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 กฎหมาย ประกาศ ค าส ัง่  

  พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

  กฎกระทรวง 

  ประกาศกรมศลุกากร 

  ประมวลระเบยีบปฏบิตัศิลุกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 



  พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

- มาตรา ๒ วรรค ๑๒ 
- มาตรา ๑๑ 
- มาตรา ๑๑ ทว ิ
- มาตรา ๑๒  
- มาตรา ๑๓/๑ 
- มาตรา ๑๓/๒ 



ในกรณีส่งออก     ราคาขายส่งเงนิสด                     
ซึ่งจะพึงขายของประ เภทและชนิด
เดยีวกนัโดยไมข่าดทุน ณ เวลา และทีท่ ี่
ส่งออกโดยไม่มีหกัทอนหรือลดหย่อน
ราคาอยา่งใด   ..... FOB ..... 

มาตรา ๒  วรรค ๑๒  “ราคาศลุกากร” 



ในกรณีน าของเขา้     ราคาของของเพือ่
ความมุง่หมายในการจดัเก็บอากร 
-  ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ 
- ราคาซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนั 
- ราคาซือ้ขายของทีค่ลา้ยกนั 
- ราคาหกัทอน 
- ราคาค านวณ 
- ราคายอ้นกลบั 

มาตรา ๒  วรรค ๑๒  “ราคาศลุกากร” 



การก าหนดราคาศลุกากรในกรณีน าของ
เขา้ตอ้งรวมคา่ประกนัภยัและคา่ขนสง่ของ  

..... CIF ..... 

มาตรา ๑๑ 



ราคาส าแดงของของทีน่ าเขา้มรีาคาต า่
อยา่งปรากฏชดั หรอืไมน่า่จะเป็นมลูคา่
อนัแทจ้รงิ  ใหอ้ธบิดมีอี านาจก าหนด
ราคาของของดงักลา่วได ้

มาตรา ๑๑ ทว ิ



ถ้าไม่ตกลงในเรื่องราคาศุลกากร
ส าหรบัของ ใหอ้ธบิดมีอี านาจ 
  - รบัของน ัน้ไวเ้ป็นภาษ ีหรอื 
  - ซื้อของน ัน้ตามราคาทีส่ าแดงบวก
เพิม่ ๒.๕%  หรอื 
  - ต ัง้อนุญาโตตุลาการเพื่อช่วยให ้                 
ตกลงกนัในขอ้โตเ้ถยีง 

มาตรา ๑๒ 



ผูป้ระสงคจ์ะน าของเขา้รอ้งขอใหพ้จิารณา
ก าหนดราคาศลุกากรลว่งหนา้  
(Advance Ruling) 

มาตรา ๑๓/๑ 

มาตรา ๑๓/๒ 

การรอ้งขอตามมาตรา ๑๓/๑ ใหเ้สยีค่า 
ธรรมเนยีมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

..... ๒,๐๐๐ บาท/ธุรกรรม ..... 



กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ฉบบัที ่๑๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 

ฉบบัที ่๑๔๖ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 



ประกาศ/ประมวลฯ 

๑. ป.กรมฯ ที ่๓๖/๒๕๔๓ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เง ือ่นไขในการใชแ้ละก าหนดราคายอ้นกลบั  

     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๘)  

๒. ป.กรมฯ ที ่๓๙/๒๕๔๓ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ 
     เง ือ่นไขในการก าหนดสดัสว่นมลูคา่ของวสัด ุ 
     อปุกรณ์ หรอืบรกิาร 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓(๒.๑๗)) 

๓. ป.กรมฯ ที ่๔๐/๒๕๔๓ การก าหนดราคาศลุกากร 
    โดยใชร้าคาซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนั 
    (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๔) 



ประกาศ/ประมวลฯ 

๕. ป.กรมฯ ที ่๕๙/๒๕๔๖ การตรวจสอบความสมัพนัธ ์
     ระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓(๒.๙) และ (๓.๒)) 

 ๖. ป.กรมฯ ที ่๖๐/๒๕๔๖ คา่สทิธแิละคา่ธรรมเนยีม 
     ใบอนญุาต 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓(๒.๑๖) และ 
       ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๗(๒) 

๔. ป.กรมฯ ที ่๕๕/๒๕๔๖  คา่บ าเหน็จตวัแทนจาก 
     การขายและคา่นายหนา้ 
    (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓(๒.๑๓) และ  
      ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๗(๑)) 



ประกาศ/ประมวลฯ 

 ๙. ป.กรมฯ ที ่๒๓/๒๕๔๙ แนวทางการก าหนดราคา 
      ศลุกากร 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๙, ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๐,  
       ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๑ และ ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๒) 

 ๘. ป.กรมฯ ที ่๘๖/๒๕๔๗ คา่ดอกเบีย้ 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๒๙) 

 ๗. ป.กรมฯ ที ่๖๒/๒๕๔๖ การก าหนดราคาศลุกากร 
      โดยใชร้าคาค านวณ 
     (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๗) 



ประกาศ/ประมวลฯ 

 ๑๐. ป.กรมฯ ที ่๙/๒๕๕๔ อตัราคา่ระวางบรรทกุทาง 
        อากาศยาน เฉลีย่ตาม ZONE 

 ๑๑. ป.กรมฯ ที ่๓๙/๒๕๕๔ การก าหนดมลูคา่ของ 
        รายการคา่ประกนัภยั คา่ขนสง่ของ คา่ขนของลง  
        คา่ขนของขึน้ และคา่จดัการอืน่ๆ 
        (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๕ และ ๒ ๐๑ ๐๔ ๑๙) 

๑๒. ป.กรมฯ ที ่๗๐/๒๕๕๕ หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
      ราคาศลุกากรตามวธิที ี ่๑ ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ 
      (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓) 



ประกาศ/ประมวลฯ 

๑๓. ป.กรมฯ ที ่๗๑/๒๕๕๕ หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
       ราคาศลุกากรตามวธิที ี ่๔ ราคาหกัทอน 
       (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๖) 

 ๑๔. ป.กรมฯ ที ่๓๘/๒๕๕๘ การใหบ้รกิารวนิจิฉยั 
         ราคาศลุกากรลว่งหนา้ 
       (ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๓๐) 



ประกาศอืน่ทีเ่ผยแพรใ่นเว็บไซต ์
หวัขอ้ ราคาศลุกากร 

๖. ป.กรมฯ ที ่๑๑๔/๒๕๕๕ แกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ 
     ปฏบิตัเิกีย่วกบัการอทุธรณก์ารประเมนิอากร 

๒. ป.กรมฯ ที ่๕๘/๒๕๔๙ การก าหนดราคาศลุกากรที ่
     เกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

๔. ป.กรมฯ ที ่๗๓/๒๕๕๕ ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบั 
       การอทุธรณก์ารประเมนิอากร 

๓. ป.กรมฯ ที ่๗๒/๒๕๕๕ การคนืเงนิประกนัคา่ภาษอีากร 

๕. ป.กรมฯ ที ่๘๕/๒๕๕๕ การด าเนนิการทางบรหิารของ 
     ศลุกากร กรณีทบทวนจ านวนเงนิประกนั 

๑. ป.กรมฯ ที ่๑/๒๕๔๙  ..... และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการค านวณ 
      คา่ภาษอีากรตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ฯ 



หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาศลุกากร  

กฎกระทรวง ฉบบัที ่ 

๑๓๒, ๑๔๕ และ ๑๔๖ 



หมวด ๒  
ราคาซือ้ขาย
ของทีน่ าเขา้ 

ขอ้ ๘ 
ราคาซือ้ขายของน าเขา้ 

ทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาศลุกากร 

ขอ้ ๙ 
คา่ใชจ้า่ยหรอืรายได ้

ทีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

ขอ้ ๑๐ 
คา่ใชจ้า่ยทีผู่ซ้ ือ้รบัภาระ 
ทีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

ขอ้ ๑๑ 
คา่วสัด ุอปุกรณ์ บรกิารทีผู่ซ้ ือ้เป็น
ผูจ้ดัหา ทีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

ขอ้ ๑๒ 
คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งหกัออกจากขอ้ ๘ 

ป.กรม ๗๐/๒๕๕๕ 



ขอ้ ๘   

ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ทีใ่ชใ้นการ
ก าหนดราคาศลุกากรจะตอ้งเป็นราคา 
ทีไ่ดช้ าระจรงิหรอืทีจ่ะตอ้งช าระส าหรบั
ของทีน่ าเขา้น ัน้เมือ่ไดม้กีารขายเพือ่
สง่ออกมายงัราชอาณาจกัร 



 (๓)  คา่ประกนัภยั คา่ขนสง่ คา่ขนของลง คา่ขนของขึน้ 
        และคา่จดัการตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัการขนสง่ของ 
        ทีน่ าเขา้มายงัทา่หรอืทีท่ ีน่ าของเขา้ 

ขอ้ ๙   

คา่ใชจ้า่ยหรอืรายไดท้ีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

(๑)  คา่สทิธแิละคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตทีเ่กีย่วขอ้ง 

       กบัของทีน่ าเขา้ อนัเป็นเงือ่นไขในการขายของน ัน้  

 (๒) รายไดซ้ึง่ผูข้ายไดร้บัจากการทีผู่ซ้ ือ้น าของ 
        ทีน่ าเขา้ไปใชห้รอืขายตอ่ 

ป.กรม ๖๐/๒๕๔๖ 

ป.กรม ๙/๒๕๕๔ 

ป.กรม ๓๙/๒๕๕๔ 



(๓)  คา่วสัดแุละคา่แรงงานในการบรรจหุบีหอ่ของทีน่ าเขา้  

ขอ้ ๑๐ 
คา่ใชจ้า่ยทีผู่ซ้ ือ้รบัภาระทีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

(๑)  คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บ าเหน็จตวัแทนและนายหนา้  
แตไ่มร่วมคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บ าเหน็จตวัแทน 

      เนือ่งจากการซือ้ 

(๒) คา่ภาชนะบรรจทุีถ่อืเป็นสว่นหนึง่ของของทีน่ าเขา้ตามความมุง่หมาย
ในการจดัเก็บอากร 

ป.กรม ๕๕/๒๕๔๖ 



ขอ้ ๑๑ 
คา่วสัด ุอปุกรณ ์บรกิารทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูจ้ดัหา  

ทีต่อ้งน ามารวมกบัขอ้ ๘ 

(๑)  วสัด ุสว่นประกอบ ชิน้สว่นหรอืส ิง่อืน่ 
       ทีค่ลา้ยคลงึกนั ทีร่วมอยูใ่นของทีน่ าเขา้ 

(๒) เครือ่งมอื แมพ่มิพ ์แบบพมิพ ์หรอืส ิง่อืน่ 
       ทีค่ลา้ยคลงึกนั ทีใ่ชใ้นการผลติของทีน่ าเขา้ 

(๓)  วสัดทุ ีใ่ชส้ ิน้เปลอืงไปในการผลติของทีน่ าเขา้ 

(๔) การใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม พฒันาการ  
งานศลิป์ การออกแบบ แบบแปลน และภาพรา่งที่
กระท าขึน้นอกราชอาณาจกัรและเป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัการผลติของทีน่ าเขา้ 

ป.กรม ๓๙/๒๕๔๓ 



ขอ้ ๑๒ 
คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งหกัออกจากขอ้ ๘ 

(๑) คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง ตดิต ัง้ ประกอบ บ ารงุรกัษา  
       หรอืการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นวชิาการทีก่ระท าขึน้ 
       ภายหลงัจากการน าเขา้ของน ัน้ 

(๒)  คา่ขนสง่ภายหลงัจากการน าเขา้ส าเร็จแลว้ 

(๓)  คา่อากรและภาษเีนือ่งจากการน าเขา้ 



ขอ้ ๑๓ 

คา่ใชจ้า่ย/รายไดท้ีน่ ามาปรบัราคา 
ตามขอ้ ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จะตอ้ง
อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ

และค านวณเป็นมลูคา่ได ้



ขอ้ ๑๔  ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ทีใ่ชใ้นการ 
             ก าหนดราคาศลุกากร เง ือ่นไข ๔ ขอ้ 

(๑)  ผูซ้ือ้จะตอ้งไมถ่กูจ ากดัในการจ าหนา่ยหรอืการใชข้องน ัน้  
         เวน้แตจ่ะเป็นขอ้จ ากดัที ่
            (ก)  ก าหนดขึน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
            (ข)  เป็นการหา้มของทีน่ าเขา้น ัน้ไปขายตอ่ในพืน้ทีบ่างแหง่ 
            (ค)  ไมม่ผีลกระทบอยา่งมากตอ่ราคาของของทีน่ าเขา้ 

(๒) การขายหรอืราคาขายตอ้งไมข่ ึน้อยูก่บัเง ือ่นไขหรอืสิง่ตอบแทน 
       บางประการทีม่อิาจก าหนดเป็นมลูคา่ได ้

(๓)ผูข้ายตอ้งไมไ่ดร้บัรายไดจ้ากการทีผู่ซ้ ือ้น าของทีน่ าเขา้ไปใชห้รอื 
      ขายตอ่ในภายหลงั เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีอ่าจน ามาปรบัราคาได ้

(๔)ผูซ้ือ้ตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธก์บัผูข้าย เวน้แตค่วามสมัพนัธด์งักลา่ว 
      จะไมม่ผีลตอ่ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ 



ขอ้ ๔  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลทีอ่าจมผีลตอ่ 
          การก าหนดราคาศลุกากร 

บคุคลหนึง่ 

(๑) เป็นผูบ้รหิารในกจิการของอกีบคุคลหนึง่ 
(๒) เป็นหุน้สว่นเพือ่กระท ากจิการรว่มกบัอกีบคุคลหนึง่ 
(๓) เป็นนายจา้งหรอืลกูจา้งของอกีบคุคลหนึง่ 
(๔) มสีทิธอิอกเสยีงในกจิการของอกีบคุคลหนึง่ต ัง้แตร่อ้ยละหา้ 
(๕) ควบคมุอกีบคุคลหนึง่ 
(๖) เป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนักบัอกีบคุคลหนึง่ 

บคุคลท ัง้สอง 

(๗) ถกูควบคมุโดยบคุคลทีส่าม 
(๘) รว่มกนัควบคมุบคุคลทีส่าม 

ป.กรม ๕๙/๒๕๔๖ 



ขอ้ ๓/๒  พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั โดยไมไ่ด ้    
               รบัอนญุาตจากบคุคลหรอืสว่นราชการซึง่เป็นผูจ้ดัหาขอ้มลู 
               แหลง่น ัน้กอ่นไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีต่อ้งเปิดเผยตาม 
               ค าส ัง่ของศาล 

ขอ้ ๓/๑  ในกรณีทีไ่มอ่าจก าหนดราคาศลุกากรโดยใชร้าคาซือ้ขาย                
               ของทีน่ าเขา้ ผูน้ าของเขา้มสีทิธริอ้งขอใหม้กีระบวนการ 
               ปรกึษาหารอืระหวา่งพนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละผูน้ าของเขา้ 

กระบวนการปรกึษาหารอื 

ขอ้ ๓/๓  เมือ่ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัค าอธบิายเกีย่วกบัการ 
              ก าหนดราคาศลุกากร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีแ่จง้เป็น 
              ลายลกัษณ์อกัษรแกผู่น้ าของเขา้ถงึเหตผุลทีป่ฏเิสธราคา 
              ส าแดง และวธิกีารก าหนดราคาศลุกากร 



ขอ้ ๕ ผูน้ าเขา้มหีนา้ทีพ่สิจูนข์อ้เท็จจรงิหรอื 
         ความถกูตอ้งของขอ้ความหรอืเอกสารที ่
         ไดส้ าแดงตอ่พนกังานเจา้หนา้ที ่และหาก 
         พนกังานเจา้หนา้ทีม่เีหตอุนัควรสงสยัใน 
         ขอ้เท็จจรงิหรอืความถกูตอ้งของขอ้ความ 
         หรอืเอกสาร ใหผู้น้ าเขา้หรอืบคุคล 
         ทีเ่ก ีย่วขอ้งมหีนา้ทีจ่ดัหาค าอธบิาย 
         เพิม่เตมิ เพือ่พสิจูนข์อ้เท็จจรงิหรอื          
         ความถกูตอ้ง 

ภาระพสิจูน ์



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาราคาศลุกากรตามวธิที ี ่๑  
ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ ตามประกาศกรมฯ ที ่๗๐/๒๕๕๕ 

กรณีที ่๑ 

ราคาทีส่ าแดงเป็น 
ราคาทีไ่ดช้ าระจรงิหรอืราคา

ทีจ่ะตอ้งช าระ 

กรณีที ่๒ 

ผูซ้ือ้และผูข้าย 
มคีวามสมัพนัธก์นั 

กรณีที ่๓ 

เจา้หนา้ทีม่เีหตอุนัควรสงสยั
ในขอ้เท็จจรงิหรอืความ
ถกูตอ้งของราคาทีส่ าแดง 

กรณีที ่๔ 

หากไมอ่าจก าหนดราคา
ศลุกากรโดยวธิที ี ่๑ 



กรณีที ่๑  
การพจิารณา “ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้” เป็นราคาศลุกากร 

๒. เป็นราคาทีม่กีารขาย
ของทีก่ าลงัประเมนิราคา
กอ่นการน าเขา้ 

ตวัอยา่งทีไ่มถ่อืวา่มกีาร
ขาย 
  - ของขวญั  
  - ของตวัอยา่ง  
  - ของฝากขาย  
  - ของใหเ้ชา่  
  - ของใหย้มื  
  - ของทีน่ าเขา้โดย 
     คนกลางทีไ่มใ่ชผู่ซ้ ือ้  
  - ของทีร่บัจา้งท าลาย 

๓. เป็นราคาขายเพือ่การสง่ออกมายงั 
     ประเทศไทย 

๔. มกีารปรบัราคาแลว้ 
   - คา่ใชจ้า่ยหรอืรายไดท้ีต่อ้งน ามา 
      รวมตามกฎกระทรวงฯ  
      ขอ้ ๙, ๑๐, ๑๑ 
   - คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งหกัออกตาม 
      กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๑๒    

๕. เป็นไปตามเงือ่นไข ๔ ขอ้ 
     ตามกฎกระทรวงขอ้ ๑๔ 

๑. ราคาทีส่ าแดงในใบขนฯ เป็นราคาที่
ไดม้กีารช าระจรงิหรอืราคาทีจ่ะตอ้ง
ช าระ ส าหรบัของทีน่ าเขา้ 



กรณีที ่๒ 
การพจิารณาราคาศลุกากร กรณีผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามสมัพนัธก์นั 

๒. ผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามสมัพนัธก์นั ยงัไมเ่ป็นมลูเหตใุหป้ฏเิสธราคาซือ้ขาย 

๓.  เจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัวา่ความสมัพนัธอ์าจมผีลตอ่ราคาซือ้ขาย ใหผู้น้ าเขา้ 
     ย ืน่ขอ้มลู รายละเอยีดหลกัฐานวธิปีฏบิตัทิางการคา้ ภายใน ๑๕ วนั หรอื 
     สภาพแวดลอ้มการขาย หรอืเปรยีบเทยีบกบัราคาทดสอบ เพือ่พสิจูนว์า่ 
     ความสมัพนัธไ์มม่ผีลตอ่ราคา 

๑. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย เชน่ การถอืหุน้  
     การเป็นหุน้สว่น ฯลฯ 

๔. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บัแลว้พบวา่ความสมัพนัธอ์าจมผีลตอ่ราคา   
     ใหท้ าหนงัสอืแจง้และใหผู้น้ าเขา้ชีแ้จงภายใน ๑๕ วนั เมือ่ไดร้บัค าชีแ้จงแลว้ 
     เจา้หนา้ทีพ่จิารณาก าหนดราคาศลุกากรภายใน ๗ วนัท าการ 

๕. ผูน้ าเขา้สามารถยืน่ค ารอ้งขอค าอธบิายวธิกีารก าหนดราคาศลุกากรไดภ้ายใน  
     ๓๐ วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้ ใหเ้จา้หนา้ทีม่หีนงัสอืตอบภายใน ๑๐ วนัท าการ 



กรณีผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามสมัพนัธก์นั 

๑. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ
ความสมัพนัธ ์

๒. กรณีสงสยัใหช้ีแ้จง
ขอ้มลูภายใน ๑๕ วนั 

๓. ตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มการขาย 

- เปรยีบเทยีบ 
      ราคาทดสอบ 

๔. พบความสมัพนัธม์ผีล 
  ตอ่ราคา ใหช้ีแ้จงขอ้มลู

ภายใน ๑๕ วนั 

๕. ก าหนดราคาศลุกากร 
  ภายใน ๗ วนัท าการ 

๖. ผูน้ าเขา้ขอค าอธบิาย 
    วธิกีารภายใน ๓๐ วนั 

๗. เจา้หนา้ทีต่อบภายใน 
๑๐ วนัท าการ 



 (๓) ราคาค านวณของทีเ่หมอืนกนัหรอืของทีค่ลา้ยกนัตามที ่
        ก าหนดโดยวธิคี านวณ 

วธิเีปรยีบเทยีบราคาซือ้ขายกบัราคาทดสอบ  
กรณีผูซ้ ือ้และผูข้ายมคีวามสมัพนัธก์นั 

(๑)  ราคาซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนัหรอืของทีค่ลา้ยกนัทีข่าย
ใหก้บัผูซ้ือ้ทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นัเพือ่สง่ออกมาประเทศไทย 

 (๒) ราคาหกัทอนของทีเ่หมอืนกนัหรอืของทีค่ลา้ยกนัตามที ่
        ก าหนดโดยวธิหีกัทอน 



กรณีที ่๓ 
เจา้หนา้ทีม่เีหตอุนัควรสงสยัในขอ้เท็จจรงิ 
หรอืความถกูตอ้งของราคาทีส่ าแดง 

๒. ถา้ค าอธบิายแสดงใหเ้ห็นวา่ราคาเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์จะก าหนด    
     ราคาศลุกากรโดยวธิที ี ่๑ ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ 

๓. ถา้ค าอธบิายยงัมมีลูเหตอุนัควรสงสยัในความจรงิหรอืความถกูตอ้ง  
     ใหเ้จา้หนา้ทีแ่จง้มลูเหตฯุ และใหโ้อกาสผูน้ าเขา้ชีแ้จงภายใน ๑๕ วนั 

๑. แจง้ผูน้ าเขา้จดัหาค าอธบิาย เอกสาร หลกัฐานเพิม่เตมิ ภายใน ๑๕ วนั 

๔. ถา้ค าชีแ้จงตาม ๓. เพยีงพอและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์จะก าหนด      
     ราคาศลุกากรโดยวธิที ี ่๑ ราคาซือ้ขายของทีน่ าเขา้ 

๕. ถา้ผูน้ าเขา้ไมย่ ืน่ค าชีแ้จงตาม ๓. หรอืค าชีแ้จงไมเ่พยีงพอ จะพจิารณา 
     ก าหนดราคาตามขอ้เท็จจรงิทีม่อียู ่

๖. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาและเหตผุลในการก าหนดราคา 
    ใหผู้น้ าเขา้ทราบภายใน ๗ วนัท าการ 



กรณีเจา้หนา้ทีม่เีหตอุนัควรสงสยั 

๑. เจา้หนา้ทีแ่จง้ให ้
ผูน้ าเขา้ชีแ้จง 
ภายใน ๑๕ วนั 

๒. ค าชีแ้จงแสดงวา่ราคา
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ก าหนดราคาวธิที ี ่๑ 

๓. ยงัมเีหตอุนัควรสงสยั 
ใหผู้น้ าเขา้ชีแ้จง 
ภายใน ๑๕ วนั 

๔. ค าชีแ้จงเพยีงพอ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ก าหนดราคาวธิที ี ่๑ 

๕. ไมช่ีแ้จง หรอืชีแ้จง
ไมเ่พยีงพอ ก าหนดราคา
ตามขอ้เท็จจรงิทีม่อียู ่

๖. แจง้ผลการพจิารณา
พรอ้มเหตผุล 

ภายใน ๗ วนัท าการ 



เหตอุนัควรสงสยัในขอ้เท็จจรงิ 
หรอืความถกูตอ้งของราคาทีส่ าแดง 

(ประมวลฯ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๙) 

๒. ราคาทีส่ าแดงน ัน้ไมส่อดคลอ้งกบัแหลง่ขอ้มลูราคาอืน่ใด เชน่  
     - ฐานขอ้มลูราคาศลุกากรในระบบคอมพวิเตอรข์องกรม 
        ศลุกากร 
     - บญัชรีายละเอยีดราคาสนิคา้ (Price  List) ของของน ัน้  
     - ของทีเ่หมอืนกนั หรอืของทีค่ลา้ยกนั  
     - ราคาทีว่เิคราะหโ์ดยหนว่ยงานหรอืสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้
     - ขอ้มลูราคาใน website เป็นตน้ 

๑. ราคาทีส่ าแดงต า่กวา่ตน้ทนุของวตัถดุบิการจดัท า 
     รวมก าไรและคา่ใชจ้า่ย 



กรณีที ่๔ 

หากไมอ่าจก าหนดราคาศลุกากรโดยวธิที ี ่๑ 

ใหม้กีารปรกึษาหารอื 
ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัผูน้ าเขา้ 
เพือ่ก าหนดราคาศลุกากร 

ตามวธิที ี ่๒ ราคาซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนั 



หมวด ๓  

ราคาซือ้ขาย
ของทีเ่หมอืนกนั 

ขอ้ ๑๘ 

ลกัษณะเหมอืนกนัทกุดา้นทางกายภาพ  
คณุภาพ  ชือ่เสยีง แหลง่ผลติ 

ขอ้ ๑๙ 

(๑) ไดข้ายเพือ่สง่ออกมายงั 
       ราชอาณาจกัรและไดส้ง่ออกในเวลา 
       เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 
(๒) เคยรบัเป็นราคาศลุกากรมาแลว้ 
(๓) ระดบัการคา้และปรมิาณเดยีวกนักบั 
       ของทีน่ าเขา้ 
(๔) ไมร่วมหรอืประกอบดว้ยมลูคา่การ 
       ใหบ้รกิารทีไ่ดก้ระท าขึน้ใน 
       ราชอาณาจกัร 

ขอ้ ๒๐ 

ถา้ราคาซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนัมมีากกวา่หนึง่ราคา ใหใ้ชร้าคา
ซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนัทีม่รีาคาต า่สดุ  

ป.กรม ๔๐/๒๕๔๓ 



หมวด ๔  

ราคาซือ้ขาย
ของทีค่ลา้ยกนั 

ขอ้ ๒๒ 

ลกัษณะ วสัด ุสว่นประกอบเหมอืนกนั 
ผลติประเทศเดยีวกนั  

ท าหนา้ทีอ่ยา่งเดยีวกนั ทดแทนกนัได ้ 
คณุภาพ ชือ่เสยีง เครือ่งหมายการคา้ 

ขอ้ ๒๓ 

น าหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน
การซือ้ขายของทีเ่หมอืนกนัมาใชเ้พือ่
ก าหนดราคาศลุกากร ตามหมวดนี ้

  



หมวด ๕  

ราคาหกัทอน 
ขอ้ ๒๕ 

ราคาซือ้ขายตอ่หนว่ยของทีน่ าเขา้/                   
ของทีเ่หมอืนกนั/ของทีค่ลา้ยกนั สภาพ
เดยีวกบัทีน่ าเขา้  ในปรมิาณรวมทีม่ากทีส่ดุ 
ในเวลาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัการน าเขา้ 
โดยหกัคา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปนีอ้อก 
   (๑)  คา่ธรรมเนยีม/คา่บ าเหน็จตวัแทน  
           หรอืก าไรและคา่ใชจ้า่ยท ัว่ไป 
           ตามปกตทิีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัการขาย 
           ของน ัน้ 
   (๒)  คา่ประกนัภยั คา่ขนสง่ ทีเ่กดิขึน้ใน 
           ราชอาณาจกัร 
   (๓)  คา่อากรและภาษทีีต่อ้งช าระเนือ่งจาก 
           การน าเขา้หรอืการขายของน ัน้ 

ขอ้ ๒๖ 

ผูซ้ือ้ตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธก์บั
ผูข้าย และไมเ่ป็นผูจ้ดัหาวสัด ุ
อปุกรณ์ ใหแ้กผู่ข้ายเพือ่
สง่ออกมายงัราชอาณาจกัร 

ขอ้ ๒๗ 

กรณีไมม่รีาคาตามขอ้ ๒๕ ใหใ้ชร้าคาซือ้ขายตอ่หนว่ยของ
ของทีน่ าเขา้ทีไ่ดน้ าไปผา่นกรรมวธิเีพิม่เตมิ โดยใหห้กัทอน
มลูคา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากการน าไปผา่นกรรมวธิเีพิม่เตมิ 

ป.กรม ๗๑/๒๕๕๕ 



หมวด ๖ 

ราคาค านวณ 
ขอ้ ๒๘ 

กรณีทีผู่น้ าของเขา้รอ้งขอและ
พนกังานเจา้หนา้ทีเ่ห็นชอบ ใหก้ าหนด
ราคาศลุกากรโดยใชร้าคาค านวณ
กอ่นราคาหกัทอนได ้

ขอ้ ๒๙ 

ราคาค านวณจะตอ้งประกอบดว้ยผลรวมของ 
    (๑)  ตน้ทนุหรอืมลูคา่ของวสัดทุีใ่ชใ้นการผลติของทีน่ าเขา้ 
    (๒)  ก าไรและคา่ใชจ้า่ยท ัว่ไปทีเ่กดิขึน้จากการขายเพือ่สง่ออก 
    (๓)  คา่ภาชนะบรรจ ุ
    (๔)  คา่วสัดแุละคา่แรงงานในการบรรจหุบีหอ่ของทีน่ าเขา้ 
    (๕)  มลูคา่ของวสัดแุละอปุกรณท์ีผู่ซ้ ือ้เป็นผูจ้ดัหา 
    (๖)  คา่ประกนัภยั คา่ขนสง่ของทีน่ าเขา้มายงัทา่หรอืทีท่ ีน่ าของเขา้  
    (๗) มลูคา่ของการใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม พฒันาการ งานศลิป์ ฯ  
           ทีไ่ดก้ระท าขึน้ในราชอาณาจกัรโดยคดิมลูคา่ของการใหบ้รกิาร 
           จากผูผ้ลติ 

ป.กรม ๖๒/๒๕๔๖ 



หมวด ๗ 

ราคายอ้นกลบั 

ขอ้ ๓๑ 

ใหน้ าหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข
ในการใชแ้ละการก าหนดราคาตาม
หมวด ๒ ถงึหมวด ๖ มาใชต้ามล าดบั 
โดยผอ่นปรนหรอืผอ่นผนัหลกัเกณฑ ์
วธิกีารและเงือ่นไขในการใชแ้ละการ
ก าหนดราคาดงักลา่วอยา่ง
สมเหตสุมผล 

ไมก่ าหนดราคาศลุกากรโดยใชร้ายการ ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑)  ราคาขายของของทีผ่ลติและขายในราชอาณาจกัร 
   (๒)  ระบบราคาทีก่ าหนดใหร้บัราคาสงูกวา่จากสองราคาทีใ่หเ้ลอืก 
   (๓)  ราคาของของทีข่ายในตลาดภายในประเทศทีส่ง่ออก 
   (๔)  ตน้ทนุในการผลตินอกจากรายการทีใ่ชใ้นการค านวณราคา 
           ค านวณส าหรบัของทีเ่หมอืนกนัหรอืของทีค่ลา้ยกนั 
   (๕)  ราคาขายของของทีน่ าเขา้ทีไ่ดข้ายเพือ่สง่ออกไปยงัประเทศอืน่ 
   (๖)  ราคาศลุกากรข ัน้ต า่ หรอื 
   (๗) ราคาทีก่ าหนดขึน้ตามอ าเภอใจหรอืทีไ่มเ่ป็นจรงิ 

ป.กรม ๓๖/๒๕๔๓ 



ประกาศกรมศลุกากร ที ่๓๘/๒๕๕๘  
การใหบ้รกิารวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 

การวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ คอือะไร 

      การวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้เป็นการ
ใหบ้รกิารแกผู่ท้ ีต่อ้งการทราบหลกัเกณฑ ์   
การก าหนดราคาศลุกากรของสนิคา้กอ่นทีจ่ะมี
การน าเขา้มาในราชอาณาจกัร  ตามทีไ่ดร้อ้งขอ 



ประโยชนท์ีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บั 

 - ผูป้ระกอบการสามารถตดัสนิใจเชงิธุรกจิ  
   โดยสามารถคาดการณ์ถงึจ านวนภาษทีี ่
    ตอ้งช าระไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
 - ลดคา่ใชจ้า่ยและเวลาในการรอ้งเรยีนและ 
    อทุธรณ ์
 - ท าใหก้ารตรวจปลอ่ยในระบบ e-Customs  
    เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 

ประกาศกรมศลุกากร ที ่๓๘/๒๕๕๘  
การใหบ้รกิารวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 



ผลการวนิจิฉยัราคาศลุกากร 

 - ใชอ้า้งองิในการส าแดงธรุกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ 
    ก าหนดราคาศลุกากรของสนิคา้ทีน่ าเขา้มาใน 
    ราชอาณาจกัร 
 - เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรถอืปฏบิตัติามหนงัสอืแจง้ผลการ 
    วนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 
 - ใชบ้งัคบัภายใน 2 ปี นบัแตว่นัทีอ่อกหนงัสอื 
 - ใชเ้ฉพาะรายผูย้ ืน่ค ารอ้ง ส าหรบัของทีม่ธีรุกรรม 
    การคา้ของสนิคา้ทีเ่หมอืนกนัทกุประการกบัของทีไ่ด ้
    มกีารยืน่ค ารอ้งขอใหม้กีารวนิจิฉยัราคาศลุกากร 
    ลว่งหนา้ไวเ้ทา่น ัน้ 

ประกาศกรมศลุกากร ที ่๓๘/๒๕๕๘  
การใหบ้รกิารวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 



คา่ธรรมเนยีมในการวนิจิฉยัราคา
ศลุกากรลว่งหนา้ 

๒,๐๐๐ บาท/ธุรกรรม 

ประกาศกรมศลุกากร ที ่๓๘/๒๕๕๘  
การใหบ้รกิารวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 



หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
ยืน่ค ารอ้งขอรบับรกิารไดท้ี ่ส านกัมาตรฐานพธิกีารและ
ราคาศลุกากร ช ัน้ ๑๒  อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศลุกากร 
(คลองเตย กรงุเทพฯ) 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี ่ 

 หมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่ 
สว่นมาตรฐานราคาศลุกากร ๑ : ๐๒๖๖๗๖๕๐๒ 
สว่นมาตรฐานราคาศลุกากร ๒ ๐๒๖๖๗๗๘๖๘ 
สว่นมาตรฐานราคาศลุกากร ๓ : ๐๒๖๖๗๗๑๘๖ 

ประกาศกรมศลุกากร ที ่๓๘/๒๕๕๘  
การใหบ้รกิารวนิจิฉยัราคาศลุกากรลว่งหนา้ 



www.customs.go.th 
 

หวัขอ้ ราคาศลุกากร 

สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

http://www.customs.go.th/


สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 



สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 





ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๑ ๐๒๐๖.๔๑.๐๐ 
๐๒๐๖.๔๙.๐๐ 

เคร่ืองในสุกร เยอรมนั 

๒ ๐๗๐๑.๙๐.๐๐ มันฝร่ังสด จีน 

๓ ๐๗๐๓.๑๐.๑๙ หอมหัวใหญ่ เมยีนมา จีน  
เนเธอแลนด์ 

๔ ๐๗๐๓.๒๐.๙๐ กระเทยีมหัวตดัจุก จีน 

๕ ๐๘๐๑.๑๙.๐๐ มะพร้าวผลปอกเปลือก อนิเดยี 

๖ ๐๘๐๖.๒๐.๐๐ องุ่นแห้ง สหรัฐอเมริกา 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๗ ๐๙๐๔.๒๑.๐๐ 
๐๙๐๔.๒๑.๙๐ 

พริกแห้ง จีน 

๘ ๒๒๐๔.๒๑.๑๑ ไวน์ เยอรมัน 

๙ ๖๑๐๔.๔๓.๐๐ เส้ือกระโปรงชุดของสตรี จีน 

๑๐ ๖๑๐๗.๑๑.๐๐ กางเกงช้ันในบุรุษท าด้วยฝ้าย จีน 

๑๑ ๖๑๐๘.๒๑.๐๐ กางเกงช้ันในสตรีท าด้วยฝ้าย จีน 

๑๒ ๖๑๐๙.๑๐.๑๐ เส้ือทีเช้ิตเดก็ชายท าด้วยฝ้าย จีน 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๑๓ ๖๑๐๙.๙๐.๓๐ เส้ือทเีช้ิตสตรีท าด้วยวตัถุทออ่ืนๆ จีน 

๑๔ ๖๑๐๙.๙๐.๓๐ เส้ือช้ันในชนิดบังทรง (Singlets) จีน 

๑๕ ๖๑๑๒.๓๑.๐๐ ชุดว่ายน า้ของบุรุษหรือเดก็ชาย 
ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 

จีน 

๑๖ ๖๑๑๒.๔๑.๐๐ ชุดว่ายน า้ของสตรีหรือเดก็หญิง 
ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 

จีน 

๑๗ ๖๒๐๔.๔๓.๐๐ เส้ือกระโปรงชุดของสตรี จีน 

๑๘ ๖๒๐๔.๕๓.๐๐ กระโปรงของสตรีท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ จีน 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๑๙ ๖๒๐๔.๖๓.๐๐ กางเกงขายาวสตรีท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ จีน 

๒๐ ๖๒๐๔.๖๓.๐๐ กางเกงขาส้ันของสตรีหรือเดก็หญิง 
ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 

จีน 

๒๑ ๖๔๐๒.๒๐.๐๐ รองเท้าสตรี จีน 

๒๒ ๖๕๐๕.๐๐.๙๐ หมวก จีน 

๒๓ ๖๖๐๑.๙๑.๐๐ ร่มที่มด้ีามปรับความยาวได้ จีน 

๒๔ ๖๖๐๑.๙๙.๐๐ ร่มที่มด้ีามปรับความยาวไม่ได้ จีน 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๒๕ ๖๗๐๒.๙๐.๒๐ ดอกไม้เทยีมท าด้วยผ้า จีน 

๒๖ ๖๙๑๒.๐๐.๐๐ เคร่ืองครัวหรือเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
ทีเ่ป็นเซรามิก 

จีน 

๒๗ ๗๑๑๗.๑๙.๒๐ เคร่ืองประดบัเทยีมท าด้วยโลหะสามัญ จีน 

๒๘ ๘๒๑๕.๙๙.๐๐ เคร่ืองครัวหรือเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
ประเภท ตะหลวิ ช้อน ส้อม 

จีน 

๒๙ ๘๕๒๕.๘๐.๑๐ กล้องติดรถยนต์ จีน 

๓๐ ๘๕๔๓.๗๐.๙๐ หลอดไฟแอลอดี ี จีน 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



ล าดบั พกิดัฯ ชนิดสินค้า ก าเนิด 

๓๑ ๘๗๑๑ BIG BIKE -  KTM (๒๐๑๕) ออสเตรีย 

๓๒ ๘๗๑๑ BIG BIKE -  BMW (๒๐๑๕) เยอรมนั 

๓๓ ๘๗๑๑ BIG BIKE -  DUCATI (๒๐๑๕) อติาล ี

๓๔ ๘๗๑๑ BIG BIKE -  MV AUGUSTA (๒๐๑๕) องักฤษ 

๓๕ ๘๗๑๑ BIG BIKE -  TRIUMPH (๒๐๑๕) องักฤษ 

๓๖ ๘๗๑๑ BIG BIKE - HARLEY DAVIDSON (๒๐๑๕) สหรัฐอเมริกา 

สนิคา้ ๓๖ รายการ ทีก่รมฯ เห็นชอบ 
 ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูราคาสนิคา้น าเขา้ 

เพือ่การบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบตดิตาม 



THANK   YOU 


