - เครื่องทาให๎เสื้อผ๎าแห๎ง
CTSH หรือ RVC40
8421.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช๎กรองของเหลวหรือ
ทาให๎ของเหลวบริสุทธิ์
8421.21 - - สาหรับกรองน้าหรือทาให๎น้าบริสุทธิ์
CTSH หรือ RVC40
8421.22 - - ส าหรั บ กรองเครื่ อ งดื่ ม หรื อ ท าให๎ เ ครื่ อ งดื่ ม บริ สุ ท ธิ์ CTSH หรือ RVC40
นอกจากน้า
8421.23 - - เครื่องกรองน้ามันสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
CTSH หรือ RVC40
8421.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ ใช๎กรองก๏าซหรือทาให๎
ก๏าซบริสุทธิ์
8421.31 - - เครื่ อ งกรองอากาศของทํ อ ไอดี ส าหรั บ เครื่ อ งยนต์ CTSH หรือ RVC40
สันดาปภายใน
8421.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
8421.91 - - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทาให๎แห๎งโดยวิธี CTH หรือ RVC40
หมุนเหวี่ยง
8421.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.22
เครื่องลางจาน เครื่องจักรสําหรับทําใหขวดหรือภาชนะ
บรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแหง เครื่องจักรสําหรับบรรจุ ปิด
ผนึก หรือปิดปูายสลากขวด กระปอง กลอง ถุง หรือ
ภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ เครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ หุ ม ปลอกขวด
กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คลายกัน เครื่องจักร
อื่นๆ ที่ใชในการบรรจุหรือหอหุม (รวมถึงเครื่องหอหุม
แบบฮีตชริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสําหรับบรรจุเครื่องดื่ม
3เอ-99

ประเภท ประเภทยอย
8422.11
8422.19
8422.20
8422.30

8422.40
8422.90
84.23
8423.10
8423.20
8423.30

8423.81
8423.82
8423.89
8423.90
84.24

8424.10

รายการ
อัดลม
- เครื่องล๎างจาน
- - ชนิดใช๎ตามบ๎านเรือน
- - อื่นๆ
- เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ ท าให๎ ข วดหรื อ ภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ
สะอาดหรือแห๎ง
- เครื่ องจั กรส าหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิ ดป้ายสลาก
ขวด กระป๋ อ ง
กลํ อ ง ถุ ง หรื อ ภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ
เครื่องจักร สาหรับหุ๎มปลอกขวด กระปุก หลอด และ
ภาชนะบรรจุที่ค ล๎ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสาหรับบรรจุ
เครื่องดื่มอัดลม
- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช๎ในการบรรจุหรือหํอหุ๎ม (รวมถึง
เครื่องหํอหุ๎มแบบฮีตชริงก์)
- สํวนประกอบ
เครื่องชั่ง (ไมรวมถึงเครื่องชั่ง ที่มีความไว 5 เซนติกรัม
หรือไวกวา) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจํานวนโดย
วิธีชั่งและตุมน้ําหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง
- เครื่องชั่งน้าหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช๎
ตามบ๎านเรือน
- เครื่องชั่งสาหรับชั่งของบนเครื่องลาเลียงอยํางตํอเนื่อง
- เครื่ องชั่งแบบตั้งคําน้าหนักคงที่และเครื่องชั่งส าหรับ
ถํ า ยเทของตามน้ าหนั ก ที่ ก าหนดลงในถุ ง หรื อ ภาชนะ
รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์
- เครื่องชั่งอื่นๆ
- - ชั่งน้าหนักได๎สูงสุดไมํเกิน 30 กิโลกรัม
- - ชั่งน้าหนักได๎สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แตํไมํเกิน 5,000
กิโลกรัม
- - อื่นๆ
- ตุ๎มน้าหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งสํวนประกอบ
ของเครื่องชั่ง
เครื่องใชกล (จะใชแรงคนหรือไมก็ตาม) สําหรับฉีดพน
ของเหลวหรือผงใหพุงเป็นลํา เป็นฝอย หรือเป็นละออง
เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไมก็
ตาม หั ว ฉี ด (สเปรย์ กั น ) และเครื่ อ งใช ที่ ค ล า ยกั น
รวมทั้งเครื่ องพน ไอน้ํา หรื อพน ทรายและเครื่ องจัก รที่
คลายกันสําหรับฉีดพุงใหเป็นลํา
- เครื่ องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไมํก็
3เอ-100

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
8424.20
8424.30
8424.81
8424.89
8424.90
84.25
84.26
84.27
84.28
84.29

84.30

84.31
84.32
8432.10
8432.21
8432.29

รายการ
ตาม
- หัวฉีดและเครื่องใช๎ที่คล๎ายกัน
- เครื่องพํนไอน้าหรือพํนทรายและเครื่องจักรที่คล๎ายกัน
สาหรับฉีดพุงํ ให๎เป็นลา
- เครื่องใช๎อื่นๆ
- - ใช๎ในการเกษตรหรือการทาสวน
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบ
เครื่องผอนแรงที่ใชลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจาก
เครื่องชักรอกแบบสกิป เครื่องกวานแบบนอนและแบบ
ตั้งแมแรง
ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้ง
โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได เครื่องขนยายแบบสแตรด
เดิ้ล และรถใชงาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยูดวย
รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใชงาน (เวิร์กทรัก) อื่นๆ ที่มี
เครื่องอุปกรณ์สําหรับยกหรือขนยายติดอยูดวย
เครื่องจักรอื่นๆ สําหรับยก ขนยาย บรรทุก หรือขนถาย
(เชน ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลําเลียง เครื่องเทเลเฟอ
ริก)
บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่ องเกรด เครื่ องเกลี่ย
เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักยาย
เครื่องกระทุง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนไดใน
ตัว
เครื่องจักรอื่นๆ สําหรับเคลื่อนยาย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด
กระทุงอัดแนน สกัด หรือเจาะควาน ที่ใชกับดิน แรธาตุ
หรือสินแร รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม
เครื่องกวาดหิมะและเปุาหิมะ
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใช
กับเครื่องจักรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30
เครื่องจักรที่ใชในการเกษตร การทําสวน หรือการปุาไม
สํา หรั บการเตรี ย มดิน หรื อ เพาะปลู ก เครื่ อ งบดสนาม
หญาหรือสนามกีฬา
- เครื่องไถ
- เครื่ อ งคราด เครื่อ งพรวนดิน เครื่ องกาจัด ตอ เครื่ อ ง
กาจัดวัชพืช และเครื่องขุด
- - เครื่องคราดแบบจาน
- - อื่นๆ
3เอ-101

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
8432.30
8432.40
8432.80
8432.90
84.33

8433.11
8433.19
8433.20
8433.30
8433.40
8433.51
8433.52
8433.53
8433.59
8433.60
8433.90
84.34
8434.10
8434.20
8434.90
84.35
8435.10
8435.90
84.36

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- เครื่องหวํานเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย๎ายต๎นกล๎า
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องหวํานปุ๋ย
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องจักรสําหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทํา
ฟุ อ นฟางหรื อ ฟุ อ นหญ า เครื่ อ งตั ด หญ า
รวมทั้ ง
เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข
ผลไม หรื อผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจาก
เครื่องจักรตามประเภท 84.37
- เครื่องตัดหญ๎าสาหรับสนามหญ๎า สวนสาธารณะ หรือ
สนามกีฬา
- - ขั บ ด๎ ว ยมอเตอร์ มี อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ตั ด ซึ่ ง หมุ น ตาม CTSH หรือ RVC40
แนวนอน
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่ อ งตั ด หญ๎ า อื่ น ๆ รวมถึ ง แผํ น ตั ด (คั ต เตอร์ บ าร์ ) CTSH หรือ RVC40
สาหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์
- เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับจัดทาหญ๎าแห๎ง
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องทาฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ๎า รวมถึงเครื่องดังกลําว CTSH หรือ RVC40
ที่มีเครื่องเก็บ
- เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสาหรับนวด
- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับนวด
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไขํ CTSH หรือ RVC40
ผลไม๎ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางการเกษตร
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทําผลิตภัณฑ์นม
- เครื่องรีดนม
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คลายกัน ใชในการ
ผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ําผลไมหรือเครื่องดื่มที่คลายกัน
- เครื่องจักร
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตร การทําสวน การปุา
3เอ-102

ประเภท ประเภทยอย

8436.10
8436.21
8436.29
8436.80
8436.91
8436.99
84.37

8437.10
8437.80
8437.90
84.38

8438.10
8438.20
8438.30
8438.40
8438.50
8438.60

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ไม การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่อง
เพาะชําที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความ
รอนติดอยูดวย รวมทั้งเครื่องฟักไขและเครื่องกกลูกสัตว์
ปีกเลี้ยง
- เครื่องจักรสาหรับเตรียมอาหารสัตว์
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไขํ
และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
- - เครื่องฟักไขํและเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
- - ของเครื่องจักรสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟัก CTH หรือ RVC40
ไขํ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
เครื่องจักรสํา หรับทํา ความสะอาด คัดหรื อแยกขนาด
เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแหงของพืชผักตระกูล
ถัว่ รวมทั้งเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมการโมสีหรือที่
ใชกับเมล็ดธั ญพืชหรื อเมล็ดแหงของพืชผักตระกูลถั่ว
นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใชในฟาร์ม
- เครื่องจักรส าหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาด CTSH หรือ RVC40
เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห๎งของพืชผักตระกูลถั่ว
- เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ม ไ ด ร ะบุ ห รื อ รวมไว ใ นที่ อื่ น ในตอนนี้
สําหรับใชในอุตสาหกรรมปรุงแตงหรือผลิตอาหารหรือ
เครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสําหรับใชสกัดหรือปรุง
แตงไขมันหรือน้ํามันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ํามันพืชชนิด
ระเหยยาก
- เครื่องจักรทาเบเกอรี่ และเครื่องจักรส าหรับการผลิ ต CTSH หรือ RVC40
มักกะโรนี สปาเก็ตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่คล๎ายกัน
- เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ การผลิ ต ลู ก กวาด โกโก๎ หรื อ CTSH หรือ RVC40
ช็อกโกแลต
- เครื่องจักรสาหรับการผลิตน้าตาล
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรทาเบียร์
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับการปรุงแตํงเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับการปรุงแตํงผลไม๎ ลูกนัต หรือพืชผัก
CTSH หรือ RVC40
3เอ-103

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8438.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8438.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.39
เครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ ทํ า เยื่ อ จากวั ต ถุ จํ า พวกเส น ใย
เซลลูโ ลส หรื อสํา หรับทําหรื อตกแตงกระดาษหรื อ
กระดาษแข็ง
8439.10 - เครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุจาพวกเส๎นใยเซลลูโลส CTSH หรือ RVC40
8439.20 - เครื่องจักรสาหรับทากระดาษหรือกระดาษแข็ง
CTSH หรือ RVC40
8439.30 - เครื่องจักรสาหรับตกแตํงกระดาษหรือกระดาษแข็ง
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
8439.91 - - ของเครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุจาพวกเส๎ นใย CTH หรือ RVC40
เซลลูโลส
8439.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.40
เครื่องจักรสําหรับเขาเลมหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บ
หนังสือ
8440.10 - เครื่องจักร
CTSH หรือ RVC40
8440.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.41
เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สําหรับจัดทํา
ของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
8441.10 - เครื่องตัด
CTSH หรือ RVC40
8441.20 - เครื่องจักรสาหรับทาถุงหรือซอง
CTSH หรือ RVC40
8441.30 - เครื่ องจั กรส าหรับทากลํองรูปทรงตําง ๆ หลอด ดรัม CTSH หรือ RVC40
หรื อ ภาชนะบรรจุที่ คล๎ ายกัน นอกจากที่ท าโดยการอั ด
แบบ
8441.40 - เครื่องจักรสาหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษ CTSH หรือ RVC40
หรือกระดาษแข็งให๎เป็นของ
8441.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8441.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.42
เครื่ องจั กรและเครื่ องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่ องมือกล
ตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) สําหรับเตรียมหรือทํา
เพลต ลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใชในการพิมพ์
รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทํารอย
พิมพ์แลว และเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภ าพที่ไ ด
เตรียมไวเพื่อการพิมพ์ (เชน ทําใหเรียบ ทําเป็นลายเม็ด
หรือขัดมัน)
8442.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์
CTSH หรือ RVC40
8442.40 - สํวนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกลําว CTH หรือ RVC40
3เอ-104

ประเภท ประเภทยอย
8442.50
84.43

8443.11
8443.12

8443.13
8443.14
8443.15
8443.16
8443.17
8443.19
8443.31

8443.32
8443.39
8443.91

รายการ
ข๎างต๎น
- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทารอยพิมพ์แล๎ว
รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได๎เตรียมไว๎เพื่อ
การพิมพ์ (เชํน ทาให๎เรียบ ทาเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)
เครื่องพิมพ์ใชสําหรับการพิมพ์ โดยวิธีใชเพลต ลูกกลิ้ง
และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทํารอยพิมพ์แลว ตามประเภท
84.42 เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทําสําเนา และ
เครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว
- เครื่องพิมพ์ใช๎สาหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช๎เพลต ลูกกลิ้ง
และ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทารอยพิมพ์แล๎ว ตามประเภท
84.42
- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อนกระดาษเป็นม๎วน
- - เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบออฟเซ็ ต ที่ ป้ อ นกระดาษเป็ น แผํ น
ชนิดที่ใช๎ในสานักงาน (ใช๎แผํนกระดาษในสภาพที่คลี่ออก
แล๎วมีความยาวด๎านหนึ่งไมํเกิน 22 เซนติเมตร และอีก
ด๎านหนึ่งไมํเกิน 36 เซนติเมตร)
- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอื่นๆ
- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไมํรวมถึงแบบเฟลกโซ
กราฟิก ที่ป้อนกระดาษเป็นม๎วน
- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไมํรวมถึงแบบเฟลกโซ
กราฟิก นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม๎วน
- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก
- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย
- - อื่นๆ
- เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท า ส า เ น า แ ล ะ
เครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไมํก็ตาม
- - เครื่ อ งจั ก รซึ่ ง ท าหน๎ า ที่ ไ ด๎ ตั้ ง แตํ 2 หน๎ า ที่ ขึ้ น ไป
เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทาสาเนา หรือการสํงโทรสารที่
สามารถตํอเข๎ากับเครื่องประมวลผลข๎อมูลอัตโนมัติหรือ
เครือขําย
- - อื่นๆ ที่สามารถตํอเข๎ากับเครื่องประมวลผลข๎อมูล
อัตโนมัติหรือเครือขําย
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องพิมพ์ใช๎
ส าหรั บ การพิ ม พ์
โดยวิ ธี ใ ช๎ เ พลต ลู ก กลิ้ ง และ
3เอ-105

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
84.44

8443.99
8444.00

84.45

84.46
84.47

84.48

8448.11
8448.19
8448.20

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทารอยพิมพ์แล๎วตามประเภท 84.42
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
เครื่องจักรสําหรับอัดรีด ดึง ทําใหเกิดผิวสัมผัส (เทกซ์ CTH หรือ RVC40
เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์
เครื่องจักรสําหรับเตรียมเสนใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตี CTH หรือ RVC40
เกลี ย วคู หรื อ เครื่ อ งตี เ กลี ย ว และเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ
สําหรับผลิตดายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทําเข็ดหรือกรอสิ่ง
ทอ (รวมถึงเครื่องกรอดายพุง) และเครื่องจักรสําหรับ
เตรี ย มด า ยสิ่ ง ทอเพื่ อ ใช กั บ เครื่ อ งจั ก รตามประเภท
84.46 หรือ 84.47
เครื่องทอผา
CTH หรือ RVC40
เครื่ องถักนิต เครื่ องสติตช์บอนดิ้ง และเครื่ องจัก ร CTH หรือ RVC40
สํา หรั บทํา ด า ยกิม พ์ ผา ทูลล์ ผา ลูก ไม ผ า ปัก ผา ที่ใ ช
ตกแต ง แถบถัก แบบเปี ย หรื อ ทํา ผ า ตาข า ย และ
เครื่องจักรสําหรับทําปุยแบบทัฟต์
เครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ น เครื่ อ งช ว ยสํ า หรั บ ใช ง านร ว มกั บ
เครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ
84.47 (เชน เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุด
อัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุง) สวนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวน
ใหญใชกับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท 84.44
84.45 84.46 หรือ 84.47 (เชน แกนปั่นดายและสปิน
เดิ ลฟลายเออร์ ผ า ติ ด ลวดสาง (คาร์ ดคลอททิ่ง ) หวี
แวนกดเสนใย กระสวยพุง ตะกอและกรอบตะกอ เข็ม
เครื่องถักผายืด)
- เครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ น เครื่ อ งชํ ว ยส าหรั บ ใช๎ ง านรํ ว มกั บ
เครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ
84.47
- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ด CTSH หรือ RVC40
รีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ
สาหรับใช๎รํวมกับเครื่องดอบบี้และ เครื่องแจ็กการ์ด
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม CTH หรือ RVC40
ประเภท 84.44 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องชํวยของ
เครื่องดังกลําว
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม
ประเภท 84.45 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องชํวยของ
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ประเภท ประเภทยอย
8448.31
8448.32
8448.33
8448.39
8448.42
8448.49

84.49

8448.51
8448.59
8449.00

84.50
8450.11
8450.12
8450.19
8450.20
8450.90
84.51

รายการ
เครื่องดังกลําว
- - ผ๎าติดลวดสาง
- - ของเครื่องจักรสาหรับเตรียมเส๎นใยสิ่งทอ นอกจากผ๎า
ติดลวดสาง
- - แกนปั่นด๎าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด๎าย และ
แหวนสํงด๎าย
- - อื่นๆ
- สํ ว นประกอบและอุ ปกรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ งทอผ๎ า
หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องชํวยของเครื่องทอผ๎า
- - ฟันหวีที่ใช๎กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม
ประเภท 84.47 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องชํวยของ
เครื่องดังกลําว
- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช๎ในการทาหํวงถัก
- - อื่นๆ
เครื่องจักรสําหรับผลิตหรือตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอ
เป็ น ผื น หรื อ เป็ น รู ป ทรง รวมถึ ง เครื่ อ งจัก รสํา หรั บ ทํ า
หมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทําหมวก
เครื่องซักผาชนิดที่ใชตามบานเรือนหรือใชใ นกิจการซัก
รีดรวมถึงเครื่องซักผาที่มีเครื่องทําใหแหง
- เครื่องจักรซึ่งจุผ๎าแห๎งไมํเกิน 10 กิโลกรัม
- - เครื่องจักรอัตโนมัติ
- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทาให๎แห๎งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรซึ่งจุผ๎าแห๎งเกิน 10 กิโลกรัม
- สํวนประกอบ
เครื่ องจั กร (นอกจากเครื่ องจักรตามประเภท 84.50)
สํา หรั บซักทํา ความสะอาด บิดหรื อเหวี่ยงเอาน้ํา ออก
ทําใหแหง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง) ฟอก
ยอม ตกแตง เคลือบหรืออาบซึมดายสิ่งทอ ผา หรือของ
ที่จัดทําแลว ทําดวยสิ่งทอ เครื่องจักรสําหรับทาเพสต์
ลงบนผาที่ใชเป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใชในการ
ผลิตสิ่งปูพื้น เชน พรมน้ํามัน รวมทั้งเครื่องจักรสําหรับ
มวน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) ที่ใชกับ
ผาสิ่งทอ
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8451.10 - เครื่องซักแห๎ง
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องทาให๎แห๎ง
8451.21 - - ซึ่งจุผ๎าแห๎งไมํเกิน 10 กิโลกรัม
CTSH หรือ RVC40
8451.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8451.30 - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ๎า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง)
CTSH หรือ RVC40
8451.40 - เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย๎อม
CTSH หรือ RVC40
8451.50 - เครื่องจักรสาหรับม๎วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ CTSH หรือ RVC40
ใช๎กับผ๎าสิ่งทอ
8451.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8451.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.52
เครื่ องจักรสําหรับเย็บนอกจากเครื่ องจักรเย็บหนังสือ
ตามประเภท 84.40 เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ที่
ออกแบบเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ใช กั บ เครื่ อ งจั ก รดั ง กล า ว
รวมทั้งเข็มจักร
8452.10 - เครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดที่ใช๎ตามบ๎านเรือน
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรสาหรับเย็บอื่นๆ
8452.21 - - แบบอัตโนมัติ
CTSH หรือ RVC40
8452.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8452.30 - เข็มจักร
CTSH หรือ RVC40
8452.90 - เฟอร์ นิ เ จอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรั บ เครื่ อ งจั ก ร CTH หรือ RVC40
สาหรับเย็บ และสํวนประกอบของของดังกลําว รวมทั้ง
สํวนประกอบอื่นๆ ของเครื่องจักรสาหรับเย็บ
84.53
เครื่องจักรสําหรับเตรียม ฟอก หรือตกแตงหนังดิบหรือ
หนังฟอก หรือสําหรับทําหรือซอมรองเทาหรือของอื่นๆ
ที่ทําดวยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักร
สําหรับเย็บ
8453.10 - เครื่องจักรสาหรับเตรียม ฟอก หรือตกแตํงหนังดิบหรือ CTSH หรือ RVC40
หนังฟอก
8453.20 - เครื่องจักรสาหรับทาหรือซํอมรองเท๎า
CTSH หรือ RVC40
8453.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8453.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.54
เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์ เ ตอร์ ) เบา (แลเดิ้ล ) แบบ
หลออินกอต และเครื่องหลอชนิดที่ใชในทางโลหกรรม
หรือในการหลอโลหะ
8454.10 - เตาแปรสภาพ
CTSH หรือ RVC40
8454.20 - แบบหลํออินกอตและเบ๎า
CTSH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8454.30 - เครื่องหลํอ
CTSH หรือ RVC40
8454.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.55
เครื่ อ งรี ด โลหะที่ ใ ช ลู ก กลิ้ ง และลู ก กลิ้ ง ของเครื่ อ ง
ดังกลาว
8455.10 - เครื่องรีดทํอ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องรีดอื่นๆ
8455.21 - - รีดร๎อนหรือทั้งรีดร๎อนและรีดเย็น
CTSH หรือ RVC40
8455.22 - - รีดเย็น
CTSH หรือ RVC40
8455.30 - ลูกกลิ้งสาหรับเครื่องรีด
CTSH หรือ RVC40
8455.90 - สํวนประกอบอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.56
เครื่องมือกลสําหรับใชงานกับวัตถุใดก็ตามโดยเอาเนื้อ CTH หรือ RVC40
วัตถุออกดวยกรรมวิธีใชลําแสงเลเซอร์หรือลําแสงอื่นๆ
หรือใชโฟตอนบีม อัลตราโซนิก อีเล็กโทรดิสชาร์ จ
เคมีไฟฟูา อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมา
อาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใชน้ําแรงดันสูง
84.57
เครื่องจักรแบบศูนย์รวม เครื่องจักรแบบโครงสรางเดี่ยว CTH ยกเว๎นมาจาก
(ฐานเดี่ยว) และเครื่ องจักรแบบหลายฐาน สําหรับใช ประเภทยํอย 8537.10
ตกแตงโลหะ
หรือ RVC40
84.58
เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์ นิงเซนเตอร์) สําหรับเอา
เนื้อโลหะออก
- เครื่องกลึงในแนวระนาบ
8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8458.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- เครื่องกลึงอื่นๆ
8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8458.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
84.59
เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวย์ไทปยูนิตเฮด)
สําหรับเจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียวนอกหรือเกลียวใน
โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์
นิงเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58
8459.10 - เครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
8459.21
8459.29

รายการ
- เครื่องเจาะอื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข

8459.31

- - อื่นๆ
- เครื่องคว๎านและเซาะอื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข

8459.39
8459.40

- - อื่นๆ
- เครื่องคว๎านอื่นๆ

8459.51

- เครื่องเซาะแบบนีไทป์
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข

8459.59
8459.61

- - อื่นๆ
- เครื่องเซาะอื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข

8459.69
8459.70

- - อื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับทาเกลียวนอกหรือทาเกลียวในอื่นๆ

8460.11

เครื่องมือกลสําหรับเกลาตะเข็บ ทําใหคม เจียระไน ลับ
ขัด ขัดมัน หรือตกแตงอยางอื่น ใชกับโลหะหรือเซอร์
เมต โดยการใชหินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สําหรับขัด
มัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟืองหรือ
ตกแตงเฟืองตามประเภท 84.61
- เครื่ องเจียระไนผิ ว ให๎ เรียบ ซึ่งการตั้งตาแหนํงในแนว
แกนใดก็ตาม สามารถทาให๎มีความแมํนอยํางน๎อย 0.01
มิลลิเมตร
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข

84.60
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40

CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8460.19 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- เครื่องเจียระไนอื่นๆ ซึ่งการตั้งตาแหนํงในแนวแกนใดก็
ตาม สามารถทาให๎มีความแมํนอยํางน๎อย 0.01 มิลลิเมตร
8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8460.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- เครื่องทาให๎คม (เครื่องเจียระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)
8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8460.39 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
8460.40 - เครื่องลับหรือเครื่องขัด
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8460.90 - อื่นๆ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
84.61
เครื่องมือกลที่ไมไ ดร ะบุหรือรวมไวใ นที่อื่น สํา หรับไส CTH ยกเว๎นมาจาก
ขึ้นรูป ทํารอง แตงรู กัดเฟือง เจียระไนเฟืองหรือตกแตง ประเภทยํอย 8537.10
เฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทํางานโดยเอา
หรือ RVC40
เนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก
84.62
เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สําหรับใชงานกับโลหะ
โดยการตี ทุบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่อง
อัด) สําหรับใชงานกับโลหะโดยการดัดโคง พับ ดัดตรง
ทําใหแบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรูหรือบาก รวมทั้ง
เครื่องอัดสําหรับใชงานกั บโลหะ หรื อโลหะคาร์ ไบด์ที่
ไมไดระบุไวขางตน
8462.10 - เครื่ องตีห รือเครื่อ งตอกแบบ (รวมถึ งเครื่องอัด) และ CTH ยกเว๎นมาจาก
เครื่องทุบ
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
- เครื่องดัดโค๎ง พับ ดัดตรง หรือทาให๎แบน (รวมถึงเครื่อง
อัด)
8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
8462.29 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
8462.31
8462.39
8462.41
8462.49
8462.91
8462.99
84.63
84.64
84.65

84.66

84.67

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- เครื่ อ งตั ด เฉื อ น (เชี ย ริ่ ง แมชี น ) (รวมถึ ง เครื่ อ งอั ด )
นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- เครื่องตอกรูหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึง
เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
- - เครื่องอัดไฮดรอลิก
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8537.10
หรือ RVC40
เครื่องมือกลอื่นๆ สําหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์เมต CTH หรือ RVC40
โดยไมเอาเนื้อวัตถุออก
เครื่องมือกลสําหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต CTH หรือ RVC40
แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจําพวกแรที่คลายกัน หรือ
สําหรับใชในงานแปรรูปเย็นของแกว
เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสําหรับตอกตะปู ตอก CTH หรือ RVC40
ลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอยางอื่น) สําหรับใช
ในงานแปรรูปไม ไมก฿อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง
หรือวัตถุแข็งที่คลายกัน
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสําหรั บใช CTH หรือ RVC40
เฉพาะหรื อ ส ว นใหญ ใ ช กั บ เครื่ อ งจั ก รตามประเภท
84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับ
เครื่องมือ หัวจับดายชนิดเปิดไดเอง ดิไวดิงก์เฮด และ
อุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใชกับเครื่องมือกล รวมทั้งหัว
จับเครื่องมือสําหรับเครื่องมือซึ่งใชงานดวยมือชนิดใดก็
ตาม
เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก
หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใชไฟฟูาหรือที่ไมใชไฟฟูาอยูในตัว
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ประเภท ประเภทยอย
8467.11
8467.19
8467.21
8467.22
8467.29
8467.81
8467.89
8467.91
8467.92
8467.99
84.68

84.69
84.70

84.71

84.72

8468.10
8468.20
8468.80
8468.90
8469.00

รายการ
- แบบนิวเมติก
- - ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารี่เพอร์คัสชัน)
- - อื่นๆ
- แบบมีมอเตอร์ที่ใช๎ไฟฟ้าอยูํในตัว
- - เครื่องเจาะทุกชนิด
- - เลื่อย
- - อื่นๆ
- เครื่องมืออื่นๆ
- - เลื่อยแบบโซํ
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบ
- - ของเลื่อยแบบโซํ
- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก
- - อื่นๆ
เครื่ องจั กรและเครื่ องอุ ปกรณ์ สํา หรั บบัด กรี เปุา แล น
หรื อเชื่ อมจะใชตัดไดดวยหรื อไม ก็ตาม นอกจากของ
ตามประเภท 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช
สําหรับการอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช
ก฿าซ
- เครื่องเป่าแลํนที่ใช๎มือถือ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช๎ก๏าซ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- สํวนประกอบ
เครื่องพิมพ์ดีดนอกจากเครื่องพิมพ์ตามประเภท 84.43
รวมทั้งเครื่องประมวลคํา
เครื่องคํานวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงขอมูล
พรอมทําหนาที่คํานวณขนาดกระเปา รวมทั้งเครื่องทํา
บัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจายตั๋วและ
เครื่ องจั กรที่ค ลายกัน ที่มีอุปกรณ์ การคํานวณรวมอยู
ดวย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ของ
เครื่องดังกลาว รวมทั้งเครื่องอานขอมูลระบบแมเหล็ก
หรือแสง เครื่องจักรถายทอดขอมูลใหเป็นรหัสลงบนสื่อ
บั น ทึ ก ข อ มู ล และเครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ ประมวลข อ มู ล
ดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
เครื่ อ งจั ก รสํ า นั ก งานอื่ น ๆ (เช น เครื่ อ งเฮกโตกราฟ
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

CTH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย

84.73

84.74

8474.10
8474.20
8474.31
8474.32
8474.39
8474.80
8474.90
84.75

8475.10

8475.21
8475.29
8475.90

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เครื่ อ งอั ด สํ า เนาชนิ ด ใช ก ระดาษไข เครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ อ ยู
เครื่องจายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับ
หรือหอเหรี ยญ เครื่องเหลาดิน สอ เครื่องปรุ รู หรื อ
เครื่องเย็บกระดาษ)
สวนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม CTH หรือ RVC40
กระเปาบรรจุและที่คลายกัน) ที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะ
หรือสวนใหญใชกับเครื่องจักรตามประเภท 84.69 ถึง
84.72
เครื่องจักรสําหรับคัด รอน แยก ลาง ยอย บด ผสมหรือ
นวดดิน หิน สินแรหรือสารจําพวกแรอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสําหรับ
ทําใหเป็นกอน ใหเป็นรูปทรงหรือหลอแบบ แรเชื้อเพลิง
แข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจําพวก
ปลาสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์จําพวกแร อื่นๆ ที่มีลักษณะ
เป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสําหรับทําแบบหลอ
จากทราย
- เครื่องคัด รํอน แยกหรือล๎าง
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องยํอยหรือเครื่องบด
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด
- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องจักรสาหรับผสมสารจาพวกแรํกับบิทูเมน
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่ องจั กรสําหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว
หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแกว ซึ่งใชในทางไฟฟูา
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสําหรับผลิต
หรือใชในงานแปรรูปรอนของแกวหรือเครื่องแกว
- เครื่องจักรสาหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ ว CTSH หรือ RVC40
หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก๎ว ซึ่งใช๎ในทางไฟฟ้า
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่ องจั กรส าหรับผลิ ตหรื อใช๎ในงานแปรรูปร๎อนของ
แก๎วหรือ เครื่องแก๎ว
- - เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ ท าเส๎ น ใยน าแสง และขึ้ น รู ป CTSH หรือ RVC40
เส๎นใยนาแสง
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
84.76
เครื่ อ งขายอั ต โนมั ติ (เช น เครื่ อ งขายไปรษณี ย ากร
เครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) รวมถึง
เครื่องแลกเงินตรา
- เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
8476.21 - - ที่มีอุปกรณ์ทาความร๎อนหรือความเย็นประกอบรํวม CTSH หรือ RVC40
อยูํด๎วย
8476.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรอื่นๆ
8476.81 - - ที่มีอุปกรณ์ทาความร๎อนหรือความเย็นประกอบรํวม CTSH หรือ RVC40
อยูํด๎วย
8476.89 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8476.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.77
เครื่ องจั กรสํา หรั บใชใ นงานแปรรู ปยางหรื อพลาสติ ก
หรือสําหรับทําผลิตภัณฑ์จากวัตถุดังกลาว ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
8477.10 - เครื่องหลํอแบบชนิดใช๎หัวฉีด
CTSH หรือ RVC40
8477.20 - เครื่องอัดรีด
CTSH หรือ RVC40
8477.30 - เครื่องหลํอแบบชนิดเป่าพํน
CTSH หรือ RVC40
8477.40 - เครื่ องหลํ อแบบชนิดสุ ญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ CTSH หรือ RVC40
สาหรับขึ้นรูปโดยใช๎ความร๎อน
- เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับหลํอแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น
8477.51 - - สาหรับหลํอแบบหรือหลํอดอกใหมํของยางนอกชนิด CTSH หรือ RVC40
อัดลม หรือสาหรับหลํอแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดย
วิธีอื่น
8477.59 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8477.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8477.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.78
เครื่องจักรสําหรับเตรียมหรือจัดทํายาสูบ ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
8478.10 - เครื่องจักร
CTSH หรือ RVC40
8478.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
84.79
เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งใช ก ลที่มี ห น า ที่ก ารทํ า งานเป็ น
เอกเทศ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
8479.10 - เครื่ อ งจั ก รส าหรั บงานโยธา งานกํอ สร๎ าง หรือ งานที่ CTSH หรือ RVC40
คล๎ายกัน
8479.20 - เครื่องจักรสาหรับสกัดหรือปรุงแตํงไขมันหรือน้ามันที่ได๎ CTSH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
8479.30
8479.40
8479.50
8479.60
8479.71
8479.79
8479.81
8479.82
8479.89
8479.90
84.80

84.81

8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90
84.82
8482.10
8482.20

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ามันชนิดระเหยยากที่ได๎จากพืช
- เครื่องอัดสาหรับใช๎ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟ CTSH หรือ RVC40
เบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทาด๎วยไม๎หรือวัตถุจาพวกลิกนินอื่นๆ
และเครื่องจักรอื่นๆ สาหรับใช๎ในงานไม๎หรือไม๎ก๏อก
- เครื่องทาเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล
CTSH หรือ RVC40
- หุํนยนต์ที่ใช๎ในอุตสาหกรรม ที่ไมํได๎ระบุหรือรวมไว๎ในที่ CTSH หรือ RVC40
อื่น
- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเร CTSH หรือ RVC40
ทีฟแอร์คูลเลอร์)
- สะพานขึ้น-ลง สาหรับผู๎โดยสาร
- - ชนิดที่ใช๎ในทําอากาศยาน
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรและเครื่องใช๎กลอื่นๆ
- - สาหรับใช๎ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องผสม นวด ยํอย บด รํอน ทาให๎เป็นเนื้อเดียวกัน CTSH หรือ RVC40
อิมัลซิฟาย หรือกวน
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
หีบแบบหลอสําหรับใชในงานหลอโลหะ ฐานแบบหลอ CTH หรือ RVC40
หุน แบบหลอ รวมทั้ งแบบหลอสํ า หรั บ ใชกับ โลหะ
(นอกจากแบบหลออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แกว วัตถุ
จําพวกแร ยาง หรือพลาสติก
แทป ก฿อก วาล์ว และเครื่องใชที่คลายกัน สําหรับใชกับ
หลอดหรือทอ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แวต หรือใชกับ
ของที่คลายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่
ควบคุมโดยอุณหภูมิ
- วาล์วลดความดัน
CTSH หรือ RVC40
- วาล์วสาหรับใช๎ในระบบสํงกาลังแบบโอลิไฮดรอลิกหรือ CTSH หรือ RVC40
นิวเมติก
- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)
CTSH หรือ RVC40
- วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องใช๎อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
- บอลล์แบริ่ง
CTSH หรือ RVC40
- โรลเลอร์ แบริ่ งรูป เรียว รวมถึงชุด ที่ประกอบด๎ว ยโรล CTSH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
8482.30
8482.40
8482.50
8482.80
8482.91
8482.99
84.83

8483.10
8483.20
8483.30
8483.40

8483.50
8483.60
8483.90
84.84

84.86

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เลอร์ รูปกรวย และรูปเรียว
- โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกลม
CTSH หรือ RVC40
- โรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม
CTSH หรือ RVC40
- โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอกอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ รวมถึงแบริ่งที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยูํ CTSH หรือ RVC40
ด๎วยกัน
- สํวนประกอบ
- - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์
CTH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
เพลาส ง กํ า ลั ง (รวมถึ ง เพลาลู ก เบี้ ย ว และเพลาข อ
เหวี่ยง) และขอเหวี่ยง ตุ฿กตาและเพลนชาฟต์แบริ่ง
เกียร์ และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรู หรื อโรลเลอร์ สกรู
กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์
คคอนเวอร์เตอร์ ลอตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์
บล็อก คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงขอตอยูนิเวอร์
แซล)
- เพลาสํงกาลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข๎อเหวี่ยง) CTSH หรือ RVC40
และข๎อเหวี่ยง
- ตุ๏กตาที่มีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่งประกอบรํวมอยูํ CTSH หรือ RVC40
ด๎วย
- ตุ๏กตาที่ไมํมีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่งประกอบรํวม CTSH หรือ RVC40
อยูํด๎วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบริ่ง
- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล๎อเฟือง ล๎อเฟืองขับโซํ CTSH หรือ RVC40
และ สํวนอื่นๆ ของระบบสํงกาลังที่แยกนาเข๎ามา บอลล์
สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยน
ความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์
- ล๎อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล๏อก
CTSH หรือ RVC40
- คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข๎อตํอยูนิเวอร์แซล)
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ รวมทั้งล๎อเฟือง ล๎อเฟืองขับโซํ และ สํวน CTH หรือ RVC40
อื่นๆ ของระบบสํงกาลังที่แยกนาเข๎ามา
ปะเก็นและแผนกันรั่ วที่คลายกัน ทํา ดวยแผนโลหะ CTH หรือ RVC40
ประกอบรวมกับวัตถุอื่นหรือทําดวยโลหะตั้งแตสองชั้น
ขึ้นไป ปะเก็นและแผนกันรั่วที่คลายกัน ทําดวยวัตถุตาง
ชนิด ที่จัดทําขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยูในถุง ซองหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่คลายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใชเฉพาะหรือสวน
ใหญใชสําหรับการผลิตแทงบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนํา
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ประเภท ประเภทยอย

8486.10
8486.20
8486.30
8486.40
8486.90
84.87

ตอนที่ 85

85.01
85.02
85.03

8503.00

85.04
8504.10
8504.21

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
อุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว นํ า วงจรรวมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
จอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่
ระบุไวในหมายเหตุ ขอ 9 ค. ของตอนนี้ รวมทั้ง
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับการผลิตแทํงบูลส์ CTSH หรือ RVC40
หรือเวเฟอร์
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่ง CTSH หรือ RVC40
ตัวนาหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การผลิ ต CTSH หรือ RVC40
จอแสดงผลแบบแบน
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว๎ในหมายเหตุ ข๎อ CTSH หรือ RVC40
9 ค. ของตอนนี้
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
ส ว นประกอบของเครื่ อ งจั ก ร ที่ ไ ม มี ขั้ ว ต อ ไฟฟู า CTH หรือ RVC40
ฉนวนไฟฟูา ขดลวดไฟฟูา ขั้วสัมผัสไฟฟูา หรือของ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟูา ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ในตอนนี้
เครื่องจักรไฟฟูา เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา และสวนประกอบ
ของเครื่ องดังกลา ว เครื่ องบันทึกเสียงและเครื่องถอด
เสียง เครื่ องบัน ทึกและเครื่ องถอดภาพและเสีย งทาง
โทรทัศน์ รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องดังกลาว
มอเตอร์ไฟฟูาและเครื่องกําเนิดไฟฟูา (ไมรวมถึงชุด CTH หรือ RVC40
เครื่องกําเนิดไฟฟูา)
ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟูา และเครื่องเปลี่ยนไฟฟูาชนิดหมุน CTH หรือ RVC40
(โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใช CTH หรือ RVC40
กับเครื่องจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02
หมอแปลงไฟฟูา เครื่องเปลี่ยนไฟฟูาชนิดอยูคงที่ (สแต
ติกคอนเวอร์เตอร์) (เชน เครื่องกลับกระแสไฟฟูา) และ
ตัวเหนี่ยวนํา
- บัลลาสต์ สาหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ
CTSH หรือ RVC40
- หม๎อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว
- - ขนาดกาลังจํายไมํเกิน 650 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.22
หรือ 8504.23
หรือ RVC40
3เอ-118

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8504.22 - - ขนาดกาลังจํายเกิน 650 เควีเอ แตํไมํเกิน 10,000 เค CTSH ยกเว๎นมาจาก
วีเอ
ประเภทยํอย 8504.21
หรือ 8504.23
หรือ RVC40
8504.23 - - ขนาดกาลังจํายเกิน 10,000 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.21
หรือ 8504.22
หรือ RVC40
- หม๎อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ
8504.31 - - ขนาดกาลังจํายไมํเกิน 1 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.32
ถึง 8504.34
หรือ RVC40
8504.32 - - ขนาดกาลังจํายเกิน 1 เควีเอ แตํไมํเกิน 16 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.31
8504.33 หรือ
8504.34 หรือ RVC40
8504.33 - - ขนาดกาลังจํายเกิน 16 เควีเอ แตํไมํเกิน 500 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.31
8504.32 หรือ
8504.34 หรือ RVC40
8504.34 - - ขนาดกาลังจํายเกิน 500 เควีเอ
CTSH ยกเว๎นมาจาก
ประเภทยํอย 8504.31
ถึง 8504.33 หรือ
RVC40
8504.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยูํคงที่
CTSH หรือ RVC40
8504.50 - ตัวเหนี่ยวนาอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8504.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.05
แมเหล็กไฟฟูา แมเหล็กถาวร และของที่เจตนาใหเป็น
แมเหล็กถาวรหลังจากผานการทําใหเป็นแมเหล็ก หัว
จั บ แคลมป และอุป กรณ์ จั บยึ ดที่ ค ล า ยกัน ที่ เ ป็ น
แมเหล็กไฟฟูาหรือแมเหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และ
เบรก ที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา หัวยกที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา
- แมํ เหล็ กถาวรและของที่ เ จตนาให๎ เ ป็น แมํเ หล็ ก ถาวร
หลังจากผํานการทาให๎เป็นแมํเหล็ก
8505.11 - - ทาด๎วยโลหะ
CTSH หรือ RVC40
8505.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
3เอ-119

ประเภท ประเภทยอย
8505.20
8505.90
85.06
8506.10
8506.30
8506.40
8506.50
8506.60
8506.80
8506.90
85.07
8507.10
8507.20
8507.30
8507.40
8507.50
8507.60
8507.80
8507.90
85.08
8508.11
8508.19
8508.60
8508.70
85.09
8509.40
8509.80
8509.90
85.10

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแมํเหล็กไฟฟ้า
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ รวมถึงสํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
- แมงกานีสไดออกไซด์
CTSH หรือ RVC40
- ปรอทออกไซด์
CTSH หรือ RVC40
- เงินออกไซด์
CTSH หรือ RVC40
- ลิเทียม
CTSH หรือ RVC40
- อากาศ-สังกะสี
CTSH หรือ RVC40
- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
หมอสะสมไฟฟูา รวมถึงแผนกั้นของของดังกลาว จะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็
ตาม
- เลดแอซิด ชนิดที่ใช๎สาหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ CTH หรือ RVC40
- หม๎อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- นิกเกิลแคดเมียม
CTSH หรือ RVC40
- นิกเกิลเหล็ก
CTSH หรือ RVC40
- นิกเกิลเมทัลไฮไดร์
CTSH หรือ RVC40
- ลิเทียมไอออน
CTSH หรือ RVC40
- หม๎อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องดูดฝุุน
- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว
- - ที่มีกาลังไมํเกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่น CTSH หรือ RVC40
สาหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไมํเกิน 20 ลิตร
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องใชกลไฟฟูาสําหรับใชตามบานเรือน ที่มีมอเตอร์
ไฟฟูาในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุุนตามประเภท 85.08
- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้าผัก CTSH หรือ RVC40
หรือน้าผลไม๎
- เครื่องใช๎อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยน และเครื่องขจัดขน ที่มี
มอเตอร์ไฟฟูาในตัว
3เอ-120

ประเภท ประเภทยอย
8510.10
8510.20
8510.30
8510.90
85.11

8511.10
8511.20
8511.30
8511.40
8511.50
8511.80
8511.90
85.12

8512.10
8512.20
8512.30
8512.40
8512.90
85.13

8513.10

รายการ
- เครื่องโกนหนวด
- ปัตตาเลี่ยน
- เครื่องขจัดขน
- สํวนประกอบ
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า สํ า หรั บ จุ ด ระเบิ ด หรื อ สตาร์ ต
เครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดดวยประกาย
ไฟหรือดวยการอัด (เชน แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโต
ไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์
มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟูา (เชน ไดนาโม
เครื่องกําเนิดไฟฟูากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช
รวมกับเครื่องยนต์ดังกลาว
- หัวเทียน
- แมกนี โ ตจุ ดระเบิ ด แมกนี โ ตไดนาโม รวมทั้ งแมกนี ติ
กฟลายวีล
- จานจํายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด
- สตาร์ ต เตอร์ ม อเตอร์ แ ละที่ เ ป็ น ทั้ ง สตาร์ ต เตอร์ แ ละ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้าอื่นๆ
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- สํวนประกอบ
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า สํ า หรั บ ให แ สงสว า งหรื อ ให
สัญญาณ (ไมรวมถึงของตามประเภท 85.39) เครื่องปัด
น้ําฝน เครื่องละลายน้ําแข็ง และเครื่องกําจัดฝูา ชนิดที่
ใชกับรถจักรยานหรือยานยนต์
- เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ให๎ แสงสวํา งหรือ ให๎ สั ญ ญาณที่
มองเห็นได๎ชนิดที่ใช๎กับรถจักรยานสองล๎อ
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับให๎แสงสวํางหรือให๎สัญญาณ
ที่มองเห็นได๎
- เครื่องอุปกรณ์สาหรับให๎สัญญาณเสียง
- เครื่องปัดน้าฝน เครื่องละลายน้าแข็ง และเครื่องกาจัด
ฝ้า
- สํวนประกอบ
โคมไฟฟูาชนิดมือถือ ที่ออกแบบใหทํางานโดยใชแหลง
พลังงานในตัว (เชน แบตเตอรี่แหง หมอสะสมไฟฟูา
แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สําหรับใหแสงสวาง
ตามประเภท 85.12
- โคม
3เอ-121

เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8513.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.14
เตาเผาไฟฟูาและเตาอบไฟฟูาที่ใชในอุตสาหกรรมหรือ
ตามหองปฏิบัติการ (รวมถึงของเหลานั้นที่ทํางานโดย
การเหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้ง
เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมหรือตาม
หองปฏิบัติการ สําหรับใหความรอนกับวัตถุโดยการ
เหนี่ยวนําหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก
8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบท าความร๎ อ นโดยใช๎ ค วาม CTSH หรือ RVC40
ต๎านทาน
8514.20 - เตาเผาและเตาอบที่ทางานโดยการเหนี่ยวนาหรือโดย CTSH หรือ RVC40
การสูญเสียไดอิเล็กทริก
8514.30 - เตาเผาและเตาอบอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8514.40 - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับให๎ความร๎อนกับวัตถุโดยการ CTSH หรือ RVC40
เหนี่ยวนา หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก
8514.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.15
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สําหรับบัดกรี เปุาแลนหรือ
เชื่ อ มโดยใช ไ ฟฟู า (รวมถึ ง ใช ก฿ า ซที่ ทํ า ให ร อ นด ว ย
ไฟฟูา) ใชแสงเลเซอร์หรือลําแสงอื่นๆ โฟตอนบีม อัลต
ราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใชแมกนีติกพัลส์หรือพลาสมา
อาร์ ก ไม ว า จะใชตั ด ไดด ว ยหรื อ ไม ก็ต าม รวมทั้ ง
เครื่องจักรไฟฟูาและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาสําหรับใชใน
งานพนรอนโลหะหรือเซอร์เมต
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับเป่าแลํนหรือบัดกรี
8515.11 - - หัวแร๎งบัดกรีและปืนบัดกรี
CTSH หรือ RVC40
8515.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับเชื่อมโลหะแบบใช๎
ความต๎านทาน
8515.21 - - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
CTSH หรือ RVC40
8515.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่ องจั กรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับเชื่อมโลหะแบบ
อาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)
8515.31 - - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
CTSH หรือ RVC40
8515.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8515.80 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8515.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.16
เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟูาแบบทําน้ํารอนชั่วขณะที่ใช
หรือแบบทําน้ํารอนเก็บสะสม และเครื่องทําความรอน
3เอ-122

ประเภท ประเภทยอย

8516.10

8516.21
8516.29
8516.31
8516.32
8516.33
8516.40
8516.50
8516.60
8516.71
8516.72
8516.79
8516.80
8516.90
85.17

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ดวยไฟฟูาแบบจุม เครื่องอุปกรณ์ทําความรอนดวย
ไฟฟูาใหแกบรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทํา
ความร อนดวยไฟฟูา ใหแ ก ดิน เครื่ อ งอุป กรณ์ แ ตงผม
(เชน เครื่องเปุาผม เครื่องมวนผม เครื่องทําใหคีมมวน
ผมรอน) และเครื่องอุปกรณ์เปุามือใหแหง ที่ใหความ
รอนดวยไฟฟูา เตารีดไฟฟูา เครื่องใชอื่นๆ ที่ใหความ
ร อนด ว ยไฟฟูา ชนิดที่ใ ชตามบ า นเรื อน รวมทั้งตั ว
ตานทานสําหรับทําความรอนดวยไฟฟูา นอกจากของ
ตามประเภท 85.45
- เครื่องทาน้าร๎อนด๎วยไฟฟ้าแบบทาน้าร๎อนชั่วขณะที่ใช๎ CTSH หรือ RVC40
หรือแบบทาน้าร๎อนเก็บสะสม และเครื่องทาความร๎อน
ด๎วยไฟฟ้าแบบจุํม
- เครื่องอุปกรณ์ทาความร๎อนด๎วยไฟฟ้าให๎แกํบรรยากาศ
รอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทาความร๎อนด๎วยไฟฟ้าให๎แกํดิน
- - เครื่องกระจายความร๎อนแบบจํายความร๎อนจากแหลํง CTSH หรือ RVC40
สะสม
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องอุปกรณ์แตํงผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให๎แห๎งที่
ให๎ความร๎อนด๎วยไฟฟ้า
- - เครื่องเป่าผม
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องอุปกรณ์แตํงผมอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให๎แห๎ง
CTSH หรือ RVC40
- เตารีดไฟฟ้า
CTSH หรือ RVC40
- เตาอบไมโครเวฟ
CTSH หรือ RVC40
- เตาอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม๎อหุงต๎มในตัว แผํนสาหรับ CTSH หรือ RVC40
หุงต๎ม บอยลิงริง เตายําง และเตาอบยําง
- เครื่องใช๎อื่นๆ ที่ให๎ความร๎อนด๎วยไฟฟ้า
- - เครื่องต๎มกาแฟหรือชา
CTSH หรือ RVC40
- - เครื่องปิ้งขนมปัง
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ตัวต๎านทานสาหรับทาความร๎อนด๎วยไฟฟ้า
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สําหรับเครือขาย
เซลลูลาร์ หรื อสํา หรั บเครื อขา ยไร สายอื่น ๆ เครื่ อง
อุปกรณ์อื่นๆ สําหรับการสงหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ขอมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารใน
ระบบเครือขายทางสายหรือไร สาย (เชน เครือขา ย
3เอ-123

ประเภท ประเภทยอย

8517.11
8517.12
8517.18

8517.61
8517.62
8517.69
8517.70
85.18

8518.10
8518.21
8518.22
8518.29
8518.30
8518.40

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
เฉพาะกลุม หรื อเครื อขายบริ เ วณกวา ง) นอกจาก
เครื่องสงหรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25
85.27 หรือ 85.28
- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือขําย
เซลลูลาร์หรือสาหรับเครือขํายไร๎สายอื่นๆ
- - เครื่ อ งโทรศั พ ท์ แ บบใช๎ ส ายพร๎ อ มด๎ ว ยปากพู ด หู ฟั ง CTSH หรือ RVC40
(แฮนด์เซต) ไร๎สาย
- - เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือขํายเซลลูลาร์ หรือสาหรับ CTSH หรือ RVC40
เครือขํายไร๎สายอื่นๆ
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับการสํงหรือการรับเสียง ภาพ
หรือข๎อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
ในระบบเครือขํายทางสายหรือไร๎สาย (เชํน เครือขําย
เฉพาะกลุํมหรือเครือขํายบริเวณกว๎าง)
- - สถานีฐาน
- - เครื่องจักรสาหรับการรับ การเปลี่ยน และการสํง หรือ
การสร๎างเสียง ภาพ หรือข๎อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดตํอ
สัญญาณและจัดเส๎นทาง
- - อื่นๆ
- สํวนประกอบ
ไมโครโฟนและขาตั้ งไมโครโฟน ลํา โพงจะติด ตั้งในตู
ลําโพงหรือไมก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิด
เสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไมก็ตาม และ
ชุดที่ประกอบดวยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลําโพงตั้งแต
หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟูาในชวงความถี่
สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงดวยไฟฟูา
- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน
- ลาโพงจะติดตั้งในตู๎ลาโพงหรือไมํก็ตาม
- - ลาโพงเดี่ยวติดตั้งในตู๎ลาโพง
- - ลาโพงหลายตัวติดตั้งในตู๎ลาโพงเดียวกัน
- - อื่นๆ
- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวม
กับ ไมโครโฟนหรือ ไมํ ก็ ตาม และชุ ดที่ ป ระกอบด๎ ว ย
ไมโครโฟนหนึ่งตัวและลาโพงตั้งแตํหนึ่งตัวขึ้นไป
- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในชํวงความถี่สัญญาณเสียง
3เอ-124

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8518.50 - ชุดเครื่องขยายเสียงด๎วยไฟฟ้า
CTSH หรือ RVC40
8518.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.19
เครื่ องอุ ปกรณ์ สํา หรั บ บัน ทึ กเสี ยงหรื อเครื่ อ งอุป กรณ์ CTH หรือ RVC40
สําหรับถอดเสียง
85.21
เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบ CTH หรือ RVC40
รวมอยูดวยหรือไมก็ตาม
85.22
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสําหรั บใช CTH หรือ RVC40
เฉพาะหรือสวนใหญใชกับของตามประเภท 85.19 หรือ
85.21
85.23
จานบันทึก เทป อุปกรณ์หนวยเก็บความจําแบบไมลบ CTH หรือ RVC40
เลือนชนิดโซลิด -สเตท “สมาร์ทการ์ด ”
สื่ออื่นๆ
สําหรับการบัน ทึกเสียงหรื อปรากฏการณ์ อื่น ๆ บันทึก
แลวหรื อยั งไมไ ดบั น ทึกก็ตาม รวมถึงแมแ บบและ
ต น แบบสํ า หรั บ การผลิ ต จานบั น ทึ ก แต ไ ม ร วมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37
85.25
เครื่องสงสําหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะ CTH หรือ RVC40
มีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบ
รวมอยูดวยหรือไมก็ตาม รวมทั้งกลองถายโทรทัศน์
กลองถายบันทึกภาพดิจิทัล และกลองถายบันทึกวิดีโอ
85.26
เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุชวยการเดินเรือหรือเดินอากาศ CTH หรือ RVC40
และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
85.27
เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกัน CTH หรือ RVC40
จะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู
ดวยหรือไมก็ตาม
85.28
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไมมีเครื่อง CTH หรือ RVC40
อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ป ระกอบร ว มอยู ด ว ย
รวมทั้ ง เครื่ อ งรั บ สํ า หรั บ โทรทั ศ น์ จ ะมี เ ครื่ อ งรั บ
วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบ
รวมอยูดวยหรือไมก็ตาม
85.29
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใช CTH หรือ RVC40
กับของตามประเภท 85.25 ถึง 85.28
85.30
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า สํ า หรั บ ให สั ญ ญาณ ให ค วาม
ปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สําหรับ ใชกับทาง
รถไฟ ทางรถราง ถนน แมน้ําลําคลอง สถานที่จอดรถ
ท า เรื อ หรื อ สนามบิ น (นอกจากของตามประเภท
86.08)
3เอ-125

ประเภท ประเภทยอย
8530.10
8530.80
8530.90
85.31

8531.10
8531.20
8531.80
8531.90
85.32
8532.10

8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25
8532.29
8532.30
8532.90
85.33
8533.10
8533.21
8533.29

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
- เครื่องอุปกรณ์สาหรับใช๎กับทางรถไฟหรือทางรถราง
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า สํา หรั บ ให สั ญ ญาณเสี ย งหรื อ ให
สัญญาณที่เห็นได (เชน กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ
เครื่องสัญญาณแจงโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของ
ตามประเภท 85.12 หรือ 85.30
- เครื่องสัญญาณแจ๎งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่อง CTSH หรือ RVC40
อุปกรณ์ที่คล๎ายกัน
- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทาด๎วยผลึกเหลว (แอลซีดี) CTSH หรือ RVC40
หรือมีไดโอดเปลํงแสง (แอลอีดี) ประกอบรํวมอยูํด๎วย
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
ตั ว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟู า ชนิ ด ค า คงที่ เปลี่ ย นค า ได หรื อ
ปรับตั้งคาได (พรีเซต)
- ตัวเก็บประจุชนิดคําคงที่ซึ่งออกแบบสาหรับใช๎กับวงจร CTSH หรือ RVC40
50/60 เฮิร์ตช์ และมีขนาดกาลังจํายรีแอกทีฟไมํน๎อยกวํา
0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)
- ตัวเก็บประจุชนิดคําคงที่อื่นๆ
- - แทนทาลัม
CTSH หรือ RVC40
- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก
CTSH หรือ RVC40
- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว
CTSH หรือ RVC40
- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น
CTSH หรือ RVC40
- - ไดอิเล็กทริกทีท่ าด๎วยกระดาษหรือพลาสติก
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนคําได๎หรือปรับตั้งคําได๎ (พรีเซต) CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
ตั ว ต า นทานไฟฟูา (รวมถึ งรี โ อสแตตและโพเทนชิโ อ
มิเตอร์) นอกจากตัวตานทานสําหรับทําความรอน
- ตัวต๎านทานคาร์บอนชนิดคําคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือ CTSH หรือ RVC40
แบบฟิล์ม
- ตัวต๎านทานชนิดคําคงที่อื่นๆ
- - ใช๎กับขนาดกาลังจํายไมํเกิน 20 วัตต์
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ตัวต๎านทานชนิดเปลี่ยนคําได๎แบบพันด๎วยลวด รวมถึงรี
โอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์
3เอ-126

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
8533.31 - - ใช๎กับขนาดกาลังจํายไมํเกิน 20 วัตต์
CTSH หรือ RVC40
8533.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8533.40 - ตัวต๎านทานชนิดเปลี่ยนคําได๎แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตต CTSH หรือ RVC40
และโพเทนชิโอมิเตอร์
8533.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.34 8534.00 วงจรพิมพ์
CTH หรือ RVC40
85.35
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไฟฟู า สํ า หรั บ ตั ด ต อ หรื อ ปู อ งกั น CTH หรือ RVC40
วงจรไฟฟูาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟูาหรือตอภายใน
วงจรไฟฟูา (เชน สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องปูองกันฟูาผา
เครื่องจํากัดแรงดันไฟฟูา เครื่องกําจัดกระแสเซอร์จ
ปลั๊กและขั้ว ตออื่น ๆ กล องชุม สายไฟฟูา ) สํ า หรั บ
แรงดันไฟฟูาเกิน 1,000 โวลต์
85.36
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไฟฟู า สํ า หรั บ ตั ด ต อ หรื อ ปู อ งกั น CTH หรือ RVC40
วงจรไฟฟูาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟูาหรือตอภายใน
วงจรไฟฟูา (เชน สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกําจัดกระแส
เซอร์จ ปลั๊ก เตารับ กระจุ฿บ หลอดไฟฟูา และขั้วตอ
อื่นๆ กลองชุมสายไฟฟูา) สําหรับแรงดันไฟฟูาไมเกิน
1,000 โวลต์ รวมทั้งขั้วตอสําหรับเสนใยนําแสง สําหรับ
กลุมเสนใยนําแสง หรือสําหรับเคเบิลเสนใยนําแสง
85.37
แปูน แผง คอนโซล โต฿ะ ตู และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้ง CTH หรือ RVC40
ดวยเครื่องอุปกรณ์ ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36
ตั้ ง แต ส องชนิ ด ขึ้ น ไปเพื่ อ ควบคุ ม ไฟฟู า หรื อ เพื่ อ จ า ย
กระแสไฟฟูา รวมถึงของดังกลาวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่อง
อุปกรณ์ในตอนที่ 90 ประกอบรวมอยูดวย และเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัด
ตอสัญญาณตามประเภท 85.17
85.38
สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใช CTH หรือ RVC40
กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37
85.39
หลอดไฟฟูาแบบมีไสหรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟ
ฟู า แบบซี ล บี ม
และหลอดอั ล ตราไวโอเลตหรื อ
หลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป
8539.10 - หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม
CTSH หรือ RVC40
- หลอดไฟฟ้ า แบบมี ไ ส๎ อื่ น ๆ
ไมํ ร วมถึ ง หลอด
อัลตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด
8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน
CTSH หรือ RVC40
8539.22 - - อื่นๆ ที่มีกาลั งไมํเกิน 200 วัตต์แ ละสาหรับใช๎กับ CTSH หรือ RVC40
แรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์
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8539.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ห ล อ ด ไ ฟ ฟ้ า แ บ บ ดิ ส ช า ร์ จ น อ ก จ า ก ห ล อ ด
อัลตราไวโอเลต
8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด
CTSH หรือ RVC40
8539.32 - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้ ง CTSH หรือ RVC40
หลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์
8539.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้ง
อาร์กแลมป์
8539.41 - - อาร์กแลมป์
CTSH หรือ RVC40
8539.49 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8539.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.40
หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโต
แคโทด (เชน หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก฿าซ
หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสําหรับกลับกระแสไฟฟูา หลอด
แคโทดเรย์ หลอดของกลองถายโทรทัศน์)
- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึง
หลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์
8540.11 - - สี
CTSH หรือ RVC40
8540.12 - - เอกรงค์
CTSH หรือ RVC40
8540.20 - หลอดของกล๎ อ งถํ า ยโทรทั ศ น์ อิ เ มจคอนเวอร์ เ ตอร์ CTSH หรือ RVC40
และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ
8540.40 - หลอดภาพแสดงผลข๎อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้ง CTSH หรือ RVC40
หลอดภาพแสดงผลข๎ อ มู ล /ภาพกราฟิ ก สี ซึ่ ง มี จ อ
ประกอบด๎วยจุดสารเรืองแสงที่อยูํหํางเป็นระยะสั้นกวํา
0.4 มิลลิเมตร
8540.60 - หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- หลอดไมโครเวฟ (เชํน แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดท
ราเวลลิงเวฟ คาร์ซิโนตรอน) ไมํรวมถึงหลอดกริดคอน
โทรล
8540.71 - - แมกนีตรอน
CTSH หรือ RVC40
8540.79 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- หลอดอื่นๆ
8540.81 - - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย
CTSH หรือ RVC40
8540.89 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
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8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์
CTH หรือ RVC40
8540.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
85.41
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนําที่คลายกัน
กลอุ ปกรณ์ กึ่ง ตัว นํา แบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิ ก
เซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทําเป็นแผงหรือไมก็
ตามไดโอดเปลงแสง รวมทั้งผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่
ประกอบแลว
8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลํงแสง
CTSH หรือ RVC40
- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง
8541.21 - - มีอัตราการสูญเสียน๎อยกวํา 1 วัตต์
CTSH หรือ RVC40
8541.29 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง
CTSH หรือ RVC40
8541.40 - กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ CTSH หรือ RVC40
จะประกอบขึ้ น เป็ นโมดู ล หรือ ท าเป็ นแผงหรื อไมํ ก็ ต าม
รวมทั้งไดโอดเปลํงแสง
8541.50 - กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8541.60 - ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล๎ว
CTSH หรือ RVC40
8541.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.42
วงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรรวมที่ใช๎ในทางอิเล็กทรอนิกส์
8542.31 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข๎ากับวงจร CTSH หรือ RVC40
ความจา วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย
วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไมํก็ตาม
8542.32 - - วงจรความจา
CTSH หรือ RVC40
8542.33 - - วงจรขยาย
CTSH หรือ RVC40
8542.39 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8542.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
85.43
เครื่องจักรไฟฟูาและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา ซึ่งมีหนาที่
การทํางานเป็นเอกเทศ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ในตอนนี้
8543.10 - เครื่องเรํงอนุภาค
CTSH หรือ RVC40
8543.20 - เครื่องกาเนิดสัญญาณ
CTSH หรือ RVC40
8543.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับการชุบด๎วยไฟฟ้า CTSH หรือ RVC40
การแยกสารด๎วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส
8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
8543.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
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85.44
ลวดและเคเบิ ล (รวมถึงเคเบิลร วมแกน) ที่หุมฉนวน CTH หรือ RVC40
(รวมถึ ง ชนิ ด เคลื อ บหรื อ ชนิ ด แอโนไดส์ ) และตั ว นํ า
ไฟฟูา อื่นๆ ที่หุมฉนวนจะติดกับขั้วตอหรือไมก็ตาม
รวมทั้งเคเบิลใยนําแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทํา
ขึ้นจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน จะประกอบกับ
ตัวนําไฟฟูาหรือติดกับขั้วตอหรือไมก็ตาม
85.45
คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถาน คาร์บอนใชกับหลอดไฟ CTH หรือ RVC40
คาร์บอนใชกับแบตเตอรี่ และของอื่นๆ ทําดวยกราไฟต์
หรื อ คาร์ บ อนอื่ น ๆ มี ห รื อ ไม มี โ ลหะ ชนิ ด ที่ ใ ช ใ นทาง
ไฟฟูา
85.46
ฉนวนไฟฟูา ทําดวยวัตถุใดก็ตาม
CTH หรือ RVC40
85.47
อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสําหรับเครื่องจักร CTH หรือ RVC40
ไฟฟูา เครื่องใชไฟฟูาหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟู าทําดวย
วัตถุที่เป็นฉนวนลวนๆ หรือมีบางสวนเป็นโลหะซึ่งเป็น
องค์ ป ระกอบย อ ย (เช น เต า รั บ แบบมี เ กลี ย ว) ที่
ประกอบเขาดวยกันในระหวางการหลอเพื่อใชในการ
ประกอบติดตั้งเทานั้น (นอกจากฉนวนตามประเภท
85.46) รวมทั้งทอเดิน สายไฟฟูาและขอตอของทอ
ดังกลาว ทําดวยโลหะสามัญบุภายในดวยวัตถุที่เป็น
ฉนวน
85.48
เศษและของที่ใชไมไดของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐม
ภู มิ
และหม อ สะสมไฟฟู า เซลปฐมภู มิ ที่ ใ ช แ ล ว
แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใชแลว และหมอสะสมไฟฟูาที่ใช
แลว รวมทั้งสวนประกอบทางไฟฟูาของเครื่องจักรหรือ
เครื่องอุปกรณ์ทไี่ มไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
8548.10 - เศษและของที่ใช๎ไมํได๎ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
WO
และหม๎อสะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิที่ใช๎แล๎ว แบตเตอรี่ ปฐม
ภูมิที่ใช๎แล๎ว และหม๎อสะสมไฟฟ้าที่ใช๎แล๎ว
8548.90 - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 86
หัว รถจั ก รของรถไฟหรื อ รถราง รถที่ เ ดิ น บนรางและ CTH หรือ RVC40
ส ว นประกอบของของดั ง กล า ว สิ่ ง ติ ด ตั้ ง ถาวรและ
อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ รางรถไฟหรื อ รถราง และ
สวนประกอบของสิ่งดังกลาว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึง
ที่เป็นเครื่องกลไฟฟูา) สําหรับใหสัญญาณทางจราจรทุก
ชนิด
ตอนที่ 87
ยานบกนอกจากรถที่เ ดิน บนรางรถไฟหรื อรางรถราง
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกลาว
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87.01
แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09)
RVC40
87.02
ยานยนต์สําหรับขนสงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไป (รวมถึง
RVC40
คนขับ)
87.03
รถยนต์ แ ละยานยนต์ อื่ น ๆ ที่ อ อกแบบสํ า หรั บ ขนส ง
RVC40
บุ ค คลเป็ น หลั ก (นอกจากของตามประเภท 87.02)
รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแขง
87.04
ยานยนต์สําหรับขนสงของ
RVC40
87.05
ยานยนต์ สํ า หรั บ ใช ง านพิ เ ศษ นอกจากยานยนต์ ที่
ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลหรือของเป็นหลัก (เชน รถ
ยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต
รถกวาดถนน รถสําหรับฉีดพน โรงซอมเคลื่อนที่ หนวย
รังสีวิทยาเคลื่อนที่)
8705.10 - รถปั้นจั่น
CTH หรือ RVC40
8705.20 - เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได๎สาหรับใช๎ในการเจาะ
CTH หรือ RVC40
8705.30 - รถดับเพลิง
RVC40
8705.40 - รถผสมคอนกรีต
RVC40
8705.90 - อื่นๆ
RVC40
87.06 8706.00 แชสซี ส์ ที่ มี เ ครื่ อ งยนต์ ติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ ยานยนต์ ต าม
RVC40
ประเภท 87.01 ถึง 87.05
87.07
ตั ว ถั ง (รวมถึ ง แค ป ) สํ า หรั บ ยานยนต์ ต ามประเภท
RVC40
87.01 ถึง 87.05
87.08
สวนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของยานยนต์ตาม CTH หรือ RVC40
ประเภท 87.01 ถึง 87.05
87.09
รถใชงาน (เวิร์กทรัก) ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว ไมติดตั้ง CTH หรือ RVC40
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ยกหรื อ ขนย า ย ชนิ ด ที่ ใ ช ใ น
โรงงาน โรงพักสินคา บริเวณทาเรือ หรือทาอากาศยาน
เพื่ อ ขนส ง ของในระยะใกล แทรกเตอร์ ช นิ ด ที่ ใ ช บ น
ชานชลาสถานี ร ถไฟ รวมทั้ ง ส ว นประกอบของยาน
ดังกลาว
87.10 8710.00 รถถังและยานรบหุมเกราะอื่นๆ ที่ขับดวยมอเตอร์ จะ
RVC40
ติดตั้งอาวุธดวยหรือไมก็ตาม และสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
87.11
รถจั ก รยานยนต์ (รวมถึ ง โมเพ็ ด ) และรถจั ก รยานที่
RVC40
ติดตั้งมอเตอร์ชวย (มีหรือไมมีรถพวงขาง) รวมทั้งรถ
พวงขาง
87.12 8712.00 รถจั ก รยานสองล อ และรถจั ก รยานอื่ น ๆ (รวมถึ ง CTH หรือ RVC40
รถสามลอสงของ) ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร์
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87.13
รถสํ า หรั บ คนพิ ก าร จะขั บ เคลื่ อ นด ว ยมอเตอร์ ห รื อ CTH หรือ RVC40
ขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไมก็ตาม
87.14
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท
87.11 ถึง 87.13
8714.10 - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)
CC หรือ RVC40
8714.20 - ของรถสาหรับคนพิการ
CTH หรือ RVC40
- อื่นๆ
8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และสํวนประกอบของของดังกลําว
CC หรือ RVC40
8714.92 - - วงล๎อและซี่ล๎อ
CC หรือ RVC40
8714.93 - - ดุมล๎อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล๎อและเบรกดุมล๎อ)
CC หรือ RVC40
และล๎อซี่เฟืองแบบฟรีวิล
8714.94 - - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล๎อและเบรกดุมล๎อ และ
CC หรือ RVC40
สํวนประกอบของของดังกลําว
8714.95 - - อานรถ
CC หรือ RVC40
8714.96 - - คันเหยียบ เฟืองข๎อเหวี่ยง และสํวนประกอบของของ
CC หรือ RVC40
ดังกลําว
8714.99 - - อื่นๆ
CC หรือ RVC40
87.15 8715.00 รถเข็นเด็ก และสวนประกอบของรถดังกลาว
CTH หรือ RVC40
87.16
รถพวงและรถกึ่งรถพวง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ CTH หรือ RVC40
ไมไ ดขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
ตอนที่ 88
อากาศยาน ยานอวกาศ และส ว นประกอบของยาน CTH หรือ RVC40
ดังกลาว
ตอนที่ 89
เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
CTH หรือ RVC40
ตอนที่ 90
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใชในทางทัศนศาสตร์ การ
ถายรูป การถา ยทําภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ
การวั ด ความเที่ย ง การแพทย์ หรื อศั ลยกรรม รวมทั้ ง
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว
90.01
เสนใยนําแสงและกลุมเสนใยนํา แสง เคเบิลใยนําแสง CTH หรือ RVC40
นอกจากเคเบิลใยนําแสงตามประเภท 85.44 แผนบาง
และแผนทําดวยวัตถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึง
คอน แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศ น
ศาสตร์ อื่น ๆ ทํ า ด วยวั ต ถุ ใ ดก็ ต าม ไม ไ ดป ระกอบ
นอกจากของดังกลาวทําดวยแกวที่ไมไดตกแตงเพื่อใช
งานทางทัศนศาสตร์
90.02
เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ CTH หรือ RVC40
ทํ า ด ว ยวั ต ถุ ใ ดก็ ต าม
ที่ ป ระกอบแล ว และเป็ น
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90.03

9003.11
9003.19
9003.90
90.04
90.05

9005.10
9005.80
9005.90
90.06
9006.10
9006.30

9006.40
9006.51
9006.52

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ส ว นประกอบหรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ของเครื่ อ งมื อ
เครื่องใชหรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกลาวทํา
ดวยแกวที่ไมไดตกแตงเพื่อใชงานทางทัศนศาสตร์
กรอบและโครงสําหรับแวนตาและแวนตากันลมกันฝุุน
หรือสําหรับแวนตาที่คลายกัน และสวนประกอบของ
ของดังกลาว
- กรอบและโครง
- - ทาด๎วยพลาสติก
CTSH หรือ RVC40
- - ทาด๎วยวัตถุอื่น
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
แวนตา แวนตากันลมกันฝุุน และแวนตาที่คลายกัน ที่ CTH หรือ RVC40
ใชปรับสายตา ใชปูองกันหรืออื่นๆ
กลองสองตา กลองตาเดียว กลองสองทางไกลเชิงทัศน
ศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของกลองดังกลาว รวมทั้ง
อุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์ อื่นๆ และโครงติดตั้งของ
อุปกรณ์ดังกลาว แตไมรวมถึงอุปกรณ์สําหรับวิทยุดารา
ศาสตร์
- กล๎องสองตา
CTSH หรือ RVC40
- อุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง)
CTH หรือ RVC40
กลองถายรูป (นอกจากกลองถายภาพยนตร์) เครื่องไฟ
แฟลชใชใ นการถา ยรู ปและหลอดไฟแฟลช นอกจาก
หลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จตามประเภท 85.39
- กล๎ อ งถํ า ยรู ป ชนิ ด ที่ ใ ช๎ ส าหรั บ การเตรี ย มเพลตหรื อ CTSH หรือ RVC40
ลูกกลิ้งที่ใช๎ในการพิมพ์
- กล๎ อ งถํ า ยรู ป ที่ อ อกแบบเป็ น พิ เ ศษส าหรั บ ใช๎ ใ ต๎ น้ า CTSH หรือ RVC40
สาหรั บการส ารวจทางอากาศ หรือส าหรับใช๎ในทาง
การแพทย์ห รื อศั ล ยกรรมเพื่อ ตรวจสอบอวั ย วะภายใน
รวมทั้ ง กล๎ อ งถํ า ยรู ป ชนิ ด ที่ ใ ช๎ ท าภาพเชิ งซ๎ อ นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา
- กล๎องถํายรูปชนิดที่ถํายแล๎วได๎ภาพทันที
CTSH หรือ RVC40
- กล๎องถํายรูปอื่นๆ
- - มีชํองมองภาพแบบผํานเลนส์ (ซิงเกิล เลนส์รีเฟลกซ์ CTSH หรือ RVC40
(เอสแอลอาร์)) ที่ใช๎ฟิล์มม๎วนที่มีความกว๎างไมํเกิน 35
มิลลิเมตร
- - อื่ น ๆ ที่ ใ ช๎ ฟิ ล์ ม ม๎ ว นที่ มี ค วามกว๎ า งน๎ อ ยกวํ า 35 CTSH หรือ RVC40
มิลลิเมตร
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9006.53 - - อื่นๆ ที่ใช๎ฟิล์มม๎วนที่มีความกว๎าง 35 มิลลิเมตร
CTSH หรือ RVC40
9006.59 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครือ่ งไฟแฟลชใช๎ในการถํายรูปและหลอดไฟแฟลช
9006.61 - - เครื่ อ งไฟแฟลชชนิ ด ใช๎ ห ลอดไฟฟ้ า แบบดิ ส ชาร์ จ CTSH หรือ RVC40
(อิเล็กทรอนิกส์)
9006.69 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
9006.91 - - สาหรับกล๎องถํายรูป
CTH หรือ RVC40
9006.99 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
90.07
กลองถายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมี
เครื่ องบัน ทึ กเสียงหรื อถอดเสีย งประกอบร วมอยูดว ย
หรือไมก็ตาม
9007.10 - กล๎องถํายภาพยนตร์
CTSH หรือ RVC40
9007.20 - เครื่องฉายภาพยนตร์
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
9007.91 - - สาหรับกล๎องถํายภาพยนตร์
CTH หรือ RVC40
9007.92 - - สาหรับเครื่องฉายภาพยนตร์
CTH หรือ RVC40
90.08
เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่อง
ขยายและเครื่ อ งย อ ภาพถ า ย (นอกจากที่ ใ ช ใ นทาง
ภาพยนตร์)
9008.50 - เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องยํอ
CTSH หรือ RVC40
9008.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.10
เครื่องอุปกรณ์ที่ใชตามหองปฏิบัติการภาพถาย (รวมถึง
ภาพยนตร์ ) ที่ ไ ม ไ ดร ะบุ ห รื อ รวมไว ที่อื่ น ในตอนนี้
เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ
9010.10 - เครื่ องอุปกรณ์ส าหรับล๎ างม๎ว นฟิล์มหรือม๎ว นกระดาษ CTSH หรือ RVC40
ซึ่งใช๎ในการถํายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือ
สาหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล๎างแล๎วลงบนม๎วนกระดาษที่ใช๎
ในการถํายรูปโดยอัตโนมัติ
9010.50 - เครื่ องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช๎ตามห๎ องปฏิบัติการภาพถําย CTSH หรือ RVC40
(รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป
9010.60 - จอฉายภาพ
CTSH หรือ RVC40
9010.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.11
กลองจุลทรรศน์แบบใชเลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกลอง
จุลทรรศน์สําหรับใชในการถายรูป ถายภาพยนตร์หรือ
การฉายภาพของจุลวัตถุ
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9011.10 - กล๎องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)
CTSH หรือ RVC40
9011.20 - กล๎ อ งจุ ล ทรรศน์ อื่ น ๆ ส าหรั บ ใช๎ ใ นการถํ า ยรู ป ถํ า ย CTSH หรือ RVC40
ภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ
9011.80 - กล๎องจุลทรรศน์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9011.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.12
กลองจุลทรรศน์นอกจากกลองจุลทรรศน์แบบใชเลนส์
รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
9012.10 - กล๎องจุลทรรศน์นอกจากกล๎องจุลทรรศน์แบบใช๎เลนส์ CTSH หรือ RVC40
รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
9012.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.13
กลอุปกรณ์ทําดวยผลึกเหลวที่ไมไดเป็นของซึ่งระบุไวใน
ประเภทอื่น เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้ง
เครื่องใชและอุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
9013.10 - กล๎องเล็ งส าหรับติดกับปืน กล๎ องเพริส โกป รวมทั้ง CTSH หรือ RVC40
กล๎องสํ องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นสํวนประกอบของ
เครื่องจักรเครื่องใช๎ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือ
หมวด 16
9013.20 - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด
CTSH หรือ RVC40
9013.80 - กลอุปกรณ์ เครื่องใช๎ และอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9013.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.14
เข็มทิศสําหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช
อื่นๆ ที่ใชในการเดินเรือและเดินอากาศ
9014.10 - เข็มทิศสาหรับหาทิศทาง
CTSH หรือ RVC40
9014.20 - อุปกรณ์และเครื่องใช๎สาหรับใช๎ในการเดินอากาศหรื อ CTSH หรือ RVC40
อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)
9014.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช๎อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9014.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.15
อุปกรณ์และเครื่องใชในการสํารวจ (รวมถึงการสํารวจ
โดยวิธีการถายรูป) ใชในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรื อทางธรณี ฟิสิกส์ (ไม
รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย
9015.10 - เครื่องหาพิสัย
CTSH หรือ RVC40
9015.20 - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ
CTSH หรือ RVC40
9015.30 - เครื่องวัดระดับ
CTSH หรือ RVC40
9015.40 - อุปกรณ์และเครื่องใช๎ที่ใช๎ในการสารวจโดยวิธีถํายรูป
CTSH หรือ RVC40
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9015.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช๎อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9015.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.16 9016.00 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไว CTH หรือ RVC40
กวา มีหรือไมมีตุมน้ําหนัก
90.17
อุปกรณ์ที่ใชในการเขียนแบบ การทําเครื่องหมาย หรือ
การคํ า นวณทางคณิ ตศาสตร์ (เชน เครื่ องเขี ยนแบบ
แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล
เครื่องคํานวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใชงาน
ดวยมือ (เชน เสนหรือแถบสําหรับวัด ไมโครมิเตอร์
แคลลิเปอร์) ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้
9017.10 - โต๏ ะ เขี ย นแบบและเครื่ อ งเขี ย นแบบ จะเป็ น ชนิ ด CTSH หรือ RVC40
อัตโนมัติ หรือไมํก็ตาม
9017.20 - อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช๎ในการเขียนแบบ การทาเครื่องหมาย CTSH หรือ RVC40
หรือ การคานวณทางคณิตศาสตร์
9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ
CTSH หรือ RVC40
9017.80 - อุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9017.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.18
อุปกรณ์และเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ CTH หรือ RVC40
ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซิ
นทิกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟูาอื่นๆ
และอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดสายตา
90.19
เครื่องใชในการบําบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอรา CTH หรือ RVC40
พี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา
รวมทั้งเครื่องบําบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวย
ละอองน้ํายา เครื่องชวยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์
อื่นๆ ที่ใชบําบัดโรคทางเดินหายใจ
90.20 9020.00 เครื่องใชในการหายใจอื่นๆ และหนากากปูองกันไอพิษ CTH หรือ RVC40
แตไมรวมถึงหนากากปูองกันที่ไมมีสวนประกอบเชิงกล
และไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได
90.21
เครื่องใชทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไมยันรักแร สาย CTH หรือ RVC40
รั ด ทางศั ล ยกรรม และเครื่ อ งกดไส เ ลื่ อ น เฝื อ กและ
เครื่องใชอื่นๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม
เครื่องชวยฟัง และเครื่องใชอื่นๆ ที่ใชสวม พก หรือฝัง
ในรางกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ
90.22
เครื่ องอุปกรณ์ที่ใ ชในการแผเอกซเรย์หรื อการแผรังสี
แอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใชประโยชน์ทาง
การแพทย์ ศั ล ยกรรม ทั น ตกรรม หรื อ สั ต วแพทย์
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ประเภท ประเภทยอย

9022.12
9022.13
9022.14
9022.19

9022.21

90.23

9022.29
9022.30
9022.90
9023.00

90.24

9024.10
9024.80
9024.90
90.25

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
หรือไมก็ตาม รวมถึงเครื่ องบันทึกภาพรั งสีหรือเครื่อง
รังสีบําบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกําเนิดเอกซเรย์
อื่นๆ เครื่องกําเนิดไฟฟูาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผง
ควบคุมและโต฿ะควบคุม จอ โต฿ะ เกา อี้ และของที่
คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวยเอกซเรย์
- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช๎เอกซเรย์เป็นหลั ก จะใช๎ประโยชน์
ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
หรือไมํก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสี
บาบัด
- - เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ ที่ใช๎ประโยชน์ทางทันตกรรม
CTSH หรือ RVC40
- - อื่น ๆ ที่ใช๎ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัล ยกรรม หรือ CTSH หรือ RVC40
สัตวแพทย์
- - ใช๎ประโยชน์ทางด๎านอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช๎การแผํรังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมา
เป็นหลัก จะใช๎ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตก
รรม หรื อ ทางสั ต วแพทย์ ห รื อ ไมํ ก็ ต าม รวมถึ ง เครื่ อ ง
บันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบาบัด
- - ใช๎ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ศั ล ยกรรม ทั น ตกรรม CTSH หรือ RVC40
หรือสัตวแพทย์
- - ใช๎ประโยชน์ทางด๎านอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- หลอดเอกซเรย์
CTSH หรือ RVC40
- อื่นๆ รวมถึงสํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจําลอง ที่ออกแบบ CTH หรือ RVC40
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เชน ในการศึกษาหรือ
นิทรรศการ) ซึ่งไมเหมาะสําหรับใชประโยชน์ทางดาน
อื่นๆ
เครื่องจักรและเครื่องใชสําหรับทดสอบความแข็ง ความ
แข็งแรง ความคงทนตอการอัด ความยืดหยุน หรื อ
คุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เชน โลหะ ไม สิ่งทอ
กระดาษ พลาสติก)
- เครื่องจักรและเครื่องใช๎สาหรับทดสอบโลหะ
CTSH หรือ RVC40
- เครื่องจักรและเครื่องใช๎อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คลายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพ
โรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
จะบันทึกไดหรือไมก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกลาวตั้งแต
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ประเภท ประเภทยอย

9025.11
9025.19
9025.80
9025.90
90.26

9026.10
9026.20
9026.80
9026.90
90.27

9027.10
9027.20
9027.30
9027.50
9027.80
9027.90
90.28

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบรวมกัน
- เทอร์ โ มมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไมํประกอบรํว มกั บ
อุปกรณ์อื่นๆ
- - ชนิดบรรจุของเหลว สาหรับใช๎อํานโดยตรง
CTSH หรือ RVC40
- - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- อุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือตรวจสอบการ
ไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลว
หรือก฿าซ (เชน เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์
เครื่ อ งวั ด ความร อ น) ไม ร วมถึ ง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ ง
อุปกรณ์ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ
90.32
- ส าหรั บ วั ด หรื อ ตรวจสอบการไหลหรื อ ระดั บ ของ CTSH หรือ RVC40
ของเหลว
- สาหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน
CTSH หรือ RVC40
- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
อุป กรณ์ แ ละเครื่ องอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ท าง
ฟิสิกส์หรือเคมี (เชน โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิ เตอร์
สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก฿าซหรือควัน) อุปกรณ์
และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด
ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คลายกัน
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับการวัดหรือตรวจสอบ
ปริมาณความรอน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสง
ในการถายรูป) รวมทั้งไมโครตอม
- เครื่องวิเคราะห์ก๏าซหรือควัน
CTSH หรือ RVC40
- โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส
CTSH หรือ RVC40
- สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโทร CTSH หรือ RVC40
กราฟที่ใช๎รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็น
ได๎ รังสีอินฟราเรด)
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช๎รังสีทางแสง (รังสี CTSH หรือ RVC40
อัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได๎ รังสีอินฟราเรด)
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- ไมโครตอม รวมทัง้ สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
เครื่องวัดปริมาณการจายหรือการผลิตก฿าซ ของเหลว
หรือไฟฟูา รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกลาว
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ประเภท ประเภทยอย
9028.10
9028.20
9028.30
9028.90
90.29

9029.10
9029.20
9029.90
90.30

9030.10
9030.20
9030.31
9030.32
9030.33
9030.39
9030.40

9030.82
9030.84
9030.89

รายการ
- เครื่องวัดก๏าซ
- เครื่องวัดของเหลว
- เครื่องวัดไฟฟ้า
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอ
มิเ ตอร์ เครื่ องนับก า ว และที่ค ลา ยกัน เครื่ องบอก
ความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท
90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอโบสโกป
- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอ
มิเตอร์ เครื่องนับก๎าว และที่คล๎ายกัน
- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอโบส
โกป
- สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สําหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณ
ทางไฟฟู า ไม ร วมถึ ง เครื่ อ งวั ด ตามประเภท 90.28
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือตรวจหาการ
แผรังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือ
รังสีอื่นๆ ที่ทําใหเกิดไอออไนเซชัน
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สาหรับวัดหรือตรวจหาการ
แผํรังสีที่ทาให๎เกิดไอออไนเซชัน
- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ
- อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ส าหรั บ วั ด หรื อ
ตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต๎านทาน หรือกาลังไฟฟ้า
- - มัลติมิเตอร์ที่ไมํมีเครื่องบันทึก
- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก
- - อื่นๆ ที่ไมํมีเครื่องบันทึก
- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ
สาหรับโทรคมนาคม (เชํน ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัด
อัตรากาลังขยาย เครื่องวัดคําความเพี้ยน โซโฟมิเตอร์)
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- - สาหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรืออุปกรณ์
กึ่งตัวนา
- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก
- - อื่นๆ
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เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40
CTSH หรือ RVC40

ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
9030.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.31
อุปกรณ์ เครื่ องใช และเครื่ องจัก รสํ า หรั บ วัด หรื อ
ตรวจสอบที่ ไ ม ไ ด ร ะบุ ห รื อ รวมไว ใ นที่ อื่ น ในตอนนี้
รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โพรเจกเตอร์)
9031.10 - เครื่องจักรสาหรับวัดหาความสมดุลของสํวนประกอบ CTSH หรือ RVC40
ทางกล
9031.20 - โต๏ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)
CTSH หรือ RVC40
- อุปกรณ์และเครื่องใช๎เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ
9031.41 - - ส าหรั บ ตรวจสอบเวเฟอร์ กึ่ ง ตั ว น าหรื อ อุ ป กรณ์ กึ่ ง CTSH หรือ RVC40
ตัวนา หรือสาหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช๎
ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนา
9031.49 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9031.80 - อุปกรณ์ เครื่องใช๎ และเครื่องจักรอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9031.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.32
อุปกรณ์ แ ละเครื่ องอุปกรณ์ สํา หรั บบังคับหรื อควบคุม
โดยอัตโนมัติ
9032.10 - เทอร์โมสแตต
CTSH หรือ RVC40
9032.20 - มาโนสแตต
CTSH หรือ RVC40
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก
CTSH หรือ RVC40
9032.89 - - อื่นๆ
CTH หรือ RVC40
9032.90 - สํวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
CTH หรือ RVC40
90.33 9033.00 สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไมไดระบุหรือรวม CTH หรือ RVC40
ไว ใ นที่ อื่ น ในตอนนี้ ) สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งใช
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90
ตอนที่ 91
นาฬิ กาชนิ ดคล็อ กและชนิ ดวอตช์ และสว นประกอบ
ของนาฬิกาดังกลาว
91.01
นาฬิกาขอมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาชนิดวอตช์อื่นๆ CTH หรือ RVC40
รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทําดวยโลหะมีคา
หรือ โลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา
91.02
นาฬิกาขอมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาชนิดวอตช์อื่นๆ CTH หรือ RVC40
รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภท
91.01
91.03
นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเ ครื่ องนาฬิกาชนิดวอตช์ ไม CTH หรือ RVC40
รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภท 91.04
91.04 9104.00 นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใชกับแผงหนาปัดอุปกรณ์และ CTH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
91.05
91.06

91.07

9107.00

91.08
91.09
91.10

91.11
9111.10
9111.20
9111.80
9111.90
91.12
91.13
91.14
ตอนที่ 92
ตอนที่ 93
ตอนที่ 94

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
นาฬิกาชนิดคล็อกที่คลายกัน สําหรับยานบก อากาศ
ยาน ยานอวกาศหรือยานน้ํา
นาฬิกาชนิดคล็อกอื่นๆ
CTH หรือ RVC40
เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สําหรับวัดหรือ CTH หรือ RVC40
บันทึกหรือบอกชวงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อก
หรือ ชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ (เชน เครื่องลง
เวลา เครื่องบันทึกเวลา)
สวิ ต ช์ ตั้ ง เวลาที่ มี เ ครื่ อ งนาฬิ ก าชนิ ด คล็ อ กหรื อ ชนิ ด CTH หรือ RVC40
วอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์
เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแลว
CTH หรือ RVC40
เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแลว
CTH หรือ RVC40
เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่สมบูรณ์แลว CTH หรือ RVC40
ซึ่งยังไมประกอบหรือประกอบเพียงบางสวน (ชุดเครื่อง
นาฬิกา) เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรื อชนิดคล็อก ที่ยัง
ไมสมบูรณ์ซึ่งประกอบแลว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ชนิด
วอตช์หรือชนิดคล็อกที่ทํามาอยางคราวๆ
ตั ว เรื อ นนาฬิ ก าชนิ ด วอตช์ แ ละส ว นประกอบของตั ว
เรือนดังกลาว
- ตัวเรือนทาด๎วยโลหะมีคําหรือโลหะที่หุ๎มติดด๎วยโลหะมี CTSH หรือ RVC40
คํา
- ตัวเรือนทาด๎วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไมํก็ CTSH หรือ RVC40
ตาม
- ตัวเรือนอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
- สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คลายกัน CTH หรือ RVC40
สํา หรั บของอื่น ๆ ในตอนนี้ และสว นประกอบของตั ว
เรือนดังกลาว
สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และสวนประกอบ CTH หรือ RVC40
ของสายนาฬิกาดังกลาว
ส ว นประกอบอื่ น ๆ ของนาฬิ ก าชนิ ด คล็ อ กหรื อ ชนิ ด CTH หรือ RVC40
วอตช์
เครื่องดนตรี รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH หรือ RVC40
ของเครื่องดนตรี
อาวุ ธ และกระสุ น รวมทั้ ง ส ว นประกอบและอุ ป กรณ์ CTH หรือ RVC40
ประกอบของของดังกลาว
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่ง CTH หรือ RVC40
ตกแต งยัดไสที่ค ลา ยกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไมไ ด
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ประเภท ประเภทยอย

ตอนที่ 95
ตอนที่ 96
96.01

96.02

9602.00

96.03

96.04
96.05

9604.00
9605.00

96.06
96.07
9607.11

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ระบุหรือรวมไวในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสวาง แผน
ปูายชื่อที่มีแสงสวาง และของที่คลายกัน รวมทั้งอาคาร
สําเร็จรูป
ของเลน ของเลน เกม และของใชที่จําเป็น ในการเลน CTH หรือ RVC40
กี ฬ า ส ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ป ระกอบของของ
ดังกลาว
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
เขี้ ย วงา กระดู ก กระดองเต า เขาสัต ว์ เขากวาง CTH หรือ RVC40
ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสําหรับแกะสลักอื่นๆ
ที่ไดจากสัตว์ซึ่งจัดทําแลว รวมทั้งของที่ทําดวยวัตถุ
เหลานี้ (รวมถึงของที่ไดโดยการหลอแบบ)
วัตถุสํา หรั บแกะสลักที่ไดจ ากพืชหรือแร ซึ่งจัดทํา แลว CTH หรือ RVC40
และของที่ทําดวยวัตถุเหลานี้ รวมทั้งของที่ไดโดยการ
หลอแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทําดวยไข สเตียริน กัม
ธรรมชาติห รื อ เรซิน ธรรมชาติ หรื อ ทํา ด วยเพสต์ ทํ า
แบบและของอื่น ๆ ที่ไ ดจากการหลอแบบหรื อการ
แกะสลักที่ไมไดระบุหรือ รวมไวในที่อื่น อันฮาร์ดเดนเย
ลาตินที่จัดทําแลว (เวนแตเยลาตินตามประเภท 35.03)
และของทําดวยอันฮาร์ดเดนเยลาติน
ไมกวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นสวนประกอบของ CTH หรือ RVC40
เครื่องจักร เครื่องใชหรือยานบก) เครื่องกลสําหรั บ
กวาดพื้นโดยใชแรงคน ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร์ ไมถู
พื้น (มอป) ไมปัดฝุุนทําดวยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่
จั ด เตรี ย มสํ า หรั บ ทํ า ไม ก วาดหรื อ แปรง แพ็ ด และ
ลูกกลิ้งสําหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี (นอกจากสควีจีแบบ
ลูกกลิง้ )
แรงและตะแกรงใชรอนดวยมือ
CTH หรือ RVC40
ของใชสวนตัวที่ใชในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช CTH หรือ RVC40
ในการทํา ความสะอาดรองเทา หรื อเสื้อผา ที่จัดทํา ขึ้ น
เป็นชุดสําหรับเดินทาง
กระดุ ม กระดุ ม กดชนิ ด ต า ง ๆ หุ น กระดุ ม และ CTH หรือ RVC40
สวนประกอบอื่นๆ ของของเหลานี้ รวมทั้งกระดุมที่
เพียงแตขึ้นรูป
ซิ ป หรื อ ของที่ ใ ช รู ด ปิ ด และส ว นประกอบของของ
ดังกลาว
- ซิปหรือของที่ใช๎รูดปิด
- - ที่มีฟันซิปทาด๎วยโลหะสามัญ
CTSH หรือ RVC40
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ประเภท ประเภทยอย
รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
9607.19 - - อื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9607.20 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
96.08
ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทํา CTH หรือ RVC40
ด ว ยสั ก หลาดหรื อ วั ต ถุ พ รุ น อื่ น ๆ ปากกาหมึ ก ซึ ม
ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลส์
ดินสอแบบหมุนและแบบกด ดามปากกา ดามจับดินสอ
และดามที่คลายกัน รวมทั้งสวนประกอบ (รวมถึงปลอก
และแหนบ) ของของดั ง กล า ว นอกจากของตาม
ประเภท 96.09
96.09
ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) เครยอน CTH หรือ RVC40
ไสดินสอ พาสเทล ถานวาดเขียน ชอล์กสําหรับเขียน
หรือวาด และชอล์กสําหรับชางตัดเสื้อ
96.10 9610.00 กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวสําหรับเขียนหรือ CTH หรือ RVC40
วาดจะมีกรอบหรือไมก็ตาม
96.11 9611.00 ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรื อตราประทับเลขที่ และ CTH หรือ RVC40
ตราที่คลายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สําหรับพิมพ์หรือ
ทํา ลายนูน บนปูาย) ที่ออกแบบสํา หรับใชงานดวยมือ
รวมทั้งแทงเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ดวยมือ
และชุ ด เครื่ อ งใช ใ นการพิ ม พ์ ด ว ยมื อ ที่ มี แ ท ง เรี ย ง
ตัวพิมพ์ดังกลาวประกอบรวมอยูดวย
96.12
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คลายกัน ที่มีหมึกหรือ CTH หรือ RVC40
จัดทําอยางอื่น เพื่อใหเกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยูบน
แกนม ว นหรื อ ในตลั บ หรื อ ไม ก็ ต าม
รวมทั้ ง แท น
ประทับตราจะมีหมึกหรือไมก็ตาม มีหรือไมมีกลอง
96.13
ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่นๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ
แบบไฟฟู า หรื อ ไม ก็ ต าม และส ว นประกอบของของ
ดังกลาว นอกจากหินเหล็กไฟและไส
9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช๎ก๏าซเป็นเชื้อเพลิงไมํสามารถเติม CTSH หรือ RVC40
เชื้อเพลิงซ้าได๎
9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช๎ก๏าซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้า CTSH หรือ RVC40
ได๎
9613.80 - เครื่องขีดไฟอื่นๆ
CTSH หรือ RVC40
9613.90 - สํวนประกอบ
CTH หรือ RVC40
96.14 9614.00 กลอ งยาเสน (รวมถึงหั วกลอ ง) และกลองซิก าร์ หรื อ CTH หรือ RVC40
กลองบุหรี่ รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาว
96.15
หวี ที่จับผมและของที่คลายกัน กิ๊บหนีบผม คีมมวนผม CTH หรือ RVC40
กิ๊บปากเป็ด ที่มวนผม และของที่คลายกัน (นอกจาก
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96.16

96.17

9617.00

96.18

9618.00

96.19

9619.00

ตอนที่ 97

รายการ
เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินคา
ของตามประเภท 85.16) และสวนประกอบของของ
ดังกลาว
ที่ ฉี ด น้ํ า หอมและที่ ฉี ด เครื่ อ งประทิ น ร า งกายหรื อ CTH หรือ RVC40
ประเทืองโฉมที่คลายกัน คอตอ และหัวฉีดของของ
ดังกลา ว รวมทั้งพัฟทาแปูงและแพ็ดสํา หรั บใชกับ
เครื่ องสําอางหรื อ สิ่งปรุ งแตงสํา หรั บประทิน ร า งกาย
หรือประเทืองโฉม
กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้ง CTH หรือ RVC40
สวนประกอบของของดังกลาวนอกจากแกวไสใน
หุนสําหรับชางตัดเสื้อและหุนรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุนยนต์ CTH หรือ RVC40
และหุนตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทําคลายมีชีวิต ใชสําหรับตก
แตงหนาราน
ผาอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและ แนปคิน CTH หรือ RVC40
ไลเนอร์สําหรับเด็กออน และของที่คลายกัน ทําดวย
วัตถุใดก็ตาม
ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ
CTH หรือ RVC40

3เอ-144

ภาคผนวก 3 บี
ข้อก่าหนดเรื่องข้อมูลขั้นต่่า
1.

หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(เอ)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งของออก

(บี)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หากทราบ

(ซี)

ชื่อและที่อยู่ของผู้นาของเข้าหรือผู้รับสินค้า

(ดี)

รายละเอียดของสินค้าและพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้า (พิกัดศุลกากร
หก (6) หลัก)

(อี)

เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า

(เอฟ) เกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า
(จี)

คารับรองโดยผู้ส่งของออกหรือผู้ผลิต

(เอช) การรั บ รองโดยหน่ ว ยงานออกหนั งสื อ รับ รองถิ่นก าเนิ ดสิ น ค้า ว่าสิ นค้า ที่ระบุใ น
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้ามีคุณสมบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดที่กาหนดไว้ในบท
ที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสิ นค้า) โดยขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานที่มีล ายมือชื่อและตรา
ประทับของหน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(ไอ)

ประเทศที่ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 (อัตรา
อากรที่แตกต่างกัน)

(เจ)

รายละเอียดที่แสดงถึงการขนส่งสินค้านั้น เช่น เลขที่บัญชีราคาสินค้า วันที่ขนส่ง
สินค้า ชื่อเรือหรือเลขเที่ยวบิน และท่าที่สินค้าส่งถึง

(เค)

มูลค่า เอฟ โอ บี หากใช้เกณฑ์การคานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคเป็น
เกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิด

(แอล) ปริมาณสินค้า

3บี-1

(เอ็ม) กรณีห นั งสื อรั บ รองถิ่นกาเนิดสิ นค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ให้ ระบุเลขที่
อ้างอิงของต้นฉบับหลักฐานการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า วันที่ออกเอกสาร ประเทศที่
ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ปของภาคีผู้ส่งของออกประเทศแรก และหาก
สามารถระบุได้ ให้ระบุรหัสผู้ส่งของออกรับอนุญาตของภาคีผู้ส่งของออกประเทศ
แรก
2.

คารับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
(เอ)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งของออก

(บี)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หากทราบ

(ซี)

ชื่อและที่อยู่ของผู้นาของเข้าหรือผู้รับสินค้า

(ดี)

รายละเอียดของสินค้าและพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้า (พิกัดศุลกากร
6 หลัก)

(อี)

กรณีผู้ส่งของออกรับอนุญาตให้ใส่รหัสรับอนุญาตหรือรหัสประจาตัวของผู้ส่ งของ
ออกหรือผู้ผลิต

(เอฟ) เลขที่อ้างอิงเฉพาะ
(จี)

เกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า

(เอช) การรั บ รองโดยผู้ มี อ านาจลงนามว่ า สิ นค้ า ที่ ระบุ ใ นค ารับ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า มี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดที่กาหนดไว้ในบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า)
(ไอ)

ประเทศที่ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.6 (อัตรา
อากรที่แตกต่างกัน)

(เจ)

มูลค่า เอฟ โอ บี หากใช้เกณฑ์การคานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคเป็น
เกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิด

(เค)

ปริมาณสินค้า

(แอล) กรณีคารับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ให้ระบุเลขที่อ้างอิงของ
ต้น ฉบั บหลักฐานการรับรองถิ่นกาเนิดสิ นค้า วันที่ออกเอกสาร ประเทศที่ได้ถิ่น
กาเนิ ด ภายใต้ ความตกลงอาร์เซ็ ป ของภาคี ผู้ ส่ งของออกประเทศแรก และหาก
3บี-2

สามารถระบุได้ ให้ระบุรหัสผู้ส่งของออกรับอนุญาตของภาคีผู้ส่งของออกประเทศ
แรก

3บี-3

บทที่ 4
พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 4.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

หน่วยงานศุลกากร หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่มีอานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายของ
ภาคีแต่ละฝ่ายในการบริหารจัดการและใช้บังคับตามกฎหมายและข้อบังคับทาง
ศุลกากร

(บี)

กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ทางศุ ล กากร หมายถึ ง บทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการนาเข้า การส่งออก การเคลื่อนย้าย หรือการจัดเก็บสินค้า ที่ใช้
ในการบริหารจัดการและใช้บังคับโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตลอดจนข้อบังคับใด ๆ ที่
ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้อานาจของกฎหมาย

(ซี)

พิธีการศุลกากร หมายถึง มาตรการที่ใช้โดยหน่วยงานศุลกากรของภาคีต่อสินค้า
และการขนส่งสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับทางศุลกากร

(ดี)

ของเร่ ง ด่ ว น หมายถึ ง สิ น ค้ า ทั้ งหมดที่น าเข้า โดยหรื อ ผ่ านทางผู้ ป ระกอบการ
ที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นผู้ถือเอาความรับผิด
ทางศุลกากรต่อสินค้าเหล่านั้นด้วย และ

(อี)

รูปแบบการขนส่ง หมายถึง เรือ ยานพาหนะและอากาศยานประเภทต่าง ๆ ที่เข้า
หรือออกจากอาณาเขตศุลกากรของภาคี ซึ่งบรรทุกคน สินค้า หรือสิ่งของ

ข้อ 4.2: วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนี้เพื่อ
(เอ)

ท าให้ มั่ น ใจถึ ง การคาดการณ์ ไ ด้ ความสอดคล้ อ ง และความโปร่ ง ใสในการใช้
กฎหมายและข้อบังคับทางศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย

(บี)

ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านพิธีการศุลกากรของภาคีแต่
ละฝ่ายและความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้า
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(ซี)

ทาให้พิธีการศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายมีความเรียบง่ายและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(ดี)

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย และ

(อี)

อานวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มภาคี รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เข้มแข็งสาหรั บ
ห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค

ข้อ 4.3: ขอบเขต
บทนีใ้ ช้บังคับกับพิธีการศุลกากรสาหรับสินค้าที่มีการค้าขายกันในระหว่างกลุ่มภาคี และรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเข้าหรือออกจากอาณาเขตศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย
ข้อ 4.4: ความสอดคล้อง
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า กฎหมายและข้อบังคับทางศุลกากรต้องถูกนาไปปฏิบัติ
และใช้บังคับในอาณาเขตศุลกากรประเทศตนอย่างสอดคล้องกัน เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
การดังกล่าวไม่ห้ามถึงการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานทางศุลกากรของภาคีหนึ่ง ที่ให้ไว้ตาม
กฎหมายและข้ อ บั ง คับ ทางศุ ล กากรของภาคี นั้ น โดยการใช้ดุ ล พิ นิจ จะต้ องถู ก ใช้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกันในอาณาเขตศุลกากรของภาคีนั้น และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทาง
ศุลกากร

2.

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในวรรค 1 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามนามาใช้หรือ คงไว้ซึ่ง
มาตรการทางการบริ ห ารไว้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสอดคล้ อ งกั น และสามารถ
ประยุกต์ใช้กฎหมายศุลกากรและระเบียบต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งอาณาเขตศุลกากรของประเทศตน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างกลไกการบริหารซึ่งรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทางศุลกากร ในสานักงานศุลกากรภูมิภาคของภาคีนั้น

3.

สนับสนุนให้ภาคีแต่ละฝ่ายแบ่งปันกับภาคีอื่นในด้านการปฏิบัติและประสบการณ์เกี่ยวกับ
กลไกการบริหารที่กล่าวถึงในวรรค 2 เพื่อปรับปรุงการดาเนินการดังกล่าว

4.

หากภาคีใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในวรรค 1 และ 2 ภาคีอื่นอาจปรึกษากับภาคีนั้นใน
เรื่องที่เกี่ยวของกัน ตามกระบวนการปรึกษาหารือภายใตข้อ 4.20 (การปรึกษาหารือและจุด
ติดต่อ)
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ข้อ 4.5: ความโปร่งใส
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดพิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี้โดยทันที เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเท่าที่จะทาได้
ในลักษณะที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้า และ
ผู้สนใจอื่น ๆ สามารถทาความคุ้นเคยกับข้อมูล:
(เอ)

พิธีการนาเข้า ส่งออก และผ่านแดน (รวมทั้ง พิธีการที่ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และ
พิธีการ ณ จุดนาเข้าอื่น ๆ) และแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงานกาหนด

(บี)

อัตราอากรและภาษีไม่ว่าประเภทใด ๆ ที่เรียกเก็บกับหรือที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า
หรือส่งออก

(ซี)

ค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่เก็บโดย หรือเพื่อหน่วยงานรัฐ กับหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การนาเข้า การส่งออก หรือการผ่านแดน

(ดี)

กฎส าหรั บ การจ าแนกหรื อ การประเมิ น ราคาของสิ น ค้ า เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก าร
ศุลกากร

(อี)

กฎหมาย ข้อบังคับ และคาวินิจฉัยทางปกครองที่ใช้บังคับทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า

(เอฟ) ข้อจากัดหรือข้อห้ามสาหรับการนาเข้า ส่งออก หรือผ่านแดน
(จี)

บทลงโทษสาหรับการกระทาผิดพิธีการนาเข้า ส่งออก หรือผ่านแดน

(เอช) กระบวนการสาหรับการอุทธรณ์ หรือการทบทวน

2.

(ไอ)

ความตกลงของภาคีหรือบางส่วนของความตกลง กับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่น ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า การส่งออก หรือการผ่านแดน และ

(เจ)

พิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโควตาภาษี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดทาข้อมูลต่อไปนี้ และปรับข้อมูลให้ทันสมัยเท่าที่
จะทาได้ และตามความเหมาะสม เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต
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(เอ)

รายละเอียด1 พิธีการนาเข้า ส่งออก และผ่านแดน รวมทั้งกระบวนการเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์หรือการทบทวน ให้รัฐบาล ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทราบถึงขั้นตอน
กระบวนการที่จาเป็นสาหรับการนาเข้า การส่งออก และการผ่านแดน

(บี)

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้สาหรับการนาเข้ามายัง การส่งออกจาก หรือการ
ผ่านแดนผ่านอาณาเขตของภาคีนั้น

(ซี)

ข้อมูล รายละเอีย ดของจุดตอบข้อซักถาม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องทางศุลกากรตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.6 (จุดตอบข้อซักถาม)

3.

เมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับทางศุลกากรที่มีอยู่เดิม ภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องเผยแพร่เท่าที่เป็นไปได้ หรือจัดทาขึ้นโดยเร็วหรือพร้อมที่จะเสนอกฎหมายและข้อบังคับ
ทางศุลกากรใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิด โอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว เว้นแต่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้ว

4.

เท่ า ที่ น าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ แ ละในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ และระบบ
กฎหมาย ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้แน่ใจว่า กฎหมายและข้อบังคับใหม่หรือที่ แก้ไข ที่มีการ
บังคับใช้ทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย การตรวจปล่อยสินค้า รวมทั้งสินค้าผ่าน
แดนจะถูกเผยแพร่หรือจัดทาเป็นข้อมูลสู่สาธารณะล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อน
วันที่มีการบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ค้าและผู้สนใจอื่น ๆ สามารถทาความคุ้นเคยกับข้อมูล

5.

ไม่มีความใดในข้อนี้ที่จะถูกพิจารณาว่าให้ต้องเผยแพร่หรือจัดทาข้อมูลนอกเหนือจากภาษา
ของภาคี

ข้อ 4.6: จุดตอบข้อซักถาม
ภาคีแต่ละฝ่ายต้องกาหนดให้มีจุดตอบข้อซักถามหนึ่ง (1) จุดหรือมากกว่า เพื่อตอบคาถามที่มีเหตุมี
ผลจากบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับ ศุล กากร และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงแบบฟอร์มและ
เอกสารที่จาเป็นสาหรับการนาเข้า การส่งออก และการผ่านแดน
ข้อ 4.7: พิธีการศุลกากร
1.

1

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งท าให้ มั่ น ใจว่ า พิ ธี ก ารศุ ล กากรและการปฏิ บั ติ ท างศุ ล กากรของตน
คาดการณ์ได้ มีความสม่าเสมอและโปร่งใส และอานวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งมี
ความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้า

ภาคีแต่ละฝ่ายมีดลุ ยพินิจที่จะระบุถึงข้อจากัดทางกฎหมายสาหรับรายละเอียดทีล่ งในเว็บไซต์
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2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่าพิธีการศุลกากรของตนสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบั ติขององค์การศุลกากรโลก เท่าที่จะเป็นไปได้และเท่าที่กฎหมายและข้อบังคับทาง
ศุลกากรของตนอนุญาต

3.

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายต้องทบทวนพิธีการศุลกากรของตนที่มีความมุ่งหมาย
ให้มีความเรียบง่ายเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า

ข้อ 4.8: การตรวจสอบก่อนส่งออก
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องไม่กาหนดให้มีการตรวจสอบก่อนส่งออก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจาแนก
พิกัดศุลกากร และการกาหนดราคาศุลกากร

2.

โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิของภาคีในการใช้การตรวจสอบก่อนส่งออกรูปแบบอื่น ซึ่งไม่ครอบคลุม
โดยวรรค 1 ส่งเสริมให้ภาคีไม่ริเริ่มหรือใช้มาตรการใหม่อื่นใด ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบก่อน
ส่งออก

3.

วรรค 2 อ้างถึงการตรวจสอบก่อนส่งออกที่ครอบคลุมโดยความตกลงการตรวจสอบก่ อน
ส่ ง ออก และไม่ กี ด กั น การตรวจสอบก่ อ นส่ ง ออกเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างสุ ข อนามั ย และ
สุขอนามัยพืช

ข้อ 4.9: กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งน ามาใช้ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง พิ ธี ก ารที่ ใ ห้ มี ก ารส่ ง เอกสารหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ที่ ต้ อ งการส าหรั บ การน าเข้ า เพื่ อ เริ่ ม ต้ น กระบวนการก่ อ นการมาถึ ง ของสิ น ค้ า โดยมี
เป้าหมายให้มีความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง

2.

ภาคีแต่ล ะฝ่ ายต้องจั ดให้ มีร ะบบส่ งเอกสารล่ ว งหน้าตามที่ระบุไว้ในวรรค 1 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับกระบวนการดาเนิน การล่วงหน้าก่อนสินค้าถึงปลายทางตามความ
เหมาะสม

ข้อ 4.10: การวินิจฉัยล่วงหน้า
1.

ก่อนที่สิน ค้าจากภาคีหนึ่ งจะเข้ามายังอาณาเขตของอีก ภาคีห นึ่งนั้น ภาคีแต่ละฝ่ายต้อง
จัดทาคาวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือบุคคลใด ๆ ที่มี
เหตุอัน ควร หรือผู้ แทน ที่ได้ยื่น คาร้องขอเป็นลายลั กษณ์ อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ที่
จาเป็นทั้งหมด ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
(เอ)

พิกัดอัตราศุลกากร
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(บี)

ถิ่นกาเนิดสินค้า ตามบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า) หรือไม่

(ซี)

วิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และการนามาใช้ในการกาหนดราคาศุลกากร
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามความตกลงการประเมินราคาศุลกากร และ

(ดี)

เรื่องอื่น ๆ ที่ภาคีพิจารณาอาจตกลงกัน

2.

ภาคีอาจกาหนดให้ผู้ยื่นคาร้องขอต้องมีตัวแทนตามกฎหมายหรือต้องจดทะเบียนในภาคีนั้น
และเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อกาหนดเหล่านั้นจะต้องไม่จากัดกลุ่มบุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคาร้องขอ
คาวินิจฉัยล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ข้อกาหนดเหล่านี้ต้องชัดเจนและโปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดการกีดกันทาง
การค้าโดยไม่จาเป็น หรือตามอาเภอใจ2, 3

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งพิธีการในการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้าซึ่ง

4.

(เอ)

ระบุข้อมูลที่จาเป็นในการยื่นคาร้องขอคาวินิจฉัยล่วงหน้า

(บี)

ระบุว่าภาคีแต่ละฝ่ายอาจขอให้ผู้ยื่นคาร้องขอจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึง
ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ที่ จ าเป็ น ในการประเมิ น ค าร้ อ งได้ ต ลอดเวลาในระหว่ า งการ
ประเมินผลการยื่นคาร้องขอให้มีการวินิจฉัยล่วงหน้า

(ซี)

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคาวินิจฉัยล่ว งหน้าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่
นาเสนอโดยผู้ยื่นคาขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้มี
อานาจตัดสินใจ และ

(ดี)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาวินิจฉัยล่วงหน้านั้นประกอบไปด้วยข้อเท็ จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพื้นฐานในผลคาตัดสิน

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องออกคาวินิจฉัยล่วงหน้าในภาษาราชการของภาคีนั้นหรือในภาษาที่ตน
ตัดสินใจ คาวินิจฉัยล่วงหน้าจะต้องออกให้แก่ผู้ยื่นคาร้องขอเมื่อได้รับข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมด

2

ตามคาขอของภาคี กลุ่มภาคีอาจทบทวนข้อกาหนดของวรรคนี้ในแง่ของการมีส่วนร่วมในการอานวยความสะดวก
ทางการค้าผ่านคณะกรรมการด้านสินค้า
3

ภาคีต้องทาให้มั่นใจว่าขั้นตอนการลงทะเบียนมีความโปร่งใสและจะได้รับการพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคาร้องและเหตุผลของคาตัดสินดังกล่าวจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
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ในลักษณะที่สมเหตุสมผล ภายในระยะเวลาที่กาหนดและในขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใน 90
วัน ภาคีแต่ล ะฝ่ ายจะต้องระบุและเผยแพร่ต่อสาธารณะเกี่ยวกับ ระยะเวลาการออกคา
วินิจฉัยล่วงหน้าก่อนที่จะมีการใช้บังคับ หากหน่วยงานศุลกากรมีเหตุอันสมควรที่จะออกคา
วินิจฉัยล่วงหน้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ หลังจากที่ได้รับคาขอจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้อง
ขอทราบถึงสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวก่อนสิ้นระยะเวลาที่กาหนด
5.

ภาคีอาจปฏิเสธที่ จ ะออกคาวินิจฉัย ล่ ว งหน้า ถ้าข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิ ด
พื้นฐานสาหรับคาตัดสินล่วงหน้าอยู่ระหว่างการทบทวนของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ
ภาคีที่ปฏิเสธการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้าจะต้องแจ้งให้ผู้ ยื่นคาร้องขอทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยระบุข้อเท็จจริงและพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า
นั้น

6.

ภาคีอาจปฏิเสธคาร้องขอให้มีการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้าได้ หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่
ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามอนุวรรค 3 (บี) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและกาหนดไว้
ในขณะที่มีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม และภาคีได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

7.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้คาวินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ออกคาวินิจฉัยนั้นหรือวันอื่น
ที่ร ะบุ ไ ว้ในคาวินิ จ ฉัย โดยมี เงื่ อนไขว่ ากฎหมาย ข้ อบัง คับ กฎระเบี ยบการบริห ารและ
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยตามวรรค 8 คาวินิจฉัยล่วงหน้านั้นจะ
มีผลใช้บังคับอย่างน้อยสาม (3) ปี

8.

ในกรณีที่ ภ าคี ย กเลิ ก แก้ไข หรือทาให้ สิ้ นผลซึ่ง คาวินิจฉัยล่ ว งหน้า จะต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่ผู้ยื่นคาร้องขอโดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจ
ของภาคีเมื่อ

9.

(เอ)

มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบการบริหาร

(บี)

มีการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกระงับไว้

(ซี)

มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือ สถานการณ์ที่ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการออกคา
วินิจฉัยล่วงหน้า หรือ

(ดี)

มีการวินิจฉัยล่วงหน้าผิดพลาด

การยกเลิก แก้ไข หรือทาให้สิ้นผลซึ่งคาวินิจฉัยล่วงหน้าโดยภาคีให้มีผลย้อนหลัง จะสามารถ
กระทาได้เมื่อคาวินิจฉัยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือ
ทาให้เข้าใจข้อมูลผิดพลาด
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10.

คาวินิจฉัยล่วงหน้าที่ออกโดยภาคีจะมีผลผูกพันต่อภาคีนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ยื่นคาร้องขอ

11.

อย่างน้อยที่สุด ภาคีแต่ละฝ่ายต้องเผยแพร่

12.

(เอ)

ข้อกาหนดสาหรับการยื่นคาร้องขอคาวินิจฉัยล่วงหน้า รวมทั้งเรื่องข้อมูล ที่ต้องยื่น
และรูปแบบ

(บี)

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า และ

(ซี)

ระยะเวลาทีค่ าวินิจฉัยล่วงหน้ามีผลผูกพัน

ภาคีแต่ละฝ่ายอาจเผยแพร่สู่สาธารณะข้อมูลใด ๆ ของคาวินิจฉัยล่วงหน้าซึ่งภาคีได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ อย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้โดยคานึงถึงความ
จาเป็นในการปกป้องความลับทางการค้า

ข้อ 4.11: การตรวจปล่อยสินค้า
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายสาหรับการตรวจปล่อย
สินค้าที่มีประสิ ทธิภาพเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มภาคี เพื่อความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ความในวรรคนี้ไม่กาหนดให้ภาคีต้องตรวจปล่อยสินค้าหากเงื่อนไขสาหรับการปล่อย
สินค้านั้น ๆ ไม่ครบถ้วน

2.

ตามวรรค 1 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งพิธีการเพื่อให้สินค้าได้รับการผ่านพิธี
การศุล กากรภายในระยะเวลาไม่ เ กิน กว่ าที่ ต้ อ งการเพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ กฎหมายและ
ข้อบังคับทางศุลกากรของตน และเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสินค้ามาถึง
และการเก็บรักษาข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมดสาหรับดาเนินพิธีการทางศุลกากร

3.

หากสิ น ค้ า ใดถู ก เลื อ กเพื่ อ การตรวจสอบต่ อ ไป การตรวจสอบดั ง กล่ า วจะถู ก จ ากั ด ให้
เหมาะสมกับความจาเป็นและดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ล่าช้าเกินควร

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งพิธีการที่ให้มีการตรวจปล่อยสินค้าก่อนที่จะทราบ
ผลสรุ ป สุดท้ายในการพิจ ารณาอากร ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าภาระ ถ้าการพิ จารณา
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาให้แล้วเสร็จก่อนหรือ ณ เวลามาถึง หรือให้เร็วเท่าที่จะกระทาได้
ภายหลังจากการมาถึง หากข้อกาหนดอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติแล้วตามเงื่อนไขของ
การตรวจปล่อยดังกล่าว ภาคีอาจต้องการให้มีการค้าประกันตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่ไม่
มากไปกว่าจานวนซึ่งภาคีต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะครอบคลุมสาหรับการชาระอากร ภาษี
ค่าธรรมเนียมและค่าภาระโดยประกันนั้น
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5.

ไม่มีข้อความใดในข้อนี้มีผลกระทบต่อสิทธิของภาคีในการตรวจสอบ กักสินค้า ยึดหรือริบ
หรือจัดการเกี่ยวกับสินค้าในลักษณะใด ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของตน

6.

โดยมุ่งหมายที่จะป้ องกันความสูญเสี ยที่ส ามารถหลี กเลี่ ยงได้ หรือความเสื่อมสภาพของ
สินค้าเน่าเสียง่าย และหากได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับทั้งหมด ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดให้มี
การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายออกจากการควบคุมทางศุลกากร:
(เอ)

ภายใต้สถานการณ์ปกติในเวลาที่สั้นที่สุดและเท่าที่เป็นไปได้ ภายในหก (6) ชั่วโมง
หลังจากสินค้ามาถึงและการยื่นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจปล่อย และ

(บี)

ในสถานการณ์พิเศษและเหมาะสมที่จะทาเช่นนั้น นอกเวลาทาการของหน่วยงาน
ศุลกากร

7.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้ความสาคัญลาดับต้นตามความเหมาะสมให้กับสินค้าเน่าเสียง่ายในการ
จัดตารางการตรวจสอบที่จาเป็นต้องดาเนินการ

8.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องดาเนินการ หรือยอมให้ผู้นาเข้าดาเนินการ เพื่อการเก็บรักษาที่เหมาะสม
สาหรั บ สิน ค้าเน่ าเสี ยง่ายที่อยู่ระหว่างการรอตรวจปล่อย ภาคีแต่ล ะฝ่ายอาจกาหนดให้
สถานที่จัดเก็บสินค้าที่ดาเนินการโดยผู้นาเข้าต้องได้รับการรับรองหรือได้รับการกาหนดโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่จัดเก็บสินค้าเหล่านั้น รวมทั้งการ
มอบหมายผู้ ท าการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อาจจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง หากสามารถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ และเมื่อผู้นาเข้า
ร้องขอ ภาคีแต่ล ะฝ่ายต้องจัดให้ มีพิธีการที่จาเป็นต่อการตรวจปล่อย ณ สถานที่จัดเก็บ
สินค้าเหล่านั้น

ข้อ 4.12: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.

เท่าที่จะเป็นไปได้ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ศุลกากรตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรและ
การตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

2.

เท่าที่จะเป็นไปได้ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเร่งรัด กระบวนการทาง
ศุลกากรสาหรับการตรวจปล่อยสินค้า รวมถึงการส่งข้อมูลก่อนที่สินค้าจะมาถึงและใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอัตโนมัติสาหรับการกาหนดเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงเท่าที่
จะเป็นไปได้

3.

ภาคีแต่ล ะฝ่ ายต้องพยายามจัดทาเอกสารการบริห ารงานด้านการค้าให้ แก่ส าธารณะใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามยอมรับเอกสารการบริหารการค้าที่ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นเอกสารที่มีความเท่าเทียมกันทางกฎหมายกับเอกสารในรูปแบบกระดาษ

5.

ในการพัฒนาความคิดริเริ่มที่มีการใช้การบริหารการค้าแบบไร้กระดาษ ภาคีแต่ละฝ่ายจะ
ได้รับการส่งเสริมให้คานึงถึงมาตรฐานสากลหรือวิธีการที่ดาเนิน การภายใต้องค์การระหว่าง
ประเทศ

6.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องร่วมมือกับภาคีอื่นและในเวทีระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มการยอมรับเอกสาร
การบริหารการค้าที่ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4.13: มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับอนุญาต
1.

ภาคี แต่ล ะฝ่ า ยต้อ งจั ด ให้ มี มาตรการเพิ่ มเติ มด้า นการอานวยความสะดวกทางการค้า ที่
เกี่ย วข้องกับ การน าเข้า ส่ งออก หรือผ่ านแดน ภายใต้ว รรค 3 ให้ กับผู้ ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ประกอบการรับอนุญาต” ในบทนี้)
หรื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ภาคี อ าจให้ ก ารอ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า ดั ง กล่ า วกั บ
ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดทาโครงการแยกต่างหาก

2.

หลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อให้ได้เป็นผู้ประกอบการรับอนุญาต ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ
หรือพิธีการของภาคี
(เอ)

หลักเกณฑ์ที่ต้องมีการเผยแพร่ให้ทราบนั้น อาจรวมถึงเรื่อง
(หนึ่ง) ประวัติที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากรและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(สอง) ระบบในการจัดการบันทึกเพื่อการควบคุมภายในที่จาเป็น
(สาม) ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้ งการให้มีหลักประกันหรือการค้าประกันที่
เพียงพอตามความเหมาะสม และ
(สี่)

(บี)

ความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

หลักเกณฑ์ที่กาหนด ต้องไม่
(หนึ่ง) ถูกออกแบบให้มีหรือนามาใช้ในลักษณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการอย่างไม่เป็นธรรม และ
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(สอง) จากัดการเข้าร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าที่จะเป็นไปได้
3.

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าที่กาหนดตามวรรค 1 ต้องมีอย่างน้อยสาม (3)
มาตรการในบรรดามาตรการต่อไปนี้4
(เอ)

การให้ใช้ข้อมูลหรือเอกสารน้อยลงตามความเหมาะสม

(บี)

การตรวจสินค้าทางกายภาพในระดับต่าตามความเหมาะสม

(ซี)

การตรวจปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็วตามความเหมาะสม

(ดี)

การชะลอการชาระอากร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาระ

(อี)

การให้ใช้หลักประกันที่ครอบคลุมหลายรูปแบบ หรือการลดวงเงินค้าประกัน

(เอฟ) การใช้ ใบขนสิ น ค้า ฉบั บเดี ยวส าหรับ การนาเข้ าหรื อการส่ งออกทั้ งหมด ในช่ว ง
ระยะเวลาที่กาหนด และ
(จี)

การตรวจปล่อยสินค้า ณ สถานที่ทาการของผู้ประกอบการรับอนุญาต หรือสถานที่
อื่นซึ่งหน่วยงานศุลกากรอนุญาต

4.

ส่งเสริมให้ ภาคีแต่ละฝ่ายจัดทาโครงการผู้ประกอบการรับอนุญาต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานเหล่ านั้นอยู่แล้ ว เว้นแต่มาตรฐานเหล่ านั้นไม่
เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย

5.

เพื่อที่จะยกระดับมาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ภาคี แต่ละ
ฝ่ายต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจาทาความตกลงการยอมรับร่วมกันกับภาคีอื่น ๆ
ในเรื่องโครงการผู้ประกอบการรับอนุญาต

6.

ส่งเสริ มให้ ภ าคีร่ วมมือในการพัฒ นาแผนการดาเนินงานโครงการผู้ ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตตามความเหมาสม โดยใช้ผู้ประสานงานที่กาหนดตามข้อ 4.20 (การปรึกษาหารือ
และจุดติดต่อ) และคณะกรรมการด้านสินค้า ดังต่อไปนี้:
(เอ)

4

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวและการริเริ่มในการเสนอโครงการ
ใหม่

มาตรการตามที่ระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (จี) วรรค 3 ของข้อนี้ ต้ องถือว่ากาหนดให้กับผู้ประกอบการรับอนุญาต
หากมาตรการดังกล่าวใช้กับผู้ประกอบการทุกคน
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(บี)

การแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการ
เข้าถึงธุรกิจ

(ซี)

การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการยอมรับร่วมกันของแผนการดังกล่าว และ

(ดี)

พิจารณาแนวทางในการเพิ่มผลประโยชน์ของแผนการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการค้า
และก าหนดให้ เ จ้ า หน้า ที่ ศุ ล กากรเป็ น ผู้ ป ระสานงานกั บผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านศุลกากรเป็นอย่างแรก

ข้อ 4.14: การบริหารความเสี่ยง
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง สาหรับการควบคุมทาง
ศุลกากร

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องออกแบบและใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่มีกฎเกณฑ์หรือมีการแอบแฝงข้อจากัดต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้ความสาคัญกับการควบคุมทางศุลกากร และการควบคุมพรมแดน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ ะเป็นไปได้ สาหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเร่งรัดการตรวจ
ปล่อยสินค้าที่มีความเสี่ยงต่า ภาคีแต่ละฝ่ายอาจคัดเลือกตรวจสินค้าโดยวิธีการสุ่มตรวจเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้วย

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเกณฑ์เหล่านั้นอาจรวมถึง พิกัดศุลกากรในระบบ
ฮาโมไนซ์ธรรมชาติและรายละเอียดของสินค้า ถิ่นกาเนิดสินค้า ประเทศต้นทางสินค้า มูลค่า
ของสินค้า ประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ค้า และรูปแบบการขนส่ง

ข้อ 4.15: ของเร่งด่วน
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่ง พิธีการศุลกากรสาหรับการออกของอย่างเร่งด่วน
โดยอย่างน้อยที่สุดสาหรับสินค้าที่นาเข้ามาทางอากาศยาน ขณะที่คงไว้ซึ่งการควบคุมทาง
ศุลกากร5 และการเลือกโดย
(เอ)

จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อมูลก่อนการมาถึงของสินค้าที่เกี่ยวกับของเร่งด่วน

5

ในกรณีที่ภาคีมีพิธีการปัจจุบันที่ดาเนินการภายใต้ข้อนี้อยู่แล้ว บทบัญญัตินี้ไม่ได้เรียกร้องให้ภาคีต้องจัดพิธีการ
สาหรับปล่อยของเร่งด่วนแยกต่างหากอีก
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(บี)

อนุญาตให้ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียวที่ครอบคลุมทุกสินค้าที่เป็นของเร่งด่วนเท่าที่ จะ
เป็นไปได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

(ซี)

ลดข้อกาหนดด้านการใช้เอกสารให้น้อยที่สุดสาหรับการตรวจปล่อยของเร่งด่วน

(ดี)

ตรวจปล่อยของเร่งด่วนภายใต้สภาพแวดล้อมตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
ภายในหก (6) ชั่ วโมงหากเป็ นไปได้ หลั ง จากที่ สิ น ค้ า มาถึ ง และมี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ที่
ศุลกากรต้องการสาหรับการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว

(อี)

พยายามที่จะนาพิธีการตามอนุวรรค (เอ) ถึง (ดี) มาใช้กับสินค้าที่ไม่ว่าจะมีน้าหนัก
หรื อราคาเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้ อนุญาตให้ ภ าคีกาหนดพิธีการนาเข้าเพิ่มเติมได้ซึ่ง
รวมถึงใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ และการชาระอากรและภาษี และจากัดพิธีการ
นาเข้าเพิ่มเติมตามประเภทของสินค้า หากว่าพิธีการนั้นไม่ได้จากัดเฉพาะสินค้าที่มี
มูลค่าต่า เช่น เอกสาร และ

(เอฟ) เท่าที่จะเป็นไปได้ ให้มีการกาหนดมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าที่นามาคานวณภาษีขั้นต่า
ที่ไม่มีการเรียกเก็บอากรและภาษี นอกเหนือจากสินค้าที่ระบุเกณฑ์เ ป็นการเฉพาะ
อยู่แล้ว ส่วนภาษีภายใน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บกับการ
นาเข้าจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับ ข้อ 3 ของแกตต์ 1994 ไม่อยู่ในบังคับของ
บทบัญญัตินี้
2.

ไม่มีความใดในวรรค 1 จะมีผลกระทบต่อสิทธิของภาคีในการตรวจสอบ กัก ยึด ริบ หรือ
ไม่ให้มีการนาเข้าสิน ค้า หรือดาเนินการตรวจสอบหลั งการตรวจปล่อย รวมทั้งในส่ วนที่
เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารความเสี่ยง ยิ่งกว่านั้น ไม่มี ความใดในวรรค 1 ห้ามภาคีเรียก
ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขในการตรวจปล่อยเพิ่มเติมและดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตที่
ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ข้อ 4.16: การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
1.

โดยมุ่ งหมายที่ จะเร่ งรั ดการตรวจปล่ อยสิ นค้ า ภาคี แต่ ละฝ่ ายจะต้ องน ามาใช้ หรื อคงไว้ ซึ่ ง
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เพื่อทาให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร
และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.

ภาคี แ ต่ล ะฝ่ ายต้ อ งเลื อ กบุ ค คลหรือ สิ น ค้า โดยพิจ ารณาจากพื้น ฐานความเสี่ ย งเพื่ อ การ
ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ซึ่งอาจรวมถึงการใช้หลักเกณฑ์เรื่องการเลือกสรรที่เหมาะสม
ภาคีแต่ละฝ่ายต้องดาเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยในลักษณะโปร่งใส หากมีบุคคล
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและมีผลการตรวจสอบแล้ว ภาคีต้องแจ้งโดยไม่ล่าช้าให้บุคคลผู้
นั้น ทราบถึงผลการตรวจสอบ และแจ้งสิทธิและข้อผู กพัน รวมทั้งเหตุผลส าหรับผลการ
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ตรวจสอบดังกล่าว
(เอ)

ผลลัพธ์

(บี)

เหตุผลของผลลัพธ์ และ

(ซี)

สิทธิและหน้าที่ของบุคคล

3.

ภาคี รั บ ทราบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการตรวจสอบหลั ง การตรวจปล่ อ ยอาจถู ก ใช้ ใ น
กระบวนการทางปกครองหรือตุลาการ

4.

ในส่วนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนาผลของการตรวจสอบหลังการตรวจ
ปล่อยมาใช้ในระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อ 4.17: การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า
1.

2.

ส่งเสริมให้ภาคีแต่ละฝ่ายวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าโดยหน่วยงานศุลกากร
ของภาคีนั้นเป็นระยะ ๆ และดาเนินการในลักษณะที่สม่าเสมอ และเผยแพร่ผลการศึกษา
ดังกล่ าว โดยใช้เครื่ องมือ เช่น คู่มือการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่ อยสินค้า โดย
องค์การศุลกากรโลก เพื่อ
(เอ)

ประเมินมาตรการในการอานวยความสะดวกทางการค้า และ

(บี)

พิจารณาโอกาสในการปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

ส่งเสริมให้ภาคีแต่ละฝ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคีอื่น ๆ ในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจปล่อยสินค้าตามวรรค 1 รวมทั้งวิธีการที่ใช้และการชี้ จุดที่เป็นปัญหาหรือคอ
ขวด

ข้อ 4.18: การทบทวนและการอุทธรณ์
1.
6

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องเปิดโอกาสให้บุคคลใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในอาณาเขตซึ่งหน่วยงานศุลกากร
ของภาคีนั้นได้มีคาตัดสินทางการบริหาร6 ไปยังบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “คาตัดสินทางปกครอง” หมายถึงคาตัดสินที่มีผลกระทบทางกฎหมายต่อสิทธิ
และพันธกรณีของเฉพาะบุคลลในแต่ละคดี เป็นที่เข้าใจว่า คาตัดสินทางปกครอง ที่กล่าวถึงในข้อนี้ครอบคลุมการ
ดาเนินทางการบริหารภายในความหมายข้อ 10 ของแกตต์ 1994 หรือความล้มเหลวที่จะดาเนินการทางการบริหาร
หรือคาตัดสินตามที่กาหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ และระบบกฎหมายของภาคี เพื่อ แก้ไขความล้มเหลวเหล่านั้น
ภาคีอาจจะคงไว้ซึ่งทางเลือกสาหรับกลไกทางการบริหาร หรือการอาศัยทางศาลที่จะสั่งการให้หน่วยงานทาง
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(เอ)

อุทธรณ์ทางปกครอง หรือขอให้ทบทวน โดยหน่วยงานที่สูงกว่าหรือเป็นอิสระจาก
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ออกคาวินิจฉัยนั้น และ

(บี)

การอุทธรณ์ หรือทบทวนคาวินิจฉัยในชั้นศาล7

2.

กฎหมายของภาคีอาจกาหนดให้ต้องมีการอุทธรณ์หรือทบทวนที่หน่วยงาน ก่อนการอุทธรณ์
หรือทบทวนในชั้นศาล

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า กระบวนการอุทธรณ์หรือการทบทวนต้องดาเนินการใน
ลักษณะไม่เลือกปฏิบัติ

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า ในกรณีที่เรื่องนั้น ๆ ได้มีการอุทธรณ์หรือทบทวนภายใต้
วรรคย่อย 1 (เอ) ไม่ได้รับการตัดสิน
(เอ)

ภายในระยะเวลาที่กาหนดภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ

(บี)

โดยล่าช้าเกินควร

ผู้ยื่ น คาร้ องมีสิ ทธิที่จ ะยื่ น อุทธรณ์ห รือให้ ทบทวนในระดับเหนือขึ้นไปต่อหน่ว ยงานด้าน
ปกครอง หรือศาล หรือวิธีการอื่นใดต่อหน่วยงานทางศาล8
5.

ภาคีแต่ล ะฝ่ ายต้องทาให้ แน่ ใจว่า บุคคลที่ถูกอ้างถึงในวรรค 1 ได้รับแจ้งถึงเหตุผ ลที่
หน่ ว ยงานมีค าตัด สิ น ดั งกล่ า ว เพื่อ ให้ บุ คคลนั้น ได้ น าไปใช้ ในกระบวนการอุ ทธรณ์ห รื อ
ทบทวนตามความจาเป็น

6.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า บุคคลที่อ้างถึงในวรรค 1 ไม่ได้รับการปฏิบัติอันไม่เป็นคุณ
เพียงเพราะบุคคลนั้นขอให้ทบทวนคาตัดสินทางการบริหารหรือการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่
ตามที่อ้างถึงในวรรค 1

7.

ส่งเสริมให้ภาคีแต่ละฝ่ายจัดทาข้อนี้ให้ครอบคลุมถึงคาตัดสินของหน่วยงานพรมแดนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะหน่วยงานทางศุลกากรเท่านั้น

ศุลกากรที่จะออกคาตัดสินทางการบริหารโดยทันที แทนสิทธิในการอุทธรณ์หรือทบทวนภายใต้อนุวรรค 1 (เอ)
7

บรูไนดารุซซาลามอาจปฏิบัติตามวรรคนี้โดยการจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งองค์กรอิสระเพื่อให้มีการทบทวนการพิจารณา
อย่างเป็นกลาง
8
ไม่มีความใดในวรรคนี้ที่กีดกันภาคีในการยอมรับถึงการที่หน่วยงานไม่รับอุทธรณ์หรือทบทวนการตัดสิน เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ร้องเรียน ภายใต้กฎและข้อบังคับ
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8.

คาตัดสินและเหตุผลของคาตัดสินจากการทบทวนหรือการอุทธรณ์ทางปกครองหรือในชั้ น
ศาลจะต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 4.19: ความร่วมมือด้านศุลกากร
1.

หน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายอาจช่วยเหลื อหน่วยงานศุลกากรของภาคีอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
(เอ)

การปฏิบัติตามและการดาเนินการของบทนี้

(บี)

การพัฒนาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงเทคนิคการบริหารความ
เสี่ยง

(ซี)

การทาให้พิธีการศุลกากรเรียบง่ายและสอดคล้องกัน

(ดี)

การพัฒนาทักษะทางเทคนิคและการใช้เทคโนโลยี

(อี)

การใช้บังคับความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร และ

(เอฟ)

เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับศุลกากร ตามที่กลุ่มภาคีอาจตกลงกาหนดร่วมกัน

2.

เท่ า ที่ จ ะท าได้ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งแจ้ ง แก่ ภ าคี อื่ น ๆ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับการบริหาร การแก้ไขกฎหมายหรือ ข้อบังคับ หรือมาตรการที่
คล้ายกันซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกั บการนาเข้าหรือการส่งออกที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินการตามบทนี้ โดยทาการแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ
หรื อ ภาษาที่ ใ ช้ โ ดยภาคี ผู้ แ จ้ ง ผ่ า นทางจุ ด ติ ด ต่ อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 4.20 (การ
ปรึกษาหารือและจุดติดต่อ)

3.

หน่วยงานศุลกากรของภาคีอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการพัฒนาหน่วยงาน
ศุลกากรแก่ภาคีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

4.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ มากเท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ แ ละเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับภาคีอื่น ๆ ที่มีพรมแดนติดกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสาน
พิธีการที่พรมแดนเพือ่ อานวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน
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ข้อ 4.20: การปรึกษาหารือและจุดติดต่อ
1.

ภาคี อาจขอค าปรึ กษาหารื อกั บ ภาคี อื่ นในเรื่ องที่ มี ความส าคั ญต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บศุ ลกากร
ซึ่งเกิดจากการดาเนินการ หรือการปฏิบัติตามบทนี้ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยให้รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ การปรึกษาหารือดังกล่าวจะต้องดาเนินการผ่านจุดติดต่อที่กาหนดตาม
วรรค 3 และจะต้องเริ่ มดาเนิ นการภายใน 30 วัน หลั งจากได้รับคาร้องขอ เว้นแต่ ภ าคี ที่
เกี่ยวข้องจะกาหนดเป็นอย่างอื่น

2.

ในกรณีที่การปรึกษาหารือดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ ภาคีที่ร้ องขออาจส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมการด้านสินค้า

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อหนึ่ง (1) จุดหรือมากกว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ของ
บทนี้ และแจ้งรายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น แก่ภาคีอื่น ๆ หาก
มี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับสาหรับ ภาคีนั้น ภาคีแต่ละฝ่าย
จะต้องแจ้งภาคีอื่น ๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดการติดต่อดังกล่าวโดย
พลัน

ข้อ 4.21: ข้อตกลงเกี่ยวกับการนาไปปฏิบัติ
โดยตระหนักถึงระดับความพร้อมที่แตกต่างกันของภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บทนี้ กลุ่ม
ภาคีจ ะได้รั บระยะเวลาปรับ ตัวตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 4 เอ (ระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
พันธกรณี) ในระหว่างที่การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดอย่างเต็มรูปแบบจะเริ่มต้นขึ้น
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ภาคผนวก 4 เอ
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธกรณี
เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ จานวนปี เช่น “ห้า (5) ปี” หมายถึง การปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของข้อนั้น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ จะต้องเริ่มภายในจานวนปีที่ระบุไว้เมื่อความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ และวันที่แน่ชัด เช่น “28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022” หมายถึง จุดสิ้นสุดของระยะเวลาที่จะต้อง
เริ่มปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดอย่างเต็มรูปแบบ
หมายเหตุ: หากข้อใดอยู่ในรายการด้านล่างโดยไม่มีการอ้างอิงวรรคเฉพาะ บทบัญญัติทั้งหมดของข้อ
นั้นจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดไว้
บรูไนดารุซซาลาม
ข้อ 4.13

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับ 28 กุ มภาพั น ธ์
อนุญาต
ค.ศ. 2022

ข้อ 4.18

การทบทวนและการอุทธรณ์

3 1 มี น า ค ม
ค.ศ. 2023

ข้อ 4.9

กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

5 ปี

ข้อ 4.11

การตรวจปล่อยสินค้า

กัมพูชา

ข้อ 4.12

2.

ระยะเวลาในการปล่อยสินค้า (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใน 48
ชั่วโมง หลังจากสินค้ามาถึงและการเก็บรักษาข้อมูลที่จาเป็น)

5 ปี

6.

การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย (ในขอบเขตที่ เ ป็ น ไปได้ 5 ปี
ภายในหก (6) ชั่วโมง)

8.

สถานที่จัดเก็บสินค้าและขั้นตอนสาหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย

5 ปี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการส่งข้อมูลก่อนที่สินค้าจะ
มาถึงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอัตโนมัติสาหรับการ
4เอ-1

5 ปี

จัดการความเสี่ยง
4.

ความเท่าเทียมกันทางกฎหมายของเอกสารการบริหารการค้าที่ 5 ปี
ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์

5.

มาตรฐานสากลหรือวิธีการดาเนินการ

6.

ร่ ว มมื อกั บ ภาคี อื่ นและในเวที ระหว่ างประเทศ เพื่ อเพิ่ มการ 5 ปี
ยอมรับเอกสารการบริหารการค้าที่ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์

5 ปี

ข้อ 4.13

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับ 5 ปี
อนุญาต

ข้อ 4.15

ของเร่งด่วน
1.

ขอบเขตของกระบวนการสาหรับของเร่งด่วน มีดังนี้
(เอ) กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

5 ปี

(บี) การส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว

5 ปี

(ซี) ลดข้อกาหนดด้านการใช้เอกสารให้เหลือน้อยที่สุด

5 ปี

(ดี) ตรวจปล่ อยของเร่งด่วนให้ เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 5 ปี
และภายในหก (6) ชั่วโมง เมื่อเป็นไปได้
(อี)
ข้อ 4.19

มาตรการตามวรรคย่อย (เอ) ถึง (ดี) ในเรื่องเกี่ยวกับ 5 ปี
น้าหนักหรือราคาศุลกากรของของเร่งด่วน

ความร่วมมือด้านศุลกากร

5 ปี

ความสอดคล้อง

5 ปี

การวินิจฉัยล่วงหน้า

28 กุ มภาพั น ธ์

จีน
ข้อ 4.4
อินโดนีเซีย
ข้อ 4.10

4เอ-2

ค.ศ. 2022
ข้อ 4.14

การบริหารความเสี่ยง

28 กุ มภาพั น ธ์
ค.ศ. 2022

สปป.ลาว
ข้อ 4.10

ข้อ 4.11

การวินิจฉัยล่วงหน้า
2.

ตัวแทนตามกฎหมายหรือการจดทะเบียนของผู้ยื่นคาร้องขอ

3 ปี

3.

พิธีการในการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า

3 ปี

7.

ผลใช้บังคับของคาวินิจฉัยล่วงหน้า

5 ปี

8.

การแจ้งมูลแห่งการยกเลิก แก้ไข หรือทาให้สิ้นผลซึ่งคาวินิจฉัย 5 ปี
ล่วงหน้าแก่ผู้ยื่นคาร้อง

9.

การยกเลิก แก้ไข หรือทาให้สิ้นผลซึ่งคาวินิจฉัยล่วงหน้า โดยมี 5 ปี
ผลย้อนหลัง

10. คาวินิจฉัยล่วงหน้าจะต้องมีผลผูกพัน

5 ปี

11. กระบวนการการเผยแพร่คาวินิจฉัยล่วงหน้า

3 ปี

12. การเผยแพร่ข้อมูลของคาวินิจฉัยล่วงหน้า

3 ปี

การตรวจปล่อยสินค้า
1.

จัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ ายสาหรับการตรวจ 3 ปี
ปล่อยสินค้า

2.

ระยะเวลาในการปล่อยสินค้า (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใน 48 3 ปี
ชั่วโมงหลังจากสินค้ามาถึงและการเก็บรักษาข้อมูลที่จาเป็น)

3.
4.

การคัดเลือกสินค้าเพื่อการตรวจสอบต่อไป
3 ปี
การตรวจปล่ อยสิ นค้า ก่อนที่จะทราบผลสรุ ปสุ ด ท้ายในการ 3 ปี
พิจารณาอากร ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าภาระ
4เอ-3

5.

สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบ กั ก สิ น ค้ า ยึ ด หรื อ ริ บ หรื อ จั ด การ 3 ปี
เกี่ยวกับสินค้า

6.

การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย (ในขอบเขตที่ เ ป็ น ไปได้ 5 ปี
ภายในหก (6) ชั่วโมง)

7.

ในการจัดตารางการตรวจสอบ จะให้สินค้าเน่าเสียง่ายได้รับ 3 ปี
การตรวจก่อน
5 ปี
สถานที่จัดเก็บสินค้าและขั้นตอนสาหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย

8.
ข้อ 4.12

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.

ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึง การส่ งข้ อมูล ก่ อนที่สิ น ค้า
จะมาถึ ง และใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ระบบอั ต โนมั ติ
สาหรั บ การจัดการความเสี่ยง

3 ปี

3.

จัดทาเอกสารการบริห ารงานด้านการค้าให้ แก่สาธารณะใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3 ปี

4.

ความเท่าเทียมกันทางกฎหมายของเอกสารการบริหารการค้าที่ 5 ปี
ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์

5.

มาตรฐานสากลหรือวิธีการดาเนินการ

6.

ร่ ว มมื อกั บ ภาคี อื่ นและในเวที ระหว่ างประเทศ เพื่ อเพิ่ มการ 5 ปี
ยอมรับเอกสารการบริหารการค้าที่ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์

5 ปี

ข้อ 4.13

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับ 5 ปี
อนุญาต

ข้อ 4.14

การบริหารความเสี่ยง
1.

จัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง

4เอ-4

3 ปี

ข้อ 4.15

ของเร่งด่วน
1.

ขอบเขตของกระบวนการสาหรับของเร่งด่วน มีดังนี้
(เอ) กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

3 ปี

(บี) การส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว

5 ปี

(ซี) ลดข้อกาหนดด้านการใช้เอกสารให้เหลือน้อยที่สุด

5 ปี

(ดี) ตรวจปล่อยของเร่งด่วนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 5 ปี
และภายในหก (6) ชั่วโมง เมื่อเป็นไปได้
(อี) มาตรการตามวรรคย่อย (เอ) ถึง (ดี) ในเรื่องเกี่ยวกับ 5 ปี
น้าหนักหรือราคาศุลกากรของของเร่งด่วน
(เอฟ) บทบั ญ ญั ติ ส าหรั บ มู ล ค่ า สิ น ค้ า หรื อ มู ล ค่ า ที่ น ามา 5 ปี
คานวณภาษีขั้นต่า ที่ไม่มีการเรียกเก็บอากรและภาษี
2.

สิทธิในการตรวจสอบ กัก ยึด ริบ หรือไม่ให้มีการนาเข้าสินค้า 5 ปี
หรือดาเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย สิทธิในการเรียก
ข้อมูลเพิ่มเติมและการออกใบอนุญาตที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ

มาเลเซีย
ข้อ 4.15

ของเร่งด่วน

28 กุ มภาพั น ธ์
ค.ศ. 2022

ข้อ 4.4

ความสอดคล้อง

5 ปี

ข้อ 4.5

ความโปร่งใส

5 ปี

ข้อ 4.6

จุดตอบข้อซักถาม

2 ปี

ข้อ 4.7

พิธีการศุลกากร

5 ปี

เมียนมา

4เอ-5

ข้อ 4.9

กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

ข้อ 4.10

การวินิจฉัยล่วงหน้า

5 ปี

1.

จั ด ท าค าวิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (ในส่ ว นที่ 5 ปี (กฎถิ่น
เกี่ยวกับอนุวรรค (บี))
กาเนิดสินค้า)

2.

ตัวแทนตามกฎหมายหรือการจดทะเบียนของผู้ยื่นคาร้องขอ 5 ปี (กฎถิ่น
(ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุวรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)

3.

5 ปี (กฎถิ่น
พิธีการในการออกคาวินิจฉัยล่ ว งหน้า (ในส่ ว นที่เกี่ยวกับอนุ
กาเนิดสินค้า)
วรรค 1 (บี))

4.

ระยะเวลาในการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุ 5 ปี (กฎถิ่น
วรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)

5.

การแจ้งการปฏิเสธการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า แก่ผู้ยื่นคาร้อง 5 ปี (กฎถิ่น
(ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุวรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)

6.

การปฏิเสธคาร้องขอให้มีการออกคาวินิจฉัยล่วงหน้า เมื่อไม่ได้ 5 ปี (กฎถิ่น
รับข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด (ในส่วนที่เกี่ยวกับ กาเนิดสินค้า)
อนุวรรค 1 (บี))

7.

ผลบังคับใช้ของคาวินิจฉั ยล่วงหน้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุวรรค 5 ปี (กฎถิ่น
1 (บี) และ (ซี))
ก าเนิ ดสิ นค้ า
และราคา
ศุลกากร)

8.

การแจ้งมูลแห่งการยกเลิก แก้ไข หรือทาให้สิ้นผลซึ่งคาวินิจฉัย 5 ปี (พิกัดอัตรา
ล่วงหน้าแก่ผู้ยื่นคาร้อง (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุวรรค 1 (เอ) (บี) ศุลกากร กฎถิ่ น
และ (ซี))
ก าเนิ ดสิ นค้ า
และราคา
ศุลกากร)

9.

การยกเลิก แก้ไข หรือทาให้สิ้นผลซึ่งคาวินิจฉัยล่วงหน้า โดยมี 5 ปี (พิกัดอัตรา
ผลย้อนหลัง (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุวรรค 1 (เอ) (บี) และ (ซี))
ศุลกากร กฎถิ่ น
ก าเนิ ดสิ นค้ า
และราคา
4เอ-6

ศุลกากร)
10. คาวินิ จ ฉัย ล่ ว งหน้าจะต้องมีผ ลผู กพัน (ในส่ ว นที่เกี่ยวกับอนุ 5 ปี (กฎถิ่น
วรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)
11. กระบวนการเผยแพร่คาวินิจฉัยล่วงหน้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุ 5 ปี (กฎถิ่น
วรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)
12. การเผยแพร่ข้อมูลของคาวินิจฉัยล่วงหน้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุ 5 ปี (กฎถิ่น
วรรค 1 (บี))
กาเนิดสินค้า)
ข้อ 4.11

การตรวจปล่อยสินค้า
2.

ระยะเวลาในการตรวจปล่ อยสิ นค้ า (ในขอบเขตที่ เป็ นไปได้ 5 ปี
ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสินค้ามาถึงและการเก็บรักษาข้อมูล
ที่จาเป็น)

3.

การคัดเลือกสินค้าเพื่อการตรวจสอบต่อไป

4.

การปล่อยสินค้าก่อนที่จะทราบผลสรุปสุดท้ายในการพิจารณา 5 ปี
อากร ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าภาระ

6.

การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า เน่ า เสี ย ง่ า ย (ในขอบเขตที่ เ ป็ น ไปได้ 5 ปี
ภายในหก (6) ชั่วโมง)

5 ปี

ข้อ 4.12

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 4.13

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับ 5 ปี
อนุญาต
การบริหารความเสี่ยง

ข้อ 4.14

5 ปี

2.

ออกแบบและใช้ระบบบริหารความเสี่ยง

3.

ให้ ความส าคัญกับการควบคุมทางศุล กากรส าหรับสิ นค้าที่มี 5 ปี
ความเสี่ยงสูง และเร่งรัดการตรวจปล่อยสินค้าที่มีความเสี่ยงต่า
การคัดเลือกตรวจสินค้าโดยวิธีการสุ่มตรวจเป็น ส่วนหนึ่งของ
การบริหารความเสี่ยง
4เอ-7

5 ปี

ข้อ 4.15

ของเร่งด่วน
1. ขอบเขตของกระบวนการสาหรับของเร่งด่วน มีดังนี้
(เอ) กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

5 ปี

(บี)

การส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว

5 ปี

(ซี)

ลดข้อกาหนดด้านการใช้เอกสารให้เหลือน้อยที่สุด

5 ปี

(ดี)

ตรวจปล่อยของเร่งด่วนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ 5 ปี
ภายในหก (6) ชั่วโมง เมื่อเป็นไปได้

(อี)

มาตรการตามวรรคย่อย (เอ) ถึง (ดี) ในเรื่องเกี่ยวกับ 5 ปี
น้าหนักหรือราคาศุลกากรของของเร่งด่วน
5 ปี
(เอฟ) บทบั ญญัติ ส าหรับมู ล ค่าสิ นค้ าหรือมูล ค่าที่ นามาคานวณ
ภาษีขั้นต่าที่ไม่มีการเรียกเก็บอากรและภาษี
ข้อ 4.16

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
2.

การคัดเลือกบุคคลหรือสินค้าเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจ 5 ปี
ปล่อย

3.

การใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยเพื่อ 5 ปี
การดาเนินคดีในหน่วยงานหรือในชั้นศาล

4.

นาผลของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยมาใช้ในระบบบริหาร 5 ปี
ความเสี่ยง

ข้อ 4.17

การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า

5 ปี

ข้อ 4.19

ความร่วมมือด้านศุลกากร

5 ปี

ข้อ 4.20

การปรึกษาหารือและจุดติดต่อ

5 ปี
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เวียดนาม
ข้อ 4.9

กระบวนการก่อนการมาถึงของสินค้า

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2023

ข้อ 4.10

การวินิจฉัยล่วงหน้า

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2021

ข้อ 4.11

การตรวจปล่อยสินค้า

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2021

ข้อ 4.13

มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้าสาหรับผู้ประกอบการรับ 3 1 ธั น ว า ค ม
อนุญาต
ค.ศ. 2023

ข้อ 4.14

การบริหารความเสี่ยง

ข้อ 4.15

ของเร่งด่วน

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2023

1. ขอบเขตของกระบวนการสาหรับของเร่งด่วน
(ดี )
ข้อ 4.16

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2023

ตรวจปล่ อ ยของเร่ ง ด่ ว นให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้
และภายในหก (6) ชั่วโมง เมื่อเป็นไปได้

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

4เอ-9

3 1 ธั น ว า ค ม
ค.ศ. 2021

บทที่ 5
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ข้อ 5.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

ให้ใช้กับคานิยามในภาคผนวกเอ ของความตกลงเอส พี เอส

(บี)

ให้คานึงถึงคานิยามที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดโดยคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์แอลิเม็นแท
เรี ย ส องค์ ก ารสุ ข ภาพสั ต ว์ โ ลก และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการอารั ก ขาพื ช ระหว่ า ง
ประเทศ

(ซี)

หน่วยงานผู้มีอานาจ หมายถึง หน่วยงานของภาคีแต่ละฝ่ายซึ่งรัฐบาลของภาคีได้
ให้การยอมรับในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัดทาและการบริหารจัดการ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในภาคีนั้น และ

(ดี)

มาตรการฉุกเฉิน หมายถึง มาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชที่ภาคีผู้นาเข้าใช้
กับภาคีผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหาที่จาเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกป้องชีวิตหรือสุขภาพ มนุษย์ สัตว์ หรือพืชที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในภาคีผู้ใช้
มาตรการดังกล่าว

ข้อ 5.2: วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนี้ คือ
(เอ)

เพื่อปกป้ องชี วิตหรื อสุ ขภาพมนุ ษย์ สั ตว์ หรือพืช ในภาคี ผ่ านการพัฒ นา การ
กาหนด และการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในขณะเดียวกัน ก็
เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าโดยลดผลกระทบเชิงลบต่อการค้าระหว่างภาคี
ให้เหลือน้อยที่สุด

(บี)

เพื่อส่งเสริมการนาความตกลงเอส พี เอส ไปใช้ปฏิบัติได้

(ซี)

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความเข้าใจในการพัฒนาและการใช้บังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของภาคี
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(ดี)

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และการปรึกษาหารือระหว่างภาคีใน
ด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ

(อี)

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีในการพัฒนาและการกาหนดมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และคาแนะนาระหว่างประเทศ

ข้อ 5.3: ขอบเขต
บทนี้ จ ะต้ อ งใช้ บั ง คั บ กั บ มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ทั้ ง หมดของกลุ่ ม ภาคี ที่ อ าจมี
ผลกระทบโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อการค้าระหว่างภาคี
ข้อ 5.4: บทบัญญัติทั่วไป
ภาคีแต่ละฝ่ายยืนยันสิทธิและพันธกรณีของตนที่มีต่อภาคีอื่นภายใต้ความตกลง เอส พี เอส
ข้อ 5.5: ความเท่าเทียมกัน
1.

กลุ่มภาคีจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันให้สอดคล้องกับความตกลง
เอส พี เอส ในขณะเดียวกัน ต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการว่าด้วย
มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ของ ดั บ บลิ ว ที โอ (ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า
“คณะกรรมการดับบลิว ที โอ เอส พี เอส” ในบทนี้) และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
คาแนะนาระหว่างประเทศ

2.

ภาคีผู้นาเข้าจะต้องยอมรับความเท่าเทียมกันของมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
หากภาคีผู้ส่งออกแสดงให้ภาคีผู้นาเข้าเห็นว่ามาตรการของภาคีผู้ส่งออกมีระดับการปกป้อง
ที่เทียบเท่ากับมาตรการของภาคีผู้นาเข้า หรือมาตรการของภาคีผู้ส่งออกมีผลเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับเดียวกันกับมาตรการของภาคีผู้นาเข้า

3.

ในการพิจารณาความเท่าเทียมกันของมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช ภาคีผู้นาเข้า
ต้องคานึงถึงความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่มีอยู่ ตลอดจนความสามารถในการกากับ
ดูแลของภาคีผู้ส่งออก

4.

ภาคีฝ่ายหนึ่งต้องเข้าสู่การปรึกษาหารือ หากมีการร้องขอ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุ
การจัดทาข้อตกลงการยอมรับสองฝ่ายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของมาตรการสุขอนามัย
หรือสุขอนามัยพืชที่ ระบุไว้ การยอมรับความเท่าเทียมกันภายใต้ข้อตกลงการยอมรับสอง
ฝ่ายดังกล่าว อาจเป็นมาตรการเดียว กลุ่มมาตรการ หรือมาตรการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการใช้
ด้วยกันทั้งระบบ และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ หากมีการร้องขอ ภาคีผู้ส่งออกจะต้องยินยอมให้
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ภาคีผู้ น าเข้า เข้าถึงวิธี การตรวจสอบ การทดสอบ และใช้วิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สมเหตุสมผล
5.

ในส่วนของการปรึกษาหารือเพื่อการยอมรับความเท่าเทียมกัน หากภาคีผู้ ส่งออกร้องขอ
ภาคีผู้นาเข้าจะต้องอธิบายและให้:
(เอ)

เหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการของตน และ

(บี)

ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่มาตรการของตนมุ่งที่จะแก้ไข

6.

ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้ภาคีผู้นาเข้าเริ่ม ทาการประเมินความเท่าเทียม
กันได้ และเมื่อเริ่มทาการประเมินความเท่าเทียมกันแล้ว หากมีการร้องขอ ภาคีผู้นาเข้าต้อง
อธิบายกระบวนการและแผนงานสาหรับการพิจารณาความเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความ
ล่าช้าที่ไม่จาเป็น

7.

ในการพิจารณาของภาคีฝ่ายหนึ่งจากคาร้องขอของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อยอมรับความเท่า
เทียมกันของมาตรการที่เกี่ยวกับสินค้าที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มสินค้า ต้องไม่นามาใช้เป็น
เหตุผลในการขัดขวางหรือระงับการนาเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีการนาเข้าอยู่ก่อนแล้ว

8.

เมื่อภาคีผู้ น าเข้ายอมรั บ ความเท่าเทียมกันของมาตรการสุ ขอนามัยหรือสุ ขอนามัยพืช ที่
เฉพาะเจาะจง กลุ่มมาตรการ หรือมาตรการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการใช้ด้วยกันทั้งระบบของ
ภาคีผู้ส่งออก ภาคีผู้นาเข้าจะต้องแจ้งผลการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคีผู้ส่งออก
ทราบ และต้องนามาตรการดังกล่าวไปบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล หากผลการ
ตัดสินเป็นลบ ภาคีผู้นาเข้าต้องชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

9.

ในกรณีที่เห็นชอบร่วมกัน ควรส่งเสริมให้ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณายอมรับความเท่า
เทียมกัน แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการด้านสินค้าทราบ

ข้อ 5.6: การปรับให้เข้ากับสภาพของภูมิภาค รวมทั้งพื้นที่ปลอดศัตรูพืชหรือโรค และพื้นที่ที่มี
ความชุกของศัตรูพืชหรือโรคต่า
1.

กลุ่มภาคียอมรับแนวคิดเรื่องสภาพของภูมิภาค รวมทั้งพื้นที่ปลอดศัตรูพืชหรือโรค และพื้นที่
ที่มีความชุกของศัตรูพืชหรือโรคต่า กลุ่มภาคีจะต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการดับบลิ ว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนา
ระหว่างประเทศ

2.

กลุ่มภาคีอาจให้ความร่วมมือกันในการยอมรับสภาพของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในวิธีการที่ภาคีแต่ละฝ่ายปฏิบัติตามในการยอมรับดังกล่าว
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3.

ในกรณีที่ภาคีผู้ส่งออกร้องขอ ภาคีผู้นาเข้าจะต้องอธิบายกระบวนการและแผนงานสาหรับ
พิจารณาการกาหนดสภาพของภูมิภาคของตน โดยปราศจากความล่าช้าที่ไม่จาเป็น

4.

เมื่อภาคีผู้นาเข้าได้รับคาร้องขอให้พิจารณาการกาหนดสภาพของภูมิภาคจากภาคีผู้ส่งออก
และพิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่ให้โดยภาคีผู้ส่งออกนั้นเพียงพอแล้ว ภาคีผู้นาเข้า จะต้องเริ่มการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

5.

ในกรณีที่มีการร้องขอ ภาคีผู้ส่งออกจะต้องยินยอมให้ภาคีผู้นาเข้าเข้าถึงวิธีการตรวจสอบ
การทดสอบ และใช้วิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล

6.

ในกรณีที่ภาคีผู้ส่งออกร้องขอ ภาคีผู้นาเข้าจะต้องแจ้งสถานะการประเมินให้ภาคีผู้ส่งออก
ทราบ

7.

เมื่อภาคีผู้นาเข้ายอมรับสภาพของภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงของภาคีผู้ส่งออกแล้ว ภาคีผู้นา
เข้าจะต้องแจ้งผลการตัดสินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคีผู้ส่งออกทราบ และต้องนา
มาตรการดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

8.

หากการประเมินหลักฐานที่ให้โดยภาคีผู้ส่งออก ไม่ส่งผลให้ภาคีผู้นาเข้าตัดสินยอมรับสภาพ
ของภูมิภาค ภาคีผู้นาเข้า จะต้องให้คาชี้แจงเหตุผลของการตัดสินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ภาคีผู้ส่งออกภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

9.

ในกรณีที่เห็นชอบร่วมกัน ควรส่งเสริมให้ กลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณายอมรับสภาพ
ของภูมิภาค รายงานผลลัพธ์ที่ได้ให้คณะกรรมการด้านสินค้าทราบ

ข้อ 5.7: การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.

กลุ่มภาคีจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความ
ตกลงเอสพีเอส ในขณะเดียวกัน จะต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ดับบลิว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนาระหว่างประเทศ

2.

เมื่อดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ภาคีผู้นาเข้าจะต้อง
(เอ)

ทาให้เชื่อมั่นได้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้มีการจัดทาเป็นเอกสาร และเปิดโอกาส
แก่ภาคี ผู้ส่ งออกภาคีเดียวหรือกลุ่ มภาคีที่เกี่ยวข้องให้ ข้อคิดเห็ นในลั กษณะที่ ได้
กาหนดโดยภาคีผู้นาเข้า

5-4

(บี)

พิจ ารณาทางเลื อกในการจัดการความเสี่ ยงที่ ไม่เป็นการจากัดการค้ามากกว่าที่
จาเป็น1 เพื่อบรรลุระดับที่เหมาะสมของการปกป้องสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
และ

(ซี)

เลือกทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ก่อให้เกิดการจากัดทางการค้าที่มากเกิน
กว่าที่จาเป็น1 เพื่อบรรลุระดับที่เหมาะสมของการปกป้องสุขอนามัยหรือสุขอนามัย
พืช โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ

3.

ในกรณีที่ ภาคีผู้ส่ งออกร้ องขอ ภาคีผู้ นาเข้า จะต้องแจ้งความคืบหน้า ของการร้องขอการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง และความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการ
ให้แก่ภาคีผู้ส่งออกได้รับทราบ

4.

โดยมิให้กระทบต่อมาตรการฉุกเฉิน ภาคี จะต้องไม่ระงับการนาเข้าสินค้าของภาคีอีก ฝ่าย
หนึ่ ง ด้ว ยเหตุผ ลเพีย งว่าภาคีผู้ นาเข้ากาลั ง อยู่ระหว่างทบทวนมาตรการสุ ขอนามัยหรือ
สุขอนามัยพืช หากภาคีผู้นาเข้าได้อนุญาตให้มีการนาเข้าสินค้าดังกล่าวแล้วจากภาคีอื่นเมื่อ
ขณะที่เริ่มการทบทวนมาตรการดังกล่าว

ข้อ 5.8: การตรวจประเมิน2
1.

ในการดาเนินการตรวจประเมิน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการดับบลิ ว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนา
ระหว่างประเทศ

2.

การตรวจประเมินจะต้องดาเนินการเป็นระบบ และดาเนินการเพื่อประเมินประสิทธิภาพใน
การควบคุมกากับดูแลของหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่รับผิดชอบของภาคีผู้ส่งออก เพื่อให้
การรับรองที่กาหนดและเป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของภาคีผู้นาเข้า3

1

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค (บี) และ (ซี) ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจะไม่ ก่อให้เกิดการจากัดทาง
การค้าทีม่ ากเกินกว่าที่จาเป็น เว้นแต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ทางเศรษฐกิจ ที่จะสามารถบรรลุระดับที่เหมาะสมของการปกป้องสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช และก่อให้เกิดการ
จากัดทางการค้าที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
2

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามข้อนี้ ไม่มีความใดในข้อนี้จะเป็นการห้ามภาคีในการใช้
หรือคงไว้ซึ่งข้อกาหนดทางด้านฮาลาลกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสอดคล้องกับกฎหมายอิสลาม
3

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในวรรคนี้จะเป็นการห้ามภาคีผู้นาเข้าในการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ในการพิจารณาว่า สถานที่ป ระกอบการดังกล่าวสอดคล้องกับข้ อกาหนดด้า น
สุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชของภาคีผู้นาเข้า หรือสอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชที่ภาคีผู้
นาเข้าพิจารณาให้เทียบเท่ากับข้อกาหนดด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชของตน
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3.

ก่อนที่จะเริ่ มดาเนิน การตรวจประเมิน ภาคีผู้ นาเข้าและภาคีผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องจะต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจประเมิน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มดาเนินการตรวจประเมินดังกล่าว

4.

ภาคีผู้นาเข้าจะต้องเปิดโอกาสแก่ภาคีผู้ส่งออกในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการ
ตรวจประเมิน และจะต้องนาข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก่อนทาการสรุป
และดาเนินการใด ๆ ภาคีผู้นาเข้าจะต้องให้รายงานหรือบทสรุปของรายงานที่มีรายละเอียด
การสรุปผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ภาคีผู้ส่งออกภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ในกรณี
ที่ภาคีผู้ส่งออกร้องขอ ภาคีผู้นาเข้าจะต้องแจ้งภาคีผู้ส่งออก ในการให้รายงานหรือบทสรุป
ของรายงานดังกล่าว

ข้อ 5.9: การรับรอง
1.

ในการใช้ข้อกาหนดของการรับรอง ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการดับบลิว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนา
ระหว่างประเทศ

2.

ภาคีผู้ส่งออกจะต้องทาให้เชื่อมั่นได้ว่าเอกสาร รวมถึงใบรับรองตามที่ภาคีผู้นาเข้ากาหนด
และออกให้โดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบของภาคีผู้ส่งออก เพื่อแสดงว่าปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ของภาคีผู้นาเข้านั้นจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
เว้น แต่ทั้ง ภาคีผู้ น าเข้าและภาคีผู้ ส่ งออกจะเห็ น ชอบร่ว มกันในทางอื่น 4เมื่อภาคีผู้ นาเข้า
กาหนดให้มีเอกสารนั้น ภาคีผู้นาเข้าจะต้องมีความพยายามในการให้ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตัว เอกสารนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และเมื่อมีคาร้องขอ ภาคีผู้นาเข้า จะต้องให้
บทสรุปหรือคาอธิบายเกี่ยวกับข้อกาหนดดังกล่าว

3.

กลุ่มภาคียอมรับว่า ภาคีผู้นาเข้าอาจให้การรับรองข้อกาหนดด้ านสุขอนามัยหรือสุขอนามัย
พืชโดยใช้วิธีดาเนินการนอกเหนือไปจากใบรับรองได้ตามความเหมาะสม และยอมรับว่า
สามารถใช้ระบบที่แตกต่างกันได้ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
เดียวกันนี้

4.

เมื่อกาหนดให้มีการรั บรองเพื่อใช้ในการค้าสินค้า ภาคีผู้ นาเข้า จะต้องทาให้ เชื่อมั่นได้ว่า
ข้อกาหนดในการรับรองดังกล่าว ถูกนามาใช้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพ
มนุษย์ สัตว์ หรือพืช

4

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น บทบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามกลุ่มภาคีที่จะใส่ข้อมูลสาหรับการรับรองเป็นภาษาอื่ นเพิ่มเติมจาก
ภาษาอังกฤษ
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5.

โดยมิให้กระทบต่อสิทธิการควบคุมการนาเข้าของภาคีแต่ละฝ่าย ภาคีผู้นาเข้าจะต้องยอมรับ
ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบของภาคีผู้ส่งออก ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของภาคีผู้นาเข้า

ข้อ 5.10: การตรวจสอบการนาเข้า
1.

ในการตรวจสอบการนาเข้า ภาคี แต่ละฝ่ายจะต้องคานึงถึงผลการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการดับบลิ ว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนา
ระหว่างประเทศ

2.

การตรวจสอบการน าเข้ า ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดด้ า นสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช
ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ของภาคีผู้นาเข้า โดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ที่เกี่ยวกับการนาเข้า ในกรณีที่การตรวจสอบการนาเข้าตรวจ
พบการไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ผลการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหรือการดาเนินการใด ๆ ของ
ภาคีผู้ น าเข้ า จะต้อ งมี ค วามเหมาะสมต่ อ ความเสี่ ยงด้ านสุ ข อนามัย และสุ ข อนามั ยพื ช ที่
เกี่ยวกับการนาเข้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด

3.

หากภาคีผู้นาเข้าระงับหรือจากัดการนาเข้าสินค้าของภาคี ผู้ส่งออก ซึ่งถูกตรวจพบระหว่าง
การตรวจสอบการนาเข้าว่าไม่ เป็นไปตามข้อกาหนด ภาคีผู้นาเข้า จะต้องแจ้งผู้นาเข้าหรือ
ผู้แทนของผู้นาเข้าให้ทราบถึงการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนั้น และหากพิจารณาแล้วเห็นว่า
จาเป็น ก็จะแจ้งให้ภาคีผู้ส่งออกทราบด้วย

4.

เมื่อภาคีผู้นาเข้าตรวจพบว่ามีสินค้าที่ส่งออกมาที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดอย่างมีนัยสาคัญ
หรื อเกิดขึ้น บ่อยครั้ ง ภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือเกี่ยวกับการไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ดังกล่าว หากมีการร้องขอจากอีกฝ่าย เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมใน
การลดข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว

ข้อ 5.11: มาตรการฉุกเฉิน
1.

หากภาคีฝ่ายหนึ่งมีการใช้มาตรการฉุกเฉินที่จาเป็นสาหรับการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของ
มนุ ษย์ สั ตว์ หรื อพื ช และมาตรการดั ง กล่ าวอาจมีผ ลกระทบต่ อการค้า ภาคี ที่ มีก ารใช้
มาตรการฉุกเฉินนั้นจะต้องแจ้งภาคีผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อั กษรโดยทันที ผ่าน
จุดติดต่อนั้นหรือจุดติดต่อเหล่านั้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.15 (จุดติดต่อและหน่วยงานผู้มีอานาจ)
หรือผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารของกลุ่มภาคีที่มีอยู่เดิม

2.

ภาคีผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องอาจร้องขอให้มีการหารือกับภาคี ที่มีการใช้มาตรการฉุกเฉิน ตาม
วรรค 1 ของข้อนี้ ซึ่งการหารือดังกล่าวจะต้องจัดขึ้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ภาคีแต่ละ
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ฝ่ายที่เข้าร่วมการหารือดังกล่าวจะต้องพยายามให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะต้องนาข้อมูลที่
ได้มาประกอบการหารือด้วย
3.

หากมีภาคีใดที่มีการใช้มาตรการฉุกเฉิน ภาคีนั้นจะต้องทบทวนมาตรการฉุกเฉินดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่ส มเหตุส มผล หรือตามคาร้องขอของภาคีผู้ ส่งออก และหากมีความ
จาเป็น ภาคีผู้นาเข้าอาจร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และภาคีผู้ส่งออกจะต้องพยายามให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยภาคีผู้นาเข้าในการทบทวนมาตรการฉุกเฉินดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ
ภาคีผู้นาเข้าจะต้องแจ้งผลการทบทวนดังกล่าวให้ภาคีผู้ส่งออกทราบ โดยหากยังคงมีการใช้
มาตรการฉุกเฉินภายหลังการทบทวน ภาคีผู้นาเข้าควรทบทวนมาตรการฉุกเฉินดังกล่าวเป็น
ระยะ ๆ บนพื้นฐานของข้อมูลล่ าสุ ดที่สามารถหาได้ และเมื่อมี การร้องขอ ภาคี ผู้นาเข้า
จะต้องอธิบายเหตุผลของการยังคงใช้มาตรการฉุกเฉินนั้นต่อไป

ข้อ 5.12: ความโปร่งใส
1.

กลุ่มภาคียอมรับความสาคัญของความโปร่งใสที่กาหนดในภาคผนวกบี ของความตกลง เอส
พี เอส

2.

กลุ่มภาคียอมรับความสาคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนา การกาหนด และการใช้
บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างภาคีอย่าง
มีนัยสาคัญ

3.

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ กลุ่มภาคีจะต้องคานึงถึงผลการตัดสินที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ดับบลิว ที โอ เอส พี เอส และมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคาแนะนาระหว่างประเทศ

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งมาตรการสุขอนามัย หรือสุขอนามัยพืชที่เสนอจะนามาใช้หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าของภาคีอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญ ผ่านระบบ
การยื่นแจ้ง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ทางออนไลน์ของดับบลิว ที โอ ผ่านจุด
ติ ด ต่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.15 (จุ ด ติ ด ต่ อ และหน่ ว ยงานผู้ มี อ านาจ) หรื อ ผ่ า นช่ อ งทาง
ติดต่อสื่อสารของกลุ่มภาคีทมี่ ีอยู่เดิม

5.

เว้ น แต่ มี ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นในการปกป้ อ งสุ ข ภาพเกิ ด ขึ้ น หรื อ คุ ก คามว่ า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ มี
มาตรการที่มีลักษณะอานวยความสะดวกทางการค้า โดยทั่วไปขอให้ภาคีฝ่ายหนึ่ง จะต้อง
อนุญาตให้ภาคีอื่น ๆ มีช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 60 วันในการให้ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรหลังจากที่ภาคีดังกล่าวได้แจ้งประกาศมาตรการตามวรรค 4 ของข้อนี้ ซึ่งภาคีฝ่ายหนึ่ง
นั้นจะต้องพิจารณาคาร้องขอที่สมเหตุสมผลจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขยายช่วงระยะเวลา
การให้ข้อคิดเห็นดังกล่าว
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6.

ในส่วนของช่วงระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นตามวรรค 5 ของข้อนี้ เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีก
ฝ่ า ยหนึ่ ง และหากมี ค วามเหมาะสมและมี ค วามเป็ น ไปได้ ภาคี ที่ แ จ้ ง มาตรการจะต้ อ ง
พิจารณาข้อกังวลทางการค้าหรือทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ รวมทั้งทางเลือกที่มีอยู่ที่ภาคีอื่นอาจ
หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับมาตรการทีเ่ สนอจะนามาใช้

7.

เมื่อมีการร้องขอ ภาคีฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดหาเอกสารหรือสรุปใจความของเอกสารที่อธิบาย
ข้อกาหนดของร่างมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชที่แจ้งต่อดับบลิว ที โอ ตามวรรค 4
ของข้อนี้ เป็นภาษาอังกฤษแก่ภาคีที่ร้องขอ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันร้องขอ

8.

หลังจากที่มีการแจ้งมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชต่อดับบลิว ที โอ เมื่อมีการร้องขอ
ภาคีฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดหาเอกสารหรือสรุปสาระสาคัญของเอกสารที่อธิบายข้อกาหนดของ
มาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชที่ได้มีการนามาใช้ ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษแก่ภาคีที่
ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลตามที่กลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

9.

เมื่อมีการร้องขออย่างสมเหตุส มผลจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีฝ่ายหนึ่ง จะต้องให้ ข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องและคาอธิบายให้กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช แก่
ภาคีทีร้องขอ ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล รวมทั้ง
(เอ)

ข้ อ ก าหนดด้ า นสุ ข อนามั ย หรื อ สุ ข อนามั ย พื ช ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การน าเข้ า สิ น ค้ า ที่
เฉพาะเจาะจง

(บี)

สถานะการยื่นคาขอของภาคีที่ร้องขอ และ

(ซี)

วิธีการในการอนุญาตการนาเข้าสินค้าที่เฉพาะเจาะจง

10.

ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมและทันเวลาแก่กลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านจุดติดต่อที่
ระบุไว้ในข้อ 5.15 (จุดติดต่อและหน่วยงานผู้มีอานาจ) หรือผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารของ
กลุ่มภาคีที่มีอยู่เดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานะสุขภาพสัตว์หรือพืช
หรือประเด็นความปลอดภัยอาหารของภาคีผู้ส่งออกนั้น ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการค้า

11.

ภาคีผู้นาเข้าจะต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมและทันเวลาแก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง ผ่านจุดติดต่อที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.15 (จุดติดต่อและหน่วยงานผู้มีอานาจ) หรือผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารของกลุ่ม
ภาคีที่มีอยู่เดิม ในกรณีที่
(เอ)

ภาคี ผู้ น าเข้ า พบว่ า สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกมาไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดสุ ข อนามั ย หรื อ
สุขอนามัยพืชอย่างมีนัยสาคัญหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
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(บี)

12.

มีการใช้มาตรการสุขอนามัยหรือสุ ขอนามัยพืชเป็นการชั่วคราวซึ่งขัดแย้งหรือ มี
ผลกระทบต่อการส่งออกของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วว่าจาเป็นต่อการ
ปกป้องชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืชภายในภาคีผู้นาเข้า

ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ข้อมูลในขอบเขตที่เป็นไปได้และทันท่วงทีแก่ภาคีผู้นาเข้า หากภาคีผู้
ส่งออกพบว่าสินค้าที่ส่งออกมานั้นอาจมีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช อย่างมี
นัยสาคัญ

ข้อ 5.13: ความร่วมมือและการสร้างขีดความสามารถ
1.

กลุ่มภาคีจะต้องหาโอกาสให้มีความร่วมมือระหว่างภาคีด้วยกัน โดยต้องให้สอดคล้องกับบท
นี้ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือทางวิชาการ การประสานงาน และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ มีความสนใจร่วมกัน ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของทรัพยากรที่มีอยู่

2.

ภาคี สองประเทศใด ๆ หรื อมากกว่ า อาจร่ ว มมื อในเรื่ องใด ๆ รวมทั้ งข้ อเสนอในสาขาที่
เฉพาะเจาะจง ที่มีความสนใจร่วมกันภายใต้บทนี้

3.

ในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ กลุ่มภาคีต้องพยายามที่จะประสานงานเกี่ยวกับแผนการ
ดาเนินงานระดับทวิภาคี ภูมิภาค หรือพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน
ที่ไม่จาเป็นและเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.

กลุ่มภาคีควรแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือกับภาคี
อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการด้านสินค้า

ข้อ 5.14: การปรึกษาหารือทางเทคนิค
1.

เมื่อภาคีฝ่ายหนึ่งพิจารณาว่ามาตรการสุขอนามัย หรือสุขอนามัยพืชกาลังส่งผลกระทบต่อ
การค้ า ของตนกั บ ภาคี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ภาคี ดั ง กล่ า วอาจร้ อ งขอการอธิ บ ายของมาตรการ
สุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชอย่างละเอียด ผ่านจุดติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 5.15 (จุดติดต่อและ
หน่วยงานผู้มีอานาจ) หรือผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารของกลุ่มภาคีที่มีอยู่เดิม ภาคีอีกฝ่าย
หนึ่งจะต้องตอบรับการร้องขอต่อการอธิบายดังกล่าวโดยทันที

2.

ภาคีฝ่ ายหนึ่ งอาจร้ องขอให้ มี การปรึกษาหารือ ทางเทคนิค กับภาคีอีกฝ่ ายหนึ่ง ในความ
พยายามเพื่อแก้ไขข้อกังวลในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงที่เกิด ขึ้นจากการใช้บังคับมาตรการ
สุขอนามัย หรื อ สุ ขอนามัย พืช ภาคีที่ได้รับการร้องขอจะต้องตอบรับ คาร้องขอในการขอ
ปรึกษาหารือที่สมเหตุสมผลในทันที กลุ่มภาคีที่เข้าร่วมการปรึกษาหารือจะต้องใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่พึงพอใจร่วมกัน
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3.

เมื่อภาคีฝ่ายหนึ่งร้องขอการปรึกษาหารือทางเทคนิค การปรึกษาหารือดังกล่าวจะต้องจัดขึ้น
ภายใน 30 วันนั บ ตั้งแต่ วัน ที่ได้รับการร้องขอ เว้นแต่ จะเห็ น ชอบร่ว มกัน ในทางอื่น การ
ปรึกษาหารือดังกล่าวควรมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาภายใน 180 วันนับ ตั้งแต่วันที่ร้องขอ
หรือภายในกรอบระยะเวลาที่กลุ่มภาคีผู้ร่วมปรึกษาหารือเห็นชอบร่วมกัน

4.

การปรึกษาหารือทางเทคนิคอาจดาเนินการผ่านการประชุมทางไกล การประชุมทางไกลทาง
ระบบวีดีโอ หรือผ่านวิธีการอื่น ๆ ที่กลุ่มภาคีผู้ร่วมปรึกษาหารือเห็นชอบร่วมกัน

ข้อ 5.15: จุดติดต่อและหน่วยงานผู้มีอานาจ
1.

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
(เอ)

ก าหนดจุ ด ติ ด ต่ อ หนึ่ ง (1) จุ ด หรื อ มากกว่ า เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารในเรื่องที่ครอบคลุมภายใต้บทนี้

(บี)

แจ้งภาคีอื่นทราบรายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อ นั้นหรือจุดติดต่อเหล่านั้น
และ

(ซี)

เมื่อมีการกาหนดจุดติดต่อมากกว่าหนึ่ง จุด จะต้องระบุ จุดติดต่อ เพียงหนึ่งจุดให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดติดต่อหลักในการตอบข้อซักถามจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เกี่ยวกับ
จุดติดต่อที่เหมาะสม ที่ภาคีดังกล่าวต้องติดต่อสื่อสารด้วย

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้ รายละเอียดหน่วยงานผู้มีอานาจของตน และการแบ่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวแก่ภาคีอื่น ๆ ผ่านจุดติดต่อ

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้ ง ให้ ภาคีอื่น ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดติดต่อ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของโครงสร้าง องค์กร และการแบ่งความรับผิดชอบภายใน
หน่วยงานผู้มีอานาจของตน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4.

ภาคียอมรับความสาคัญของหน่วยงานผู้มีอานาจในการปฏิบัติตามบทนี้ ดังนั้น หน่วยงานผู้มี
อานาจของกลุ่มภาคีอาจร่วมมือกันในเรื่องที่ครอบคลุมภายใต้บทนี้ในลักษณะที่เห็นชอบ
ร่วมกัน กลุ่มภาคีควรแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มี
อานาจดั งกล่ าว ให้ กั บ คณะกรรมการด้ านสิ นค้ า หากกลุ่ ม ภาคีเ ห็ นชอบร่ ว มกั นที่จ ะท า
เช่นนั้น
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ข้อ 5.16: การปฏิบัติตาม
หากเห็ นชอบร่ วมกัน กลุ่มภาคีอาจจัดทาข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อ จัดทาความเข้าใจและ
รายละเอียดที่ได้กาหนดร่วมกันในการบังคับใช้ภายใต้บทนี้ กลุ่มภาคีที่มีการนาข้อตกลงดังกล่าวมาใช้
ภายใต้บทนี้ ควรรายงานข้อตกลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการด้านสินค้า หากเห็นชอบร่วมกัน
ข้อ 5.17: การระงับข้อพิพาท
1.

บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) ต้องไม่นามาใช้บังคับกับบทนี้ เมื่อความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

2.

การไม่ใช้บังคับบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) จะต้องขึ้นอยู่กับการทบทวนหลังความตกลงฉบับ
นี้มีผลใช้บังคับแล้ว สอง (2) ปี ในระหว่างการทบทวน กลุ่มภาคีจะต้องพิจารณาการนาบทที่ 19
(การระงับข้อพิพาท) มาใช้บังคับกับทั้งหมดหรือบางส่วนของบทนี้ การทบทวนดังกล่าวจะต้อง
แล้วเสร็จภายในสาม (3) ปี นับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้น ภาคีที่
มีความพร้อมจะต้องดาเนินการนาบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) มาใช้บังคับกับบทนี้กับภาคี
อีกฝ่ายที่มีความพร้อมด้วยกัน ส่วนภาคีใดที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้บังคับบทที่ 19 จะ
หารื อกับภาคีอื่น และอาจน าบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) มาใช้ บังคับ กับ บทนี้ เมื่อภาคี
ดังกล่าวเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีในความตกลงการค้าเสรีอื่นหรือ ความตกลงทางเศรษฐกิจ
ใด ๆ ในอนาคตที่มีพันธกรณีคล้ายคลึงกัน
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บทที่ 6
มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
ข้อ 6.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ให้ใช้คาศัพท์และคานิยามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 ของความตกลง
ที บี ที
ข้อ 6.2: วัตถุประสงค์
บทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้าสินค้าระหว่างกลุ่มภาคี โดย
(เอ)

ทาให้มั่นใจว่ามาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าที่ไม่จาเป็น

(บี)

ยกระดับการปฏิบัติตามความตกลงที บี ที

(ซี)

ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ มาตรฐาน กฎระเบี ย บทางเทคนิ ค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรองของภาคีแต่ละฝ่าย

(ดี)

เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างภาคีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง รวมถึง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ

(อี)

ระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้บทนี้ และ

(เอฟ) สร้างกรอบการดาเนินงานเพื่อทาให้วัตถุประสงค์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง
ข้อ 6.3: ขอบเขต
1.

บทนี้ให้ใช้กับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของ
หน่วยงานรัฐบาลกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่างกลุ่มภาคี บทนี้ไม่ใช้กับ
(เอ)

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชใด ๆ ซึ่งครอบคลุมโดยบทที่ 5 (มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) และ
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(บี)

ข้อกาหนดในการจัดซื้อที่จัดทาโดยหน่วยงานภาครัฐสาหรับ ความต้องการด้านการ
ผลิตหรือการบริโภคของหน่วยงานภาครัฐ

2.

ภาคีแต่ล ะฝ่ายต้องดาเนิน มาตรการที่ส มเหตุผลตามที่ตนอาจมี เพื่อทาให้ มั่นใจถึงความ
สอดคล้องในการปฏิบัติตามบทนี้ โดยหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ไม่ใช่
รั ฐ บาลภายในอาณาเขตของตน ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท า การน ามาใช้ และการใช้
มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

3.

ไม่มีความใดในบทนี้ที่จะกีดกันภาคีจากการจัดทา การนามาใช้ การใช้ หรือการรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐาน กฎระเบี ย บทางเทคนิ ค และกระบวนการตรวจสอบและรั บรองในลั กษณะที่
สอดคล้องกับความตกลงที บี ที และบทนี้

ข้อ 6.4: การยืนยันและการผนวกความตกลงที บี ที
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยยื น ยั น สิ ท ธิ แ ละพั น ธกรณี ข องตนภายใต้ ค วามตกลงที บี ที และผนวก
บทบัญญัติของความตกลงที บี ที ต่อไปนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้ โดยอนุโลม
(เอ)

ข้อ 2 ยกเว้น วรรค 4, 7, 8 และ 12

(บี)

วรรค 2 ของ ข้อ 4

(ซี)

ข้อ 5 ยกเว้น วรรค 4

(ดี)

วรรค 3 ของ ข้อ 6

(อี)

วรรค 1 ของ ข้อ 9

(เอฟ) ภาคผนวก 3 ยกเว้น วรรค เอ
2.

ในกรณีของความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่างบทบัญญัติของความตกลงที บี ที ที่ ผนวกอยู่
ภายใต้วรรค 1 กับบทบัญญัติอื่นของบทนี้ ให้ถือตามอย่างหลัง

3.

ไม่มีภาคีใดจะใช้การระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) กับข้อพิพาทใด ๆ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติของความตกลงที บี ที ซึ่งได้ ผนวกไว้ภายใต้วรรค
1
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ข้อ 6.5: มาตรฐาน แนวทาง และข้อแนะนาระหว่างประเทศ
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงบทบาทสาคัญของมาตรฐาน แนวทาง และข้อแนะนาระหว่างประเทศ
ที่มีต่อการปรับ ประสานกฎระเบียบทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรับรอง และ
มาตรฐานแห่งชาติให้สอดคล้องกัน และการลดอุปสรรคต่อการค้าที่ไม่จาเป็น
2. ในการพิจารณาว่ามาตรฐาน แนวทาง หรือข้อแนะนาระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ความหมายของ
ข้อ 2 และข้อ 5 และภาคผนวก 3 ของความตกลงที บี ที หรือไม่ ให้ภาคีแต่ละฝ่ายคานึงถึง
หลั กการที่กาหนดไว้ในการตัดสินของคณะกรรมการว่าด้ว ยหลั กการส าหรับการพัฒ นา
มาตรฐาน คาแนะน า และข้อเสนอแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ 2, 5 และ
ภาคผนวก 3 ของความตกลง (จี / ที บี ที / 9 วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ภาคผนวก
4) และการตัดสินและข้อแนะนาที่เกี่ยวข้องที่ออกตามลาดับถัดมาในเรื่องนี้ ซึ่งนามาใช้โดย
คณะกรรมการดับ บลิว ที โอ ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ต่ อไปนี้ในบทนี้ จะ
เรียกว่า “คณะกรรมการดับบลิว ที โอ ที บี ที”)

3.

กลุ่มภาคีต้องเสริมสร้างการประสานงานและการสื่อสารระหว่างกันตามความเหมาะสม ใน
บริบทของการหารือเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศและประเด็นที่เกี่ยวข้องในเวทีระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการดับบลิว ที โอ ที บี ที

ข้อ 6.6: มาตรฐาน
1.

ในการจัดทา การนามาใช้ และการใช้มาตรฐาน ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
ด้านมาตรฐานของตนที่จัดทา นามาใช้ และใช้มาตรฐานแห่งชาติ ยอมรับและปฏิบัติตาม
ภาคผนวก 3 ของความตกลงที บี ที

2.

ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องดัดแปรเนื้อหา หรือโครงสร้างของมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานแห่งชาติของภาคีหนึ่ง เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
ภาคีนั้นต้องส่งเสริมให้หน่วยงานด้านมาตรฐานของตนให้ข้อมูลความแตกต่างของเนื้อหา
และโครงสร้ าง และเหตุผ ลของความแตกต่ างเหล่ านั้น ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรีย กเก็ บ
นอกเหนื อ จากค่ าใช้ จ่ า ยจริ ง ในการจัด ส่ ง ส าหรั บ การบริก ารนี้ ต้อ งเหมือ นกั น ทั้ ง บุ คคล
ต่างชาติและภายในประเทศ

3.

เพิ่มเติมจากวรรค 2 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านมาตรฐานของตนทาให้
มั่นใจว่าการดัดแปรเนื้อหาและโครงสร้างของมาตรฐานระหว่างประเทศไม่ได้จัดทา นามาใช้
หรือใช้เพื่อมุ่งหรือส่งผลกระทบให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จาเป็นต่อการค้าระหว่างประเทศ

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในอาณา
เขตของตนกับหน่วยงานด้านมาตรฐานของกลุ่มภาคีอื่น ในสาขา เช่น
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(เอ)

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านมาตรฐาน

(บี)

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการกาหนดมาตรฐาน และ

(ซี)

กิจกรรมด้านมาตรฐานระหว่างประเทศในสาขาที่มคี วามสนใจร่วมกัน

ข้อ 6.7: กฎระเบียบทางเทคนิค
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งใช้ ม าตรฐานระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
มาตรฐานเหล่านั้น เป็นพื้นฐานสาหรับกฎระเบียบทางเทคนิคของตนตามขอบเขตที่กาหนด
ไว้ในวรรค 4 ของข้อ 2 ของความตกลงที บี ที ในกรณีที่ภาคีไม่ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศ
หรือส่วนที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาหรับกฎระเบียบทางเทคนิคของตน
ภาคีต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่ใช้นั้น เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

2.

ในการปฏิบัติตามวรรค 2 ของข้อ 2 ของความตกลงที บี ที ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณา
ทางเลือกที่มีเพื่อทาให้มั่นใจว่ากฎระเบียบทางเทคนิค ที่เสนอให้ประกาศใช้ไม่เป็นข้อจากัด
ทางการค้าเกินกว่าความจาเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การพิจารณาเพื่อเป็นผลในการยอมรับความเทียบเท่าของกฎระเบียบ
ทางเทคนิคของภาคีอื่น แม้ว่ากฎระเบียบเหล่านั้นจะแตกต่างจากกฎระเบียบของตน หาก
ภาคีนั้นเห็นว่ากฎระเบียบเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบของตนอย่างเพียงพอ

4.

ในกรณีทภี่ าคีไม่ยอมรับว่ากฎระเบียบทางเทคนิคของภาคีอื่นมีความเทียบเท่ากับกฎระเบียบ
ทางเทคนิคของตน เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอื่น ภาคีนั้นต้องอธิบายเหตุผลของการตัดสิน
ของตน

5.

ในการปฏิบัติตามวรรค 8 ของข้อ 2 ของความตกลงที บี ที เมื่อภาคีหนึ่งไม่ระบุกฎระเบียบ
ทางเทคนิคบนพื้นฐานของข้อกาหนดผลิตภัณฑ์ในด้านสมรรถนะมากกว่าการออกแบบหรือ
พรรณนาลักษณะเฉพาะ เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอื่น ภาคีนั้นต้องให้เหตุผลของตน

6.

เว้นแต่ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
หรื อความมั่น คงของประเทศหรือถูก คุกคามว่า จะเกิดปัญ หา กลุ่ ม ภาคีต้ องยินยอมให้ มี
ระยะเวลาที่สมเหตุผลระหว่างการประกาศกฎระเบียบทางเทคนิค และการมีผลใช้บังคับ
เพื่อให้เวลาที่เพียงพอสาหรับผู้ผลิตในภาคีผู้ส่งออกในการปรับผลิตภัณฑ์หรือวิธีการผลิตของ
ภาคีผู้ส่งออกให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของภาคีผู้นาเข้า เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้
คาว่า “ช่ว งเวลาที่เหมาะสม” ต้องเป็นที่เข้าใจว่า หมายถึงระยะเวลาไม่น้อยกว่าหก (6)
เดือน เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์อัน
ชอบธรรมของกฎระเบียบทางเทคนิค
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7.

กรณี มี ก ารร้ อ งขอของภาคี ห นึ่ ง ที่ มี ค วามสนใจในการพั ฒ นากฎระเบี ย บทางเทคนิ ค ให้
คล้ายกันกับ กฎระเบีย บทางเทคนิคของภาคี อีกฝ่ายหนึ่ง ภาคี ผู้ถูก ร้องขอต้องให้ ข้อมูล ที่
เกี่ย วข้องตามขอบเขตที่ปฏิบัติได้ รวมถึงผลการศึกษาหรือเอกสารในการพัฒนาของตน
ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับ

8.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องใช้กฎระเบียบทางเทคนิคของตนที่ได้จัดทาและประกาศใช้โดยหน่วยงาน
รัฐบาลกลางของตนในรูปแบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอทั่วทั้ง อาณาเขตของตน เพื่อความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในวรรคนี้ ถูกตีความเพื่อกีดกันหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นจาก
การจัดทา การประกาศใช้ และการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคเพิ่มเติมในลักษณะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของความตกลงที บี ที

ข้อ 6.8: กระบวนการตรวจสอบและรับรอง
1.

เพิ่มเติมจากวรรค 4 ของข้อ 5 ของความตกลงที บี ที ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า
หน่วยงานรัฐบาลกลางใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่ วนที่เกี่ยวข้องของ
มาตรฐานเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสาหรับกระบวนการตรวจสอบและรับรองของตน เว้นแต่ใน
กรณีที่มีการอธิบายอย่างเหมาะสมตามที่มีการร้องขอว่า มาตรฐานระหว่างประเทศหรือส่วน
ที่เกี่ย วข้องของมาตรฐานดังกล่ าวไม่เหมาะสมส าหรับ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ด้ว ยเหตุผ ล เช่น
ข้อกาหนดด้านความมั่นคงของประเทศ การป้องกัน การปฏิบัติที่หลอกลวง การคุ้มครอง
สุขภาพหรือความปลอดภัยของมนุษย์ ชีวิตหรือสุขภาพของสัตว์หรือพืช หรือสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยพื้นฐานทางภูมิอากาศหรือทางภูมิศาสตร์อื่น ปัญหาทางเทคโนโลยีหรือโครงสร้างขั้น
พื้นฐาน

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญในการยอมรับผลของกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองที่ได้ดาเนินการในภาคี อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ หลีกเลี่ ยงความ
ซ้าซ้อน และทาให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิผลด้านต้นทุนของการตรวจสอบและรับรอง

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ผลของกระบวนการตรวจสอบและ
รับ รองในภาคี อีกฝ่ายหนึ่ งจะได้รับการยอมรับ แม้ว่า กระบวนการเหล่ านั้นแตกต่างจาก
กระบวนการของตนก็ตาม เว้นแต่วิธีการเหล่านั้นไม่ให้หลักประกันสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ทางเทคนิคหรือมาตรฐานเทียบเท่ากับกระบวนการของตนที่ใช้อยู่

4.

เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีหนึ่งจะต้องอธิบายเหตุผลของตนที่ไม่ยอมรับผล
ของกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ได้ดาเนินการในภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

5.

ภาคีแต่ละฝ่ายตระหนักว่ามีกลไกอยู่อย่างกว้างขวางเพื่ออานวยความสะดวกในการยอมรับ
ผลของกระบวนการตรวจสอบและรั บ รองที่ ด าเนิ น การในภาคี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ของภาคีนั้นและสาขาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง กลไกเหล่านั้นอาจรวมถึง
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(เอ) ความตกลงยอมรับร่วมสาหรับผลของกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ ดาเนินการ
โดยหน่วยงานในกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง
(บี) ข้ อ ตกลงด้ า นความร่ ว มมื อ (โดยสมั ค รใจ) ระหว่ า งหน่ ว ยรั บ รองระบบงานหรื อ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานตรวจสอบและรับรองในกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง
(ซี)

การใช้การรับรองระบบงาน เพื่อประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองรวมถึงการใช้
การรับรองระบบงานผ่านความตกลงหรือข้อตกลงพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อยอมรับการ
รับรองระบบงานที่ได้รับการรับรองโดยกลุ่มภาคีอื่น

(ดี)

การแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

(อี)

การยอมรั บ ฝ่ า ยเดี ย วโดยภาคี ข องผลของกระบวนการตรวจสอบและรั บ รองที่
ดาเนินการในภาคีอื่นและ

(เอฟ) การรับรองตนเองโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดหา
6.

เมื่อมีการร้องขอที่สมเหตุผล กลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องต้องแลกเปลี่ยนสารสนเทศ หรือแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับกลไกที่อ้างถึงในวรรค 5 รวมถึงการพัฒนาและการใช้กลไกเหล่านั้น
เพื่อมุ่งที่จะอานวยความสะดวกในการยอมรับผลของกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

7.

กลุ่ ม ภาคีตระหนั กถึงบทบาทส าคัญ ขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึง องค์การระดับ
ภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องต่อความร่วมมือด้านการตรวจสอบและรับรอง ในการนี้ภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องนามาประกอบการพิจารณาถึงสถานะการมีส่วนร่วมหรือการเป็นสมาชิก ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มภาคีในองค์การเหล่านั้น เพื่อที่จะอานวยความสะดวกความร่วมมือนี้

8.

กลุ่ ม ภาคีตกลงที่จะส่ งเสริม ความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยตรวจสอบและรับรองของตนให้
ทางานใกล้ ชิดมากขึ้น เพื่อมุ่งที่จะอานวยความสะดวกในการยอมรับผลของกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองระหว่างกลุ่มภาคี

9.

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องอนุญาตให้หน่วยตรวจสอบและรับรองของภาคี
อีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและรับรองของตน ภายใต้เงื่อนไขซึ่งไม่ด้อย
กว่าที่ให้กับหน่วยตรวจสอบและรับรองภายในภาคี

10.

ในกรณีที่ภ าคี หนึ่ งอนุญาตการมีส่ว นร่วมของหน่วยตรวจสอบและรับรองของตนและไม่
อนุญาตการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมีการร้องขอ
จากภาคีอีกฝ่าย ภาคีต้องอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจปฏิเสธของตน
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ข้อ 6.9: ความร่วมมือ
1.

ภาคีจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทนี้

2.

เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การพิจารณาเพื่อเป็นผลในการ
ยอมรั บ ต่ อ ข้ อ เสนอส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งที่ มี ค วามสนใจร่ ว มกั น ด้ า นมาตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

3.

ความร่วมมือดังกล่าว ต้องอยู่บนข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้กาหนดร่วมกัน อาจรวมถึง

4.

(เอ)

คาแนะนา ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการสร้างขีดความสามารถ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับ การพั ฒ นาและการใช้ มาตรฐาน กฎระเบี ยบทางเทคนิ ค และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรอง

(บี)

ความร่ว มมือ ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง ทั้งหน่ว ยงานรัฐ บาลและ
หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลในกลุ่มภาคีในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน

(ซี)

ความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับการทางานของหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้มาตรฐาน
และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง เช่น การยกระดับการมีส่วนร่วมในกรอบ
การดาเนินงานสาหรับการยอมรับร่วม ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(ดี)

การยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบทาง
เทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง และ

(อี)

การเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานในคณะกรรมการดับบลิว ที โอ ที บี
ที และในเวทีระดับระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การพิจารณาต่อข้อเสนอเฉพาะ
สาขาสาหรับความร่วมมือที่มีประโยชน์ร่วมกันภายใต้บทนี้
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ข้อ 6.10: การหารือทางเทคนิค
1.

เมื่อภาคีหนึ่งพิจารณาเห็นว่ามีความต้องการที่จะแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า
และบทบัญญัติภายใต้บทนี้ ภาคีอาจร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการหารือทางเทคนิค
ภาคีผู้ถูกร้องขอต้องตอบสนองต่อการร้องขอนั้นในโอกาสแรกที่เป็นไปได้

2.

ภาคีผู้ถูกร้องขอต้องเข้าร่วมการหารือทางเทคนิคกับภาคีที่ร้องขอภายใน 60 วัน เว้นแต่กลุ่ม
ภาคีที่เ กี่ย วข้ องกาหนดร่ ว มกันเป็นอย่ างอื่น เพื่อ มุ่งที่จ ะบรรลุ แนวทางแก้ ไขที่พึ งพอใจ
ร่ว มกัน การหารื อทางเทคนิ คอาจดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ ที่ตกลงกันโดยกลุ่ ม ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

ข้อ 6.11: ความโปร่งใส
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในความตกลงที บี ที
ในการนี้ กลุ่ ม ภาคี ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การตั ด สิ น และข้ อ แนะน าที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน ค าตั ด สิ น และ
ข้อแนะนา ซึง่ นามาใช้โดยคณะกรรมการดับบลิว ที โอ ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 (จี / ที บี ที / 1/ เรฟ 13) และที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมโดย
คณะกรรมการดับบลิว ที โอ ที บี ที

2.

เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคีหนึ่งต้องให้เอกสารฉบับเต็มหรือสรุปกฎระเบียบ
ทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรองของตนที่มีการแจ้งเป็นภาษาอังกฤษแก่ภาคี
ที่ร้องขอหากมีเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว หากไม่มี ภาคีต้องให้สรุป ข้อกาหนดของ
กฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่มีการแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ
แก่ภาคีที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่สมเหตุผลตามที่ตกลงกันโดยกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องและ
หากเป็นไปได้ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับคาร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษร ในการปฏิบัติ
ตามประโยคก่อนหน้านี้ เนื้อหาของสรุปต้องกาหนดโดยภาคีผู้ถูกร้องขอ

3.

เมื่อมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
และเหตุผลสาหรับกฎระเบียบทางเทคนิคหรือกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ ภาคีที่
ได้รับการร้องขอได้ประกาศใช้หรือกาลังเสนอเพื่อประกาศใช้

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้ระยะเวลาโดยปกติ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งไปยังดับบลิว ที โอ โดย
สอดคล้องกับวรรค 9 ของข้อ 2 และวรรค 6 ของข้อ 5 ของความตกลงที บี ที เพื่อให้กลุ่ม
ภาคีอื่นให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศหรือถูกคุกคามว่า
จะเกิดปัญหา ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องคานึงถึงความเห็นของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งและต้องพยายาม
ให้การตอบสนองต่อความเห็นเหล่านั้นตามที่ได้รับการร้องขอ
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5.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องยินยอมให้บุคคลของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการหารือที่
เปิดให้กับสาธารณะทั่วไปสาหรับการพัฒนากฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐานแห่งชาติ และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรองโดยภาคี ภายใต้เงื่อนไขซึ่งไม่ด้อยกว่าที่ให้กับบุคคลของ
ตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

6.

เมื่อภาคีหนึ่งกักกันสินค้าที่จุดนาเข้าสินค้าเนื่องจากความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบทาง
เทคนิคหรือกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ภาคีนั้นต้องแจ้งเหตุผลของการกักกันต่อผู้
นาเข้าหรือตัวแทนของผู้นาเข้าโดยเร็วที่สุด

7.

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบทนี้ ข้อมูลหรือการอธิบายใด ๆ ที่ได้รับการร้องขอโดยภาคี
หนึ่งตามบทนี้ จะต้องส่งให้ภาคีที่ร้องขอในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ระยะเวลาที่สมเหตุผลตามที่ได้ตกลงกันโดยกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องและหากเป็นไปได้ภายใน
60 วัน เมื่อมีการร้องขอ ภาคีผู้ถูกร้องขอจะต้องให้ข้อมูลหรือการอธิบายนั้นในภาษาหรือ
หลายภาษาตามที่ได้ตกลงกันโดยกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นภาษาอังกฤษเมื่อใดก็ตามที่
เป็นไปได้

ข้อ 6.12: จุดติดต่อ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องกาหนดจุดติดต่อจานวนหนึ่ง (1) จุด หรือมากกว่า ที่รับผิดชอบในการ
ประสานการปฏิบัติตามบทนี้ และแจ้งให้ภาคีอื่นทราบรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่
หรื อเจ้ า หน้ าที่ที่ เกี่ย วข้อ งในจุด ติดต่อนั้น รวมถึ งหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ความ
ตกลงฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งแจ้ ง กลุ่ ม ภาคี อื่ น ทราบเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อเหล่านั้นโดยพลัน

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องทาให้มั่นใจว่าจุดติดต่อ หรือจุดติดต่อเหล่านั้นของตนอานวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกลุ่มภาคีด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค
และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ในการตอบสนองต่อทุกคาร้องขอที่สมเหตุผลสาหรับ
ข้อมูลดังกล่าวจากภาคอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 6.13: ข้อตกลงเกี่ยวกับการนาไปปฏิบัติ
กลุ่มภาคีอาจพัฒนาข้อตกลงทวิภาคีหรือข้อตกลงพหุภาคีเพื่อกาหนดสาขาความร่วมมือที่ มีความ
สนใจร่วมกันสาหรับการใช้บังคับกับบทนี้ ส่งเสริมให้กลุ่มภาคีที่จัดทาข้อตกลงดังกล่าวภายใต้บทนี้มา
ใช้ หากตกลงร่วมกัน รายงานข้อตกลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการด้านสินค้า
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ข้อ 6.14: การระงับข้อพิพาท
บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) จะต้องไม่ถูกนามาใช้บังคับกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้ เมื่อ
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และการไม่ใช้บังคับการระงับข้อพิพาทนี้จะถูกทบทวนโดยกลุ่มภาคี
สอง (2) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ในระหว่างการทบทวน กลุ่มภาคีต้องให้การ
พิจารณาเพื่อเป็นผลในการยอมรับต่อการใช้บังคับบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับบทนี้ทั้งหมด
หรือบางส่วนของบทนี้ การทบทวนนั้น จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในสาม (3) ปี นับตั้งแต่วันที่ความ
ตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
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บทที่ 7
การเยียวยาทางการค้า
ส่วน เอ
มาตรการปกป้องภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
ข้อ 7.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

ข้อมูลฉบับปกปิด รวมถึง ข้อมูลที่มีรากฐานมาจากข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
(ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่หากเปิดเผยจะสร้างความได้เปรียบให้กับคู่แข่งทางการค้า
หรือหากเปิดเผยจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ผู้ให้ข้อมูลได้รับ
ข้อมูลนั้นมา)

(บี)

อากรศุลกากร หมายถึง อากรศุ ลกากรตามนิยามที่กาหนดไว้ในอนุวรรค 1 (บี)
ของข้อ 2.1 (คานิยาม)

(ซี)

อุตสาหกรรมภายใน หมายถึง ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือสิ นค้าที่แข่งขันกัน
โดยตรงกับสินค้านาเข้าในดินแดนของภาคี หรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือ
สินค้าที่แข่งขันโดยตรงกับสินค้านาเข้าที่มีผลผลิตโดยรวมเป็นสัดส่วนสาคัญของ
การผลิตสินค้าดังกล่าวทั้งหมดภายในประเทศ

(ดี)

สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิด หมายถึง สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดตามนิยามที่กาหนดไว้ในอนุวรรค
(แอล) ของข้อ 3.1 (คานิยาม)

(อี)

มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป หมายถึง มาตรการปกป้องตามที่
กาหนดในวรรค 1 ข้อ 7.8 (มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป)

(เอฟ) ความเสียหายร้ายแรง หมายถึง ความเสียหายโดยรวมที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
(จี)

การคุกคามให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หมายถึง ความเสียหายร้ายแรงที่กาลัง
จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และมิใช่ข้อกล่าวหา การคาดคะเน หรือ
ความเป็นไปได้ที่ห่างไกล
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(เอช) มาตรการปกป้ อ งในระยะเวลาการปรั บ ตั ว ภายใต้ ก รอบอาร์ เ ซ็ ป หมายถึ ง
มาตรการปกป้องที่อธิ บายไว้ในข้อ 7.2 (ข้อกาหนดการใช้มาตรการปกป้องใน
ระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป)
(ไอ)

ระยะเวลาการปรับตัวในการใช้มาตรการปกป้อง สาหรับสินค้าหนึ่ง ๆ หมายถึง
ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงปีที่แปด (8) ภายหลัง
จากการยกเลิ กหรื อลดอากรศุล กากรของสิ นค้าชนิดนั้นสิ้ นสุ ดลงตามตารางข้อ
ผูกพันอากรศุลกากรของภาคีในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี)

ข้อ 7.2: ข้อกาหนดการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
1.

ในกรณีที่การลดหรือยกเลิก อากรศุลกากรตามที่ระบุไว้ในความตกลงฉบับนี้ ส่งผลให้มีการ
นาเข้าสินค้าทีไ่ ด้ถิ่นกาเนิดของภาคีหนึ่ง หรือหลายฝ่ายภาคีรวมกันมายังดินแดนของภาคีอีก
ฝ่ า ยหนึ่ ง ในปริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ที่ โ ดยชั ด แจ้ ง หรื อ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ การผลิ ต
ภายในประเทศ และภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมานี้ ก่อให้เกิดหรือคุกคามให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมภายในที่ผลิตสินค้า ชนิดเดียวกันหรือสินค้าที่มีการแข่งขันกันโดยตรง
ภาคีผู้ น าเข้าอาจป้ องกัน หรื อเยียวยาความเสี ยหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมภายในและ
เพื่อให้มีการปรับตัวเท่าที่จาเป็น ด้วยการ
(เอ)

ระงับการลดอัตราอากรศุลกากรใด ๆ ที่ให้ไว้ตามความตกลงฉบับนี้ต่อสินค้า หรือ

(บี)

เพิ่มอัตราอากรศุลกากรสาหรับสินค้าถึงระดับซึ่งไม่เกินอัตราที่ต่ากว่า ระหว่าง
(หนึ่ง) อัตราอากรศุล กากรสาหรับสินค้าดังกล่าวที่เรียกเก็บจริงจากประเทศที่
ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ เวลาที่ใช้มาตรการปกป้อง
ในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป หรือ
(สอง) อัตราอากรศุล กากรสาหรับสินค้าดังกล่าวที่เรียกเก็บจริงจากประเทศที่
ได้ร ับ ความอนุเ คราะห์ยิ่ง ที่มีผ ลใช้บัง คับ อยู่ หนึ่ง วัน ก่อ นวัน ที่ค วาม
ตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

2.

กลุ่มภาคีเข้าใจร่วมกันว่ามาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปจะ
ไม่รวมถึงการใช้โควตาภาษีหรือการจากัดปริมาณการนาเข้า

3.

เมื่อภาคีใด ๆ ร้องขอ คณะกรรมการด้านสินค้าอาจทบทวนการบังคับใช้และการดาเนินการ
รวมถึงระยะเวลาของมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปไม่ช้า
เกินกว่าสาม (3) ปีก่อนที่ระยะเวลาการปรับตัวในการใช้มาตรการปกป้องจะสิ้นสุดลง
7-2

ข้อ 7.3: การแจ้งประกาศและการปรึกษาหารือ
1. ภาคีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อภาคีอื่น ๆ โดยไม่ชักช้า หาก
(เอ)

เปิดการไต่สวนตามข้อ 7.4 (การไต่สวน) ในส่วนของความเสียหายร้ายแรงหรือการ
คุมคามให้เกิดความเสียหายร้ายแรง และเหตุผลที่เกี่ยวข้องในการเปิดการไต่สวน

(บี)

พบความเสียหายร้ายแรงหรือการคุมคามให้เกิดความเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการ
นาเข้าที่เพิ่มขึ้น

(ซี)

ใช้หรือต่ออายุการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
และ

(ดี)

ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการปกป้องในระยะเวลาการ
ปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป ที่บังคับใช้อยู่

2. การแจ้งประกาศดังอนุวรรค 1 (เอ) จะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(เอ)

คาอธิบายสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้การไต่สวน ซึ่งรวมถึงการระบุประเภท และ
ประเภทย่อยภายใต้ระบบพิกัดศุล กากรและการจาแนกพิกัดศุลกากรของภาคีผู้
นาเข้า

(บี)

ข้อสรุปถึงเหตุผลในการเปิดการไต่สวน และ

(ซี)

วันเปิดการไต่สวนและระยะเวลาที่นาข้อมูลมาใช้ในการไต่สวน

3.

ภาคีจะต้องให้สาเนาหรือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (ยูอาร์แอล) ของรายงานฉบับเปิดเผย
ของหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจตามที่ได้กาหนดในวรรค 1 ข้อ 7.4 (การไต่สวน) รายงาน
ดังกล่าวอาจจัดทาเป็นภาษาราชการของหน่วยงานไต่สวนของภาคีก็ได้

4.

การแจ้งประกาศดังอนุวรรค 1 (บี) (ซี) และ (ดี) จะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(เอ)

คาอธิบายของสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว
ภายใต้กรอบอาร์เซ็ป ซึ่งรวมถึงการระบุประเภทและประเภทย่อยภายใต้ระบบพิกัด
ศุลกากรและการจาแนกพิกัดศุลกากรของภาคีผู้นาเข้า
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5.

(บี)

หลักฐานแสดงความเสียหายร้ายแรง หรือการคุกคามให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ซึ่งเป็นผลจากการนาเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือภาคีอื่น ๆ ที่
เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรที่ได้ระบุไว้ในความตกลง
ฉบับนี้

(ซี)

คาอธิบายของมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปนั้น ๆ

(ดี)

วันที่เสนอให้กาหนดมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
และระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะใช้มาตรการฯ รวมถึงตารางเวลาของการผ่อน
คลายมาตรการตามเกณฑ์ที่กาหนดในวรรค 3 ข้อ 7.5 (ขอบเขตและระยะเวลาของ
มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป) ถ้ามี

(อี)

หลักฐานที่แสดงถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมภายในที่เกี่ยวข้อง กรณีการขยาย
ระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป

ภาคีที่ขอเสนอให้ ใช้หรื อต่ออายุการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้
กรอบอาร์ เ ซ็ ป ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ภ าคี ผู้ ส่ ง ออกที่ มี ผ ลประโยชน์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ขอ
ปรึกษาหารือ แสดงความเห็นต่ อข้อมูลตามวรรค 2 และ 4 ที่ปรากฏจากการไต่สวนภายใต้
ข้อ 7.4 (การไต่สวน) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรการปกป้องในระยะเวลาการ
ปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 7.7 (การชดเชย)

ข้อ 7.4: การไต่สวน
1.

ภาคีจะใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว ภายใต้กรอบอาร์เซ็ปได้หลังจากการไต่
สวนโดยหน่วยงานผู้มีอานาจตามกระบวนการที่กาหนดในข้อ 3 และ วรรค 2 ของข้อ 4
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง โดยให้นาข้อ 3 และ วรรค 2 ของข้อ 4 มาใช้
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้โดยอนุโลม

2.

หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจต้องทาการไต่สวนตามวรรค 1 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
หนึ่ง (1) ปี หลังจากวันประกาศเปิดการไต่สวน

ข้อ 7.5: ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์
เซ็ป
1.

ไม่มีภาคีใดสามารถใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
(เอ)

เว้นแต่เป็นการใช้มาตรการเท่าที่จาเป็นในกรอบระยะเวลาเพื่อป้องกันหรือเยียวยา
ความเสียหายร้ายแรงและเพื่อให้มีการปรับตัว
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(บี)

เป็นระยะเวลาเกินกว่าสาม (3) ปี เว้นแต่ในกรณีพิเศษที่สามารถขยายระยะเวลาได้
อีกไม่เกินหนึ่ง (1) ปี หากหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจตัด สินว่ามาตรการยังจาเป็น
ต่อการป้องกันหรือเยียวยาความเสียหายร้ายแรงและเพื่อให้มีการปรับตัว โดยมี
หลั กฐานแสดงถึ งการปรับ ตัว ของอุตสาหกรรมภายใน ซึ่ง ระยะเวลาที่มีก ารใช้
มาตรการจะต้ องไม่ เกิ น สี่ (4) ปี ทั้ง นี้ ภาคี ประเทศพั ฒ นาน้ อยที่ สุ ด อาจขยาย
ระยะเวลามาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปได้อีกหนึ่ง
(1) ปี หรือ

(ซี)

เกินกว่าวันสิ้นสุดของระยะเวลาการปรับตัว

2.

ไม่สามารถใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปในปีแรกของ
การเริ่มต้นการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรตามที่ได้มีเจรจาไว้ภายใต้ความตกลงฉบับนี้

3.

เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในมีการปรับตัว ในกรณีที่มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว
ภายใต้กรอบอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้เกินกว่าหนึ่ง (1) ปี ให้ผ่อนคลายมาตรการลงตามลาดับ

4.

เมื่อภาคียุติการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป อัตรา
อากรศุลกากรของสินค้าภายใต้มาตรการนั้นจะเท่ากับ อัตราอากรตามตารางการลดหรือ
ยกเลิกอากรศุลกากรในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) ตามที่ควรจะเป็นหากไม่มี
การใช้มาตรการ

5.

ไม่สามารถใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปกับสินค้าเดิม
เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เคยมีการใช้มาตรการ หรือ หนึ่ง (1) ปี หลังจากวันสิ้นสุด
การใช้มาตรการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

ข้อ 7.6: การนาเข้าที่มีหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการผ่อนปรนและการประติบัติที่พิเศษ
1.

ไม่สามารถใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวหรือมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว ภายใต้
กรอบอาร์เซ็ปกับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดจากภาคีที่มีส่วนแบ่งการนาเข้าไม่เกิน ร้อยละสาม (3)
ของปริมาณการนาเข้ารวมของสินค้านั้น ทั้งนี้ ปริมาณของสินค้านาเข้าจากภาคีดังกล่าว
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละเก้า (9) ของปริมาณการนาเข้ารวมของสินค้านั้น

2.

ไม่ให้ใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวหรือมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบ
อาร์เซ็ปกับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดจากภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
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ข้อ 7.7: การชดเชย
1.

ภาคีที่ต้องการจะใช้หรือต่ออายุมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์
เซ็ป ต้อ งเปิ ด โอกาสให้ ภ าคี ผู้ ส่ งออกที่ไ ด้รั บผลกระทบเข้า ปรึ กษาหารื อ ภายใน 30 วั น
หลังจากวันที่มีการใช้มาตรการ เพื่อเจรจาหาแนวทางการชดเชยที่เหมาะสมและเสมอภาค
ต่อมูลค่าของอากรที่จะถูกเรียกเก็บเพิ่มจากการใช้มาตรการดังกล่าว

2.

หากไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันจากการปรึกษาหารือตามวรรค 1 ภายใน 30 วัน ภาคีใด
ก็ตามที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์
เซ็ปมีสิทธิที่จะระงับการให้สิทธิประโยชน์ต่อสินค้ากับภาคีที่ใช้มาตรการดังกล่าวก็ได้

3.

ภาคีใดก็ตามที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้
กรอบอาร์เซ็ปจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อภาคีที่ใช้มาตรการปกป้องดังกล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่จะดาเนินการระงับการให้สิทธิประโยชน์ตามวรรค 2

4.

พันธกรณีการให้การชดเชยภายใต้วรรค 1 และสิทธิการระงับการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้
วรรค 2 จะยุติลงหากมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปนั้น ยุติ
ลง

5.

สิทธิในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้วรรค 2 จะยังไม่สามารถดาเนินการได้ในช่วง
สาม (3) ปีแรกที่มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว ภายใต้กรอบอาร์เซ็ปมีผลบังคับ
ใช้ หากมาตรการปกป้องดังกล่าวเป็นผลมาจากปริมาณการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นโดยชัดแจ้งและ
เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติภายใต้ความตกลงฉบับนี้

6.

ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุ ดที่มีการใช้หรือต่ออายุมาตรการปกป้องจะไม่ถูก ร้องขอการ
ชดเชยจากภาคีที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ

ข้อ 7.8: มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป
1.

ในกรณีที่หากดาเนินการล่าช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายที่ยากแก่การแก้ไข ภาคี ผู้นาเข้าใช้
มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปตามที่กาหนดในอนุวรรค 1(เอ) หรือ (บี) ข้อ
7.2 (ข้อกาหนดการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป) เมื่อผล
การพิจารณาเบื้องต้นโดยหน่วยงานผู้มีอานาจปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการนาเข้าสินค้า
ที่ได้ถิ่นกาเนิดที่เพิ่มขึ้นจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ ภาคีอื่น ๆ จากการลดหรือยกเลิกอากร
ศุลกากรตามที่ระบุไว้ในความตกลงฉบับนี้ และการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้ก่อให้เกิดหรือคุกคามให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมภายในของภาคีนั้น
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2.

ภาคีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อภาคีอื่น ๆ ก่อนบังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว
ภายใต้กรอบอาร์เซ็ปและต้องเปิดโอกาสให้ภาคีผู้ส่งออกที่มีผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญขอ
ปรึกษาหารือทันที หลังมีการใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปดังกล่าว

3.

ให้มีระยะเวลาใช้บังคับมาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปไม่เกิน 200 วัน และ
ในระหว่างนั้น ภาคีต้องดาเนินการตามที่กาหนดในวรรค 1 ข้อ 7.4 (การไต่สวน) ในกรณีที่
ผลการไต่สวนตามวรรค 1 ข้อ 7.4 (การไต่สวน) ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดตามข้อ 7.2 (ข้อ
กาหนดการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป ) ภาคีผู้ใช้
มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปจะต้องคืนอากรศุลกากรที่เรียกเก็บเพิ่มจาก
การใช้บังคับมาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปอย่างไม่ชักช้า เพื่อความชัดเจน
ระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้องภายใต้กรอบอาร์เซ็ปทั้งหมดตามที่กาหนดในอนุวรรค
1 (บี) ข้อ 7.5 (ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้
กรอบอาร์เซ็ป)

4.

ให้นาวรรค 2 ข้อ 7.2 (ข้อกาหนดการใช้มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้
กรอบอาร์ เซ็ ป ) และวรรค 7 ข้อ 7.5 (ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกป้องใน
ระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป) และวรรค 1 และ 2 ข้อ 7.10 (บทบัญญัติอื่น ๆ)
มาใช้โดยอนุโลมกับมาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบอาร์เซ็ป

ข้อ 7.9: มาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.

ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคี ตามสิทธิภายใต้
ข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงมาตรการปกป้อง1

2.

เว้นแต่เป็นอย่างอื่นที่ระบุในวรรค 3 ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนี้ ที่จะก่อสิทธิหรือสร้าง
พัน ธกรณีให้ แก่ภ าคีในการดาเนินการตามข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลง
มาตรการปกป้อง2

3.

หากมีการร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภาคีที่พิจารณาจะกาหนดมาตรการปกป้องภายใต้ ข้อ
19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงมาตรการปกป้อง จะต้องแจ้งประกาศเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือแหล่งทรัพยากรสากล (ยูอาร์แอล) ของข้อมูล หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ของการเปิ ด การไต่ ส วน ผลการไต่ ส วนเบื้ อ งต้ น และค าวิ นิ จ ฉั ย ของการไต่ ส วนทั น ที

1

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝ่ายยังคงสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร
ใน ข้อ 20.2 (ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น)
2

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝ่ายยังคงสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร ใน
ข้อ 20.2 (ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น)
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ตามหลักเกณฑ์ภายใต้วรรค 1 2 และ 4 ข้อ 12 ของความตกลงมาตรการปกป้อง ทั้งนี้ ให้
ถือว่าภาคีได้ปฏิบัติตามความในวรรคนี้ หากมีการแจ้งต่อคณะกรรมการการปกป้ องของ
ดับบลิว ที โอ ตามข้อ 12 ของความตกลงมาตรการปกป้องแล้ว
4.

สาหรับสินค้าชนิดเดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ภาคีไม่ใช้
(เอ)

มาตรการปกป้ องชั่วคราวหรือมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว ภายใต้
กรอบอาร์เซ็ป และ

(บี)

มาตรการภายใต้ข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงมาตรการปกป้อง

ข้อ 7.10: บทบัญญัติอื่น ๆ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องคงไว้ซึ่งหลักกฎหมายและข้อบังคับของมาตรการปกป้องในระยะเวลา
การปรับตัวภายใต้กรอบอาร์เซ็ปที่สอดคล้อง เป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผล

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งความยุติธรรม เหมาะสมกับสถานการณ์ โปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพของกระบวนการขั้นตอนในส่วนของมาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัว
ภายใต้กรอบอาร์เซ็ป

3.

การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรค 1 ข้อ 7.3 (การแจ้งประกาศและการปรึกษาหารือ)
วรรค 3 ข้อ 7.7 (การชดเชย) และ วรรค 2 ข้อ 7.8 (มาตรการปกป้องชั่วคราวภายใต้กรอบ
อาร์เซ็ป) จะต้องกระทาเป็นภาษาอังกฤษ
ส่วน บี
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ข้อ 7.11: บทบัญญัติทั่วไป
1.

ภาคียังคงสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อ 6 ของแกตต์ 1994 ความตกลงเอ ดี และความตกลง
เอส ซี เอ็ม ซึ่งหลักและข้อปฏิบัติในส่วนนี้ จัดทาตามสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวข้างต้น

2.

หากหน่วยงานไต่สวนของภาคีหนึ่งตัดสินใจว่าจะเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
ณ ที่ทาการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 3 รวมไป

3

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า
และ รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ที่หน่วยงานไต่สวนของภาคีประสงค์ให้ตอบแบบสอบถามการตอบ
โต้การทุ่มตลาดหรือแบบสอบถามการตอบโต้การอุดหนุน
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ถึงการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดหรือส่วนเหลื่อมการอุดหนุน หน่วยงานไต่สวนผู้มี
อานาจจะต้องแจ้งผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางไป
ตรวจสอบ และ
(เอ)

จะต้องแจ้ งให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยแต่ล ะรายทราบล่ ว งหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน ถึ ง
กาหนดการเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทาการ และ

(บี)

จะต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน ถึงข้อมูล
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องจัดเตรียมสาหรับการถูกตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลนี้

ซึ่งการดาเนินการตามอนุวรรค (เอ) และ (บี) จะต้องไม่ทาให้การเดินทางไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลนี้ล่าช้าลงโดยไม่จาเป็น
3.

4.

หน่วยงานไต่ส วนผู้มีอานาจต้องเก็บข้อมูลฉบับเปิดเผยสาหรับแต่ละการไต่สวนหรือการ
ทบทวน ซึ่งประกอบด้วย
(เอ)

ข้อมูลฉบับเปิดเผยทั้งหมดที่อยู่ในรายงานของแต่ละการไต่สวนหรือการทบทวน
และ

(บี)

ข้อมูลฉบับเปิดเผยที่มาจากการสรุปข้อมูลฉบับปกปิดของรายงานการไต่สวนหรือ
การทบทวน เท่าที่สามารถกระทาได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลฉบับปกปิด

ในช่วงของระยะเวลาการไต่สวนหรือการทบทวน ผู้มี ส่วนได้เสียจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
ฉบับเปิดเผยของการไต่สวนหรือการทบทวนนั้น ไม่ว่าจะเป็น
(เอ)

ในรูปแบบของเอกสาร ที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบและทาสาเนาในช่วงเวลา
ทาการของหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจ หรือ

(บี)

ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 7.12: การแจ้งประกาศและการปรึกษาหารือ
1.

เมื่อหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจของภาคี หนึ่งได้รับคาขอที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดาเนินการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดจากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ภาคีนั้นแจ้งภาคีอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ทราบถึงการรับคาขอดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน ก่อนเปิดการไต่สวน
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2.

เมื่อหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจของภาคีใดก็ตามได้รับคาขอที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดาเนินการ
ตอบโต้ ก ารอุ ด หนุ น จากภาคี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ให้ ภ าคี นั้ น แจ้ ง ภาคี อื่ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เพื่อทราบถึงการรับคาขอดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเปิด การไต่สวน และเปิด
โอกาสให้มีการปรึกษาหารือ โดยควรจัดการหารือภายในช่วงเวลานี้

3.

การปรึกษาหารือตามวรรค 2 ภาคีผู้ประสงค์จะเปิดการไต่สวนต้องจัดเตรียมคาขอฉบับ
เปิดเผย ตามวรรค 2 ก่อนเปิดการไต่สวน หากมีการร้องขอจากภาคีอื่น และต้องเปิดโอกาส
และให้ เ วลาที่ เ หมาะสมแก่ ภ าคี อื่ น เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตาม
กระบวนการภายใต้กฎหมายของภาคีที่ประสงค์จะใช้มาตรการ ก่อนจะมีการเปิดการไต่สวน

ข้อ 7.13: ข้อห้ามในการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดด้วยวิธีซีโรอิ้ง
เมื่อมีการคานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดตามข้อ 2 วรรค 3 และ 5 ข้อ 9 และ ข้อ 11 ของความตกลง
เอ ดี จะต้องนาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่ได้ในแต่ละธุรกรรมทั้งที่เป็นบวกและลบมาคานวณในการ
เปรียบเทียบแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักและการเปรียบเทียบธุรกรรมแต่ละรายการ โดยที่การคานวณ
ตามข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีในประโยคที่สอง อนุวรรค 4.2 ข้อ 2 ในการเปรียบเทียบ
แบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักกับธุรกรรมแต่ละรายของความตกลงเอ ดี
ข้อ 7.14: การเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ภาคีต้องแจ้ งรายละเอีย ดข้อเท็จ จริ งและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ
พิจารณาผลการไต่สวนเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนประกาศผลชั้นที่สุดไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเป็นไป
ได้ และให้เวลาอันควรแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแสดงความเห็น โดยหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจควรนา
ความเห็นที่ได้รับภายในช่วงเวลาที่กาหนดมาประกอบการพิจารณาผล ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อ วรรค
5 ข้อ 6 ของความตกลงเอ ดี และวรรค 4 ข้อ 12 ของความตกลงเอส ซี เอ็ม
ข้อ 7.15: การปฏิบัติต่อข้อมูลฉบับปกปิด
หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียจัดเตรียมข้อมูลฉบับปกปิดในรูปแบบของสรุปข้อมูล
ฉบับเปิดเผย ตามอนุวรรค 5.1 ข้อ 6 ของความตกลงเอ ดี ซึ่งสรุปข้อมูลฉบับเปิดเผยนี้จะต้องแสดง
ข้อมูลเนื้อหาสาระของข้อมูลฉบับปกปิดที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นสามารถเข้าใจและ
แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลดังกล่าวได้ ตามวรรค 2 ข้อ 6 ของความตกลงเอ ดี
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ข้อ 7.16: การไม่ใช้บังคับของการระงับข้อพิพาท
ไม่มีภาคีใดสามารถใช้การระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับเรื่องใด ๆ
ที่เกิดขึ้นภายใต้ส่วนนี้หรือภาคผนวก 7 เอ (แนวปฏิบัติในการดาเนินการไต่สวนมาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ) การใช้การระงับข้อพิพาทจากส่วนนี้ จะนามาพิจารณาในการ
ทบทวนทั่วไปของความตกลงอาร์เซ็ปตามข้อ 20.8 (การทบทวนทั่วไป)
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ภาคผนวก 7 เอ
แนวปฏิบัติในการดาเนินการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน4
ภาคียอมรับสิทธิและพันธกรณีในการพิจารณาใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าภายใต้ ข้อ 6 ของแกตต์
1994 ความตกลงเอ ดี และความตกลงเอส ซี เอ็ม การดาเนินการต่อไปนี้ 5 เป็นการดาเนินการของ
ภาคีบางประเทศตามหลักกฎหมายและข้อบังคับ และอาจเพิ่มความโปร่งใสและสอดคล้องกับการ
ดาเนินการทางมาตรการเยียวยาทางการค้า
โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงหรือชี้แจงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
1.

ในการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน หากหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจของภาคีตัดสิน
ว่ า ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แสดงข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามหน่ ว ยงานได้ ร้ อ งขอภายในกรอบ
ระยะเวลา หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจจะ
(หนึ่ง) แจ้งผู้มีส่วนได้เสียรายดังกล่าวถึงความไม่ครบถ้วนของข้อมูล และ
(สอง) ให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลให้ ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจยังสามารถดาเนินการไต่สวนการทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุนให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาได้

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขหรือชี้แจง และหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจเห็นว่า
ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวยังไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้หน่วยงาน
ไต่สวนผู้มีอานาจไม่นาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียรายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาผลการไต่สวน
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรื อเพีย งบางส่ ว น หน่ว ยงานไต่ส วนผู้ มีอานาจจะชี้แจงถึงเหตุผ ลถึงการละเว้ น
ดังกล่าว

4

ภาคผนวกนี้และเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ส่วนนี้ ไม่สามารถใช้การระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงฉบับนี้ และภาคี
ยังคงสิทธิในการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าโดยปราศจากอคติ ที่สอดคล้องกับข้อ 6 ของแกตต์ 1994 ความตก
ลงเอ ดี และความตกลงเอส ซี เอ็ม
5

การดาเนินการที่กล่าวถึงในภาคผนวกนี้ ไม่ได้รวมการดาเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการไต่สวน
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ทั้งนี้ ไม่สามารถอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในการดาเนินการเหล่านี้
เพื่อหาข้อสรุปได้
7เอ-1

ความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
2.

หลังจากที่หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน
หากภาคี ผู้ ส่ ง ออกร้ อ งขอ ภาคี ผู้ น าเข้ า จะเสนอข้ อ มู ล เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทาความตกลงด้านราคาเพื่อระงับการทุ่มตลาดรวมไปถึงกรอบระยะเวลาในการ
ทาความตกลงดังกล่าว ไปยังสถานทูตหรือหน่วยงานไต่สวนของภาคีผู้ส่งออก

3.

สาหรับ การไต่ส วนการทุ่มตลาด เมื่อหน่ว ยงานไต่ส วนผู้มีอานาจประกาศผลการไต่สวน
ชั้นต้นว่ามีการทุ่มตลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือเรื่อง
การทาความตกลงทางด้านราคาเพื่อระงับการทุ่มตลาดระหว่างภาคีผู้นาเข้าและภาคีผู้
ส่งออก การพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดอาจยุติลงโดยไม่มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การ
ทุ่มตลาด หากสามารถทาความตกลงทางด้านราคาระหว่างกันได้

4.

สาหรับการไต่สวนการอุดหนุน เมื่อหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจของภาคีผู้นาเข้าประกาศผล
การไต่ ส วนชั้ น ต้ น ว่ า มี ก ารอุ ด หนุ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย และเปิ ด โอกาสให้ มี ก าร
ปรึกษาหารือเรื่องการทาความตกลงเพื่อระงับการอุดหนุนระหว่างภาคีผู้นาเข้าและภาคีผู้
ส่งออก การพิจารณาตอบโต้การอุดหนุนอาจยุติลงโดยไม่มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การ
อุ ด หนุ น หากสามารถท าความตกลงระหว่ า งกั น ได้ ผ่ า นวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ใ นกฎหมายและ
ข้อบังคับ และกระบวนการของภาคีผู้นาเข้า

การประกาศเผยแพร่และการอธิบายผลคาวินิจฉัย
5.

เมื่อมีการประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดดังวรรค 2 ข้อ 12 ของความตกลงเอ ดี ให้ออก
ประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่หน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจใช้เป็น
หลักในการวินิจฉัยพร้อมเหตุผลในการได้มาถึงผลการไต่สวนชั้นที่สุด

6.

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวรรค 5 และโดยที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลฉบับปกปิด
ประกาศผลการไต่สวนหรือเอกสารแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนนั้น ประกอบด้วย
(เอ)

ส่ ว นเหลื่ อ มการทุ่ ม ตลาดที่ ค านวณได้ เกณฑ์ก ารได้ ม าซึ่ง มู ล ค่ า ปกติ แ ละราคา
ส่งออก วิธีการเปรียบเทียบราคาส่งออกและมูลค่าปกติ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขใดที่เกิดขึ้น และ

(บี)

ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ในการพิจารณาความเสียหาย รวมถึงข้อมูลปริมาณของสินค้า
ทุ่ ม ตลาดและผลของการทุ่ ม ตลาดที่ มี ต่ อ ราคาของสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น ของ
อุตสาหกรรมภายใน วิธีคานวณการตัดราคา ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในจาก
การทุ่ ม ตลาด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ น ค้ า ทุ่ ม ตลาดกั บ ความเสี ย หายต่ อ
7เอ-2

อุตสาหกรรมภายใน รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในวรรค 5 ข้อ 3 ของความตก
ลงเอ ดี
7.

ประกาศหรือรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะที่มีการระบุถึงเหตุผลที่ยอมรับหรือปฏิเสธความ
คิดเห็นหรือข้อโต้แย้งของผู้ส่งออกและผู้นาเข้า ดังที่ระบุในอนุวรรค 2.2 ข้อ 12 ของความตก
ลงเอ ดี ต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้เข้าใจถึงการยอมรับหรือปฏิเสธข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้
ส่งออกและผู้นาเข้าสามารถประเมินได้ว่าหน่วยงานไต่สวนผู้มีอานาจได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับภายใต้กฎหมายของภาคีผู้ใช้มาตรการ และความตกลง
ดับบลิว ที โอ

7เอ-3

บทที่ 8
การค้าบริการ
ข้อ 8.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

การบริการซ่อมและบารุงรักษาอากาศยาน หมายถึง กิจกรรมที่กระทาต่ออากาศ
ยานหรือส่วนของอากาศยาน ในขณะที่อากาศยานนั้นถูกถอดจากการบริการและ
ไม่รวมถึงการซ่อมบารุงในลานจอด

(บี)

การจัดตั้งทางพาณิชย์ หมายถึง รูปแบบใด ๆ ของธุรกิจหรือการจัดตั้งทางวิชาชีพ
รวมถึงโดยผ่าน
(หนึ่ง) การก่อตั้ง การได้มา หรือการคงไว้ซึ่งนิติบุคคล หรือ
(สอง) การจัดตั้งหรือการคงไว้ซึ่งสาขาหรือสานักงานตัวแทน
ภายในอาณาเขตของภาคีเพื่อความมุ่งประสงค์ของการให้บริการ

(ซี)

การบริการสารองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การบริการที่ดาเนินการ
โดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินของสายการบิน ที่นั่งที่ว่าง
ค่าโดยสารและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสาร ซึ่งใช้สาหรับการสารองที่นั่ง หรือ
การออกบัตรโดยสาร

(ดี)

นิติบุคคล หมายถึง องค์กรใดซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชอบ หรือมิฉะนั้นก็จัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายที่ใช้บังคับได้ ไม่ว่าเพื่อกาไรหรือมิฉะนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และไม่ว่า
เป็ น ของเอกชนหรื อ รั ฐ บาล รวมถึ ง บริ ษั ท การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ บุ ค คลอื่ น
ห้างหุ้นส่วน การร่วมทุน การเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือสมาคมใด

(อี)

นิติบุคคลของภาคี หมายถึง นิติบุคคลซึ่งไม่ว่าจะ
(หนึ่ง) ก่อตั้งขึ้นหรือมิฉะนั้นจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของภาคีนั้น และประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในอาณาเขตของภาคีนั้นหรือภาคีอื่นใดหรือ
(สอง) ในกรณีของการให้บริการผ่านการจัดตั้งทางพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าของ หรือ
ถูกควบคุมโดย
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(เอ)

บุคคลธรรมดาของภาคีนั้น หรือ

(บี)

นิติบุคคลของภาคีนั้นตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (อี)(หนึ่ง)

(เอฟ) สาหรับไทย และเวียดนาม นิติบุคคล คือ
(หนึ่ง) เป็นเจ้าของ โดยบุคคลของภาคี หากบุคคลของภาคีนั้นเป็นเจ้าของเงินทุน
มากกว่าร้อยละ 50
(สอง) ถูกควบคุม โดยบุคคลของภาคี หากบุคคลนั้นมีอานาจในการเสนอชื่ อ
กรรมการส่วนใหญ่ หรือมิ ฉะนั้นก็เป็นผู้มีอานาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ในการกากับการดาเนินการของนิติบุคคล
(สาม) อยู่ ใ นเครื อ กั บบุ คคลอื่น เมื่ อนิ ติ บุค คลนั้ นควบคุ มหรือ ถู กควบคุ มโดย
บุคคลอืน่ นั้น หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกควบคุมโดยบุคคลคนเดียวกัน
(จี)

มาตรการโดยภาคีที่มีผลต่อการค้าบริการ รวมถึงมาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับ
(หนึ่ง) การซื้อหรือการใช้ หรือการชาระเงินสาหรับการบริการ
(สอง) การเข้าถึงและการใช้บริการที่เกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งบริการถูกกาหนด
โดยภาคีให้นาเสนอต่อสาธารณะโดยทั่วไป และ
(สาม) การปรากฏตัวของบุคคล รวมถึงการจัดตั้งทางพาณิชย์ของบุคคลของภาคี
เพื่อการให้บริการในอาณาเขตของภาคีอีกฝ่าย

(เอช) ผู้ผูกขาดการให้บริการ หมายถึง บุคคลใด ไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งได้รับ
อนุญาตหรือมีการจัดตั้ง อย่างเป็นทางการหรือในทางปฏิบัติ โดยภาคีนั้น ให้เป็น
ผู้ให้บริการนั้นแต่เพียงผู้เดียวในตลาดที่เกี่ยวข้องในอาณาเขตของภาคี
(ไอ)

บุคคลธรรมดาของภาคี หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งพานักอาศัยในอาณาเขตของภาคี
นั้นหรือที่อื่นใด และผู้ซึ่งภายใต้กฎหมายของภาคีนั้น
(หนึ่ง) เป็นคนชาติของภาคีนั้น หรือ
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(สอง) มีสิทธิที่จะมีถิ่นที่อยู่ถาวร1 ในภาคีนั้น2ในกรณีของภาคีซึ่งให้การปฏิบัติแก่
ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของตนเช่นเดียวกับที่ให้แก่คนชาติของตนอย่างชัดเจนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการที่มีผลต่อการค้าบริการ โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีภาคีใด
มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ถ าวรนั้ น ซึ่ ง เป็ น การ
อนุเคราะห์ยิ่งกว่าที่ภาคีนั้นจะให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรดังกล่าว
(เจ)

สาขาของบริการ หมายถึง
(หนึ่ง) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ผู ก พั น สาขาย่ อ ยของบริ ก ารนั้ น หนึ่ ง สาขา หรื อ
มากกว่า หรือทั้งหมด ตามที่ระบุในตารางของภาคีในภาคผนวก 2 (ตาราง
ข้อผู กพัน เฉพาะส าหรับบริการ) หรือตารางในภาคผนวก 3 (ตารางข้อ
สงวนและมาตรการที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ส าหรั บ บริ ก ารและ
การลงทุน) และ
(สอง) มิฉะนั้น สาขาบริการนั้นทั้งหมด รวมถึงสาขาย่อยทั้งหมดของสาขาบริการ
นั้น

(เค)

การขายและการตลาดของการบริการขนส่งทางอากาศ หมายถึง โอกาสสาหรับ
สายการบินที่เกี่ยวข้องที่จะขายและทาการตลาดการบริการขนส่งทางอากาศของ
ตนอย่างเสรี รวมถึงรูปแบบทั้งหมดของการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การโฆษณา
และการจัดจาหน่าย กิจกรรมเหล่านี้ไม่รวมการกาหนดราคาของการบริการขนส่ง
ทางอากาศและเงื่อนไขที่ใช้บังคับได้

(แอล) บริการ รวมถึง บริการใดในสาขาใด ยกเว้นบริการที่ให้จากการใช้อานาจหน้าที่ของ
รัฐบาล
(เอ็ม) ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใดซึ่งรับหรือใช้บริการ
(เอ็น) บริการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หมายถึง บริการซึ่งให้
(หนึ่ง) จากหรือในอาณาเขตของภาคีอื่นนั้น หรือในกรณีของการขนส่งทางทะเล
โดยเรือที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของภาคีอื่นนั้น หรือ
1

ในกรณีที่ภาคีจดั ทาข้อสงวนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในตารางของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะสาหรับบริการ) ภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและมาตรการทีไ่ ม่สอดคล้องกับพันกรณีสาหรับบริการและการ
ลงทุน) หรือภาคผนวก 4 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา) ข้อสงวนนั้นจะต้อง
ไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีในแกตส์
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โดยบุคคลของภาคีอื่นนั้น ซึ่งให้บริการผ่านการดาเนินกิจการของเรือ หรือ
การใช้เรือนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
(สอง) ในกรณีของการให้บริการผ่านการจัดตั้งทางพาณิชย์ หรือผ่านการปรากฏ
ตัวของบุคคลธรรมดาโดยผู้ให้บริการของภาคีอื่นนั้น
(โอ)

บริ การที่ใ ห้ต ามอานาจหน้า ที่ของรัฐบาล หมายถึง บริการใดๆ ซึ่งไม่ได้ให้ บน
พื้นฐานทางการพาณิชย์ หรือในการแข่งขันกับผู้ให้บริการรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น

(พี)

ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลที่ให้บริการ2,3

(คิว)

การให้บริการ รวมถึง การผลิต การแจกจ่าย การตลาด การขาย และการส่งมอบ
บริการ

(อาร์) การค้าบริการ หมายถึง การให้บริการ
(หนึ่ง) จากอาณาเขตของภาคีหนึ่งไปยังอาณาเขตของภาคีอื่นใด
(สอง) ในอาณาเขตของภาคีหนึ่งให้แก่ผู้ใช้บริการของภาคีอื่นใด
(สาม) โดยผู้ให้บริการของภาคีหนึ่งผ่านการจัดตั้งทางพาณิชย์ในอาณาเขตของ
ภาคีอื่นใด
(สี่)

โดยผู้ให้บริการของภาคีหนึ่งผ่านการปรากฏตัวของบุคคลธรรมดาของภาคี
ในอาณาเขตของภาคีอื่นใด และ

(เอส) สิทธิรับขนการจราจร หมายถึง สิทธิของการบริการแบบประจาและไม่ประจาที่จะ
ดาเนินการ หรือ ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ภายในหรือเหนืออาณาเขตของภาคี รวมถึงจุดที่
ให้การบริการ เส้นทางที่ให้การบริการ ประเภทของการจราจรที่รับขน ความจุที่ให้

2

ในกรณีที่บริการมิได้ให้โดยตรงโดยนิติบุคคล แต่ผ่านรูปแบบอื่นของการจัดตั้งทางพาณิชย์ เช่น สาขา หรือ
สานักงานตัวแทน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ (เช่น นิติบุคคล) ก็จะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นที่ให้แก่ผู้ให้บริการภายใต้
ความตกลงฉบับนี้ผ่านการจัดตั้งดังกล่าว การปฏิบัติดังกล่าวจะต้องขยายไปถึงการจัดตั้งซึ่งได้ให้บริการผ่านและ
ไม่จาเป็นต้องขยายไปยังส่วนอื่นใดของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตซึ่งมีการให้บริการ
3

กลุ่มภาคียืนยันความเข้าใจร่วมกันว่า “ผู้ให้บริการ” ในบทนี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่มีภายใต้ อนุวรรค (จี)
ของข้อ 28 ของแกตส์
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การบริการ ราคาที่เรียกเก็บและเงื่อนไขการเรียกเก็บ และหลักเกณฑ์ในการกาหนด
สายการบิน รวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านจานวน กรรมสิทธิ์ และการควบคุม
ข้อ 8.2: ขอบเขต
1.

บทนี้ให้ใช้บังคับกับมาตรการของภาคีที่มีผลต่อการค้าบริการ

2.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ “มาตรการของภาคี” หมายถึง มาตรการที่ใช้โดย
(เอ)

รัฐบาล และหน่วยงานผู้มีอานาจของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ของ
ภาคีนั้นและ

(บี)

องค์ก รที่มิใ ช่ของรั ฐ บาลซึ่งใช้อานาจที่ ได้รับ มอบจากรัฐ บาล หรือหน่ว ยงานผู้ มี
อานาจของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นของภาคีนั้น

ในการปฏิ บั ติต ามพั น ธกรณีแ ละข้ อผู ก พัน ของตนภายใต้ บทนี้ ภาคี แ ต่ล ะฝ่ า ยจะด าเนิ น
มาตรการที่สมเหตุสมผลเท่าที่ตนอาจจะมีอยู่ เพื่อทาให้มั่นใจว่า รัฐบาลและหน่วยงานผู้มี
อานาจส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่มิใช่ของรัฐบาลจะดาเนินการตามพันธกรณี
และข้อผูกพันภายในอาณาเขตของตน
3.

บทนี้จะไม่ใช้บังคับกับ
(เอ)

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

(บี)

การอุดหนุนหรือการให้ รวมถึงสินเชื่อที่รัฐบาลให้การอุดหนุน การค้าประกัน และ
การประกั น ซึ่ ง ให้ โ ดยภาคี หรื อ เงื่ อ นไขใดที่ ผู ก กั บ การรั บ หรื อ การรั บ ต่ อ ซึ่ ง
การอุดหนุนหรือการให้ดังกล่าว ไม่ว่าการอุดหนุนหรือการให้ดังกล่าวถูกเสนอให้เป็น
การเฉพาะต่อการบริการ ผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการภายในประเทศหรือไม่

(ซี)

บริการที่ให้จากการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐบาล

(ดี)

การขนส่งในน่านน้าภายในประเทศ ในบริการสาขาการขนส่งทางน้า และ
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(อี)

บริการขนส่งทางอากาศ มาตรการที่มีผลต่อสิทธิรับขนการจราจร ไม่ว่าจะได้รับมา
อย่างไรก็ตาม หรือมาตรการที่มีผลต่อการบริการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการใช้สิทธิ
รับขนการจราจร นอกเหนือจากมาตรการที่มีผลต่อ45
(หนึ่ง) การบริการซ่อมและบารุงรักษาอากาศยาน
(สอง) การขายและการตลาดของบริการขนส่งทางอากาศ
(สาม) การบริการสารองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(สี่)

การบริการทางอากาศพิเศษ

(ห้า)

งานบริการภาคพื้น และ

(หก)

การบริการปฏิบัติการสนามบิน

4.

บทนี้จะไม่ใช้กับมาตรการที่มีผลต่อบุคคลธรรมดาที่หาทางเข้าตลาดการจ้างงานของภาคี
และไม่ใช้กับมาตรการที่เกีย่ วกับสัญชาติ พลเมือง ถิ่นที่อยู่ หรือการจ้างงานบนพื้นฐานที่ถาวร

5.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคผนวก 8 เอ (บริการด้านการเงิน) ภาคผนวก 8 บี (บริการ
โทรคมนาคม และ ภาคผนวก 8 ซี (บริการวิชาชีพ) เป็นส่วนหนึ่งของบทนี้

ข้อ 8.3: การจัดทาตารางข้อผูกพัน
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะผูกพันภายใต้ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และข้อ 8.5 (การเข้าสู่
ตลาด) ตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) หรือข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณี)

2.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) จะต้องผูกพันภายใต้วรรคที่บังคับใช้ได้ใน
ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และ ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) และจะต้องเลือกผูกพัน
ภายใต้ระหว่างข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) หรือข้อ 8.10
(รายการความโปร่งใส) ด้วย ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) อาจผูกพัน
ภายใต้ข้อ 8.9 (ข้อผูกพันเพิ่มเติม) ด้วยก็ได้

4

โดยไม่คานึงถึงอนุวรรค (4) ถึง (6) บทนี้จะใช้กับมาตรการที่มผี ลต่อบริการทางอากาศพิเศษ งานบริการภาคพื้น
และบริการปฏิบตั ิการสนามบิน เฉพาะสาหรับภาคีที่เลือกจะจัดทาข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวตามข้อ
8.3 (ตารางข้อผูกพัน)
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ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) จะต้องผูกพันวรรคที่
บังคับใช้ได้ในข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) ข้อ 8.6 (การ
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) และข้อ 8.11 (การจัดตั้งในประเทศ) ภาคีที่
ผูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) อาจผูกพันภายใต้ข้อ 8.9
(ข้อผูกพันเพิ่มเติม) ด้วยก็ได้
3.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 2 ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทีเ่ ป็นสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันตามข้อ
8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องผูกพันภายใต้ไม่ว่าข้อ 8.6 (การประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) หรือข้อ 8.10 (รายการความโปร่งใส) อย่างไรก็ดี ภาคี
เหล่านี้อาจผูกพันได้บนพื้นฐานของความสมัครใจ

ข้อ 8.4: การประติบัติเยี่ยงคนชาติ
1.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) จะต้องให้การปฏิบัติต่อการบริการและ
ผู้ให้บริการของภาคีอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการทั้งปวงที่มีผลต่อการให้การบริการที่
เป็นการอนุเคราะห์ไม่ด้อยไปกว่าการปฏิบัติที่ ภาคี นั้นให้แก่การบริการและผู้ให้บริการที่
คล้ายคลึงกันของตน ในสาขาที่ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 2
(ข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจากัดใดที่กาหนดไว้ในนั้น56

2.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) จะต้องให้การปฏิบัติ
ต่อการบริการและผู้ให้บริการของภาคีอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการทั้งปวงที่มีผลต่อการ
ให้การบริการที่เป็นการอนุเคราะห์ไม่ด้อยไปกว่าการปฏิบัติที่ ภาคีนั้นให้แก่การบริการและ
ผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของตน โดยขึ้นอยู่กับมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของตน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)67

3.

ภาคีอาจปฏิบัติตามข้อกาหนดภายใต้วรรค 1 หรือ 2 โดยการให้การปฏิบัติแก่ การบริการ
และผู้ให้บริการของภาคีอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกันในรูปแบบหรือ การปฏิบัติ
แตกต่างกันในรูปแบบกับที่ภาคีนั้นให้แก่การบริการและผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของตน

4.

การปฏิบัติเช่นเดียวกันในรูปแบบหรือแตกต่างกันในทางรูปแบบจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่
ด้อยกว่าหากการปฏิบัตินั้นเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการแข่งขันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ

5

ข้อ ผูก พัน เฉพาะที่ กาหนดไว้ภ ายใต้ข้ อนี้ จะไม่ถู กตี ความเพื่ อก าหนดให้ภ าคี ใดต้อ งให้ก ารชดเชยส าหรั บ
ความเสี ยเปรี ย บในการแข่งขั น ตามธรรมชาติ ใ ดซึ่ งเป็น ผลมาจากลั ก ษณะความเป็ น ต่ า งชาติ ข องบริ ก ารหรื อ
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
67

ไม่มีความใดในข้อนี้ที่จะถูกตีความเพื่อกาหนดให้ภาคีใดต้องให้การชดเชยสาหรับความเสียเปรียบในการแข่งขัน
ตามธรรมชาติใดซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะความเป็นต่างชาติของการบริการหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
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การบริการหรือผู้ให้บริการของภาคี เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการหรือผู้ให้บริการที่คล้ายคลึง
กันของภาคีอื่นใด
ข้อ 8.5: การเข้าสู่ตลาด
1.

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดโดยผ่านรูปแบบการให้บริการดังที่ระบุไว้ในอนุวรรค (อาร์)
ของข้อ 8.1 (คานิยาม) ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) จะต้องให้การ
ปฏิบัติแก่การบริการและผู้ให้บริการของภาคีอื่นใด ซึ่งเป็นการอนุเคราะห์ที่ไม่ด้อยไปกว่าที่
ได้เสนอไว้ภายใต้ข้อกาหนด ข้อจากัด และเงื่อนไข ที่ตกลงและระบุไว้ในตารางข้อผูกพัน
เฉพาะของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) 7

2.

มาตรการซึ่งภาคีจะไม่นามาใช้หรือคงไว้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามการแบ่งเขตภูมิภาค หรือตาม
อาณาเขตทั้งหมดของภาคีนั้น ไม่ว่าในสาขาซึ่งได้มีการยอมรับข้อผูกพันการเข้าสู่ตลาด และ
ที่สอดคล้องกับข้อผูกพันเฉพาะของตนตามที่ได้เสนอไว้ในข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ)
หรื อ อยู่ ภ ายใต้ ม าตรการที่ ไ ม่ ส อดคล้ องกับ พัน ธกรณี ของตนตามที่ ได้ เสนอไว้ใ นข้ อ 8.8
(ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) จะหมายถึง
(เอ)

ข้อ จ ากัด ในจ านวนผู้ ให้ บริ การ ไม่ ว่า จะอยู่ ในรูป แบบของจานวนตั ว เลขโควตา
การผูกขาด ผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิแต่ผู้เดียว หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความ
จาเป็นทางเศรษฐกิจ

(บี)

ข้อจากัดในมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทางการบริการหรือสินทรัพย์ในรูปแบบ
ของจ านวนตั ว เลขโควตา หรื อ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การทดสอบความจ าเป็ น ทาง
เศรษฐกิจ

(ซี)

ข้อจากัดในจานวนทั้งหมดของการประกอบการบริการ หรือในปริมาณทั้งหมดของ
ผลได้จากการบริการที่แสดงออกเป็นหน่วยตัวเลขที่ได้รับการกาหนดในรูปแบบของ
โควตา หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจาเป็นทางเศรษฐกิจ8

(ดี)

ข้อจ ากัดในจ านวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดาที่อาจถูกว่าจ้างในสาขาบริการใด
โดยเฉพาะ หรือที่ผู้ให้บริการอาจจ้างและเป็นผู้ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ

หากภาคียอมรับข้อผูกพันการเปิดตลาดที่เกี่ยวกับการให้บริการโดยผ่านรูปแบบการให้บริการตามที่อ้างถึงใน
อนุวรรค (อาร์) (หนึ่ง) ของข้อ 8.1 (คานิยาม) และหากการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนเป็นส่วนจาเป็นของ
การบริการเองแล้ว ภาคีนั้นจึงจะต้องผูกพันที่จะอนุญาตการเคลื่อนย้ายเงินทุนเช่นว่านั้น หากภาคียอมรับข้อผูกพัน
การเปิดตลาดที่เกี่ยวกับการให้บริการโดยผ่านรูปแบบการให้บริการตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (อาร์) (สาม) ของ
ข้อ 8.1 (คานิยาม) ภาคีนั้นจึงจะต้องผูกพันที่จะอนุญาตการโอนเงินทุนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในอาณาเขตของตน
7

8

อนุวรรคนี้ ไม่ครอบคลุมถึงมาตรการของภาคีซึ่งจากัดปัจจัยสาหรับการให้บริการ
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การให้บริการสาขาใดโดยเฉพาะในรูปแบบของจานวนตัวเลขโควตา หรือ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการทดสอบความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
(อี)

มาตรการซึ่งจากัดหรือกาหนดประเภทเฉพาะขององค์กรทางกฎหมายหรือการร่วม
ทุนซึ่งผู้ให้บ ริการอาจให้บริการโดยผ่านองค์กรทางกฎหมายหรือการร่วมทุนนั้น
และ

(เอฟ) ข้อจากัดในการเข้าร่วมทุนต่างประเทศ ในรูปแบบของการจากัดสัดส่วนสูงสุดของ
การถือหุ้นต่างชาติ หรือมูลค่ารวมของการลงทุนจากต่างประเทศ ของแต่ละบุคคล
หรือทั้งหมด
ข้อ 8.6: การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
1.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) ที่เลือกผูกพันการประติบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งภายใต้วรรค 2 ของข้อ 8.3 (การจัดทาตารางข้อผูกพัน) จะต้อง
(เอ)

ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาและสาขาย่อยที่ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนใน
ภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) ทีร่ ะบุว่า “เอ็ม เอฟ เอ็น”

(บี)

ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาและสาขาย่ อ ยที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยว่ า ด้ ว ย
ความครอบคลุ มของสาขาของการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รั บการอนุเ คราะห์ ยิ่ ง
ที่แนบกับตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
สาหรับบริการ) หรือ

(ซี)

ในส่ ว นที่เ กี่ ย วกับ สาขาและสาขาย่ อ ยที่ ไ ม่ ถู ก บรรจุ ใ นเอกสารแนบท้ ายว่ า ด้ ว ย
รายการข้อยกเว้นรายสาขาจากการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง ที่
แนบกับตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
สาหรับบริการ)

และอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติ ใดที่กาหนดไว้ในนั้น ให้การปฏิบัติแก่ การบริการและ
ผู้ให้บริการของภาคีอีกฝ่าย ที่เป็นการอนุเคราะห์ที่ไม่ด้อยไปกว่าที่ตนให้ แก่การบริการและ
ผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของภาคีอื่นใด หรือประเทศอื่นใดที่ไม่ใช่ภาคี
2.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) จะต้องให้การปฏิบัติ
แก่การบริการและผู้ให้บริ การของภาคีอีกฝ่าย โดยขึ้นอยู่กับ มาตรการที่ไม่ส อดคล้ องกับ
พันธกรณีของตนตามที่ได้ระบุในตารางของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและตาราง
มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันกรณีสาหรับบริการและการลงทุน) ที่เป็นการอนุเคราะห์ที่ไม่
8-9

ด้อยไปกว่าที่ตนให้แก่การบริการและผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของภาคีอื่นใด หรือ ประเทศ
อื่นใดที่ไม่ใช่ภาคี
3.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 1 และ 2 ภาคีแต่ละฝ่ายสงวนสิทธิในการนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการ
ใดในการให้การปฏิบัติที่แตกต่างแก่การบริการและผู้ให้บริการของภาคีอื่นใดหรือประเทศอื่น
ใดที่ไม่ใช่ภาคี ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศระดับ ทวิภาคีหรือพหุภาคี ใด ที่มีผลใช้
บังคับ หรือลงนามก่อนวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

4.

โดยไม่ค านึ ง ถึง วรรค 1 และ 2 ภาคี แต่ ล ะฝ่ า ยที่ เ ป็น สมาชิ กอาเซี ยน สงวนสิ ท ธิใ นการ
นามาใช้หรือคงไว้ซง่ึ มาตรการใดในการให้การปฏิบัติที่แตกต่างแก่การบริการและผู้ให้บริการ
ของภาคีอื่นใดที่เป็น สมาชิกอาเซียน ซึ่งยอมรับให้ ภายใต้ความตกลงว่าด้ว ยการเปิดเสรี
การค้าสินค้า หรือบริการ หรือการลงทุน ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของกระบวนการที่กว้างขวางขึ้น
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างภาคีทั้งหลายที่เป็นสมาชิกอาเซียน

5.

บทบัญญัติของบทนี้จะต้องไม่ถูกตีความเพื่อขัดขวางภาคีใดจากการขยายหรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ ใดกับประเทศที่อยู่ติดกัน เพื่ออานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบริการซึ่ ง
จากัดอยู่ภายในพื้นที่เขตแดนที่ติดกันสาหรับบริการซึ่งทั้งผลิตและใช้ในท้องถิ่น

ข้อ 8.7: ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
1.

2.

ภาคีที่ผูกพันตามข้อนี้ จะต้องระบุข้อผูกพันเฉพาะในตารางของตนในภาคผนวก 2 (ตาราง
ข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) ที่ผูกพันภายใต้ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 8.5
(การเข้าสู่ตลาด) และข้อ 8.9 (ข้อผูกพันเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาซึ่งได้มีการยอมรับ
ข้อผูกพันเช่นว่านั้น ตารางแต่ละฉบับในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ)
จะต้องระบุ
(เอ)

ข้อกาหนด ข้อจากัด และเงื่อนไขว่าด้วยการเข้าสู่ตลาด

(บี)

เงื่อนไข และคุณลักษณะว่าด้วยการประติบัติเยี่ยงคนชาติ

(ซี)

การยอมรับเกี่ยวกับข้อผูกพันเพิ่มเติม และ

(ดี)

กรอบเวลาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว ตามที่เหมาะสม

มาตรการซึ่งไม่สอดคล้องกับทั้งข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และข้อ 8.5 (การเข้าสู่
ตลาด) จะต้องระบุไว้ในช่องที่เกี่ยวกับข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) ในกรณีนี้การระบุดังกล่าวจะ
ถือว่าเป็นการกาหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะของการประติบัติเยี่ยงคนชาติด้วย
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3.

ภาคีแต่ละฝ่ายที่ผูกพันตามข้อนี้ จะต้องระบุสาขาหรือสาขาย่อย สาหรับการเปิดเสรีใน
อนาคต ด้วย “เอฟ แอล” ในตารางของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับ
บริการ) ในสาขาและสาขาย่อยเหล่านี้ ข้อกาหนด ข้อจากัด เงื่อนไข และการยอมรับข้อ
ผูกพันใด ๆ ตามที่อ้างถึงในอนุวรรค 1 (เอ) และ (บี) จะต้องจากัดเฉพาะมาตรการที่ภาคีนั้น
มีอยู่

4.

หากภาคีแก้ไขมาตรการตามที่ อ้างถึ งในวรรค 3 ในลักษณะเป็นการลดหรือขจัดความไม่
สอดคล้องของมาตรการนั้นกับข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) หรือข้อ 8.5 (การเข้าสู่
ตลาด) จากที่มาตรการนั้นมีอยู่ทันทีก่อนการแก้ไข ภาคีนั้นจะต้องไม่แก้ไขมาตรการดังกล่าว
หลังจากนั้นในลักษณะที่เพิ่มความไม่สอดคล้องของมาตรการกับข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยง
คนชาติ) หรือ ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด)

5.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 3 ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียนไม่มีพันธกรณีที่
จะต้องระบุสาขาหรือสาขาย่อยสาหรับการเปิดเสรีในอนาคต อย่างไรก็ดี ภาคีเหล่านี้อาจ
กระทาการเช่นว่านั้นได้บนพื้นฐานของความสมัครใจ

ข้อ 8.8: ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
1.

สาหรับภาคีที่ผูกพันตามข้อนี้ ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด)
ข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ย งชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) และข้อ 8.11 (การจัดตั้งใน
ประเทศ) จะไม่นามาใช้กับ
(เอ)

มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีใดทีม่ ีอยู่ โดยภาคีนั้น โดย
(หนึ่ง) รัฐบาลระดับส่วนกลาง ตามที่ได้ระบุโดยภาคีนั้น ในรายการ เอ ของตาราง
ของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้ อ สงวนและตารางมาตรการที่ ไ ม่
สอดคล้องกับพันธกรณีสาหรับบริการและการลงทุน)
(สอง) รัฐบาลระดับภูมิภาคตามที่ได้ระบุโดยภาคีนั้น ในรายการ เอ ของตาราง
ของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้ อ สงวนและตารางมาตรการที่ ไ ม่
สอดคล้องกับพันธกรณีสาหรับบริการและการลงทุน) หรือ
(สาม) รัฐบาลระดับท้องถิ่น

(บี)

การดาเนินการต่อเนื่องหรือการออกใหม่โดยทันทีของมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณีใดตามทีอ่ ้างถึงในอนุวรรค (เอ) และ

8-11

(ซี)

2.

การแก้ไขมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีใดตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (เอ) โดย
มีเงื่อนไขว่าการแก้ไข ไม่เป็นการลดความสอดคล้องของมาตรการ จากที่มาตรการ
นั้ น มี อ ยู่ ทั น ที ก่ อ นการแก้ ไ ข กั บ ข้ อ 8.4 (การประติ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ) ข้ อ 8.5
(การเข้าสู่ตลาด) ข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) หรือ
ข้อ 8.11 (การจัดตั้งในประเทศ)

ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) ข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยง
ชาติที่ได้รับ ความอนุเคราะห์ ยิ่ง) และข้อ 8.11 (การจัดตั้งในประเทศ) จะไม่นามาใช้กับ
มาตรการใดที่ภาคีนามาใช้หรือคงไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขา สาขาย่อย หรือกิจกรรม ที่ระบุไว้
ในรายการ บี ของตารางของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและตารางมาตรการที่ไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีสาหรับบริการและการลงทุน)

ข้อ 8.9: ข้อผูกพันเพิ่มเติม
1.

กลุ่ มภาคี อาจเจรจาข้อผูกพันในส่ว นที่เกี่ยวกับมาตรการที่มีผ ลต่อการค้าบริการ รวมถึง
มาตรการที่ เ กี่ย วกั บ เรื่ อ งคุณ สมบัติ มาตรฐาน หรือ การออกใบอนุญ าตซึ่ง ไม่ อ ยู่ภ ายใต้
การจัดทาตารางภายใต้
(เอ)

ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ ยงคนชาติ) หรือข้อ 8.5 (การเข้าสู่ ตลาด) ส าหรับ ภาคี
เหล่านั้นทีผ่ ูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) หรือ

(บี)

ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) ข้อ 8.6 (การประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) หรือ ข้อ 8.11 (การจัดตั้งในประเทศ) สาหรับ
ภาคีเหล่านั้นทีผ่ ูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)

2.

ภาคีที่ผูกพันเพิ่มเติมภายใต้อนุวรรค 1 (เอ) จะต้องระบุข้อผูกพันเช่นว่านั้นในตารางของตน
ในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ)

3.

ภาคีที่ผูกพันเพิ่มเติมภายใต้อนุวรรค 1 (บี) จะต้องระบุข้อผูกพันเช่นว่านั้นในรายการ ซี ของ
ตารางของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
สาหรับบริการและการลงทุน)

ข้อ 8.10: รายการความโปร่งใส
1. ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) ที่เลือกจัดทาภายใต้วรรค 2 ของข้อ 8.3
(การจัดทาข้อผู กพัน) ในการจัดทาข้อผูกพันความโปร่งใสภายใต้ข้อนี้ ต้องเตรียมที่จะส่ ง
รายการความโปร่งใสที่ไม่มีผลผูกพันสาหรับมาตรการที่มีอยู่ของตนในระดับรัฐบาลกลางซึ่งไม่
สอดคล้องกับ ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) หรือข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) (ซึ่งต่อไปนี้
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จะเรียกในบทนี้ว่า “รายการความโปร่งใส”) ให้ภาคีอื่นทุกฝ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณะทาง
อินเทอร์เน็ต รายการโปร่งใสเช่นว่านั้น จะครอบคลุมสาขาที่ภาคีได้ผูกพันในข้อผูกพันเฉพาะ
ในบทนี้
2.

รายการความโปร่งใสของภาคีจัดทาขึ้นเพียงเพื่อ ความมุ่งประสงค์ของความโปร่งใส และ
จะต้องถูกต้อง ณ เวลาที่มีการยื่น และจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีนั้น
ภายใต้บทนี้ ไม่มีความใดในข้อนี้ที่จะขัดขวางภาคีจากการแก้ไขมาตรการของตนตามที่อ้าง
ถึงในวรรค 1 หากมีความขัดแย้งกัน ใดระหว่างรายการความโปร่งใสของภาคีกับตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) ให้ถือตามอย่างหลัง

3.

รายการความโปร่งใสแต่ละฉบับจะต้องรวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

4.

5.

(เอ)

สาขาและสาขาย่อย หรือกิจกรรม

(บี)

ประเภทของความไม่สอดคล้อง (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ หรือการเข้าสู่ตลาด)

(ซี)

แหล่งที่มาทางกฎหมายหรือผู้มีอานาจของมาตรการ และ

(ดี)

คาอธิบายที่กระชับของมาตรการ

ภาคีจะต้องปรับปรุงรายการความโปร่งใสของตนให้ทันสมัยตามที่จาเป็นเพื่อทาให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวครบถ้วนและถูกต้องโดย
(เอ)

เพิ่มมาตรการที่ไม่สอดคล้องที่ออกใหม่หรือที่แก้ไขใด หรือ

(บี)

นาเอามาตรการใดที่สิ้นสุดการมีอยู่ หรือสาขา สาขาย่อย หรือกิจกรรมใด ที่ภาคี
ไม่ได้คงไว้ซึ่งมาตรการที่ไม่สอดคล้องอีกต่อไปออก

ไม่มีภาดีใดสามารถดาเนินการกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อ
พิพาท) สาหรับข้อพิพาทหรือการตีความใดที่เกิดจากรายการความโปร่งใส

ข้อ 8.11: การจัดตั้งในประเทศ
ภาคีที่ผูกพันตามข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) จะต้องไม่กาหนดให้ผู้ให้
บริการของภาคีอีกฝ่าย จัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งสานักงานตัวแทน สาขา หรือ รูปแบบใดของนิติบุคคล หรือ
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของตน เพื่อเป็นเงื่ อนไขสาหรับการให้บริการตามที่อธิบายในอนุวรรค
(อาร์ ) (หนึ่ ง) (สอง) หรื อ (สี่ ) ของข้อ 8.1 (ค านิ ยาม) โดยขึ้น อยู่ กับ มาตรการที่ไ ม่ส อดคล้ อ งกั บ
พันธกรณีของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)
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ข้อ 8.12: การเปลี่ยนผ่าน
1.

ภาคีที่ได้ผูกพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกในข้อนี้ว่า “ภาคีผู้
เปลี่ยนผ่าน”) จะต้องยื่นตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่เสนอ (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกในข้อนี้ว่า “ตารางที่เสนอ”) ที่สอดคล้องกับข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณี)9 ต่อคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน เพื่อเวียนให้กับภาคีอื่น โดยไม่ล่าช้า
กว่าสาม (3) ปี หรือ สาหรับกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา โดยไม่ล่าช้ากว่า 12 ปี หลังจาก
วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

2.

ข้อผูกพันที่บรรจุอยู่ในตารางที่เสนอของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านแต่ละฝ่ายจะต้องมีระดับการเปิด
เสรี ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า และจะต้ อ งไม่ ท าให้ เ กิ ด การลดลงของระดั บ การผู ก พั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับข้อผูกพันของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านที่จัดทาตามวรรค 2 ของข้อ 8.3 (การจัดทา
ตารางข้อผูกพัน)

3.

กลุ่มภาคีจะพิจารณาตารางที่เสนอเพื่อความมุ่งประสงค์ของการตรวจพิสูจ น์และการชี้แจง
และจะมีโอกาสให้ข้อคิดเห็นเพื่อทาให้มั่นใจว่าตารางที่เสนอเป็นไปตามข้อกาหนดตามที่ระบุ
ไว้ในวรรค 2 กระบวนการตรวจพิสูจน์และการชี้แจงไม่เป็นการให้สิทธิกลุ่มภาคีในการเจรจา
ข้อผูกพันใหม่เป็นการเฉพาะ10 ภาคีผู้เปลี่ยนผ่านจะมีโอกาสในการตอบข้อคิดเห็นที่ได้ รับใด
และในการเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนตารางที่เสนอของตนเท่าที่จาเป็นเพื่อที่จะแก้ไขความ
คลุมเครือ การละเลย หรือข้อผิดพลาดใดในตารางที่เสนอของตน

4.

เมื่อกระบวนการตรวจพิสูจน์และการชี้แจงที่อ้างถึงในวรรค 3 เสร็จสิ้น คณะกรรมการด้าน
บริการและการลงทุนอาจให้การรับรองตามฉันทามติแก่ตารางที่เสนอของภาคีผู้เปลี่ยนผ่าน
ซึ่งจะนามาใช้แทนตารางข้อผูกพันเฉพาะของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านในภาคผนวก 2 (ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) โดยขึ้นอยู่กับวรรค 5 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกในข้อนี้ว่า “ตารางที่
ได้รับการรับรอง”) ภาคีผู้เปลี่ยนผ่านจึงยื่นตารางที่ ได้รับการรับรองของตนต่อ ผู้เก็บรักษา
และแจ้งการเสร็จสิ้นของกระบวนการภายในประเทศที่บังคับใช้ได้ใด ๆ11 อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

9

เพื่อ ความมุ่งประสงค์ของตารางที่ เสนอที่อ้า งถึงในวรรคนี้ และตารางที่ไ ด้รับ การรั บรองที่อ้า งถึงในวรรค 4
การอ้างถึง “การมีอยู่” ในอนุวรรค 1 (เอ) ของข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) ให้ถือว่า
หมายถึง “การมีผล ณ วันที่ตารางที่ได้รับการรับรองของภาคีมีผลใช้บังคับ”
10

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในข้อนี้กาหนดให้ภาคีผูกพันภายใต้ข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง) ในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาหรือสาขาย่อยเฉพาะ
11
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้ น วรรคนี้ไม่ ได้ไม่รวมถึงความเป็นไปได้ ของการที่ภาคี ผู้เปลี่ยนผ่านร้ องขอให้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มภาคีเกี่ยวกับการทบทวนตารางที่ได้รับการรับรองของตน เมื่อได้มีการดาเนินกระบวนการ
ภายในประเทศของตน และเรียกร้องให้ คณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน ให้การรับรองตารางที่ได้รับการ
รับรองที่ได้ทบทวนแล้วตามฉันทามติเพื่อให้ภาคีผู้เปลี่ยนผ่านยื่นต่อผู้เก็บรักษาตามวรรคนี้
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5.

โดยไม่คานึงถึงข้อ 20.4 (การแก้ไข) เมื่อภาคีผู้เปลี่ยนผ่านยื่นตารางที่ได้รับการรับรองของ
ตนต่อผูเ้ ก็บรักษาและแจ้งการเสร็จสิ้นของกระบวนการภายในประเทศที่บังคับใช้ได้ใดอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ตารางที่ได้รับการรับรองของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านจะมีผลบังคับใช้ระหว่าง
ภาคีผู้เปลี่ยนผ่านกับภาคีอื่นแต่ละฝ่าย 60 วันหลังจากวันที่มีการแจ้งของภาคีผู้เปลี่ยนผ่าน
ต่อผู้เก็บรักษา อย่างไรก็ดี หากภาคีแจ้งต่อผู้ เก็บรักษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
60 วันของวันที่มีการแจ้งของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านต่อผู้เก็บรักษาว่า ตารางที่ได้รับการรับรองจะ
ไม่มีผลบังคับใช้กับภาคีนั้นภายใน 60 วันของการแจ้งของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านต่อผู้ เก็บรักษา
ตารางที่ได้รับการรับรองจะมีผลบังคับใช้ระหว่างภาคีผู้เปลี่ยนผ่านกับภาคีนั้นในวันที่ภาคีนั้น
แจ้งการเสร็จสิ้นของกระบวนการภายในประเทศที่บังคับใช้ได้ของตนต่อผู้ เก็บรักษาอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในวันอื่นแล้วแต่ที่ภาคีผู้เปลี่ยนผ่านกับภาคีนั้นอาจตกลงกัน

6.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ตารางของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
สาหรับบริการ) ภายใต้ข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) จะยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างภาคีผู้
เปลี่ยนผ่านกับ ภาคีแต่ละฝ่ายจนกว่าตารางที่ได้รับการรับรองของภาคีผู้เปลี่ยนผ่านมีผล
บังคับใช้สาหรับภาคีอื่นนั้น

7.

กระบวนการที่อ้างถึงในวรรค 1 ถึง 4 จะต้องเสร็จสิ้น ไม่ล่าช้ากว่าหก (6) ปี หรือ สาหรับ
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ไม่ล่าช้ากว่า 15 ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ

ข้อ 8.13: การแก้ไขตาราง
1.

2.

ภาคีที่ผู กพันตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผู กพันเฉพาะ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกในข้อนี้ว่า “ภาคี ผู้
แก้ไข”) อาจแก้ไขหรือถอนข้อผู กพันใดในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 2
(ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) ที่นอกเหนือจากข้อผูกพันในสาขาหรือสาขาย่อยที่
ระบุด้วย “เอฟ แอล” ณ เวลาใดก็ตามหลังจากวันที่ข้อผูกพันนั้นมีผลบังคับใช้แล้ว สาม (3)
ปี โดยมีเงื่อนไขว่าภาคีผู้แก้ไขนั้นปฏิบัติตามข้อนี้และได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(เอ)

แจ้งคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน ถึงเจตนารมณ์ของตนที่จะแก้ไขหรือ
ถอนข้อผูกพันโดยไม่ล่าช้ากว่าสาม (3) เดือน ก่อนวันที่เจตนาจะดาเนินการแก้ไข
หรือถอนข้อผูกพัน และ

(บี)

เข้าสู่การเจรจากับภาคีผู้ร้องขอใด ๆ โดยมุ่งที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าปรับเพื่อการ
ชดเชยที่จาเป็นใด ๆ

ในการบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าปรับเพื่อการชดเชยผ่านการเจรจาที่อ้างถึงในอนุวรรค 1 (บี)
กลุ่มภาคี ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามคงไว้ซึ่งระดับทั่วไปของข้อผูกพันที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
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โดยไม่ให้ประโยชน์ต่อการค้าด้อยไปกว่าที่เสนอไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของภาคีผู้แก้ไข
ในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับบริการ) ก่อนการเจรจาดังกล่าว
3.

ค่าปรับเพื่อการชดเชยใดทีจ่ ัดทาตามข้อนี้จะต้องให้บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติแก่ภาคี
ทั้งหมด

4.

หากกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าปรับเพื่อการชดเชยภายในสาม (3)
เดือน หลังจากวันสุดท้ายที่มีการร้องขอภายใต้ อนุวรรค 1 (บี) หรือระยะเวลาอื่นที่ตกลง
โดยภาคีผู้แก้ไขกับภาคีผู้ร้องขอแต่ละฝ่าย ภาคีผู้ร้องขออาจเสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการ
ภาคีใดที่ต้องการบังคับใช้สิทธิที่ตนอาจมีต่อค่าชดเชยจะต้องเข้าร่วมอนุญาโตตุลาการ ภาคีผู้
แก้ ไ ขอาจไม่ แ ก้ ไ ขหรื อ ถอนข้ อ ผู ก พั น ของตนจนกว่ า ตนได้ ใ ห้ ค่ า ปรั บ เพื่ อ การชดเชย
โดยสอดคล้องกับผลการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

5.

อนุญาโตตุลาการที่ดาเนินการตามวรรค 4 จะต้องดาเนินการตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน
วรรค 7 ถึง 19 ของกระบวนการสาหรับการปฏิบัติตามข้อ 21 ของแกตส์ ลงมติยอมรับ
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 (เอส/แอล/80) ตามที่อาจมีการแก้ไข (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก
ในบทนี้ว่า “แกตส์ ข้อ 21 กระบวนการ”) ซึ่ งจะมีการใช้บังคับโดยอนุโ ลม เว้นแต่จะมี
การตกลงเป็นอย่างอื่นโดยคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุนภายใต้วรรค 10 หรือเว้น
แต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นโดยคู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการ

6.

หากภาคีผู้แก้ไขดาเนินการแก้ไขหรือถอนข้อผูกพัน ตามที่ตนเสนอไว้และไม่ได้ปฏิบัติตามผล
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ภาคีใดที่เข้าร่วมอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขหรือถอน
ผลประโยชน์ ที่ เ ที ย บเท่ า กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ โดยสอดคล้ อ งกั บ ผลการพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุลาการเหล่านั้น การแก้ไขหรือการถอนข้อผูกพัน เช่นว่านั้นอาจดาเนินการเพียง
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาคีผู้แก้ไขเท่านั้น

7.

หากไม่มีภาคีใดร้องขอ
(เอ)

การเจรจาภายใต้อนุวรรค 1 (บี) ภายใน 45 วัน ของวันที่มีการแจ้งตามอนุวรรค 1
(เอ) หรือ

(บี)

อนุญาโตตุลาการตามวรรค 4

ภาคีผู้แก้ไขจะดาเนินการแก้ไขหรือถอนข้อผูกพันที่เสนอของตนได้โดยเสรี โดยไม่คานึงถึง
ข้อ 20.4 (การแก้ไข) ตามกระบวนการตามที่ระบุไว้ในวรรค 20 ถึง 22 ของแกตส์ ข้อ 21
กระบวนการ ซึ่ ง จะมี ก ารใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม เว้ น แต่ จ ะมี ก ารตกลงเป็ น อย่ า งอื่ น โดย
คณะกรรมการด้านบริการและการลงทุนภายใต้วรรค 10
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8.

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 5 และ 7 การอ้างถึงแกตส์ ข้อ 21
กระบวนการ ต่อ
(เอ)

“เลขาธิการ” และ “คณะมนตรีว่าด้วยการค้าบริการ” ให้ถือเป็นการอ้างอิงถึง
คณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน

(บี)

“ข้อ 21” ให้ถือเป็นการอ้างอิงถึงข้อ 8.13 (การแก้ไขตาราง) และ

(ซี)

“สมาชิกของดับบลิว ที โอ” ให้ถือเป็นการอ้างอิงถึงกลุ่มภาคี

9.

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใดระหว่างความตกลงฉบับนี้ กับแกตส์ ข้อ 21 กระบวนการ
ให้ถือตามความตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตของความไม่สอดคล้องกัน

10.

คณะกรรมการด้านบริการและการลงทุนอาจกาหนดหรือแก้ไขกระบวนการสาหรับการแก้ไข
หรือการถอนข้อผูกพัน ของภาคีในตารางของตนในภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
สาหรับบริการ) หรือการดาเนินการของคณะอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อนี้ ภาคีใดที่ต้องการ
จะแก้ไขหรือถอนข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อนี้จะต้องกระทาตามกระบวนการใดเช่นว่านั้น

ข้อ 8.14: ความโปร่งใส
1.

กลุ่มภาคียอมรับว่ามาตรการกากับดูแลการค้าบริการที่โปร่งใสมีความสาคัญในการอานวย
ความสะดวกความสามารถของผู้ให้บริการในการเข้าถึง และดาเนินการในตลาดของภาคีแต่
ละฝ่ายซึ่งกันและกัน ภาคีแต่ล ะฝ่ายจะต้องส่งเสริมความโปร่งใสด้านข้อบังคับ ในการค้า
บริการ

2.

เว้นแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องเผยแพร่โดยทันที และอย่างช้าที่สุดก่อน
เวลาของการบังคับใช้ของตนต่อ

3.

(เอ)

มาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปที่มีผลต่อการค้าบริการ และ

(บี)

ความตกลงระหว่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวกับหรือมีผลต่อการค้าบริการซึ่ง ภาคีเป็น
ผู้ลงนาม

ภายในขอบเขตเท่าที่จะเป็นไปได้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่มาตรการและ
ความตกลงระหว่างประเทศตามที่อ้างถึงในวรรค 2 ทางอินเทอร์เน็ต และในภาษาอังกฤษ
ในขอบเขตที่กาหนดไว้ภายใต้กรอบกฎหมายของตน
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4.

กรณีที่การเผยแพร่ตามที่อ้างถึงในวรรค 2 และ 3 ไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบัติ ข้อมูล
ดังกล่าว12 มิฉะนั้น จะต้องจัดให้มีไว้แก่สาธารณะ

5.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อเพื่ออานวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กลุ่มภาคีเกี่ยวกับเรื่องใดที่ครอบคลุมภายใต้ บทนี้ เมื่อภาคีอีกฝ่ายร้องขอ จุดติดต่อจะต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้

6.

(เอ)

ระบุสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ

(บี)

ให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็นในการอานวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารกับ
ภาคีผู้ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องตอบคาร้องขอใดของภาคีอื่นใดโดยทันทีสาหรับข้อมูลเฉพาะดังต่อไปนี้
(เอ)

มาตรการใดที่อ้างถึงในอนุวรรค 2 (เอ) หรือความตกลงระหว่างประเทศ ที่อ้างถึงใน
อนุวรรค 2 (บี) และ

(บี)

กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ หรื อ แนวปฏิ บั ติ ท างปกครองที่ อ อกใหม่ ใด หรื อ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงใดต่อที่มีอยู่ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการค้าบริการ

ข้อ 8.15: ข้อบังคับภายในประเทศ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่าทุกมาตรการที่มีการใช้บังคับเป็นการทั่วไปที่มีผลต่อการค้า
บริการจะต้องถูกบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผล มีหลักเกณฑ์ และไม่ลาเอียง

2.

ภาคี แต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ องคงไว้ ซึ่ ง หรือ จัด ตั้ง คณะผู้ พิ จารณาหรือ กระบวนการทางยุ ติธ รรม
ทางการอนุญาโตตุลาการหรือ ทางฝ่ายบริหาร โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เพื่อให้มีการ
ทบทวนคาสั่งของฝ่ายบริหารที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการโดยทันที เมื่อมีการร้องขอของผู้
ให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร เพื่ อ ให้ มี ก ารเยี ย วยาที่
เหมาะสม ในกรณีที่กระบวนการดังกล่าวนั้นไม่มีความอิสระของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ อ อกค าสั่ ง ทางฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภาคี จ ะต้ อ งประกั น ว่ า โดยข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว
กระบวนการดังกล่าวเป็นการทบทวนอย่างมีหลักเกณฑ์และไม่ลาเอียง

3.

ไม่ มี ค วามใดในวรรค 2 จะถู ก ตี ค วามเพื่ อ ก าหนดให้ ภ าคี จั ด ตั้ ง คณะผู้ พิ จ ารณาหรื อ
กระบวนการเช่น ว่านั้ น หากการกระทานั้นไม่ส อดคล้ องกับโครงสร้างรัฐ ธรรมนูญ หรือ
ลักษณะของระบบกฎหมายของตน

12

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเผยแพร่ในภาษาทีภ่ าคีแต่ละฝ่ายเลือก
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4.

หากผลของการเจรจาที่เกี่ยวกับวรรค 4 ของข้อ 6 ของแกตส์ มีผลบังคับใช้ กลุ่มภาคีจะต้อง
ทบทวนผลของการเจรจาดังกล่าว และจะต้องแก้ไขข้อนี้ตามความเหมาะสมภายหลังการ
ปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มภาคีเพื่อนาผลของการเจรจาดังกล่าวมาบังคับใช้ภายใต้บทนี้

5.

โดยมุ่งที่จะทาให้มั่นใจว่ามาตรการที่เกี่ยวกับ ข้อกาหนดและวิธีดาเนินการด้านคุณสมบัติ
มาตรฐานทางเทคนิค และข้อกาหนดด้านการออกใบอนุญาต ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้า
บริการโดยไม่จาเป็น ขณะที่ยอมรับสิทธิในการกากับดูแลและออกข้อบังคับใหม่ด้านการ
ให้บริการเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ด้านนโยบายของตน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามทา
ให้มั่นใจว่ามาตรการเช่นว่าใดที่ตนนามาใช้หรือคงไว้นั้น
(เอ)

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เช่น ความรู้ความสามารถ
และความสามารถในการให้บริการ

(บี)

ไม่เป็นภาระมากกว่าที่จาเป็นเพื่อประกันคุณภาพของการบริการ และ

(ซี)

ในกรณีของวิธีดาเนินการด้านการออกใบอนุญาต ไม่เป็นข้อจากัด ต่อการให้บริการ
ในตัวเอง

6.

ในการพิจ ารณากาหนดว่า ภาคีได้ดาเนินการโดยสอดคล้ องกับพันธกรณีของตนภายใต้
อนุ ว รรค 5 (เอ) หรื อไม่ จะต้องคานึงถึงมาตรฐานสากลขององค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องซึ่งใช้โดยภาคีนั้น13

7.

ในกรณีทภี่ าคีกาหนดให้ต้องมีการขออนุญาตสาหรับการให้บริการ ภาคีนั้นจะต้องประกันว่า
หน่วยงานผู้มีอานาจของตน

13

(เอ)

ทาให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใดที่เรียกเก็บกับการดาเนินกระบวนการ
ขออนุญาตที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น สมเหตุสมผล โปร่งใส และไม่เป็นข้อจากัดต่อการ
ให้ บ ริ ก ารในตั ว เอง เพื่ อความมุ่ง ประสงค์ของอนุว รรคนี้ ค่าธรรมเนียมการขอ
อนุญาตไม่รวมค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การชาระค่า ประมูล
การประกวดราคา หรือวิธี ที่ไม่เลือกปฏิบัติอื่นในการได้รับสัมปทาน หรือการชาระ
เพื่อใช้การบริการอย่างทั่วถึง

(บี)

แจ้งผลการตัดสินเกี่ยวกับการขออนุญาตแก่ผู้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม
หลังจากทีก่ ารยื่นคาขอถูกพิจารณาว่าสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของตน

“องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง” ให้หมายถึงองค์กรระหว่างประเทศที่เปิดให้องค์กรที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
ภาคีเข้าเป็นสมาชิก
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(ซี)

กาหนดกรอบเวลาสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับคาขอ ภายในขอบเขตที่สามารถ
ปฏิบัติได้

(ดี)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการยื่นคาขอโดยไม่ล่าช้าเกินควร เมื่อได้รับคาร้องขอ
จากผู้ยื่นคาขอ

(อี)

ในกรณี ข องการยื่ น ค าขอที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ และเมื่ อ ได้ รั บ ค าร้ อ งจากผู้ ยื่ น ค าขอ
เมื่อสามารถปฏิบั ติได้ ระบุข้อมูล เพิ่มเติม ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อให้การยื่นคาขอ
สมบูรณ์ และให้โอกาสในการแก้ไขข้อบกพร่องในกรอบเวลาที่เหมาะสม

(เอฟ) หากการยื่นคาขอถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอถึงเหตุผลของการกระทา
ดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในขอบเขตที่เป็นไปได้และโดยไม่ล่าช้า
เกินควร ผู้ยื่นคาขอจะมีความเป็นไปได้ในการยื่นคาขอใหม่อีกตามดุลยพินิจของตน
(จี)

ไม่กาหนดให้ต้องปรากฏตัวในอาณาเขตของภาคีในการยื่นคาขอสาหรับใบอนุญาต
หรื อ การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ในขอบเขตที่ อ นุ ญ าตให้ ท าได้ ภ ายใต้ ก ฎหมายและ
ข้อบังคับของตน

(เอช) พยายามที่ จ ะยอมรั บ การยื่ น ค าขอในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขที่
เที ย บเท่ า ของความถู ก ต้อ งกั บการยื่ นเอกสาร โดยสอดคล้ องกับ กฎหมายและ
ข้อบังคับของตน และ
(ไอ)
8.

9.

ยอมรั บ ส าเนาของเอกสารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
ข้อบังคับแทนเอกสารต้นฉบับ เมื่อมีความเหมาะสม

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องจัดให้มีวิธีดาเนินการที่เพียงพอในการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
ของวิชาชีพของภาคีอีกฝ่าย หากข้อกาหนดการออกใบอนุญาตหรือข้อกาหนดด้านคุณสมบัติ
รวมถึงการผ่านการสอบ ในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่า
(เอ)

การสอบถูกจัดด้วยความสม่าเสมออย่างสมเหตุสมผล และ

(บี)

มีการให้ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลเพื่อทาให้ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้

โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของตน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องอนุญาตผู้ให้บริการของ
ภาคีอีกฝ่ายใช้ชื่อทางธุรกิจ โดยไม่มีข้อจากัดเกินควร ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ทาการค้า ใน
อาณาเขตของภาคีอื่นนั้นภายใต้ชื่อดังกล่าว
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10.

วรรค 1 ถึง 9 จะไม่ใช้กับสาขาหรือมาตรการในขอบเขตที่สาขาหรือมาตรการนั้นไม่ อยู่
ภายใต้ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) หรือข้อ 8.5 (การเข้าสู่ตลาด) โดยเหตุผลที่
ข้อผูกพันของภาคีได้ถูกจัดทาตามข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะ) หรือข้อ 8.8 (ตาราง
มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)

ข้อ 8.16: การยอมรับ
1.

เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเกี่ ย วกั บ มาตรฐานหรื อ
หลั กเกณฑ์ ของภาคีใ นการอนุ มัติ การออกใบอนุ ญาต หรือ การรับรองผู้ ใ ห้ บริ การ และ
โดยขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของวรรค 4 ภาคีอาจยอมรับการศึกษาหรือประสบการณ์ที่ได้รับ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด หรื อ ใบอนุ ญ าต หรื อ ใบรั บ รองที่ อ อกให้ ใ นประเทศหนึ่ ง
การยอมรับดังกล่าวซึ่งอาจบรรลุได้โดยวิธีการทาให้สอดคล้องกันหรือ มิฉะนั้นด้วยวิธีการอื่น
อาจอยู่บนพื้นฐานของความตกลงหรือข้อตกลงกับ ประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น หรืออาจให้โดย
ฝ่ายเดียว

2.

ภาคีซึ่งเป็นภาคีในความตกลงหรือข้อตกลงตามประเภทที่อ้างถึงในวรรค 1 ไม่ว่าที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น หรื อ ในอนาคต จะต้ อ งให้ โ อกาสที่ เ พี ย งพอแก่ ภ าคี อื่ น เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ
ในการเจรจาขอภาคยานุวัติ ของภาคีเหล่านั้นในความตกลงหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น หรือ
เจรจาความตกลงหรือข้อตกลงที่เทียบเท่ากัน ในกรณีที่ภาคีให้การยอมรับโดยฝ่ายเดียว
ภาคีนั้ นจะต้องให้ โอกาสที่เพียงพอแก่ ภาคีอื่นใดในการแสดงว่าการศึกษา ประสบการณ์
ใบอนุญาต หรือใบรับรองที่ได้รับ หรือการปฏิบัติตามข้อกาหนดในอาณาเขตของภาคีอื่นนั้น
ควรได้รับการยอมรับ

3.

ไม่มีความใดในข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ ความอนุเคราะห์ยิ่ง) ที่จะตีความเพื่อ
กาหนดให้ภาคีใดต้องให้การยอมรับเช่นว่านั้นแก่การศึกษา หรือประสบการณ์ที่ได้รับ การ
ปฏิบัติตามข้อกาหนด หรือใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ได้รับในภาคีอีกฝ่าย

4.

ภาคีจะไม่ให้การยอมรับในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดช่องทางของการเลือกปฏิบัติระหว่างภาคีอื่น
ในการใช้ ม าตรฐานหรื อ หลั ก เกณฑ์ ข องตนเพื่ อ การอนุ มั ติ การออกใบอนุ ญ าต หรื อ
การรับรองผู้ให้บริการ หรือก่อให้เกิดข้อจากัดที่แอบแฝงต่อการค้าบริการ

5.

เมื่อเหมาะสม การยอมรับควรอยู่บนพื้นฐานของหลั กเกณฑ์ที่เห็นชอบร่วมกันในรูปแบบ
พหุภาคี ในกรณีที่เหมาะสม กลุ่มภาคีจะทางานโดยร่วมมือกับองค์การระหว่างรัฐบาลและ
องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกาหนดและการรับ รองมาตรฐานสากลร่วม
และหลักเกณฑ์ในการยอมรับ และมาตรฐานสากลร่วมสาหรับการประกอบการค้าบริการ
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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6.

ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 8 ซี (บริการวิชาชีพ) ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามอานวย
ความสะดวกการค้ า บริ ก ารวิ ช าชี พ รวมถึ ง โดยการส่ ง เสริม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
อาณาเขตของตนเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการยอมรับ

ข้อ 8.17: การผูกขาดและผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิแต่ผู้เดียว
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่าในการให้บริการที่ผูกขาดในตลาดที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการที่
ผูกขาดการให้บริการใดในอาณาเขตของตนจะไม่กระทาการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกั บ
พันธกรณีของภาคีนั้นภายใต้ข้อ 8.4 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ ) และข้อ 8.5 (การเข้าสู่
ตลาด)

2.

เมื่อผู้ให้บริการที่ผูกขาดของภาคีแข่งขัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ ในการ
ให้บริการที่นอกเหนือขอบเขตของสิทธิการผูกขาดของตนและอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของภาคีนั้น
ภาคี นั้น จะต้องประกันว่าผู้ ให้ บริการนั้นจะไม่ใช้ส ถานะการผูกขาดของตนโดยมิช อบเพื่อ
กระทาการในอาณาเขตของตนในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันนั้น

3.

หากภาคีหนึ่งมีเหตุผลอันพึงเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการที่ผูกขาดการให้บริการของภาคีอื่นใดกาลัง
กระทาการในลักษณะที่ไม่ สอดคล้องกับวรรค 1 หรือ 2 ภาคีนั้นอาจร้องขอให้ภาคีอื่นนั้น
ก าหนดให้ คงไว้ ซึ่ ง หรื อ ให้ ก ารอนุ มั ติ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารนั้ น ให้ ข้ อ มู ล เฉพาะเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

4.

ข้อนี้ให้ใช้กับกรณีของผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิแต่ผู้เดียวด้วย เมื่อ ภาคีได้กระทาการดังต่อไปนี้
ทั้งอย่างเป็นทางการหรือโดยผลทางปฏิบัติ
(เอ)

อนุมัติหรือกาหนดให้มีผู้ให้บริการเพียงน้อยราย และ

(บี)

ห้ามการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการเหล่านั้นในอาณาเขตของตนอย่างชัดเจน

ข้อ 8.18: การปฏิบัติทางธุรกิจ
1.

กลุ่มภาคียอมรับว่าการปฏิบัติทางธุรกิจบางรูปแบบของผู้ให้บริการนอกเหนือจากที่อยู่ภายใต้
ข้อ 8.17 (การผูกขาดและผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิแต่ผู้เดียว) อาจจากัดการแข่งขันและด้วย
เหตุนั้นจึงมีผลจากัดการค้าบริการ

2

เมื่อมีการร้ องขอของภาคีอื่นใด ภาคี แต่ล ะฝ่ายจะต้องเข้าสู่ การปรึกษาหารือ โดยมุ่ง ที่จะ
ยกเลิกการปฏิบัติที่อ้างถึงในวรรค 1 ภาคีผู้ถูกร้องขอจะต้องให้การพิจารณาอย่างเต็มที่และ
ด้ ว ยความเห็ น ใจต่ อ ค าร้ อ งขอเช่ น ว่ า นั้ น และจะต้ อ งร่ ว มมื อ โดยการให้ ข้ อ มู ล ที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นทีไ่ ม่เป็นความลับต่อสาธารณะ ภาคีผู้ถูกร้องขออาจให้ข้อมูลอื่นแก่
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ภาคีผู้ร้องขอด้วยโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของตน และโดยขึ้นอยู่กับ ข้อยุติของ
ความตกลงซึ่งเป็นที่พอใจเกี่ยวกับการปกป้องความลับของข้อมูลนั้นโดยภาคีผู้ร้องขอ
ข้อ 8.19: การชาระเงินและการโอน
1.

เว้นแต่ภายใต้สภาวการณ์ที่ปรากฏในข้อ 17.15 (มาตรการคุ้มครองดุลการชาระเงิน) ภาคี
จะต้องไม่ใช้ข้อจากัดการโอนหรือการชาระเงินระหว่างประเทศสาหรับธุรกรรมเดินสะพั ดที่
เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันของตน

2.

ไม่มีความใดในบทนี้จะกระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีในฐานะเป็นสมาชิกของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (ไอ เอ็ม เอฟ) ภายใต้ข้อบทของความตกลงของ ไอ เอ็ม เอฟ
ที่อาจมีการแก้ไขรวมถึงการใช้กิจกรรมการปริวรรตซึ่งสอดคล้องกับข้อบทของความตกลง
ของ ไอ เอ็ม เอฟ ที่อาจมีการแก้ไข โดยมีเงื่อนไขว่าภาคีจะต้องไม่กาหนดข้อจากัดต่อธุรกรรม
เกี่ยวกับเงินทุนใดโดยไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันของตนภายใต้บทนี้เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
เว้นแต่ที่อยู่ภายใต้ข้อ 17.15 (มาตรการคุ้มครองดุลการชาระเงิน ) หรือตามคาร้องขอของ
ไอ เอ็ม เอฟ

ข้อ 8.20: การปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์
1.

ภาคีอาจปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้
(เอ)

แก่การให้บริการใด หากภาคีนั้นพิสูจน์ได้ว่า การบริการได้ให้จากหรือในอาณาเขต
ของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี

(บี)

แก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คล หากภาคี นั้ น พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า นิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ไม่ใช่ผู้ให้บริการของภาคีอีกฝ่าย

(ซี)

ในกรณีของการให้บริการขนส่งทางทะเล หากภาคีนั้นพิสูจน์ได้ว่า การบริการได้ให้
(หนึ่ง) โดยเรือซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ ของประเทศที่ไม่ใช่
ภาคี และ
(สอง) โดยบุคคลของประเทศที่ไม่ใช่ภาคีซึ่งดาเนินการ หรือ ใช้เรือทั้งหมด หรือ
บางส่วน

2.

ภาคี อ าจปฏิ เ สธการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบทนี้ ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารของภาคี อี ก ฝ่ า ย หากผู้
ให้บริการนั้นเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยบุคคลของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี
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และภาคีผู้ปฏิเสธนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ไม่ใช่ภาคีหรือบุคคล
ของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี ซึ่งห้ามการทาธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือที่จะเป็นการละเมิดหรือ
หลีกเลี่ยงการดาเนินมาตรการดังกล่าวหากมีการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ต่อนิติบุคคลนั้น
ข้อ 8.21: มาตรการปกป้อง
1.

กลุ่มภาคีจะทบทวนการนามารวมของมาตรการปกป้องซึ่งอยู่ระหว่างรอการพัฒนาเพิ่มเติมใด
ในเวทีพหุภาคีตามข้อ 10 ของแกตส์

2.

ในกรณีที่ภาคีเผชิญความยากลาบากในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้บทนี้ ภาคีนั้น
อาจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือกับภาคีอื่นทุกฝ่ายเพื่อจัดการกับความยากลาบากดังกล่าว

ข้อ 8.22: การอุดหนุน
1.

โดยไม่คานึงถึงวรรค (3) (บี) ของข้อ 8.2 (ขอบเขต) กลุ่มภาคีจะทบทวนประเด็นหลักเกณฑ์
เรื่องการอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ใดที่ได้ตกลงกันภายใต้
ข้อ 15 ของแกตส์ เพื่อที่จะนามารวมเข้ากับบทนี้

2.

ภาคีทพี่ ิจารณาว่าตนได้รับผลกระทบทางลบจากการอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการของ
ภาคีอีกฝ่าย อาจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือกับ ภาคีอื่นนั้นในเรื่องดังกล่าว ภาคีผู้ถูกร้องขอ
จะต้องให้การพิจารณาอย่างเห็นอกเห็นใจต่อข้อเรียกร้องเช่นว่านั้น
ไม่มีภาคีใดสามารถร้ องขอให้ มีการระงับข้อพิ พาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท)
สาหรับข้อเรี ยกร้ องใดที่จั ดทาขึ้นหรือการปรึกษาหารือใดที่จัดขึ้นภายใต้ ข้อนี้ หรือกับข้อ
พิพาทอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อนี้

3.

ข้อ 8.23: การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน บทนี้จะต้องอานวย
ความสะดวกในเรื่อง
(เอ)

การเสริมสร้างศักยภาพของบริการภายในประเทศของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ที่เป็นสมาชิกอาเซียน รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
ของบริ การของภาคีเหล่านั้น อาทิ ผ่ านการเข้าถึงเทคโนโลยีบนพื้นฐานทางการ
พาณิชย์

(บี)

การปรับปรุงการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่ายและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของภาคี
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน และ
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(ซี)

การเปิ ด เสรี ก ารเข้ า สู่ ต ลาดในสาขาและรู ป แบบของการให้ บ ริ ก ารในสาขาที่ มี
ผลประโยชน์ในการส่งออกต่อภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน
และการให้การเข้าสู่ตลาดในสาขาที่มีผลประโยชน์ต่อภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่
เป็นสมาชิกอาเซียน

ข้อ 8.24: การทบทวนข้อผูกพัน
กลุ่ ม ภาคี จ ะทบทวนข้ อ ผู ก พั น การค้า บริ การเท่า ที่ จาเป็ น แต่ ไม่ ล่ า ช้า กว่า การทบทวนทั่ ว ไปของ
ความตกลงฉบับนี้ภายใต้ข้อ 20.8 (การทบทวนทั่วไป) โดยมุ่งที่จะปรับปรุงข้อผูกพันภายใต้บทนี้ต่อไป
เพื่อเปิดเสรีการค้าบริการแบบก้าวหน้าเป็นลาดับระหว่างกลุ่มภาคี
ข้อ 8.25: ความร่วมมือ
กลุ่มภาคีจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในสาขาบริการต่าง ๆ รวมถึงสาขาบริการที่
ไม่ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในปัจจุบัน กลุ่มภาคีจะต้องหารือและเห็นชอบร่วมกันใน
สาขาบริการสาหรับความร่วมมือ และพัฒนาโครงการความร่วมมือในสาขาเหล่านี้ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของการบริการภายในประเทศของตน และความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันของตน
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ภาคผนวก 8 เอ
บริการด้านการเงิน
ข้อ 1: คำนิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้
(เอ)

สถาบันการเงิน หมายถึง ตัวกลางทางการเงิน ใด ๆ หรือนิติบุคคลประเภทอื่นที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และได้ รั บ การก ากั บ หรื อ ดู แ ลในฐานะสถาบั น
การเงิน ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของภาคีที่สถาบันการเงินนั้นตั้งอยู่

(บี)

บริการด้านการเงิน หมายถึง บริการใด ๆ ที่มีลักษณะทางการเงิน ซึ่งเสนอโดยผู้
ให้บริการด้านการเงินของภาคี โดยบริการด้านการเงินรวมถึงการประกันภัยทุก
ประเภทและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย ตลอดจนการธนาคารและบริการ
ด้านการเงินอื่น ๆ (ไม่รวมประกันภัย) ทั้งนี้ บริการด้านการเงินรวมถึงกิจกรรม ดังนี้
ประกันภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย
(หนึ่ง) การประกันภัยโดยตรง (รวมถึงประกันภัยร่วม)
(เอ)

การประกันชีวิต และ

(บี)

การประกันวินาศภัย

(สอง) การประกันภัยต่อ และการประกันภัยต่อช่วง
(สาม) ตัวกลางประกันภัย เช่น การเป็นนายหน้าและการเป็นตัวแทน
(สี่)

บริ ก ารเสริ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น ภั ย อาทิ การให้ ค าปรึ ก ษา
คณิตศาสตร์ประกันภัย การประเมินความเสี่ยง และบริการการจัดการค่า
สินไหมทดแทน

การธนาคารและบริการด้านการเงินอื่น ๆ (ไม่รวมการประกันภัย)
(ห้า)

การรับฝากเงินและการกู้ยืมเงินจากสาธารณชน
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(หก)

การให้ สิ น เชื่ อ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ การบริ โ ภค สิ น เชื่ อ
อสังหาริมทรัพย์ แฟคตอริ่ง และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

(เจ็ด) การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งทางการเงิน
(แปด) การบริ ก ารช าระเงิ น และโอนเงิ น รวมถึ ง บั ต รเครดิ ต บั ต รชาร์ จ การ์ ด
บัตรเดบิต เช็คเดินทาง และตั๋วแลกเงินธนาคาร
(เก้า) การค้าประกันและภาระผูกพัน
(สิบ)

การค้าในบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ หรือ การซื้อขายกันเองโดยตรงนอกตลาดหลักทรัพย์ หรือด้วย
วิธีอื่นใด ดังต่อไปนี้
(เอ)

ตราสารทางการเงิน (รวมถึงเช็ค ธนบัตร และหนังสือรับรองการ
ฝากเงิน)

(บี)

เงินตราต่างประเทศ

(ซี)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภท ฟิวเจอร์ส และออปชั่น

(ดี)

ตราสารเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสวอป และสัญญาการซื้อขาย
อัตราล่วงหน้า

(อี)

หลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และ

(เอฟ) ตราสารที่เปลี่ยนมือ ได้อื่น ๆ และสิ นทรัพย์ทางการเงิน รวมถึง
ทองคาแท่ง
(สิบเอ็ด) การดาเนินการออกหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการจัดจาหน่ายและการ
เป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่ว่า จะ
จาหน่ายเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่ม) และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
(สิบสอง)นายหน้าค้าเงิน
8เอ-2

(สิบสาม)การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ อาทิ การจั ด การเงิ น สดหรื อ พอร์ ต การลงทุ น
การบริหารโครงการจัดการลงทุน ทุกรูปแบบ การจัดการกองทุนบาเหน็จ
บานาญ การเก็บรักษาสินทรัพย์ การรับฝากสินทรัพย์ และการให้บริการ
เกี่ยวกับทรัสต์
(สิบสี่) บริ การช าระราคาและส่ ง มอบสิ นทรัพย์ ทางการเงิ น รวมถึงหลั กทรัพ ย์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารทีเ่ ปลี่ยนมือได้อื่น ๆ
(สิบห้า) การจัดหาและการถ่ายโอนข้อมูลทางการเงิน และการประมวลข้อมูลทาง
การเงิน และซอฟต์ แวร์ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยผู้ ใ ห้ บ ริ การด้ า น
การเงินอื่น ๆ และ
(สิบหก) การให้คาปรึกษาการเป็นตัวกลาง และบริการเสริมของบริการด้านการเงิน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม ที่ระบุในอนุวรรค (ห้า) ถึง (สิบห้า) รวมถึงการ
อ้างอิงและการวิเคราะห์ ข้อมูลเครดิต การวิเคราะห์และการให้คาปรึกษา
ด้านการลงทุนและพอร์ตการลงทุน การให้คาปรึ กษาด้านการเข้าครอบงา
กิจการ และการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(ซี)

ผู้ให้บริการด้านการเงิน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ของภาคีที่
จัดหาบริการหรือให้บริการด้านการเงิน แต่คาว่า “ผู้ให้บริการด้านการเงิน” ไม่ได้มี
ความหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

(ดี)

บริการด้านการเงิน รู ปแบบใหม่ หมายถึง บริการด้านการเงิน ใด ๆ ที่ไม่ได้มีการ
ให้บริการในอาณาเขตของภาคีหนึ่ง แต่มีการให้บริการและได้รับการกากับดูแลใน
อาณาเขตของอีกภาคีอื่นใด ซึ่งอาจรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นมาใหม่ หรือเกี่ยวข้องกับวิธีการใหม่ในการให้บริการก็
ได้

(อี)

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง
(หนึ่ง) รัฐบาล ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานกากับดูแลนโยบายการเงินของภาคี
หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยภาคี ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล หรือดาเนินกิจกรรมเพื่ อวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการเงินเชิง
พาณิชย์ หรือ
(สอง) หน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ปกติดาเนินการโดยธนาคารกลางหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลนโยบายการเงิน และ
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(เอฟ) องค์กรกากับดูแลตนเอง หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ และให้
หมายความรวมถึ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อตลาดหรื อศู น ย์ซื้ อ ขายสั ญญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส หน่วยงานที่ทาหน้าที่ชาระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สิน
หรือองค์กรหรือสมาคมอื่นที่
(หนึ่ง) ได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรกากับดูแลตนเอง และใช้อานาจในการ
กากับ หรือ ดูแลผู้ให้บริการด้านการเงิน หรือสถาบันการเงิน ตามกฎหมาย
หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจากรั ฐ บาลหรื อ ส่ ว นราชการในระดั บ
ส่วนกลาง ภูมิภาค หรือท้องถิ่น หรือ
(สอง) ใช้ อ านาจในการก ากั บ หรื อ ดู แ ลผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น หรื อ สถาบั น
การเงินตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลหรือส่วน
ราชการในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค หรือท้องถิ่น
ข้อ 2: ขอบเขต
1.

ภาคผนวกนี้ ต้องใช้กับมาตรการที่ออกโดยภาคีที่มีผลต่อการให้บริการด้านการเงิน โดยการ
อ้างอิงถึงการให้บริการด้านการเงินในภาคผนวกนี้ต้องหมายถึงการให้บริการตามที่ระบุในอนุ
วรรค (อาร์) ของข้อ 8.1 (คานิยาม)

2.

เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุวรรค (แอล) ของข้อ 8.1 (คานิยาม) และอนุวรรค 2 (ซี) ของข้อ
10.2 (ขอบเขต) “การให้บริการโดยการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐ” มีความหมาย ดังนี้
(เอ)

กิจกรรมที่ดาเนินการโดยธนาคารกลาง หรือหน่ว ยงานกากับดูแลนโยบายการเงิน
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ใดที่ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเงินหรือ
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน1

(บี)

กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมตามกฎหมายหรือระบบบาเหน็จ
บานาญของรัฐ หรือ

(ซี)

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐโดยการกระทาแทน หรือได้รับการ
ค้าประกัน หรือใช้ ทรัพยากรทางการเงินของรัฐบาล

1

กิจกรรมตามที่อ้างถึงในอนุวรรคนี้มีความหมายรวมถึง กิจกรรมด้านการกากับดูแล และการบังคับใช้ใด ๆ ที่
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเงินหรือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
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ทั้งนี้ หากภาคีอนุญาตให้ผู้ให้บริการด้านการเงินดาเนินกิจกรรมใด ๆ ตามที่อ้างถึงในอนุ
วรรค (บี) หรือ (ซี) โดยแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการด้านการเงินอื่น “การ
บริการ” ต้องรวมถึงกิจกรรมเช่นว่านั้น
3.

อนุวรรค (โอ) ของข้อ 8.1 (คานิยาม) และคานิยามที่ระบุในอนุวรรค 2 (ซี) ของข้อ 10.2
(ขอบเขต) ต้องไม่มีผลใช้บังคับกับการค้าบริการที่ครอบคลุมภายใต้ภาคผนวกนี้

4.

ข้อ 8.11 (การจัดตั้งในประเทศ) ต้องไม่มีผลใช้บังคับกับการค้าบริการที่ครอบคลุมภายใต้
ภาคผนวกนี้

5.

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างภาคผนวกนี้กับบทบัญญัติอื่นใดในความตกลง
ฉบับนี้ ให้ยึดตาม ภาคผนวกนี้เป็นหลัก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่สอดคล้องนั้น

ข้อ 3: บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่
1.

ภาคีเจ้าภาพแต่ละแห่ งต้องพยายามอนุญาตให้ ส ถาบันการเงินของภาคี อื่นที่ จัด ตั้งอยู่ใน
อาณาเขตของภาคีเจ้าภาพสามารถให้บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่ในอาณาเขตของภาคี
เจ้ าภาพ ซึ่งเป็ น บริ การด้านการเงิน รูปแบบใหม่ที่ ภ าคีเจ้ าภาพจะอนุญาตให้ กับ สถาบั น
การเงินของตนภายใต้สภาวการณ์เดียวกัน โดยไม่ต้องมีการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไข
กฎหมายที่มีอยู่2

2.

เมื่อคาขออนุญาตได้รับอนุมัติแล้ว การให้บริการด้านการเงิน รูปแบบใหม่ต้องเกี่ยวข้องกับ
การให้ ใ บอนุ ญ าตการก าหนดรู ป แบบของการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของภาคีเจ้าภาพ

ข้อ 4: มาตรการกากับดูแลด้านเสถียรภาพ
โดยไม่คานึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของความตกลงฉบับนี้ ภาคีต้องไม่ถูกห้ามให้ออกหรือคงมาตรการเพื่อ
เหตุ ผ ลด้า นเสถีย รภาพ 3 รวมทั้ งเพื่ อ คุ้ มครองผู้ ล งทุ น ผู้ ฝ ากเงิน ผู้ ถื อกรมธรรม์ หรือ บุค คลใดที่
ผู้ให้บริการด้านการเงิน มีข้อผูกพันทางการเงินด้วย หรือเพื่อ รักษาความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพ
2

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลใหม่หรือมาตรการรองอื่น ในการอนุญาตการ
ให้บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่ได้
3

ภาคีเข้าใจว่า “เหตุผลด้านเสถียรภาพ” รวมถึง การคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ หรือ
ความรับผิดชอบทางการเงินของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านการเงินแต่ละแห่ง และรวมถึงความปลอดภัย
และความมั่นคงทั้งในด้านการเงินและด้านการดาเนินการของระบบการจ่ายเงินและชาระราคา
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ของระบบการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่มาตรการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้
มาตรการเหล่านั้นต้องไม่ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผูกพันหรือพันธกรณีของภาคีภายใต้ความตกลงฉบับนี้
ข้อ 5: การปฏิบัติต่อข้อมูลบางประเภท
ไม่มีความใดในความตกลงฉับนี้ที่ต้องได้รับการตีความให้ภาคีเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมและ
บัญชีของลูกค้ารายบุคคล หรือข้อมูลลับใด ๆ ก็ตาม หรือข้อมูลที่มีเจ้าของที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานภาครัฐ
ข้อ 6: กำรยอมรับ
1.

ภาคีอาจยอมรับในมาตรการกากับดูแลด้านเสถียรภาพขององค์กรกาหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศของอีก ภาคีห นึ่ ง หรือของประเทศที่ไม่ ใช่ ภ าคีในการกาหนดการใช้มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเงินของ ภาคี 4 โดยการยอมรั บดั งกล่ าวซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ น จากการ
ประสานกฎระเบี ยบกั น หรื อการตกลงอย่ างอื่ น อาจอยู่ บ นพื้ น ฐานของความตกลงหรื อ
ข้อตกลงกับองค์กรกาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ภาคีอื่น หรือประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หรือ
อาจจะต่างฝ่ายต่างให้การยอมรับมาตรฐานดังกล่าวเองก็ได้

2.

ภาคี ที่เป็ น ภาคี ของความตกลงหรือข้อตกลงที่ระบุในวรรค 1 ไม่ว่าจะเป็นที่ เป็ นภาคี อยู่
หรือเป็นภาคีในอนาคต ต้องเปิดโอกาสตามความเหมาะสมให้ภาคีอื่น ๆ ที่สนใจได้เจรจาเข้า
ร่วมในความตกลงหรือข้อตกลงดังกล่าว หรือเปิดโอกาสให้เจรจาเข้าร่วมความตกลงหรือ
ข้อตกลงที่ใกล้เคียงกัน ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการกากับดูแลและการบังคับใช้ที่เท่าเทียมกัน
และหากมี ค วามเหมาะสม อาจก าหนดวิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งคู่ สั ญ ญาใน
ความตกลงหรือข้อตกลงที่เท่าเทียมกัน

3.

ในกรณีที่ภาคีต่างฝ่ายต่างให้การยอมรับ ภาคีนั้นต้องเปิดโอกาสตามความเหมาะสมให้ภาคี
อื่นใดแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามสภาวการณ์ที่อ้างถึงในวรรค 2 จริง

ข้อ 7: ความโปร่งใส
1.

กลุ่มภาคีตระหนักว่า ความโปร่งใสของมาตรการกากับดูแลกิจกรรมของผู้ให้บริการด้าน
การเงินนั้นมีความสาคัญต่อการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงและประกอบการในตลาด
ของแต่ละภาคี ทั้งนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการกากับ
ดูแลบริการด้านการเงิน

4

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) ต้องได้รับการ
ตีความเพื่อบังคับให้ภาคียอมรับในการใช้มาตรการกากับดูแลด้านเสถียรภาพของภาคีอื่นใด
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2.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งท าให้ มั่ น ใจว่ า ทุ ก มาตรการที่ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาคผนวกนีม้ ีการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนข้อเท็จจริง และเป็นกลาง

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องทาให้มั่นใจว่า มาตรการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปที่นามาใช้หรือคงไว้ โดย
ภาคีได้รับการประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยพลัน5

4.

หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ภาคีแต่ละฝ่ายต้อง
(เอ)

ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ที่มีความสนใจ6 เป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบใด ๆ ที่
ใช้ เป็ นการทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคผนวกนี้ ที่ ภ าคี เ สนอให้ มี ก ารน ามาใช้ และ
วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบดังกล่าว และ

(บี)

จัดให้มีโ อกาสอัน สมควรให้ ผู้ ที่มีความสนใจ และภาคีอื่น ๆ แสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่จะมีการบังคับใช้ดังกล่าว

5.

หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ภาคีแต่ล ะฝ่ายควรกาหนดให้มีการเว้นระยะเวลาอัน
สมควรระหว่าง วั น ที่ ป ระกาศกฎระเบี ย บที่ ใ ช้ เ ป็ น การทั่ ว ไปฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละวั น ที่
กฎระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

6.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องใช้มาตรการอันสมควรเท่าที่พึงมี เพื่อทาให้มั่นใจว่ากฎระเบียบที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปที่นามาใช้หรือคงไว้โดยองค์กรกากับดูแลตนเองของภาคีจะได้รับการประกาศ
โดยพลัน หรือมิเช่นนั้นมีการเผยแพร่กฎระเบียบดังกล่าว7

7.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องคงไว้ หรือจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ที่สนใจจาก
ภาคีอื่นเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เป็นการทั่วไปภายใต้ภาคผนวกนี้

8.

หน่ ว ยงานกากับ ดูแลของภาคี ต้องเผยแพร่ ข้อกาหนดของตนให้ แก่ผู้ ที่ส นใจของภาคีอื่น
รวมถึงเผยแพร่เอกสารที่ต้องใช้สาหรับการยื่นคาขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
การเงิน

5

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝ่ายอาจประกาศข้อมูลดังกล่าวในภาษาที่ภาคีเลือก

6

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ภาคียืนยันถึงความเข้าใจร่วมกันว่า “ผู้ทสี่ นใจ” คือบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ทางการเงิน
โดยตรงที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎระเบียบที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปนั้น
7

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝ่ายอาจตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวในภาษาที่ภาคีเลือก
8เอ-7

9.

เมื่อผู้ ยื่น คาขอได้มีหนั งสือขอสอบถามสถานะของคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรหน่ว ยงาน
กากับ ดูแลของภาคีต้องแจ้ ง สถานะของคาขอแก่ผู้ ยื่นคาขอนั้น และในกรณีที่ห น่ว ยงาน
ดังกล่าวต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาขอ หน่วยงานนั้นต้องแจ้งผู้ยื่นคาขอให้ทราบโดย
ไม่ล่าช้า

10.

หน่วยงานกากับดูแลของภาคีต้องมีคาตัดสินต่อคาขอที่สมบูรณ์ของผู้ให้บริการด้านการเงิน
ของภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงิน ภายใน 180 วัน และต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ ยื่นคาขอทราบโดยไม่ล่าช้า ทั้งนี้ คาขอต้องไม่ถือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะผ่าน
กระบวนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และได้รับข้อมูลที่ จ าเป็ น ครบถ้ ว นแล้ ว และในกรณี ที่
ในทางปฏิบัติไม่อาจแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวได้ภายใน 180 วัน หน่วยงานกากับดูแล
ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบโดยไม่ล่าช้า และต้องพยายามพิจารณาคาขอให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสมควรต่อจากนั้น

11.

ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอสอบถามสาเหตุที่ได้รับการปฏิเสธคา
ขอ หน่วยงานกากับดูแลของภาคีที่ได้ปฏิเสธคาขอนั้นต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุผล
ของการปฏิเสธคาขอนั้นเท่าที่ปฏิบัติได้

ข้อ 8: ข้อยกเว้นสาหรับการบริการด้านการเงิน
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในภาคผนวกนี้ที่ต้องได้รับการตีความใหเป็นการห้ามภาคีออก
หรือบังคับใชมาตรการที่จาเป็นในการดาเนินการใหเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ไม่ขัด
กับภาคผนวกนี้ รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการหามการปฏิบัติที่หลอกลวงและฉอฉล หรือมาตรการ
เพื่อจัดการกับผลกระทบจากการผิดสัญญาบริการด้านการเงิน โดยจะตองอยู่ภายใตขอกาหนดวา
มาตรการเหลานั้นจะไม่นามาใชในลักษณะของการดาเนินการที่ก่อใหเกิดการเลือกปฏิบัติระหว่าง
กลุ่มภาคี หรือระหว่างกลุ่มภาคีและประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี โดยไม่มีเหตุผล หรือไม่อาจอธิบายได้
เมื่ออยู่ภายใตเงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือเป็นการแอบแฝงการจากัดการลงทุนในสถาบันการเงินหรือ
จากัดบริการด้านการเงิน
ข้อ 9: การถ่ายโอนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
1.

กลุ่มภาคีตระหนักว่า ภาคีแต่ละฝ่ายอาจมีกฎระเบียบภายในภาคีของตนที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายโอนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล8

2.

ภาคีต้องไม่ใช้มาตรการใด ๆ ที่เป็นการห้าม:

8

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจมีแนวทางในการกากับดูแลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่ส่งผลกระทบและปราศจาก
อคติ ต่อสิทธิและหน้าที่ของภาคี ภายใต้ข้อนี้
8เอ-8

(เอ)

ถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของผู้ให้บริการด้านการเงินใน
อาณาเขตของตน หรือ

(บี)

ประมวลข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของผู้ให้บริการด้านการเงินใน
อาณาเขตของตน

3.

ไม่มีความใดในวรรค 2 ห้ามมิให้หน่วยงานกากับดูแลของภาคีกาหนดให้ผู้ให้บริการด้าน
การเงินในอาณาเขตของตนต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการข้อมูลการเก็บ และการรักษาระบบข้อมูล รวมถึงการกาหนดให้เก็บสาเนาของ
ข้อมูลภายในอาณาเขตของภาคี โดยมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ของการกากับดูแลหรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพ ทั้งนี้ ข้อกาหนดดังกล่าวต้องไม่ถูกใช้เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อผูกพันหรือพันธกรณี
ของภาคีภายใต้ความตกลงฉบับนี้

4.

ไม่มคี วามใดในวรรค 2 ที่จากัดสิทธิของภาคีในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รักษาความเป็น
ส่ ว นตัว และความลั บ ส่ ว นบุ คคลในเรื่ องธุรกรรมและบัญชี รวมถึงการปฏิ บัติที่เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของภาคี ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องไม่ถูกใช้เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อผูกพัน
หรือพันธกรณีของภาคีภายใต้ความตกลงฉบับนี้

5.

ไม่มีความใดในวรรค 2 ต้องถูกตีความให้ภาคีต้องอนุญาตการบริการข้ามพรมแดนหรือการ
บริโภคในต่างประเทศในบริการทีภ่ าคีนั้นยังมิได้ระบุเป็นข้อผูกพัน รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ให้
บริการด้านการเงิน ที่มิได้มีถิ่นพานักในประเทศ ให้บริการในฐานะกิจการหลัก หรือผ่าน
ตัวกลางรายอื่น หรือในฐานะตัวกลางเองในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาและการถ่ายโอนข้อมูล
ทางการเงินและการประมวลผลข้อมูลทางการเงินตามที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) (สิบห้า) ของ
ข้อ 1 (คานิยาม)

ข้อ 10: องค์กรกากับดูแลตนเอง
หากภาคีใดกาหนดให้สถาบันการเงินของภาคีอื่นเข้าเป็นสมาชิก เข้าร่วม หรือเข้าถึงองค์กรกากับ
ดูแลตนเอง เพื่อที่จะสามารถให้บริการด้านการเงินในอาณาเขตของตน ภาคีนั้นต้องทาให้มั่นใจว่า
องค์กรกากับดูแลตนเองดังกล่าวจะปฏิบัติตามพันธกรณี ของภาคีนั้นภายใต้ข้อ 8.4 (การประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ)
ข้อ 11: ระบบการจ่ายเงินและชาระราคา
ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องอนุญาตให้สถาบันการเงิน
ของภาคีอื่นที่เข้ามาจั ดตั้งในอาณาเขตของตนสามารถเข้าถึงระบบการจ่ายเงินและชาระราคาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และสามารถเข้าถึง การสนับสนุนเงินทุนอย่างเป็นทางการและกลไก
8เอ-9

การชดใช้หนี้ที่มีอยู่สาหรับการดาเนินธุรกิจ ปกติ อย่างไรก็ดี ข้อนี้มิได้ประสงค์ให้รวมถึงการอนุญาต
ให้เข้าถึงแหล่งให้เงินกู้รายสุดท้ายของภาคี9
ข้อ 12: การปรึกษาหารือ
1.

ภาคีอาจขอให้มีการปรึกษาหารือกับภาคีอื่นในประเด็นใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้ความตก
ลงฉบับนี้ที่ส่งผลกระทบต่อบริการด้านการเงิน โดยภาคีอื่นต้องพิจารณาคาขอดังกล่าว

2.

การปรึกษาหารือภายใต้ข้อนี้ต้องรวมถึงผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากจุดติดต่อตามที่ระบุในข้อ 13
(จุดติดต่อ)

ข้อ 13: จุดติดต่อ
1.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ จุดติดต่อสาหรับบริการด้านการเงินคือ:
(เอ)

สาหรับออสเตรเลีย คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศและการค้า และ
เท่าที่จาเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกากับ
ดู แ ลด้ า นเสถี ย รภาพทางการเงิ น ออสเตรเลี ย ธนาคารกลางออสเตรเลี ย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย

(บี)

สาหรับบรูไนดารุซซาลาม คือ กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ และธนาคารกลาง
บรูไนดารุซซาลาม

(ซี)

สาหรับกัมพูชา คือ กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับ
ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ธนาคารกลางกัมพูชา และกระทรวงพาณิชย์

(ดี)

ส าหรั บ จี น คือ ธนาคารกลางจี น ส านัก งานคณะกรรมการกากั บดู แ ลด้ า นการ
ธนาคารและการประกันภัยจีน และสานักงานคณะกรรมการกากับดูแลหลักทรัพย์
จีน

(อี)

สาหรับอินโดนีเซีย คือ กระทรวงการค้า กระทรวงการคลัง หน่วยงานกากับดูแล
การค้าบริการด้านการเงินอินโดนีเซีย และธนาคารกลางอินโดนีเซีย

9

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีไม่จาเป็นต้องให้สิทธิการเข้าถึงภายใต้ข้อนี้แก่สถาบันการเงินของภาคีอื่นที่จัดตั้งขึ้นใน
อาณาเขตของตน หากไม่ได้ให้สิทธิการเข้าถึงหรือการปฏิบัติดังกล่าวแก่สถาบันการเงินของตนเองที่มีลักษณะ
เดียวกัน
8เอ-10

(เอฟ) สาหรับญี่ปุ่น คือ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานกากับดูแลการค้าบริการด้าน
การเงินญี่ปุ่น หรือผู้สืบทอด
(จี)

ส าหรั บ เกาหลี คื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการค้ า บริ ก ารด้ า นการเงิ น และ
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน

(เอช) สาหรับสปป.ลาว คือ ธนาคารกลางสปป.ลาว กระทรวงการคลัง และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ลาว
(ไอ)

สาหรับมาเลเซีย คือ ธนาคารกลางมาเลเซีย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์มาเลเซีย

(เจ)

ส าหรั บ เมี ย นมา คื อ กระทรวงยุ ทธศาสตร์ และการคลั ง ธนาคารกลางเมี ยนมา
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ มี ย นมา และ
กระทรวงพาณิชย์

(เค)

สาหรับนิวซีแลนด์ คือ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานกากับดูแลการค้าบริการด้านการเงิน

(แอล) ส าหรั บ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ คื อ กระทรวงการคลั ง ธนาคารกลางฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ และส านักงานกากับ การ
ประกันภัย
(เอ็ม) สาหรับสิงคโปร์ คือ หน่วยงานกากับดูแลด้านการเงินสิงคโปร์
(เอ็น) ส าหรั บ ไทย คื อ กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
(โอ)
2.

สาหรับเวียดนาม คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ธนาคารกลางเวียดนาม
และกระทรวงการคลัง

ภาคีต้องแจ้งให้ภาคีอื่น ๆ ทราบโดยพลันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของจุดติดต่อ
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ข้อ 14: การระงับข้อพิพาท
องค์คณะผู้พิจารณาที่จัดตั้งขึ้นตามบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับข้อพิพาทในประเด็นเรื่องที่
เกี่ย วกับ ประเด็น ด้านการกากับ ดูแลด้านเสถียรภาพและประเด็นด้านการเงินอื่น ๆ ต้องมีความ
เชี่ยวชาญที่จาเป็นที่เกี่ยวกับบริการด้านการเงินเป็นการเฉพาะในกรณีพิพาท
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ภาคผนวก 8 บี
บริการโทรคมนาคม
ข้อ 1 : คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้
(เอ)

สะท้ อ นต้ น ทุ น หมายถึ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของต้ น ทุ น และอาจรวมถึ ง ผลก าไรที่
สมเหตุสมผล และอาจเกี่ยวข้องกับวิธีการคานวณต้นทุนที่แตกต่างกันสาหรับสิ่ง
อานวยความสะดวกหรือบริการที่แตกต่างกัน

(บี)

ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารปลายทาง หมายถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ ลู ก ค้ า ของบริ ก ารโครงข่ า ย
โทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการอื่น
ๆ นอกเหนื อ จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคมสาธารณะหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมสาธารณะ

(ซี)

สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกของโครงข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะซึ่ง
(หนึ่ง) ให้บริการโดยได้เอกสิทธิหรือมีอานาจเหนือตลาดโดยผู้ให้บริการเพียงราย
เดียวหรือผู้ให้บริการที่มีจานวนจากัด และ
(สอง) ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์หรือทางเทคนิค
เพื่อการให้บริการ

(ดี)

การเชื่อมต่ อโครงข่า ยโทรคมนาคม หมายถึง การเชื่อมต่อกับผู้ ที่ให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ ให้ บริการโทรคมนาคมสาธารณะ เพื่อให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายหนึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของผู้
ให้บริการอีกรายหนึ่งและเพื่อเข้าถึงบริการของผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งได้

(อี)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ หมายถึง การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการปลายทางสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องที่ใช้ในประเทศของ
ตนหรืออุปกรณ์อื่น ในการใช้บริการเสียง ข้อมูล หรือข้อความ ในขณะที่อ ยู่นอก
อาณาเขตที่โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะของตนตั้งอยู่
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(เอฟ) วงจรเช่า หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกทางโทรคมนาคมระหว่างจุดที่กาหนด
สองจุดหรือมากกว่า ซึ่งถูกกาหนดให้ใช้หรือมีไว้สาหรับการใช้งานของผู้ใช้เฉพาะ
ราย
(จี)

ใบอนุ ญ าต หมายถึ ง การอนุ ญ าตใด ๆ ที่ ภ าคี อ าจก าหนดตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บของตนแก่ บุ ค คล เพื่ อ ให้ บุ ค คลนั้ น สามารถให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย
โทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสัมปทาน การ
อนุญาต หรือการลงทะเบียน1

(เอช) ผู้ให้บริการรายใหญ่ หมายถึง ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ ที่มีความสามารถในการส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาด ในด้านราคาและอุปทาน ในตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับบริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะ ซึ่ง
เป็นผลจาก
(หนึ่ง) การควบคุมสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น หรือ
(สอง) การใช้สถานะของตนในตลาด
(ไอ)

ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่ด้อยไปกว่าที่ให้แก่ผู้ใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะอื่นใดที่เหมือนกัน ใน
สภาวการณ์ที่เหมือนกัน

(เจ)

การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการปลายทางของบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะสามารถรักษาไว้ซึ่งเลขหมายโทรศัพท์เดิม เมื่อเปลี่ยนผู้ให้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะที่เป็นผู้ให้บริการประเภทเดียวกัน

(เค)

การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชิงกายภาพ หมายถึง การเข้าถึงพื้นที่เพื่อติดตั้ง
บ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ณ อาคารสถานที่ ซึ่ ง เป็ น กรรมสิ ท ธิ ห รื อ
ครอบครองและใช้งานโดยผู้ ให้ บริการรายใหญ่ เพื่อการให้บริการโทรคมนาคม
สาธารณะ

(แอล) โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
สาธารณะที่ ใ ช้ส าหรั บการให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมสาธารณะ ระหว่ า งจุด หมาย
ปลายทางของโครงข่ายที่กาหนดไว้สองจุดหรือมากกว่า

1

สาหรับประเทศไทย สัมปทานไม่อยู่ภายใต้นิยามของคาว่า “ใบอนุญาต” จนถึงปี ค.ศ. 2022
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(เอ็ม) บริ ก ารโทรคมนาคมสาธารณะ หมายถึ ง บริ ก ารโทรคมนาคมใด ๆ ที่ ภ าคี
กาหนดให้ มีการให้ บริการ แก่ส าธารณชนเป็นการทั่ว ไปโดยชัดแจ้งหรือโดยผล
ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ การบริการดังกล่าว อาจรวมถึงบริการโทรเลข โทรศัพท์ เท
เลกซ์ และการส่งผ่านข้อมูลแบบทันทีของลูกค้าระหว่างจุดสองจุดหรือ มากกว่า โดย
ไม่ มี การเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบหรื อเนื้ อ หาข้ อมู ล ของลู ก ค้ า ระหว่ า งต้ น ทางและ
ปลายทางแต่ประการใด
(เอ็น) โทรคมนาคม หมายถึง การส่งและการรับสัญญาณผ่านสื่อแม่เหล็กไฟฟ้าใด ๆ
(โอ)

หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หมายถึง หน่วยงานใด ๆ หนึ่งหน่วยงาน
หรือมากกว่าซึ่งมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของภาคี ในการกากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม และ

(พี)

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการปลายทางหรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
สาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ

ข้อ 2: ขอบเขต
1.

ภาคผนวกนี้ใช้ บังคับกับมาตรการของภาคีที่มีผลต่อการค้าบริการโทรคมนาคมสาธารณะ
รวมถึง
(เอ)

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ หรือ
บริการโทรคมนาคมสาธารณะ และ

(บี)

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับในเรื่องผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ

2.

ภาคผนวกนี้ไม่ใช้บังคับกับมาตรการที่มีผลต่อบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ยกเว้นเพื่อ
ประกันว่าผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สามารถเข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะได้

3.

ห้ามมิให้ตีความข้อกาหนดในภาคผนวกนี้ในลักษณะที่เป็นการ
(เอ)

กาหนดให้ภาคีต้องอนุญาตผู้ให้บริการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดตั้ง สร้าง ได้มา
เช่า ดาเนิ น การ หรื อ ให้ บริก ารโครงข่ ายโทรคมนาคมหรือ บริก ารโทรคมนาคม
นอกเหนือจากพันธกรณีที่ ประเทศภาคีได้ผูกพันไว้ภายใต้บทที่ 8 (การค้าบริการ)
หรือ
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(บี)

กาหนดให้ภาคี หรือกาหนดให้ภาคีต้องบังคับผู้ให้บริการที่อยู่ ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต
อ านาจทางกฎหมายของตน ต้ อ งจั ด ตั้ ง สร้ า ง ได้ ม า เช่ า ด าเนิ น การ หรื อ
ให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคมหรื อ บริ ก ารโทรคมนาคมซึ่ ง มิ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
สาธารณชนเป็นการทั่วไป

ข้อ 3: แนวทางการกากับดูแล
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของตลาดที่มีการแข่ งขัน เพื่อให้มีทางเลือกสาหรับบริการ
โทรคมนาคมที่หลากหลาย และเพื่อ ส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค และตระหนักว่าการ
กากั บ ดูแ ลอาจไม่มีค วามจ าเป็น หากมีก ารแข่ง ขันที่ มีป ระสิ ทธิภ าพแล้ ว ทั้ง นี้ กลุ่ ม ภาคี
ตระหนักว่าความจาเป็นและแนวทางในการกากับดูแลมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด
และภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยสามารถก าหนดวิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ข องตนภายใต้
ภาคผนวกนี้ได้

2.

ในการนี้ กลุ่มภาคีตระหนักว่าภาคีอาจ

3.

(เอ)

ดาเนินการกากับดูแลทางตรง ทั้งต่อปัญหาที่ภาคีคาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้น หรือเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในตลาด หรือ

(บี)

อาศัย บทบาทของกลไกตลาด โดยเฉพาะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นของตลาดที่ มีก าร
แข่งขันหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขัน หรือที่มีอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดน้อย
อาทิ บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงข่าย
เป็นของตนเอง

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีที่งดเว้นการกากับดูแลตามข้อบทนี้ ยังคงต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
ของพันธกรณีภายใต้ภาคผนวกนี้

ข้อ 4: การเข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม2
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการใด ๆ ของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าถึงและใช้
บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ รวมถึงวงจรเช่าที่
มีการให้บริการในอาณาเขต หรือข้ามพรมแดนของตน ภายในเวลาอันสมควรบนข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ และโปร่งใส ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีการอื่นให้ใช้
วิธีการตามที่กาหนดไว้อย่างน้อยในวรรค 2 ถึง 6

2

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อบทนี้ไม่ ห้ามภาคีใดในการกาหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะภายในอาณาเขตของภาคี
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2.

ภายใต้วรรค 5 และ 6 ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่าผู้ให้บริการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งจะ
ได้รับอนุญาตให้
(เอ)

ซื้อหรือเช่าและติดตั้งอุปกรณ์ปลายทางหรืออุปกรณ์อื่น สาหรับการต่อประสานกับ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะซึ่งจาเป็นต่อการให้บริการของผู้ให้บริการเหล่านั้น

(บี)

ต่อวงจรที่ต นเช่าหรือเป็นเจ้าของ เข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและ
บริการโทรคมนาคมสาธารณะ หรือต่อ เข้ากับวงจรที่ผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง 3 เช่า
หรือเป็นเจ้าของ และ

(ซี)

ใช้ระบบปฏิบัติการโปรโทคอลที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นเลือก

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่าผู้ให้บริการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งอาจใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
สาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะ สาหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในอาณาเขต
หรือข้าม พรมแดนของตน รวมถึงสาหรับการสื่อสารภายในองค์กรของผู้ให้บริการเหล่านั้น
และสาหรับการ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารบรรจุ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล หรื อ มิ ฉ ะนั้ น ก็ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่
จัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในอาณาเขตของภาคีใด ๆ

4.

แม้จะมีวรรค 3 กาหนดไว้ แต่ภาคีอาจใช้มาตรการตามที่จาเป็นเพื่อประกันความปลอดภัย
และความลับของข้อมูลข่าวสาร และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการปลายทาง
ของบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ ภายใต้
เงื่อนไขว่ามาตรการเหล่านั้นจะไม่นามาใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการเลือกปฏิบัติโดย
พลการ หรือปราศจากเหตุผลหรือเป็นข้อจากัดแอบแฝงต่อการค้าบริการ

5.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องประกันว่าไม่มีการกาหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงและการใช้ โ ค ร ง ข่ า ย
โทรคมนาคมสาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะ นอกเหนือจากที่จาเป็นเพื่อ
(เอ)

3

คุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นบริ ก ารสาธารณะของผู้ ใ ห้ บ ริ การโครงข่ า ย
โทรคมนาคมสาธารณะและผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถของผู้ ให้ บ ริการเหล่ า นั้นที่จะให้ มีบ ริการโครงข่ายหรือบริ การแก่
สาธารณชนโดยทั่วไป หรือ

สาหรับเวียดนาม โครงข่ายที่ได้รับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ในบริการเสียงและข้อมูลทาง
โทรคมนาคมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มผู้ใช้บริการแบบปิด สามารถเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างกันได้เมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เวียดนามประกันว่า เมื่อมีการร้องขอ
ผู้ขออนุญาตจะได้รับทราบถึงเหตุแห่งการปฏิเสธการให้อนุญาต เวียดนามจะทบทวนข้อกาหนดเรื่องการได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ภายในสอง (2) ปีนับจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
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(บี)
6.

ปกป้องความปลอดภัยด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะ

ในกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรค 5 เงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะอาจรวมถึง
(เอ)

ข้อกาหนดในการต่อประสานทางเทคนิคเฉพาะ รวมถึงระบบปฏิบัติการโปรโทคอ
ลในการต่อประสานอุปกรณ์ สาหรับการต่อเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
และบริการโทรคมนาคมสาธารณะ

(บี)

ข้อกาหนดทางเทคนิค ในกรณีที่จาเป็น สาหรับการทางานร่วมกันได้ของโครงข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะและบริการโทรคมนาคมสาธารณะและเพื่อส่งเสริมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในข้อ 17 (ความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ)

(ซี)

การรับรองตัวอย่างอุปกรณ์ปลายทางหรืออุปกรณ์อื่น ซึ่งต่อประสานกับโครงข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะและข้อกาหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เช่น
ว่านั้นเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ

(ดี)

ข้อจากัด ในการต่อวงจรที่ตนเช่าหรือเป็นเจ้าของ เข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคม
สาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ หรือต่อเข้ากับวงจรที่ผู้ให้บริการราย
อื่นเช่าหรือเป็นเจ้าของ หรือ

(อี)

ข้อกาหนดสาหรับการแจ้งและการอนุญาต

ข้อ 5: การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์4
ภาคีแต่ละฝ่ายประกันว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะในอาณาเขตของตน จัดให้มีบริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขอบเขตที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
ภายในเวลาอันสมควร และบนข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 6: การปกป้องการแข่งขัน
1.

4

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ผู้ให้บริการซึ่ง
เป็นผู้ ให้บ ริการรายใหญ่ โดยล าพังหรือร่วมกัน เข้าร่วมหรือกระทาการอย่างต่อเนื่องใน
พฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน

ข้อบทนี้ไม่ใช้บังคับกับ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว และเมียนมา
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2.

พฤติกรรมกีดกันการแข่งขันที่อ้างถึงในวรรค 1 รวมถึงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะ
(เอ)

การมีส่วนร่วมในการอุดหนุนข้ามประเภทบริการซึ่งเป็นการกีดกันการแข่งขัน

(บี)

การใช้ข้อมูลที่ได้จากคู่แข่งโดยก่อให้เกิดผลที่เป็นการกีดกันการแข่งขัน และ

(ซี)

การทาให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม
สาธารณะรายอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็นและข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งข้อมูลเช่นว่า
นั้นจาเป็นต่อผู้ให้บริการเหล่านั้นในการให้บริการ

ข้อ 7: การปฏิบัติของผู้ให้บริการรายใหญ่
ภาคี แต่ ละฝ่ ายต้ องประกั นว่ าผู้ ให้ บริ การรายใหญ่ ในอาณาเขตของตน ให้ การปฏิบั ติต่ อผู้ ให้ บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรอผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ด้อย
ไปกว่าที่ผู้ให้บริการรายใหญ่นั้นให้แก่บริษัทลูกและบริษัทในเครือของตน หรือผู้ให้บริการที่มิได้อยู่ใน
เครือ ในสภาวการณ์ที่เหมือนกัน เกี่ยวกับ
(เอ)

การจัดให้มกี ารให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ อัตราค่าตอบแทน หรือคุณภาพของ
บริการโทรคมนาคมสาธารณะทีเ่ หมือนกัน และ

(บี)

การจั ด ให้ มี ก ารต่ อ ประสานทางเทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคม

ข้อ 8: การขายต่อบริการ
ภาคีแต่ละฝ่ายอาจกาหนด โดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของตน ว่าบริการโทรคมนาคม
สาธารณะประเภทใดต้องจัดให้มีการขายต่อบริการโดยผู้ให้บริการรายใหญ่ โดยอยู่บนพื้นฐานความ
จาเป็นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ใช้บริการปลายทาง หากภาคีใดได้
กาหนดว่าบริการประเภทใดต้องจัดให้มีการขายต่อบริก ารโดยผู้ให้บริการรายใหญ่แล้ว ภาคีนั้นต้อง
ประกั น ว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใหญ่ ใ นอาณาเขตของตน จะไม่ ก าหนดเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ จ ากั ด อั น ไม่
สมเหตุสมผลหรือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อการขายต่อบริการนั้น
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ข้อ 9: การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม5
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและผู้ให้บริการโทรคมนาคม
สาธารณะ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะในอาณาเขตของตน จัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้ บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคี
อีกฝ่ายหนึ่ง

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะในอาณาเขตของตน จะไม่ใช้ห รือให้ข้อมูล ที่มีความอ่อนไหวทาง
การค้าหรือเป็นข้อมูลลับที่ เกี่ยวข้องหรือเป็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้จากการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อการให้บริการดังกล่าว

พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายใหญ่
3.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตน จัดให้มีการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมสาธารณะและผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ณ จุด
เชื่อมต่อใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิ คในโครงข่ายของผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่งการให้
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้องดาเนินการโดย
(เอ)

อยู่ภายใต้ข้อกาหนด เงื่อนไข (รวมถึงมาตรฐานและข้อกาหนดทางเทคนิค) และ
อัตราค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบัติ5

(บี)

มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ตนให้บริการ
หรือที่ให้แก่ผู้ให้บริการที่มิใช่บริษัทในเครือ หรือที่ให้แก่บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ
อื่นของตนในบริการทีเ่ หมือนกัน

(ซี)

ภายในเวลาอั น สมควร และบนข้ อก าหนดและเงื่ อ นไข (รวมถึ ง มาตรฐานและ
ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ) และอั ต ราค่ า ตอบแทนที่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ โ ปร่ ง ใส
สมเหตุสมผล และคานึงถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และให้บริการโครงข่าย

5

เพื่ อ ความชั ด เจนยิ่ งขึ้ น ค าว่ า “การเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคม” ในภาคผนวกนี้ ไม่ ร วมถึ งการเข้ า ถึ ง
ส่วนประกอบโครงข่ายสายแบบแยกส่วน
5

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอาจเป็นการเจรจาทางธุรกิจระหว่าง
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ
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สายแบบแยกส่วนอย่างเพียงพอ เพื่อที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ ง ไม่จาเป็นต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายสาหรับส่วนประกอบหรือสิ่งอานวยความสะดวกทางโครงข่ายซึ่งไม่จาเป็น
สาหรับการให้บริการ และ
(ดี)

4.

เมื่อมีการร้องขอให้จัดจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเพิ่มเติม จากจุดเชื่อมต่อที่ มีการเสนอ
ให้ แก่ผู้ให้ บ ริ การโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและผู้ ให้ บริการโทรคมนาคม
สาธารณะส่ ว นใหญ่ โดยขึ้ นอยู่ กั บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ส ะท้อ นต้ นทุ น ในการก่ อ สร้า งสิ่ ง
อานวยความสะดวกเพิ่มเติมเท่าที่จาเป็น

ภาคีแต่ละฝ่ ายต้องประกันว่า ผู้ให้ บริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตน เปิดโอกาสให้ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง สามารถเชื่อมต่อสิ่งอานวยความสะดวก
และอุปกรณ์ของตนเข้ากับสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการรายใหญ่ ได้
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
(เอ)

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนาคมของภาคี หรื อ ข้ อ เสนอการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมอื่นใด ซึ่งประกอบด้วย อัตราค่าตอบแทน ข้อกาหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้
ให้บริการรายใหญ่เสนอให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะเป็นการทั่วไป

(บี)

ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มี ผลใช้บังคับ
อยู่ หรือ

(ซี)

สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับใหม่ที่จัดทาขึ้นจากการเจรจาเชิง
พาณิชย์

5.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่ากระบวนการสาหรับการเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้ให้บริการรายใหญ่ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

6.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ ให้บริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตนจัดให้ข้อตกลงการ
เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมของตน หรือข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ตน หรือข้อเสนอ การเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยโทรคมนาคมอื่ น ใดของตน มี ก ารเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะ

ข้อ 10: การให้บริการและการกาหนดราคาสาหรับการให้บริการวงจรเช่า
ภาคี แต่ล ะฝ่ ายต้องประกันว่าผู้ ให้บ ริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตน ให้บริการวงจรเช่าซึ่งเป็น
บริ ก ารโทรคมนาคมสาธารณะ แก่ผู้ ให้ บ ริก ารโครงข่า ยโทรคมนาคมสาธารณะหรื อผู้ ใ ห้ บริ การ
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โทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในเวลาอันสมควร และบนข้อกาหนดและเงื่อนไข
และอัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ และโปร่งใส
ข้อ 11: การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ ในอาณาเขต/พื้นที่ของตน ซึ่งควบคุมสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็น อนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้
ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชิงกายภาพ
ของผู้ให้บริการเหล่านั้น ซึ่งจาเป็นต่อการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในเวลาอันสมควร
และบน ข้อกาหนดและเงื่อนไข (โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการมีพื้นที่ว่าง)
และอัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ และโปร่งใส

2.

ในกรณีที่การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เชิงกายภาพไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยเหตุผล
ทางเทคนิ ค หรื อ ข้ อ จ ากั ด ด้ า นพื้ น ที่ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งพยายามที่ จ ะประกั น ว่ า ผู้ ใ ห้
บริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตนได้จัดเตรียมทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหา ในเวลาอัน
สมควร บนข้อกาหนดและเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ
และโปร่งใส

3.

ภาคีอาจกาหนด ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน ว่าอาคารสถานที่ใดที่เป็นกรรมสิทธิ์
หรื อ ครอบครองโดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใหญ่ ใ นอาณาเขตของตน ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ
ของวรรค 1 และ 2 ทั้งนี้ ให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพการแข่งขันในตลาดที่การให้
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์มีความจาเป็น และอาคารสถานที่นั้นสามารถถูกสร้างทดแทนใน
เชิงเศรษฐศาสตร์หรือเชิงเทคนิคได้ หรือไม่ เพื่อให้สามารถให้บริการที่แข่งขันได้

ข้อ 12: หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าหน่วยงานกากับดูแ ลกิจการโทรคมนาคมของตนเป็นอิสระจาก
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมสาธารณะ และต้ อ งไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม
สาธารณะใด ๆ

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าคาวินิจฉัยและกระบวนการด้านการกากับดูแลโดยหน่วยงาน
กากับ ดูแลกิจ การโทรคมนาคมของตน ปราศจากความล าเอียงต่อ ผู้ มีส่ ว นร่ว มในตลาด
ทั้งหมด

ข้อ 13: บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
ภาคีแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะกาหนดประเภทของการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงซึ่งตน
ประสงค์ที่จะดาเนินการ ทั้งนี้ บริการเช่นว่านั้นต้องไม่ถือเป็นการกีดกันการแข่งขัน โดยเนื้อหานั้นเอง
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บนเงื่อนไขที่มีการบริหารจัดการในลักษณะที่โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลางทางการแข่งขัน และ
ไม่เป็นภาระเกินความจาเป็นต่อการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงตามทีก่ าหนดโดยภาคี
ข้อ 14: การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
1.

ในกรณีที่ใบอนุญาตจาเป็นสาหรับการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือการ
ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้
(เอ)

หลักเกณฑ์และวิธีการทั้งหมดที่ใช้ในการอนุญาต6

(บี)

ระยะเวลาตามปกติที่ใช้ในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต

(ซี)

ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปของใบอนุญาต

2.

ภาคีต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึงผลของการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต โดยไม่
ชักช้าหลังจากสิ้นสุดการพิจารณาแล้ว

3.

ภาคีต้องประกันว่า เมื่อมีการร้องขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะได้รับการแจ้ง
ให้ทราบ ถึงเหตุผลของ
(เอ)

การปฏิเสธการออกใบอนุญาต

(บี)

การกาหนดเงื่อนไขเฉพาะของผู้ให้บริการในใบอนุญาต

(ซี)

การปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาต หรือ

(ดี)

การเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ 15: การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
1.

6

ภาคีแต่ ล ะฝ่ า ยต้อ งจั ดการกระบวนการของตนในการจั ดสรรและการใช้ท รัพยากรด้า น
โทรคมนาคมที่ มี อ ยู่ จ ากั ด ซึ่ ง รวมถึ ง คลื่ น ความถี่ และเลขหมายโทรคมนาคม อย่ า งมี
หลักเกณฑ์ ภายในเวลาอันสมควร โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น อนุวรรคนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการขอรับหรือได้มาซึ่งใบอนุญาต
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คลื่นความถี่
2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องเปิดเผยสถานะปัจจุบันของคลื่นความถี่ตามตารางกาหนดคลื่นความถี่
ทั้งนี้ ไม่จาเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้สาหรับกิจการของ
รัฐ

3.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตรการของภาคีในการกาหนดและการจัดสรรคลื่นความถี่ รวมถึง
การบริหารจัดการคลื่นความถี่ไม่ถือเป็นมาตรการ ที่โดยเนื้อหานั้นเอง ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ
8.5 (การเข้าสู่ ตลาด) ด้ว ยเหตุนี้ ภาคีแต่ล ะฝ่ ายจึง คงไว้ซึ่งสิ ทธิที่จะกาหนดและดาเนิ น
นโยบายการบริ ห ารจั ด การคลื่ น ความถี่ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ มี การจ ากั ด จานวนผู้ ใ ห้ บริ ก าร
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ บนเงื่อนไขว่า ภาคี
กระทาการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติ อื่น ๆ ภายใต้บทนี้ สิทธิเช่นว่านั้นรวมถึง
ความสามารถในการกาหนดย่านความถี่ โดยคานึงถึงความต้องการใช้ในปัจจุบันและอนาคต
และจานวนคลื่นความถีท่ ี่มีอยู่

4.

ในการกาหนดคลื่นความถี่สาหรับบริการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
พยายามดาเนินขั้นตอนที่เปิดกว้างและโปร่งใส โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการ
ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งพยายามจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ส าหรั บ บริ ก าร
โทรคมนาคมภาคพื้นดินเชิงพาณิชย์โดยวิธีการที่เน้นกลไกตลาดหากมีความเหมาะสม ในการนี้
ภาคีแต่ละฝ่ายอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น
การประมูล การกาหนดราคาด้วยแรงจูงใจเชิงนโยบาย หรือการใช้คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มี
การใช้งานเป็นการทั่วไป หากมีความเหมาะสม

เลขหมายโทรคมนาคม
5.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะของภาคี อีกฝ่ ายหนึ่ง ที่จัดตั้งในอาณาเขตของภาคี แรกนั้น ได้รับ
การปฏิบัติในการเข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 16: ความโปร่งใส
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามที่จะประกันว่าเมื่อหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ของตน เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบ หน่วยงานดังกล่าวจะต้อง
ให้ โ อกาสแก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคมสาธารณะหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารโทรคมนาคม
สาธารณะที่เกี่ยวข้องของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการในอาณาเขตของตน ได้แสดง
ความคิดเห็น
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2.

ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขที่มีผลต่อการเข้าถึงและ
การใช้โ ครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรื อบริการโทรคมนาคมสาธารณะ จัดให้ มีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมถึง
(เอ)

อัตราค่าตอบแทน และข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการบริการ

(บี)

ข้อกาหนดทางเทคนิคเพื่อการต่อประสานเข้ากับโครงข่ายและบริการดังกล่าว

(ซี)

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเตรียมการและการกาหนดมาตรฐานที่
มีผลต่อการเข้าถึงและการใช้โครงข่ายดังกล่าว

(ดี)

เงื่อนไขการติดตัง้ เครื่องปลายทางหรืออุปกรณ์อื่น และ

(อี)

ข้อกาหนดสาหรับการแจ้งหรือการอนุญาต หากมี

ข้อ 17: ความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ
ภาคีทั้งหลายตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงกันในระดับโลกและการ
ทางานร่วมกันได้ของอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม และรับรองว่าจะส่งเสริม
มาตรฐานเช่นว่านั้น ผ่านการทางานของหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ข้อ 18: ระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ
หากภาคี อ นุ ญ าตให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคมสาธารณะหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม
สาธารณะภายในอาณาเขตของตนประกอบกิจการระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ ในลักษณะที่
เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือบริการโทรคมนาคมสาธารณะ ภาคีนั้นจะต้องประกันว่าผู้ให้
บริ การ ดั งกล่ าวปฏิบั ติต่อผู้ ให้ บริ การโครงข่ ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ ให้ บริการโทรคมนาคม
สาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างสมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องการเข้าถึงระบบเคเบิ้ลใต้
น้าระหว่างประเทศ7,8,9
7

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจกาหนดจุดที่จัดไว้ให้มีการเข้าถึงระบบเคเบิ้ลใต้น้าระหว่างประเทศได้

8

เพื่อความชัดเจนยิ้งขึ้น ข้อนี้ไม่ห้ามภาคีในการกาหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกาหนดเรื่องการ
อนุญาต) ตราบเท่าที่มาตรการดังกล่าวไม่ถูกนามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงพันธกรณีของภาคีภายใต้ข้อ
ข้อนี้
9

สาหรับเวียดนาม
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ข้อ 19: การแยกส่วนของส่วนประกอบโครงข่าย
ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะประกันว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ภายในอาณาเขตของตนจัดให้มีการ
เข้าถึงส่วนประกอบโครงข่ายสายแบบแยกส่วน บนข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ไม่เลือก
ปฏิบัติ และโปร่ งใส ส าหรับการให้ บ ริการโทรคมนาคมสาธารณะ ภาคีอาจกาหนดส่ วนประกอบ
โครงข่ายสายที่ต้องจัดให้มีไว้ให้บริการภายในอาณาเขตของตน รวมทั้งผู้ให้บริการที่สามารถเข้าถึง
ส่วนประกอบดังกล่าวได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของตน10
ข้อ 20: การเข้าถึงเสา สาย และท่อ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะประกันว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ภายในอาณาเขตของตนจัดให้
มีการเข้าถึง เสา สาย ท่อ หรือโครงสร้างอื่น ใดตามที่ภาคีกาหนด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห รือ
ครอบครองโดยผู้ ให้บริการรายใหญ่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่าย
หนึ่งภายในอาณาเขตของ ภาคีในเวลาอันสมควร และบนข้อกาหนดและเงื่อนไข และอัตรา
ค่าตอบแทนที่ สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติและโปร่งใส โดยขึ้นอยู่ กับความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค

2.

ภาคีอาจกาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบของตนได้ว่า เสา สาย ท่อ หรือโครงสร้างอื่น
ใดที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ ในอาณาเขตของตน ต้องจัดให้มีการเข้าถึง ตามวรรค 1 ในการ
กาหนดเช่นว่านั้น ภาคีจะต้องคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อการแข่งขันหากไม่มี
การเข้ า ถึ ง ดั ง กล่ า ว หรื อ โครงสร้ า งนั้ น สามารถทดแทนได้ โ ดยมี ค วามเป็ น ไปได้ ท าง

10

(หนึ่ง)

ข้อนี้ใช้บังคับกับสถานีเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศในอาณาเขตของตนเท่านั้น

(สอง)

ข้อนี้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมหรือประกอบกิจการระบบเคเบิล
ใต้น้าระหว่างประเทศ รวมถึงสถานีเคเบิลใต้น้าในอาณาเขตของตนเท่านั้น

(สาม)

การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สาหรับสถานีเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือ
ครอบครองหรือประกอบกิจการโดยผู้ให้บริการรายใหญ่ในอาณาเขตของตน จะไม่รวมถึงการ
ให้เช่าพื้นทีเ่ พือ่ ติดตั้งอุปกรณ์เชิงกายภาพ

(สี่)

ข้อนี้ไม่เป็นการห้ามเวียดนามในการกาหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อกาหนดเรื่องการอนุญาตตราบเท่าที่มาตรการดังกล่าวไม่ถูกนามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
กีดกันการเข้าถึงระบบเคเบิ้ลใต้น้าระหว่างประเทศ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับข้อ 3 (แนวทางการกากับดูแล) ภาคีอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการ
เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อนี้ได้
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เศรษฐศาสตร์หรือทางเทคนิคหรือไม่ เพื่อให้ สามารถให้ บริการที่แข่งขัน ได้ หรือเพื่อปัจจัย
ด้านประโยชน์สาธารณะที่เฉพาะเจาะจงอื่น ๆ
ข้อ 21: ความยืดหยุ่นในทางเลือกด้านเทคโนโลยี
1.

ภาคีต้องไม่กีดกันผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม
สาธารณะจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสาหรับการให้บริการของตน

2.

แม้จะมีวรรค 1 กาหนดไว้ ภาคีอาจดาเนินมาตรการที่เป็นการจากัดเทคโนโลยี ที่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะประสงค์จะใช้สาหรับ
การให้ บ ริ ก ารได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่ ามาตรการดัง กล่ าวมีขึ้นเพื่อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายด้า น
นโยบายสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ไ ม่เป็นการจัด เตรียม นามาใช้ หรือ
ดาเนินการในลักษณะที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จาเป็น

ข้อ 22: บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ
1.

ภาคีต้องพยายามที่จะร่วมมือเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลใน
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางการค้าระหว่างกลุ่มภาคี รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการของผู้บริโภค

2.

ภาคีอาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการแข่งขันในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้าม
แดนระหว่างประเทศ เช่น

3.

(เอ)

ประกันว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการค้าปลีกได้โดยง่าย

(บี)

ลดอุปสรรคในการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยเมื่อผู้บริโภคของภาคี
หนึ่ ง เดิ น ทางไปยั ง อาณาเขตของอี ก ภาคี ห นึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคสามารถใช้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมโดยใช้อุปกรณ์ที่ผู้บริโภคนั้นเป็นผู้เลือก

ภาคีตระหนั กว่า กรณีที่ ภ าคีมีอานาจในการดาเนินการ ภาคีอาจเลื อกที่จะส่ งเสริมการ
แข่งขันในเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ ทั้งด้วยวิธีการเข้า
ร่วมทาข้อตกลงทางการค้า หรือด้วยการใช้บังคับหรือการคงไว้ซึ่งมาตรการที่มีผลต่ออัตรา
ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในระดับค้าส่ง หรือ ค้าปลีก เพื่อเป็นการประกันว่าอัตรา
ค่าบริการนั้นมีความสมเหตุสมผล หากภาคีพิจารณาว่ามีความเหมาะสม ภาคีอาจมีความ
ร่วมมือในการใช้กลไกร่วมกับภาคีอื่น เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้มาตรการดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการเข้าร่วมทาข้อตกลงกับภาคีดังกล่าวเหล่านั้น
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4.

หากภาคี (ต่อจากนี้ใช้คาว่า “ภาคีที่หนึ่ง” ในวรรคนี้) เลือกที่จะกากับดูแลอัตราค่าบริการ
หรือเงื่อนไขสาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งในระดับค้าส่ง หรือ
ค้าปลีก ภาคีนั้นต้องประกันว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะของประเทศ ภาคีอีกฝ่าย
หนึ่ง (ต่อจากนี้ใช้คาว่า “ภาคีที่สอง” ในวรรคนี้) สามารถเข้าถึงอัตราค่าบริการ หรือเงื่อนไข
ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งในระดับค้าส่ง หรือค้าปลีกตามที่ได้มี
การกากับดูแล สาหรับให้ลูกค้าของตนที่เดินทางไปยัง อาณาเขตของภาคีที่หนึ่ง ในกรณีที่
ภาคีที่สองได้เข้าร่วมทาข้อตกลงกับ ภาคีที่หนึ่งเพื่อกากับดูแลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้ามแดนระหว่างประเทศของทั้งสองภาคีในลักษณะต่างตอบแทน ในเรื่องอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งในระดับค้าส่ง หรือค้า
ปลีก11 ภาคีที่หนึ่งอาจกาหนดให้ผู้ให้บริการของภาคีที่สองจะต้องมีการเจรจาทางการค้า
เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงที่มีรายละเอียดข้อกาหนดในการเข้าถึงอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขดังกล่าวด้วย

5.

ภาคีที่ได้ประกันการเข้าถึงอัตราค่าบริการหรือเงื่อนไขในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดน
ระหว่างประเทศทั้งในระดับค้าส่ง หรือค้าปลีกตามที่ได้มีการกากับดูแล ตามวรรค 4 ถือว่า
ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ 8.6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง) ข้อ 4 (การ
เข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม) และข้อ 7 (การปฏิบัติของผู้ให้บริการรายใหญ่) ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ

6.

ไม่มีความใดในข้อนี้ กาหนดให้ ภาคี ต้องกากับดูแลอัตราค่าบริการหรือเงื่อนไขในบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ
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เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
(เอ)

ห้ามภาคีอ้างพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ภาคีที่หนึ่งพึงปฏิบัติภายใต้หลักการประติบัติเยี่ยงชาติ ที่
ได้ รับ การอนุเ คราะห์ยิ่ ง หรื อภายใต้ หลั กการไม่ เลื อกปฏิ บัติ ที่เ กี่ย วกั บข้ อบทโทรคมนาคม
โดยเฉพาะ ไม่ว่าภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศฉบับใดในการแสวงหาหรือได้มา
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารของตนสามารถ เข้ า ถึ ง อั ต ราค่ า บริ ก ารหรื อ เงื่ อ นไขการบริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งในระดับค้าส่ง หรือในระดับค้าปลีกตามที่ได้มีการ
กากับดูแลซึ่งมีการให้ตามข้อนี้

(บี)

ผู้ให้บริการของภาคีที่สองจะสามารถเข้าถึงอัตราค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ได้มีการกากับดูแล
โดยภาคีที่หนึ่งได้เฉพาะในกรณีที่อัตราค่าบริการและเงื่อนไขมีการกากับดูแลในลักษณะต่าง
ตอบแทนภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าวและมีความสมเหตุสมผลในเชิงเปรียบเทียบ ในกรณีที่ไม่
สามารถตกลงกันได้ หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของภาคีที่หนึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่า
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขมีความสมเหตุสมผลในเชิงเปรียบเทียบหรือไม่ เพื่อความมุ่งประสงค์
ของเชิงอรรถนี้ “อัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผลเชิงเปรียบเทียบ” หมายถึง
อัตราค่ าบริการหรือเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกันระหว่างผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ไม่
สามารถตกลงกันได้ หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของภาคีที่หนึ่งจะเป็นผู้ตัดสิน
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ข้อ 23: การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนดที่จะร้องขอต่อ
หน่ ว ยงานก ากับ ดู แลกิจ การโทรคมนาคมหรือ หน่ว ยงานระงับข้ อพิพาทของตน เพื่อให้
ดาเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ภายใต้ภาคผนวกนี้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้องประกันว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมสาธารณะใด ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากคาตัดสินหรือคาวินิจฉัยอันเป็นที่สุด
ของหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของตน มีสิทธิร้องขอให้ทบทวนคา
ตัดสินหรือคาวินิจฉัยดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

3.

ห้ามมิให้ภาคีถือว่าการยื่นคาขอให้มีการทบทวนเช่นว่านั้นเป็นเหตุ แห่งการไม่ปฏิบัติตามคา
ตัดสินหรือคาวินิจฉัยของหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของตน เว้นแต่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของตนได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ภาคผนวก 8 ซี
บริการวิชาชีพ
1.

ภาคีแต่ ล ะฝ่ ายจะต้องหารื อกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งในอาณาเขตของตน เพื่อ พยายาม
ระบุบริการวิชาชีพที่ภาคีสองประเทศหรือมากกว่ามีความสนใจร่วมกัน ในการจัดตั้งเวที
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ย วกั บการยอมรั บ ด้า นคุณ สมบัติ วิ ช าชี พ การออก
ใบอนุญาต หรือการจดทะเบียน

2.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตนจั ด ตั้ ง เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคี อีกฝ่ายหรือกลุ่มภาคีอื่น โดยมุ่งที่จะยอมรับ
ด้านคุณสมบัติวิชาชีพ และอานวยความสะดวกในวิธีดาเนินการด้านการออกใบอนุญาตหรือ
การจดทะเบียน

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนเจรจากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ของภาคี อี ก ฝ่ า ยหรื อ ภาคี อื่ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงรู ป แบบใดส าหรั บ การยอมรั บ ร่ ว มด้ า น
คุณสมบั ติวิช าชี พ การออกใบอนุ ญาต หรือ การจดทะเบีย น ในสาขาบริ การวิช าชี พที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนคานึงถึงความตกลงที่เกี่ยวข้อง
กับบริการวิชาชีพ ในการพัฒนาความตกลงด้านการยอมรับด้านคุณสมบัติวิชาชีพ การออก
ใบอนุญาต และการจดทะเบียน

5.

ภาคี อ าจพิ จ ารณา หากเป็ น ไปได้ โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของใบอนุ ญ าตของประเทศของผู้
ให้ บ ริ ก ารต่ า งชาติ หรื อ การเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ โดยไม่
จาเป็นต้องมีการสอบข้อเขียนเพิ่มเติม
(เอ)

เริ่ ม ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบการออกใบอนุ ญ าตหรื อ การจดทะเบี ย นเป็ น
การชั่วคราวหรือเป็นโครงการเฉพาะ หรือ

(บี)

การออกใบอนุญาต หรือการจดทะเบียนดังกล่าว หากเหมาะสม

ระบบการอนุญาตที่เป็นการชั่วคราว หรือที่จากัดเฉพาะดังกล่าวนั้น ไม่ควรดาเนินการเพื่อ
กีดกันผู้ให้บริการต่างชาติจากการได้รับใบอนุญาตท้องถิ่น หากผู้ให้บริการนั้นมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อกาหนดการออกใบอนุญาตท้องถิ่นที่สามารถใช้ได้
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6.

เพื่ออานวยความสะดวกแก่กิจกรรมที่กล่าวถึงในวรรค 1 ถึง 3 ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตนด าเนิ น งานไปสู่ ก ารพั ฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ที่
สามารถยอมรับร่วมกันและหลักเกณฑ์ในสาขาที่ยอมรับร่วมกัน ซึง่ อาจรวมถึง
(เอ)

การศึกษา

(บี)

การสอบ

(ซี)

ประสบการณ์

(ดี)

จรรยาบรรณและจริยธรรม

(อี)

การพัฒนาวิชาชีพและการรับรองใหม่

(เอฟ) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
(จี)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

(เอช) การคุ้มครองผู้บริโภค
7.

เมื่อภาคีอีกฝ่ายหนึ่งร้องขอ ภาคีที่ถูกร้องขอ เมื่อสามารถปฏิบัติได้ จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์สาหรับการออกใบอนุญาตและการรับรองผู้ให้บริการวิชาชีพ หรือ
มิ ฉ ะนั้ น ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ หมาะสมในการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์เหล่านี้

8.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนอ้างอิงถึงกรอบงานระหว่าง
ประเทศ เมื่อสามารถนามาปรับใช้ได้ ในการพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ ร่วมกันสาหรับ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

9.

กลุ่มภาคีอาจทบทวนการดาเนินการของภาคผนวกนี้ เป็นระยะ ๆ ผ่านทางคณะกรรมการ
ด้านบริการและการลงทุน
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บทที่ 9
การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา
ข้อ 9.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

พิธีการเข้าเมือง หมายถึง การตรวจลงตรา ใบอนุญาต ใบผ่านหรือเอกสารอื่น ๆ
หรือการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าเมืองชั่วคราว

(บี)

บุคคลธรรมดาของภาคีฝ่ายหนึ่ง หมายถึง บุคคลธรรมดาของภาคีตามที่ได้นิยามไว้
ในอนุวรรค (ไอ) ของข้อ 8.1 (คานิยาม) และ

(ซี)

การเข้าเมืองเป็นการชั่วคราว หมายถึง การเข้าเมืองของบุคคลธรรมดาของภาคีซึ่ง
อยู่ภายใต้บังคับของบทนี้ โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้งถิ่นที่อยู่ถาวร

ข้อ 9.2: ขอบเขต
1.

ตามที่ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของภาคีแต่ละฝ่ายในภาคผนวก 4 (ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา) บทนี้ใช้กับมาตรการของภาคีฝ่ายหนึ่งที่
มี ผ ลต่ อ การเข้ า เมื อ งชั่ ว คราวของบุ ค คลธรรมดาของอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ในอาณาเขตภาคี นั้ น
ซึ่งบุคคลธรรมดาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การให้บริการ หรือการประกอบการ
ลงทุนบุคคลธรรมดาเหล่านั้นครอบคลุมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
(เอ)

นักธุรกิจ

(บี)

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท หรือ

(ซี)

ประเภทอื่น ๆ ตามที่อาจระบุไ ว้ในตาราข้อผู ก พันเฉพาะของภาคีแต่ล ะฝ่ ายใน
ภาคผนวก 4 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา)

2.

บทนี้จะไม่ใช้บังคับกับมาตรการที่มีผลต่อบุคคลธรรมดาซึ่งพยายามเข้าสู่ตลาดการจ้างงาน
ของภาคีและจะไม่ใช้ บังคับกับมาตรการที่เกี่ ยวกับสัญชาติ พลเมือง ถิ่นที่อยู่ หรือการจ้าง
งานแบบถาวร

3.

ไม่ มี ค วามใดในความตกลงนี้ จ ะขั ด ขวางภาคี จ ากการใช้ ม าตรการในการควบคุ ม ดู แ ล
การเข้าเมืองของบุคคลธรรมดาของภาคีอีกฝ่ายเพื่อเข้าไป หรือการพานักชั่วคราวของบุคคล
9-1

เหล่านั้น ในอาณาเขตภาคีนั้น ซึ่งมาตรการเหล่านั้นรวมถึงมาตรการที่จาเป็นต่อการปกป้อง
ความมั่นคงของพรมแดนของตนและเพื่อประกันการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาข้ามพรมแดน
ของตนอย่างเป็นระเบียบ โดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการเหล่านั้น ต้องไม่นามาใช้ในทางที่จะลบ
ล้างหรือทาให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับภาคีใด ๆ ภายใต้บทนี้เสื่อมลง
4.

เพียงข้อเท็จจริงทีว่ ่าภาคีกาหนดให้บุคคลธรรมดาของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งต้องผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง ไม่ถือเป็นการลบล้างหรือทาให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับภาคีใด ๆ ภายใต้บทนี้
เสื่อมลง

ข้อ 9.3: คู่สมรสและผู้ติดตาม
ภาคีแต่ละฝ่ายอาจจัดทาข้อผูกพันสาหรับคู่สมรส หรือผู้ติดตามในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตน
ในภาคผนวก 4 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา)
ข้อ 9.4: การอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว
1.

ตามตารางข้อ ผู ก พัน เฉพาะของภาคี นั้ น ในภาคผนวก 4 (ตารางข้ อผู ก พัน เฉพาะในการ
เคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา) ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องอนุญาตการเข้าเมืองชั่วคราว
หรือการขยายระยะเวลาการพานักอยู่เป็นการชั่วคราวแก่บุคคลธรรมดาของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่กาหนดไว้ในบทนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลธรรมดาเหล่านั้นจะต้อง
(เอ)

ปฏิบัติตามวิธีการยื่นคาขอที่กาหนดไว้สาหรับพิธีการเข้าเมือง และ

(บี)

มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสาหรับการเข้าเมือง
ชั่วคราว หรือการขยายระยะเวลาพานักอยู่เป็นการชั่วคราวในภาคีผู้ให้อนุญาต

2.

ค่ า ธรรมเนี ย มใดที่ ก าหนดโดยภาคี ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการพิ ธี ก ารเข้ า เมื อ งจะต้ อ ง
สมเหตุส มผล โดยเป็ น ไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของตน โดยมาตรการเหล่ านั้นเอง
จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคอย่างไม่เป็นธรรมต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของภาคีอื่น
ภายใต้บทนี้

3.

ภาคีอาจปฏิเสธการเข้าเมืองชั่วคราวหรือการขยายระยะเวลาพานัก อยู่เป็นการชั่วคราวแก่
บุคคลธรรมดาใดของภาคีฝ่ายอื่นผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามอนุวรรค 1 (เอ) หรือ (บี)

4.

เพียงข้อเท็จจริงที่ว่าภาคีฝ่ายหนึ่งให้การเข้าเมืองชั่วคราวแก่บุคคลธรรมดาของภาคีอื่นตาม
บทนี้ จ ะต้ อ งไม่ถู ก ตี ค วามเพื่ อให้ ก ารยกเว้น บุ ค คลธรรมดานั้ น จากการมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ข้อกาหนดการขอรับใบอนุญาตหรือข้อกาหนดอื่นที่บังคับใช้ได้ใด รวมถึงจรรยาบรรณภาค
บังคับใด เพื่อที่จะฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ หรือมิฉะนั้น เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ
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ข้อ 9.5: ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาหรับการการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องระบุในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 4 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะใน
การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา) ซึ่งข้อผูกพันของตนสาหรับการเข้าเมืองชั่วคราวและการ
พานั กชั่ว คราวในอาณาเขตของตนของบุคคลธรรมดาของภาคีอื่นที่อยู่ภ ายใต้บังคับของข้อ 9.2
(ขอบเขต) ตารางข้อผูกพันเฉพาะเหล่านี้จะต้องระบุเงื่อนไขและข้อจากัดที่กากับข้อผูกพันเหล่านั้น
รวมถึงระยะเวลาการพานักอยู่สาหรับบุคคลธรรมดาแต่ละประเภทซึ่งรวมอยู่ ในตารางข้อผูกพัน
เฉพาะนั้น1
ข้อ 9.6: กระบวนการเกี่ยวกับคาขอ
1.

เมื่ อ การยื่ น ค าขอส าหรั บ พิ ธี ก ารเข้ า เมื อ งถู ก ก าหนดโดยภาคี ภาคี นั้ น จะต้ อ งด าเนิ น
กระบวนการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับคาขอสาหรับพิธี
การเข้าเมือง หรือการขยายระยะเวลาพานักที่ได้รับ จากบุคคลธรรมดาของภาคีอื่ นซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของข้อ 9.2 (ขอบเขต)

2.

เมื่อได้รับคาร้องขอและภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากได้รับคาขอสาหรับพิธีการเข้า
เมืองที่ครบถ้วนสมบู รณ์ จ ากบุคคลธรรมดาของภาคีอื่น ซึ่งอยู่ ภายใต้บังคับของข้อ 9.2
(ขอบเขต) ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึง
(เอ)

การได้รับคาขอ และ

(บี)

คาตัดสินเกี่ยวกับคาขอ รวมถึงระยะเวลาการพานัก อยู่และเงื่อนไขอื่น หากคาขอ
ได้รับการอนุมัติ

3.

เมื่อได้รับคาร้องขอและภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากได้รับคาขอสาหรับพิธีการเข้า
เมืองที่ ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ จ ากบุ ค คลธรรมดาของภาคี อื่ น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของข้ อ 9.2
(ขอบเขต) ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงสถานะของคาขอ

4.

เท่าที่กฎหมายและข้อบังคับของตนอนุญาตให้ทาได้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามยอมรับการ
ยื่ น คาขอส าหรั บ พิธีการเข้าเมืองในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ภ ายใต้เงื่อนไขที่เทียบเท่ากัน
เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงกับการยื่นเอกสารกระดาษ

1

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ เงื่อนไขและข้อจากัด ต่าง ๆ ให้รวมถึงเงื่อนไขการทดสอบความจาเป็นทาง
เศรษฐกิจใด ซึ่งภาคีมิอาจกาหนดขึ้นได้ หากไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะของตนในภาคผนวก 4 (ตารางข้อ
ผูกพันเฉพาะในการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา)
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5.

หากเหมาะสม ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องยอมรับสาเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง
แท้จริงตามกฎหมายและข้อบังคับของตน เพื่อทดแทนเอกสารต้นฉบับในขอบเขตที่กฎหมาย
และข้อบังคับของตนให้อนุญาตไว้

ข้อ 9.7: ความโปร่งใส
1.

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
(เอ)

เผยแพร่ หรือมิ ฉะนั้นจัดให้มีไว้แก่สาธารณะ ซึ่งข้อมูล เชิงอธิบายของพิธีการเข้า
เมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึง่ เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อการดาเนินการของบทนี้

(บี)

เผยแพร่ หรือมิฉะนั้นจัดให้มีไว้แก่สาธารณะในอาณาเขตของตนและมีไว้ให้แก่ภาคี
ฝ่ายอื่น ซึ่งข้อกาหนดสาหรับการเข้าเมืองชั่วคราวภายใต้บทนี้ รวมถึงข้อมูลเชิง
อธิบายและแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทาให้บุคคลธรรมดาของ
ภาคีอื่นได้รับทราบถึงข้อกาหนดเหล่านั้น

(ซี)

ทาให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือมิฉะนั้นมีไว้ให้ตามอนุวรรค (บี) จะ
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขมาตรการการเข้าเมืองใดที่มีผลต่อการเข้าเมืองชั่วคราวของบุคคลธรรมดา
ของภาคีฝ่ายอื่น และ

(ดี)

ดารงไว้ซึ่งกลไกในการตอบสนองต่อข้อซักถามจากผู้สนใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของตนที่มีผลต่อการเข้าเมืองชั่วคราวและการพานักอยู่ชั่วคราว
ของบุคคลธรรมดา

ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามเผยแพร่ข้อมูล ตามที่อ้งถึงในวรรค 1 เป็นภาษาอังกฤษเท่าที่จะ
สามารถปฏิบัติได้

ข้อ 9.8: ความร่วมมือ
กลุ่มภาคีอาจหารือประเด็นความร่วมมือที่ตกลงร่วมกันเพื่อที่จะอานวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับ
การเข้าเมืองชั่ว คราวและการพานั กชั่ว คราวของบุคคลธรรมดาของภาคีฝ่ ายอื่น ซึ่งจะพิจารณา
ประเด็นที่เสนอโดยกลุ่มภาคีในช่วงการเจรจาหรือประเด็นอื่น ๆ ตามที่อาจระบุโดยกลุ่มภาคี
ข้อ 9.9: การระงับข้อพิพาท
1.

ภาคี จ ะพยายามระงั บ ความแตกต่ า งใดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การของบทนี้ ผ่ า นการ
ปรึกษาหารือ
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2.

3.

ไม่มี ภาคีใดสามารถร้ องขอให้มี การระงับข้อพิพาทภายใต้ บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท)
ที่เกี่ยวกับการปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราว เว้นแต่
(เอ)

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนการปฏิบัติ และ

(บี)

บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบได้ใช้วิธี การเยียวยาทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่อง
เฉพาะที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 2 (บี) การเยียวยาทางปกครองจะถูกตีความว่าได้นามาใช้
ทั้งหมดแล้ว หากภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ออกคาตัดสินสุดท้ายในเรื่องนั้น ภายในระยะเวลาที่
สมเหตุสมผลหลังจากวันที่เริ่มดาเนินกระบวนการเยียวยา รวมถึงการดาเนินการใดสาหรับ
การทบทวนหรือการอุทธรณ์ และความล้มเหลวในการออกคาตัดสินนั้นมิได้มีเหตุมาจาก
ความล่าช้าโดยบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 10
การลงทุน
ข้อ 10.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

การลงทุนที่ครอบคลุม หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคี การลงทุนในอาณาเขตของ
ตน โดยผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุายหนึ่ง ที่มีอยู่ ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
หรือที่มีการจัดตั้ง ได้มา หรือขยายในภายหลัง และเมื่อสามารถใช้ได้ ที่ได้รับการ
ยอมรับ1, 2 ให้เข้ามาโดยภาคีที่เป็นผู้รับการลงทุน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และนโยบาย3ของตน

(บี)

สกุลเงิน ที่ใ ช้ไ ด้ โ ดยเสรี หมายถึ ง สกุล เงินตราที่ใช้ได้โ ดยเสรี ตามที่กําหนดโดย
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ภายใต้ ข้ อ บทของความตกลงกองทุ น การเงิ น
ระหว่างประเทศ ตามทีอ่ าจแก้ไขเพิ่มเติม

(ซี)

การลงทุน หมายถึง สินทรัพย์ทุกประเภทที่ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของหรือควบคุม โดยตรง
หรือโดยอ้อม และที่มีคุณลักษณะของการลงทุน รวมถึง คุณลักษณะ เช่น พันธสัญญา
ของเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น การคาดหวังในผลตอบแทนหรือกําไร หรือการยอมรับ
ความเสี่ยง รูปแบบทีก่ ารลงทุนอาจเป็น รวมถึง
(หนึ่ง) หุ้ น ส่ ว น หุ้ น และรู ปแบบอื่ นของการมี ส่ ว นร่ ว มในส่ ว นทุ น ในนิติ บุ ค คล
รวมถึงสิทธิที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น

1

สําหรับมาเลเซีย และไทย เมื่อสามารถใช้ได้ ความคุ้มครองภายใต้บทนี้จะให้กับการลงทุนที่ครอบคลุมที่ได้รับการ
อนุมัติเป็นการเฉพาะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการคุ้มครองโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศตน
ตามลําดับ โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศตนตามลําดับ

2

สําหรับกัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม “ที่ได้รับให้เข้ามา” หมายถึง “ที่ได้มีการขึ้นทะเบียน หรือที่ได้รับการ
อนุมัติเป็นการเฉพาะ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี”

3

เพื่อความมุ่งประสงค์ของคํานิยามนี้ “นโยบาย” หมายถึง เหล่านโยบายที่มีผลกระทบต่อการลงทุนที่ได้รับการ
รับ รองและมีก ารประกาศโดยรั ฐ บาลของภาคี ใ นรู ปแบบที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และถู ก นํ า มาเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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(สอง) พัน ธบั ตร หุ้ นกู้ เงิน กู้ 4 และตราสารหนี้ สิ น อื่นของนิติบุคคล และสิ ทธิ ที่
เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้น5
(สาม) สิทธิภายใต้สัญญา รวมถึง การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ การก่อสร้าง การ
จัดการ การผลิต หรือสัญญาแบ่งปันรายได้
(สี่)

สิทธิในทรัพย์สิ นทางปัญญา และค่าความนิยม ซึ่ง ได้รับการยอมรับตาม
กฎหมายและข้อบังคับของภาคีผู้รับการลงทุน

(ห้า)

สิทธิเรีย กร้องในเงินหรือในการปฏิบัติ ตามสัญญาใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และที่มีมูลค่าทางการเงิน6

(หก)

สิทธิทใี่ ห้ตามกฎหมายและข้อบังคับของภาคีผู้รับการลงทุน หรือสัญญาต่าง
ๆ เช่น สั มปทาน ใบอนุ ญาต การอนุมัติ และการอนุ ญาต รวมถึ ง สิ ท ธิ
สําหรับการแสวงหาและการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และ

(เจ็ด) สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิในทรัพย์สินอื่น เช่น การเช่า
ซื้อ การจํานอง สิทธิยึดหน่วง หรือการค้ําประกัน7
คําว่า “การลงทุน” ไม่รวมถึงคําสั่งหรือคําพิพากษาที่เป็นผลมาจากการกระทําทาง
ตุลาการหรือทางปกครอง หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เพื่อความมุ่งประสงค์ ของคํานิยามของการลงทุนในอนุวรรคนี้ ผลตอบแทนที่ ถูก
นํามาลงทุน จะต้องได้รับการปฏิบัติ ดังเช่น การลงทุน และการเปลี่ ยนแปลงใดใน
4

เงินกู้ที่ออกโดยภาคีหนึ่งให้แก่ภาคีอีกฝุายไม่ถือเป็นการลงทุน

5

บางรูปแบบของหนี้สิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงินระยะยาว มีแนวโน้มมากกว่าที่จะมีคุณลักษณะของการ
ลงทุน ขณะที่รูปแบบอื่นของหนี้สิน เช่น การเรียกร้องให้ชําระเงินที่ถึงกําหนดชําระในทันทีและเป็นผลมาจากการ
ขายสินค้าหรือบริการมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะมีคุณลักษณะของการลงทุนเช่นว่านั้น

6

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การลงทุนไม่ได้หมายถึง สิทธิเรียกร้องในเงินซึ่งเกิดจากเพียงแค่
(หนึ่ง) สัญญาเชิงพาณิชย์สําหรับการขายสินค้าหรือการบริการ หรือ
(สอง) การขยายเวลาของสินเชื่อที่เกี่ยวกับสัญญาเชิงพาณิชย์เช่นว่านั้น

7

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนแบ่งการตลาด การเข้าสู่ตลาด ผลตอบแทนที่คาดหวัง และโอกาสในการทํากําไร ไม่
เป็นการลงทุนโดยตัวเอง
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รูปแบบซึ่งสินทรัพย์นั้นได้ถูกนําไปลงทุนหรือนํากลับมาลงทุนใหม่ จะต้องไม่กระทบ
ต่อคุณสมบัติของสินทรัพย์เหล่านั้นที่ถือเป็นการลงทุน
(ดี)

ผู้ลงทุนของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หมายถึง หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคี ผู้ลงทุน
ซึง่ ต้องการทํา8 กําลังทํา หรือได้ทําการลงทุนแล้วในอาณาเขตของภาคีนั้น ซึ่งไม่ใช่ผู้
ลงทุนของภาคี

(อี)

ผู้ ล งทุ น ของภาคี หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาของภาคี หรื อ นิ ติ บุ ค คลของภาคี ซึ่ ง
ต้องการทํา9 กําลังทํา หรือได้ทําการลงทุนแล้วในอาณาเขตของภาคีอีกฝุาย

(เอฟ) นิติบุคคล หมายถึง องค์กรใดที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบ หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายที่
สามารถบังคับ ใช้ได้ ไม่ว่าเพื่อกําไรหรือ ไม่ และไม่ว่าเป็นของเอกชนหรือรัฐบาล
รวมถึงบริษัท การจัดการสินทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วน การร่วมทุน การเป็น
เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สมาคม หรือหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และสาขา
ของนิติบุคคล10, 11, 12
(จี)

นิติ บุค คลของภาคี หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบ หรือจัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายของภาคี นั้ น และสาขาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นอาณาเขตของภาคี นั้ น และดํ า เนิ น
กิจกรรมทางธุรกิจที่นั่น13, 14, 15

8

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่ม ภาคีเข้าใจร่วมกันว่าผู้ลงทุน “ต้องการทํา” การลงทุน เมื่อผู้ลงทุนนั้นได้ดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม หรือการกระทําใด ๆ เพื่อทําการลงทุน ในกรณีที่มีการกําหนดให้ทําการแจ้งหรือ การขอความ
เห็นชอบในการทําการลงทุน ผู้ลงทุนที่ “ต้องการทํา” การลงทุน หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งได้เริ่มดําเนินการในขั้นตอน
การแจ้ง หรือการขอความเห็นชอบเช่นว่านั้นแล้ว

9

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่ม ภาคีเข้าใจร่วมกันว่าผู้ลงทุน “ต้องการทํา” การลงทุน เมื่อผู้ลงทุนนั้นได้ดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม หรือการกระทําใด ๆ เพื่อทําการลงทุน ในกรณีที่มีการกําหนดให้ทําการแจ้งหรือ การขอความ
เห็นชอบในการทําการลงทุน ผู้ลงทุนที่ “ต้องการทํา” การลงทุน หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งได้เริ่มดําเนินการในขั้นตอน
การแจ้ง หรือการขอความเห็นชอบเช่นว่านั้นแล้ว

10

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น สาขาของนิติบุคคลไม่มีสิทธิใดในการทําข้อเรียกร้องใดต่อภาคีใด ภายใต้ความตกลงนี้

11

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การรวม “สาขา” ในคํานิยามของ “นิติบุคคล” ไม่มีผลต่อความสามารถของภาคีในการ
ปฏิบัติกับสาขาภายใต้กฎหมายของภาคี ในฐานะองค์กรที่ไม่มีการดํารงอยู่ ทางกฎหมายอย่างอิสระ และไม่ได้
จัดตั้งขึ้นแยกต่างหาก

12

สาขาขององค์กรทางกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่ภาคีจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นนิติบุคคลของภาคี

13

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น สาขาของนิติบุคคลไม่มีสิทธิใดในการทําข้อเรียกร้องต่อภาคีใด ภายใต้ความตกลงนี้
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(เอช) มาตรการโดยภาคี หมายถึง มาตรการใด ที่นํามาใช้หรือคงไว้โดย
(หนึ่ง) รัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานผู้มีอํานาจ
ของภาคีนั้น และ
(สอง) หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐบาลซึ่งใช้อํานาจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจของภาคีนั้น และ
(ไอ)

บุคคลธรรมดาของภาคี หมายถึง เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค (อี) บุคคล
ธรรมดาผู้ซึ่งภายใต้กฎหมายของภาคีนั้น
(หนึ่ง) เป็นคนชาติ หรือพลเมืองของภาคีนั้น หรือ
(สอง) มีสิทธิพํานักถาวรในภาคีนั้น เมื่อทั้งภาคีนั้นและภาคีอีกฝุายให้การยอมรับผู้
มีถิ่นพํานักถาวรและให้การปฏิบัติที่เหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้มีถิ่น
พํ า นั ก ถาวรของตนเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ต นให้ ต่ อ คนชาติ ข องตนในส่ ว นของ
มาตรการที่มีผลกระทบต่อการลงทุน

ข้อ 10.2: ขอบเขต
1.

2.

14

15

บทนี้ใช้บังคับกับมาตรการที่นํามาใช้หรือคงไว้โดยภาคี ที่เกี่ยวข้องกับ
(เอ)

ผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุาย และ

(บี)

การลงทุนที่ครอบคลุม

บทนี้ไม่ใช้บังคับกับ
(เอ)

การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

(บี)

การอุดหนุนหรือการให้โดยภาคี

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การรวม “สาขา” ในคํานิยามของ “นิติบุคคลของภาคี” ไม่มีผลต่อความสามารถของภาคี
ในการปฏิบัติกับ สาขาภายใต้กฎหมายของภาคี ในฐานะองค์กรที่ไม่มีการดํารงอยู่ทางกฎหมายอย่างอิสระ และ
ไม่ได้จัดตั้งขึ้นแยกต่างหาก
สาขาขององค์กรทางกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่ภาคีจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นนิติบุคคลของภาคี
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(ซี)

บริ การที่ให้ จ ากการใช้อํา นาจหน้าที่ของรัฐ บาลโดยหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง หรื อ
หน่วยงานผู้มีอํานาจของภาคี เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ “บริการที่ให้จากการ
ใช้อํานาจหน้าที่ของรัฐบาล” หมายถึง บริการใดที่ให้โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานเชิง
พาณิชย์ หรือไม่อยู่ในการแข่งขันกับผู้ให้บริการรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น

(ดี)

มาตรการที่นํามาใช้หรือคงไว้โดยภาคีในขอบเขตที่มาตรการเหล่านั้นถูกครอบคลุม
โดยบทที่ 8 (การค้าบริการ) และ

(อี)

มาตรการที่นํามาใช้หรือคงไว้โดยภาคีในขอบเขตที่มาตรการเหล่านั้นถูกครอบคลุม
โดยบทที่ 9 (การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา)

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น บทนี้ไม่ผูกพันภาคีใดที่เกี่ยวกับการกระทําหรือข้อเท็จจริง ใดที่เกิดขึ้น
หรือเหตุการณ์ใดที่สิ้นสุดก่อนวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
3.

โดยไม่คํานึงถึง อนุวรรค 2 (ดี) ข้อ 10.5 (การประติบัติต่อการลงทุน) ข้อ 10.7 (ผู้บริหาร
อาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร)16 ข้อ 10.9 (การโอน) ข้อ 10.11 (การชดเชยค่าเสียหาย)
ข้อ 10.12 (การรับช่วงสิทธิ) และข้อ 10.13 (การเวนคืน) จะนํามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับ
มาตรการใดที่กระทบต่อการให้บริการโดยผู้ให้บริการของภาคี ผ่านการจัดตั้งทางพาณิชย์ใน
อาณาเขตของภาคีอื่นใดภายในนิยามของบทที่ 8 (การค้าบริการ) แต่เพียงเท่าที่มาตรการ
เช่นว่านั้นใดเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ครอบคลุม และพันธกรณีภายใต้บทนี้

ข้อ 10.3: การประติบัติเยี่ยงคนชาติ17
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝุ า ยจะต้ อ งให้ ก ารประติ บั ติ ต่ อ ผู้ ล งทุ น ของภาคี อี ก ฝุ า ยและต่ อ การลงทุ น
ที่ครอบคลุม ที่เป็นการอนุเคราะห์ไม่ด้อยไปกว่าที่ตนให้ต่อผู้ลงทุนของตนและต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนเหล่านั้นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การได้มา การ
ขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขาย หรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น
ของการลงทุน ในอาณาเขตของตน

2.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การประติบัติ ที่ให้โดยภาคีภายใต้วรรค 1 หมายถึง สําหรับรัฐบาล
ที่น อกเหนื อจากรั ฐ บาลส่ ว นกลาง การประติบั ติที่ไ ม่ด้อ ยไปกว่า การประติบัติ ที่เป็ นการ

16

ข้อ 10.7 (ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร) จะใช้บังคับกับมาตรการที่กระทบต่อการให้บริการเฉพาะ
สําหรับภาคีที่จดั ทําข้อผูกพันที่สอดคล้องกับข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)

17

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การพิจารณาว่ามีการให้การปฏิบัติใน “สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน” ภายใต้ข้อนี้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับองค์รวมของสถานการณ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปฏิ บัติที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างระหว่างผู้ลงทุน หรือ
การลงทุนบนพื้นฐานของวัตถุประสงค์สวัสดิการสาธารณะที่ชอบธรรมหรือไม่
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อนุเคราะห์ยิ่งที่ให้ ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยรัฐบาลนั้น ของภาคีซึ่งรัฐบาลนั้นเป็น
ส่วนหนึ่ง ต่อนักลงทุน และต่อการลงทุนของนักลงทุน
ข้อ 10.4: การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง18, 19
1.

ภาคีแต่ละฝุายจะให้การปฏิบัติต่อนักลงทุนของภาคีอีกฝุายที่เป็นการอนุเคราะห์ไม่ด้อยไป
กว่าที่ตนให้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันต่อนักลงทุนของภาคีอื่นใด หรือของประเทศที่ไม่ใช่
ภาคี ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง การได้ม า การขยาย การจั ดการ การดํ าเนิ นการ การ
ปฏิบัติการ และการขาย หรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ของการลงทุน ในอาณาเขตของตน

2.

ภาคีแต่ละฝุายจะให้การปฏิบัติต่อการลงทุนที่ครอบคลุมที่เป็นการอนุเคราะห์ไม่ด้อยไปกว่าที่
ตนให้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันต่อการลงทุนของผู้ลงทุนของภาคีอื่นใด หรือของประเทศ
ที่ไม่ใช่ภาคีในอาณาเขตของตน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การได้มา การขยาย การจัดการ
การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขาย หรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ของการลงทุน

3.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติที่อ้างถึงในวรรค 1 และ 2 ไม่รวมถึงกระบวนการหรือ
กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศใดภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่หรือ ใน
อนาคตอื่น

ข้อ 10.5: การประติบัติต่อการลงทุน20
1.

ภาคีแต่ละฝุายจะต้องให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมต่อการลงทุนที่ครอบคลุมและ
ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วนโดยสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติขั้น
ต่ําต่อคนต่างชาติตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

2.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
(เอ)

การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม กําหนดให้ ภาคีแต่ละฝุายจะต้องไม่ปฏิเสธการ
ให้ความยุติธรรมในกระบวนการทางกฎหมายหรือทางปกครองใด

18

ข้อนี้จะไม่ใช้กับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม การปฏิบัติภายใต้ข้อนี้จะไม่ให้กับผู้ลงทุนของกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และการลงทุนที่ครอบคลุมของผู้ลงทุนเหล่านั้น

19

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การพิจารณาว่ามีการให้การประติบัติใน “สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน” ภายใต้ข้อนีห้ รือไม่
ขึ้นอยู่กับองค์รวมของสถานการณ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการประติบัติที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างระหว่างผู้ลงทุน หรือ
การลงทุน บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์สวัสดิการสาธารณะที่ชอบธรรมหรือไม่

20

ข้อนีใ้ ห้ตีความตามภาคผนวก 10 เอ (กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ)
10-6

3.

(บี)

ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน กําหนดให้ ภาคีแต่ละฝุายใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ตามที่จําเป็นด้วยความสมเหตุสมผลเพื่อทําให้มั่นใจถึงความคุ้มครองและ
ความมั่นคงทางกายภาพของการลงทุนที่ครอบคลุม และ

(ซี)

แนวคิดของ “การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม” และ “ความคุ้มครองและความ
มั่นคงอย่างครบถ้วน” ไม่ได้กําหนดให้มีการให้การปฏิบัติต่อการลงทุนที่ครอบคลุม
เพิ่ มเติม หรื อเกิน ไปกว่ าสิ่ งที่ ได้ กํา หนดภายใต้ มาตรฐานการปฏิ บัติ ขั้น ต่ํา ต อคน
ต่างชาติตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และไม่ ได้ก่อให้เกิด สิทธิที่มี
นัยสําคัญเพิ่มเติม

การตั ด สิ น ว่ ามี ก ารละเมิด บทบั ญ ญัติ อื่น ของความตกลงนี้ หรื อ ของความตกลงระหว่ า ง
ประเทศที่แยกต่างหาก ไม่ถือว่ามีการละเมิดข้อนี้

ข้อ 10.6: การห้ามกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ
1.

21

ห้ า มภาคี กํ า หนดหรื อ บั ง คั บ ใช้ ข้ อ กํ า หนด เพื่ อ เป็ น เงื่ อ นไขสํ า หรั บ การจั ด ตั้ ง การได้ ม า
การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ หรือการขาย หรือการจําหน่ายจ่ายโอน
อื่นของการลงทุนในอาณาเขตตนของผู้ลงทุนของภาคีอื่นใด โดยข้อกําหนดใด ดังต่อไปนี้21
(เอ)

ให้ส่งออกสินค้าในระดับหรือสัดส่วนตามที่กําหนด

(บี)

ให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้ได้ระดับหรือสัดส่วนตามที่กําหนด

(ซี)

ให้ซื้อ ใช้ หรือให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่ผลิตในอาณาเขตของตน หรือซื้อสินค้าจากบุคคล
ในอาณาเขตของตน

(ดี)

ให้ผูกโยงปริมาณ หรือมูลค่าการนําเข้ากับปริมาณ หรือมูลค่าการส่งออก หรือกับ
จํานวนการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น

(อี)

ให้จํากัดการขายสินค้าในอาณาเขตของตนที่การลงทุนนั้นได้ผลิตขึ้น โดยผูกโยงการ
ขายดังกล่าวกับปริมาณ หรือมูลค่าการส่งออกหรือรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝุายอาจคงไว้ซึ่งมาตรการที่มีอยู่ หรือนํามาใช้ซึ่งมาตรการใหม่หรือมาตรการที่
มีข้อจํากัดมากขึ้นซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ข้อนี้ ตามที่ระบุไว้ในรายการ เอ และรายการ บี ของตารางข้อ
สงวนของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีสําหรับบริการและการ
ลงทุน)
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(เอฟ) ให้ ถ่ายโอนเทคโนโลยีเฉพาะ กระบวนการผลิ ต หรือความรู้ที่เป็นกรรมสิ ทธิ์อื่น
ให้แก่บุคคลในอาณาเขตของตน
(จี)

ให้จัดหาสินค้าที่การลงทุนนั้นผลิตเฉพาะจากอาณาเขตของภาคี ไปยังตลาดภูมิภาค
เฉพาะ หรือไปยังตลาดโลก หรือ

(เอช) ให้ ใ ช้ อั ต รา หรื อ จํ า นวนค่ า สิ ท ธิ์ ที่ กํ า หนด ภายใต้ สั ญ ญาการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
สําหรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใด ที่มีอยู่ ณ เวลาที่ข้อกําหนดได้ถูกกําหนดหรือ
บังคับ ใช้ หรือสัญญาการอนุญาตให้ ใช้สิ ทธิ ในอนาคตใด ซึ่งผู้ล งทุนและบุคคลใน
อาณาเขตของภาคีเข้าเป็นคู่สัญญาโดยอิสระ โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อกําหนดถูกกําหนด
หรือบังคับใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการแทรกแซงโดยตรงกับสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิดังกล่าวโดยการใช้อํานาจที่ไม่ใช่ ทางยุติธรรมของรัฐบาลของภาคี22 เพื่อความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อนุวรรคนี้ไม่นํามาใช้เมื่อสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการตกลงกัน
ระหว่างผู้ลงทุนกับภาคี
โดยไม่คํานึงถึงข้อนี้ อนุวรรค (เอฟ) และ (เอช) จะไม่ใช้กับกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
2.

22

ห้ามภาคีกําหนดเงื่อนไขในการได้รับหรือการได้รับต่อ เนื่องไปซึ่งความได้เปรียบในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การได้มา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ หรือ
การขาย หรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่นของการลงทุนในอาณาเขตของตนของผู้ลงทุนของภาคี
อื่นใด ให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ดังต่อไปนี้
(เอ)

ให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้ได้ระดับหรือสัดส่วนตามที่กําหนด

(บี)

ให้ซื้อ ใช้ หรือให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่ผลิต ในอาณาเขตของตน หรือซื้อสินค้าจาก
บุคคลในอาณาเขตของตน

(ซี)

ให้ผูกโยงปริมาณ หรือมูลค่าการนําเข้ากับปริมาณ หรือมูลค่าการส่งออก หรือกับ
จํานวนการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น
หรือ

(ดี)

ให้จํากัดการขายสินค้าในอาณาเขตของตนที่การลงทุนนั้นได้ผลิตขึ้น โดยผูกโยงการ
ขายดังกล่าวกับปริมาณ หรือมูลค่าการส่งออกหรือรายได้ที่เป็นเงินตราต่า งประเทศ
ของผู้ลงทุน

เพื่อประสงค์ของอนุวรรคนี้ สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง สัญญาใดที่เกี่ยวกับ การอนุญาตให้ใช้
เทคโนโลยี กระบวนการการผลิต หรือความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น
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3. (เอ)

(บี)

ไม่มคี วามใดในวรรค 2 จะถูกตีความเพื่อขัดขวางภาคีจากการกําหนดเงื่อนไขในการ
ได้รับหรือการได้รับต่อไปซึ่งความได้เปรียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในอาณา
เขตของตนของผู้ลงทุนของภาคีอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการกําหนด
ที่ตั้งการผลิ ต จั ดหาบริการ ฝึ กอบรมหรือว่าจ้างพนักงาน ก่อสร้างหรือขยายสิ่ ง
อํานวยความสะดวกเฉพาะ หรือดําเนินการวิจัยและพัฒนา ในอาณาเขตของตน
อนุวรรค 1 (เอฟ) และ (เอช) จะไม่นํามาใช้
(หนึ่ง) หากภาคีอนุญาตการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยสอดคล้องกับข้อ 31
หรือข้อ 31 ทวิของความตกลงทริปส์23 หรือกับมาตรการซึ่งกําหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ที่เข้าข่ายในขอบเขตของและที่สอดคล้องกับข้อ
39 ของความตกลงทริปส์ หรือ
(สอง) หากข้ อ กํ า หนดถู ก กํ า หนด หรื อ บั ง คั บ ใช้ โ ดยศาล ศาลปกครอง หรื อ
หน่ ว ยงานผู้ มีอํ านาจด้ านการแข่ งขั นเพื่อเยีย วยาการปฏิบั ติที่ถู กตั ดสิ น
หลังจากกระบวนทางยุติธรรมหรือทางปกครองว่าเป็นพฤติกรรมที่กีดกัน
การแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการแข่งขันของภาคี

4.

23

(ซี)

อนุวรรค 1 (เอช) จะไม่บังคับใช้หากข้อกําหนดถูกกําหนดหรือบังคับใช้โดยศาล
หรือหน่วยงานผู้มีอํานาจในฐานะที่เทียบเท่ากับการตอบแทนภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ของภาคี

(ดี)

อนุวรรค 1 (เอ) ถึง (ซี) 2 (เอ) และ 2 (บี) จะไม่นํามาใช้กับข้อกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก และโครงการความช่วยเหลือ
ของต่างชาติ

(อี)

อนุวรรค 2 (เอ) และ (บี) จะไม่นํามาใช้กับข้อกําหนดที่กําหนดโดยภาคีผู้นําเข้าที่
เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของสินค้าที่จําเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การได้รับสิทธิ
พิเศษอากรศุลกากร หรือสิทธิพิเศษโควตา

เพื่อความชัดเจนยิ่ งขึ้น วรรค 1 และ 2 จะไม่บังคั บ ใช้ กับข้อกําหนดใดที่นอกเหนือจาก
ข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ในวรรคเหล่านั้น

สิ่งนีร้ วมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดต่อความตกลงทริปส์ในการดําเนินการตามวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความ
ตกลงทริปส์และการสาธารณสุข (ดับบลิว ที /เอ็ม ไอ เอ็น )(01)/ดี อี ซี /2 รับรอง ณ กรุงโดฮา เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2001
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ข้อ 10.7: ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร
1.

ห้ามภาคีกําหนดให้นิติบุคคลของภาคีนั้นซึ่งเป็นการลงทุนที่ครอบคลุมแต่งตั้งบุคคลธรรมดาที่
มีสัญชาติใดเป็นการเฉพาะให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารอาวุโส

2.

ภาคีอาจกําหนดให้สัดส่วนใหญ่ของคณะกรรมการผู้บริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใด
ของนิติบุคคลของภาคีนั้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่ครอบคลุม เป็นบุคคลที่มีสัญชาติใดเป็นการ
เฉพาะ หรือเป็นผู้มีถิ่นพํานักในอาณาเขตของภาคีนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าข้อกําหนดดังกล่าวไม่
ทําให้ความสามารถของผู้ลงทุนในการใช้อํานาจควบคุมการลงทุน ของตนเสื่อมถอยไปอย่างมี
นัยสําคัญ

ข้อ 10.8: ข้อสงวนและมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
1.

ข้ อ 10.3 (การประติ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ) ข้ อ 10.4 (การประติ บั ติ เ ยี่ ย งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ความ
อนุเคราะห์ยิ่ง) ข้อ 10.6 (การห้ามข้อกําหนดให้ปฏิบัติ) และข้อ 10.7 (ผู้บริหารอาวุโสและ
คณะกรรมการผู้บริหาร) จะไม่ใช้บังคับกับ
(เอ)

มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ใดซึ่งคงไว้โดยภาคี
(หนึ่ง) รัฐบาลส่วนกลาง ตามที่ระบุไว้โดยภาคีนั้นในรายการ เอ ของตารางของ
ตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้ อ สงวนและมาตรการที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
พันธกรณีสําหรับบริการและการลงทุน)
(สอง) รัฐบาลส่วนภูมิภาค ตามที่ระบุไว้โดยภาคีในรายการ เอ ของรายการของตน
ในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี
สําหรับบริการและการลงทุน) หรือ
(สาม) รัฐบาลส่วนท้องถิ่น

(บี)

การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือการเริ่มใหม่ทันทีของมาตรการที่ ไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณีที่อ้างถึงไว้ในอนุวรรค (เอ) และ

(ซี)

การแก้ไขมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี ใดที่อ้างถึงไว้ในอนุวรรค (เอ) ใน
ขอบเขตที่การแก้ไขนั้นไม่ได้ลดความสอดคล้องของมาตรการ
(หนึ่ง) ตามที่มาตรการนั้น มีอยู่ ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สําหรับ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ
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(สอง) ตามที่มาตรการนั้นมีอยู่ทันทีก่อนการแก้ไข สําหรับออสเตรเลีย บรูไน จีน
ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
กับข้อ 10.3 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 10.4 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุ เ คราะห์ ยิ่ ง ) ข้ อ 10.6 (การห้ า มข้ อ กํ า หนดให้ ป ฏิ บั ติ ) และข้ อ 10.7
(ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร)
2.

ข้ อ 10.3 (การประติ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ) ข้ อ 10.4 (การประติ บั ติ เ ยี่ ย งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ความ
อนุเคราะห์ยิ่ง) ข้อ 10.6 (การห้ามข้อกําหนดให้ปฏิบัติ) และข้อ 10.7 (ผู้บริหารอาวุโสและ
คณะกรรมการผู้บริหาร) จะไม่ใช้บังคับกับมาตรการใดที่ ภาคีนํามาใช้ หรือคงไว้ที่เกี่ยวกับ
สาขา สาขาย่อย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ โดยภาคีนั้นในรายการ บี ของตารางของ
ตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้อสงวนและมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีสําหรับบริการ
และการลงทุน)

3.

โดยไม่คํานึงถึงอนุวรรค 1(ซี)(สอง) สําหรับ 5 ปี หลังจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ข้อ
10.3 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ข้อ 10.4 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ่ ง ) ข้ อ 10.6 (การห้ า มข้ อ กํ า หนดให้ ป ฏิ บั ติ ) และข้ อ 10.7 (ผู้ บ ริ ห ารอาวุ โ สและ
คณะกรรมการผู้บริหาร) จะไม่ใช้บังคับกับการแก้ไขมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีใดที่
อ้างถึงไว้ในอนุวรรค 1 (เอ) ในขอบเขตที่การแก้ไขนั้นไม่ได้ ลดความสอดคล้องของมาตรการ
ตามที่มาตรการนั้นมีอยู่ ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ กับข้อ 10.3 (การประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ) ข้อ 10.4 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง) ข้อ 10.6 (การ
ห้ามข้อกําหนดให้ปฏิบัติ) และข้อ 10.7 (ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร)

4.

ภายใต้มาตรการใดที่นํามาใช้หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และถูกครอบคลุม
โดยรายการ บี ของตารางของตนในภาคผนวก 3 (ตารางข้ อ สงวนและมาตรการที่ ไ ม่
สอดคล้องกับพันธกรณีสําหรับบริการและการลงทุน) ห้ามภาคีกําหนดให้ผู้ลงทุนของภาคีอีก
ฝุาย ขาย หรือมิเช่นนั้น จําหน่ายจ่ายโอนการลงทุนที่มีอยู่ ณ เวลาที่มาตรการมีผลใช้บังคับ
ด้วยเหตุผลของสัญชาติของผู้ลงทุน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยได้รับความเห็นชอบ
เบื้องต้นจากหน่วยงานผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้อง

5.

ข้อ 10.3 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และข้อ 10.4 (การประติบัติ เยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุ เคราะห์ ยิ่ ง ) จะไม่ นํ า มาใช้ บัง คับ กั บมาตรการใด ที่ ต กอยู่ ภ ายในข้ อ 5 ของความตก
ลงทริปส์และมาตรการใดที่ครอบคลุมโดยข้อยกเว้น หรือการเบี่ยงเบนจากพันธกรณีที่ถูก
กําหนดโดยข้อ 11.7 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) หรือถูกกําหนดโดยข้อ 3 หรือ 4 ของความ
ตกลงทริปส์
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ข้อ 10.9: การโอน
1.

ภาคีแต่ละฝุายจะต้องอนุญาตให้การโอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุมสามารถทํา
ได้โดยเสรีและไม่ล่าช้าเพื่อเข้ามาในและออกไปจากอาณาเขตของตน การโอนเช่นว่านั้น
รวมถึง
(เอ)

ทรัพย์สินที่นํามาร่วมลงทุน รวมถึงการร่วมลงทุนเบื้องต้น

(บี)

กําไร ส่วนเกินทุน เงินปันผล ดอกเบี้ย การชําระค่าสิทธิ ความช่วยเหลือทางวิชาการ
และค่าธรรมเนียมด้านการจัดการและทางเทคนิค ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ
รายได้ประจําอื่นทีเ่ กิดขึ้นจากการลงทุนที่ครอบคลุม

(ซี)

ผลจากการขายหรือการชําระบัญชีของการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งหมดหรือส่วนใด

(ดี)

การชําระเงินที่ทําภายใต้สัญญา รวมถึงข้อตกลงเงินกู้

(อี)

การชําระเงินที่ทําตามข้อ 10.11 (การชดเชยความสูญเสีย) และข้อ 10.13 (การ
เวนคืน)

(เอฟ) การชําระเงินที่เกิดจากการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการใด รวมถึงการวินิจฉัยข้อพิพาท
การอนุญาโตตุลาการ หรือข้อตกลงระหว่างคู่กรณีในข้อพิพาท และ
(จี)

รายได้ แ ละค่ า ตอบแทนอื่ น ของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากต่ า งประเทศที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนที่ครอบคลุม

2.

ภาคีแต่ละฝุายจะต้องอนุญาตการโอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ครอบคลุม ดังกล่าวให้ทําได้
ในสกุลเงินตราที่ใช้ได้โดยเสรีใด ที่อัตราแลกเปลี่ยนตลาด ณ เวลาที่มีการโอน

3.

โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง วรรค 1 และ 2 ภาคี อ าจขั ด ขวางหรื อ ชะลอการโอน โดยการใช้ บั ง คั บ
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของตนอย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติแ ละโดยสุ จ ริ ต ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับ
(เอ)

การล้ มละลาย การมีห นี้สิ นล้ นพ้นตัว หรือการคุ้มครองสิ ทธิของเจ้าหนี้ รวมถึง
พนักงาน

(บี)

การออก การค้า หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสิทธิ
การซื้อ/ขายล่วงหน้า หรืออนุพันธ์
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(ซี)

การกระทําผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม หรือทางอาญา และการส่งคืนทรัพย์สินที่มา
จากอาชญากรรม

(ดี)

การรายงานทางการเงิน หรือการจัดเก็บรายการการโอน เมื่อจําเป็น เพื่อสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมาย หรือ หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านการเงิน

(อี)

การทํ า ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามคํ า ชี้ ข าด หรื อ คํ า สั่ ง หรื อ คํ า พิ พ ากษาใน
กระบวนการทางยุติธรรม หรือทางปกครอง

(เอฟ) มาตรการด้านภาษี24
(จี)

การประกันสังคม การเกษียณราชการ เงินสํารองเลี้ยงชีพ แผนการออมเงิน ภาค
บั งคั บ หรื อข้ อตกลงอื่ น เพื่ อให้ เงิน บํา นาญ หรื อ ผลตอบแทนการเกษี ยณอายุ ที่
คล้ายกัน

(เอช) สิทธิในค่าชดเชยของลูกจ้าง และ
(ไอ)
4.

ข้อกําหนดเพื่อขึ้นทะเบียน และเพื่อปฏิบัติตามพิธีการอื่นที่กําหนดโดยธนาคาร
กลางและหน่วยงานผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องอื่นของภาคีนั้น

ไม่ มี ค วามใดในบทนี้ ที่ จ ะกระทบกั บ สิ ท ธิ และพั น ธกรณี ข องภาคี ใ นฐานะสมาชิ ก ของ
ไอเอ็มเอฟภายใต้ข้อบทของความตกลงของไอเอ็มเอฟตามที่อาจมีการแก้ไข รวมถึงการใช้
การปริวรรตซึ่งสอดคล้องกับข้อบทของไอเอ็มเอฟตามที่อาจมีการแก้ไข โดยมีเงื่อนไขว่าภาคี
จะต้องไม่กําหนดข้อจํากัดต่อธุรกรรมเงินทุนใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้บทนี้ที่
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว ยกเว้ น จะเป็ น ไปตามข้ อ 17.15 (มาตรการคุ้ ม ครอง
ดุลการชําระเงิน) หรือตามคําร้องขอของไอเอ็มเอฟ

ข้อ 10.10: พิธีการพิเศษและการเปิดเผยข้อมูล
1.

24

ไม่มีความใดในข้อ 10.3 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) ที่จะตีความเพื่อขัดขวางภาคีจากการ
นํามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่กําหนดพิธีการพิเศษที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุม รวมถึง
ข้อกําหนดให้การลงทุนที่ครอบคลุมก่อตั้งโดยถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ
ภาคีนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าพิธีการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ทําให้ความคุ้มครองที่ให้โดยภาคีนั้นแก่ผู้
ลงทุนของภาคีอีกฝุายและการลงทุนที่ครอบคลุมตามบทนี้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งนี้รวมถึงการนํามาใช้ หรือการบังคับใช้มาตรการด้านภาษีใดที่มุ่งหมายเพื่อทําให้มั่นใจ
ว่าการกําหนดให้มีหรือการจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมหรือมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงมาตรการด้านภาษีใดซึ่ง
แยกความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอยู่บนพื้นฐานของสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่กิจการของพวกเขา
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2.

โดยไม่คํานึงถึงข้อ 10.3 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และข้อ 10.4 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รั บ ความอนุ เคราะห์ ยิ่ ง) ภาคี อาจกําหนดให้ ผู้ล งทุนของภาคีอีกฝุาย หรือการลงทุนที่
ครอบคลุมของนักลงทุนนั้น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนนั้นเฉพาะเพื่อความมุ่งประสงค์ทาง
ข้อมูลหรือทางสถิติ ภาคีจะต้องให้ความคุ้มครองในขอบเขตเท่าที่เป็นไปได้ต่อข้อมูลที่เป็น
ความลับ ใดที่ได้รั บ จากการเปิดเผยใดซึ่งจะมีผ ลต่อผลประโยชน์ทางพาณิช ย์ที่ชอบด้ว ย
กฎหมาย หรือตําแหน่งทางการแข่งขันของผู้ลงทุน หรือการลงทุนที่ครอบคลุม ไม่มี ความใด
ในวรรคนี้ จะถูกตีความเพื่อขัดขวางภาคีจากมิเช่นนั้น การได้รับหรือ การเปิดเผยข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับของตนอย่างเท่าเทียมและสุจริต

ข้อ 10.11: การชดเชยความเสียหาย
ภาคี แต่ ล ะฝุ า ยจะต้อ งให้ ก ารปฏิ บั ติต่ อผู้ ล งทุ นของภาคี อีก ฝุ า ย และการลงทุ น ที่ ครอบคลุ ม ของ
ผู้ลงทุนเหล่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการที่ตนได้นํามาใช้หรือคงไว้ที่เกี่ยวกับความสูญเสียต่อการ
ลงทุนในอาณาเขตของตน ที่เป็นผลมาจากการความขัดแย้งด้วยอาวุธ การจลาจลทางพลเรือน หรื อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เป็นการประติบัติที่ไม่ด้อยไปกว่าที่ตนให้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับ
(เอ)

ผู้ลงทุนของตนและการลงทุนของผู้ลงทุนเหล่านั้น และ

(บี)

ผู้ลงทุนของภาคีอื่นใด หรือประเทศที่ไม่ใช่ภาคี และการลงทุนของผู้ลงทุนเหล่านั้น

ข้อ 10.12: การรับช่วงสิทธิ
1.

หากภาคี หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากภาคี ชําระเงินแก่ผู้ลงทุนของภาคีนั้นภายใต้
การค้ํา ประกั น สั ญ ญาประกันภั ย หรื อรูปแบบอื่นของการชดใช้ค่าเสี ยหายที่ตนได้ให้ ที่
เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุม ภาคีอีกฝุายที่มีการทําการลงทุนที่ครอบคลุมในอาณาเขต
ของตนจะต้องยอมรับการรับช่วงสิทธิหรือการโอนของสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใดที่เกี่ยวกับ
การลงทุนที่ครอบคลุมดังกล่าว สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องที่รับช่วงหรือที่โอนจะต้องไม่มากกว่า
สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องเดิมของผู้ลงทุน

2.

เมื่อภาคีหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากภาคีได้ชําระเงินแก่ผู้ลงทุนของภาคีนั้น และ
ได้เข้าใช้สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนนั้นจะต้องไม่ดําเนินการตามสิทธิหรือ
สิทธิเรียกร้องนั้นต่อภาคีอีกฝุายที่มีการทําการลงทุนที่ครอบคลุมในอาณาเขตของตน เว้นแต่
ผู้ลงทุนนั้นได้รับอนุญาตให้กระทําการในนามของภาคีที่เป็นผู้ชําระเงินหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบอํานาจโดยภาคีนั้น
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3.

ในการใช้สิทธิหรือสิทธิเรียกร้องที่รับช่วงหรือรับโอน ภาคีหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจ
จากภาคีที่ใช้สิทธิห รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะต้องเปิดเผยขอบเขตของข้อตกลงในสิทธิ
เรียกร้องกับผู้ลงทุนของตนแก่ภาคีที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10.13: การเวนคืน25
1.

2.

25

ห้ามภาคีเวนคืน หรือทําให้เป็นของรัฐซึ่งการลงทุนที่ครอบคลุม ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
มาตรการที่เทียบเท่ากับการเวนคืน หรือการทําให้เป็นของรัฐ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การ
เวนคืน”ในบทนี้) เว้นแต่
(เอ)

เพื่อความมุ่งประสงค์ทางสาธารณะ

(บี)

ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ

(ซี)

มีการชําระค่าชดเชยที่สอดคล้องกับวรรค 2 และ 3 และ

(ดี)

เป็นไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย

ค่าชดเชยที่อ้างถึงในอนุวรรค 1(ซี) จะต้อง
(เอ)

ชําระโดยไม่ล่าช้า26

(บี)

เทียบเท่ากับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของการลงทุนที่ถูกเวนคืน ณ เวลาที่ได้ประกาศ
เรื่องการเวนคืนต่อสาธารณชน 27 หรือเมื่อเกิดการเวนคืนขึ้น แล้วแต่ว่ากรณีใดจะ
เกิดขึ้นก่อน28, 29, 30 (ภายหลังจากนี้ มีความหมายว่า “วันที่เวนคืน” ในบทนี้)

ข้อนี้จะต้องถูกตีความโดยสอดคล้องกับภาคผนวก 10 บี (การเวนคืน)

26

กลุ่มภาคีเข้าใจว่าอาจจะจําเป็นต้องมีกระบวนการทางกฎหมายและทางปกครองที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะมีการ
ชําระค่าชดเชย
27

สําหรับฟิลิปปินส์ เวลาที่ได้ประกาศเรื่องการเวนคืนต่อสาธารณชน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการคํานวณมูลค่า
ตลาดของการลงทุนที่ถูกเวนคืน หมายถึง วันที่มีการยื่นคําร้องขอสําหรับการเวนคืน
28

สําหรับออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ วันที่เวนคืน เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการคํานวณมูลค่าตลาดของการลงทุนที่ถูกเวนคืน หมายถึง วันก่อนหน้าทันทีที่การเวนคืนเกิดขึ้น
29

สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม วันที่เวนคืน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการคํานวณมูลค่าตลาด
ของการลงทุนที่ถูกเวนคืน หมายถึง วันที่ที่มีการประกาศการตัดสินใจเรื่องการเวนคืนโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจ
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(ซี)

ไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงใดในมูลค่า ที่เกิดขึ้นเพราะการเวนคืนที่เจตนานั้นได้ถูก
รับรู้ก่อนหน้านั้น และ

(ดี)

สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถโอนได้โดยเสรี

3.

ในกรณีที่ มี ค วามล่ า ช้า การชดเชยจะรวมถึง ดอกเบี้ ยในอัตราที่ เหมาะสมตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายของภาคีผู้ทําการเวนคืน โดยมีเงื่อนไขว่ากฎหมาย ข้อบังคับ และ
นโยบายดังกล่าวถูกนํามาใช้บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ

4.

บทนี้จะไม่ใช้บังคับกับการออกมาตรการบังคับใช้สิทธิที่ได้รับ ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือในการเพิกถอน การจํากัด หรือการสร้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในขอบเขต
ที่การบังคับใช้ การเพิกถอน การจํากัด หรือการสร้างสิทธิดังกล่าว สอดคล้องกับบทที่ 11
(ทรัพย์สินทางปัญญา) และความตกลงทริปส์31

5.

โดยไม่คํานึงถึงวรรค 1 ถึง 3 มาตรการเวนคืนใดที่เกี่ยวกับที่ดินจะต้องเป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ของภาคีผู้ทําการเวนคืน และเพื่อความมุ่ง ประสงค์ของ
และเพื่อการชําระค่าชดเชย จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่กล่าวถึงก่อนหน้า
นั้ น ค่ าชดเชยดังกล่ าวจะต้อ งขึ้น อยู่ กั บ การแก้ไ ขที่ต่ อมาใดต่ อกฎหมายและข้อบั งคับ ที่
กล่าวถึงก่อนหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน ค่าชดเชยในกรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวโน้มทั่วไปของมูลค่าตลาดของที่ดิน

ข้อ 10.14: การปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์32
1.

ภาคี อ าจปฏิ เ สธการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบทนี้ ต่ อ ผู้ ล งทุ น ของ ภาคี อี ก ฝุ า ยที่ เ ป็ น
นิติบุคคลของภาคีอีกฝุายนั้น และต่อการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น ในกรณีที่นิติบุคคล
(เอ)

มีเจ้าของเป็นหรือถูกควบคุมโดยผู้ลงทุนของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หรือเป็นของภาคีผู้
ปฏิเสธ และ

30

สําหรับไทย วันที่เวนคืน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการคํานวณมูลค่าตลาดของการลงทุนที่ถูกเวนคืน หมายถึง วันที่
ที่การเวนคืนเกิดขึ้น
31

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่ม ภาคีตระหนักว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ คําว่า “การเพิกถอน” สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการยกเลิกหรือการทําให้สิทธินั้นไม่มีผล และ “การจํากัด” สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
รวมถึงการยกเว้นในสิทธิดังกล่าว
32

สิทธิของภาคีในการปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ตามที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้อาจถูกใช้เมื่อใดก็ได้
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(บี)

ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญในอาณาเขตของภาคีใดที่นอกเหนือจาก
ภาคีผู้ปฏิเสธ

2.

ภาคีอาจปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ต่อผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุายที่เป็นนิติบุคคลของ
ภาคีอีกฝุายนั้น และต่อการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น ในกรณีที่ บุคคลของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี
เป็ น เจ้ า ของหรื อ ควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล และภาคี ผู้ ป ฏิ เ สธนํ า มาใช้ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หรือ บุคคลของประเทศที่ไม่ใช่ภาคีซึ่งห้า มการทําธุรกรรม
กับนิติบุคคลหรือที่จะเป็นการละเมิด หรือหลีกเลี่ยงการดําเนินมาตรการดังกล่าวหากมีการ
ให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ต่อนิติบุคคล หรือต่อการลงทุนของนิติบุคคลนั้น

3.

ภาคีอาจปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ต่อผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุายหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล
ของภาคีอีกฝุายนั้น และต่อการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น ในกรณีที่ บุคคลของประเทศที่ไม่ใช่
ภาคีเป็นเจ้าของหรือควบคุมนิติบุคคล และภาคีผู้ปฏิเสธไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ทางการทูต
กับประเทศที่ไม่ใช่ภาคี

4.

โดยไม่คํานึงถึงวรรค 1 ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ได้ของไทย ไทยอาจปฏิเสธ
การให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้ามา การจัดตั้ง การได้มา และการ
ขยายการลงทุนของผู้ลงทุน ของภาคีอีกฝุายซึ่งเป็นนิติบุคคลของภาคีนั้น และต่อการลงทุน
ของผู้ ลงทุน ดังกล่าว ในกรณีที่ประเทศไทยพิสู จน์ได้ว่า นิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของหรือ ถูก
ควบคุมโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลของประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หรือของประเทศไทย

5.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ สําหรับไทย นิติบุคคล คือ

6.

(เอ)

“เป็นเจ้าของ” โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของภาคีหรือของประเทศที่ไม่ใช่
ภาคี หากบุคคลนั้นเป็นเจ้าของเงินทุนมากกว่าร้อยละ 50 และ

(บี)

“ถูกควบคุม” โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของภาคีหรือของประเทศที่ไม่ใช่
ภาคี หากบุคคลนั้นมีอํานาจในการเสนอชื่อกรรมการส่วนใหญ่หรือมิฉะนั้นก็เป็นผู้มี
อํานาจโดยถูกต้องตามกฎหมายในการกํากับการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น

ฟิลิ ป ปิ น ส์ อาจปฏิเ สธการให้ สิ ทธิ ประโยชน์ ของบทนี้ต่ อผู้ ล งทุ นของภาคี อีก ฝุ ายและต่ อ
การลงทุนของผู้ลงทุนนั้น ในกรณีที่ฟิลิปปินส์พิสูจน์ได้ว่าผู้ลงทุนดังกล่าวได้ทําการลงทุน โดย
ละเมิดข้อบทของกฎหมายแห่ งเครือจักรภพ เลขที่ 108 ที่มีชื่อว่า กฎหมายเพื่อลงโทษ
พฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการทาให้เป็นของรัฐซึ่งสิทธิพื้นฐาน สัมปทานหรือสิทธิ
ประโยชน์ ตามที่ได้แก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกา เลขที่ 715 หรือมิฉะนั้นที่รู้จักกันในนาม ดิ
แอนไทดัมมี่ลอว์ ตามทีอ่ าจมีการแก้ไข
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7.

ภาคีอาจปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ของบทนี้ต่อผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุายหรือของประเทศที่
ไม่ใช่ภาคี และต่อการลงทุนของผู้ลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ทําการลงทุน โดย
ละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ ของภาคี ผู้ ป ฏิ เ สธ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงิน

ข้อ 10.15: ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง
โดยไม่คํานึงถึงข้อ 17.13 (ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง) ไม่มีความใดในบทนี้ที่จะถูกตีความเพื่อ
(เอ)

กําหนดให้ภาคีให้หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลใดที่ตนระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ
ขัดต่อผลประโยชน์ดา้ นความมั่นคงที่สําคัญของตน หรือ

(บี)

ขัดขวางภาคีจากการบังคับใช้มาตรการซึ่งตนเห็นว่าจําเป็นสําหรับ
(หนึ่ง) การปฏิบัติตามพันธกรณีของตนในส่วนที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาหรือฟื้นฟู
สันติภาพหรือความมัน่ คงระหว่างประเทศ หรือ
(สอง) การปกปูองผลประโยชน์ดา้ นความมั่นคงที่สําคัญของตน

ข้อ 10.16: การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มภาคีจะต้องพยายามส่งเสริมและร่วมมือกันเพื่อทําให้ภูมิภาคเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะเขตการ
ลงทุนโดยวิธีต่าง ๆ รวมถึง
(เอ)

การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกลุ่มภาคี

(บี)

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคี

(ซี)

การส่งเสริมงานการจับคู่ธุรกิจ

(ดี)

การจัด และการสนับสนุนการจัดงานรายงานสรุป และการสัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โอกาสการลงทุน และเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการลงทุน และ

(อี)

การแลกเปลี่ ย นข้อมูล เกี่ย วกับประเด็น อื่นที่มีความสนใจร่ว มกัน ที่ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการลงทุน
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ข้อ 10.17: การอานวยความสะดวกการลงทุน
1.

2.

โดยขึ้นอยู่กับตามกฎหมายและข้อบังคับของตน ภาคีแต่ละฝุายจะต้องพยายามอํานวยความ
สะดวกการลงทุนระหว่างกลุ่มภาคี โดยวิธีการต่างๆ รวมถึง
(เอ)

การสร้างสภาวะแวดล้อมที่จําเป็นสําหรับการลงทุนในทุกรูปแบบ

(บี)

การทําให้กระบวนการสําหรับการยื่นคําขอและการอนุมัติการลงทุนของตนง่ายขึ้น

(ซี)

การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ
นโยบาย และกระบวนการด้านการลงทุน และ

(ดี)

การจัดตั้ง หรือการคงไว้ซึ่งจุดติดต่อ ศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ประสานงาน
หลัก หรือหน่วยงานอื่น ในภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการให้
คําปรึกษาแก่ผู้ลงทุน รวมถึงการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับใบอนุญาตดําเนินงาน
และใบอนุญาตต่าง ๆ

โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของตน กิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีภายใต้อนุวรรค 1(ดี)
ในขอบเขตที่เป็ น ไปได้ อาจรวมถึงการช่ว ยเหลื อ ผู้ ล งทุนของภาคีอื่น ใดและการลงทุนที่
ครอบคลุม เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน หรือความเดือดร้อนที่ ได้เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ
ระหว่างกิจกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนเหล่านั้นอย่างฉันมิตร โดย
(เอ)

การรั บ เรื่ อง และเมื่อมีความเหมาะสม การพิจารณาการส่ งต่อ หรือการให้การ
พิ จ ารณาโดยชอบตามกฎหมายต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ย กขึ้ น โดยผู้ ล งทุ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
กิจกรรมของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการลงทุนที่ครอบคลุมของผู้ลงทุนเหล่านั้น
และ

(บี)

การให้ความช่วยเหลือในขอบเขตที่เป็นไปได้ในการแก้ไขความเดือดร้อนที่ ผู้ลงทุน
ได้ประสบทีเ่ กี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุมของผู้ลงทุนเหล่านั้น

3.

โดยขึ้น อยู่ กับ กฎหมายและข้อบังคับของตน ในขอบเขตที่เป็นไปได้ ภาคี แต่ล ะฝุ ายอาจ
พิจ ารณาการจั ดตั้งกลไกเพื่อให้ ข้อเสนอแนะแก่ห น่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องของตนเพื่อ
จัดการกับประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ําที่มผี ลกระทบต่อผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุาย

4.

กลุ่มภาคีจะต้องพยายามอํานวยความสะดวกการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานผู้มีอํานาจ
ของแต่ล ะภาคี เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแลกเปลี่ ยนความรู้และแนวทางเพื่อให้ การ
อํานวยสะดวกการลงทุนดีขึ้น
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5.

ไม่มีความใดในบทนี้ ขึ้นอยู่กับ หรือมิเช่นนั้นมีผลต่อกระบวนการระงับข้อพิพาทใดภายใต้
ความตกลงนี้

ข้อ 10.18: แผนการทางาน
1.

2.

โดยไม่มีผลต่อท่าทีของภาคีแต่ละฝุาย กลุ่มภาคีจะต้องเข้าร่วมการหารือในเรื่อง
(เอ)

การระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างภาคีกับผู้ลงทุนของภาคีอีกฝุาย และ

(บี)

การใช้บังคับข้อ 10.13 (การเวนคืน) กับมาตรการด้านภาษีซึ่ง ถือเป็นการเวนคืนไม่
ล่าช้ากว่าสอง (2) ปีหลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ผลลัพธ์ของการ
หารือดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเห็นชอบร่วมกันของกลุ่มภาคีทุกฝุาย

กลุ่มภาคีจะต้องสรุปการหารือที่อ้างถึงในวรรค 1 ภายในสาม (3) ปี นับจากวันที่เริ่มการ
หารือ
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ภาคผนวก 10 เอ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
กลุ่มภาคียืนยันความเข้าใจร่วมกันของตนว่า “กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ” โดยทั่วไป
และตามที่อ้างถึงเป็นการเฉพาะในข้อ 10.5 (การประติบัติต่อการลงทุน) รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติต่อต่างชาติตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เป็นผลจากวิธี
ปฏิบัติโดยทั่วไปและโดยสม่ําเสมอของรัฐที่รัฐเหล่านั้นดําเนินการตามความหมายของพันธกรณีตาม
กฎหมาย

10เอ-1

ภาคผนวก 10 บี
การเวนคืน
กลุ่มภาคียืนยันความเข้าใจร่วมกันว่า
1.

การกระทําหนึ่งหรือการกระทําที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยภาคีไม่อาจถือเป็นการเวนคืนได้
เว้นแต่การกระทํานั้นมีผลแทรกแซงต่อสิทธิในทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือที่จับต้องไม่ได้ หรือ
ประโยชน์ในทรัพย์สิน1 ในการลงทุนที่ครอบคลุม

2.

ข้อ 10.13 (การเวนคืน) กล่าวถึงสองสถานการณ์:

3.

1

(เอ)

สถานการณ์ที่หนึ่ง เป็นการเวนคืนทางตรง ซึ่งการลงทุนที่ครอบคลุมถูกทําให้เป็น
ของรัฐ หรือมิเช่นนั้นถูกเวนคืนโดยทางตรงโดยการโอนกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
หรือการยึดทรัพย์โดยพลัน และ

(บี)

สถานการณ์ที่สอง เป็นสถานการณ์ที่การกระทําหนึ่งหรือ การกระทําที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องโดยภาคีมีผลเทียบเท่ากับการการเวนคืนทางตรง โดยไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการหรือการยึดทรัพย์โดยพลัน

การตั ด สิ น ว่า การการกระทํ า หนึ่ งหรื อ การกระทํา ที่ เกี่ ยวข้ องอย่ า งต่ อเนื่ องโดยภาคี ใน
สถานการณ์ข้อเท็จจริงเฉพาะ ถือเป็นการเวนคืนตามประเภทที่อ้างถึงในอนุวรรค 2 (บี)
หรือไม่ จําเป็นต้องมีการสอบสวนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เป็นรายกรณี ซึ่งต้องพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(เอ)

ผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากการกระทําของรัฐ บาล ถึง แม้ข้ อเท็จ จริ ง ที่ ว่า การ
กระทําหนึ่งหรือ การกระทําที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยภาคีมีผลกระทบทางลบต่อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้พิสูจน์ว่าการเวนคืนดังกล่าว
ได้เกิดขึ้นแล้ว

(บี)

การกระทําของรัฐบาลเป็นการละเมิดข้อผูกพัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลผูกพัน
ก่อนหน้านั้นของรัฐบาลต่อผู้ลงทุน ไม่ว่าโดยทางสัญญา ใบอนุญาต หรือเอกสาร
ทางกฎหมายอื่นใด หรือไม่ และ

(ซี)

ลักษณะของการกระทําของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์และบริบทของการกระทํา
นั้น2

เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ “ประโยชน์ในทรัพย์สิน” หมายถึง ประโยชน์ในทรัพย์สินซึ่งอาจได้รับการ
ยอมรับภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของภาคีนั้น
10บี-1

4.

2

การกระทําด้านข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยภาคีที่ถูกออกแบบ และใช้บังคับเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสวัสดิการสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การคุ้มครองสุขภาพของ
สาธารณะ ความปลอดภัย ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดล้อม และการรักษาเสถียรภาพ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ถือเป็นการเวนคืนในประเภทที่อ้างถึงในอนุวรรค 2 (บี)

สําหรับเกาหลี การพิจารณาที่เกี่ยวข้องสามารถรวมถึงว่า ผู้ลงทุนมีภาระที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ เช่น การเสียสละ
พิเศษที่เกินกว่าที่ผู้ลงทุนหรือการลงทุนควรถูกคาดหวังที่จะอยู่รอดได้เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ เชิงอรรถนี้ไม่
กระทบต่อการตัดสินลักษณะของการกระทําของรัฐบาลของภาคีอื่นใด
10บี-2

บทที่ 11
ทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วน เอ
บทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐาน
ข้อ 11.1: วัตถุประสงค์
1.

2.

วัตถุประสงค์ของบทนี้คือการลดการบิดเบือนและอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน โดยการ
ส่งเสริมการรวมตัวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีล่ ึกขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์
การคุ้ มครอง และการบั งคั บใช้สิ ทธิในทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและเพี ยงพอ
ทั้งนี้ โดยตระหนักถึง
(เอ)

ระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และศั ก ยภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ของกลุ่ ม ภาคี รวมถึ ง
ความแตกต่างของระบบกฎหมายภายใน

(บี)

ความจาเป็นในการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

(ซี)

ความจ าเป็ น ในการคงไว้ซึ่ งความสมดุ ล ที่เ หมาะสมระหว่ างสิ ทธิ ของผู้ ทรงสิ ทธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญากับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของผู้ใช้และสาธารณประโยชน์

(ดี)

ความสาคัญของการอานวยความสะดวกการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เนื้อหา วัฒนธรรม
และศิลปะ และ

(อี)

ว่าการจัดตั้งและคงไว้ซึ่งระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่โปร่งใส และการส่งเสริมและคงไว้
ซึ่งการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ทรงสิทธิและผู้ใช้

การคุ้มครองและการบังคั บใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควรมีส่วนในการส่งเสริมนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี และการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ร่ว มกันของผู้ ผ ลิ ต
และผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี และในลักษณะที่จะนาไปสู่สวัสดิ ภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
และความสมดุลระหว่างสิทธิกับพันธกรณีต่าง ๆ

ข้อ 11.2: ขอบเขตของทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง เครื่องหมาย
การค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม
11-1

การคุ้มครองพันธุ์พืช และการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผย ตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ถึง 7 ภาคสอง ของ
ความตกลงทริปส์
ข้อ 11.3: ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น1
ส าหรั บ เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ในกรณีที่ มี ก ารขั ดกั น ระหว่า งบทบั ญญั ติ ของบทนี้ กับ บทบั ญ ญั ติ
ของความตกลงทริปส์ ให้ความตกลงทริปส์มีผลเหนือกว่าเท่าที่มีความขัดกันนั้น
ข้อ 11.4: หลักการ
1.

ในการตราหรื อ แก้ ไ ขกฎหมายและกฎระเบี ย บ ภาคี อ าจน ามาใช้ ซึ่ ง มาตรการที่ จ าเป็ น
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและโภชนาการ และเพื่อส่งเสริมสาธารณประโยชน์ในภาค
ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม และเทคโนโลยี หาก
มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับบทนี้

2.

มาตรการที่ เหมาะสม ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ บทนี้ อาจจ าเป็ นส าหรั บ การป้อ งกั น การใช้ สิ ทธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ทรงสิ ทธิในทางที่ผิด หรือการปฏิบัติที่กีดกันการค้าที่เกินควรหรือ
ส่งผลในเชิงลบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ2

3.

นอกเหนือจากวรรค 2 แล้ว กลุ่มภาคียังตระหนักถึงความจาเป็นในการส่งเสริมการแข่งขัน

ข้อ 11.5: พันธกรณี
ภาคีแต่ละฝ่ายจะดาเนิน การให้บทบัญญัติของบทนี้มีผล ภาคีอาจ แต่ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องกาหนด
ในกฎหมายให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าที่กาหนดไว้ในบทนี้ หากการคุ้มครองดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับบทนี้
ภาคีแต่ละฝ่ายมีอิสระที่จะกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามบทนี้ในระบบกฎหมายและแนว
ปฏิบัติของตน
ข้อ 11.6: การสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ภาคีแต่ละฝ่ายมีอิสระที่จะกาหนดระบบของตนเองสาหรับการสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1

เพื่อความมุ่งประสงค์ของการใช้บังคับกับข้อนี้ กลุ่มภาคียอมรับว่า การที่บทนี้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
กว้างกว่าที่ความตกลงทริปส์กาหนด ไม่ได้หมายความว่ามีการขัดกันตามความหมายของข้อนี้และวรรค 2 ของข้อ 20.2
(ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น)
2

กลุ่มภาคีตระหนักว่า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเองไม่จาเป็นต้องทาให้เกิดอานาจเหนือตลาด
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ข้อ 11.7: การประติบัติเยี่ยงคนชาติ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้การประติบัติต่อคนชาติ3 ของภาคีอื่นไม่ด้อยไปกว่าที่ประติบัติต่อคนชาติ
ของตนในการคุ้มครอง4 ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นที่กาหนดไว้ในความ
ตกลงทริปส์และความตกลงพหุภาคีที่อยู่ในความดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ต่อไปนี้
เรียกว่า “ไวโป” ในบทนี้) ทีภ่ าคีนั้นเป็นภาคีอยู่

2.

ภาคีอาจใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นในวรรค 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางตุลาการและ
ทางบริ ห าร รวมถึ ง การก าหนดให้ ค นชาติ ข องภาคี อื่ น ต้ อ งระบุ ที่ อ ยู่ ส าหรั บ กระบวนการ
ส่งหมายศาลในอาณาเขตของตน หรือแต่งตั้งตัวแทนในอาณาเขตของตน เฉพาะเมื่อข้อยกเว้น
ดังกล่าว
(เอ)

จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่ขัดกับบทนี้ และ

(บี)

ไม่ถูกใช้ในลักษณะที่จะเป็นการกีดกันทางการค้าโดยแอบแฝง

พันธกรณีภายใต้วรรค 1 ไม่นามาใช้กับกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้ในความตกลงพหุภาคี
ทีจ่ ัดทาขึ้นภายใต้ความอุปถัมภ์ของไวโป ซึ่งเกี่ยวกับการได้มาหรือคงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ข้อ 11.8: ความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข
1.

กลุ่มภาคียืนยั นปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข รับรองเมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มภาคีมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทนี้ดังต่อไปนี้

3

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “คนชาติ” ของภาคีรวมถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวข้อง บุคคลใด ตามนิยามใน
อนุวรรค (ที) ของข้อ 1.2 (คานิยามทั่วไป) ของภาคีนั้น ที่เข้าคุณสมบัติการได้รับความคุ้มครองตามความตกลงที่ระบุใน
ข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี) และความตกลงทริปส์
4

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “การคุ้มครอง” รวมถึงเรื่องที่ส่งผลต่อการมีอยู่ของ การได้มาซึ่ง ขอบเขตของการ
คงไว้ซึ่ง และการบังคับใช้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเรื่องที่ส่งผลต่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ครอบคลุมในบทนี้โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “การคุ้มครอง” ยังรวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
(เอ)

มาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามที่กาหนดในข้อ 11.14 (การหลบเลี่ยงมาตรการทาง
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ) และ

(บี)

ข้อมูลการบริหารสิทธิตามที่กาหนดในข้อ 11.15 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิอิเล็กทรอนิกส์)
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(เอ)

กลุ่มภาคียืนยันสิทธิในการใช้ความยืดหยุ่นตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์
และการสาธารณสุขได้อย่างสมบูรณ์

(บี)

กลุ่ ม ภาคี ย อมรั บ ว่ า บทนี้ ไ ม่ เ ป็ น การและไม่ ค วรป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ภ าคี ใ ช้ ม าตรการเพื่ อ
คุ้มครองสาธารณสุข

(ซี)

กลุ่มภาคียืนยันว่าบทนี้สามารถและควรได้รับการตีความและปฏิบัติตามในลักษณะ
ที่ส่งเสริมสิทธิของภาคีแต่ละฝ่ายในการคุ้มครองสาธารณสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง

2.

โดยคานึงถึงพันธกรณีของกลุ่มภาคีเกี่ยวกับการเข้าถึงยาและสาธารณสุข บทนี้ไม่เป็นการและ
ไม่ควรขัดขวางการใช้ประโยชน์จากข้อ 31 ทวิของความตกลงทริปส์ และภาคผนวกและบท
ต่อท้ายของภาคผนวกของความตกลงทริปส์ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.

กลุ่มภาคีคานึงถึงความสาคัญของการมีส่วนในความพยายามของนานาชาติในการปฏิบัติตามข้อ 31
ทวิของความตกลงทริปส์ และภาคผนวกและบทต่อท้ายของภาคผนวกของความตกลงทริปส์

ข้อ 11.9: ความตกลงพหุภาคี
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีที่ตนยังไม่เป็นภาคี
ดังต่อไปนี้
(เอ)

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ทาขึ้น ณ กรุงปารีส
เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม ค.ศ. 1883 ที่ ป รั บ ปรุ ง ณ กรุ ง สต็ อ กโฮล์ ม เมื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม ค.ศ. 1967 และที่แก้ไขเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1979 (ต่อไปนี้เรียกว่า
“อนุสัญญากรุงปารีส” ในบทนี)้

(บี)

อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ทาขึ้น ณ กรุง
เบิ ร์ น เมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน ค.ศ. 1886 ที่ ป รั บ ปรุ ง ณ กรุ ง ปารี ส เมื่ อ วั น ที่ 24
กรกฎาคม ค.ศ. 1971 และที่แก้ไขเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1979 (ต่อไปนี้เรียกว่า
“อนุสัญญากรุงเบิร์น” ในบทนี้)

(ซี)

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ทาขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
ค.ศ. 1970 ที่ แ ก้ ไ ขเมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน ค.ศ. 1979 และปรั บ ปรุ ง เมื่ อ วั น ที่ 3
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 และวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2001 (ต่อไปนี้เรียกว่า “สนธิสัญญา
พีซีท”ี ในบทนี้)
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(ดี)

พิธีสารความตกลงกรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ
รับรอง ณ กรุงมาดริด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1989 ที่แก้ไขเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
ค.ศ. 2006 และวั นที่ 12 พฤศจิ กายน ค.ศ. 2007 (ต่อ ไปนี้เรี ยกว่า “พิ ธีส ารกรุ ง
มาดริด” ในบทนี้)

(อี)

สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก รับรอง ณ เมืองเจนีวา
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (ต่อไปนี้เรียกว่า “สนธิสัญญาดับบลิวซีที” ในบทนี้)

(เอฟ) สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
รับรอง ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (ต่อไปนี้เรียกว่า “สนธิสัญญา
ดับบลิวพีพีที” ในบทนี้) และ
(จี)

สนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว
สาหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ รับรอง ณ เมือง
มาร์ราเคช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2013 (ต่อไปนี้เรียกว่า “สนธิสัญญามาร์รา
เคช” ในบทนี้)

2.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะพยายามให้ สั ต ยาบั น หรื อ ภาคยานุ วั ติ เ ข้ า เป็ น ภาคี ค วามตกลงพหุ ภ าคี
ที่ตนยังไม่เป็นภาคี ดังนี้: สนธิสัญญากรุงบูดาเปสต์ว่าด้วยการยอมรับระหว่างประเทศซึ่งการ
ฝากเก็บจุลชีพสาหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทาขึ้น ณ กรุงบูดาเปสต์ เมื่อวันที่ 28
เมษายน ค.ศ. 1977 ที่แก้ไขเมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1980

3.

หากภาคี ใ ด ๆ ประสงค์จ ะให้ สั ต ยาบันหรือ ภาคยานุวั ติเ ข้า เป็ นภาคี ค วามตกลงพหุ ภ าคีใ ด
ดังต่อไปนี้ ภาคีนั้นอาจขอความร่วมมือจากภาคีอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการให้สัตยาบันหรือการ
ภาคยานุวัติและการปฏิบัติตามความตกลงพหุภาคีดังต่อไปนี้
(เอ)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปี 1991 ที่ปรับปรุง ณ เมือง
เจนีวา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1991

(บี)

กรรมสารกรุ ง เจนี ว าของความตกลงกรุ ง เฮกว่า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ทาขึ้น ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.
1999

(ซี)

อนุ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง ผู้ผ ลิ ตสิ่ งบันทึกเสี ยง และ
องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ ทาขึ้น ณ กรุงโรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1961 (ต่อไปนี้
เรียกว่า “อนุสัญญากรุงโรม” ในบทนี้)
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(ดี)

สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทาขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2006
ส่วน บี
ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง

ข้อ 11.10: สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ นักแสดง และผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วแก่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ใ นการอนุ ญ าตการเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนซึ่งงานของตน โดยวิธีผ่านสายและไร้สาย รวมถึงการทาให้ปรากฏต่อสาธารณชนใน
ลักษณะที่ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานนั้นได้จากสถานที่และในเวลาที่เลือกด้วยตนเอง

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่นักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง 5 ในการอนุญาต
การทาให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งการแสดงที่ถูกบันทึกไว้ในสิ่งบันทึก เสียงและสิ่งบันทึกเสียง
ตามลาดับ โดยวิธีผ่านสายและไร้สาย ในลักษณะที่ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานนั้นได้
จากสถานที่และในเวลาที่เลือกด้วยตนเอง

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวแก่ผู้ส ร้างสรรค์ นักแสดง และผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง
ในการอนุ ญ าตหรื อ ห้ า มการท าซ้ าซึ่ ง งาน การแสดง ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
และสิ่งบันทึกเสียงของตน ไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใด

ข้อ 11.11: สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนสาหรับการแพร่เสียงแพร่ภาพ6
นักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบัน ทึกเสียงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในคราวเดียว หรืออีกทางหนึ่ง
สิทธิได้รับค่าสิทธิ สาหรับการนาสิ่งบันทึกเสียงที่ถูกเผยแพร่เพื่อการแพร่เสียงแพร่ภาพในเชิงพาณิชย์ไป
ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ภาคีอาจตีความคาว่า “ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง” ว่ามีความหมายเดียวกับ “ผู้สร้างสรรค์
งานบันทึกเสียง”
6

ในกรณีทภี่ าคีเป็นหรือหรือเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาดับบลิวพีพีที พันธกรณีของภาคีนั้นตามข้อนี้จะอยู่ภายใต้พันธกรณี
และข้อสงวนที่ภาคีนั้นมีหรือจะมีภายใต้สนธิสัญญาดับบลิวพีพีที
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ข้อ 11.12: การคุ้มครององค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพและสัญญาณดาวเทียมถ่ายทอดรายการที่ถูกเข้ารหัส
ไว้
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่องค์กรแพร่เสีย งแพร่ภาพในการห้ามการแพร่เสียง
แพร่ภาพซ้าซึ่งงานแพร่เสียงแพร่ภาพโดยวิธีการไร้สายเป็นอย่างน้อย การบันทึกงานแพร่เสียง
แพร่ภาพ และการทาซ้าซึ่งการบันทึกงานแพร่เสียงแพร่ภาพ7, 8

2.

ภาคีแต่ล ะฝ่ายจะพยายามมีมาตรการตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน ต่อการกระทา
ดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งการกระทา
(เอ)

การจงใจรับ9

(บี)

การจงใจกระจาย10 หรือ

(ซี)

การจงใจรับและกระจายต่อ11

ซึ่งสัญญาณถ่ายทอดรายการที่มีต้นกาเนิดจากการเป็นสัญญาณดาวเทียมถ่ายทอดรายการที่ถูกเข้ารหัส
ไว้ โดยรู้ ว่ าสั ญญาณดั งกล่ าวถูกถอดรหั ส โดยไม่ ได้ รับอนุญ าตจากผู้ กระจายสั ญญาณที่ ถูก ต้องตาม
กฎหมาย
ข้อ 11.13: องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสมสาหรับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และ
สิ ท ธิ ข้ า งเคี ย ง ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รเช่ น ว่ า นั้ น ด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ธรรม

7

ในกรณีที่ภาคีไม่ให้สิทธิดังกล่าวแก่องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ ภาคีนั้นจะต้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์งานที่อยู่ในงานแพร่
เสียงแพร่ภาพสามารถที่จะห้ามการกระทาข้างต้นได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเบิร์น
8

ภาคีใด ๆ อาจกาหนด ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิภายใต้ วรรคนี้ เงื่อนไข ข้อจากัด ข้อยกเว้น และข้อสงวน เท่าที่ได้รับ
อนุญาตตามอนุสัญญากรุงโรม
9

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อ ความมุ่งประสงค์ ของอนุวรรค 2 (เอ) และ (ซี ) ภาคีอาจกาหนดให้การจงใจรั บ
สัญญาณดาวเทียมถ่ายทอดรายการที่ถูกเข้ารหัสไว้ หมายถึง การรับและใช้สัญญาณดังกล่าว หรือการรับและถอดรหัส
สัญญาณดังกล่าว
10

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจตีความคาว่า “การกระจาย” ว่า “การส่งต่อสู่สาธารณชน”

11

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจตีความคาว่า “การกระจาย” ว่า “การส่งต่อสู่สาธารณชน”
11-7

มีประสิทธิภาพ โปร่งใสต่อสาธารณชน และรับผิดชอบต่อสมาชิก ซึ่งอาจรวมถึงการจัดเก็บ
บันทึกการจัดเก็บและการแบ่งสรรค่าสิทธิ12 ที่เปิดเผยและโปร่งใส
2.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ของกันและกัน เพื่อความมุ่งประสงค์ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาระหว่างกลุ่มภาคีที่ง่าย
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริม13 การโอนค่าสิทธิซึ่งกันและกันสาหรับการนางานหรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับ
ความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่เป็นของคนชาติของภาคีอื่นไปใช้

ข้อ 11.14: การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ ค วามคุ้ ม ครองที่ เ พี ย งพอและการเยี ย วยาทางกฎหมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จากการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ถูกใช้โดยผู้สร้างสรรค์ นักแสดง หรือผู้ผลิต
สิ่งบันทึกเสียง โดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิ ของตนภายใต้ส่วนนี้ และที่จากัดการกระทาต่องาน การ
แสดง หรื อสิ่ ง บั น ทึกเสี ย ง ซึ่ งไม่ได้ รั บอนุญ าตจากผู้ ส ร้า งสรรค์ นักแสดง หรื อผู้ ผ ลิ ต สิ่ งบันทึ กเสี ย ง
ดังกล่าว หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบของภาคีนั้น
ข้อ 11.15: การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “อาร์เอ็มไอ” ในบทนี้)14 ภาคีแต่ละ
ฝ่ ายจะให้ ก ารเยี ย วยาทางกฎหมายที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ผู้ ใ ดก็ ต ามที่ จ งใจกระท าการ
ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยรู้ อยู่แล้ว หรือในกรณีการเยียวยาทางแพ่ง มีเหตุอันควรรู้ ว่าการ
กระทานั้นจะจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงใด ๆ
ภายใต้บทนี้
12

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น “ค่าสิทธิ” อาจรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

13

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น “การส่งเสริม” ไม่เป็นการกาหนดให้ภาคีจะต้องเข้าไปมีส่วนในสัญญาใด ๆ ระหว่างองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
14

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “อาร์เอ็มไอ” หมายถึง
(เอ)

ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงงาน การแสดง สิ่งบันทึกเสียง ผู้สร้างสรรค์งาน นักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง หรือ
เจ้าของสิทธิใด ๆ ในงาน การแสดง หรือสิ่งบันทึกเสียง

(บี)

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งาน การแสดง หรือสิ่งบันทึกเสียง หรือ

(ซี)

ตัวเลขหรือรหัสใด ๆ ทีแ่ ทนข้อมูลตามอนุวรรค (เอ) และ (บี) ของเชิงอรรถนี้

เมื่อข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่กับสาเนาของงาน การแสดงที่ได้บันทึกไว้แล้วในสิ่งบันทึกเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง หรือ
ปรากฏโดยเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรื อการทาให้งาน การแสดงที่บันทึกไว้แล้วในสิ่งบันทึกเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง
ปรากฏต่อสาธารณชน
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(เอ)

ลบหรือเปลี่ยนแปลงอาร์เอ็มไออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

(บี)

จ าหน่ า ย น าเข้ า เพื่ อ จ าหน่ า ย แพร่ เ สี ย งแพร่ ภ าพ เผยแพร่ หรื อ ท าให้ ป รากฏต่ อ
สาธารณชน ซึ่งสาเนาของงาน การแสดงที่ได้มีการบันทึกไว้แล้วในสิ่งบันทึกเสียง หรือ
สิ่งบันทึกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่า อาร์เอ็มไออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 11.16: ข้อจ ากัด และข้อยกเว้น ของการให้ค วามคุ้มครองและการเยียวยาสาหรั บมาตรการ
ทางเทคโนโลยีและอาร์เอ็มไอ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายอาจให้ข้อจากัดและข้อยกเว้นที่เหมาะสมสาหรับมาตรการเพื่อปฏิบัติตามข้อ
11.14 (การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ) และข้อ 11.15 (การคุ้มครอง
ข้อมูลการบริหารสิทธิอิเล็กทรอนิกส์) ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

2.

พัน ธกรณี ที่กาหนดในข้อ 11.14 (การหลบเลี่ ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภ าพ)
และข้ อ 11.15 (การคุ้ม ครองข้อ มู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ) จะไม่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ
ข้อจากัด ข้อยกเว้น หรือข้อต่อสู้ของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงใด ๆ ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบของภาคีใด

ข้อ 11.17: การใช้ซอฟต์แวร์โดยรัฐบาล
ภาคีแต่ละฝ่ายยืนยันพันธกรณีที่จะ
(เอ)

คงไว้ซึ่งกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายอันเหมาะสม ที่กาหนดให้รัฐบาลกลางของ
ตนใช้เพีย งเฉพาะซอฟต์แวร์คอมพิว เตอร์ที่ไม่ล ะเมิด ในลั กษณะที่ ส อดคล้ องซึ่งไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กาหนดไว้ในบทนี้ และ

(บี)

ส่งเสริมให้รัฐบาลในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นของตนนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการ
ที่คล้ายกันกับมาตรการทีร่ ะบุในอนุวรรค (เอ)

ข้อ 11.18: ข้อจากัดและข้อยกเว้น
1.

15

ภาคีแต่ละฝ่ายจะจากัดข้อจากัดหรือข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเฉพาะในกรณีพิเศษซึ่งไม่
ขั ด กั บ การแสวงหาประโยชน์ ต ามปกติ จ ากงาน การแสดง หรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง และไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิเกินสมควร15

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น วรรคนี้ไม่ขัดขวางภาคีในการให้ ข้อจากัดหรือข้อยกเว้นสาหรับงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่
สอดคล้องกับความตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ภาคีนั้นเป็นหรือจะเป็นภาคี
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2.

ไม่มีความใดในวรรค 1 ที่จะลดหรือขยายขอบเขตการนามาใช้ซึ่งข้อจากัดและข้อยกเว้นที่ภาคี
สามารถมีได้ในฐานะภาคีความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงเบิร์น อนุสัญญากรุงโรม สนธิสัญญา
ดับบลิวซีที หรือสนธิสัญญาดับบลิวพีพีที

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามให้มีความสมดุลที่เหมาะสมในระบบลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของตน
ซึ่งรวมถึงการมีข้อจากัดและข้อยกเว้นที่สอดคล้องกับวรรค 1 เพื่อความมุ่งประสงค์อันชอบธรรม
ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษา การวิจัย การวิจารณ์ การแสดงความเห็น การรายงานข่าว และการ
อานวยความสะดวกการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสาหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น
หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

4.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งข้อจากัดหรือข้อยกเว้นของสิทธิตามวรรค
1 สาหรับการใช้ที่เป็นธรรมตราบเท่าที่ข้อจากัดหรือข้อยกเว้นเช่นว่านั้นถูกจากัดไว้ตามที่ระบุใน
วรรค 1
ส่วน ซี
เครื่องหมายการค้า

ข้อ 11.19: การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เครื่องหมายใด ๆ หรือกลุ่มของเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถแสดงได้ว่าสินค้าและ
บริการของบุคคลหนึ่งนั้นแตกต่างจากสินค้าและบริการของบุคคลอื่น สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้
เครื่องหมายเช่นว่านั้น โดยเฉพาะคา รวมทั้งชื่อของบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
รูปทรงสามมิติ และกลุ่มของสี ตลอดจนสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน สามารถจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีที่เครื่องหมายไม่สามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตัวเอง ภาคีอาจกาหนดให้ความสามารถในการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับลักษณะบ่งเฉพาะที่
ได้มาโดยการใช้ ภาคีจ ะต้องไม่กาหนดเงื่อนไขให้ เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็น
เครื่ อ งหมายที่ ป รากฏแก่ ส ายตา หรื อ ปฏิ เ สธการรั บ จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า เพี ย งเพราะ
เครื่องหมายนั้นเป็นเสียง16
ข้อ 11.20: การคุ้มครองเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เครื่องหมายการค้ารวมไปถึงเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง ทั้งนี้
ภาคีไม่จาเป็นต้องจัดให้เครื่องหมายรับรองเป็นประเภทแยกออกมาต่างหากในกฎหมายและ
กฎระเบียบของตน ตราบใดที่เครื่องหมายเหล่านั้นได้รับการคุ้มครอง

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เครื่องหมายที่อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้สามารถได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้ระบบเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

16

ภาคีอาจกาหนดให้มีคาอธิบายเครื่องหมายการค้าที่เพียงพอ ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้โดยชัดแจ้ง
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ข้อ 11.21: ระบบการระบุจาพวกเครื่องหมายการค้า
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งระบบการระบุจาพวกเครื่องหมายการค้าที่สอดคล้องกับ
ความตกลงเมืองนีซว่าด้วยการระบุจาพวกสินค้าและบริการะหว่างประเทศเพื่อการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ทาขึ้น ณ เมืองนีซ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1957 ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นครั้ง
คราว (ต่อไปนี้เรียกว่า “ความตกลงเมืองนีซ” ในบทนี้)

2.

ภาคีที่อาศัยคาแปลของการระบุจาพวกของความตกลงเมืองนีซ (ต่อไปนี้เรียกว่า “การระบุ
จาพวกของนีซ” ในบทนี้) จะต้องทาตามฉบับปรับปรุงที่เป็นปัจจุบันของการระบุจาพวกของนีซ
เท่าที่คาแปลอย่างเป็นทางการถูกตีพิมพ์และเผยแพร่

ข้อ 11.22: การจดทะเบียนและคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะจัดให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะต้องรวมถึง
(เอ)

ข้อกาหนดให้มีการแจ้ง ผู้ ยื่นคาขอเป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งอาจเป็นการแจ้งด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงเหตุผลของการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(บี)

โอกาสสาหรับผู้ยื่นคาขอที่จะชี้แจงต่อคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของภาคี อุทธรณ์
คาสั่งปฏิเสธในชั้นแรก และอุทธรณ์คาสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในชั้นสุดท้ายต่อศาล

(ซี)

โอกาสในการทาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งดังต่อไปนี้ก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับการจด
ทะเบียน
(หนึ่ง) คัดค้านคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ
(สอง) ให้ ข้ อ มู ล กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจว่ า ค าขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า
ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน

(ดี)

โอกาสในการทาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งดังต่อไปนี้ภายหลังเครื่องหมายการค้าได้รับการจด
ทะเบียนแล้ว
(หนึ่ง) คัดค้านการจดทะเบียน
(สอง) ยื่นคาขอเพิกถอนการจดทะเบียน
(สาม) ยื่นคาขอยกเลิกการจดทะเบียน หรือ
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(สี่)
(อี)

2.

ยื่นคาขอให้การจดทะเบียนเป็นโมฆะ และ

ข้อกาหนดที่ให้คาสั่งทางบริหาร 17 จากกระบวนการคัดค้าน เพิกถอน ยกเลิก หรือทา
ให้เป็นโมฆะ จะต้องระบุเหตุผลและเป็นลายลักษณ์อักษร คาสั่งดังกล่าวอาจถูกจัดส่ง
โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้มี:
(เอ)

ระบบการยื่ น ค าขออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การประมวล จดทะเบี ย น และคงไว้ ซึ่ ง
เครื่องหมายการค้า และ

(บี)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของคาขอและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

ข้อ 11.23: สิทธิที่เกิดขึ้น
ภาคีแต่ล ะฝ่ายจะให้ เจ้ าของเครื่ องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมีสิ ทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการ
ป้องกันมิให้ บุคคลอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้ เครื่องหมายที่
เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้าสาหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับ สินค้าหรือบริการที่
เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนไว้ หากการใช้ดังกล่าวน่าจะทาให้เกิดความสับสน ในกรณี
ของการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกันสาหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันให้สันนิษฐานว่า น่าจะทาให้เกิด
ความสับสน สิทธิที่กล่าวมาในข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือกระทบต่อ
ความเป็นไปได้ทภี่ าคีจะให้สิทธิเกิดขึ้นมาได้โดยผ่านการใช้
ข้อ 11.24: ข้อยกเว้น
ภาคีอาจกาหนดข้อยกเว้นที่จากัดสาหรับสิทธิที่เกิด ขึ้นจากเครื่องหมายการค้า อาทิ การใช้คาบรรยาย
ลั กษณะอย่ างเป็ น ธรรม ตราบเท่าที่ข้อยกเว้นดังกล่ าวค านึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าและของบุคคลที่สาม
ข้อ 11.25: การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเขตอานาจของ
ตน โดยสอดคล้องกับความตกลงทริปส์

17

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ “คาสั่งทางบริหาร” รวมถึงคาสั่งกึ่งตุลาการ
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ข้อ 11.26: การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ ปฏิ เ สธหรื อ เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นและ
ห้ า มการใช้ 18 เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
แพร่ ห ลายทั่ว ไป 19, 20 กับ สิ นค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ ายกัน หากการใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นน่าจะทาให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น

2.

ภาคีแต่ล ะฝ่ ายตระหนั กถึง ความส าคัญของข้ อเสนอแนะร่ว มว่าด้ว ยข้อกาหนดส าหรับการ
คุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งรับรองโดยสหภาพอนุสัญญากรุงปารีสว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม และที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของไวโป ครั้งที่สามสิบสี่ เมื่อ
วันที่ 20 ถึง 29 กันยายน ค.ศ. 1999

3.

ภาคีต้องไม่กาหนดเป็นเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้า ที่เป็นเครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายทั่วไปว่า เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนในภาคีนั้นหรือประเทศ
อื่นใดแล้ ว ถูกระบุในรายการเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยงแพร่ห ลายทั่วไป หรือได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้ว

ข้อ 11.27: เครื่องหมายการค้าจากเจตนาไม่สุจริต21
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจปฏิเสธคาขอหรือเพิกถอนการจดทะเบียน หากคาขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกยื่นโดยมีเจตนาไม่สุจริต ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

18

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีในการมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า
ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้วรรคนี้ ด้วยการให้อานาจศาลในการห้าม
การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
19

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ ภาคีอาจกาหนดให้ “การทาซ้า การลอกเลียน หรือการแปล เครื่องหมายการค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” มีความหมายเดียวกับ “เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป”
20

กลุ่มภาคีเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คือ เครื่องหมายการค้าที่ภาคีพิจารณาว่ามีชื่อเสียง
แพร่หลายอยู่แล้วก่อนการยื่นคาขอ การจดทะเบียน หรือการใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
21

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของภาคีอาจพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของบุคคลอื่นหรือไม่
11-13

ข้อ 11.28: คาขอหนึ่งเดียวสาหรับหลายสินค้าหรือบริการ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้คาขอหนึ่งเดียวสาหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถเป็นคาขอสาหรับ
หลายสินค้า หรือบริการ หรือทั้งสองสิ่งรวมกัน โดยไม่คานึงถึงว่าจะอยู่ภายใต้ประเภทหนึ่งหรือหลาย
ประเภทของการระบุจาพวกของนีซ
ส่วน ดี
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อ 11.29: การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้กฎหมายและกฎระเบียบของตนมีวิธีการเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ภาคีแต่ละฝ่ายตระหนักว่าการคุ้มครองดังกล่าวอาจกระทาโดยผ่านระบบ
เครื่องหมายการค้า ระบบเฉพาะ หรือวิธีการทางกฎหมายอื่น ตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้ความ
ตกลงทริปส์ทุกประการ
ข้อ 11.30: กระบวนการทางบริหารภายในประเทศสาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
1.

22

หากภาคีมีกระบวนการทางบริหาร22ภายในประเทศสาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไม่ว่าผ่ านระบบเครื่ องหมายการค้าหรื อระบบเฉพาะ ภาคีนั้น จะต้อ งดาเนินการดังต่อไปนี้
สาหรับคาขอรับความคุ้มครองดังกล่าว
(เอ)

รับคาขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่กาหนดให้ ภาคีต้องเป็นผู้ยื่นคา
ขอในนามประชาชนของตน23

(บี)

ดาเนินการกับคาขอตามกระบวนการและขั้นตอนที่สมเหตุสมผล24

(ซี)

ให้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีอยู่โดยพร้อม
ต่อสาธารณชนและระบุกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้ง
กระบวนการเกี่ยวกับการยื่นคาขอ อย่างชัดเจน

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “กระบวนการทางบริหาร” รวมถึงกระบวนการกึ่งตุลาการ

23

เพื่ อความชั ดเจนยิ่ งขึ้น ภาคีอาจก าหนดให้ คาขอรับ ความคุ้ มครองสิ่ งบ่ งชี้ท างภู มิศาสตร์ ที่ม าจากอีก ภาคี หนึ่ ง
ประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงแก่ภาคีนั้นอย่างเพียงพอว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในอีกภาคีหนึ่ง
นั้น
24

กลุ่มภาคีเข้าใจว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ กระบวนการและขั้นตอนที่สมเหตุสมผลอาจถูกพิจารณาว่า
เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นภาระอันเกินควร
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2.

(ดี)

มี ข้ อ มู ล ที่ จ ะท าให้ ส าธารณชนสามารถรั บ ทราบเกี่ ย วกั บ กระบวนการยื่ น ค าขอ
รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และอนุญาตให้ผู้ยื่นคาขอหรือตัวแทนขอทราบ
สถานะของคาขอ และ

(อี)

ให้มีการประกาศโฆษณาคาขอสาหรับการคัดค้านและให้มีกระบวนการสาหรับการ
คัดค้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามคาขอ ทั้งนี้ คาขอคัดค้านจะต้องถูกรับโดยไม่ต้องให้
ภาคีอื่นเป็นผู้ยื่นในนามประชาชนของตน

สาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ วรรค 1 ภาคีจะต้องให้มีกระบวนการสาหรับ
การเพิกถอน25 การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้อ 11.31: เหตุแห่งการคัดค้านและเพิกถอน
1.

ส าหรั บ กระบวนการคั ด ค้ า นตามอนุ ว รรค 1(อี ) ของข้ อ 11.30 (กระบวนการทางบริ ห าร
ภายในประเทศสาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องมีกระบวนการ
ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างน้อย สามารถคัดค้านการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และที่ให้มีการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองนั้นได้ อย่างน้อยด้วยเหตุว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
เป็นคาที่ตามปรกติในภาษาทั่วไปเป็นชื่อสามัญ26 ของสินค้าที่เกี่ยวข้องในอาณาเขตของภาคีนั้น

2.

ถ้ า ภาคี ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ผ่ า นกระบวนการดั ง กล่ า วในข้ อ 11.30
(กระบวนการทางบริหารภายในประเทศสาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) แก่คาแปล
หรื อการถอดอักษรของสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้น ภาคีดัง กล่ าวจะให้ มี เหตุแห่ ง การคัดค้า น
เช่นเดียวกับเหตุที่ระบุในวรรค 1 เป็นอย่างน้อย สาหรับการคัดค้านการให้ความคุ้มครองคา
แปลหรือการถอดอักษรนั้น27

3.

สาหรับกระบวนการดังกล่าวในวรรค 1 ในการพิจารณาว่าคาใดเป็น คาที่ตามปรกติในภาษา
ทั่วไปเป็นชื่อสามัญของสินค้าที่เกี่ยวข้องในอาณาเขตของภาคี ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ผู้มี

25

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อความมุ่งประสงค์ของส่วนนี้ การเพิกถอนอาจดาเนินการผ่านกระบวนการการทาให้เป็น
โมฆะหรือการยกเลิก
26

ในกรณี ที่ ภาคี บั งคั บ ใช้ข้ อ นี้ กับ สิ่ งบ่งชี้ ท างภู มิ ศาสตร์ส าหรั บ ไวน์ แ ละสุ ร า หรื อ คาขอรับ ความคุ้ ม ครองสิ่งบ่ งชี้
ทางภูมิศาสตร์สาหรับไวน์และสุรา ภาคีกลุ่มภาคีเข้าใจว่า ไม่มี ความใดในส่วนนี้ที่กาหนดให้ภาคีต้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของภาคีอื่นใดสาหรับผลิตภัณฑ์จากพืชองุ่นที่มีสิ่งบ่งชี้ที่เหมือนกับชื่อสามัญของพันธุ์องุ่นที่มีอยู่ในอาณา
เขตของภาคีนั้น
27

ภาคีไม่จาเป็นต้องนาวรรคนี้ไปบังคับใช้กับคาขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สาหรับไวน์และสุรา
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อานาจมีอานาจพิจารณาว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจคาดังกล่าวในอาณาเขตของภาคีนั้นอย่างไร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้บริโภคอาจรวมถึง

4.

(เอ)

ว่าคาดังกล่าวถูกใช้เรียกสินค้าประเภทนั้น ตามที่ระบุในแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ เช่น
พจนานุกรม หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ และ

(บี)

ว่าสินค้าที่ถูกเรียกด้วยคาดังกล่าวมีการทาการตลาดและใช้ในทางการค้าในอาณาเขต
ของภาคีนั้นอย่างไร28

สาหรับกระบวนการเพิกถอนในวรรค 2 ของข้อ 11.30 (กระบวนการทางบริหารภายในประเทศ
สาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ทุกภาคีจะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ความคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจถูกเพิกถอน หรือสิ้นสุดไป ด้วยเหตุว่าคาที่ได้รับความคุ้มครองนั้น
เลิกเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาให้ได้รับความคุ้มครองแต่ทีแรกในภาคีนั้น

ข้อ 11.32: คาประกอบ
สาหรับกระบวนการที่กล่าวถึงในข้อ 11.30 (กระบวนการทางบริหารภายในประเทศสาหรับการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) และข้อ 11.31 (เหตุแห่งการคัดค้านและเพิกถอน) คาหนึ่งคาใดในคาประกอบ
ที่ได้รั บ ความคุ้มครองเป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่ได้รับ ความคุ้มครองในภาคี หากคานั้นเป็น คา
ที่ตามปรกติในภาษาทั่วไปเป็นชื่อสามัญของสินค้าที่เกี่ยวข้องในอาณาเขตของภาคีนั้น
ข้อ 11.33: วันของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ผ่ า นกระบวนการทางบริ ห าร 29 ภายในประเทศตามข้ อ 11.30
(กระบวนการทางบริหารภายในประเทศสาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จะเริ่มต้นไม่เร็วไป
กว่าวันยื่นคาขอรับความคุ้มครองในภาคีนั้น หรือวันที่ขึ้นทะเบียนในภาคีดังกล่าว ตามแต่กรณี30

28

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของภาคีอาจพิจารณา ตามความเหมาะสม ว่าคาดังกล่าว
ถูกใช้ในมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ ภาคีกลุ่มภาคียอมรับ ว่าใช้อ้างถึงประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้าใน
อาณาเขตของภาคีนั้น
29
30

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “กระบวนการทางบริหาร” รวมถึงกระบวนการกึ่งตุลาการ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่ภาคีคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ่านระบบเครื่องหมายการค้า วันยื่นคาขอตาม
ข้อนี้รวมถึง ตามแต่กรณี วันที่มีการอ้างนับวันยื่นย้อนหลังตามอนุสัญญากรุงปารีส
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ข้อ 11.34: การคุ้มครองหรือการยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงระหว่างประเทศ
1.

หากภาคีคุ้มครองหรือยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับภาคีใดหรือประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี และความตกลงดังกล่าวสรุปผลภายหลังวันมีผลใช้บังคับ
ของความตกลงฉบับ นี้ส าหรั บ ภาคี นั้น และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้รับ ความคุ้มครอง
ผ่านกระบวนการตามข้อ 11.30 (กระบวนการทางบริหารภายในประเทศสาหรับการคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ภาคีดังกล่าวจะต้อง
(เอ)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการคุ้มครองหรือยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปรากฏ
ต่อสาธารณชน และหากเกี่ยวข้อง อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างน้อยรับทราบ
สถานะคาร้องขอรับความคุ้มครองหรือการยอมรับได้

(บี)

ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อคุ้มครองหรือยอมรับถูกประกาศ
โฆษณาเพื่อการคัดค้าน และให้มีกระบวนการส าหรับผู้มีส่ วนได้เสี ยเป็นอย่างน้อย
ในการคั ด ค้ า นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ นั้ น ด้ ว ยเหตุ ต าม วรรค 1 ของข้ อ 11.31
(เหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า นและเพิ ก ถอน) และน าข้ อ 11.32 (ค าประกอบ) มาใช้ กั บ
กระบวนการดังกล่าว และ

(ซี)

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคาที่ ภาคีกาลังพิจารณาให้ความคุ้มครองหรือยอมรับผ่านความ
ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคี ห รือ ประเทศที่ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น ภาคี ป รากฏต่ อ
สาธารณชน

ข้อ 11.35: การคุ้มครองหรือยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่สรุปผล
แล้ว
1.

ไม่มีภาคีใดถูกกาหนดให้ต้องนาข้อ 11.34 (การคุ้มครองหรือการยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ตามความตกลงระหว่างประเทศ) ไปใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ถูกระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง
แล้วใน และที่ได้รับการคุ้มครองหรือยอมรับแล้วตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคีหรือประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี หากความตกลงนั้นสรุปผลแล้วก่อนวันมีผลใช้บังคับของความ
ตกลงนี้สาหรับภาคีดังกล่าว
2. ส าหรั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศตามวรรค 1 ที่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารคุ้ ม ครองหรื อ ยอมรั บ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใหม่ได้ ภาคีจะต้อง 31

31

ภาคีอาจปฏิบัติตามวรรคนี้ด้วยการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 11.30 (กระบวนการทางบริหารภายในประเทศ
สาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) และข้อ 11.31 (เหตุแห่งการคัดค้านและเพิกถอน)
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(เอ)

ปฏิ บั ติ ตามอนุ ว รรค (ซี ) ของข้ อ 11.34 (การคุ้ม ครองหรื อการยอมรั บสิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ตามความตกลงระหว่างประเทศ) และ

(บี)

ให้มีโอกาสสาหรับผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างน้อยในการให้ข้อคิดเห็นต่อการคุ้มครองหรือ
ยอมรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใหม่นั้น โดยมีระยะเวลาอัน สมควรก่อนที่คาดังกล่าวจะ
ได้รับการคุ้มครองหรือยอมรับ
ส่วน อี
สิทธิบัตร

ข้อ 11.36: สิ่งที่สามารถจดสิทธิบัตรได้
1.

โดยขึ้นอยู่ กับข้อกาหนดในวรรค 2 และ 3 สิ ทธิบัตรจะถูกออกได้สาหรับการประดิษฐ์ ใด ๆ
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ในเทคโนโลยีทุกสาขา หากเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการ
ประดิษฐ์สูงขึ้นและสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 32 โดยขึ้นอยู่กับวรรค 3 และส่วน เอ็ม
(ระยะเวลาปรับตัวและความช่วยเหลือทางเทคนิค) สิทธิบัตรและสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีอยู่
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในด้านสถานที่ของการประดิษฐ์ สาขาเทคโนโลยี และไม่ว่าผลิตภัณฑ์
จะถูกนาเข้าหรือผลิตในประเทศ

2.

ภาคีอาจกาหนดให้การประดิษฐ์ที่การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายในอาณา
เขตของตนมีความจาเป็นเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี รวมถึงเพื่อคุ้มครอง
ชี วิ ต หรื อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ หรื อ พื ช หรื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ
สิ่งแวดล้ อม ไม่ส ามารถจดสิ ทธิบัตรได้ ตราบเท่าที่การยกเว้นนั้นไม่ได้มีขึ้นเพียงเพราะการ
แสวงหาประโยชน์ดังกล่าวถูกห้ามโดยกฎหมายและกฎระเบียบของตน

3.

ภาคีอาจเว้นจากการจดสิทธิบัตรสาหรับ

32

(เอ)

วิธีการวินิจฉัย บาบัด และผ่าตัด เพื่อรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ และ

(บี)

พืชหรือสัตว์นอกเหนือจากจุลชีพ และกรรมวิธีทางชีววิทยาสาหรับการผลิตพืชหรือ
สัตว์นอกเหนือจากกรรมวิธีที่ไม่ใช่ทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา อย่างไรก็ดี ภาคีแต่ละ
ฝ่ายจะต้องให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช ไม่ว่าโดยสิทธิบัตรหรือโดยระบบเฉพาะหรือโดย
ทั้งสองระบบรวมกัน กลุ่มภาคีจะทบทวนอนุวรรคนี้เมื่อมีการแก้ไขอนุวรรค 3 (บี) ของ
ข้อ 27 ของความตกลงทริปส์ เพื่อตัดสินใจว่าจะนาการแก้ไขที่คล้ายกันนั้นมาใช้กับ อนุ
วรรคนี้หรือไม่

เพื่อความมุ่งประสงค์ ของส่วนนี้ ภาคีอาจถือว่าคาว่า “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ” และ “สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรม” มีความหมายเดียวกับคาว่า “ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์” และ “มีประโยชน์” ตามลาดับ
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ข้อ 11.37: สิทธิที่เกิดขึ้น
1.

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้สิทธิบัตรก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรดังต่อไปนี้
(เอ)

ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ รับความยินยอม
จากผู้ทรงสิทธิบัตร ผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือนาเข้า 33 เพื่อความมุ่งประสงค์ข้างต้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร และ

(บี)

ในกรณีสิ ทธิบั ตรกรรมวิธี สิ ทธิในการป้องกันมิให้ บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้ทรงสิทธิบัตรใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร รวมถึงมิให้ใช้ เสนอขาย ขาย หรือนาเข้า
เพื่อความมุ่งประสงค์ข้างต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร เป็นอย่าง
น้อย

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิโอน หรือโอนทางมรดกซึ่งสิทธิบัตร และทาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ข้อ 11.38: ข้อยกเว้นของสิทธิที่เกิดขึ้น
ภาคีอาจกาหนดข้อยกเว้นที่จากัดสาหรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตร ตราบเท่าที่ข้อยกเว้น
ดัง กล่ าวไม่ ขัด ต่ อการใช้ ป ระโยชน์ สิ ท ธิบั ต รตามปกติแ ละไม่ท าให้ เ สื่ อ มเสี ยต่ อประโยชน์ข องผู้ ท รง
สิทธิบัตรเกินสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม
ข้อ 11.39: การใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มีความใดในความตกลงนี้ที่จะจากัดสิทธิและพันธกรณีในข้อ 31 และข้อ 31
ทวิ ภายใต้ความตกลงทริปส์ และภาคผนวกและบทต่อท้ายของความตกลงทริปส์ ของภาคี
ข้อ 11.40: การใช้สิทธิบัตรเพื่อการทดลอง
โดยไม่เป็นการจากัดข้อ 11.38 (ข้อยกเว้น ของสิทธิที่เกิดขึ้น ) ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้บุคคลใด ๆ
สามารถกระทาการที่จะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ หากการกระทาเช่นว่านั้นเป็นไปเพื่อการทดลอง 34
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

33

สิทธินี้ เช่นเดียวกับสิทธิอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้ที่เกี่ยวกับการใช้ ขาย นาเข้า หรือจาหน่าย ซึ่งสินค้า ขึ้นอยู่
กับบทบัญญัติของข้อ 11.6 (การสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)
34

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีแต่ละฝ่ายสามารถกาหนด โดยสอดคล้องกับ ข้อ 11.38 (ข้อยกเว้นของสิทธิที่เกิดขึ้น)
การกระทาที่ถือว่าเป็นการกระทา “เพื่อการทดลอง”
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ข้อ 11.41: กระบวนการของการตรวจสอบและการจดทะเบียน
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบสิทธิบัตร
ของตน ตลอดจนการทาให้ง่ายขึ้นและปรับปรุงซึ่งกระบวนการและขั้นตอนของหน่วยงานผู้มี
อานาจ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ระบบสิทธิบัตรทั้งหมดและสาธารณชนโดยรวม

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะจัดให้มีระบบสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึง
(เอ)

ข้อก าหนดให้ มีก ารแจ้ง ผู้ ยื่น คาขอถึ งเหตุผ ลของการปฏิเสธการออกสิ ทธิ บัตรเป็ น
ลายลักษณ์อักษร

(บี)

โอกาสสาหรับผู้ยื่นคาขอในการแก้ไขคาขอหรือให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคาขอ35

(ซี)

โอกาสในการทาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งดังต่อไปนี้ก่อนสิทธิบัตรจะถูกออก
(หนึ่ง) ยื่นคาคัดค้านคาขอรับสิทธิบัตร หรือ
(สอง) ให้ ข้อ มูล กับ เจ้ าหน้า ที่ผู้ มีอ านาจที่แ สดงถึ งการขาดความใหม่ ห รื อขั้ นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นของการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิทธิบัตร

(ดี)

โอกาสในการทาอย่างน้อยหนึ่งสิ่งดังต่อไปนี้ภายหลังจากสิทธิบัตรถูกออกแล้ว
(หนึ่ง) คัดค้านการออกสิทธิบัตร
(สอง) ขอให้ยกเลิกสิทธิบัตร
(สาม) ขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร หรือ
(สี่)

(อี)

ขอให้สิทธิบัตรเป็นโมฆะ และ

ข้อกาหนดที่ให้คาสั่งทางบริหาร 36 จากกระบวนการคัดค้าน ยกเลิก เพิกถอน หรือทา
ให้เป็นโมฆะ จะต้องระบุเหตุผลและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจแจ้งคาสั่งดังกล่าว
โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

35

เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ข องอนุ ว รรคนี้ กลุ่ ม ภาคี เ ข้ า ใจว่ า “การแก้ ไ ข” อาจรวมถึ ง การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง และ
“ข้อสังเกต” อาจรวมถึงคาอธิบายหรือคาชี้แจงต่อคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ ไม่ว่าคาชี้แจงดังกล่าวจะถูกให้พร้อม
กับการแก้ไขคาขอหรือการแก้ไขคาขอให้ถูกต้องหรือไม่ก็ตาม
36

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ “คาสั่งทางบริหาร” อาจรวมถึงคาสั่งกึ่งตุลาการ
11-20

ข้อ 11.42: ระยะผ่อนผันสาหรับสิทธิบัตร
กลุ่ มภาคี คานึ ง ถึ งประโยชน์ ของระยะผ่ อ นผั นส าหรั บสิ ทธิ บัต รที่ จ ะไม่น าการเปิ ด เผยการประดิ ษ ฐ์
ต่อสาธารณชนบางกรณีมาพิจารณาว่าการประดิษฐ์มีความใหม่หรือไม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม
ข้อ 11.43: ระบบยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาคีแต่ละฝ่ายถูกส่งเสริมให้ใช้ระบบยื่นคาขอรับสิทธิบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวก
การยื่นคาขอของผู้ยื่นคาขอ
ข้อ 11.44: การประกาศโฆษณา 18 เดือน
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตรโดยเร็วหลังจากเวลา 18 เดือน นับจากวัน
ยื่นคาขอหรือวันที่ได้อ้างสิทธิย้อนหลังที่เร็วที่สุดในกรณีที่มีการอ้างขอถือสิทธิย้อนหลัง ได้สิ้นสุด
ลง เว้นแต่คาขอจะถูกประกาศโฆษณาไปก่อนแล้ว หรือถูกถอน ละทิ้งหรือถูกปฏิเสธแล้ว37

2.

หากคาขอไม่ถูกประกาศโฆษณาโดยเร็วตามวรรค 1 ภาคีจะต้องประกาศโฆษณาคาขอนั้นหรือ
สิทธิบัตรตามคาขอโดยเร็วที่สุดที่สามารถทาได้

3.

ไม่มีความใดในข้อบทนี้จะถูกตีความว่าภาคีจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ตนพิจารณาแล้วเห็นว่าจะขัด
กับความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ผู้ยื่นคาขอสามารถร้องขอให้มีการประกาศโฆษณาคาขอก่อนเวลาที่ระบุ
ในวรรค 1 จะสิ้นสุดลงได้

ข้อ 11.45: ข้อมูลที่ถือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วต่อสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ต
กลุ่มภาคีตระหนักว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วได้
ข้อ 11.46: การตรวจสอบแบบเร่ง
ภาคีแ ต่ล ะฝ่ ายจะพยายามกาหนดให้ มีก ระบวนการภายในประเทศส าหรั บ ผู้ ยื่น คาขอรับ สิ ท ธิบั ต ร
ในการขอให้มีการเร่งการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตรของตน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎ
ของภาคีนั้น
37

กลุ่มภาคีเข้าใจว่า เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ คาขอจะถูกถอน ละทิ้ง หรือปฏิเสธ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของภาคีแต่ละภาคี
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ข้อ 11.47: การนามาใช้ซึ่งระบบจาแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามใช้ระบบจาแนกสิทธิบัตรที่สอดคล้องกับ ความตกลงสตราสบูร์กว่าด้วยการ
จาแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ทาขึ้น ณ เมืองสตราสบูร์ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1971 ตามที่มี
การแก้ไขเป็นครั้งคราว
ข้อ 11.48: การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่38
ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ ค วามคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่ โ ดยระบบการคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช โดยเฉพาะที่ มี
ประสิทธิภาพ
ส่วน เอฟ
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ 11.49: การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้น
อย่างอิสระที่เป็นแบบใหม่หรือต้นฉบับ ภาคีอาจกาหนดว่าแบบผลิตภัณฑ์ไม่ถือว่าเป็นแบบใหม่
หรือต้นฉบับ ถ้าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว
หรื อการรวมกัน ของส่ ว นของแบบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ ว ภาคีอาจให้ ความคุ้มครอง
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกกาหนดโดยข้อพิจารณาด้านเทคนิคหรือการใช้งาน
เป็นสาคัญ

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้ข้อกาหนดสาหรับการได้มาซึ่งความคุ้มครองแบบสิ่งทอ โดยเฉพาะใน
เรื่องค่าใช้จ่าย การตรวจสอบหรือการประกาศโฆษณา จะไม่ส่งผลกระทบอันเกินควรต่อโอกาส
ในการขอรับและได้มาซึ่งความคุ้มครอง ทั้งนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีนี้
ผ่านกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกฎหมายลิขสิทธิ์

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิ
ป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ผลิต ขาย หรือนาเข้า สิ่งของที่ใช้หรือ
ประกอบด้ว ยแบบผลิ ตภัณฑ์ ที่เ ป็นการลอกเลี ยนหรือ โดยส่ ว นใหญ่เป็นการลอกเลี ยนแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาเพื่อความมุ่งประสงค์ใน
เชิงพาณิชย์

4.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ย อาจก าหนดข้ อ ยกเว้ น ที่ จ ากั ด ส าหรั บ การคุ้ ม ครอง การออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตราบเท่าที่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ การออกแบบ

38

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนของการคุ้มครองพันธุ์พืช อนุวรรค 3 (บี) ของข้อ 11.36 (สิ่งที่สามารถจดสิทธิบัตรได้)
อยู่ภายใต้ข้อนี้
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามปกติและไม่ทาให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์ของ
เจ้าของแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยคานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่
สาม
5.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยยื น ยั น ว่ า มี ก ารคุ้ ม ครองการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมส าหรั บ แบบ
ผลิตภัณฑ์
(เอ)

ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของหนึ่ง ๆ หรืออีกทางหนึ่ง

(บี)

โดยให้ความสาคัญ เมื่อเหมาะสม กับส่วนหนึ่งของสิ่งของในบริบทของสิ่งของนั้นทั้งชิ้น
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน

ข้อ 11.50: ข้อมูลที่ถือเป็นการออกแบบที่ปรากฏอยู่แล้วต่อสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ต39
กลุ่มภาคีตระหนักว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตอาจเป็นส่วนหนึ่งของแบบผลิตภัณฑ์
ที่ปรากฏอยู่แล้วได้
ข้อ 11.51: การจดทะเบียนหรือการออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคาขอจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ย จะจั ด ให้ มี ร ะบบส าหรั บ จดทะเบี ย นหรื อ การออกสิ ท ธิ บั ต ร การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะรวมถึง
(เอ)

ข้อกาหนดให้ มีการแจ้ง ผู้ยื่นคาขอถึงเหตุผลของการปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือ
ออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจเป็น
การแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(บี)

โอกาสสาหรับผู้ยื่นคาขอในการชี้แจงต่อคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ผู้มีอานาจของภาคี และ
โต้แย้ง คัดค้าน หรืออุทธรณ์คาสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ซี)

โอกาสในการยื่นคาขอเพิกถอนหรือคาขอให้การจดทะเบียนเป็นโมฆะหรือคาขอยกเลิก
การจดทะเบียนหรือการออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

39

เพื่ อ ความชั ด เจนยิ่ งขึ้ น ไม่ มี ค วามในข้ อ นี้ ที่ จ ะเป็ น การก าหนดให้ ภ าคี จ ะต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ฝ่ า ยบริ ห ารของตน
ทาการตรวจสอบสาระสาคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์
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(ดี)

ข้อกาหนดที่ให้คาสั่งทางบริหาร 40 จากกระบวนการเพิกถอนหรือการขอให้เป็นโมฆะ
หรือการยกเลิก จะต้องระบุเหตุผลและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจแจ้งคาสั่งลาย
ลักษณ์อักษรดังกล่าวโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 11.52: การนามาใช้ซึ่งระบบจาแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ภาคีแต่ล ะฝ่ า ยจะพยายามใช้ร ะบบจ าแนกการออกแบบผลิ ต ภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่ างประเทศที่
สอดคล้องกับความตกลงโลคาร์โนว่าด้วยการกาหนดการจาแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ ลงนาม ณ เมืองโลคาร์โน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1968 ตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้ง
คราว
ส่วน จี
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม41
ข้อ 11.53: ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
1.

โดยขึ้ น อยู่ กั บ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศของภาคี ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยอาจจั ด ให้ มี ม าตรการที่
เหมาะสม 42 เพื่ อ ปกป้ อ งทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม

2.

ในกรณีที่ภาคีมีข้อกาหนดเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือแหล่งกาเนิดของทรัพยากร
พั น ธุ ก รรม 43 โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบสิ ท ธิ บั ต ร ภาคี นั้ น จะพยายามเผยแพร่ ก ฎหมาย
ระเบียบ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดดังกล่าว โดยรวมถึงบนอินเทอร์เน็ตหาก
กระทาได้ ในลักษณะที่จะทาให้ผู้มีส่วนได้เสียและภาคีอื่น ๆ สามารถทาความคุ้นเคยได้

40

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ “คาสั่งทางบริหาร” อาจรวมถึงคาสั่งกึ่งตุลาการ

41

เพื่ อ ความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นนี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ ท่ า ที ข องภาคี ใ ดในเรื่ อ งทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงในการเจรจาทวิภาคีหรือพหุภาคีในกรอบใด ๆ เช่น คณะกรรมการร่วม
ระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
42

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้ น กลุ่มภาคีเข้าใจว่า “มาตรการที่เหมาะสม” เป็นสิ่งที่ภาคีแต่ละฝ่ายจะพิจารณาเองและ
อาจไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของภาคีนั้น
43

กลุ่มภาคีตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่บางภาคีมีการกาหนด ตามแต่กรณี ในระบบสิทธิบัตรของตนให้ต้องแสดงหลักฐาน
การขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์สาหรับทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง
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3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามดาเนินการตรวจสอบสิทธิบัตรที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจรวมถึง
(เอ)

การที่ในการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว ข้อมูลในเอกสารที่เป็นสาธารณะเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมอาจถูกนามาพิจารณาด้วย

(บี)

โอกาสส าหรั บ บุ ค คลที่ ส ามในการอ้ า งงานที่ ป รากฏอยู่ แ ล้ ว ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การจด
สิทธิบัตรต่อผู้ตรวจสอบโดยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวมถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม และ

(ซี)

หากเข้ากรณีและมีความเหมาะสม การใช้ฐานข้อมูลหรือห้องสมุดดิจิทัลที่มีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม
ส่วน เอช
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ข้อ 11.54: การป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ภาคีแต่ละฝ่ ายจะมีการป้ องกัน ที่มีประสิทธิภาพจากการกระทาที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดย
สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีส44
ข้อ 11.55: ชื่อโดเมน
ส าหรั บ ระบบของภาคี ใ นการบริ ห ารจั ด การโดเมนระดั บ บนสุ ด ตามรหั ส ประเทศ (ซี ซี ที แ อลดี )
และโดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของภาคีนั้น และหากเกี่ยวข้อง นโยบายเรื่องความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริหารจัดการชื่อโดเมน ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้มีสิ่ง
ดังต่อไปนี้
(เอ)

กระบวนการที่เ หมาะสมส าหรั บ การระงับ ข้ อ พิ พ าท ซึ่ง มี พื้ น ฐานมาจากหรื อ ตาม
แนวทางที่น าแบบอย่างมาจากหลั กการของนโยบายระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมน
ตามที่ได้รับการรับรองจากองค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทาง
อินเทอร์เน็ต หรือที่
(หนึ่ง) ถูกออกแบบมาเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

44

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มภาคีเข้าใจว่าข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ครอบคลุมการกระทาที่เป็นการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรมสาหรับการค้าขายสินค้าและบริการ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
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(สอง) เสมอภาคและเป็นธรรม
(สาม) ไม่สร้างภาระอันเกินควร และ
(สี)่
(บี)

ไม่ตัดสิทธิการเข้าสู่กระบวนการทางศาล และ

การเยียวยาที่เหมาะสม45 อย่างน้อยในกรณีที่บุคคลจดทะเบียนหรือถือครองชื่อโดเมน
ที่เหมือนหรือคล้ ายจนก่อให้ เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้า โดยมีเจตนาไม่
สุจริตที่จะแสวงหาผลประโยชน์

ข้อ 11.56: การคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
1.

ภาคีแต่ล ะฝ่ายจะให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตามวรรค 2 ของข้อ 39 ของความตก
ลงทริปส์

2.

นอกเหนื อจากวรรค 1 แล้ ว กลุ่ ม ภาคี ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการคุ้ม ครองข้ อมูล ที่ไ ม่
เปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุในวรรค 2 ของข้อ 11.1 (วัตถุประสงค์)
ส่วน ไอ
ชื่อประเทศ

ข้อ 11.57: ชื่อประเทศ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะจัดให้มีวิธีการทางกฎหมายสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์
ซึ่งชื่อประเทศของภาคีกับสินค้าในลักษณะที่จะทาให้ผู้บริโภคหลงผิดในแหล่งกาเนิดของสินค้านั้น
ส่วน เจ
การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วนย่อย 1
พันธกรณีทั่วไป
ข้อ 11.58: พันธกรณีทั่วไป
1.
45

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้มีกระบวนการบังคับใช้สิทธิที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ในกฎหมายและกฎระเบียบ
ของตน เพื่อให้มีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภ าพกับการกระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิใน

กลุ่มภาคีเข้าใจว่าการเยียวยาดังกล่าวอาจ แต่ไม่จาเป็นต้อง รวมถึงการยกเลิก เพิกถอน โอน ชดเชยค่าเสียหาย
หรือคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ภายใต้บทนี้ โดยรวมถึงการเยียวยาที่รวดเร็วเพื่อป้องกัน การละเมิด
และการเยียวยาที่จะเป็นการยับยั้งไม่ให้มีการละเมิดต่อไปอีก กระบวนการเหล่านี้จะถูกนามาใช้
ในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม และโดยมีการป้องกันการใช้ในทาง
ที่ผิด
2.

กระบวนการเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจะต้ อ งมี ค วามเท่ า เที ย ม
และเป็ น ธรรม กระบวนการดั ง กล่ า วจะไม่ มี ค วามยุ่ ง ยากหรื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ น ควร หรื อ มี
กาหนดเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลหรือความล่าช้าอันไม่สมควร

3.

ในการปฏิบัติตามส่วนนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะคานึงถึงความจาเป็นของความได้สัดส่วนระหว่าง
ความร้ ายแรงของการละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สิ นทางปัญญากับการเยียวยาหรือโทษ และหาก
เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

4.

กลุ่มภาคีเข้าใจว่า ส่วนนี้ไม่สร้างพันธกรณีให้ต้องจัดให้มีระบบทางตุลาการสาหรับการบังคับใช้
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาต่ า งหากจากระบบบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทั่ ว ไป หรื อ กระทบกั บ
ความสามารถของภาคีแต่ละฝ่ายในการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไป ไม่มีความใดในส่วนนี้ที่จะ
สร้างพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กับการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไป

5.

ในกระบวนการทางแพ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้ ส ร้ า งสรรค์ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ มี ข้ อ
สันนิษฐาน46 ว่า หากไม่มีการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ผู้ที่มีชื่อแสดงไว้ในทางปกติว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
ของงาน คือ ผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว พันธกรณีตามประโยคก่อนหน้า นี้จะใช้กับกระบวนการ
ทางอาญาและทางบริหารด้วยถ้าเข้ากรณีในกฎหมายและกฎระเบียบของภาคี
ส่วนย่อย 2
การเยียวยาทางแพ่ง47

ข้อ 11.59: กระบวนการที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
1.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ 48 สามารถใช้ ก ระบวนการทางแพ่ง ในการบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมโดยบทนี้ จาเลยมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์

46

เพื่ อ ความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ภาคี อ าจปฏิ บั ติ ต ามวรรคนี้ ผ่ า นการใช้ ค าให้ ก ารโดยการสาบานหรื อ เอกสารที่ เ ป็ น
พยานหลักฐานได้ เช่น คาให้การเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคีอาจให้ข้อสันนิษฐานข้างต้นเป็นข้อสันนิษฐานที่อาจโต้แย้ง
ได้โดยอาจถูกโต้แย้งโดยหลักฐานที่แสดงเป็นอย่างอื่น
47

ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีในส่วนย่อยนี้ในการมีกระบวนการทางแพ่งสาหรับการบังคับใช้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ตามเชิงอรรถ 4 ของข้อ 23 ของความตกลงทริปส์
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อักษรในระยะเวลาที่เหมาะสมและโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ โดยรวมถึงมูลฐานของการ
กล่ า วหา คู่ ค วามในกระบวนการทุ ก ฝ่ า ยจะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ แ ต่ ง ตั้ ง ทนายความอิ ส ระเพื่ อ
ดาเนินการแทน และกระบวนการจะไม่มีข้อกาหนดที่สร้างภาระอันเกิ นควรเกี่ยวกับการบังคับ
ปรากฏตัวต่อหน้าศาล คู่ความในกระบวนการทุกฝ่ายจะมีสิทธิที่จะพิสูจน์คากล่าวอ้างของตน
และนาสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระบวนการจะมีวิธีการเพื่อบ่งชี้และคุ้มครอง
ข้อมูลอันเป็นความลับ เว้นแต่จะขัดกับข้อกาหนดตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้ว
2.

ภาคีแต่ละฝ่ายอาจอนุญาตให้มีการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกเพื่อระงับข้อพิพาททางแพ่ง
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ 11.60: ค่าเสียหาย
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้49 ในกระบวนการทางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุล าการมีอานาจสั่ งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายแก่ ผู้ ทรงสิทธิที่เพียงพอแก่การ
ชดเชยความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิ
โดยผู้ละเมิดที่กระทาการละเมิดโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้

2.

ในการตัดสินจานวนค่าเสียหายตามวรรค 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของภาคีมีอานาจพิจารณา
ที่รวมถึงการวัดมูลค่าอันชอบธรรมใด ๆ ที่ผู้ทรงสิทธิยื่นมาด้วย50

3.

ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงและการละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลา
การมีอานาจสั่งให้ผู้ละเมิดที่กระทาการละเมิดโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ จ่ายผลกาไรของผู้ละเมิด
อันเกิดจากการละเมิดนั้น แก่ผู้ทรงสิทธิ51

ข้อ 11.61: ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมศาล
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของตน เมื่อเหมาะสม มีอานาจสั่ง52 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
ทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงและเครื่องหมายการค้า เป็นอย่างน้อย ให้คู่ความ
48

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “ผู้ทรงสิทธิ” รวมถึงสหพันธ์และสมาคมที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะอ้างสิทธิดังกล่าว

49

ภาคีอาจให้ผู้ทรงสิทธิไม่มีสิทธิได้รับการชดเชยตามวรรค 1 และ 3 ได้ หากมีคาตัดสินว่าไม่มีการใช้เครื่องหมาย
การค้า เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ภาคีไม่มีพันธกรณีที่จะต้องกาหนดให้มีความเป็นไปได้ที่การเยียวยาใด ๆ ในวรรค 1
และ 3 จะสามารถถูกสั่งโดยคู่ขนานกันได้
50

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของภาคีอาจมี อานาจในการพิจารณามูลค่าของสินค้าหรือบริการ
ที่ถูกละเมิดโดยวัดจากราคาตลาดในการตัดสินจานวนค่าเสียหาย เมื่อเหมาะสม
51

ภาคีอาจปฏิบัติตามวรรคนี้ โดยการสันนิษฐานว่าผลกาไรเป็นค่าเสียหายที่กล่าวถึงในวรรค 1
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ฝ่ายที่ชนะคดีได้รับเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความที่เหมาะสม หรือค่าใช้ จ่ายอื่น
ใดตามกฎหมายของภาคี จากคู่ความฝ่ายที่แพ้คดี
ข้อ 11.62: การทาลายสินค้าละเมิด และวัสดุและอุปกรณ์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ ในกระบวนการทางแพ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจ อย่างน้อยเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากผู้ทรงสิทธิ สั่งทาลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าละเมิดเครื่องหมาย
การค้า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นพฤติการณ์พิเศษ โดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ53

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้ ในกระบวนการทางแพ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจสั่งให้วัสดุและ
อุป กรณ์ ซึ่งโดยส่ ว นใหญ่แล้ ว ถูกใช้ในการสร้างสิ นค้าละเมิดดังกล่ าว ถูกกาจัด 54 ออกนอก
ช่องทางการค้า โดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทาละเมิดต่อไปอีก

3.

สาหรับ สิ น ค้าละเมิดเครื่ องหมายการค้า เพียงแค่การนาเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่โดยผิ ด
กฎหมายออกไม่ เ พี ย งพอ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น พฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ ที่ จ ะอนุ ญ าตการปล่ อ ย
สินค้าออกสู่ช่องทางการค้า

ข้อ 11.63: ข้อมูลที่เป็นความลับในกระบวนการทางแพ่ง
ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ ในกระบวนการทางแพ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจลงโทษคู่ความในคดี ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้
อานาจศาล สาหรับการละเมิดคาสั่งตุลาการ55 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกจัดทาขึ้น
หรือแลกเปลี่ยนในกระบวนการดังกล่าว

52

เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยตุ ล าการของภาคี อ าจมี อ านาจมี ค าสั่ งดั ง กล่ า วผ่ า นกระบวนการแยกต่ า งหากภายหลั งสิ้ น สุ ด
กระบวนการทางแพ่ง
53

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มภาคีเข้าใจว่า แม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการจะมีอานาจสัง่ ทาลายสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลา
การอาจมีอานาจสั่งให้มีการกาจัดสินค้าดังกล่าวออกนอกช่องทางการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ โดย
ไม่มีการชดเชยใด ๆ แทนการทาลาย
54

เพื่อ ความชัด เจนยิ่ งขึ้ น กลุ่ มภาคี เ ข้ าใจว่า แม้ ว่ าเจ้ าหน้า ที่ ฝ่า ยตุล าการจะมี อานาจสั่ งก าจัด วั สดุ แ ละอุ ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการอาจมีอานาจสั่งทาลายวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ แทนการกาจัด
55

เพื่ อ ความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ข องข้ อ นี้ กลุ่ ม ภาคี เ ข้ า ใจว่ า กฎหมายของภาคี อ าจใช้ ค าอื่ น
นอกเหนือจากคาว่า “คาสั่งตุลาการ” เช่น คาว่า “คาสั่งศาล”
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ข้อ 11.64: มาตรการชั่วคราว
1.

2.

ในกระบวนการทางแพ่งที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายตุลาการมีอานาจกาหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อยึด หรือนามาเก็บรักษาไว้ ซึ่งสินค้าต้อง
สงสัยว่าจะละเมิด และทั้งสองสิ่งดังต่อไปนี้
(เอ)

วัสดุและอุปกรณ์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วถูกใช้ในการกระทาละเมิดที่ถูกกล่าวหา และ

(บี)

พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

ในกระบวนการทางแพ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข้ า งเคี ย ง ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ย
จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อยึด หรือนามาเก็บรักษาไว้ ซึ่ง
สินค้าต้องสงสัยว่าจะละเมิด และสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง:
(เอ)

วัสดุและอุปกรณ์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วถูกใช้ในการกระทาละเมิดที่ถูกกล่าวหา หรือ

(บี)

พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจกาหนดมาตรการชั่วคราวแบบฝ่ายเดียว
เมื่อเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อความล่าช้าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้แก่ ผู้ทรง
สิทธิ หรือเมื่อมีความเสี่ยงซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ที่พยานหลักฐานจะถูกทาลาย

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจกาหนดให้ผู้ร้องขอมาตรการชั่วคราวแสดง
พยานหลักฐานที่มีอยู่ตามสมควร เพื่อแสดงให้เห็นด้วยความแน่นอนในระดับที่เพียงพอว่าผู้ร้อง
ขอเป็นผู้ทรงสิทธิ และสิทธิของผู้ร้องขอได้ถูกละเมิดหรือการละเมิดกาลังจะเกิดขึ้น และสั่งให้ผู้
ร้องขอวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่เท่าเทียมกัน ที่เพียงพอสาหรับการคุ้มครองจาเลยและ
ป้องกันการใช้กระบวนการในทางที่ผิด รวมทั้งไม่ขัดขวางการใช้กระบวนการสาหรับมาตรการ
ชั่วคราวดังกล่าวอย่างไม่สมควร

5.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มภาคีเข้าใจว่ามาตรการชั่วคราวจะถูกใช้โดยสอดคล้องกับวรรค 4 ถึง
8 ของความตกลงทริปส์
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ส่วนย่อย 3
มาตรการ ณ จุดผ่านแดน
ข้อ 11.65: การกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
โดยการร้องขอจากผู้ทรงสิทธิ
1.

ภาคีแต่ล ะฝ่ ายจะน ามาใช้ ห รือ คงไว้ซึ่งกระบวนการ 56 ส าหรั บสิ นค้านาเข้า ที่ให้ ผู้ ทรงสิ ท ธิ
ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการนาเข้าสินค้า ละเมิดลิขสิ ทธิ์หรือ สินค้าละเมิดเครื่องหมาย
การค้า สามารถยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของภาคีให้กักสินค้าต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์
หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า57 โดยสอดคล้องกับข้อ 51 ของความตกลงทริปส์

2.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของส่วนย่อยนี้ “เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ” อาจรวมถึงเจ้าหน้าฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของภาคี

ข้อ 11.66: คาขอเพื่อกักหรือยึดสินค้า
ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามให้คาขอที่รับไว้58 เพื่อกักหรือยึดสินค้า มีผลคงอยู่เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อเป็นการลดภาระในการดาเนินการของผู้ทรงสิทธิ

56

กลุ่มภาคีเข้าใจว่าไม่มีพันธกรณีที่จะต้องใช้กระบวนการเช่นว่านี้กับ การนาเข้าสินค้าที่ถูกนาเข้าสู่ตลาดในภาคีอื่น
หรือประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี โดยหรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ หรือกับสินค้าระหว่างทาง
57

เพื่อความมุ่งประสงค์ของส่วนย่อย 1 (พันธกรณีทั่วไป) ส่วนย่อย 2 (การเยียวยาทางแพ่ง) ส่วนย่อย 3 (มาตรการ
ณ จุดผ่านแดน) และส่วนย่อย 4 (การเยียวยาทางอาญา)

58

(เอ)

“สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ” หมายถึง สินค้าใด ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ปรากฏโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
สาหรับสินค้าดังกล่าว หรือที่ไม่สามารถแยกออกได้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญจากเครื่องหมายการค้านั้น
และซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของ
ภาคีที่มีกระบวนการภายใต้ส่วนย่อยข้างต้น และ

(บี)

“สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ” หมายถึง สินค้าใดๆ ที่ เป็นสินค้าลอกเลียนที่ถูกผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ทรงสิทธิในประเทศที่มีการผลิต
สินค้า และที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผลิตภัณฑ์ที่การลอกเลียนจะถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงภายใต้กฎหมายของภาคีที่มีกระบวนการภายใต้ส่วนย่อยข้างต้น

เพื่อความมุ่งประสงค์ของส่วนย่อยนี้ ภาคีอาจให้ “คาขอ” หมายถึง “การจดแจ้ง”
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ข้อ 11.67: หลักทรัพย์หรือหลักประกันที่เท่าเทียมกัน
ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้เจ้าหน้ าที่ผู้มีอานาจมีอานาจกาหนดให้ ผู้ ทรงสิทธิที่ดาเนินกระบวนการตามข้อ
11.65 (การกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการ
ร้องขอจากผู้ทรงสิทธิ) วางหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเพียงพอที่จะคุ้มครองจาเลยและ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ และป้องกันการใช้กระบวนการในทางที่ผิด ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้หลักทรัพย์
หรือหลักประกันที่เท่าเทียมกันนั้นไม่ขัดขวางการใช้กระบวนการข้างต้นอย่างไม่สมควร
ข้อ 11.68: ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจให้แก่ผู้ทรงสิทธิ
โดยไม่ ก ระทบต่ อ กฎหมายและกฎระเบี ย บของภาคี เ กี่ ย วกั บ ความลั บ ของข้ อ มู ล เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้มีอานาจได้ทาการยึดหรือกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมาย
การค้า ภาคีนั้นอาจกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจแจ้งผู้ทรงสิทธิให้ทราบถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง
ของ ผู้ น าเข้ า หรื อ ผู้ รั บ ของ ค าบรรยายลั ก ษณะสิ น ค้ า จ านวนสิ น ค้ า และ หากทราบ ประเทศ
แหล่งกาเนิดของสินค้า
ข้อ 11.69: การกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
โดยการดาเนินการโดยตาแหน่ง
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งกระบวนการสาหรับสินค้านาเข้า ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
สามารถด าเนิ น การกั ก สิ น ค้ า ต้ อ งสงสั ย 59 ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ น ค้ า ละเมิ ด
เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตนเอง ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้ผู้นาเข้าและผู้ทรงสิทธิได้รับการ
แจ้งถึงการกักสินค้าโดยเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้ดาเนินการด้วยตนเอง

2.

ภาคี อาจน ามาใช้ ห รื อ คงไว้ ซึ่ง กระบวนการส าหรั บ สิ น ค้ าส่ ง ออก ที่ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ผู้ มี อานาจ
สามารถดาเนินการกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมาย
การค้าได้ด้วยตนเอง ภาคีดังกล่าวจะกาหนดให้ผู้ส่งออกและผู้ทรงสิทธิได้รับการแจ้งถึงการกัก
สินค้าโดยเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้ดาเนินการด้วยตนเอง

3.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะให้ ก ารยกเว้ น หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จากความรั บ ผิ ด ในการมี
มาตรการเยียวยาที่เหมาะสม เฉพาะในกรณีที่การกระทาเกิดขึ้นจากหรือโดยมีเจตนาที่สุจริต

59

ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีนี้บนพื้นฐานว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสินค้าเป็นสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
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ข้อ 11.70: ข้อมูลทีผ่ ู้ทรงสิทธิให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในกรณีการดาเนินการโดยตาแหน่ง
ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจ เมื่อเริ่มดาเนินการด้วยตนเอง ขอให้ ผู้ทรงสิทธิ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลื อเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจในการดาเนินมาตรการ ณ จุดผ่ านแดน ตาม
ส่วนย่อยนี้ ภาคีอาจอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจได้ด้วย
ข้อ 11.71: การตัดสินเรื่องการละเมิดภายในระยะเวลาอันควรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ60
ภาคีแต่ล ะฝ่ายจะน ามาใช้ หรื อคงไว้ซึ่งกระบวนการที่ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจสามารถตัดสิ น ภายใน
ระยะเวลาอันควรภายหลังการเริ่มกระบวนการตามข้อ 11.65 (การกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการร้องขอจากผู้ทรงสิทธิ) และข้อ 11.69 (การ
กักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการดาเนินการ
โดยตาแหน่ง) ว่าสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
ข้อ 11.72: คาสั่งทาลายโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิฟ้องร้องอื่น ๆ ของผู้ทรงสิทธิและโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ
ของจาเลยในการร้องขอการพิจารณาทบทวนโดยศาล เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจมีอานาจสั่งทาลายและอานาจ
สั่ ง ก าจั ด สิ น ค้ า ที่ ถู ก ตั ด สิ น แล้ ว ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ น ค้ า ละเมิ ด เครื่ อ งหมายการค้ า
ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวไม่ถูกทาลาย ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นพฤติการณ์พิเศษ
สินค้าดังกล่าวถูกกาจัดออกนอกช่องทางการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อ ผู้ทรงสิทธิ สาหรับสินค้า
ละเมิดเครื่องหมายการค้า เพียงแค่การนาเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่โดยผิดกฎหมายออกไม่เพียงพอ
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ที่จะอนุญาตการปล่อยสินค้าออกสู่ช่องทางการค้า
ข้อ 11.73: ค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่มีการกาหนดหรือประเมินค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า หรือ
ค่าธรรมเนียมการทาลาย สาหรับมาตรการ ณ จุดผ่านแดน เพื่อบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ถูกตั้งไว้ในอัตราที่ขัดขวางการใช้ มาตรการดังกล่าว
อย่างไม่สมควร

60

ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีในข้อนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินว่าสินค้าต้องสงสัยภายใต้ ข้อ 11.69 (การกักสินค้า
ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการดาเนินการโดยตาแหน่ง) ละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ โดยการตัดสินว่าสินค้าต้องสงสัยมีคาพรรณนาหลอกลวงขายสินค้า
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ส่วนย่อย 4
การเยียวยาทางอาญา
ข้อ 11.74: กระบวนการและโทษทางอาญา
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดให้มีกระบวนการและโทษทางอาญาอย่างน้อยในกรณีของการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงหรือการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยเจตนาในขนาดเชิงพาณิชย์61

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้การนาเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือ สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า โดย
เจตนาในขนาดเชิ ง พาณิ ช ย์ เ ป็ น การกระท าที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของ
กระบวนการและโทษทางอาญาตามวรรค 1 ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับการนาเข้า
ภายใต้ข้อนี้โดยการให้การจาหน่ายหรือการขายสินค้าเช่นว่านั้นในขนาดเชิงพาณิชย์เป็นการ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีโทษทางอาญา

3.

สาหรับความผิดตามวรรค 1 และ 2 ภาคีแต่ละฝ่ายจะกาหนดดังต่อไปนี้
(เอ)

โทษซึ่ ง รวมถึ ง โทษจ าคุ ก และโทษปรั บ ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะเป็ น สิ่ ง ยั บ ยั้ ง การกระท าผิ ด
โดยสอดคล้องกับระดับของโทษสาหรับความผิดทางอาญาที่มีความร้ายแรงเท่ากัน62

(บี)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมีอานาจสั่งยึด 63 สินค้าต้องสงสัยว่า เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
ถูกใช้ในการกระทาความผิด และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่กล่าวหา และ

(ซี)

เจ้ าหน้าที่ฝ่ ายตุล าการมีอานาจสั่ ง โดยไม่ต้องมีการชดเชยใด ๆ แก่จาเลย ริบหรือ
ทาลาย
(หนึ่ง) สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
(สอง) วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถูกใช้ในการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และ

61

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ วรรค 1 ไม่ขัดขวางภาคีในการกาหนดขอบเขตของกระบวนการและโทษทางอาญาใน
กรณีของการละเมิดสิทธิข้างเคียงโดยเจตนาในขนาดเชิงพาณิชย์ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน
62

ไม่มีความใดในข้อนี้ที่จะถูกตีความว่า ภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องกาหนดให้สามารถกาหนดโทษจาคุกและโทษปรับ
โดยคู่ขนานกันได้
63

ภาคีอาจปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ อนุวรรคนี้สาหรับการยึดก่อนการพิจารณาคดี โดยการกาหนดให้เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายมีอานาจสั่งยึดดังกล่าวได้
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(สาม) ป้ า ยหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า ละเมิ ด อยู่ แ ละที่ ถู ก ใช้
ในการกระทาความผิด
4.

โดยคานึงถึงความจาเป็นในการดาเนินการกับการทาซ้า64 โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งงานภาพยนตร์
ในขนาดเชิงพาณิชย์จากการแสดงในโรงภาพยนตร์ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างสาคัญแก่ ผู้ทรง
สิทธิในตลาดส าหรั บ งานดังกล่ าว และโดยคานึงถึงความจาเป็นในการยับยั้งความเสียหาย
ดั ง กล่ า ว ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะน ามาใช้ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง มาตรการ ที่ อ ย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งรวมถึ ง
กระบวนการและโทษทางอาญาที่เหมาะสม65
ส่วนย่อย 5
การบังคับใช้สิทธิในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล

ข้อ 11.75: การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพกับการละเมิดในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล
ภาคีแต่ละฝ่ายยืนยันว่า กระบวนการบังคับใช้สิทธิที่กาหนดในส่วนย่อย 2 (การเยียวยาทางแพ่ง) และ
ส่วนย่อย 4 (การเยียวยาทางอาญา) จะมีอยู่ในระดับเดียวกันสาหรับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียง
และการละเมิดเครื่องหมายการค้า บนสิ่งแวดล้อมดิจิทัล
ส่วน เค
ความร่วมมือและการปรึกษาหารือ
ข้อ 11.76: ความร่วมมือและการหารือ
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ในกลุ่มภาคีมาก
ยิ่งขึ้น

2.

กลุ่ มภาคี รั บ ทราบถึง ความแตกต่ างอย่ างส าคัญระหว่ างความสามารถของบางภาคีใ นด้า น
ทรัพย์สินทางปัญญา

3.

เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติ ตามบทนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคีแต่ละฝ่ายจะร่วมมือ
กับภาคีอื่น ๆ ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีส่วนร่วมในการหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

64
65

เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ ภาคีอาจให้คาว่า “การทาซ้า” มีความหมายเหมือนกับ “การผลิตซ้า”

เพื่อความมุ่งประสงค์ ของวรรคนี้ ภาคีอาจกาหนดเกณฑ์ความผิดทางอาญาสาหรับการทาซ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งงานภาพยนตร์ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของตน
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4.

กลุ่ มภาคี จ ะพยายามร่ ว มมือกั นเพื่ อส่ ง เสริ มการศึกษาและความตระหนั ก รู้ เ กี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อย่าง
มีประสิทธิภาพ

5.

กลุ่มภาคีจะร่วมมือกันในเรื่องมาตรการ ณ จุดผ่านแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดการค้า ระหว่าง
ประเทศซึ่งสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.

กลุ่มภาคีจะพยายาม เมื่อเหมาะสม ร่วมมือกันระหว่างสานักงานสิทธิบัตรของตนเพื่ออานวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผลการค้นหาและตรวจสอบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง
ระบบรับรองคุณภาพซึ่งอาจส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบสิทธิบัตรของกลุ่มภาคี66

7.

กลุ่มภาคีจะพยายามร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของภาคี
แต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

8.

กลุ่มภาคีอาจร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงข้อยกเว้น
สิทธิของนั กปรับ ปรุ งพัน ธุ์ ตามวรรค 3 ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุ ภ าคี) หรือข้อ 11.48
(การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่)

9.

กลุ่ ม ภาคี จ ะพยายามร่ ว มมื อ กั น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ระยะผ่ อ นผั น ส าหรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม

10.

กลุ่มภาคีอาจร่วมมือกันในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของสานักงานสิทธิบัตร
ของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิบัตร

11.

กลุ่มภาคีอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของตน โดยรวมถึง
ข้อมูลเรื่องระบบ กระบวนการ และสินค้าที่ครอบคลุม

12.

กลุ่มภาคีอาจร่วมมือกันในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในการตรวจสอบคาขอรับสิทธิบัตร
ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม

13.

กิจกรรมความร่วมมือทั้งหมดภายใต้บทนี้จะเป็นไปโดยการร้องขอของภาคี บนข้อกาหนดที่
เห็นชอบร่วมกัน และโดยขึ้นอยู่กับ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความพร้อม
ของทรัพยากรของภาคีที่เกี่ยวข้อง

66

วรรคนี้ อาจน ามาใช้กั บระบบแลกเปลี่ ยนข้อ มูล ระดับ พหุ ภาคีเ พื่อ สนั บสนุ นการแลกเปลี่ ยนผลการค้ นหาและ
ตรวจสอบ
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ส่วน แอล
ความโปร่งใส
ข้อ 11.77: ความโปร่งใส
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะให้คาตัดสินของศาลในชั้นสุดท้าย และคาสั่งทางบริหารที่มีผลเป็นการทั่วไป
เกี่ยวกับการมีอยู่ ขอบเขต การได้มา การบังคับใช้ และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องถูกเผยแพร่ หรือในกรณีที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ถูกทาให้เข้าถึง
ได้โดยสาธารณชน อย่างน้อยในภาษาประจาชาติของภาคีนั้น ในลักษณะที่จะทาให้ ภาคีอื่น
และผู้ ทรงสิ ทธิ ส ามารถทาความคุ้น เคยได้ ภาคีแ ต่ล ะฝ่ ายจะพยายามให้ คาตัดสิ นของศาล
ในชั้นสุดท้ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออนไลน์ เมื่อสามารถกระทาได้67
2. ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีมาตรการที่เหมาะสม เท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของตน
เพื่อเผยแพร่หรือทาให้สาธารณชนเข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคาขอและการจดทะเบียนสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา และในกรณีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย เช่น วันที่
ได้รับการจดทะเบียนและวันสิ้นอายุ
ส่วน เอ็ม
ระยะเวลาปรับตัวและความช่วยเหลือทางเทคนิค
ข้อ 11.78: ระยะเวลาปรับตัวของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายใต้ความตกลงทริปส์
ไม่มีความใดในบทนี้ที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิของภาคีใด ๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปรับตัว
ที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงทริปส์ ที่ได้รับการตกลงหรืออาจได้รับการตกลงกันภายใต้ดับบลิว ที โอ ไม่
ว่าจะก่อน ในวันที่ หรือหลังความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 11.79: ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี
1.

โดยคานึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของภาคีแต่ละฝ่าย และโดยไม่กระทบต่อข้อ 11.78
(ระยะเวลาปรับตัวของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายใต้ความตกลงทริปส์ ) ภาคีอาจชะลอ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของบทนี้บางประการตามภาคผนวก 11 เอ (ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะ
ภาคี)

2.

ในช่ว งระยะเวลาตามภาคผนวก 11 เอ (ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี) ภาคีจะไม่แก้ไข
มาตรการ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวสอดคล้องน้อยลงกับพันธกรณีภายใต้บทบัญญัติที่ระบุใน
ภาคผนวก 11 เอ (ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี) สาหรับภาคีนั้น หรือนามาใช้ซึ่งมาตรการใหม่
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เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่มี ความใดในวรรคนี้กาหนดให้ภาคีต้องระบุเรื่องการเผยแพร่ออนไลน์ในกฎหมายและ
กฎระเบียบของตน
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ที่สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าวน้อยลงกว่ามาตรการของภาคีนั้นที่มีผลอยู่ ณ วันลงนามความ
ตกลงฉบับนี้ ข้อบทนี้ไม่ส่งผลต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
ทีภ่ าคีนั้นและอีกภาคีหนึ่งเป็นภาคีอยู่
ข้อ 11.80: การแจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี
1.

ภาคีใด ๆ ที่มีระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคีสาหรับพันธกรณีภายใต้บทนี้ตามภาคผนวก 11 เอ
(ระยะเวลาปรั บ ตัว เฉพาะภาคี) จะต้องแจ้งคณะกรรมการด้านสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ถึง
แผนการและความคืบหน้าของการปฏิบัติตามพันธกรณี แต่ละพันธกรณี ภายหลังการมีผลใช้
บังคับของความตกลงฉบับนี้สาหรับภาคีนั้น ดังต่อไปนี้
(เอ)

สาหรับ ระยะเวลาปรับตัวห้ า (5) ปีหรือน้อยกว่า ภาคีนั้น จะต้องทาการแจ้งหก (6)
เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปรับตัว และ

(บี)

สาหรับระยะเวลาปรับตัวมากกว่าห้า (5) ปี ภาคีนั้นจะต้องทาการแจ้งเป็นรายปีในวัน
ครบรอบปี ของการมี ผ ลใช้ บั งคั บของความตกลงนี้ส าหรั บ ภาคี นั้ น โดยเริ่ มจากวั น
ครบรอบปีที่ห้าสาหรับภาคีนั้น รวมทั้งทาการแจ้งหก (6) เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
ปรับตัว68

2.

ภาคี ใ ด ๆ อาจร้ อ งขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้ า ของอี ก ภาคี ใ นการปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณี ภาคีทไี่ ด้รับการร้องขอจะตอบข้อร้องขอดังกล่าวโดยทันท่วงที

3.

โดยไม่ช้าไปกว่าวันที่ระยะเวลาปรับตัวสิ้นสุด ภาคีที่มีระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคีจะแจ้งภาคี
อื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีระยะเวลาปรับตัว

4.

หากภาคี ไม่ดาเนินการแจ้งตามวรรค 3 ข้างต้น ประเด็นดังกล่าวจะถูกบรรจุในวาระการประชุม
สมัยสามัญครั้งต่อไปของคณะกรรมการด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

ข้อ 11.81: ความช่วยเหลือทางเทคนิค
1.
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โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทที่ 15 (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ) กลุ่มภาคี
ตกลงที่จะดาเนิน การให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่จาเป็น ตามความต้องการที่ถูกระบุไว้
สาหรับการปฏิบัติตามบทนี้ซง่ึ กาหนดไว้ในภาคผนวก 11 บี (รายการร้องขอความช่วยเหลือทาง
เทคนิค)

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น อนุ วรรคนี้จะนามาใช้กับการขยายระยะเวลาปรับตัวตามที่ร ะบุในภาคผนวก 11 เอ
(ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี) ด้วย
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2.

ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามวรรค 1 จะอยู่บนเงื่อนไขที่ยอมรับร่วมกัน โดยขึ้ นอยู่กับกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความพร้อมของทรัพยากรของกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง
ส่วน เอ็น
ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ

ข้อ 11.82: การปรับปรุงกระบวนการสาหรับการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มภาคี ตระหนัก ถึงความสาคัญของการบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
และในการนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะทบทวนและจะพยายาม เมื่อเหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการสาหรับ
การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 11.83: การปรับปรุงข้อกาหนดด้านเอกสารของกระบวนการ
นอกเหนือจากข้อ 11.82 (การปรั บปรุงกระบวนการส าหรับการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา) ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามปรับปรุงข้อกาหนดด้านกระบวนการที่ตนมีเกี่ยวกับ
(เอ)

การรับรองคาแปลสาหรับคาขอรับสิทธิบัตร และ

(บี)

การยืนยันลายมือชื่อสาหรับคาขอรับสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และเครื่องหมายการค้า
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ภาคผนวก 11 เอ
ระยะเวลาปรับตัวเฉพาะภาคี
เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้:
(เอ)

“ระยะเวลาปรับตัว” หมายถึง ระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่งก่อนที่จะสิ้นสุดนั้น ภาคีจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของบทที่ 11 (ทรัพย์สินทางปัญญา)

(บี)

จานวนปี เช่น “ห้า (5) ปี” ระบุระยะเวลาปรับตัวของภาคี ซึ่งเริ่มต้น ณ วันที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับสาหรับภาคีนั้น และ

(ซี)

ข้อ วรรค หรืออนุวรรค ระบุบทบัญญัติที่ภาคีอาจชะลอการปฏิบัติตามไปจนกว่า
การสิ้นสุดของระยะเวลาปรับตัว

กัมพูชา:
บทบัญญัติ
อนุวรรค 1(อี) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี)
(ในส่วนของ ดับบลิว ซี ที)
อนุวรรค 1(เอฟ) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี)
(ในส่วนของ ดับบลิวพีพีที)
ข้อ 11.14 (การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี
ที่ มีประสิทธิภาพ)
ข้อ 11.15 (การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
อิเล็กทรอนิกส์)
ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า) (ใน
ส่วนเครื่องหมายเสียง)
อนุวรรค 2(เอ) และ (บี) ของข้อ 11.22 (การจด
ทะเบียนและคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
ข้อ 11.48 (การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่)

ระยะเวลาปรับตัว
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้าปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
วรรค 2 ของข้อ 11.62 (การทาลายสินค้าละเมิด 10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
และวัสดุอุปกรณ์)
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
อนุวรรค 1(เอ) ของข้อ 11.64 (มาตรการชั่วคราว) 10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
อนุวรรค 3(บี) และ (ซี) ของข้อ 11.74 (กระบวนการ 10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
และโทษทางอาญา)
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
11เอ-1

ข้อ 11.75 (การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพกับ 10
ปี ซึ่ ง อาจขยายไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
การละเมิดในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล)
เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี
สปป. ลาว:
บทบัญญัติ
อนุวรรค 1(อี) ของข้อบทที่ 11.9 (ความตกลงพหุ
ภาคี) (ในส่วนของ ดับบลิวซีที)
อนุวรรค 1(เอฟ) ของข้อบทที่ 11.9 (ความตกลงพหุ
ภาคี) (ในส่วนของ ดับบลิวพีพีที)
อนุวรรค 1(จี) ของ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี) ใน
ส่วนของสนธิสัญญามาร์ราเคช
ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ) (ใน
ส่วนของเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายดั้งเดิม)
อนุวรรค 2(เอ) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียนและ
คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

ระยะเวลาปรับตัว
10 ปี
10 ปี
15 ปี
15 ปี
10 ปี

มาเลเซีย:
บทบัญญัติ
อนุวรรค 1(จี) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี) ห้า (5) ปี
(ในส่วนของสนธิสัญญามาร์ราเคช)

ระยะเวลาปรับตัว

เมียนมา:
บทบัญญัติ

ระยะเวลาปรับตัว

อ นุ ว ร ร ค 1( เ อ ) ถึ ง ( จี ) ข อ ง ข้ อ 11. 9 10 ปี
(ความตกลงพหุภาคี) (ในส่วนของอนุสัญญากรุงปารีส
อนุสัญญากรุงเบิร์น พี ซี ที พิธีสารมาดริด ดับบลิวซีที
ดับบลิวพีพีที และสนธิสัญญามาร์ราเคช)
ข้อบทที่ 11.19 (การคุ้มครองเครื่ องหมายการค้า) 10 ปี
(ในส่วนของเครื่องหมายเสียง)
อนุวรรค 2(เอ) และ (บี) ของข้อ 11.22 (การจด ห้า (5) ปี
ทะเบียนและคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

11เอ-2

ข้อ 11.30 (กระบวนการทางบริหารภายในประเทศ 10 ปี
สาหรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
ข้อ 11.48 (การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่)

ห้า (5) ปี

ข้อ 11.70 (ข้อมูลที่ผู้ทรงสิทธิให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ สาม (3) ปี
ในกรณีการดาเนินการโดยตาแหน่ง)
ข้อ 11.75 (การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพกับการ 10 ปี
ละเมิดในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล)
ฟิลิปปินส์:
บทบัญญัติ
ระยะเวลาปรับตัว
ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า) (ในส่วน ห้า (5) ปี
ของเครื่องหมายเสียง)
กลุ่มภาคีจะพิจารณาคาร้องขออันสมควรของ
ฟิลิ ปปินส์ เพื่อขยายระยะเวลาจากการสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาห้า (5) ปีดังกล่าว คาร้องขอนั้นจะ
ระบุสาเหตุและระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
การขยายระยะเวลาที่ร้องขอ
ไทย:
บทบัญญัติ
อนุ ว รรค
1(อี ) ของข้ อ 11.9 (ความตกลง
พหุภาคี) (ในส่วนของ ดับบลิวซีที)
อนุวรรค 1(เอฟ) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี)
(ในส่วนของ ดับบลิวพีพีที)
ข้อ 11.10 (สิ ทธิ แต่เพี ย งผู้ เดี ย วของผู้ ส ร้า งสรรค์
นั ก แสดง และผู้ ผ ลิ ต สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง) (ในส่ ว นของ
นักแสดง)
ข้อ 11.11 (สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนสาหรับการ
แพร่เสียงแพร่ภาพ) (ในส่วนของนักแสดง)
ข้อ 11.44 (การประกาศโฆษณา 18 เดือน)
ข้อ 11.62 (การทาลายสินค้าละเมิด และวัสดุอุปกรณ์)

11เอ-3

ระยะเวลาปรับตัว
สาม (3) ปี
ห้า (5) ปี
ห้า (5) ปี
ห้า (5) ปี
ห้า (5) ปี
ห้า (5) ปี

เวียดนาม:
บทบัญญัติ
อนุวรรค 1(อี) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี)
(ในส่วนของ ดับบลิว ซี ที)
อนุวรรค 1(เอฟ) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี)
(ในส่วนของ ดับบลิวพีพีที)
อนุวรรค 1(จี) ของข้อ 11.9 (ความตกลงพหุภาคี) (ใน
ส่วนของสนธิสัญญามาร์ราเคช)
ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า) (ในส่วน
ของเครื่องหมายเสียง)
อนุวรรค 2(เอ) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียนและคา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ) (ในส่ว นของการ
จัดตั้งระบบยื่นคาขออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องหมาย
การค้า)

11เอ-4

ระยะเวลาปรับตัว
สาม (3) ปี
สาม (3) ปี
ห้า (5) ปี
สาม (3) ปี
ห้า (5) ปี

ภาคผนวก 11 บี
รายการร้องขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
กัมพูชา:
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

อนุวรรค 2 (เอ) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียน เพื่ อ สนั บ สนุ น ความต้ อ งการในการด าเนิ น การของ
และคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
กั ม พู ช า ให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ระบบยื่ น ค าขอ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประมวลผล จดทะเบียน และคงไว้
ซึง่ เครื่องหมายการค้า
อนุวรรค 1 (อี) และ (เอฟ) ของข้อ 11.9 (ความ 1. สนับสนุนการสร้างเสริมความสามารถแก่
ตกลงพหุภาคี),
(เอ) เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้ อ 11.14
(การหลบเลี่ ย งมาตรการทาง
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ ใ ห้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ)
ครอบคลุมถึงการคุ้มครองเครื่องหมายเสียง
ข้อ 11.16 (ข้อยกเว้นของการให้ความคุ้มครอง
(บี) ผู้ ตรวจสอบเครื่ องหมายการค้ า ในส่ ว นที่
และการเยียวยาสาหรับมาตรการทางเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการคุ้มครองเครื่องหมายเสียง
และข้อมูลการบริหารสิทธิ)
(ซี) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อคงไว้
ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า )
ซึ่งและพัฒนาระบบยื่นคาขออิเล็กทรอนิกส์
วรรค 2 ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียนและคา
สาหรับ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า),
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และ
ข้อ 11.48 (การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่)
(ดี ) เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้อ 11.62 (การทาลายสินค้าละเมิด และวัสดุ
ข้ อ มู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ มาตรการทาง
อุ ป กรณ์ ) อนุ ว รรค
1 (เอ) ของข้ อ 11.64
เทคโนโลยี และการบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ใ น
(มาตรการชั่วคราว) อนุวรรค 3 (บี) และ (ซี) ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 11.74 (กระบวนการและโทษทางอาญา) และ
ข้อ 11.75 (การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ให้ ทั ก ษะความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การ
กับการละเมิดในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล)
ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคี ดับบลิวซีที และดับบลิว
พีพีที

11บี-1

สปป.ลาว:
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

อนุวรรค 2 (เอ) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียน เพื่ อ สนั บ สนุ น ความต้ อ งการในการด าเนิ น การของ
และคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
สปป.ลาว ให้ การสนับสนุนการจัด ตั้งระบบยื่นคาขอ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประมวลผล จดทะเบียน และคงไว้
ซึง่ เครื่องหมายการค้า
เมียนมา:
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ข้อ 11.13 (องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์)

สนับ สนุ นเกี่ย วกั บการด าเนิน งานขององค์ กรจัด เก็ บ
ค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งการจัดตั้งและให้บริการแก่ส มาชิก
ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ข้ อ 11.19 (การคุ้ ม ครองเครื่ อ งหมายการค้ า ) สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมที่ จ าเป็ น แก่ ผู้ ต รวจสอบ
(ในส่ ว นของเครื่ อ งหมายที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งหมาย เครื่ อ งหมายการค้ า ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
ดั้งเดิม)
เครื่ อ งหมายทุ ก ประเภท โดยไม่ จ ากั ด อยู่ เ ฉพาะ
เครื่ อ งหมายการค้ า แบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ ป็ น เครื่ อ งหมายที่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
อนุวรรค 2 (เอ) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนความต้องการในการดาเนินการของเมียนมา
และคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
ให้การสนับสนุนการจัดตั้งระบบยื่นคาขออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประมวลผล จดทะเบียน และคงไว้ซึ่ง เครื่องหมายการค้า
อนุวรรค 2 (บี) ของข้อ 11.22 (การจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนความต้องการในการดาเนินการของเมียนมา
และคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
ให้ การสนั บสนุ นการจั ดตั้ งฐานข้ อมู ล อิ เล็ กทรอนิ กส์
สาหรับการยื่นคาขอและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แบบออนไลน์ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
ส่วน ดี (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)

สนับสนุนการดาเนินการและการพัฒนาระบบสาหรับ
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้อ 11.69 (การกักสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้า
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ น ค้ า ละเมิ ด เครื่ อ งหมาย
การค้ า โ ดยการด าเนิ น การโ ดยต าแหน่ ง )
และข้อ 11.70 (ข้อมูลที่ผู้ทรงสิทธิให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจในกรณีการดาเนินการโดยตาแหน่ง)

สนับสนุนการสร้างเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรของเมียนมาในการตรวจสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
แ ล ะ สิ น ค้ า ล ะ เ มิ ด เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้สิ ทธิโ ดยการดาเนินการ
โดยตาแหน่ง

11บี-2

ข้อ 11.75 (การดาเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ สนับสนุนความต้องการในการดาเนินการของเมียนมา
กับการละเมิดในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล)
ในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพกับการละเมิดบน
สภาพแวดล้อมดิจิทัล
เวียดนาม:
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

อนุวรรค 1 (อี) ถึง (จี) ของข้อ 11.9 (ความตกลง 1. สนับสนุนการสร้างเสริมความสามารถแก่
พหุภาคี) ข้อ 11.19 (การคุ้มครองเครื่องหมาย
(เอ) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไข
การค้า) และวรรค 2 ของข้อ 11.22 (การจด
กฎหมายเพื่อให้ ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
ทะเบี ย นและค าขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมาย
เครื่องหมายเสียง
การค้า)
(บี ) ผู้ ต รวจสอบเครื่ อ งหมายการค้ า ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายเสียง
(ซี) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อคงไว้ซึ่ง
และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้ ทั ก ษะความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การ
ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีดับบลิวซีที ดับบลิวพีพีที
และสนธิสัญญามาร์ราเคช

11บี-3

บทที่ 12
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วน เอ
บทบัญญัติทั่วไป
ข้อ 12.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

อุปกรณ์ประมวลผล หมายถึง เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สาหรับประมวลผลหรือเก็บข้อมูลเพื่อการใช้ในเชิงพาณิชย์

(บี)

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
(หนึ่ง) “การลงทุนที่ได้รับการคุ้มครอง” ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในอนุวรรค (เอ)
ของข้อ 10.1 (คานิยาม)
(สอง) “นักลงทุน ของประเทศภาคี ” ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในอนุว รรค (อี)
ของข้อ 10.1 (คานิยาม) แต่ไม่รวมถึงนักลงทุนในสถาบันการเงิน หรือนัก
ลงทุนในผู้ให้บริการการเงิน1 หรือ
(สาม) ผู้ให้บริการของประเทศภาคี ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 (คา
นิยาม)
แต่ไม่รวมถึง “สถาบันการเงิน” “หน่วยงานสาธารณะ” หรือ “ผู้ให้บริการการเงิน”
ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในข้อ 1 (คานิยาม) ของภาคผนวก 8 เอ (บริการด้าน
การเงิน)

1

(ซี)

การยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการในการพิสูจน์หรือ
ตรวจสอบการแสดงข้อมูลหรือการเรียกร้องสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะสร้าง
ระดับความมั่นใจต่อความน่าเชื่อถือของการแสดงข้อมูลหรือการเรียกร้องสิทธินั้น
และ

(ดี)

ข้ อ ความอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง ข้ อ ความ

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น นักลงทุนในสถาบันการเงิน หรือนักลงทุนในผู้ให้บริการการเงิน อาจยังคงเป็น “บุคคลที่
เกี่ยวข้อง” ในความสัมพันธ์กับการลงทุนอื่น ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการการเงิน
12-1

อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ถู ก ส่ ง เพื่ อ วั ต ถุ ประสงค์ เ ชิ งพาณิ ช ย์ แ ละการตลาด ไปยั ง ที่ อ ยู่
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้รับ หรือทั้งที่ได้รับการปฏิเสธโดยตรง
จากผู้รับ2
ข้อ 12.2: หลักการและวัตถุประสงค์
1.

กลุ่ ม ภาคี ต ระหนั ก ถึ ง การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และโอกาสจากพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ความส าคัญของกรอบที่ส่ งเสริมความมั่นใจของผู้ บริโ ภคในพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ความสาคัญของการอานวยความสะดวกให้กับการใช้และพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.

วัตถุประสงค์ของบทนี้ ได้แก่
(เอ)

ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุ่มภาคีและการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนให้มากขึ้น

(บี)

สนั บ สนุ น การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มแห่ ง ความเชื่ อ มั่ น และความมั่ น ใจในการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

(ซี)

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี เกี่ยวกับการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 12.3: ขอบเขต3
1.

บทนี้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ มาตรการที่ ภ าคี น ามาใช้ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

2.

บทนี้จะไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

3.

บทนี้จะไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยภาคี หรือในนามของภาคี หรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูล
เหล่านั้น

2

ภาคีอาจใช้คานิยามนี้กับข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ถูกส่งผ่านช่องทางการส่ง ในหนึ่ง
ช่องทาง หรือมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมถึง บริการข้อความสั้น (เอส เอ็ม เอส) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
คานึงถึงเชิงอรรถนี้ กลุ่มภาคีจะต้องพยายามนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการ ที่สอดคล้องกับข้อ 12.9 (ข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ) ซึ่งใช้กับช่องทางการส่ง ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงการค้าที่ไม่พึง
ประสงค์อื่น ๆ
3

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มภาคียืนยันว่าข้อผูกพันภายใต้บทนี้จะไม่ส่งผลต่อท่าทีของภาคีใดในดับบลิว ที โอ
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4.

5.

ข้อ 12.14 (ตาแหน่งของอุปกรณ์ประมวลผล) และ ข้อ 12.15 (การโอนข้อมูลข้ามพรมแดน
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์) จะไม่ใช้บังคับกับแง่มุมของมาตรการของภาคี ที่ไม่สอดคล้องกับ
พันธกรณีในบทที่ 8 (การค้าบริการ) หรือบทที่ 10 (การลงทุน) ในขอบเขตซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะถูกนามาใช้บังคับหรือคงไว้ ตามที่
(เอ)

ข้อ 8.8 (ตารางมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี) หรือข้อ 10.8 (ข้อสงวนและ
มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี)

(บี)

ข้อกาหนด ข้อจากัด คุณสมบัติ และเงื่อนไขใด ที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันของภาคี
หรือในส่วนของสาขา ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับข้อผูกพันของภาคี ซึ่งจัดทาขึ้นตามข้อ 8.6
(การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง) หรือ ข้อ 8.7 (ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะ) หรือ

(ซี)

ข้อยกเว้นใด ซึ่งใช้บังคับกับข้อผูกพันในบทที่ 8 (การค้าบริการ) หรือบทที่ 10 (การ
ลงทุน)

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ที่นาส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
จะขึน้ กับข้อผูกพัน ซึ่งบรรจุในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใน
(เอ)

บทที่ 8 (การค้าบริการ) และ

(บี)

บทที่ 10 (การลงทุน)

รวมถึงภาคผนวก 2 (ตารางข้อผูกพันเฉพาะด้านบริการ) ภาคผนวก 3 (ตารางรข้อสงวนและ
มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีดา้ นบริการและการลงทุน) รวมทั้งข้อยกเว้นใด ๆ ซึ่งใช้
กับข้อผูกพันเหล่านั้น
ข้อ 12.4: ความร่วมมือ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะร่วมมือกันตามความเหมาะสมเพื่อ:
(เอ)

ทางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ ก้าวข้ามอุปสรรค
ต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(บี)

ระบุสาขาสาหรับความร่วมมือเฉพาะระหว่างกลุ่มภาคี ซึ่งจะช่วยเหลือกลุ่มภาคีใช้
บังคับหรือส่งเสริมกรอบกฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มภาคี เช่น การ
วิจัยและกิจกรรมอบรม การสร้างขีดความสามารถ และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
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2.

(ซี)

แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดการกับความ
ท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(ดี)

ส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อพัฒนากระบวนการหรือการปฏิบัติ ที่ เสริมความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

(อี)

เข้าร่ว มอย่างแข็งขันในเวทีภูมิภ าคและพหุ ภาคี เพื่อส่งเสริม การพัฒ นาพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มภาคีจะพยายามใช้รูปแบบของความร่วมมือ ซึ่งตั้งอยู่บนและไม่ซ้าซ้อนกับข้อริเริ่มความ
ร่วมมือที่มอี ยู่แล้วในเวทีระหว่างประเทศ
ส่วน บี
การอานวยความสะดวกทางการค้า

ข้อ 12.5: การค้าไร้กระดาษ
1.

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะ
(เอ)

ทางานไปสู่การใช้ข้อริเริ่ม ซึ่งเอื้ออานวยต่อการใช้การค้าไร้กระดาษ โดยคานึงถึง
กระบวนการที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้องค์กรระหว่ างประเทศ รวมทั้งองค์การ
ศุลกากรโลก4

(บี)

พยายามที่จะยอมรับเอกสารการบริหารงานด้านการค้าที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบกระดาษ และ

(ซี)

พยายามที่จะจัดทาเอกสารการบริหารงานด้านการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้
แพร่หลายต่อสาธารณชน

กลุ่ ม ภาคี จ ะร่ ว มมื อ กั น ในเวที ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การยอมรั บ เอกสารการ
บริหารงานด้านการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 12.6: การยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.

ยกเว้นในกรณีที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายและข้อบังคับ ภาคีจะไม่ปฏิเสธความ

4

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับ อนุวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลง
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
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ถูกต้องทางกฎหมายของลายมือชื่อเพียงเพราะว่าลายมือชื่อนั้นอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์5
2.

โดยคานึงถึงบรรทัดฐานระหว่างประเทศสาหรับการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคี
แต่ละฝ่ายจะ
(เอ)

อนุญาตให้ผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดเทคโนโลยี และรูปแบบ
การบังคับใช้การยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม สาหรับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตน

(บี)

ไม่จากัดการยอมรับ เทคโนโลยีและรูปแบบการบังคับใช้การยืนยันตัวบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

(ซี)

อนุญาตให้ผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสพิสูจน์ว่าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของตนสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของภาคี ในเรื่องการ
ยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

3.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 2 ภาคีแต่ละฝ่ายอาจกาหนดว่าสาหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภท กระบวนการยืนยันตัวบุคคลจะต้องได้มาตรฐานในการปฏิบัติในระดับหนึ่ง หรือ
ได้รับการรับรองจากหน่ วยงานที่มีอานาจในการให้การรับรองตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของภาคี

4.

กลุ่มภาคีจะส่งเสริมการใช้การยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานร่วมกันได้
ส่วน ซี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 12.7: การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของการนามาใช้และการคงไว้ซึ่งมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ โ ปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าหรั บ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมาตรการอื่ น ๆ ที่
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

2.

ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะบั ญ ญั ติ ห รื อ คงไว้ ซึ่ ง กฎหมายและข้ อ บั ง คับ เพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ต่อ การด าเนิน การที่ ฉ้ อ ฉลและทาให้ เข้ า ใจผิ ด ซึ่ ง

5

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปีหลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
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สามารถก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค6
3.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มีอานาจที่รับผิดชอบ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค ที่ตนจัดให้แก่ผู้ใช้ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการซึง่
(เอ)

ผู้บริโภคสามารถติดตามการเยียวยา และ

(บี)

ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมาย

ข้อ 12.8: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะนามาใช้หรือคงไว้ซึ่งกรอบกฎหมายที่ให้ความมั่นใจต่อการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์7 8

2.

ในการพัฒนากรอบกฎหมายสาหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคีแต่ละฝ่ายจะคานึงถึง
มาตรฐานระหว่างประเทศ หลักการ แนวทาง และคุณสมบัติ ขององค์กรหรือหน่วยระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ที่ตนจัดให้กับผู้ใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการซึง่
(เอ)

ปัจเจกบุคคลสามารถติดตามการเยียวยา และ

6

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
7

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
8

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ประเทศภาคีอาจใช้บังคับพันธกรณีในวรรคนี้ โดยการนามาใช้หรือการคงไว้ซึ่งมาตรการ
เช่น กฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุม กฎหมายและ
กฎระเบียบรายสาขาที่ครอบคลุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในการบังคับใช้ข้อ
ผูกพันทางสัญญาของนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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(บี)

ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมาย

4.

กลุ่มภาคีจ ะส่งเสริมให้ นิ ติบุคคลเผยแพร่นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

5.

กลุ่มภาคีจะร่วมมือกันเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาจากภาคี

ข้อ 12.9: ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะนามาใช้หรือคงไว้ซง่ึ มาตรการเกี่ยวกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่
ไม่พึงประสงค์ซง่ึ
(เอ)

กาหนดให้ ผู้ ส่ ง ข้อความอิเล็ กทรอนิกส์ เชิง พาณิช ย์ ที่ไม่พึงประสงค์ อานวยความ
สะดวกความสามารถของผู้รับในการหยุดรับข้อความดังกล่าว

(บี)

กาหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้รับเพื่อรับข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์
ตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตน หรือ

(ซี)

มิฉะนั้น กาหนดให้มขี ้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องมีการไล่เบี้ยกับผู้ให้บริการที่ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่
พึงประสงค์ที่มิได้ปฏิบัติตามมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 19

3.

กลุ่มภาคีจะพยายามที่จะร่วมมือกัน ในกรณีที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบข้อบังคับด้านข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

ข้อ 12.10: กรอบกฎระเบียบภายในประเทศ
1.

9

ภาคีแต่ละฝ่ายจะคงไว้หรือนามาใช้ซึ่งกรอบกฎหมายที่กากับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยคานึงถึงกฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 1996 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดทา ณ นครนิวยอร์ก เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย
แม่แบบที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ10

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ บรูไนดารุซซาลามจะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาสาม (3) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับ
10
กัมพูชาจะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มผี ลใช้บังคับ
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2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาระด้านกฎระเบียบที่เกินความจาเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 12.11: อากรศุลกากร
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติในปัจจุบันของการไม่จัดเก็บ อากรศุลกากรสาหรับการ
ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุ่มภาคี

2.

การปฏิบัติที่อ้างถึงในวรรค 1 สอดคล้องกับข้อตัดสินใจของรัฐมนตรีดับบลิว ที โอ ณ วันที่
13 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ในความสัมพันธ์กับแผนการทางานเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(ดับบลิว ที/เอ็ม ไอ เอ็น (17)/65)

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายอาจปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่อ้างถึงในวรรค 1 ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของข้อ
ตัดสินใจของรัฐมนตรีดับบลิว ที โอ ในอนาคต เรื่องอากรศุลกากรสาหรับสิ่งที่ส่งผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในกรอบของแผนการทางานเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4.

กลุ่มภาคีจะทบทวนข้อบทนี้ในแง่มุมของข้อตัดสินใจของรัฐมนตรีดับบลิว ที โอ ในอนาคตใน
ความสัมพันธ์กับแผนการทางานเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น วรรค 1 จะไม่ห้ามภาคีจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ภาระอื่นใด สาหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขว่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ
ค่าภาระ นั้นจะต้องจัดเก็บให้สอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้

ข้อ 12.12: ความโปร่งใส
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะเผยแพร่มาตรการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามบทนี้ โดยทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือหากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้มีเผยแพร่
ไว้ รวมถึงการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตหากเป็นไปได้

2.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะตอบสนองโดยทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้ ต่อคาร้องขอที่เกี่ยวข้องของภาคีอื่น
สาหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับมาตรการใด ที่เกี่ยวข้องการใช้หรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามบทนี้

ข้อ 12.13: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของ:
(เอ)

การสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานผู้มีอานาจที่รับผิดชอบต่อการตอบสนอง
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ต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมถึงผ่านการแลกเปลี่ยนการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
(บี)

การใช้กลไกความร่วมมือที่มีอ ยู่แล้วเพื่อร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ส่วน ดี
การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

ข้อ 12.14: ตาแหน่งของอุปกรณ์ประมวลผล
1.

กลุ่มภาคีตระหนักว่าภาคีแต่ละฝ่ายอาจมีมาตรการของตนเกี่ยวกับการใช้หรือตาแหน่งของ
อุปกรณ์ประมวลผล รวมถึงข้อกาหนดเพื่อความมั่นคงและความลับของการสื่อสาร

2.

ไม่มีภาคีใดกาหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้หรือระบุตาแหน่ง ของอุปกรณ์ประมวลผลไว้ใน
อาณาเขตของภาคีนั้น ในฐานะเงื่อนไขสาหรับการประกอบธุรกิจในอาณาเขตของภาคีนั้น11

3.

ไม่มคี วามใดในข้อนี้ทจี่ ะขัดขวางประเทศภาคีจากการนามาใช้หรือคงไว้ซึ่ง
(เอ)

มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับ วรรค 2 ซึ่งภาคีพิจารณาว่าจาเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมาย 12
โดยมีเงื่อนไขว่า
มาตรการจะต้องไม่ใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดวิธีการของการเลือกปฏิบัติตามอาเภอใจ
หรือไม่มีเหตุผล หรือเป็นข้อจากัดต่อการค้า หรือ

(บี)

มาตรการใดที่ภาคีพิจารณาว่าจาเป็นสาหรับการคุ้มครองผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงที่จาเป็น มาตรการนั้นจะไม่ถูกโต้แย้งโดยกลุ่มภาคีอื่น

ข้อ 12.15: การโอนข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
1.

กลุ่มภาคีตระหนักว่าภาคีแต่ละฝ่ายอาจมีมาตรการของตนเกี่ยวกับการโอนข้อมูลด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์

11

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ และต่อไปได้อีกสาม (3) ปี หากมีความจาเป็น เวียดนามจะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า
(5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
12

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ กลุ่มภาคียืนยันว่าความจาเป็นในการใช้นโยบายสาธารณะที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นจะตัดสินโดยภาคีที่ใช้เอง
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2.

ภาคีจะไม่ขัดขวางการโอนข้อมูล ข้ามพรมแดนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกิจกรรมนั้น
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง13

3.

ไม่มคี วามใดในข้อบทนี้ที่จะขัดขวางภาคีจากการนามาใช้หรือคงไว้ซึ่ง
(เอ)

มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับวรรค 2 ซึ่งภาคีพิจารณาว่าจาเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมาย 14
โดยมีเงื่อนไขว่า
มาตรการจะต้องไม่ใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดวิธีการของการเลือกปฏิบัติตามอาเภอใจ
หรือไม่มีเหตุผล หรือเป็นข้อจากัดต่อการค้า หรือ

(บี)

มาตรการใดที่ภาคีพิจารณาว่าจาเป็นสาหรับการคุ้มครองผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงที่จาเป็น มาตรการนั้นจะไม่ถูกโต้แย้งโดยกลุ่มภาคีอื่น
ส่วน อี
บทบัญญัติอื่น ๆ

ข้อ 12.16: การหารือเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงคุณค่าของการหารือ รวมถึงการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามความ
เหมาะสม ในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการดาเนินการ
หารือนั้น กลุ่มภาคีจะพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้
(เอ)

ความร่วมมือตามข้อ 12.4 (ความร่วมมือ)

(บี)

ประเด็นปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น เช่น การปฏิบัติต่อสินค้าดิจิทัล โค้ดต้นกาเนิด
และการไหลเวีย นของข้อมูลข้ามพรมแดนและตาแหน่งของอุปกรณ์ประมวลผล
สาหรับบริการทางการเงิน และ

(ซี)

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมการแข่งขัน การระงับข้อพิพาทออนไลน์ และการส่งเสริมทักษะ
ที่เกี่ย วข้องส าหรั บ พาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ รวมถึงการเคลื่ อนย้ายข้ ามพรมแดน
ชั่วคราวของผู้ประกอบวิชาชีพ

13

กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จะยังไม่ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ และต่อไปได้อีกสาม (3) ปี หากมีความจาเป็น เวียดนามจะยังไม่ ผูกพันกับวรรคนี้ เป็นช่วงเวลาห้า
(5) ปี หลังจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
14

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ กลุ่มภาคียืนยันว่าความจาเป็นในการใช้นโยบายสาธารณะที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นจะตัดสินโดยภาคีที่ใช้เอง
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2.

การหารือจะดาเนินการตามข้อบทที่ อนุวรรค 1(เจ) ของข้อ 18.3 (หน้าที่ของคณะกรรมการ
ร่วมอาร์เซ็ป)

3.

กลุ่มภาคีจะต้องคานึงถึงประเด็นที่อยู่ในรายการในวรรค 1 และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการหารือตามข้อบทนี้ เข้าไปในบริบทของการทบทวนทั่วไปของความตกลงฉบับนี้ ตาม
ข้อ 20.8 (การทบทวนทั่วไป)

ข้อ 12.17: การระงับข้อพิพาท
1.

เมื่อมีเหตุการณ์ของความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ภาคีเกี่ยวกับการตีความและการปฏิบัติตาม
บทนี้ กลุ่มภาคีจะต้องใช้การหารืออย่างสุจ ริตในลาดับแรกก่อน และใช้ความพยายามทุก
อย่างเพื่อที่จะหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

2.

เมื่อมีเหตุการณ์ที่การหารือ ตามวรรค 1 ล้มเหลวในการขจัดความแตกต่างนั้น ภาคีใดที่
เกี่ยวข้องกับหารือนั้นอาจยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ตามข้อ 18.3
(หน้าที่ของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป)

3.

ไม่มีภาคีใดจะถูกไต่สวนเพื่อ ระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับ
เรื่องใดที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนทั่วไปของความตกลง
ฉบับนี้ ตามข้อ 20.8 (การทบทวนทั่ว ไป) กลุ่มภาคีจะทบทวนการบังคับใช้ ของบทที่ 19
(การระงับข้อพิพาท) กับบทนี้ เมื่อการทบทวนเสร็จสิ้น บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) จะ
บังคับใช้กับบทนี้ระหว่างกลุ่มภาคีที่ตกลงจะนามาใช้
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บทที่ 13
การแข่งขันทางการค้า
ข้อ 13.1: วัตถุประสงค์
บทนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ในตลาด และเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
เชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนสวัสดิภาพของผู้บริโภค ผ่านการบัญญัติและคงไว้ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบ
เพื่อปู องกันการกระทาอันเป็ นการผู กขาด ลด หรือจากัดแข่งขันทางการค้า รวมถึงผ่ านความร่วมมือ
ในภู มิ ภ าคเพื่ อ การพั ฒ นาและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
ระหว่างภาคี การดาเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี้จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคีตามความตกลง
ฉบับนี้ รวมถึงอานวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างภาคี
ข้อ 13.2: หลักการพื้นฐาน
1.

ภาคีแต่ละฝุายต้องปฏิบัติตามบทนี้โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งบทนี้

2.

ด้วยรับทราบถึงสิทธิและพันธกรณีของภาคีแต่ละฝุายภายใต้บทนี้ กลุ่มภาคีตระหนักถึง
(เอ)

สิทธิอธิปไตยของภาคีแต่ละฝุายในการพัฒนา กาหนด บริหารจัดการ และบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านการแข่งขันทางการค้าของตนและ

(บี)

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ระหว่างกลุ่มภาคีในด้านขีดความสามารถและ
ระดับการพัฒนาในด้านกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า
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ข้อ 13.3: มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน1
1.

ภาคีแต่ละฝุายต้องบัญญัติหรือคงไว้ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้า
เพื่ อปู องกั น การกระทาอัน เป็ น การผู กขาด ลด หรื อจ ากั ด การแข่ง ขั นทางการค้า 2 และ
ต้องบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวด้วย

2.

ภาคี แ ต่ล ะฝุ ายต้ อ งจั ด ตั้ งหรื อ คงไว้ ซึ่ง หน่ ว ยงานเพื่ อ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บ
ด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิผล

3.

ภาคีแต่ละฝุายต้องทาให้มั่นใจถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจของหน่วยงานในประเด็น
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้าของตน

4.

ภาคี แต่ ละฝุ ายต้องบั งคับใช้ กฎหมายและกฎระเบียบด้ านการแข่งขันทางการค้า ของตน
โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแห่งสัญชาติ

5.

ภาคี แ ต่ ล ะฝุ า ยต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
แก่ทุกองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมทางพาณิชย์โดยไม่คานึงถึงผู้เป็นเจ้าของ การยกเว้นการบังคับ
ใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ต้ อ งเป็ น ไปโดยโปร่ ง ใสและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายหรือประโยชน์สาธารณะ

6.

ภาคีแต่ล ะฝุายต้องเผยแพร่กฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้า ของตน
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวต่อสาธารณะ เว้นแต่เป็น
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินงานภายใน

1

2

ข้อนีใ้ ช้บังคับตาม:
(เอ)

ภาคผนวก 13 เอ (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่บรูไนดารุซซาลาม)

(บี)

ภาคผนวก 13 บี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่กัมพูชา)

(ซี)

ภาคผนวก 13 ซี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่ สปป.ลาว) และ

(ดี)

ภาคผนวก 13 ดี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่เมียนมา)

ตัวอย่างของการกระทาเช่นว่านั้นอาจรวมถึงข้อตกลงอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
การใช้อานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ และการควบรวมและซื้อกิจการอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขัน
ทางการค้า
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7.

ภาคีแต่ละฝุายต้องเผยแพร่เหตุผลของคาตัดสินหรือคาสั่งลงโทษหรือเยียวยาใด ๆ ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของตนต่ อ สาธารณะ รวมทั้ ง
การอุทธรณ์ใด ๆ สืบเนื่องจากคาตัดสินหรือคาสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้
(เอ)

(หนึ่ง) กฎหมายและกฎระเบียบ
(สอง) ความจาเป็นในการคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับ หรือ
(สาม) ความจาเป็นในการคุ้มครองข้อมูลบนพื้นฐานของนโยบายสาธารณะหรือ
ประโยชน์สาธารณะ และ

(บี)

การปกปิดข้อมูลของคาตัดสินหรือคาสั่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) (หนึ่ง)
ถึง (สาม)

8.

ภาคีแต่ละฝุายต้องทาให้มั่นใจว่า ก่อนที่จะมีการลงโทษหรือเยียวยาแก่บุคคลหรือองค์กรใด
ส าหรั บ การฝุ า ฝื น กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า บุ ค คลหรื อ
องค์ กรดั งกล่ า วจะต้อ งได้ รั บ ทราบเหตุผ ลแห่ ง ข้ อกล่ าวหานั้น ว่ าตนได้ ฝุ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ
แห่ ง กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หากเป็นไปได้ และต้องได้รับโอกาสตามสมควรในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

9.

ภายใต้ความจาเป็นในการปกปิดข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับ ภาคีแต่ละฝุาย
ต้องเผยแพร่เหตุผลของคาตัดสินหรือคาสั่งลงโทษหรือเยียวยาใด ๆ ภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้าของตน รวมทั้งการอุทธรณ์ใด ๆ สืบเนื่องจากคาตัดสิน
หรือคาสั่งดังกล่าวต่อบุคคลหรือองค์กรที่จะตกอยู่ภายใต้คาสั่งลงโทษหรือเยียวยาดังกล่าว3

10.

ภาคีแต่ล ะฝุ ายต้องทาให้ มั่น ใจว่า บุคคลหรือองค์กรที่จะตกอยู่ภ ายใต้ คาสั่ งลงโทษหรื อ
เยียวยา ตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้าของตนนั้น มีสิทธิได้รับ
การทบทวนโดยอิสระหรือมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษหรือเยียวยานั้นได้

11.

ภาคีแต่ละฝุายตระหนักถึงความสาคัญ ของความรวดเร็วในการดาเนินคดีด้านการแข่งขัน
ทางการค้า

3

วรรคนี้ไม่ใช้บังคับแก่การตัดสินของคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีอาญา
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ข้อ 13.4: ความร่วมมือ4
กลุ่ ม ภาคี ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รก ากั บ ดู แ ลการแข่ ง ขั น
ทางการค้าในการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า อย่างมีประสิทธิผล ในการนี้
กลุ่มภาคีอาจร่วมมือกันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ผ่ า นองค์ ก รก ากั บ ดู แ ลการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ภายใต้ ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ และผลประโยชน์
อันสาคัญของภาคีแต่ละฝุาย ในขอบเขตทรัพยากรของแต่ละฝุายเท่าที่มี รูปแบบของความร่วมมือ
ดังกล่าวอาจรวมถึง

4

5

(เอ)

การแจ้งโดยภาคีฝุายหนึ่งไปยังภาคีอีกฝุายหนึ่งถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้ ก ฎหมายของตนซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ อั น ส าคั ญ ของภาคี
อีกฝุายหนึ่งนั้น โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ตามสมควร5

(บี)

เมื่ อมี การร้ องขอ การปรึ กษาหารือกั นระหว่างกลุ่ มภาคีเพื่อพิจารณาถึ งเรื่ องใด ๆ
อัน เกี่ ย วเนื่ องกั บ การบั ง คับ ใช้ ก ฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ซึ่ งส่ ง ผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อผลประโยชน์อันสาคัญของภาคีผู้ร้องขอ

(ซี)

เมื่อมีการร้ องขอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มภาคี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
หรื อ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า
อย่างมีประสิทธิผล และ

ข้อนีใ้ ช้บังคับตาม:
(เอ)

ภาคผนวก 13 เอ (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่บรูไนดารุซซาลาม)

(บี)

ภาคผนวก 13 บี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่กัมพูชา)

(ซี)

ภาคผนวก 13 ซี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่สปป.ลาว) และ

(ดี)

ภาคผนวก 13 ดี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) แก่เมียนมา)

ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนไปยังองค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าของญี่ปุนตามความในอนุวรรคนี้ การแจ้ง
เตือนควรได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต การยืนยันเช่นว่านั้นควรกระทาทันทีเท่าที่จะ
เป็นไปได้ หลังจากมีการติดต่อกันระหว่างองค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าของภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว
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(ดี)

เมื่อมีการร้องขอ การประสานการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างกลุ่มภาคี
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
ซึ่งเป็นการกระทาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน

ข้อ 13.5: ความลับของข้อมูล
1.

บทนี้ไม่บังคับให้ภาคีหนึ่งต้องแบ่งปันข้อมูลโดยขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และผลประโยชน์
อันสาคัญของภาคีนั้น

2.

ในกรณีที่ภาคีหนึ่งร้องขอข้อมูลอันเป็นความลับตามบทนี้ ภาคีผู้ร้องขอจะต้องแจ้งต่อภาคี
ทีไ่ ด้รับการร้องขอ เกี่ยวกับ:
(เอ)

วัตถุประสงค์แห่งการร้องขอนั้น

(บี)

เจตนารมณ์ในการนาข้อมูลที่ร้องขอไปใช้ และ

(ซี)

กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บใด ๆ ของภาคี ผู้ ร้ อ งขอซึ่ ง อาจกระทบต่ อ ความลั บ
ของข้อมูล หรือซึ่งอาจบังคับให้นาข้อมูลนั้นไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ภาคีที่ได้รับการ
ร้องขอมิได้ตกลงไว้

3.

การแบ่งปันข้อมูล อันเป็นความลับระหว่างกลุ่มภาคีใด ๆ และการใช้ข้อมูล ดังกล่าวจะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งได้ตกลงกันโดยภาคีที่เกี่ยวข้อง

4.

หากข้ อมู ล ที่ ไ ด้รั บ การแลกเปลี่ ย นกัน ภายใต้ บ ทนี้ เป็ น ข้ อ มูล ที่ ไ ด้รั บ การแลกเปลี่ ย นกั น
บนพื้นฐานอันเป็นความลับ ในกรณีเช่นนี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ภาคีที่รับข้อมูลนั้นต้อง:
(เอ)

รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับมานั้น

(บี)

ใช้ข้อมูลที่ได้รับมานั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ ณ เวลาที่มีการร้องขอเท่านั้น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยภาคีที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นอย่างอื่น

(ซี)

ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีอาญาโดยศาลหรือ
ผู้ พิ พากษา เว้ นแต่ข้ อมูล ดั งกล่ าวนั้นได้ จั ดหามาเพื่ อใช้ ในการพิจารณาคดี อาญา
ผ่านช่องทางการทูตหรือช่องทางอื่นที่กาหนดไว้ในกฎหมายของภาคีที่เกี่ยวข้อง

(ดี)

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานั้นให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากภาคีที่ให้ข้อมูลนั้น และ
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(อี)

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่ภาคีที่ให้ข้อมูลนั้นได้กาหนดไว้

ข้อ 13.6: ความร่วมมือทางเทคนิคและการสร้างขีดความสามารถ
กลุ่ ม ภาคี ต กลงกั น ว่ า เป็ น ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ในอั น ที่ จ ะท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ในระดั บ พหุ ภ าคี
และทวิภาคีในกิจกรรมความร่วมมือทางเทคนิค เพื่อสร้างขีดความสามารถที่จาเป็นในการเสริมสร้าง
การพัฒนานโยบายด้านการแข่งขัน ทางการค้า และการบังคับใช้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
โดยคานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ของกลุ่มภาคี กิจกรรมความร่วมมือทางเทคนิคอาจรวมถึง:
(เอ)

การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น ความลั บ ในการพั ฒ นาและ
การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า

(บี)

การแลกเปลี่ ยนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า

(ซี)

การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ขององค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าเพื่อวัตถุประสงค์
ในการฝึกอบรม

(ดี)

การเข้า ร่ ว มโครงการเสริม สร้ างความรู้ค วามเข้า ใจด้า นการแข่ งขั นทางการค้ า
ของเจ้าหน้าที่จากองค์กรกากับดูแลการแข่งขันทางการค้า และ

(อี)

กิจกรรมอื่นใดที่กลุ่มภาคีจะได้ตกลงกัน

ข้อ 13.7: การคุ้มครองผู้บริโภค
1.

กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทนี้

2.

ภาคีแต่ล ะฝุ ายต้อ งบั ญญัติ ห รือคงไว้ซึ่งกฎหมายหรือ กฎระเบียบเพื่อ ปูองกันการปฏิบั ติ
ทางการค้าอันเป็นการหลอกลวง หรือการโฆษณาอันเป็นความเท็จหรือ การหลอกลวง

3.

ภาคี แต่ ละฝุ ายตระหนั กถึ งความส าคั ญในการพั ฒนาความตระหนั กรู้ และการเข้ าถึ งกลไก
การเยียวยาผู้บริโภค

4.

กลุ่มภาคีอาจร่วมมือกันในเรื่องที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ความ
ร่ ว มมื อ เช่ น ว่ า นั้ น จะต้ อ งด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและ กฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องตามทรัพยากรที่มีอยู่ของภาคี
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ข้อ 13.8: การปรึกษาหารือ
เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกลุ่มภาคี หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ ภาคี ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอต้ อ งเข้ า สู่ ก ระบวนการปรึ ก ษาหารื อ กั บ ภาคี ผู้ ร้ อ งขอ
ในการร้องขอดังกล่าว ภาคีผู้ร้องขอต้องชี้แจง หากเกี่ยวข้อง ว่าเรื่องนั้นกระทบต่อผลประโยชน์
สาคัญ รวมถึงการค้าหรือการลงทุนระหว่างกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างไร ภาคีที่ได้รับการร้องขอต้อง
ให้การพิจารณาอย่างเต็มที่และเต็มใจต่อข้อกังวลของภาคีผู้ร้องขอ
ข้อ 13.9: การไม่ใช้บังคับการระงับข้อพิพาท
ไม่มภี าคีใดใช้การระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับเรื่องใดที่เกิดขึ้นภายใต้
บทนี้
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ภาคผนวก 13 เอ
การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) แก่บรูไนดารุซซาลาม
1.

ในกรณีที่บรูไนดารุซซาลามยังมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3
(มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) ในวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
บรู ไ นดารุ ซ ซาลามต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ดั ง กล่ า วไม่ ช้ า กว่ า สาม (3) ปี นั บ แต่ วั น ที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

2.

วรรค 3 ถึง 11 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) ใช้บังคับกับบรูไนดารุซซาลามโดยเร็วทีส่ ุดเท่าที่บรูไนดารุซซาลามปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัด
การแข่งขัน) และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ช้ากว่าสาม (3) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับ

3.

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสาม (3) ปีดังกล่าว บรูไนดารุซซาลามต้องดาเนินการที่จาเป็น
เพื่อทาให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัด
การแข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสาม (3) ปีดังกล่าว และ
จะต้องพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อเหล่านั้นก่อนสิ้นสุดระยะเช่นว่านั้น

4.

ในกรณีที่ไ ด้รั บ คาร้ องขอจากภาคี ห นึ่ ง บรูไนดารุ ซ ซาลามต้ องแจ้งให้ กลุ่ ม ภาคี ทราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 13.3 (มาตรการที่
เหมาะสมต่ อ กิ จ กรรมที่ จ ากั ด การแข่ ง ขั น ) และข้ อ 13.4 (ความร่ ว มมื อ ) ตั้ ง แต่ วั น ที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงก่อนที่ห้วงระยะเวลาสาม (3) ปีจะสิ้นสุดลง

13เอ-1

ภาคผนวก 13 บี
การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) แก่กัมพูชา
1.

ในกรณีที่กัมพูชายังมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการ
ที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน ) ในวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ กัมพูชา
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวไม่ช้ากว่า ห้า (5) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ

2.

วรรค 3 ถึง 11 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ
13.4 (ความร่วมมือ) ใช้บังคับกับกัมพูชาโดยเร็วที่สุดเท่าที่กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน)
และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ช้ากว่าห้า (5) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

3.

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านห้า (5) ปีดังกล่าว กัมพูชาต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อประกันว่า
จะสามารถปฏิบัติตามข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และ
ข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้า (5) ปีดังกล่าว และจะต้องพยายาม
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อเหล่านั้นก่อนสิ้นสุดระยะเช่นว่านั้น

4.

ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอจากภาคี หนึ่ง กัมพูชาต้องแจ้งให้ กลุ่มภาคีทราบถึงความก้าวหน้า
ในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่จากัดการแข่งขันา) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) ตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับ จนถึงก่อนที่ห้วงระยะเวลาห้า (5) ปีจะสิ้นสุดลง

13บี-1

ภาคผนวก 13 ซี
การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) แก่ สปป.ลาว
1.

ในกรณีที่ สปป.ลาว ยังมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการ
ที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขันา) ในวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สปป.ลาว
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวไม่ช้ากว่าสาม (3) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ

2.

วรรค 3 ถึง 11 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) ใช้บังคับกับ สปป.ลาว โดยเร็วที่สุดเท่าที่ สปป.ลาว ปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน)
และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ช้ากว่าสาม (3) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

3.

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสาม (3) ปีดังกล่าว สปป.ลาว ต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อ
ประกันว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการ
แข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสาม (3) ปีดังกล่าว และจะต้อง
พยายามปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อเหล่านั้นก่อนสิ้นสุดระยะเช่นว่านั้น

4.

ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอจากภาคีหนึ่ง สปป.ลาว ต้องแจ้งให้กลุ่มภาคีทราบถึงความก้าวหน้า
ในการพั ฒ นาและใช้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า และจั ด ตั้ ง
หน่วยงานหนึ่ง (1) แห่ง หรือมากกว่า เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
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ภาคผนวก 13 ดี
การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) แก่เมียนมา
1.

ในกรณีที่เมียนมายังมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่
เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) ในวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมียนมาต้อง
ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวไม่ช้ากว่าสาม (3) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

2.

วรรค 3 ถึง 11 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4
(ความร่วมมือ) ใช้บังคับกับเมียนมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่เมียนมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
วรรค 1 และ 2 ของข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน ) และไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ช้ากว่าสาม (3) ปีนับแต่วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

3.

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสาม (3) ปีดังกล่าว เมียนมาต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อประกัน
ว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน ขีด)
และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) ได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสาม (3) ปีดังกล่าว และจะต้องพยายาม
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อเหล่านั้นก่อนสิ้นสุดระยะเช่นว่านั้น

4.

ในกรณีที่ได้รับคาร้องขอจากภาคี หนึ่ง เมียนมาต้องแจ้งให้กลุ่มภาคีทราบถึงความก้าวหน้า
ในการพัฒนาและใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขันทางการค้า และจัดตั้งหน่วยงาน
หนึ่ง (1) แห่ง หรือมากกว่า เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่วันที่ความตกลงฉบับ นี้มีผลใช้บังคับ
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บทที่ 14
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อ 14.1: วัตถุประสงค์
1.

ภาคีตระหนักว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทัง้ วิสาหกิจรายย่อย มีส่วนสาคัญใน
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และนวัตกรรม และดังนั้น ต้องการส่งเสริม
การแบ่งปันข้อมูล และความร่วมมือในการเพิ่มความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อใช้และได้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจากความตกลงฉบับนี้

2.

ภาคีรับทราบว่า บทบัญญัติของบทต่าง ๆ ในความตกลงฉบับนี้มีส่วนในการส่งเสริมและ
อานวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มในความตกลง
ฉบับนี้

ข้อ 14.2: การแบ่งปันข้อมูล
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผ่านทางการจัดตั้งและการบารุงรักษาช่องทางการสื่อสาร
ที่เข้าถึงโดยสาธารณะ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกลุ่มภาคี

2.

ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงโดยสาธารณะตามวรรค 1 จะประกอบด้วย

3.

(เอ)

ความตกลงฉบับสมบูรณ์

(บี)

ข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ การค้า และการลงทุนที่ภ าคีพิจารณาว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

(ซี)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อื่น ๆ ที่ภาคีพิจารณาว่ามีประโยชน์ต่อ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจในการได้รับประโยชน์จากโอกาสที่จะได้จาก
ความตกลงฉบับนี้

ภาคีแต่ละฝ่ายจะดาเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุผล ที่จะทาให้มั่นใจว่าข้อมูลที่กล่าวถึงใน
วรรค 2 มีความถูกต้องและทันสมัย
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ข้อ 14.3: ความร่วมมือ
ภาคีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือภายใต้บทนี้ ซึ่งอาจประกอบด้วย:
(เอ)

ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎและระเบียบทาง
การค้าทีโ่ ปร่งใสและอานวยความสะดวก

(บี)

ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดและการเข้า ไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งโดยส่งเสริมและอานวยความสะดวกการสร้าง
หุ้นส่วนระหว่างธุรกิจ

(ซี)

ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ดี)

สารวจโอกาสสาหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโครงการผู้ประกอบการ
ของภาคี

(อี)

ส่งเสริมนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี

(เอฟ) ส่งเสริมความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการใช้อย่างมีประสิทธิภ าพของระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(จี)

ส่ งเสริ มการปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบที่ ดีและสร้า งศักยภาพในการจัด ทาระเบีย บ
นโยบายและโครงการทีม่ ีส่วนในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
(เอช) แบ่ งปั น แนวปฏิบั ติที่เป็นเลิ ศ ในการพัฒ นาศักยภาพและความสามารถทางการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อ 14.4: จุดติดต่อ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อ จานวนหนึ่ง (1) จุด หรือมากกว่า เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลภายใต้บทนี้ และแจ้งรายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อ นั้น
หรือจุดติดต่อเหล่านั้นแก่ภาคีอื่น ๆ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับสาหรับ
ภาคีนั้น ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งภาคีอื่ น ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดการติดต่อ
ดังกล่าว
ข้อ 14.5: การไม่ใช้บังคับการระงับข้อพิพาท
กลไกการระงับข้อพิพาทในความตกลงฉบับนี้จะต้องไม่ใช้บังคับกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้
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บทที่ 15
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
ข้อ 15.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ แผนการทางาน หมายถึงรายการสาหรับกิจกรรมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ และวิ ช าการระหว่ า งซึ่ ง ได้ ก าหนดร่ ว มกั น โดยกลุ่ ม ภาคี ต ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ 15.5
(แผนการทางาน)
ข้อ 15.2: วัตถุประสงค์
1.

กลุ่มภาคียืนยันอีกครั้งถึงความสาคัญของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดาเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มภาคี และตกลงที่จะเติมเต็มความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่ในด้านที่กลุ่มภาคีมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน

2.

กลุ่มภาคีจะให้ความสาคัญกับการริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และการลด
ความซ้าซ้อนกับความพยายามที่ดาเนินการอยู่ และการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างภาคีสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาการค้าเสรี

3.

กลุ่มภาคีตกลงกันว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในบริบทของอาร์เซ็ปมีเป้าหมาย
เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างกลุ่ม ภาคี และให้ ได้ผลประโยชน์ ร่ว มกันจากการ
ปฏิบัติอย่างสูงสุด และการใช้ประโยชน์ ความตกลงฉบับนี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการจะต้องคานึงถึงระดับการพัฒนาและศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละภาคี

4.

กลุ่มภาคีรับทราบถึงบทบัญญัติเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกต่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการที่รวมอยู่ในบทต่าง ๆ ของความตกลงฉบับนี้

ข้อ 15.3: ขอบเขต
1.

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้บทนี้จะสนับสนุนความครอบคลุม การปฏิบัติ
ที่มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์ความตกลงฉบับนี้ผ่านกิจกรรมความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และวิ ช าการ ซึ่ ง เกี่ ยวข้ อ งกั บการค้ า หรื อ การลงทุ น ที่ ร ะบุ ใ นแผน
การทางาน

2.

กลุ่ ม ภาคี จ ะต้ อ งส ารวจและด าเนิ น กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และวิ ช าการ
ซึ่งรวมถึงการสร้างศักยภาพ และการช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมุ่งเน้นดังต่อไปนี้:
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(เอ)

การค้าสินค้า

(บี)

การค้าบริการ

(ซี)

การลงทุน

(ดี)

ทรัพย์สินทางปัญญา

(อี)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(เอฟ) การแข่งขันทางการค้า
(จี)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

(เอช) เรื่องอื่น ๆ ทีต่ กลงร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคี
ข้อ 15.4: ทรัพยากร
1.

ทรัพยากรสาหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้บทนี้จะต้องจัดสรรตาม
ความสมัครใจ และเป็นไปตามที่กลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงร่วมกัน โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
ในข้อ 15.2 (วัตถุประสงค์)

2.

บนพื้นฐานของผลประโยชน์ ร่วมกัน กลุ่ม ภาคีอาจพิจารณาความร่ว มมือ กับ และรับการ
สนับสนุนจาก
(เอ)

ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคี หรือ

(บี)

องค์กร หรือสถาบัน ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระหว่างประเทศ

ซึ่ ง สนใจในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และความเป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการทางาน
ข้อ 15.5: แผนการทางาน
1.

โดยสอดคล้องกับวรรค 4 ของข้อ 15.2 (วัตุประสงค์) กลุ่มภาคีจะต้องพัฒนาแผนการทางาน
ที่คานึงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่มีในความตกลงฉบับนี้
และความจาเป็นที่ระบุโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามบทที่ 18 (บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน)
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2.

3.

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามและการใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในแผนการทางาน กลุ่มภาคีจะให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่:
(เอ)

สร้างศักยภาพและช่วยเหลือทางเทคนิคสาหรับภาคีประเทศกาลังพัฒนาและภาคี
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

(บี)

เพิ่มการรับรู้ของสาธารณะ

(ซี)

เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสาหรับธุรกิจ และ

(ดี)

กิจกรรมอื่นทีอ่ าจจะตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มภาคี

กลุ่มภาคีอาจจะปรับปรุงแผนการทางานเมื่อมีความจาเป็นและอาจจะต้องตกลงร่วมกัน

ข้อ 15.6: ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน
กลุ่มภาคีจะต้องนาข้อจากัดเฉพาะที่เผชิญโดยภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกอาเซียน
มาประกอบการพิ จ ารณา ซึ่ ง จะต้ อ งจั ด สรรการสร้ า งศั ก ยภาพและการช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค
ทีเ่ หมาะสมตามทีต่ กลงโดยภาคีหรือกลุ่มภาคีที่ให้การสนับสนุน และจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ภาคี
หรือกลุ่มภาคีที่ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อช่วยให้ภาคีเหล่านี้ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนและ
ได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ของความตกลงฉบับนี้
ข้อ 15.7: การไม่ใช้บังคับการระงับข้อพิพาท
กลไกการระงับข้อพิพาทในความตกลงฉบับนี้จะต้องไม่ใช้บังคับกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้
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บทที่ 16
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
ข้อ 16.1: วัตถุประสงค์
กลุ่มภาคีตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
กระบวนการ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
ข้อ 16.2: ขอบเขต
1.

บทนี้จะใช้บังคับกับกฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ของ
ภาคีซง่ึ ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ตามที่นิยามไว้ หรือแจ้งไว้โดยภาคีนั้นเพื่อ
ความมุ่งประสงค์ของบทนี้

2.

ไม่มคี วามใดในบทนี้จะกาหนดให้ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดต้องปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ
ที่เกี่ยวกับความโปร่งใสและความร่วมมือ ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอาจได้รับประโยชน์
จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี

ข้อ 16.3: หลักการ
กลุ่มภาคีตระหนักถึงบทบาทของการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการจ้างงาน ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเปิดกว้าง
สาหรับการแข่งขันระหว่างประเทศ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในขอบเขต
เท่าที่กระทาได้และเหมาะสม ตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามที่ใช้โดย
ภาคีนั้น
ข้อ 16.4: ความโปร่งใส
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายต้อง:
(เอ)

เปิดเผยกฎหมายและข้อบังคับต่อสาธารณะ และ

(บี)

พยายามเปิดเผยกระบวนการต่อสาธารณะ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลสถานที่ที่มีการเผยแพร่ประกาศการ
ยื่นประมูล
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2.

เท่าทีก่ ระทาได้และเหมาะสม ภาคีแต่ละฝ่ายพยายามเผยแพร่หรือปรับปรุงข้อมูลที่กล่าวถึงใน
วรรค 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.

ภาคีแต่ละฝ่ายอาจระบุในภาคผนวก 16 เอ (เอกสารหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มภาคีใช้
สาหรับการเผยแพร่ข้อมูลความโปร่งใส) เอกสารหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ภาคีใช้โดยภาคี
นั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามวรรค 1

4.

ภาคีแต่ละฝ่ายพยายามจัดทาข้อมูลตามวรรค 1 ให้เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 16.5: ความร่วมมือ
กลุ่มภาคีพยายามร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อ มุ่งที่จะให้เกิดความเข้าใจ
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของภาคีแต่ละฝ่าย ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึง:
(เอ)

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ของกลุ่มภาคีเท่าที่กระทาได้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ และ
วิธีปฏิบัติ และที่แก้ไข

(บี)

ให้การฝึกอบรม ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการสร้างขีดความสามารถให้กลุ่ม
ภาคี และการแบ่งปันข้อมูลของโครงการเหล่านี้

(ซี)

แบ่งปันข้อมูลเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และวิสาหกิจรายย่อย และ

(ดี)

การแบ่งปันข้อมูลเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 16.6: การทบทวน
กลุ่ มภาคี อาจทบทวนบทนี้ ภ ายใต้ ร ะยะเวลาที่ระบุในข้อ 20.8 (การทบทวนทั่ว ไป) โดยมุ่งที่จ ะ
ปรับปรุงบทนี้ในอนาคตเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ตามที่ กลุ่มภาคีตกลง
ร่วมกัน
ข้อ 16.7: จุดติดต่อ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อ จานวนหนึ่ง (1) จุด หรือมากกว่า เพื่ออานวยความสะดวก
ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมู ลภายใต้บทนี้ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับกับภาคีนั้ น และแจ้งให้ภ าคีอื่นทรายรายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อนั้นหรือจุดติดต่อ
เหล่ า นั้ น ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งแจ้ ง ภาคี อื่ น ในทั น ที ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
รายละเอียดของจุดติดต่อของตน
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ข้อ 16.8: การไม่ใช้บังคับการระงับข้อพิพาท
กลไกการระงับข้อพิพาทในความตกลงฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บทนี้
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ภาคผนวก 16 เอ
เอกสารหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยกลุ่มภาคีในการเผยแพร่ข้อมูลความโปร่งใส
ออสเตรเลีย:
การเผยแพร่กฎหมายและข้อบังคับทั่วไป
• www.legislation.gov.au
การเผยแพร่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
• www.finance.gov.au
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.tenders.gov.au
บรูไนดารุซซาลาม:
การเผยแพร่กฎหมายและข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/state-tenders-board-generalinformation.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/financial-regulation-1983.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/ministry-of-finance-circulars-22009.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/ministry-of-finance-circulars-32004.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/ministry-of-finance-circulars-12014.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/ministry-of-finance-circulars-12015.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/debarment-policy.aspx
• https://www.mofe.gov.bn/divisions/Custom-Duty.aspx
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การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• http://www.pelitabrunei.gov.bn/lists/iklaniklan/iklan%20tawaran.aspx
จีน:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.ccgp.gov.cn
อินโดนีเซีย:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทั่วไป และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.inaproc.id
ญี่ปุ่น:
การเผยแพร่กฎหมายและข้อบังคับทั่วไปที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของหน่วยงาน
รัฐบาลกลาง1
• Kanpō or Hōreizensho
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่าง2
• Kanpō (มีเป็นแบบสื่อกระดาษและที่ http://kanpou.npb.go.jp)

1

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทที่ 16 (การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ) หน่วยงานรัฐบาลกลางสาหรับญี่ปุ่น หมายถึง
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของญี่ปุ่นภายใต้เอกสารแนบท้าย จี พี เอ จี พี เอ เป็นที่เข้าใจว่า
การแก้ไขใด ๆ หรือความตกลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีผลใช้บังคับกับญี่ปุ่น
2

เพื่อความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ การจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างสาหรับญี่ปุ่นหมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดย
หน่วยงานรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมตาม จี พี เอ รวมถึงภาคผนวกของญี่ปุ่นภายใต้เอกสารแนบท้าย จี พี เอ
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สาธารณรัฐเกาหลี:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
• www.pps.go.kr
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.g2b.go.kr
มาเลเซีย:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
• http://www.treasury.gov.my
นิวซีแลนด์:
การเผยแพร่กฎหมายและข้อบังคับทั่วไป
• www.legislation.govt.nz
การเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
• www.procurement.govt.nz
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.gets.govt.nz
ฟิลิปปินส์:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ และวิปฏิบัติทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
• www.officialgazette.gov.ph/
• www.gppb.gov.ph/
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การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.philgeps.gov.ph/
สิงคโปร์:
การเผยแพร่กฎหมายและข้อบังคับทั่วไป
• http://sso.agc.gov.sg/
การเผยแพร่กระบวนการและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.gebiz.gov.sg
ไทย:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติทั่วไป และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.gprocurement.go.th
เวียดนาม:
การเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทั่วไป และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• www.muasamcong.mpi.gov.vn
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บทที่ 17
บทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น
ข้อ 17.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ค าวินิจฉัยทางปกครองที่ใ ช้โ ดยทั่วไป หมายถึง คาวินิจฉัยทาง
ปกครองหรื อ การตี ความซึ่ง ใช้ บั งคั บกั บทุ กคนและทุก สถานการณ์ที่ อยู่ ภ ายใต้ข อบเขตของการ
พิจารณาคดีทางปกครองหรือการตีความทางปกครองซึ่งก่อให้เกิดบรรทัดฐาน แต่ไม่รวมถึง
(เอ)

คาตัดสินหรือคาวินิจฉัยโดยกระบวนการปกครองหรือกึ่งตุลาการที่ใช้บังคับในกรณี
เฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สินค้าเฉพาะ หรือบริการเฉพาะของภาคีอื่น หรือ

(บี)

คาวินิจฉัยที่วินิจฉัยในการกระทาหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

ข้อ 17.2: ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการใช้บังคับ1,2
ความตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ซึ่งภาคีมีพันธกรณีต่ออีกภาคีหนึ่งภายใต้ความ
ตกลงดับบลิว ที โอ
ข้อ 17.3: การเผยแพร่
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะทาให้มั่นใจว่ากฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการ และคาวินิจฉัยทางปกครอง
ที่ใช้โดยทั่วไปของตนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องใดที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ จะได้รับการ
เผยแพร่โดยพลัน รวมถึงบนอินเทอร์เน็ต หากทาได้ หรือไม่เช่นนั้นก็มีไว้ให้ โดยวิธีที่ทาให้
บุคคลที่สนใจและภาคีอื่นสามารถทาความคุ้นเคยได้

2.

ภายในขอบเขตเท่าที่จะเป็นไปได้และปฏิบัติได้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
(เอ)

เผยแพร่ล่วงหน้ากฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการ และคาวินิจฉัยทางปกครองที่ใช้
โดยทั่วไปใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ ซึ่งภาคีเสนอที่
จะนามาใช้ และ

ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนีจ้ ะกระทบต่อท่าทีของภาคีใดในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนหรือ
ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล
1

เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ “ดินแดน” มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับตามที่ถูกกาหนดไว้ใน
ข้อนี้
2
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(บี)

ให้ โ อกาสในกรณี ที่ เ หมาะสมต่ อ บุ ค คลที่ ส นใจและภาคี อื่ น แสดงความเห็ น ต่ อ
กฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการ และคาวินิจฉัยทางปกครองที่ใช้โดยทั่วไปดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้

ข้อ 17.4: การให้ข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอจากภาคีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีผู้ถูกร้องขอจะต้องให้ข้อมูลและตอบคาถามเกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการ และคาวินิจฉัยทางปกครองที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ
ที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่กาลังเสนอที่ภาคีผู้ร้องขอพิจารณาว่าอาจ
กระทบต่อการดาเนินการของความตกลงฉบับนี้โดยพลัน
ข้อ 17.5: กระบวนการทางปกครอง
โดยมุ่ งที่จ ะบริ ห ารกฎหมาย ข้อ บั งคับ กระบวนการ และคาวินิ จฉัย ทางปกครองที่ใ ช้โ ดยทั่ว ไป
ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ เรื่ องใด ๆ ที่ ค รอบคลุ ม โดยความตกลงฉบั บ นี้ อ ย่ างมี ความเสมอต้ น เสมอปลาย
ไม่ลาเอียง เป็นกลาง และสมเหตุสมผล ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องทาให้มั่นใจว่ากระบวนการทางปกครอง
ทีใ่ ช้บังคับมาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะกับบุคคล สินค้า หรือบริการของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งในกรณี
เฉพาะต้อง
(เอ)

เมื่ อ เป็ น ไปได้ บุ ค คลของภาคี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจาก
กระบวนการนั้น จะได้รั บการแจ้งเตือนอย่างสมเหตุสมผลตามกระบวนการภายใน
ว่าเมื่อใดจะเริ่มกระบวนการ รวมถึงคาอธิบายลักษณะของกระบวนการ คาแถลง
ของหน่วยงานที่มีอานาจทางกฎหมายซึ่งเป็นผู้รั บเรื่องไว้ดาเนินการ และคาอธิบาย
ทั่วไปของเรื่องใด ๆ ทีส่ งสัย

(บี)

บุคคลของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการดังกล่าวจะ
ได้รับโอกาสที่สมเหตุสมผลเพื่อเสนอข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งที่สนับสนุนจุดยืนของ
บุคคลดังกล่าว ก่อนที่จะมีการดาเนินการทางปกครองขั้นสุดท้าย เมื่อเวลา ลักษณะ
ของกระบวนการ และผลประโยชน์สาธารณะเอื้อให้ทาได้ และ

(ซี)

เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายและข้อบังคับของตน

ข้อ 17.6: การทบทวนและการอุทธรณ์
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งศาลหรือกระบวนการตุลาการ กึ่งตุลาการ หรือทาง
ปกครองเพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ใ นการทบทวนโดยพลั น และในกรณี ที่ มี ก ารอนุ ญ าตให้
ดาเนินการได้ ให้ทาการแก้ไขการกระทาทางปกครองอันเป็นที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่
ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ศาลดังกล่าวจะต้องไม่ลาเอียงและเป็นอิสระจาก
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หน่วยงานหรือผู้มีอานาจที่ได้รับมอบหมายให้กระทาการบังคับใช้ทางปกครองและจะต้องไม่
มีผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญในผลการพิจารณาของเรื่อง
2.

3.

ภาคีแต่ ล ะฝ่ ายจะต้องทาให้ มั่ นใจว่า ศาลหรือกระบวนการใดนั้น คู่พิพาทแต่ล ะฝ่ ายใน
กระบวนการจะได้สิทธิใน
(เอ)

โอกาสที่สมเหตุสมผลในการสนับสนุนหรือแก้ต่างท่าทีของผู้พิพาทนั้น และ

(บี)

คาตัดสินบนพื้นฐานของหลักฐานและเอกสารที่บันทึกไว้ หรือในกรณีที่กฎหมาย
และข้อบังคับกาหนดไว้ บันทึกที่รวบรวมโดยหน่วยงานหรือผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง

โดยอยู่ภายใต้บังคับของการอุทธรณ์หรือการทบทวนต่อไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของตน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องทาให้มั่นใจว่า คาตัดสินที่อ้างถึงในอนุวรรค 2 (บี) จะ
ได้ รั บ การปฏิ บั ติต ามโดยและควบคุม การปฏิ บั ติข องหน่ว ยงานหรื อผู้ มีอ านาจในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาทางปกครองที่เป็นประเด็นอยู่

ข้อ 17.7: การเปิดเผยข้อมูล
ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ จะกาหนดให้ภาคีใดต้องให้ข้อมูลที่เป็นความลับ หากการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของภาคีนั้น หรือขัดขวางการบังคับ ใช้กฎหมาย หรือ
ไม่เช่นนั้นจะขัดต่อประโยชน์สาธารณะ หรือทาให้ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อันชอบธรรมของวิสาหกิจ
แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าที่เป็นของรัฐหรือเอกชนเสื่อมไป
ข้อ 17.8: ความลับ
เว้น แต่จ ะกาหนดไว้เป็ น อย่ า งอื่น ในความตกลงฉบับ นี้ เมื่ อภาคีให้ ข้อมู ล กับภาคีอี กฝ่ า ยหนึ่ ง โดย
สอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้ และกาหนดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ ภาคีอีกฝ่ายนั้นจะต้อง
รักษาความลับของข้อมูลไว้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของตน
ข้อ 17.9: มาตรการต่อต้านการทุจริต
1.

โดยสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของตน ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ า ยจะต้ อ งมี ม าตรการที่
เหมาะสมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยความตกลงนี้

2.

ไม่มีภาคีใดสามารถใช้การระงับข้อพิพาทในบทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) สาหรับเรื่องใด ๆ
ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อนี้ได้
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ข้อ 17.10: อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาคีแต่ละฝ่ายยืนยันสิทธิและความรับผิดชอบของตนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพซึ่งลงนาม ณ เมืองรีโอเดจาเนโร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992
ข้อ 17.11: ระบบการคัดกรองและการระงับข้อพิพาท
การตัดสินโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ รวมถึงหน่วยงานด้านการลงทุนต่างชาติของภาคีหนึ่ง 3 4 ว่าจะ
อนุญาตหรือยอมรับหรือไม่ซึ่งข้อเสนอของการลงทุนต่างชาติ และการบังคับใช้เงื่อนไขหรือข้อบังคับ
3

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “หน่วยงานผู้มีอานาจ รวมถึงหน่วยงานด้านการลงทุนต่างชาติ” หมายถึง ณ วันที่ที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(เอ)

สาหรับออสเตรเลีย กระทรวงการคลังของเครือจักรภพออสเตรเลีย ภายใต้กรอบการลงทุนต่างชาติของ
ออสเตรเลี ย รวมถึ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการซื้ อ และการเข้ า ครอบครองกิ จ การต่ า งชาติ ค.ศ. 1975
(เครือจักรภพ) และที่แก้ไขหลังจากนั้น

(บี)

สาหรับกัมพูชา คณะมนตรีสาหรับการพัฒนาแห่งกัมพูชาซึ่งแต่งตั้งภายใต้กฎหมายและข้อบังคับและที่
แก้ไขหลังจากนั้น ดังต่อไปนี้
(หนึ่ง) พระราชกฤษฎีกา เลขที่ 03/เอ็น เอส/94 ลงวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ประกาศกฎหมายว่า
ด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
(สอง) พระราชกฤษฎีกา เลขที่ เอ็น เอส/อาร์ เค เอ็ ม/0303/009 ลงวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2003
ประกาศกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
(สาม) อนุกฤษฎีกา เลขที่ 88/เอ เอ็น เค/บี เค ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการอนุวัติการ
กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา
(สี่)

อนุกฤษฎีกา เลขที่ 111 เอ เอ็น เค/บี เค ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2005 ว่าด้วยการอนุวัติการ
กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของราชอาณาจักรกัมพูชา และ

(ห้า) อนุกฤษฎีกา เลขที่ 148.เอ เอ็น เค.บี เค ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
(ซี)

สาหรับจีน หน่วยงานรับผิดชอบสาหรับให้อนุญาตการลงทุนต่างชาติสาหรับสาขาที่ต้องได้รับการอนุญาต
โดยรัฐบาลภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึง กฎหมายการลงทุนต่างชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รับรอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2019) และที่แก้ไขหลังจากนั้น

(ดี)

สาหรับอินโดนีเซีย หน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่รวมถึงหน่วยงานการลงทุนต่างชาติที่แต่งตั้งภายใต้กฎหมาย
เลขที่ 25 ปี ค.ศ. 2007 ว่าด้วยการลงทุน และกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อาจ
แก้ไขเพิ่มเติม
17-4

(อี)

สาหรับเกาหลี หน่วยงานผู้มีอานาจตามที่ขึ้นบัญชีในกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ (กฎหมาย เลขที่
16479 วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2019) พระราชกฤษฎีกาออกตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ
(พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี เลขที่ 29172 วันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2018) ข้อบังคับว่าด้วยการลงทุน
ต่างชาติ (ประกาศกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน เลขที่ 2018-137 วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.
2018) รวมประกาศของรัฐสาหรับการลงทุนต่างชาติ (เลขที่ 2018-191 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการเปิดเผยและการคุ้มครอง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กฎหมาย เลขที่ 16476 วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2019) และที่แก้ไขหลังจากนั้น

(เอฟ) ส าหรั บ สปป. ลาว กระทรวงแผนงานและการลงทุ น ภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม การลงทุ น
(กฎหมาย เลขที่ 14 วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2016) และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใด และกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าภายใต้ กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (กฎหมาย เลขที่ 46 วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.
2013) และที่แก้ไขหลังจากนั้น
(จี)

สาหรับมาเลเซีย รัฐมนตรีที่ทาหน้าที่และใช้อานาจภายใต้กฎหมาย ซึ่งไม่จากั ดแค่พระราชบัญญัติ การ
ส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 1986 [กฎหมาย 327] พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ ค.ศ. 1967 [กฎหมาย 53]
พระราชบัญญัติการพัฒนาปิโตรเลียม ค.ศ. 1974 [กฎหมาย 144] และพระราชบัญญัติความเชื่อมโยงทาง
อุตสาหกรรม ค.ศ. 1978 [กฎหมาย 156] และที่แก้ไขหลังจากนั้น

(เอช) สาหรับเมียนมา คณะกรรมาธิการการลงทุนเมียนมาและคณะกรรมการการลงทุนภูมิภาค/รัฐ ภายใต้
กฎหมายการลงทุนเมียนมา กฎหมายรัฐสภา เลขที่ 40/2016 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2016 และกฎการ
ลงทุนเมียนมา คาประกาศ เลขที่ 35/2017 ของกระทรวงแผนงานและการคลังของรั ฐบาลสาธารณรัฐ
สหภาพเมีย นมา ลงวั น ที่ 30 มี น าคม ค.ศ. 2017 และคณะกรรมการต่ า ง ๆ ภายใต้ ก ฎหมายพื้ น ที่
เศรษฐกิจพิเศษเมียนมา กฎหมายรัฐสภา เลขที่ 1/2014 ลงวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2014 และกฎหมาย
พื้นที่อุตสาหกรรม กฎหมายรัฐสภา เลขที่ 7/2020 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 และที่แก้ไขหลัง
จากนั้น
(ไอ)

สาหรับนิวซีแลนด์ รัฐมนตรีที่มีอานาจตัดสินใจภายใต้กรอบการลงทุนต่างชาติของนิวซีแลนด์รวมถึง
พระราชบัญญัติการลงทุนต่างชาติ ค.ศ. 2005 และพระราชบัญญัติประมง ค.ศ. 1996 และที่แก้ไขหลัง
จากนั้น

(เจ)

สาหรับไทย หน่วยงานผู้มีอานาจที่รับผิ ดชอบภายใต้กฎหมายและข้อ บังคับตามที่อาจแก้ไ ขเพิ่มเติ ม
สาหรับสาขาหรือกิจกรรมที่มีการเสนอหรืออนุญาตการลงทุนต่างชาติ และ

(เค)

สาหรั บ เวี ย ดนาม หน่ ว ยงานผู้ มี อ านาจตามที่ นิ ย ามในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการลงทุ น และกฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสถาบันเครดิต กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจประกัน และกฎหมายว่าด้วยน้ามันและก๊าซ ตามที่อาจแก้ไขเพิ่มเติม

หากภาคีจัดตั้งหน่วยงานผู้มีอานาจ รวมถึงหน่วยงานการลงทุนต่างชาติภายหลั งวันที่ที่ความตกลงฉบับนี้มี ผลใช้
บังคับ ข้อนี้จะใช้บังคับกับหน่วยงานผู้มีอานาจนั้นด้วย
4

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “คาตัดสินโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ รวมถึงหน่วยงานการลงทุนต่างชาติ” หมายถึง
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ใดของการอนุญาตหรือยอมรับนั้น จะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติเรื่องการระงับข้อพิพาทภายใต้บทที่ 19
(การระงับข้อพิพาท)
ข้อ 17.12: ข้อยกเว้นทั่วไป
1.

เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ ข องบทที่ 2 (การค้ า สิ น ค้ า ) บทที่ 3 (กฎถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า )
บทที่ 4 (พิธี ก ารศุ ล กากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้ า ) บทที่ 5 (มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) บทที่ 6 (มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรอง) บทที่ 10 (การลงทุน) และบทที่ 12 (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ให้รวม
ข้อ 20 ของแกตต์ 1994 เข้าไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้โดยอนุโลม5

2.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทที่ 8 (การค้าบริการ) บทที่ 9 (การเคลื่ อนย้า ยชั่วคราวของ
บุคคลธรรมดา) บทที่ 10 (การลงทุน) และบทที่ 12 (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ให้รวมข้อ 14
ของแกตส์ รวมถึงเชิงอรรถของข้อนั้นเข้าไว้และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้ โดย
อนุโลม6

ข้อ 17.13: ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง
ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะตีความไปในทางที่จะ
(เอ) สาหรับญี่ปุ่น การตัดสินภายใต้ กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ
(กฎหมาย เลขที่ 228 ปี ค.ศ. 1949) ตามที่อาจแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
ภายใต้กฎหมายนั้น รวมถึงคาสั่งให้เปลี่ยนแปลงสาระของการลงทุนหรือยุติกระบวนการการลงทุน และ
(บี) สาหรับฟิลิปปินส์ การตัดสินโดยคณะกรรมาธิการตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายสาธารณรัฐเลขที่
11232 หรือที่รู้จักในนามว่า ประมวลกฎหมายบริษัทฉบับแก้ไขของฟิลิปปินส์ คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติภายใต้คาสั่งฝ่ายบริหารเลขที่ 292 หรือที่รู้จักในนามว่า ประมวลกฎหมายปกครอง ปี ค.ศ. 1987
และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการลงทุนภายใต้ คาสั่งฝ่ายบริหาร เลขที่ 226 หรือที่รู้จักในนามว่า
ประมวลการลงทุนภาพรวม ค.ศ. 1987 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งของรัฐ บาล
ฟิลิปปินส์ที่มีเขตอานาจและหน้าที่ในการออกกฎหมายควบคุมสาขาเฉพาะหรือกิจกรรมภายใต้ กฎหมาย
แห่งสาธารณรัฐ เลขที่ 7042 หรือที่รู้จักในนามว่า กฎหมายการลงทุนต่างชาติ ค.ศ. 1991 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และทีแ่ ก้ไขหลังจากนั้น
5

กลุ่มภาคีเข้าใจว่ามาตรการที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) ของข้อ 20 ของแกตต์ 1994 รวมถึงมาตรการสิ่งแวดล้อมที่
จาเป็นต่อการปกป้องชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืช หรือสุขภาพ และอนุวรรค (จี) ของข้อ 20 ของแกตต์ 1994 ใช้บังคับ
กับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่หมดไปได้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
6

กลุ่มภาคีเข้าใจว่ามาตรการที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) ของข้อ 14 ของแกตส์ รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
จาเป็นในการปกป้องชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืช หรือสุขภาพ
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(เอ)

ก าหนดให้ ภ าคี ใ ดให้ ข้ อ มู ล ใด ๆ ที่ ต นเห็ น ว่ า การเปิ ด เผยข้ อ มู ล นั้ น จะขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงที่จาเป็นของตน

(บี)

ห้ามภาคีใดดาเนินการใด ๆ ที่ตนเห็นว่าจาเป็นสาหรับการปกป้องผลประโยชน์ใน
เรื่องความมั่นคงที่จาเป็นของตน
(หนึ่ง) เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถแตกตัวทางอะตอมหรือวัสดุที่เกิดขึ้นจากวัสดุนั้น
(สอง) เกี่ยวกับการค้าอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และเครื่องมือเกี่ยวกับการสงคราม และ
การค้ า สิ น ค้ า และวั ส ดุ อื่ น หรื อ เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง กระท าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อความมุ่งประสงค์ในการจัดหาให้แก่หน่วยจัดตั้ง
ทางทหาร
(สาม) ดาเนินการเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่สาคัญ ยิ่ง7 ซึ่งรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสาร พลังงาน และประปา
(สี่)

(ซี)

ดาเนินการในยามฉุกเฉินภายใน หรือในยามสงคราม หรือในยาม ฉุกเฉิน
อื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ

ห้ามภาคีใดดาเนินการใด ๆ ตามพันธกรณีของตนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติเพื่อ
การดารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ข้อ 17.14: มาตรการทางภาษี
1.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้
(เอ)

อนุสัญญาภาษี หมายถึง ความตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน หรือ ความตกลง
หรือข้อตกลงทางภาษีระหว่างประเทศอื่น ๆ และ

(บี)

ภาษีและมาตรการทางภาษี ไม่รวมถึงอากรขาเข้าหรืออากรศุลกากรใด ๆ

2.

ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะใช้บังคับกับมาตรการทางภาษี เว้นแต่ทกี่ าหนดไว้ในข้อนี้

3.

ความตกลงฉบับนี้จะให้สิทธิหรือกาหนดพันธกรณีเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีเฉพาะ

7

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น คานี้หมายรวมถึง โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่สาคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของ
เอกชน
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(เอ)

เท่าที่ความตกลงดับบลิว ที โอ ให้สิทธิและกาหนดพันธกรณีเกี่ยวกับมาตรการทาง
ภาษีดังกล่าว

(บี)

เท่าที่ข้อ 10.9 (การโอน) ให้สิทธิและกาหนดพันธกรณีเกี่ยวกับมาตรการทางภาษี
ดังกล่าว

4.

ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะส่ งผลกระทบต่อ สิ ทธิและพั นธกรณีของภาคีใด ๆ
ภายใต้อนุสัญญาทางภาษี ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษี
ระหว่างความตกลงฉบับนี้และอนุสัญญาทางภาษีดังกล่าว ให้ถือตามอย่างหลัง

5.

ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีให้ภาคีหนึ่งขยายสิทธิประโยชน์ของ
การปฏิบัติ สิทธิพิเศษ หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากอนุสัญญาทางภาษีที่มีอยู่หรือที่จะทาใน
อนาคตที่ผูกพันภาคีนั้น ให้แก่ภาคีอื่นใด

ข้อ 17.15: มาตรการคุ้มครองดุลการชาระเงิน
1.

ในกรณีที่ภาคีอยู่ในภาวะปัญหาดุลการชาระเงินและปัญหาทางการเงินภายนอกที่ร้ายแรง
หรือภายใต้การคุกคามจากภาวะดังกล่าว ภาคีอาจ
(เอ)

ในกรณีการค้าสินค้า นามาใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการจากัดการนาเข้า โดยสอดคล้อง
กับแกตต์ 1994 และความเข้าใจว่าด้วยบทบัญญัติเรื่องดุลการชาระเงิน

(บี)

ในกรณีการค้าบริ การ นามาใช้ห รือคงไว้ซึ่งข้อจากัดทางการค้าบริการที่ภ าคี
ได้ย อมรั บ ข้อผู กพัน ไว้ รวมถึงการช าระเงินหรือการโอนเงินส าหรับธุรกรรม
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อผูกพันนั้น

2.

ในกรณี ก ารลงทุ น เมื่ อ ภาคี อ ยู่ ใ นภาวะปั ญ หาดุ ล การช าระเงิ น และปั ญ หาทางการเงิ น
ภายนอกที่ร้ายแรงหรือภายใต้การคุกคามจากภาวะดังกล่าว หรือในกรณีพฤติการณ์พิเศษ
การชาระเงินหรือการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของเงินทุน ซึ่งก่อให้เกิดหรือ
คุก คามที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิด ปั ญ หาร้ ายแรงต่ อ การจัด การเศรษฐกิจ มหภาค ภาคี นั้น สามารถ
นามาใช้หรือคงไว้ซึ่งข้อจากัดการชาระเงินหรือการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ ได้รับ
ความคุม้ ครอง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 10.1 (คานิยาม)

3.

ข้อจากัดที่นามาใช้หรือคงไว้ ภายใต้อนุวรรค 1(บี) หรือวรรค 2 จะต้อง
(เอ)

สอดคล้ อ งกั บ ข้อ ตกลงว่ า ด้ ว ยกองทุ นการเงิ น ระหว่ า งประเทศตามที่ อ าจแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
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4.

(บี)

หลีกเลี่ยงความเสียหายอันไม่จาเป็นต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทางเศรษฐกิจ และ
ทางการเงินของภาคีอื่นใด

(ซี)

ไม่ใช้เกินกว่าความจาเป็นเพื่อแก้ไขพฤติการณ์ที่ได้บรรยายไว้ในอนุ วรรค 1(บี)
หรือวรรค 2

(ดี)

ใช้เป็น การชั่ว คราวและค่อย ๆ ยกเลิกแบบก้าวหน้าเป็นลาดับ เมื่อสถานการณ์
ตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค 1(บี) หรือวรรค 2 ดีขึ้น และ

(อี)

ใช้บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ จะไม่มีภาคีใดได้รับการประติบัติที่
ด้อยกว่าภาคีอื่นหรือประเทศที่ไม่ใช่ภาคี

ในกรณีของการค้าบริการและการลงทุน
(เอ)

เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า ความกดดั น บางกรณี ต่อ ดุ ล การช าระเงิ นของภาคี ใ นระหว่ า ง
ขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือช่วงปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ อาจก่อให้เกิดความ
จาเป็นที่จะต้องใช้ข้อจากัด เพื่อทาให้มั่นใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การรักษาไว้ซึ่ง
ระดับการสารองทางการเงินที่เพียงพอสาหรับการดาเนินการตามแผน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจหรือการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

(บี)

ในการกาหนดเหตุการณ์เพื่อใช้ข้อจากัด ดังกล่าว ภาคีอาจให้ลาดับความสาคัญต่อ
ภาคเศรษฐกิจซึ่งมีความจาเป็นมากกว่าต่อแผนเศรษฐกิจหรือการพัฒนาของตน
อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดดังกล่าวจะไม่นามาใช้หรือคงไว้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการ
ปกป้องภาคเศรษฐกิจใดเป็นการเฉพาะ

5.

ข้อจากัดใดที่นามาใช้หรือคงไว้โดยภาคีภายใต้วรรค 1 หรือ 2 หรือการเปลี่ยนแปลงข้อจากัด
ใดนั้น จะต้องแจ้งให้ภาคีอื่นทราบโดยพลัน

6.

ภาคีที่นามาใช้หรือคงไว้ซึ่งข้อจากัดใด ๆ ภายใต้วรรค 1 หรือ 2 จะต้อง
(เอ)

ในกรณีการลงทุน ตอบสนองต่อการร้องขอของภาคีอื่นใดให้มีการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับข้อจากัดที่ตนนามาใช้ หากการปรึกษาหารือดังกล่าวไม่ได้ดาเนินอยู่นอก
ความตกลงฉบับนี้

(บี)

ในกรณีการค้าบริการ เริ่มการปรึกษาหารือโดยพลันกับภาคีอื่นใดซึ่งร้องขอให้มีการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อจากัดที่ตนนามาใช้ หากการปรึกษาหารือ ดังกล่าวไม่ได้
ดาเนินอยู่ที่ดบั บลิว ที โอ
17-9

ข้อ 17.16: สนธิสัญญาไวแทงกิ
1.

ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่จะขัดขวางการใช้มาตรการโดยนิวซีแลนด์ที่เห็นว่า จาเป็น
ในการให้การประติบัติที่ดีกว่าแก่ชนเผ่าเมารีในเรื่องที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ สนธิสัญญาไวแทงกิ หากมาตรการดังกล่าว
ไม่ได้ใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติตามอาเภอใจหรืออย่างแสดงเหตุผลไม่ได้ ต่อ
บุคคลของภาคีอื่น หรือก่อให้เกิดข้อจากัดทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน
โดยแอบแฝง

2.

กลุ่มภาคีตกลงว่าการตีความสนธิสัญญาไวแทงกิ ซึ่งรวมถึงลักษณะของสิทธิและพันธกรณีที่
เกิดขึ้นจากสนธิสัญญาดังกล่าว จะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทของความตกลงฉบับนี้ นอกจากกรณีนี้แล้ว ให้บทที่ 19 (การระงับข้อพิพาท) ใช้
บังคับกับข้อนี้ คณะพิจารณาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อ 19.11 (การจัดตั้งและการรวมคณะของ
คณะผู้พิจารณา) อาจได้รับ การร้องขอให้พิจารณาว่ามาตรการใดที่อ้างถึงในวรรค 1 ไม่
สอดคล้องกับสิทธิของภาคีภายใต้ความตกลงฉบับนี้
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บทที่ 18
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน
ข้อ 18.1 การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป
1.

รัฐมนตรีของอาร์เซ็ป (ซึ่งต่อไปในบทนี้เรียกว่า “รัฐมนตรีอาร์เซ็ป”) จะต้องมีการประชุม
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับตั้งแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และทุก ๆ ปีหลังจากนั้น เพื่อ
พิจารณาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับความตกลงฉบับนี้ เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

2.

รัฐมนตรีอาร์เซ็ปจะต้องตัดสินใจเรื่องใด ๆ โดยฉันทามติ

ข้อ 18.2 การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
กลุ่มภาคีจัดตั้งคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ณ ที่นี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ภาคีแต่ละฝ่าย
แต่งตั้ง
ข้อ 18.3 หน้าที่ของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
1.

ให้หน้าที่คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปมีดังต่อไปนี้
(เอ)

พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามและการดาเนินการของความตกลง
ฉบับนี้

(บี)

พิจารณาข้อเสนอใด ๆ ในการแก้ไขความตกลงฉบับนี้

(ซี)

หารือความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บังคับ ความตกลง
ฉบับนี้และมีการตีความบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและ
จาเป็น

(ดี)

แสวงหาคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใด ๆ ภายในหน้าที่

(อี)

ส่งเรื่อง มอบหมายภารกิจ หรือมอบหมายหน้าที่ให้แก่องค์กรย่อยใด ๆ ที่จัดตั้งตาม
ข้อ 18.6 (องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป) (ซึ่งต่อไปในบทนี้เรียกว่า
“องค์กรย่อย”)

(เอฟ) กากับดูแลและประสานการทางานขององค์กรย่อยทั้งหมด
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(จี)

พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่ส่งมาให้โดยองค์กรย่อยใด ๆ

(เอช) ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบใหม่ หรือ ยุบสลายองค์กรย่อยใด ๆ หากจาเป็น

2.

(ไอ)

จัดตั้งและกากับดูแลสานักเลขาธิการอาร์เซ็ปบนข้อตกลงที่กลุ่มภาคีตกลงกันให้การ
สนับสนุนด้านเลขานุการและทางเทคนิคแก่คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปและองค์กร
ย่อย

(เจ)

จัดเวทีการหารือในหัวข้อตามที่ภาคีจะตกลงกัน ซึ่งอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคธุ ร กิ จ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ภาควิ ช าการ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม และ

(เค)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กลุ่มภาคีอาจตกลงกัน

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะต้องรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรี อาร์เซ็ปและอาจส่งเรื่องให้ที่
ประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปเพื่อพิจารณาและตัดสินใจตามความเหมาะสม

ข้อ 18.4 ข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
1.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะต้องตัดสินใจเรื่องใด ๆ โดยฉันทามติ1

2.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะต้องกาหนดข้อบังคับการประชุมในการประชุมครั้งแรก

ข้อ 18.5 การประชุมของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
1.

คณะกรรมการร่ วมอาร์ เซ็ปจะต้องมีการประชุมภายในหนึ่ง (1) ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ความ
ตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับและก่อนการประชุมครั้งแรกของรัฐมนตรีอาร์เซ็ป และทุก ๆ ปี
ต่อจากนั้น เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

2.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะต้องประชุมโดยผลัดกันจัดและหมุนเวียนระหว่างภาคีที่เป็น
ประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีที่มิใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็น
อย่างอื่น

3.

คณะกรรมการร่ วมอาร์ เซ็ป จะต้องมีประธานร่ว มเป็นผู้ แทนที่แต่งตั้งโดยกลุ่ มภาคีที่เป็น
ประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนที่แต่งตั้งโดยกลุ่มภาคีที่มิใช่ ประเทศสมาชิกอาเซียนโดย

1

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะถือว่าได้ตัดสินใจโดยฉันทามติหากไม่มีภาคีซึ่งอยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการตัดสินใจ
คัดค้านมตินั้น ๆ ที่มีการเสนอ ในกรณีที่มีภาคี ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้เวียนมติไปยังภาคีนั้นเพื่อพิจารณาแสวงหาคา
ชี้แจงตามที่จาเป็น และภาคีนั้นอาจแจ้งการรับทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่เวียนการตัดสินใจ
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หมุนเวียน เว้นแต่ กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น ประธานทั้งสองจะต้องทาให้มั่นใจว่าการ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและเป็นกลาง เพื่อ อานวยให้เกิดฉันทามติระหว่างกลุ่ม
ภาคี
4.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบในองค์ประกอบของคณะผู้แทนตน

5.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปอาจดาเนินงานโดยวิธีใดก็ได้ที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ หรือวิธีการอื่น

ข้อ 18.6 องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
1.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะต้องจัดตั้งในการประชุมครั้งแรก
(เอ)

คณะกรรมการว่าด้วยสินค้าเพื่อดูแลงานด้านการค้าสินค้า กฎถิ่นกาเนิดสินค้า พิธี
การศุล กากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุ ขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและ
รับรอง และการเยียวยาทางการค้า

(บี)

คณะกรรมการว่าด้วยบริการและการลงทุนเพื่อดูแลงานด้านการค้าบริการรวมถึง
บริการทางการเงิน บริการโทรคมนาคม และบริการวิชาชีพ การเคลื่อนย้ายชั่วคราว
ของบุคคลธรรมดา และการลงทุน

(ซี)

คณะกรรมการว่าด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อดูแลงานด้านวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่

(ดี)

คณะกรรมการว่า ด้ ว ยสภาพแวดล้ อมทางธุร กิจ เพื่ อดู แลงานด้า นทรัพ ย์สิ นทาง
ปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทางการค้า และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

2.

ให้คณะกรรมการแต่ละคณะที่จัดตั้งตามวรรค 1 มีหน้าที่ตามที่ระบุในภาคผนวก 18 เอ
(หน้าที่องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป) และหน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ตามความตกลง
ฉบับนี้หรือตามที่กลุ่มภาคีตกลงกัน

3.

คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปอาจจัดตั้งองค์กรย่อยขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอื่น
ตามที่เห็นจาเป็น

4.

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 1 จะต้องมีการประชุมภายในหนึ่ง (1) ปี นับตั้งแต่วันที่
ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และทุก ๆ ปี ต่อจากนั้น เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น
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ข้อ 18.7 การประชุมขององค์กรย่อย
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงนี้ องค์กรย่อยใด ๆ
(เอ)

จะต้องประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีแต่ละฝ่าย

(บี)

จะต้ องมี ป ระธานร่ ว มที่ เ ป็น ผู้ แทนที่ แต่ ง ตั้ง โดยกลุ่ มภาคี ที่เ ป็ น ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนและผู้แทนที่แต่งตั้งโดยกลุ่มภาคีที่มิใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนตามหลักการ
หมุนเวียน เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

(ซี)

จะต้องตัดสินใจเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่โดยฉันทามติ2

(ดี)

อาจดาเนินงานโดยวิธีใดก็ได้ที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ หรือวิธีการอื่น และ

(อี)

จะต้องประชุมตามที่คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะสั่งหรือตามที่กลุ่มภาคีจะตกลง
เป็นอย่างอื่น

ข้อ 18.8 จุดติดต่อ
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อทั่วไปเพื่ออานวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกลุ่มภาคี
ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับนี้ และแจ้ง รายละเอียดการติดต่อของจุดติดต่อแก่ภาคี
อื่น ๆ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับสาหรับภาคี นั้น ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง
แจ้งภาคีอื่น ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดการติดต่อดังกล่าวโดยพลัน การสื่อสาร
อย่างเป็นทางการทั้งหมดจะต้องกระทาเป็นภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก 18 เอ
หน้าที่ขององค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป
คณะกรรมการด้านสินค้า
1.

ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสินค้าซึ่งจัดตั้งตามอนุวรรค 1 เอ ของข้อ 18.6 (องค์กรย่อย
ของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป) รวมถึงการกากับดูแลและประสานการทางานขององค์กร
ย่อยอื่นใดที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หรือการดาเนินการของ
(เอ)

บทที่ 2 (การค้าสินค้า)

(บี)

บทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า)

(ซี)

บทที่ 4 (พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า)

(ดี)

บทที่ 5 (มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช)

(อี)

บทที่ 6 (มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง)
และ

(เอฟ) บทที่ 7 (การเยียวยาทางการค้า)
2.

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทที่ 2 (การค้าสินค้า) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสินค้ารวมถึง
(เอ)

ติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามและการดาเนินการของบทที่ 2 (การค้าสินค้า)

(บี)

ระบุและให้คาแนะนามาตรการเพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกการเข้าสู่ตลาด
ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงผ่านการปรึกษาหารือเรื่องการเร่งหรือปรับปรุงข้อผูกพันด้านภาษี
ศุลกากรภายใต้ความตกลงฉบับนี้

(ซี)

จั ด การอุ ป สรรคต่ อ การค้ า สิ น ค้ า ระหว่ า งกลุ่ ม ภาคี รวมถึ ง ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ ย วกั บ มาตรการทางภาษี ศุ ล กากรและมาตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี ศุ ล กากร
นอกเหนือจากประเด็นทางเทคนิคที่อยู่ภ ายใต้ อานาจหน้าที่ ขององค์กรย่อยอื่น
เท่านั้นที่เกี่ยวเนื่องกับบทใดบทหนึ่งที่กล่าวถึงในวรรค 1
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3.

(ดี)

พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการจาแนกสินค้าภายใต้ ระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อการใช้บังคับ
ภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) และการแปลงพิกัดศุลกากรในตารางข้อ
ผูกพันทางภาษีของภาคีแต่ละฝ่ายในภาคผนวก 1 (ตารางข้อผูกพันทางภาษี) โดย
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ 2.14 (การแปลงพิ กั ด ศุ ล กากรในตารางข้ อ ผู ก พั น ทางภาษี )
หลังจากมีการแก้ไขระบบฮาร์โมไนซ์เป็ นครั้งคราว รวมถึงการรับรองแนวปฏิบัติ
สาหรับการแปลงพิกัดศุลกากรในตารางข้อผูกพันทางภาษี ในภาคผนวก 1 (ตาราง
ข้อผูกพันทางภาษี) และการแลกเปลี่ยนตารางข้อผูกพันทางภาษีที่ แปลงพิกัดแล้ว
และตารางเปรียบเทียบในเวลาที่เหมาะสม และ

(อี)

หารื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ บทที่ 2 (การค้ า สิ น ค้ า ) รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ า น
กฎระเบี ย บส าหรั บ มาตรการที่ มี ผ ลต่ อ การค้ า สิ น ค้ า และส ารวจลู่ ท างในการ
เสริ มสร้ างความร่ ว มมือในเรื่องการใช้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบตามความ
เหมาะสม

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสินค้ารวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า)

(บี)

ทบทวนและให้คาแนะนาที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปตามความจาเป็น
เกี่ยวกับ

(ซี)

4.

(หนึ่ง)

การบริหารจัดการบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า ) อย่างมีประสิทธิภาพ
และสม่าเสมอ รวมถึงการตีความและการใช้บังคับ ของบท และการ
เสริมสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวกับบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า) และ

(สอง)

การแก้ไขที่อาจเป็นไปได้ต่อภาคพนวก 3 เอ (กฎเฉพาะรายสินค้า) และ
ภาคผนวก 3 บี (ข้อกาหนดเรื่องข้อมูล ขั้นต่า) โดยสอดคล้ องกับข้อ
3.34 (การแปลงพิกัดศุลกากรกฎเฉพาะรายสินค้า) และข้อ 3.35
(การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก) และ

อ านวยความสะดวกความร่ ว มมื อ และการระบุ ม าตรการเพื่ อ ท าขั้ น ตอนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองที่ครอบคลุมโดยส่วน บี (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า) ของบทที่ 3 (กฎถิ่นกาเนิดสินค้า ) ให้เรียบง่ายขึ้น
และทาให้มีความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และได้มาตรฐานมากขึ้น โดยคานึงถึงแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของความตกลงการค้าระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคอื่น ๆ

ในส่วนของบทที่ 4 (พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า) ให้หน้าที่ของ
คณะกรรมการด้านสินค้ารวมถึง
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5.

6.

(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 4 (พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทาง
การค้า)

(บี)

ทบทวนและให้ คาแนะนาที่เหมาะสมต่อ คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการบทที่ 4 (พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า)
อย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ รวมถึงการตีความและการใช้บังคับของบท และ
การเสริมสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวกับบทที่ 4 (พิธีการศุลกากรและการอานวยความ
สะดวกทางการค้า) และ

(ซี)

ติด ตามข้ อตกลงเกี่ ยวกั บ การนาไปปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นข้อ 4.21 (ข้ อตกลง
เกี่ยวกับการนาไปปฏิบัติ)

ในส่วนของบทที่ 5 (มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้าน
สินค้ารวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 5 (มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช)

(บี)

พิ จ ารณาเรื่ อ งสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น โดย
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์
หรือทางเทคนิค

(ซี)

อานวยความสะดวกความร่วมมือรวมถึง การประสานงานตามความเหมาะสมกับ
แผนการทางานระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ตามข้อ 5.13 (ความร่วมมือและ
การสร้างขีดความสามารถ)

ในส่ วนของบทที่ 6 (มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและ
รับรอง) ให้หน้าที่ ของคณะกรรมการด้านสินค้ารวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 6 (มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรอง)

(บี)

อานวยความสะดวกความร่วมมือตามข้อ 6.9 (ความร่วมมือ)

(ซี)

ระบุสาขาที่ตกลงร่วมกันว่าจะให้ลาดับความสาคัญเพื่อความร่วมมือ ที่เสริมสร้าง
มากขึ้น
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(ดี)

จัดตั้งแผนการทางานตามความเหมาะสมในสาขาที่ให้ลาดับความสาคัญตามที่ตกลง
ร่วมกันเพื่ออานวยความสะดวกในการยอมรับ ผลของกระบวนการตรวจสอบและ
รั บ รองความเท่ า เที ย มกั น ของกฎระเบี ย บทางเทคนิ ค โดยปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค

(อี)

ติดตามความคืบหน้าของแผนการทางาน และ

(เอฟ) กากับดูแลข้อตกลงระดับทวิภาคีหรือหลายฝ่ายที่พัฒนาตามข้อ 6.13 (ข้อตกลง
เกี่ยวกับการนาไปการปฏิบัติ)
7.

ในส่วนของบทที่ 7 (การเยียวยาทางการค้า) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสินค้ารวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 7 (การเยียวยาทางการค้า)

(บี)

เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจของภาคีเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
และการปฏิบัติในเรื่องการเยียวยาทางการค้าของภาคีอื่น ๆ

(ซี)

ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกลุ่มภาคีที่รับผิดชอบเรื่องการเยียวยา
ทางการค้า และ

(ดี)

ร่วมมือในเรื่องอื่นใดที่กลุ่มภาคีตกลงกันตามความจาเป็น

คณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน
8.

9.

ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน ซึ่งจัดตั้งตามอนุวรรค 1 บี ของข้อ
18.6 (องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป) รวมถึงการกากับดูแลและประสานการ
ทางานขององค์กรย่อยอื่นใดที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหรือการดาเนินการของ
(เอ)

บทที่ 8 (การค้าบริการ)

(บี)

บทที่ 9 (การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา) และ

(ซี)

บทที่ 10 (การลงทุน)

ในส่วนของบทที่ 8 (การค้าบริการ) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน
รวมถึง
18เอ-4

10.

11.

(เอ)

ติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามและการดาเนินการของบทที่ 8 (การค้าบริการ)

(บี)

ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 8.12 (การเปลี่ ย นผ่ า น) และข้ อ 8.13
(การแก้ไขตาราง) และ

(ซี)

อานวยความสะดวกในความร่วมมือและระบุมาตรการเพื่อส่งเสริมการค้าบริการ
เพิ่มเติม

ในส่วนของบทที่ 10 (การลงทุน) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน
รวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 10 (การลงทุน)

(บี)

นาแผนการทางานที่จัดตั้งตามข้อ 10.18 (แผนการทางาน) ไปปฏิบัติตาม และ

(ซี)

อานวยความสะดวกความร่ว มมือและระบุมาตรการเพื่อการส่ งเสริมการลงทุ น
เพิ่มเติม

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้ ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับมาตรการหรือนโยบายใหม่ด้านการค้า
บริการและการลงทุนต่อคณะกรรมการด้านบริการและการลงทุน

คณะกรรมการด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
12.

13.

ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจัดตั้งตามอนุวรรค 1 ซี ของข้อ
18.6 (องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป ) รวมถึงการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหรือการดาเนินการของ
(เอ)

บทที่ 14 (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และ

(บี)

บทที่ 15 (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ)

ในส่วนของบทที่ 14 (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้าน
การเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 14 (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และ

(บี)

หารือแนวทางที่จะอานวยความสะดวกความร่วมมือในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระหว่างกลุ่มภาคี
18เอ-5

14.

ในส่วนของบทที่ 15 (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการ
ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึง
(เอ)

พัฒนาและประสานงานแผนการทางานตามข้อ 15.5 (แผนการทางาน) และกลไก
เพื่อปฏิบัติตาม

(บี)

ประสานงานกับภาคีหรือกลุ่มภาคีที่ทาการปฏิบัติตามในการจัดทารายงาน รวมถึง
รายงานการเสร็จสิ้นฉบับสุดท้ายสาหรับแต่ละกิจกรรม

(ซี)

ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามแผนการทางานเพื่อ วัดผลประสิทธิภาพโดยรวม
และการมีส่วนช่วยการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ และ

(ดี)

ทางานกับองค์กรย่อยอื่น ๆ รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ ในการจัดตั้งและคงไว้ ซึ่ง
การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพในกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
15.

16.

ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งจัดตั้งตามอนุวรรค 1 ดี ของ
ข้อ 18.6 (องค์กรย่อยของคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป) รวมถึงการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหรือการดาเนินการของ
(เอ)

บทที่ 11 (ทรัพย์สินทางปัญญา)

(บี)

บทที่ 12 (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

(ซี)

บทที่ 13 (การแข่งขันทางการค้า) และ

(ดี)

บทที่ 16 (การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ)

ในส่วนของบทที่ 11 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ให้หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจรวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามและการดาเนินการของบทที่ 11 (ทรัพย์สินทางปัญญา)

(บี)

หารือแนวทางในการอานวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี และ
18เอ-6

(ซี)
17.

18.

แลกเปลี่ ย นข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระบบ และประเด็นอื่น ๆ ที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในส่ ว นของบทที่ 12
(พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) ให้ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการด้ า น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 12 (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

(บี)

ดาเนินกิจกรรมตามข้อ 12.16 (การหารือเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) และ

(ซี)

หารือแนวทางในการอานวยความสะดวกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกลุ่ม
ภาคี

ในส่ ว นของบทที่ 13
(การแข่ ง ขั น ทางการค้ า ) ให้ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการด้ า น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึง
(เอ)

ติดตามการปฏิบัติตามบทที่ 13 (การแข่งขันทางการค้า)

(บี)

รายงานตามที่กาหนดไว้ต่อคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทที่
13 (การแข่งขันทางการค้า) และพัฒนาการและกิจกรรมตามบทที่ 13 (การแข่งขัน
ทางการค้า) ของกลุ่มภาคีที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ทางการค้า รวมถึงมาตรการในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อตกลงการเปลี่ยนผ่านทีก่ าหนดไว้ใน

(ซี)

(หนึ่ง)

ภาคผนวก 13 เอ (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) แก่บรูไนดา
รุซซาสาม)

(สอง)

ภาคผนวก 13 บี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) แก่กัมพูชา)

(สาม)

ภาคผนวก 13 ซี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) แก่ สปป.ลาว)
และ

(สี่)

ภาคผนวก 13 ดี (การใช้บังคับข้อ 13.3 (มาตรการที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมที่จากัดการแข่งขัน) และข้อ 13.4 (ความร่วมมือ) แก่เมียนมา)

ส่งเสริมความร่วมมือด้านประเด็นการแข่งขันทางการค้าระหว่างกลุ่มภาคี
18เอ-7

(ดี)

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคและกิจกรรม
การสร้างขีดความสามารถตามข้อ 13.6 (ความร่วมมือ ทางเทคนิคและการสร้างขีด
ความสามารถ)

(อี)

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มภาคีเกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันทาง
การค้ารวมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นภายใต้บทที่ 13 (การแข่งขันทางการค้า) และ

(เอฟ) ทบทวนบทที่ 13 (การแข่งขันทางการค้า) บนพื้นฐานของฉันทามติของภาคีทั้งหมด
19.

ในส่ ว นของบทที่ 16
(การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยรั ฐ ) ให้ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการด้ า น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึง
(เอ)

อานวยความสะดวกกิจกรรมความร่วมมือเช่นที่มีการกล่าวถึงในข้อ 16.5 (ความ
ร่วมมือ) ตามความเหมะสมและที่ตกลงกัน และ

(บี)

อานวยความสะดวกการทบทวนใด ๆ ของบทที่ 16 (การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ) ที่
ดาเนินการตามข้อ 16.6 (การทบทวน)

18เอ-8

บทที่ 19
การระงับข้อพิพาท
ข้อ 19.1: คานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ)

ภาคีผู้ฟ้อง หมายถึง ภาคีหรือกลุ่มภาคีใด ๆ ที่ร้องขอให้มีการปรึกษาหารือตาม
วรรค 1 ของข้อ 1.6 (การปรึกษาหารือ)

(บี)

กลุ่มภาคีทพี่ ิพาท หมายถึง ภาคีผู้ฟ้องและภาคีผู้ถูกฟ้อง

(ซี)

ภาคีที่พิพาท หมายถึง ภาคีผู้ฟ้องหรือภาคีผู้ถูกฟ้อง

(ดี)

ภาคีผู้ถูกฟ้อง หมายถึง ภาคีใด ๆ ที่ได้รับการร้องขอเพื่อปรึกษาหารือตามวรรค 1
ของข้อ 19.6 (การปรึกษาหารือ)

(อี)

กฎแห่งวิธีพิจารณา หมายถึง กฎแห่งวิธีพิจารณาสาหรับกระบวนการของคณะ
พิจารณา ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ป และ

(เอฟ) ภาคีฝ่ายที่สาม หมายถึง ภาคีใด ๆ ที่ได้แจ้งตามวรรค 2 ของข้อ 19.10 (กลุ่มภาคี
ฝ่ายที่สาม)
ข้อ 19.2: วัตถุประสงค์
บทนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อจัดให้ มีกฎและกระบวนการที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภ าพ และโปร่งใส
สาหรับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้
ข้อ 19.3: ขอบเขต1
1.

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ บทนี้จะใช้บังคับ
(เอ)

1

เพื่อการระงับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มภาคีเกี่ยวกับการตีความและการใช้บังคับของ
ความตกลงฉบับนี้ และ

คาฟ้องประเภทที่มิใช่เรื่องการละเมิดพันธกรณีไม่อนุญาตให้กระทาได้ภายใต้ความตกลงฉบับนี้
19-1

(บี)
2.

เมื่อภาคีหนึ่งเห็นว่ามาตรการของภาคีอื่นไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตก
ลงฉบับนี้ หรือภาคีอื่นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้

ภายในบังคับของข้อ 19.5 (การเลือกเวทีระงับข้อพิพาท) บทนี้จะไม่เป็น การกระทบต่อสิทธิ
ของภาคีในการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ภายใต้ความตกลงอื่น ๆ ที่ตนเป็นภาคี

ข้อ 19.4: บทบัญญัติทั่วไป
1.

ให้ตีความความตกลงฉบับนี้ โดยเป็นไปตามกฎจารีตประเพณีของการตีความสนธิสัญญา
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

2.

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติใด ๆ ของความตกลงดับบลิว ที โอ ซึ่งรวมเข้าไว้ในความตกลง
ฉบับนี้ คณะพิจารณาจะต้องพิจารณาการตีความที่เกี่ยวข้องในรายงานของคณะพิจารณา
และองค์กรอุทธรณ์ของดับบลิว ที โอ ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์กรระงับข้อพิพาทของ
ดับบลิว ที โอ ผลการพิจารณาและคาตัดสินของคณะพิจารณาไม่สามารถเพิ่มหรือลดสิทธิ
และพันธกรณีที่กาหนดไว้ในความตกลงฉบับนีไ้ ด้2

3.

การแจ้ง การร้องขอ และการตอบรับทั้งหมดที่กระทาขึ้นตามบทนี้ จะต้องกระทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

4.

ให้ส่งเสริมกลุ่มภาคีที่พิพาทใช้ความพยายามทุกวิถีทาง ในทุกขั้นตอน ผ่านความร่วมมือและ
การปรึกษาหารือ เพื่อบรรลุถึงข้อยุติ ของข้อพิพาทที่ตกลงร่วมกัน เมื่อบรรลุข้อยุติ ของข้อ
พิพาทที่ตกลงร่วมกันได้แล้ว ให้ร่วมกันแจ้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวไปยัง
ภาคีอื่น

5.

ระยะเวลาใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในบทนี้อาจแก้ไขได้โดยการตกลงร่วมกันโดยกลุ่มภาคีที่พิพาท
โดยมีเงื่อนไขว่า การแก้ไขใด ๆ จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของกลุ่มภาคีฝ่ายที่สามที่ให้ไว้ในข้อ
19.10 (กลุ่มภาคีฝ่ายที่สาม)

6.

การระงับข้อพิพาทโดยเร็ว ซึ่งภาคีเห็นว่า ผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นแก่ตนโดยตรงหรือโดย
อ้อมภายใต้ความตกลงฉบับนี้กาลังได้รับความเสียหายจากมาตรการซึ่งดาเนินโดยภาคีอื่น มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของความตกลงฉบับนี้ และการรักษา
ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสิทธิและพันธกรณีของกลุ่มภาคี

กลุ่มภาคียืนยันว่า ประโยคแรกของวรรคนี้ไม่ห้ามคณะพิจารณาที่จะพิจารณาการตีความในรายงานที่เกี่ยวข้อง
ของคณะพิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ของดับบลิว ที โอ ซึ่งรับรองโดยองค์กรระงับข้อพิพาทของดับบลิว ที โอ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของความตกลงดับบลิว ที โอ ที่ไม่ได้รวมเข้าไว้ในความตกลงฉบับนี้
2
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ข้อ 19.5: การเลือกเวทีระงับข้อพิพาท
1.

เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ที่เทียบเท่าในสาระสาคัญ
กับสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลงด้านการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศอื่น ที่กลุ่ม
ภาคีที่พิพาทเป็นภาคี ภาคีผู้ฟ้องอาจเลือกเวทีระงับข้อพิพาท และให้ใช้เวทีนั้นเพียงเวทีเดียว
โดยไม่ใช้เวทีอื่นอีก

2.

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ ให้ถือว่าภาคีผู้ฟ้องได้เลือกเวทีระงับข้อพิพาท เมื่อได้ร้อง
ขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณาตามวรรค 1 ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะ
พิจารณา) หรือร้องขอให้มีการจัดตั้ง หรือส่งเรื่องไปยังคณะพิจารณาหรือศาลเพื่อระงับข้อ
พิพาทภายใต้ความตกลงด้านการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศอื่น

3.

ข้อนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่กลุ่มภาคีที่พิพาทตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะไม่ใช้ข้อนี้
บังคับข้อพิพาทที่เฉพาะเจาะจง

ข้อ 19.6: การปรึกษาหารือ
1.

ภาคีใด ๆ อาจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือกับภาคีอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่ระบุไว้ในวรรค
1 ของข้อ 19.3 (ขอบเขต) ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องพิจารณาการร้องขอจาก ภาคีผู้ฟ้องให้มีการ
ปรึกษาหารืออย่างเหมาะสม และจะต้องให้โอกาสสาหรับ การปรึกษาหารือดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ

2.

การร้องขอเพื่อให้มีการปรึกษาหารือใด ๆ ที่ดาเนินการตามวรรค 1 จะต้องให้เหตุผลสาหรับ
การร้องขอ รวมถึงการระบุมาตรการที่เป็นประเด็นพิพาท และพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายสาหรับคาฟ้อง

3.

ภาคีผู้ฟ้องจะต้องส่งสาเนาการร้องขอเพื่อให้มีการปรึกษาหารือที่ดาเนินการตามวรรค 1
ให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน

4.

ภาคี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งจะต้ อ งยื น ยั น โดยทั น ที ว่ า ได้ รั บ การร้ อ งขอเพื่ อ ให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ
ที่ดาเนินการตามวรรค 1 โดยการแจ้งไปยังภาคีผู้ฟ้อง โดยระบุวันที่ได้รับการร้องขอ มิฉะนั้น
ให้ถือว่าวันที่ที่ส่งการร้องขอเป็นวันที่ทภี่ าคีผู้ถูกฟ้องได้รับการร้องขอภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องส่ง
สาเนาการแจ้งดังกล่าวให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน

5.

ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้อง
(เอ)

ตอบการร้องขอเพื่อให้มีการปรึกษาหารือที่ดาเนินการตามวรรค 1 ไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน
หลังจากวันที่ได้รับการร้องขอ และ
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(บี)
6.

7.

ส่งสาเนาการตอบการร้องขอให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน

ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องเข้าสู่การปรึกษาหารือไม่ช้ากว่า
(เอ)

15 วันหลังจากวันที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้มีการปรึกษาหารือที่ดาเนินการตาม
วรรค 1 ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เน่าเสียได้ หรือ

(บี)

30 วันหลังจากวันที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้มีการปรึกษาหารือที่ดาเนินการ ตาม
วรรค 1 สาหรับเรื่องอื่น ๆ

กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องเข้าร่วมในการปรึกษาหารือโดยสุจริตและพยายามทุกวิถีทางเพื่อ
บรรลุข้อยุติที่ตกลงร่วมกันผ่านการปรึกษาหารือ เพื่อการนี้ กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้อง
(เอ)

ให้ ข้ อ มูล ที่ เ พี ย งพอในระหว่ างการปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ให้ ส ามารถมี ก ารพิจ ารณา
วินิจฉัยเรื่องที่พิพาทโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงว่ามาตรการที่เป็นประเด็นพิพาทอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามหรือการใช้บังคับความตกลงฉบับนี้อย่างไร

(บี)

ปฏิบัติต่อข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่มีกรรมสิทธิ์ที่ได้แลกเปลี่ยนในระหว่างการ
ปรึกษาหารือบนพื้นฐานเดียวกันกับภาคีผู้ให้ข้อมูล และ

(ซี)

พยายามให้บุคลากรของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรกากับดูแลอื่น ๆ ของตนซึ่ง
รับผิดชอบ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเข้าร่วมการปรึกษาหารือ

8.

การปรึกษาหารือจะต้องเป็นความลับและไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของภาคีที่พิพาทใด ใน
กระบวนการพิจารณาต่อไปหรือกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ

9.

เมื่อใดก็ตามที่ภาคีนอกเหนือไปจากกลุ่มภาคีที่พิพาทเห็นว่าตนมีผลประโยชน์ทางการค้า
อย่างมีนัยสาคัญในการปรึกษาหารือ ภาคีนั้นอาจแจ้งไปยังกลุ่มภาคีที่พิพาทว่าต้องการที่จะ
เข้าร่วมในการปรึกษาหารือ ไม่ช้ากว่าเจ็ด (7) วันหลังจากวันที่ได้รับสาเนาการร้องขอเพื่อ
การปรึ ก ษาหารื อ ที่อ้ า งถึ ง ในวรรค 3 ภาคี ที่ แ จ้ง จะต้ อ งส่ ง ส าเนาการแจ้ง ให้ แ ก่ ภ าคี อื่ น
พร้อม ๆ กัน ภาคีที่แจ้งจะสามารถเข้าร่วมการปรึกษาหารือได้ หากกลุ่มภาคีที่พิพาทตกลง

ข้อ 19.7: คนกลาง การประนอม และการไกล่เกลี่ย
1.

กลุ่มภาคีที่พิพาทอาจตกลงที่จะใช้วิธีระงับข้อพิพาททางเลือกโดยสมัครใจเมื่อใดก็ได้ ซึ่ง
รวมถึง คนกลาง การประนอม หรือการไกล่เกลี่ย กระบวนการสาหรับวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกนั้นอาจเริ่มเมื่อใดก็ได้และบอกเลิกโดยภาคีที่พิพาทใด เมื่อใดก็ได้
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2.

หากกลุ่มภาคีที่พิพาทตกลง กระบวนการที่อ้างถึงในวรรค 1 อาจดาเนินต่อไป ในขณะที่
เรื่องดังกล่าวกาลังถูกพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะพิจารณาภายใต้บทนี้

3.

กระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่อ้างถึงในวรรค 1 และท่าทีของภาคีที่พิพาท
ระหว่างกระบวนพิจารณาเหล่านี้ จะต้องเป็นความลับและไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของ
ภาคีที่พิพาทใดในกระบวนพิจารณาต่อไปหรือกระบวนพิจารณาอื่น ๆ

ข้อ 19.8: การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณา
1.

ภาคีผู้ฟ้องอาจขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณาเพื่อ พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง โดยการแจ้งไปยัง
ภาคีผู้ถูกฟ้อง หาก
(เอ)

ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่
(หนึ่ง) ตอบการร้องขอให้มีการปรึกษาหารือโดยเป็นไปตามอนุวรรค 5 (เอ) ของ
ข้อ 19.6 (การปรึกษาหารือ) หรือ
(สอง) เข้ า สู่ ก ารปรึ ก ษาหารื อ โดยเป็ น ไปตามกั บ วรรค 6 ของข้ อ 19.6 (การ
ปรึกษาหารือ) หรือ

(บี)

การปรึกษาหารือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ภายใน
(หนึ่ง) 20 วันหลังจากวันที่ภาคีผู้ถูกฟ้องได้รับ การร้องขอให้มีการปรึกษาหารือที่
ดาเนินการตามวรรค 1 ของข้อ 19.6 (การปรึกษาหารือ) ในกรณีเร่งด่วน
ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เน่าเสียได้ หรือ
(สอง) 60 วันหลังจากวันที่ภาคีผู้ถูกฟ้องได้รับการร้องขอให้มีการปรึกษาหารือที่
ดาเนินการตามวรรค 1 ของข้อ 19.6 (การปรึกษาหารือ) เกี่ยวกับเรื่องอื่นใด

2.

การร้องขอให้มีการจั ดตั้งคณะพิจารณาซึ่งดาเนินการตามวรรค 1 จะต้องระบุมาตรการ
เฉพาะเจาะจงที่เป็นปัญหา และให้รายละเอียดของพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ของคาฟ้องซึ่งคณะพิจารณาต้องพิจารณา ซึ่งรวมถึง บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลง
ฉบับนี้ ที่เพียงพอในการแสดงให้เห็นปัญหาอย่างชัดเจน

3.

ภาคีผู้ฟ้องจะต้องส่งสาเนาของการร้องขอให้จัดตั้งคณะพิจารณาที่ดาเนินการตามวรรค 1
ให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน
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4.

ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องยืนยันการได้รับการร้องขอให้จัดตั้งคณะพิจารณาที่ดาเนินการตามวรรค
1 โดยทันที โดยการแจ้งไปยังภาคีผู้ฟ้อง โดยระบุวันที่ได้รับคาร้ อง มิฉะนั้น ให้ถือว่าวันที่ ที่
ส่งการร้องขอเป็นวันที่ทภี่ าคีผู้ถูกฟ้องได้รับการร้องขอภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องส่งสาเนาการแจ้ง
ดังกล่าวให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน

5.

เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ ให้ จั ด ตั้ ง คณะพิ จ ารณาตามวรรค 1 ให้ จั ด ตั้ ง คณะพิ จ ารณา
โดยเป็นไปตามข้อ 19.11 (การจัดตั้งและการรวมตัวของคณะพิจารณา)

ข้อ 19.9: กระบวนการสาหรับกรณีมีผู้ฟ้องหลายคน
1.

ในกรณีที่มภี าคีมากกว่าหนึ่งภาคีร้องขอให้จัดตั้งหรือรวมตัวของคณะพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเดียวกัน หากทาได้ควรให้มีการจัดตั้งหรือรวมตัวของคณะพิจารณาเพียงคณะเดียวเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยคาฟ้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

2.

คณะพิจารณาคณะเดียวจะต้องจัดให้การพิจารณาวินิจฉัยและเสนอผลการพิจารณาและการ
ตัดสินของตนต่อกลุ่มภาคีที่พิพาทในลักษณะที่ไม่กระทบต่อสิทธิไม่ว่าทางใด ซึ่งกลุ่มภาคีที่
พิพาทพึงมีหากมีคณะพิจารณาแยกพิจารณาวินิจฉัยคาฟ้อง

3.

หากมีการจัดตั้งหรือรวมตัวของคณะพิจารณามากกว่าหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคาฟ้อง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกัน กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องพยายามให้บุคคลเดียวกันทาหน้าที่เป็น
ผู้พิจารณาในแต่ละคณะพิจารณา คณะพิจารณาจะต้องปรึกษาหารือระหว่างแต่ละคณะและ
กลุ่มภาคีที่พิพาทเพื่อ ให้ตารางเวลาสาหรับกระบวนการทางานของคณะพิจารณาต่าง ๆ
สอดคล้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อ 19.10: กลุ่มภาคีฝ่ายที่สาม
1.

ผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าทและของภาคี อื่ น จะ ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณา
อย่างเต็มที่ในระหว่างกระบวนการทางานของคณะพิจารณา

2.

ภาคีใดที่มีผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญในเรื่องที่ได้เสนอต่อคณะพิจารณาอาจแจ้ง ต่อกลุ่ม
ภาคีที่พิพาท ไม่ช้ากว่า 10 วันหลังจากวันที่มีการร้องขอตาม
(เอ)

วรรค 1 ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณา) หรือ

(บี)

วรรค 1 ของข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติตาม หรือ

(ซี)

วรรค 13 ของข้ อ 19.17 (การชดเชยค่ าเสี ยหายและการระงั บสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อ
พันธกรณีอื่น)
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ภาคีที่แจ้งจะต้องส่งสาเนาการแจ้งให้แก่ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน
3.

ภาคีใดที่ แจ้ งว่าตนมีผ ลประโยชน์อ ย่างมีนั ยส าคัญตามวรรค 2 จะต้อ งได้รับสิ ทธิและมี
พันธกรณีของภาคีฝ่ายที่สาม

4.

ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ ภาคีที่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องจัดให้ภาคีฝ่ายที่สาม
มีคาให้ การเป็ น ลายลั กษณ์อัก ษร คาแถลงด้ว ยวาจาที่จัด ทาเป็น ลายลั ก ษณ์อั กษร และ
คาตอบต่อคาถามเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้จัดทาก่อนการออกรายงานฉบับชั่วคราวใน
เวลาที่มกี ารส่งคาให้การ คาแถลงและคาตอบดังกล่าวให้แก่คณะพิจารณา

5.

ภาคีฝ่ายที่สามจะต้องมีสิทธิที่จะ
(เอ)

ปรากฏตัวระหว่างการรับฟังของคณะพิจารณาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง พร้อมกับ
กลุ่มภาคีที่พิพาทก่อนการออกรายงานฉบับชั่วคราว ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลที่
เป็นความลับ

(บี)

จัดทาคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับก่อนการรับฟังครั้งแรก

(ซี)

แถลงด้วยวาจาต่อคณะพิจารณาและตอบคาถามของคณะพิจารณาระหว่างการรับ
ฟังครั้งแรกในช่วงเวลาที่จัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ

(ดี)

ตอบคาถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคาถามใด ๆ ของคณะพิจารณาซึ่งมีต่อกลุ่ ม
ภาคีฝ่ายที่สาม

6.

หากภาคีฝ่ายที่สามส่งคาให้การหรือเอกสารอื่นใดให้แก่คณะพิจารณา ภาคีฝ่ายที่สามจะต้อง
ให้เอกสารดังกล่าวแก่กลุ่มภาคีที่พิพาทและภาคีฝ่ายที่สามอื่นพร้อม ๆ กัน

7.

คณะพิจารณาอาจให้สิทธิเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้นต่อภาคีฝ่ายที่สามใดในส่วนของการเข้าร่วมใน
กระบวนการของคณะพิจารณา หากกลุ่มภาคีที่พิพาทตกลงเห็นชอบ

ข้อ 19.11: การจัดตั้งและการรวมตัวของคณะพิจารณา
1.

เมื่อมีการร้องขอให้จัดตั้งคณะพิจารณาตามวรรค 1 ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้ง
คณะพิจารณา) ให้จัดตั้งคณะพิจารณาโดยเป็นไปตามข้อนี้

2.

เว้นแต่กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น คณะพิจารณาจะต้องประกอบด้วยผู้พิจารณา
สาม (3) คน การแต่งตั้งและการเสนอชื่อผู้พิจารณาทั้งหมดภายใต้ข้อนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดที่อ้างถึงในวรรค 10 และ 13
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3.

ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับ การร้องขอให้จัดตั้งคณะพิจารณาที่ดาเนินการตามวรรค 1
ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณา) กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องเข้าสู่การ
ปรึกษาหารือเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกระบวนการสาหรับการจัดองค์ประกอบของ
คณะพิจารณา โดยคานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมด้านข้อเท็จจริง ด้านเทคนิค และด้าน
กฎหมายของข้อพิพาท ทั้งนี้ ให้ใช้กระบวนการใดที่ได้ตกลงกันดังกล่าวเพื่อความมุ่งประสงค์
ของวรรค 15 และ 16 ด้วย

4.

หากกลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าทไม่ ส ามารถบรรลุ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ กระบวนการส าหรั บ การจั ด
องค์ประกอบของคณะพิจารณาได้ภายใน 20 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอให้มีการจัดตั้ง
คณะพิจารณาตามวรรค 1 ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณา) เมื่อใดก็
ได้หลังจากนั้น ภาคีที่พิพาทใดอาจแจ้งต่อภาคีที่พิพาทอื่นว่าประสงค์จะใช้กระบวนการที่
ระบุไว้ในวรรค 5 ถึง 7 เมื่อมีการแจ้งดังกล่าว ให้มีการจัดองค์ประกอบคณะพิจารณาโดย
เป็นไปตามวรรค 5 ถึง 7

5.

ภาคีผู้ฟ้องจะต้องแต่งตั้งผู้พิจารณาหนึ่ง (1) คนภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งตาม
วรรค 4 ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องแต่งตั้งผู้พิจารณาหนึ่งคนภายใน 20 วันนับจากวันที่ได้รับการ
แจ้งตามวรรค 4 ภาคีที่พิพาทจะต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้พิจารณาของตนให้ภาคีที่พิพาทอีกฝ่าย
ทราบ

6.

หลังจากการแต่งตั้งผู้พิจารณาโดยเป็นไปตามวรรค 5 กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องตกลงกันเพื่อ
แต่งตั้งผู้พิจารณาคนที่สาม ซึ่งจะต้องทาหน้าที่เป็นประธานคณะพิจารณา เพื่อช่วยในการ
บรรลุข้อตกลงดังกล่าว ภาคีที่พิพาทแต่ละฝ่ายอาจให้รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
เป็นประธานคณะพิจารณาไม่เกินสาม (3) คนแก่ภาคีที่พิพาทอีกฝ่าย

7.

หากไม่มีการแต่งตั้งผู้พิจารณาใด ๆ ภายใน 35 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งตามวรรค 4
ภายในระยะเวลาอีก 25 วัน ภาคีที่พิพาทใดอาจร้องขอต่อผู้อานวยการของดับบลิว ที โอ
ให้แต่งตั้งผู้พิจารณาที่เหลือภายใน 30 วันนับจากวันที่มีคาร้องดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับ
การเสนอซึ่งได้ให้ไว้ภายใต้วรรค 6 แก่ผู้อานวยการของดับบลิว ที โอ โดยอาจใช้รายชื่อ
ดังกล่าวในการแต่งตั้งที่จาเป็น

8.

หากผู้อานวยการของดับบลิว ที โอ แจ้งกลุ่มภาคีที่พิพาทว่า เขาหรือเธอไม่สะดวก หรือไม่
สามารถแต่งตั้งผู้พิจารณาที่เหลือได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่มกี ารร้องขอตามวรรค 7 ภาคี
ที่พิพาทใดอาจร้องขอให้เลขาธิการของศาลประจาอนุญาโตตุลาการแต่งตั้งผู้พิจารณาที่เหลือ
ได้โดยเร็ว ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ ซึ่งได้ให้ไว้ภายใต้วรรค 6 แก่เลขาธิการของศาล
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ประจาอนุญาโตตุลาการถาวรด้วย และอาจใช้รายชื่อดังกล่าวในการแต่งตั้งที่ จาเป็นภายใต้
วรรค 123
9.

ให้วันที่มีการแต่งตั้งผู้พิจารณาคนสุดท้ายเป็นวันที่จัดตั้งคณะพิจารณา

10.

ผู้พิจารณาแต่ละคนจะต้อง
(เอ)

มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ เรื่องอื่น ๆ
ที่ครอบคลุมโดยความตกลงฉบับนี้ หรือการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้
ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

(บี)

ได้รับคัดเลือกอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของความเป็นกลาง ความเชื่อถือได้ และ
การตัดสินอย่างสมเหตุสมผล

(ซี)

มีความเป็นอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับหรือปฏิบัติตามคาสั่งของภาคีใด

(ดี)

ไม่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่พิพาทในฐานะใด ๆ

(อี)

เปิ ดเผยข้อมูล แก่กลุ่ มภาคีที่พิพาทซึ่งอาจทาให้ เกิดข้อสงสั ยอย่างสมเหตุส มผล
เกี่ยวกับความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของเขาหรือเธอ และ

(เอฟ) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในภาคผนวกของกฎแห่งวิธีพิจารณา
11.

นอกจากข้อกาหนดของวรรค 10 ผู้พิจารณาแต่ละคนที่แต่งตั้งภายใต้วรรค 7 หรือ 8 จะต้อง
(เอ)

มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลง
การค้าระหว่างประเทศ

(บี)

เป็นบุคคลจากภาครัฐหรือไม่ใช่จากภาครัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสม รวมถึงผู้ที่ได้
เคยทาหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาของดับบลิว ที โอ หรือองค์กรอุทธรณ์ของดับบลิว
ที โอ หรื อส านั กเลขาธิก ารของดับบลิ ว ที โอ สอนหรือเผยแพร่ กฎหมายหรื อ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสทางนโยบายการค้า
ของสมาชิกดับบลิว ที โอ และ

เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะไม่นากฎอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (อังซิทรัล) มาใช้ในการแต่งตั้งผู้พิจารณาที่เหลือภายใต้วรรคนี้
3
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(ซี)

ในกรณีของประธานคณะพิจารณา เมื่อเป็นไปได้
(หนึ่ง) เคยทาหน้าที่เป็นคณะพิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์ของดับบลิว ที โอ และ
(สอง) มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารัตถะของข้อพิพาท

12.

ในการแต่งตั้งผู้พิจารณาภายใต้วรรค 8 และโดยเป็นไปตามข้อกาหนดที่อ้างถึงในวรรค 10
และ 11 ให้ใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ เว้นแต่กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(เอ)

เลขาธิการของศาลประจาอนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อเดียวกันที่มีผู้
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้พิจารณาอย่างน้อยสาม (3) คนให้กลุ่มภาคีที่พิพาท

(บี)

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับบัญชีรายชื่อที่อ้างถึงในอนุวรรค (เอ) ภาคีที่พิพาท
แต่ละฝ่ายอาจส่งคืนบัญชีรายชื่อให้แก่เลขาธิการของศาลประจาอนุญาโตตุลาการ
หลั ง จากที่ ตั ด ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ใด ๆ ซึ่ ง ตนคั ด ค้ า น และได้ จั ด ล าดั บ ตาม
ความชอบของตนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่เหลือในบัญชีรายชื่อแล้ว

(ซี)

ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) เลขาธิการของศาลประจา
อนุญาโตตุลาการจะต้องแต่งตั้งผู้พิจารณาที่เหลือจากผู้ได้รับ การเสนอชื่อที่เหลือใน
บัญชีรายชื่อที่เขาหรือเธอได้รับคืนมา โดยเป็นไปตามลาดับความชอบที่กลุ่มภาคี ที่
พิพาทได้ระบุไว้ และ

(ดี)

หากด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ จ ารณาที่ เ หลื อ โดยเป็ น ไปตาม
กระบวนการที่กาหนดในวรรคนี้ เลขาธิการศาลประจาอนุญาโตตุลาการอาจแต่งตั้ง
ผู้พิจารณาที่เหลือตามดุลพินิจของเขาหรือเธอ โดยสอดคล้องกับบทนี้ได้

13.

เว้นแต่กลุ่ มภาคีที่พิพาทจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ประธานจะต้องไม่เป็นคนชาติของภาคีที่
พิพาทใดหรือภาคีฝ่ายที่สาม และจะต้องไม่มีถิ่นพานักในภาคีที่พิพาทใด

14.

ผู้พิจารณาแต่ละคนจะต้องทาหน้าที่ในฐานะส่วนบุคคลและไม่ใช่ในฐานะผู้แทนรัฐบาลหรือ
ผู้แทนองค์การใด ภาคีจะต้องไม่ให้คาสั่งหรือหาทางใช้อิทธิพลเหนือ ผู้พิจารณาใดในฐานะที่
เป็นปัจเจกชนในเรื่องที่เสนอต่อคณะพิจารณา

15.

หากผู้พิจารณาที่แต่งตั้งภายใต้ข้อนี้ลาออกหรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้พิจารณาที่
รับช่วงต่อด้วยวิธีเดียวกันตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับการแต่งตั้งผู้พิจารณาคนเดิม และให้มี
อานาจและหน้าที่ทั้งหมดของผู้พิจารณาคนเดิม ให้ระงับงานของคณะพิจารณาจนกว่าจะมี
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ จ ารณาที่ รั บ ช่ ว งต่ อ ในกรณี ดั ง กล่ า ว ให้ ร ะงั บ ระยะเวลาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการของคณะพิจารณาจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้พิจารณาที่รับช่วงต่อ
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16.

เมื่อคณะพิจารณามารวมตัวตามข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติตามคาชี้ขาด) หรือข้อ
19.17 (การชดเชยค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่น ) หากทาได้
คณะพิจารณาที่รวมตัวจะต้องประกอบด้วยผู้พิจารณาเดียวกันกับ คณะพิจารณาเดิม หากไม่
สามารถทาได้ ให้แต่งตั้งผู้ พิจารณาแทนที่ด้วยวิธีเดียวกันตามที่ได้กาหนดไว้ส าหรับการ
แต่งตั้งผู้พิจารณาคนเดิม และให้มีอานาจและหน้าที่ทั้งหมดของผู้พิจารณาคนเดิม

ข้อ 19.12: หน้าที่ของคณะพิจารณา
1.

คณะพิ จ ารณาจะต้ อ งประเมิ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นการ พิ จ ารณาของตนอย่ า งเป็ น กลาง
ซึ่งรวมถึงการประเมินอย่างเป็นกลาง
(เอ)

ของข้อเท็จจริงของคดี

(บี)

ของการใช้บังคับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ที่อ้างโดยกลุ่มภาคีที่พิพาท และ

(ซี)

ว่า
(หนึ่ง) มาตรการที่ พิ พ าทไม่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ภ ายใต้ ค วามตกลงฉบั บ นี้
หรือไม่ หรือ
(สอง) ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้ความตกลงฉบั บนี้ ด้วย
เหตุอื่นใด หรือไม่

2.

คณะพิจารณาจะต้องมี อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ เว้นแต่กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่นภายใน 20 วันนับจากวันที่จัดตั้งคณะพิจารณา
“พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่อ้างถึงในการร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณาตามวรรค
1 ของข้อ 19.8 (การร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะพิจารณา) โดยคานึงถึงบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องของความตกลงฉบับนี้ และจัดทาผลการพิจารณาและการตัดสินตามที่
กาหนดไว้ในความตกลงฉบับนี้”

3.

คณะพิจารณาจะต้องระบุในรายงานของตน
(เอ)

ส่วนอธิบายที่สรุปข้อโต้แย้งของกลุ่มภาคีที่พิพาทและภาคีฝ่ายที่สาม

(บี)

ผลการพิจารณาข้อเท็จจริงของคดีและการใช้บังคับบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้

(ซี)

การตัดสินของตน ว่า
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(หนึ่ง) มาตรการที่ พิ พ าทไม่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ภ ายใต้ ค วามตกลงฉบั บ นี้
หรือไม่ หรือ
(สอง) ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ด้วย
เหตุอื่นใด หรือไม่ และ
(ดี)

เหตุผลสาหรับผลการพิจารณาและการตัดสินของตนที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) และ (ซี)

4.

นอกเหนื อจากวรรค 3 คณะพิจารณาจะต้องระบุในรายงานของตนให้รวมถึงผลการ
พิจารณาและการตัดสินอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อพิพาทซึ่งกลุ่มภาคีที่พิพาทร้องขอร่วมกันหรือที่
กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะพิจารณา คณะพิจารณาอาจเสนอแนะวิธีที่ภาคีผู้ถูกฟ้อง
จะสามารถปฏิบัติตามผลการพิจารณาและคาตัดสิน

5.

เว้นแต่กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น รายงานของคณะพิจารณาจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงฉบับนี้ คาให้การและข้อโต้แย้งของกลุ่ม
ภาคีที่พิพาท และข้อมูลหรือคาแนะนาทางเทคนิค ใดที่ได้รับ โดยเป็นไปตามวรรค 12 และ
13 ของข้อ 19.13 (กระบวนการของคณะพิจารณา)

6.

คณะพิจารณาจะต้องจัดทาผลการพิจารณา การตัดสินและข้อเสนอแนะตามที่กาหนดไว้ใน
ความตกลงฉบับนี้เท่านั้น

7.

รายงานของคณะพิจารณาจะต้องสะท้อนถึงคาให้การของภาคีฝ่ายที่สาม

8.

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะพิจารณาไม่สามารถเพิ่มหรือลดสิทธิและพันธกรณี
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้

9.

คณะพิ จ ารณาจะต้ องปรึ กษาหารือ เป็ นประจากับ กลุ่ มภาคีที่ พิพ าทและให้ โ อกาสอย่ า ง
เพียงพอเพื่อให้กลุ่มภาคีที่พิพาทหาข้อยุติที่เป็นที่ตกลงร่วมกัน

10.

วรรค 1 ถึง 4 จะต้องไม่ใช้บังคับกับคณะพิจารณาที่รวมตัวตามข้อ 19.16 (การทบทวนการ
ปฏิบัติตามคาชี้ขาด) และข้อ 19.17 (การชดเชยค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์หรือ
พันธกรณีอื่น)

ข้อ 19.13: กระบวนการของคณะพิจารณา
1.

คณะพิจารณาต้องยึดมั่นตามบทนี้ และต้องปฏิบัติตามกฎแห่งวิธีพิจารณายกเว้น กลุ่มภาคีที่
พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
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2.

เมื่อภาคีที่พิพาทร้องขอหรือโดยการริเริ่มของคณะพิจารณาเอง คณะพิจารณาที่จัดตั้งตาม
ข้อ 19.11 (การจัดตั้งและการรวมตัวของคณะพิจารณา) อาจรับรองวิธีพิจารณาเพิ่มเติมซึ่ง
ไม่ขัดกับบทนี้และกฎแห่งวิธีพิจารณา หลังจากปรึกษาหารือกับ กลุ่มภาคีที่พิพาทแล้ว คณะ
พิจารณาที่รวมตัวตามข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติตาม) หรือข้อ 19.17 (การชดเชย
ค่าเสี ยหายและการระงับ สิ ทธิประโยชน์ห รือพันธกรณีอื่น ) อาจกาหนดวิธีพิจารณาของ
ตัวเองที่ไม่ขัดต่อบทนี้ และกฎแห่งวิธีพิจารณา หลังจากปรึกษาหารือกับ กลุ่มภาคีที่พิพาท
โดยดึงจากบทนี้หรือกฎแห่งวิธีพิจารณาตามที่เห็นว่าเหมาะสม

3.

กระบวนการของคณะพิจารณาควรให้ความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอเพื่อรับรองว่ารายงานจะมี
คุณภาพสูง โดยไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าเกินควรต่อขั้นตอนการพิจารณาของคณะพิจารณา

ตารางเวลา
4.

หลังจากการปรึกษาหารือกับกลุ่มภาคีที่พิพาท คณะพิจารณาที่จัดตั้งตามข้อ 19.11 (การ
จัดตั้งหรือการรวมตัว ของคณะพิจารณา) จะต้องกาหนดตารางเวลาสาหรับกระบวนการ
พิจารณาของคณะพิจารณา โดยเร็วเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ และถ้าเป็นไปได้ภายใน 15
วันนับจากการจัดตั้งคณะพิจารณาตามกฎทั่วไป ระยะเวลาจากวันที่จัดตั้งคณะพิจารณา
จนถึงวันทีอ่ อกรายงานฉบับสุดท้ายจะต้องไม่เกินเจ็ดเดือน

5.

คณะพิจารณาที่รวมตัวตามข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติตาม) หรือวรรค 13 ของข้อ
19.17 (การชดเชยค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่น) จะต้องกาหนด
ตารางเวลาสาหรับกระบวนการทบทวนการปฏิบัติตามคาชี้ขาด โดยเร็วเท่าที่จะสามารถ
ปฏิบัติได้ และถ้าเป็นไปได้ ภายใน 15 วันนับจากวันที่รวมตัว โดยคานึงถึงระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ในข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติตาม)

กระบวนการของคณะพิจารณา
6.

คณะพิจารณาจะต้องจัดทาผลการพิจารณาและการตัดสินโดยฉันทามติ แต่ในกรณีที่คณะ
พิจารณาไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้ คณะพิจารณาอาจจัดทาผลการพิจารณาและคา
ตัดสินโดยคะแนนเสียงข้างมาก ผู้พิจารณาอาจให้ความเห็นแย้งหรือความเห็นแยกในเรื่องที่
ไม่สามารถตกลงกันเป็นเอกฉันท์ ความเห็นที่แสดงโดยผู้พิจารณารายบุคคลในรายงาน
จะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ความเห็น

7.

การประชุมปรึกษาหารือของคณะพิจารณาจะต้องทาเป็นความลับ กลุ่มภาคีที่พิพาทและ
ภาคีฝ่ายที่สามจะเข้าร่วมได้เมื่อได้รับเชิญจากคณะพิจารณาให้ปรากฏต่อหน้าตนเท่านั้น

8.

ห้ า มไม่ ใ ห้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารฝ่ า ยเดี ย วกั บ คณะพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
พิจารณาของคณะพิจารณา
19-13

คาให้การ
9.

ภาคีที่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงของคดี ข้อโต้แย้ง และข้อโต้แย้งกลับ
เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อเนื่องจากวรรค 4 และ 5 ตารางเวลาที่กาหนดไว้โดยคณะพิจารณา
จะต้องรวมถึงกาหนดเวลาสุดท้ายที่ชัดเจนสาหรับ การยื่นคาให้การโดยกลุ่มภาคีที่พิพาท
และภาคีฝ่ายที่สาม

การรับฟัง
10.

ต่อเนื่องจากวรรค 4 และ 5 ตารางเวลาที่กาหนดไว้โดยคณะพิจารณาจะต้องจัดให้มี การรับ
ฟังอย่างน้อยหนึ่งครั้งสาหรับกลุ่มภาคีที่พิพาทเพื่อนาเสนอคดีของตนต่อคณะพิจารณา ตาม
กฎทั่วไปตารางเวลาจะต้องไม่จัดให้มี การรับฟังมากกว่าสองครั้ง เว้นแต่จะมี สภาวการณ์
พิเศษ

ความลับ
11.

คาให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะพิจารณาจะต้องได้รับการปฏิบัติเป็นความลับ แต่
จะต้องจัดให้กลุ่มภาคีที่พิพาทและกลุ่มภาคีฝ่ายที่สามเข้าถึงได้ตามที่ได้กาหนดในข้อ 19.10
(กลุ่มภาคีฝ่ายที่สาม) กลุ่มภาคีที่พิพาท กลุ่มภาคีฝ่ายที่สาม และคณะพิจารณาจะต้องถือ
เป็ น ข้อมู ล ลั บ ข้ อมูล ซึ่ง ภาคีที่พิ พาทหรื อภาคีฝ่ ายที่ส ามยื่นต่อ คณะพิจ ารณาซึ่ งภาคีนั้ น
กาหนดว่าเป็นความลับ เพื่อความแน่นอนมากยิ่งขึ้น ไม่มีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะขัดขวางไม่ให้
ภาคีที่พิพาทหรือภาคีฝ่ายที่สามเปิดเผยคาแถลงของท่าทีของตนต่อสาธารณะ ตราบใดที่ไม่มี
การเปิดเผยคาแถลงหรือข้อมูลที่ภาคีที่พิพาทหรือภาคีฝ่ายที่สามได้ยื่นต่อคณะพิจารณาซึ่ง
ภาคีนั้นกาหนดว่าเป็นความลับ เมื่อมีการร้องขอจากภาคี ภาคีที่พิพาทหรือภาคีฝ่ายที่สาม
จะต้องให้สรุป ที่ไม่ลับของข้อมูลที่อยู่ในคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของตนที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณะได้

ข้อมูลเพิ่มเติมและคาแนะนาทางเทคนิค
12.

ภาคีที่พิพาทแต่ละฝ่ายและภาคีฝ่ายที่สามแต่ละฝ่ายจะต้องตอบการร้องขอข้อมูลของคณะ
พิจารณาโดยทันทีและโดยสมบูรณ์ ตามที่คณะพิจารณาเห็นว่าจาเป็นและเหมาะสม

13.

เมื่อภาคีที่พิพาทร้องขอหรือโดยการริเริ่มของคณะพิจารณาเอง คณะพิจารณาอาจขอข้อมูล
และคาแนะนาทางเทคนิคเพิ่มเติมจากบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งคณะพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนกระทาการดังกล่าว คณะพิจารณาจะต้องถามความเห็นของ
กลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าท หากกลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าท ตกลงว่ า คณะพิ จ ารณาไม่ ค วรหาข้ อ มู ล หรื อ
คาแนะนาทางเทคนิคเพิ่มเติม คณะพิจารณาจะต้องไม่กระทาการดังกล่าว คณะพิจารณา
จะต้องให้ข้อมูลหรือคาแนะนาทางเทคนิคเพิ่มเติมใด ๆ ที่ได้รับแก่กลุ่มภาคีที่พิพาท และให้
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โอกาสในการให้ความคิดเห็น หากคณะพิจารณาใช้ข้อมูลหรือคาแนะนาทางเทคนิคเพิ่มเติม
ประกอบการจัดทารายงาน คณะพิจารณาจะต้องคานึงถึงความเห็นใดของกลุ่มภาคีที่พิพาท
ต่อข้อมูลหรือคาแนะนาทางเทคนิคเพิ่มเติมด้วย
รายงานของคณะพิจารณา
14.

คณะพิจารณาที่จัดตั้งตามข้อ 19.11 (การจัดตั้งและการรวมตัวของคณะพิจารณา) จะต้อง
ออกรายงานฉบับชั่วคราวแก่กลุ่มภาคีที่พิพาทภายใน 150 วันนับจากวันที่จัดตั้งคณะ
พิจารณา โดยในกรณีเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เน่าเสียได้ คณะพิจารณา
จะต้องพยายามออกรายงานฉบับชั่วคราวภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดตั้งคณะพิจารณา

15.

ในกรณีพิเศษ หากคณะพิจารณาที่จัดตั้งตามข้อ 19.11 (การจัดตั้งและการรวมตัวของคณะ
พิจารณา) เห็นว่าไม่สามารถออกรายงานฉบับชั่วคราวได้ภายในระยะเวลาที่อ้างถึงในวรรค
14 คณะพิจารณาจะต้องแจ้งกลุ่มภาคีที่พิพาทถึงเหตุผลของความล่าช้า พร้อมด้วยประมาณ
การระยะเวลาที่ จ ะออกรายงานให้ ก ลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าท ความล่ า ช้ า ใด ๆ จะต้ อ งไม่ เ กิ น
ระยะเวลาเพิ่มอีก 30 วัน

16.

ภาคีที่พิพาทอาจยื่ น ความเห็ นเป็นลายลั กษณ์อักษรต่อรายงานฉบับชั่ว คราวให้ แก่คณะ
พิจารณาภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานฉบับชั่วคราว เมื่อพิจารณาความเห็นเป็น
ลายลั กษณ์อักษรของกลุ่ มภาคีที่พิพาทต่อรายงานฉบับชั่ว คราวแล้ว คณะพิจารณาอาจ
พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าเหมาะสมและแก้ไขรายงานฉบับชั่วคราว

17.

คณะพิจารณาจะต้องออกรายงานฉบับสุดท้ายให้กลุ่มภาคีที่พิพาทภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ออกรายงานฉบับชั่วคราว

18.

รายงานฉบับชั่วคราวและฉบับสุดท้ายของคณะพิจารณาจะต้องไม่ยกร่างต่อหน้ากลุ่มภาคีที่
พิพาท

19.

คณะพิจารณาจะต้องเวียนรายงานฉบับสุดท้ายแก่ภาคีอื่น ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่
ออกรายงานฉบับสุดท้ายให้แก่กลุม่ ภาคีที่พิพาท และเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้นภาคีที่พิพาทอาจ
เผยแพร่รายงานฉบับสุดท้ายต่อสาธารณะภายใต้การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ซึ่ง
อยู่ในรายงานฉบับสุดท้าย

ข้อ 19.14: การระงับและการยุติกระบวนพิจารณา
1.

กลุ่ ม ภาคี ที่ พิ พ าทอาจตกลงให้ ค ณะพิ จ ารณาระงั บ การท างานของตนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ตกลงกัน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับมาเริ่ม
กระบวนพิจารณาของคณะพิจารณาที่ระงับไปเมื่อมีการร้องขอจากภาคีที่พิพาทใด ในกรณีที่
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มีการระงับการทางานเช่นว่านั้น ช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องสาหรับกระบวนพิจารณาของ
คณะพิจารณาจะต้องขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ได้มีการระงับการทางาน หากการ
ทางานของคณะพิจารณาได้ระงับไปเป็นเวลานานกว่า 12 เดือนติดต่อกัน อานาจในการ
จัดตั้งคณะพิจารณาจะสิ้นสุดลง เว้นแต่ กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
2.

กลุ่มภาคีที่พิพาทอาจตกลงยุติกระบวนพิจารณาของคณะพิจารณาในกรณีที่สามารถหาข้อ
ยุติที่ตกลงร่วมกันได้ ในกรณีดังกล่าว กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องร่วมกันแจ้งประธานคณะ
พิจารณา

3.

ก่อนคณะพิจารณาจะออกรายงานฉบับสุดท้าย คณะพิจารณาอาจเสนอต่อกลุ่มภาคีที่พิพาท
ให้ระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรในขั้นตอนใดของกระบวนพิจารณาก็ได้

4.

กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องร่วมกันแจ้งต่อภาคีอื่นว่า กระบวนพิจารณาของคณะพิจารณาได้ถูก
ระงับหรือยุติหรืออานาจในการจัดตั้งคณะพิจารณาได้สิ้นสุดลงตามวรรค 1 หรือ 2

ข้อ 19.15: การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย
1.

2.

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะพิจารณาจะต้องเป็นที่สุดและผู กพัน กลุ่มภาคีที่
พิพาท ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้อง
(เอ)

ท าให้ ม าตรการสอดคล้ อ ง หากคณะพิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ า มาตรการที่ พิ พ าทไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้ หรือ

(บี)

ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี หากคณะพิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ า ภาคี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีของตนดังกล่าวภายใต้ความตกลงฉบับนี้

ภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะพิจารณาออกรายงานฉบับสุดท้ายให้แก่กลุ่มภาคี ที่พิพาท
ตามวรรค 17 ของข้อ 19.13 (กระบวนการของคณะพิจารณา) ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องแจ้งต่อ
ภาคีผู้ฟ้องถึงความตั้งใจของตนในการปฏิบัติตามและ
(เอ)

หากภาคีผู้ถูกฟ้องเห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 แล้ว ภาคีผู้ถูก
ฟ้ อ งจะต้ อ งแจ้ ง ภาคี ผู้ ฟ้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ภาคี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งจะต้ อ งรวมในการแจ้ ง
คาอธิบายของมาตรการใดที่ตนเห็นว่าบรรลุการปฏิบัติตามแล้ว วันที่ที่มาตรการมี
ผลใช้บังคับ และข้อบทของมาตรการ หากมี หรือ

(บี)

หากไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ภ ายใต้ ว รรค 1 ได้ โ ดยทั น ที ภาคี ผู้ ถู ก
ฟ้ อ งจะต้ อ งแจ้ ง ภาคี ผู้ ฟ้ อ งถึ ง ระยะเวลาที่ ส มควรที่ ภ าคี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งเห็ น ว่ า ตน
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ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภ ายใต้วรรค 1 ตลอดจนระบุถึง การกระทาที่
เป็นไปได้ที่ตนอาจใช้เพื่อปฏิบัติตาม
3.

หากภาคีผู้ถูกฟ้องดาเนินการแจ้งตามอนุวรรค 2 (บี) ว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้ ว รรค 1 ได้ โ ดยทั น ที ภาคี ผู้ ถูก ฟ้ อ งจะต้ องมี ร ะยะเวลาที่ ส มควรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีภายใต้วรรค 1

4.

หากเป็น ไปได้ กลุ่ มภาคีที่พิพาทจะต้องตกลงระยะเวลาที่สมควรซึ่งอ้างถึงในวรรค 3
หากกลุ่มภาคีที่พิพาทไม่สามารถตกลงระยะเวลาที่สมควรได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่คณะ
พิจารณาออกรายงานฉบับสุดท้ายให้แก่กลุ่มภาคีที่พิพาท ภาคีที่พิพาทใดสามารถร้องขอให้
ประธานคณะพิจารณาตัดสินระยะเวลาที่ สมควร โดยวิธีการแจ้งไปยังประธานและภาคีที่
พิพาทอี กฝ่ าย การร้ องขอดังกล่ าวจะต้อ งดาเนินการภายใน 120 วัน นับจากวัน ที่คณะ
พิจารณาออกรายงานฉบับสุดท้ายให้แก่กลุ่มภาคีที่พิพาท

5.

เมื่อมีการร้องขอตามวรรค 4 ประธานคณะพิจารณาจะต้องเสนอต่อกลุ่มภาคีที่พิพาทการ
ตัดสินระยะเวลาที่สมควรและเหตุผลสาหรับการตัดสินดังกล่าวภายใน 45 วันนับจากวันที่
ประธานคณะพิจารณาได้รับการร้องขอ

6.

เพื่อเป็นแนวทาง ระยะเวลาที่สมควรซึ่งตัดสินโดยประธานคณะพิจารณาไม่ควรเกิน 15
เดือนนับจากวันที่มี การออกรายงานฉบับสุดท้ายของคณะพิจารณาให้แก่กลุ่ม ภาคีที่พิพาท
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่สมควรดังกล่าวอาจสั้นกว่าหรือยาวกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์
เฉพาะ

7.

เมื่อภาคีผู้ถูกฟ้องเห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 แล้ว ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้อง
แจ้งภาคีผู้ฟ้องโดยไม่ชักช้า ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องรวมในการแจ้งคาอธิบายมาตรการใด ๆ ที่
ตนเห็นว่าบรรลุการปฏิบัติตามแล้ว วันที่ที่มาตรการมีผลบังคับใช้ และข้อบทของมาตรการ
ดังกล่าว หากมี

ข้อ 19.16: การทบทวนการปฏิบัติตาม4
1.

เมื่อกลุ่มภาคีที่พิพาทไม่เห็นด้วยกับ การมีอยู่หรือความสอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้ของ
มาตรการที่ใช้เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตาม
รายงานฉบับสุดท้าย) ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยใช้คณะพิจารณาที่รวมตัวเพื่อความมุ่ง
ประสงค์นี้ (ซึ่งต่อไปในบทนี้ให้เรียกว่า “คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม”) ภาคีผู้ฟ้อง

4

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การปรึกษาหารือภายใต้ข้อ 19.6 (การปรึกษาหารือ) ไม่ใช่เรื่องที่จาเป็นสาหรับ
กระบวนการภายใต้ข้อนี้
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อาจร้องขอให้มีการรวมตัวของคณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามโดยวิธีการแจ้งไปยังภาคี
ผู้ถูกฟ้อง ภาคีผู้ฟ้องจะต้องให้สาเนาการร้องขอแก่ภาคีอื่นโดยพร้อม ๆ กัน
2.

3.

4.

5.

การร้ องขอที่ อ้างถึงในวรรค 1 อาจกระท าได้ ภ ายหลั ง จากมีกรณีต่อ ไปนี้ เกิด ขึ้น เท่านั้ น
แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดก่อน ระหว่าง
(เอ)

การสิ้นสุดระยะเวลาที่สมควรซึ่งกาหนดตามข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงาน
ฉบับสุดท้าย) หรือ

(บี)

ภาคีผู้ถูกฟ้องได้แจ้งต่อภาคีผู้ฟ้องตามอนุวรรค 2(เอ) หรือวรรค 7 ของข้อ 19.15
(การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) ว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของ
ข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) แล้ว

คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามจะต้องประเมินเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของตนอย่าง
เป็นกลาง ซึ่งรวมถึงการประเมินอย่างเป็นกลางของ
(เอ)

ข้อเท็จจริงของการดาเนินการโดยภาคีผู้ถูกฟ้องเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) และ

(บี)

ความมีอยู่หรือความสอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้ของมาตรการที่ดาเนินการโดย
ภาคีผู้ถูกฟ้องเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติ
ตามรายงานฉบับสุดท้าย)

คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามจะต้องระบุไว้ในรายงานของตน
(เอ)

ส่วนอธิบายที่สรุปข้อโต้แย้งของกลุ่มภาคีที่พิพาทและภาคีฝ่ายที่สาม

(บี)

ผลการพิจ ารณาข้อเท็ จจริงของกรณี ที่เกิด ขึ้นภายใต้ข้อนี้ และการใช้ บัง คับของ
บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้

(ซี)

ผลการตัดสินเรื่องความมีอยู่หรือความสอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้ของมาตรการ
ที่ใช้เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงาน
ฉบับสุดท้าย) และ

(ดี)

เหตุผลของผลการพิจารณาและการตัดสินที่อ้างถึงในอนุวรรค (บี) และ (ซี)

เมื่อมีการร้องขอตามวรรค 1 ให้มีการรวมตัวของคณะของคณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติ
ตามภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการร้องขอ หากเป็นไปได้คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติ
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ตามจะต้องออกรายงานฉบับชั่วคราวให้แก่กลุ่มภาคีที่พิพาทภายใน 90 วันนับจากวันที่
รวมตัว และออกรายงานฉบับสุดท้าย 30 วันหลังจากนั้น หากคณะพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบัติตามเห็นว่าไม่สามารถออกรายงานฉบับใดฉบับหนึ่งได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องแจ้งให้กลุ่มภาคีที่พิพาททราบถึงเหตุแห่ง ความล่าช้า พร้อมกับระยะเวลาที่คาดว่า
จะออกรายงานได้
6.

ระยะเวลาจากวันที่มีการร้องขอตามวรรค 1 ถึงวันที่คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม
ออกรายงานฉบับสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 150 วัน

ข้อ 19.17: การชดเชยค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่น
1.

การชดเชยค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นเป็นมาตรการชั่วคราวที่ มี
ไว้ในกรณีที่ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติ
ตามรายงานฉบั บสุ ดท้าย) ภายในระยะเวลาที่สมควร อย่างไรก็ ตาม ไม่ว่าการชดเชย
ค่าเสียหาย หรือการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นเป็นสิ่งที่พึงประสงค์มากไปกว่าการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) การ
ชดเชยเป็นไปตามความสมัครใจ และหากมีการให้ จะต้องสอดคล้องกับความตกลงฉบับนี้

2.

เมื่อสภาวการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(เอ)

ภาคีผู้ถูกฟ้องได้แจ้งต่อภาคีผู้ฟ้องว่าไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) หรือ

(บี)

ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ ได้แจ้งภาคีผู้ฟ้องตามวรรค 2 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตาม
รายงานฉบับสุดท้าย) หรือ

(ซี)

ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ ได้แจ้งภาคีผู้ฟ้องตามวรรค 7 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตาม
รายงานฉบับสุดท้าย) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทีส่ มควร หรือ

(ดี)

คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามตัดสิน ตามข้อ 19.16 (การทบทวนการปฏิบัติ
ตาม) ว่า ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15
(การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) โดยเป็นไปตามข้อ 19.16 (การทบทวนการ
ปฏิบัติตาม)

เมื่อมีการร้องขอจากภาคีผู้ฟ้อง ภาคีผู้ถูกฟ้องจะต้องเข้าสู่การเจรจาเพื่อที่ จะดาเนินการให้มี
การชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้
3.

หากกลุ่มภาคีที่พิพาท
19-19

(เอ)

ไม่สามารถตกลงกันเรื่องค่าเสียหายได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ
ตามวรรค 2 หรือ

(บี)

ตกลงกันเรื่องค่าเสียหายได้ แต่ภาคีผู้ถูกฟ้องไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อใดก็ได้หลังจากนั้น ภาคีผู้ฟ้องอาจแจ้งต่อภาคีผู้ถูกฟ้องและภาคีอื่นว่า ตนประสงค์จะ
ระงับการให้สิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นแก่ภาคีผู้ถูกฟ้อง เทียบเท่ากับระดับการทาให้
เสียไปหรือการทาให้เสื่อมลงซึ่งผลประโยชน์ และจะมีสิทธิที่จะเริ่มการระงับสิทธิประโยชน์
หรือพันธกรณีอื่น 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแจ้ง
4.

โดยไม่คานึงถึงวรรค 3 ภาคีผู้ฟ้องจะต้องไม่ใช้สิทธิในการเริ่มที่จะระงับสิทธิประโยชน์หรือ
พันธกรณีอื่นภายใต้วรรคนั้น เมื่อ
(เอ)

อยู่ระหว่างดาเนินการทบทวนตามวรรค 9 หรือ

(บี)

ได้มีการบรรลุข้อยุติข้อพิพาทที่ตกลงร่วมกันแล้ว

5.

การแจ้งตามวรรค 3 จะต้องระบุระดับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นที่ภาคีผู้ฟ้องตั้งใจจะ
ระงับ และระบุสาขาหรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ภาคีผู้ฟ้องเสนอจะระงับสิทธิประโยชน์
หรือพันธกรณีอื่นดังกล่าว

6.

ในการพิจารณาว่าจะระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นใด ภาคีผู้ฟ้องจะต้องใช้หลักการ
ดังต่อไปนี้
(เอ)
(บี)

ในขั้นแรกภาคีผู้ฟ้องควรพยายามระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นในสาขา
เดี ย วกั น กั บ สาขาหรื อ สาขาต่ า ง ๆ ที่ ค ณะพิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ที่
ไม่สอดคล้องหรือการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฉบับนี้ และ
ภาคีผู้ฟ้องอาจระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นในสาขาอื่น หากเห็นว่าการ
ระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นในสาขาเดียวกันไม่สามารถกระทาได้หรือไม่มี
ประสิทธิผล

7.

ระดับการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นจะต้องเทียบเท่ากับระดับ
การทาให้เสียไปหรือการทาให้เสื่อมลงซึ่งผลประโยชน์

8.

หากภาคีผู้ถูกฟ้อง
19-20

(เอ)

คัดค้านระดับการระงับที่เสนอ หรือ

(บี)

เห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงชดเชย หรือ

(ซี)

เห็นว่า ไม่ได้มีการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค 6

ภาคีผู้ถูกฟ้องอาจร้องขอให้มีการรวมตัวของคณะพิจารณาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องโดย
วิธีการแจ้งไปยังภาคีผู้ฟ้อง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งตามวรรค 3 ภาคีผู้ถูก
ฟ้องจะต้องส่งสาเนาการร้องขอให้ภาคีอื่นพร้อม ๆ กัน
9.

เมื่อมีการร้องขอตามวรรค 8 คณะพิจารณาจะต้องรวมตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการ
ร้องขอ คณะพิจารณาที่รวมตัวจะต้องให้การตัดสินแก่กลุ่มภาคีที่พิพาทภายใน 45 วันนับ
จากวันทีร่ วมตัว

10.

ในกรณีที่คณะพิจารณาที่รวมตัวตามวรรค 9 ตัดสินว่าระดับการระงับไม่เทียบเท่ากับระดับ
การทาให้เสียไปหรือการทาให้เสื่อมลงซึ่งผลประโยชน์ คณะพิจารณาจะต้องตัดสินระดับการ
ระงับที่เหมาะสมซึ่งเห็นว่าให้ผลเทียบเท่ากัน ในกรณีที่คณะพิจารณาตัดสินว่า ภาคีผู้ถูกฟ้อง
ได้ ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการชดเชยค่าเสียหายแล้ว ภาคีผู้ฟ้อง
จะต้องไม่ระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่น ที่อ้างถึงในวรรค 3 ในกรณีที่คณะพิจารณา
ตัดสินว่า ภาคีผู้ฟ้องไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการที่กาหนดไว้ในวรรค 6 ภาคีผู้ฟ้องจะต้องปฏิบัติ
ตามให้สอดคล้องกับวรรคดังกล่าว

11.

ภาคีผู้ฟ้องอาจระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นได้ในลักษณะที่สอดคล้องกับการตัดสิน
ของคณะพิจารณาที่อ้างถึงในวรรค 10 เท่านั้น

12.

การระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นจะต้องเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้บังคับ
จนกระทั่งมีการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงาน
ฉบับสุดท้าย) หรือได้มีการบรรลุข้อยุติข้อพิพาทที่ตกลงร่วมกันเท่านั้น

13.

เมื่อ
(เอ)

มีการใช้สิทธิในการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นโดยภาคีผู้ฟ้องภายใต้ข้อนี้

(บี)

ภาคี ผู้ ถู กฟ้ องได้แ จ้ ง ตามวรรค 7 ของข้ อ 19.15 (การปฏิ บัติ ตามรายงานฉบั บ
สุดท้าย) ว่าตนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติ
ตามรายงานฉบับสุดท้าย) และ
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(ซี)

กลุ่มภาคีที่พิพาทมีข้อพิพาทระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องความมีอยู่หรือความสอดคล้อง
กับความตกลงฉบับนี้ของมาตรการที่ใช้เพื่อปฏิบัติตามภายใต้วรรค 1 ของ 19.15
(การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย)

ภาคีที่พิพาทใดอาจร้องขอให้มี การรวมตัวของคณะพิจารณาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องโดย
วิธีการแจ้งให้ภาคีที่พิพาทอื่น ภาคีที่ ร้องขอจะต้องส่งสาเนาการร้องขอให้ภาคีอื่นโดยพร้อม
กัน5
14.

เมื่อคณะพิจ ารณารวมตั ว ตามวรรค 13 ให้ ใช้ บังคับ วรรค 3 ถึง 6 ของข้อ 19.16 (การ
ทบทวนการปฏิบัติตาม) โดยอนุโลม

15.

หากคณะพิจารณาที่ รวมตัวตามวรรค 13 ตัดสินว่าภาคีผู้ถูกฟ้องได้ปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้วรรค 1 ของข้อ 19.15 (การปฏิบัติตามรายงานฉบับสุดท้าย) ภาคีผู้ฟ้องจะต้อง
ยกเลิกการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นโดยพลัน

ข้อ 19.18: การปฏิบัติพิเศษและแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
1.

ในทุกขั้นตอนของการพิจารณาตัดสินเหตุแห่งข้อพิพาทและของกระบวนการระงับข้อพิพาท
ที่เกี่ยวข้องกับ ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะต้องให้การพิจารณาเป็นการเฉพาะแก่
สถานการณ์พิเศษของภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการนี้ ภาคีจะต้องใช้การระงับยับยั้ง
อันควรในการยกเรื่องขึ้ นภายใต้กระบวนการเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับภาคีประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด หากพบการทาให้เสียไปหรือการทาให้ เสื่อมลงซึ่งผลประโยชน์ เป็นผลจากการใช้
มาตรการโดยภาคีที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภาคีผู้ฟ้องจะใช้ การระงับยับยั้งอันควร
เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ค รอบคลุ ม ภายใต้ ข้อ 19.17 (การชดเชยค่ าเสี ย หายและการระงั บสิ ท ธิ
ประโยชน์หรือพันธกรณีอื่น) หรือพันธรกรณีอื่นตามกระบวนการเหล่านี้

2.

เมื่อภาคีที่พิพาทใดเป็นภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รายงานของคณะพิจารณาจะต้องระบุ
อย่างชัดแจ้ง ถึงรูปแบบในการคานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการปฏิบัติพิเศษและ
แตกต่างสาหรับภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้และ
ได้รับการหยิบยกโดยภาคีนั้นในช่วงระหว่างกระบวนการระงับข้อพิพาท

5

ในกรณีที่คณะพิจารณาที่รวมตัวตามวรรคนี้ เมื่อมีการร้องขอ คณะพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามอาจตัดสินว่า
ระดับการระงับสิทธิประโยชน์หรือพันธกรณีอื่นยังคงเหมาะสมตามผลการตัดสินเรื่องมาตรการของภาคีผู้ถูกฟ้อง
และหากไม่เหมาะสม อาจตัดสินระดับที่เหมาะสม
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ข้อ 19.19: ค่าใช้จ่าย
1.

ภาคีที่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้พิจารณาที่ตนแต่งตั้งและค่าใช้จ่าย
และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของตน เว้นแต่กลุ่มภาคีที่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

2.

กลุ่มภาคีที่พิพาทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของประธานคณะพิจารณา และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนพิจารณาของคณะพิจารณาในส่วนที่เท่ากัน เว้นแต่กลุ่มภาคี
ที่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ข้อ 19.20: จุดติดต่อ
1.

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกาหนดจุดติดต่อสาหรับบทนี้ และจะต้องแจ้งรายละเอียดของจุด
ติดต่อนั้นแก่ภาคีอื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับ ภาคีนั้น
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดติดต่อของตนแก่ภาคีอื่นโดยพลัน

2.

การแจ้ง การร้องขอ คาตอบ คาให้การเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนพิจารณาใดภายใต้บทนี้จะต้องส่งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องผ่านจุดติดต่อที่กาหนดไว้ ภาคีที่
เกี่ยวข้องจะต้องให้การยืนยันการได้รับเอกสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านจุดติดต่อที่
กาหนดไว้

ข้อ 19.21: ภาษา
1.

กระบวนพิจารณาทั้งหมดภายใต้บทนี้จะต้องดาเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

2.

เอกสารใดที่ยื่นเพื่อใช้ในกระบวนพิจารณาภายใต้บทนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหากต้นฉบับ
ของเอกสารใดไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาคีผู้ยื่นเอกสารเพื่อใช้ในกระบวนพิจารณาจะต้องยื่น
เอกสารนั้นพร้อมคาแปลภาษาอังกฤษ
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บทที่ 20
บทบัญญัติสุดท้าย
ข้อ 20.1: ภาคผนวก เอกสารแนบท้าย และเชิงอรรถ
ให้ภาคผนวก เอกสารแนบท้าย และเชิงอรรถของความตกลงฉบับนี้ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
ความตกลงฉบับนี้
ข้อ 20.2: ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น
1.

2.

ตระหนักถึงเจตนาของกลุ่มภาคีทใี่ ห้ความตกลงฉบับนี้อยู่ร่วมกับความตกลงระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ที่กลุ่มภาคีมีอยู่ ภาคีแต่ละฝ่ายรับรอง
(เอ)

สิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่ต่อภาคีอื่น ๆ ในส่วนของความตกลงระหว่างประเทศที่มี
อยู่ซึ่งภาคีทั้งหมดเป็นภาคี รวมถึงความตกลงดับบลิว ที โอ และ

(บี)

สิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่ต่อภาคี ฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายแล้วแต่กรณี ในส่วนของ
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ซึ่งภาคีนั้นและอย่างน้อยอีกภาคีหนึ่งเป็นภาคี

หากภาคีพิจารณาว่าบทบัญญัติในความตกลงฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับ บทบัญญัติในความตก
ลงอื่นที่ภาคีนั้น และอย่างน้อยอีกภาคีหนึ่งเป็นภาคี หากมีการร้องขอ ภาคีที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ภาคีในความตกลงอื่นนั้น ต้องปรึกษาหารือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุการแก้ปัญหา
ที่เป็นที่พึงพอใจร่วมกัน วรรคนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีภายใต้บทที่
19 (การระงับข้อพิพาท)1

ข้อ 20.3: ความตกลงระหว่างประเทศที่ถูกแก้ไขหรือนามาใช้ทดแทน
ในกรณีที่ความตกลงระหว่างประเทศใด หรือบทบัญญัติใดในความตกลงระหว่างประเทศนั้น ซึ่งถูก
กล่าวถึงใน ความตกลงฉบับนี้หรือรวมเข้าไว้ในความตกลงฉบับนี้ถูกแก้ไข หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเช่นนั้นถูกความตกลงระหว่างประเทศอื่นมาทดแทน หากมีการร้องขอจากภาคีใด กลุ่มภาคี
จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจาเป็นต้องแก้ไขความตกลงฉบับนี้หรือไม่ เว้นแต่ความตกลงฉบับนี้จะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการใช้บังคับความตกลงฉบับนี้ กลุ่มภาคีตกลงว่า ในกรณีที่ความตกลงฉบับใดฉบับหนึ่งให้
การปฏิบัติต่อสินค้า บริการ การลงทุน หรือบุคคลที่ดีกว่าการปฏิบัติที่ให้ภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ไม่ได้หมายความ
ว่ามีความไม่สอดคล้องกันภายใต้ความหมายของวรรค 2
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ข้อ 20.4: การแก้ไข
กลุ่มภาคีอาจตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขความตกลงฉบับนี้ การแก้ไขจะมีผลใช้บังคับ 60 วัน
หลังจากวันที่ภาคีทั้งหมดได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ผู้รับฝากว่ากระบวนการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้นแล้ว หรือในวันอื่นตามทีก่ ลุ่มภาคีอาจตกลงกัน
ข้อ 20.5: ผู้รับฝาก
1.

ความตกลงฉบับนี้ รวมถึงการแก้ไขใด ๆ จะต้องนาฝากไว้กับเลขาธิการอาเซียนซึ่งถูกแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ รับฝากส าหรับความตกลงฉบับนี้ ผู้ รับฝากจะต้องจัดทาสาเนาที่รับรองแล้ว ของ
ต้นฉบับความตกลงนี้และการแก้ใด ๆ ให้แก่ รัฐผู้ลงนามแต่ละรัฐและรัฐหรือเขตศุลกากร
อิสระที่ทาการภาคยานุวัติโดยพลัน

2.

ผู้ รั บ ฝากจะต้ อ งแจ้ ง แก่ รั ฐ ผู้ ล งนามแต่ ล ะรั ฐ และรั ฐ หรื อ เขตศุ ล กากรอิ ส ระผู้ ท าการ
ภาคยานุวัติ โดยพลัน พร้อมทั้งแจ้งวันทีแ่ ละจัดส่งสาเนาของ
(เอ)

การแจ้ ง ภายใต้ ข้ อ 20.4 (การแก้ ไ ข) และอนุ ว รรค 4(บี ) ของข้ อ 20.9 (การ
ภาคยานุวัติ)

(บี)

การนาฝากตราสารการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบภายใต้
ข้อ 20.6 (การมีผลใช้บังคับ)

(ซี)

การแจ้งถอนตัวภายใต้วรรค 1 ของข้อ 20.7 (การถอนตัว)

(ดี)

ค าร้ อ งขอภาคยานุ วั ติ ค วามตกลงฉบั บ นี้ ภ ายใต้ ว รรค 2 ของข้ อ 20.9
(การภาคยานุวัติ) และ

(อี)

การนาฝากภาคยานุวัติสารภายใต้ข้อ 20.9 (การภาคยานุวัติ)

ข้อ 20.6: การมีผลใช้บังคับ
1.

ความตกลงฉบับนี้ให้ขึ้นอยู่กับการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบโดยรัฐ
ผู้ลงนามแต่ละรัฐตามกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้บังคับของรัฐนั้น ให้นาตราสารการให้
สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบของรัฐผู้ลงนามฝากไว้กับผู้รับฝาก

2.

ให้ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับรัฐผู้ลงนามที่ได้นาฝากตราสารการให้สัตยาบัน การ
ยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบ 60 วันหลังจากวันที่อย่างน้อยรัฐผู้ลงนามหก (6) รัฐซึ่ง
เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และอย่างน้อยสาม (3) รัฐผู้ลงนามซึ่งเป็นรัฐนอกเหนือจาก
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ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้ น าตราสารการให้ สั ต ยาบัน การยอมรั บ หรื อ การให้ ค วาม
เห็นชอบฝากไว้กับผู้รับฝาก
3.

หลังจากการมีผลใช้บังคับของความตกลงฉบับนี้ ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐผู้
ลงนามอื่นใด 60 วันหลังจากวันที่รัฐนั้นได้นาตราสารการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการ
ให้ความเห็นชอบฝากไว้กับผู้รับฝาก

ข้อ 20.7: การถอนตัว
1.

ภาคีใดอาจถอนตัวจากความตกลงฉบับนี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับฝาก

2.

การถอนตัวจากความตกลงฉบับนี้จะมีผลหก (6) เดือนหลังจากวันที่ภาคีนั้นได้แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังผู้รับฝากตามวรรค 1 เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นระยะเวลาอื่น เมื่อภาคี
ถอนตัว ความตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับกับภาคีที่เหลืออยู่

ข้อ 20.8: การทบทวนทั่วไป
1.

กลุ่มภาคีจะต้องดาเนินการทบทวนความตกลงฉบับนี้โดยมุ่งที่จะเสริมสร้างความตกลงฉบับ
นี้และปรับให้ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าความตกลงฉบับนี้ยังคงตอบสนองประเด็นและความท้า
ทายด้านการค้าและการลงทุนที่กลุ่มภาคีเผชิญหน้าอยู่ห้า (5) ปีหลังจากวันที่ความตกลง
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับและทุก ๆ ห้า (5) ปีต่อจากนั้น เว้นแต่กลุ่มภาคีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

2.

ในการดาเนินการทบทวนตามข้อนี้ กลุ่มภาคีจะต้อง
(เอ)

พิจารณาแนวทางในการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มภาคี และ

(บี)

คานึงถึง
(หนึ่ง) การทางานของคณะกรรมการและองค์กรย่อยทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้
บทที่ 18 (บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน) และ
(สอง) พัฒนาการที่เกี่ยวข้องในเวทีระหว่างประเทศ
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ข้อ 20.9: การภาคยานุวัติ
1.

ความตกลงฉบับนี้จะเปิดรับการภาคยานุวัติ โดยรัฐหรือเขตศุลกากรอิสระใด 18 เดือน
หลังจากวัน ที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 2 การภาคยานุวัติดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับ ความ
ยินยอมของกลุ่มภาคีและข้อกาหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กลุ่มภาคีอาจตกลงกับรัฐหรือเขต
ศุลกากรอิสระนั้น

2.

รัฐหรือเขตศุลกากรอิสระอาจขอภาคยานุวัติ ความตกลงฉบับนี้โดยการส่งคาร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังผู้รับฝาก

3.

ให้นาภาคยานุวัติสารฝากไว้กับผู้รับฝาก

4.

ให้รัฐหรือเขตศุลกากรอิสระเป็นภาคีของความตกลงฉบับนี้ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
ตกลงกันตามวรรค 1
(เอ)

60 วั น หลั ง จากวั น ที่ ไ ด้ น าฝากภาคยานุ วั ติ ส ารกั บ ผู้ รั บ ฝากโดยระบุ ว่ า ยอมรั บ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หรือ

(บี)

วัน ที่ภ าคี ทั้งหมดได้ แจ้งให้ ผู้รับฝากทราบว่าได้ดาเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว

แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดภายหลัง
5.

2

นอกเหนื อ จากข้ อ นี้ ขั้ น ตอนการภาคยานุ วั ติ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการการ
ภาคยานุวัติที่คณะกรรมการร่วมอาร์เซ็ปจะรับรอง

โดยไม่คานึงถึงประโยคนี้ ความตกลงฉบับนี้จะเปิดให้อินเดียภาคยานุวัติในฐานะรัฐผู้เจรจาแรกเริ่ม นับตั้งแต่วันที่
ที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
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เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายซึ่งได้รั บมอบอานาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนได้ลง
นามในความตกลงฉบับนี้
ทาเป็นต้นฉบับเดียวในภาษาอังกฤษและลงนามในวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน ในปี ค.ศ. 2020 ที่
กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน บรูไนดารุซซาลาม
กรุงพนมเปญ กัมพูชา
กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
เวียงจันทน์ สปป. ลาว
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
กรุงเนปยีดอ เมียนมา
กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กรุงฮานอย เวียดนาม
กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย
กรุงปักกิ่ง จีน
กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
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