
    
 

แบบค าร้องขอให้ก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 
 

เขียนที่ …………………………………………………………...  
วันที่ ........… เดือน ...............…………… พ.ศ. …….…  

เร่ือง ขอให้ก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 
เรียน ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐานพธิีการและราคาศุลกากร 
 

1. ชื่อผู้ยื่นค าร้อง .........................................................................................  
บริษัท/ห้าง/ร้าน ..........................................................................................  
ที่อยู ่.............................................................................................................  
......................................................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากรของบริษัท/ห้าง/ร้าน 
......................................................................................................................  
โทรศัพท์ .............................................โทรสาร ............................................  
E-mail address .........................................................................................  

2. ข้อมูลของสินค้า  
ชื่อ/ชื่อทางการค้า/ยี่ห้อ/รุ่น ...................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
ประเทศก าเนิด ........................................................................................  
ประเทศต้นทางบรรทุก ............................................................................  
ท่า / ที่น าเข้า ..........................................................................................  
วันที่คาดว่าจะน าเขา้ ...............................................................................  

3. ค าอธิบายธุรกรรมการค้าของสินค้าที่สอบถาม (กรณีพื้นที่ไม่เพียงพอให้ใช้ใบแนบต่อท้าย) 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 

4. เอกสารและรายละเอยีดประกอบค าร้อง 

4.1 เอกสารที่มีความจ าเป็นต่อการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 
 หนังสือสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract)  
 เอกสารการให้สิทธิของสินค้าที่น าเข้า (License Agreement)  
 เอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  
 บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  
 ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order)  บัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า (Proforma Invoice) 
 อื่นๆ .........................................................................................  เลตเตอร์ ออฟ เครดิต (Letter of credit) 

4.2 รายละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้า 
- มีข้อจ ากัดในการจ าหน่ายหรือการใช้สินค้า  ใช่  ไม่ใช่ 
- การขายหรือราคาขายขึ้นอยูก่ับเง่ือนไขหรือสิ่งตอบแทน  ใช่  ไม่ใช่ 
- ผู้ซ้ือและผู้ขายมีความสัมพันธก์ัน  ใช่  ไม่ใช่ 
- ความสัมพันธ์ของผู้ซ้ือและผู้ขายมีผลต่อราคาซ้ือขาย  ใช่  ไม่ใช่ 
- มีค่าสิทธแิละค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเกี่ยวข้องกับสินค้าที่น าเขา้และเป็นเง่ือนไขของการขาย  ใช่  ไม่ใช่ 
- ผู้ขายได้รับรายได้จากการที่ผู้ซ้ือน าสินค้าที่น าเข้าไปขายต่อ  ใช่  ไม่ใช่ 
- มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ซ้ือต้องช าระ   

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบ าเหนจ็ตัวแทนและนายหน้า  ใช่  ไม่ใช่ 
- ค่าภาชนะบรรจ ุค่าวัสดุ และค่าแรงงานในการบรรจุหีบหอ่  ใช่  ไม่ใช่ 

- มีมูลค่าของวัสด ุอุปกรณ์ หรือบริการที่ผู้ซ้ือจัดหาให้ผู้ขาย  ใช่  ไม่ใช่ 
- มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าประกนัภัย  ใช่  ไม่ใช่ 
- มีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักในการก่อสร้าง การติดตั้ง การประกอบ ภายหลังการน าเขา้  ใช่  ไม่ใช่ 

   

  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
เลขรับที่ ................./ วันที่ ........................ 

                                            แบบท่ี 1 
 



5. ประเด็นที่ให้ก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

6. ข้าพเจา้ในฐานะผู้ยื่นค าร้องไม่อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ จึงมอบอ านาจให้ .......................................................................................................ซ่ึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็น...........................................................................................กับข้าพเจ้า และการใดที่ ............................................................................. 
ได้กระท าลงไปในนามของข้าพเจ้าใหถ้ือว่าเป็นการกระท าโดยขา้พเจ้าทกุประการ พร้อมกันนี้ขา้พเจ้าได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือแนบมาดว้ยแลว้ 
 

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลธุรกรรมตามค าร้อง ที่ข้าพเจ้าขอให้วินิจฉัยฯ นี้ เป็นความจริง และไม่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ราคาศุลกาก ร หรือ                          
อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล และ/หรือธุรกรรมที่สมมุติขึ้น หรือเป็นธุรกรรม 
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล 
 

8. ลายมือชือ่ของผู้ยื่นค าร้อง (พร้อมตราประทับ – ถ้ามี) 
 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ยื่นค าร้องยินยอมให้กรมศุลกากรน าข้อมูลผลการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้ามาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 2. ค าร้องขอให้ก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 1 ฉบับใช้ส าหรับการสอบถามต่อ 1 ธุรกรรมการค้าเท่านั้นโดยธุรกรรมการค้าหนึ่งๆ                
อาจประกอบด้วยหลายประเด็นก็ได้ เช่น ค่าสิทธิและค่านายหน้าของธุรกรรมหนึ่งๆ ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาศุลกากร
หรือไม่ 

  หากมากกว่า 1 ธุรกรรมการค้า ให้แยกจ านวนค าร้องตามจ านวนธุรกรรมการค้าที่สอบถาม 

  3. ผลการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้าจะสิ้นผลในกรณีดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดราคาศุลกากร อันมีผลให้การก าหนดราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลง                   

ไปจากเดิม ให้การก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้าเดิมสิ้นสุดลง นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ 
 3.2 ผลการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า ถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับหรือมีการแก้ไข เพราะเหตุว่าได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 

หรือปรากฏข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรากฏข้อมูลใหม่ เช่น ค าวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร เป็นต้น อันมีผลให้
การก าหนดราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผลการก าหนดราคาศุลกากรเดิมสิ้นสุดลง และให้ใช้ผลการก าหนดราคา
ศุลกากรล่วงหน้าที่ออกใหม่ภายหลังแทน แต่มิให้มีผลย้อนหลังส าหรับสินค้าที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาที่ได้มีการน าเข้าและ
ช าระภาษีอากรครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรดอ่านข้อมูลค าอธิบายรายละเอยีดด้านหลัง 



 

 
ค าอธิบายรายละเอียด 

 
ช่องที่ 1 ชื่อผู้ยื่นค าร้อง หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์จะทราบหลักเกณฑ์การก าหนดราคาศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าก่อนที่จะน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล เช่น กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ านาจ                
หากเป็นผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองตัวแทน 

ช่องที ่2 ให้ระบุข้อมูลของสินค้าตามเอกสารที่ยื่นในข้อ 2 
ช่องที ่3 การยื่นค าร้องต้องอธิบายรายละเอียดของธุรกรรมของสินค้าที่จ าเป็นต่อการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดของ

ธุรกรรม พร้อมแนบเอกสารประกอบค าร้องที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
ช่องที ่4 โปรดระบุ เอกสารที่มีความจ าเป็นต่อการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า เช่น บัญชีราคาสินค้า หนังสือสัญญาซ้ือขาย (Sale contract) 

เอกสารการให้สิทธิของของที่น าเข้า (License Agreement) เอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ใบตราส่งสินค้า เป็นต้น 
ช่องที ่5 ให้แจ้งประเด็นที่ต้องการขอให้ก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 
ช่องที ่6 ให้แจ้งรายละเอียดของผู้รับมอบอ านาจที่กระท าการแทนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ในกรณีมอบอ านาจ) 
ช่องที ่7 กรมศุลกากรจะไม่พิจารณาการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้าส าหรับธุรกรรมการค้าของสินค้าประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะ

เดียวกันกับของที่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ราคาศุลกากร หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ใน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาล หรือธุรกรรมการค้าที่สมมุติขึ้น หรือเป็นธุรกรรมการค้าที่ เกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น ราคาสินค้า   
ขั้นต่ ากว่าต้นทุนการผลิต หากมีการตรวจพบในภายหลัง จะยกค าร้องดังกล่าว หรือยกเลิกผลการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า ทั้งนี้ 
ให้การยกเลิกมีผลต้ังแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลการก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า 

ช่องที ่8 ในกรณีของบริษัท ให้ลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจของบริษัทในการยื่นค าร้องพร้อมตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) กล่าวคือ ลายมือชื่อ
ของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีอ านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ านาจ (เหมือนข้อ 1) พร้อมพิมพ์ชื่อตัวบรรจงก ากับ 
 
 

 


