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แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (๒) 
แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 

 
 

เขียนที ่…………………………………………………………...  
วันท่ี ........… เดือน ...............…………… พ.ศ. …….…  

เรื่อง ขอใหกําหนดราคาศลุกากรลวงหนา 
เรียน ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 
 
1. ช่ือผูยื่นคํารอง ..........................................................................  
บริษัท/หาง/ราน ............................................................................  
ที่อยู ................................................................................................  
.........................................................................................................
.........................................................................................................  
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของบริษัท/
หาง/ราน..........................................................................................  
โทรศัพท .............................................โทรสาร ...............................  
E-mail address .............................................................................  

2. ขอมูลของสินคา  
ช่ือ/ช่ือทางการคา/ยี่หอ/รุน 
…………………………………………………………................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................  
ประเทศกําเนิด ........................................................................  
ประเทศตนทางบรรทุก ...........................................................  
ทา / ที่นําเขา .........................................................................  
วันท่ีคาดวาจะนําเขา ..............................................................  

3. คําอธิบายธุรกรรมการคาของสนิคาท่ีสอบถาม (กรณีพื้นที่ไมเพยีงพอใหใชใบแนบตอทาย) 
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
4. เอกสารและรายละเอียดประกอบคํารอง 

4.1 เอกสารท่ีมีความจําเปนตอการกําหนดราคาศลุกากรลวงหนา 
 หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale Contract)  
 เอกสารการใหสิทธิของสินคาท่ีนําเขา (License 

Agreement) 
 

 เอกสารการแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย  
 บัญชีราคาสินคา (Invoice)  
 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)  บัญชีราคาสินคาลวงหนา (Proforma Invoice) 
 อื่นๆ .......................................................................  เลตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of credit) 

4.2 รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับราคาสินคา 
- มีขอจํากัดในการจําหนายหรือการใชสินคา  ใช  ไมใช 
- การขายหรือราคาขายข้ึนอยูกับเง่ือนไขหรือสิ่งตอบแทน  ใช  ไมใช 
- ผูซื้อและผูขายมีความสมัพันธกัน  ใช  ไมใช 
- ความสัมพันธของผูซื้อและผูขายมีผลตอราคาซื้อขาย  ใช  ไมใช 
- มีคาสิทธิและคาธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวของกับสินคาที่นําเขาและเปน

เงื่อนไขของการขาย 
 ใช  ไมใช 

- ผูขายไดรับรายไดจากการทีผู่ซื้อนําสินคาที่นําเขาไปขายตอ  ใช  ไมใช 
 

   

(สําหรับเจาหนาที่) 
เลขรับที่ ................./ วันที่ ........................ 



๕๕ 
 
 

- มีคาใชจายท่ีผูซื้อตองชําระ   
- คาธรรมเนยีมหรือคาบําเหน็จตัวแทนและนายหนา  ใช  ไมใช 
- คาภาชนะบรรจุ คาวัสดุ และคาแรงงานในการบรรจหุีบหอ  ใช  ไมใช 

- มีมูลคาของวัสดุ อุปกรณ หรือบริการที่ผูซื้อจัดหาใหผูขาย  ใช  ไมใช 
- มีคาใชจายในการขนสง และคาประกันภัย  ใช  ไมใช 
- มีคาใชจายท่ีตองหักในการกอสราง การติดตั้ง การประกอบ ภายหลังการ

นําเขา 
 ใช  ไมใช 

   
5. ประเด็นท่ีใหกําหนดราคาศลุกากรลวงหนา 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
6. ขาพเจาในฐานะผูยื่นคํารองไมอาจดําเนินการดวยตนเองได จึงมอบอํานาจให ................................................................................ 
ซึ่งมีความเกี่ยวของเปน...........................................................กับขาพเจา และการใดที่ ....................................................................... 
ไดกระทําลงไปในนามของขาพเจาใหถือวาเปนการกระทําโดยขาพเจาทุกประการ พรอมกันนี้ขาพเจาไดมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือแนบมาดวยแลว 
 
7. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลธุรกรรมตามคํารอง ท่ีขาพเจาขอใหวินิจฉัยฯ น้ี เปนความจริง และไมอยูในระหวางการอุทธรณราคา
ศุลกากร หรืออยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยูในกระบวนการพิจารณาในช้ันศาล และ/หรือ
ธุรกรรมที่สมมุติขึ้น หรือเปนธุรกรรมที่เกิดขึ้นอยางไมสมเหตุสมผล 
 
8. ลายมือช่ือของผูยื่นคํารอง (พรอมตราประทับ – ถามี) 

 
 

หมายเหต ุ
1. ผูยื่นคํารองยินยอมใหกรมศุลกากรนําขอมูลผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนามาจัดทําเปนกรณีศึกษาเพื่อ

เผยแพรตอสาธารณะ 
 2. คํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 1 ฉบับใชสําหรับการสอบถามตอ 1 ธุรกรรมการคาเทานั้นโดยธุรกรรม

การคาหนึ่ง ๆ อาจประกอบดวยหลายประเด็นก็ได เชน คาสิทธิและคานายหนาของธุรกรรมหนึ่งๆ ตองนํามารวม
เปนสวนหน่ึงของราคาศุลกากรหรือไม 

  หากมากกวา 1 ธุรกรรมการคา ใหแยกจํานวนคํารองตามจํานวนธุรกรรมการคาที่สอบถาม 
  3. ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาจะสิ้นผลในกรณีดังตอไปนี้ 
 3.1 มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากร อันมีผลใหการกําหนดราคาศุลกากร

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาเดิมสิ้นสุดลง นับแตวันที่กฎหมายน้ันมีผลบังคับใช 
 3.2 ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับหรือมีการแกไข เพราะเหตุวา

ไดรับขอมูลเพิ่มเติมหรือปรากฏขอมูลเพิ่มเติม หรือปรากฏขอมูลใหม เชน คําวินิจฉัยของคณะมนตรีความ
รวมมือทางศุลกากร เปนตน อันมีผลใหการกําหนดราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหผลการกําหนด
ราคาศุลกากรเดิมสิ้นสุดลง และใหใชผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาที่ออกใหมภายหลังแทน แตมิใหมี
ผลยอนหลังสําหรับสินคาท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาที่ไดมีการนําเขาและชําระภาษีอากรครบถวนแลว 

 
 
 
 

 

โปรดอานขอมูลคําอธิบายรายละเอียดดานหลัง 



๕๖ 
 

คําอธิบายรายละเอียด 
 

ชองที่ 1 ชื่อผูยื่นคํารอง หมายถึง ผูที่มีความประสงคจะทราบหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากรท่ีเกี่ยวของ
กับสินคากอนที่จะนําเขา มาในราชอาณาจักร ในกรณีที่เปนนิติบุคคลตองเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล เชน กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจ หากเปนผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยเรื่องตัวแทน 

ชองที ่2 ใหระบุขอมูลของสินคาตามเอกสารท่ียื่นในขอ 2 
ชองที ่3 การย่ืนคํารองตองอธิบายรายละเอียดของธุรกรรมของสินคาที่จําเปนตอการวินิจฉัยราคาลวงหนา 

โดยระบุรายละเอียดของธุรกรรม พรอมแนบเอกสารประกอบคํารองที่ไดรบัรองสําเนาถูกตองแลว 
ชองที ่4 โปรดระบุ เอกสารที่มีความจําเปนตอการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา เชน กรณีราคาสินคา 

หนังสือสัญญาซื้อขาย (Sale contract) เอกสารการใหสิทธิของของที่นําเขา (License Agreement) 
เอกสารการแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย ใบตราสงสินคา เปนตน 

ชองที ่5 ใหแจงประเด็นที่ตองการขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
ชองที ่6 ใหแจงรายละเอียดของผูรับมอบอํานาจท่ีกระทําการแทนใหครบถวนสมบูรณ (ในกรณีมอบอํานาจ) 
ชองที ่7 กรมศุลกากรจะไมพิจารณาการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาสําหรับธุรกรรมการคาของสินคา

ประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะเดียวกันกับของท่ีอยูในระหวางการอุทธรณราคาศุลกากร หรือ
อยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยูในกระบวนพิจารณาในชั้นศาล 
หรือธุรกรรมการคาที่สมมุติขึ้น หรือเปนธุรกรรมการคาที่เกิดขึ้นอยางไมสมเหตุสมผล เชน ราคา
สินคาขั้นต่ํากวาตนทุนการผลิต หากมีการตรวจพบในภายหลัง จะยกคํารอง ดังกลาว หรือยกเลิก   
ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ทั้งนี้ ใหการยกเลิกมีผลตั้งแตวันท่ีออกหนังสือแจงผล         
การกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 

ชองที ่8 ในกรณีของบริษัท ใหลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจของบริษัทในการยื่นคํารองพรอมตราประทับของ
บริษัท (ถามี) กลาวคือ ลายมือชื่อของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีมีอํานาจลงนาม หรือผูรับมอบ
อํานาจ (เหมือนขอ 1) พรอมพิมพชื่อตัวบรรจงกํากับ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (4) 

 
ที ่กค ................/ .............      กรมศุลกากร 
         ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
         กทม. 10110 

วันที่………………………………………………………………………………….  

เรื่อง แจงผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
เรียน  (ผูยื่นคํารอง)........................................................................................ 
อางถึง  แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  เลขรับที่......................./............................ 
 ตามหนังสือท่ีอางถึง (ผูยื่นคํารอง)......................................................................... ................. 
ไดยื่นแบบคํารองใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาตามอางถึง นั้น 
 สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร  ไดพิจารณาขอมูลรายละเอียดของ
ธุรกรรมการคาของสินคาดังกลาวแลว ขอแจงใหทราบวา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 อนึ่ง ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนานี้ใหใชกับธุรกรรมการคาของสินคานําเขาซึ่งมี
รายละเอียดตามที่ไดยื่นแบบคํารองไวเทานั้น โดยใหมีผลบังคับภายในกําหนดเวลา ๒ ป นับแตวันที่           
ออกหนังสือ หรือจนกวาจะมีการยกเลิก/สิ้นผล/เปลี่ยนแปลง 

 ในกรณีที่ผูยื่นคํารองไมเห็นดวยกับผลการกําหนดฯ ผูยื่นคํารองมีสิทธิรองขอใหทบทวน                
การกําหนดราคาศุลกากรไดตามแบบแนบทายประกาศ (แบบที่ 4) ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ที่สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (.................................................) 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ....................................................... 

(โปรดดหูมายเหตดุานหลังประกอบ)



๕๘ 
 

หมายเหตุ 

 การยกเลิก/การสิ้นผล/การเปลี่ยนแปลง ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
 ๑. ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา เปนอันยกเลิกนับแตวั นที่ออกหนังสือแจงผล                 
การกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา หากผูยื่นคํารองใหขอมูลธุรกรรมการคาของสินคาที่ไมถูกตองหรือ                 
ไมสมบูรณ 
 ๒. ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาจะสิ้นผลในกรณีตอไปน้ี 
 ๒.๑ มีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากร อันมีผลใหการ
กําหนดราคาศุลกากรเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ใหการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาเดิมสิ้นสุดลง นับแตวันท่ี
กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช 
 ๒.๒ ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับหรือ                 
มีการแกไข เพราะเหตุวาไดรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือปรากฏขอมูลเพ่ิมเติม หรือปรากฏขอมูลใหม เชน คําวินิจฉัย
ของคณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร เปนตน อันมีผลใหการกําหนดราคาศุลกากรเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ใหผลการกําหนดราคาศุลกากรสิ้นสุดลง และใหใชผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาท่ีออกใหมภายหลังแทน 
แตมิใหมีผลยอนหลังสําหรับสินคาท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาท่ีไดมีการนําเขาและชําระภาษีอากรครบถวนแลว 
 
 



๕๙ 
 

 แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (๔) 
 

 
ที ่กค ................/ .............     กรมศุลกากร 
        ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
        กทม. 10110 

วันที่…………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  แจงขอขัดของในการดําเนินการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
เรียน  (ผูยื่นคํารอง)........................................................................................  
อางถึง  แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  เลขรับที่......................./............................ 
 ตามท่ี (ผูยื่นคํารอง).............................................. ............................................... ...............    
ไดยื่นแบบคํารองขอใหพิจารณากําหนดราคาศุลกากรลวงหนาตามอางถึง นั้น 
 สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร ไดพิจารณาขอมูลรายละเอียดของ
ธุรกรรมการคาของสินคาดังกลาวแลว ขอเรียนวายังไมสามารถแจงผลการพิจารณาได  ดวยเหตุผลดังนี้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .....................................  
 ทั้งน้ี คาดวาจะสามารถแจงผลการพิจารณาไดภายในวันที่.......................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (.................................................) 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 

 

ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ....................................................... 
 
 



๖๐ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (๔) 

 

ที ่กค ................/ ............. กรมศุลกากร 
 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
 กทม. 10110 

 วันที่…………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  ขอใหยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
เรียน  (ผูยื่นคํารอง)........................................................................................  
อางถึง  แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  เลขรับที่......................./............................ 
 ตามหนังสือที่อางถึง (ผูยื่นคํารอง)..................................................................... ................ 
ไดยื่นแบบคํารองใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาตามอางถึง นั้น 
 สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร ไดพิจารณาแลวเห็นวาขอมูล
รายละเอียดไมเพียงพอแกการพิจารณา  จึงขอใหทานสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมรายละเอียด             
ตามเอกสารแนบใหกับ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... ................................... ..................... 
สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น ๑๒ อาคาร ๑๒๐ ป กรมศุลกากร ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่
ไดรับแจงหากถึงกําหนดแลวยังไมไดรับเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติม ถือวาทานไมประสงคจะขอใหกําหนดราคา
ศุลกากรลวงหนา และใหยกคํารองดังกลาว 
 หากมีขอขัดของในการจัดสงเอกสารในระยะเวลาท่ีกําหนด ขอใหมีหนังสือแจงเหตุผล                 
ความจําเปนและกําหนดระยะเวลาที่ขอขยาย มายังสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรดวย ทั้งนี้                  
หากกรมศุลกากรไมไดรับหนังสือขอขยายเวลาภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงขางตน ถือวา
ทานไมประสงคจะขอใหกรมศุลกากรกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(.................................................) 
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมศุลกากร 
 

ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ...................................................... 
 



๖๑ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (๔) 

 
ที ่กค ................/ ............. กรมศุลกากร 
 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
 กทม. 10110 

 วันที่…………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  ขอใหยื่นเอกสารเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) 
เรียน (ผูยื่นคํารอง)........................................................................................  
อางถึง  ๑. แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  เลขรับที่......................./............................ 
          ๒. หนังสือแจงที่ใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ที่ กค  .........................../.......................... 
 ตามหนังสือที่อางถึง (ผูยื่นคํารอง)................................................................... ........................ 
ไดยื่นแบบคํารองใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาสําหรับธุรกรรมการคาของสินคาตามอางถึง นั้น 
 สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร ไดพิจารณาแลวเห็นวาขอมูล
รายละเอียดไมเพียงพอแกการพิจารณา  จึงขอใหทานสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมรายละเอียด                 
ตามเอกสารแนบใหกับ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................สํานักมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร ชั้น ๑๒ อาคาร ๑๒๐ ป กรมศุลกากร ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจง หากถึงกําหนด                 
แลวยังไมไดรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ถือวาทานไมประสงคจะขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  
 หากมีขอขัดของในการจัดสงเอกสารในระยะเวลาท่ีกําหนด ขอใหมีหนังสือแจงเหตุผล                 
ความจําเปนและกําหนดระยะเวลาที่ขอขยาย มายังสํานักมาตรฐานพิธี การและราคาศุลกากรดวย ทั้งนี้                 
หากกรมศุลกากรไมไดรับหนังสือขอขยายเวลาภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงขางตน ถือวา
ทานไมประสงคจะขอใหกรมศุลกากรกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (.................................................) 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ....................................................... 
 

 



๖๒ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (๔) 
 

                                                      
ที ่กค ................/ ............. กรมศุลกากร 
 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
 กทม. 10110 

 วันที่…………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  ยกคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 

เรียน  (ผูยื่นคํารอง) .............................................................................  
อางถึง 1. แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา เลขรับที่............................/.................. 
         2. หนังสือแจงใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ที่ กค ........................../ ................ 
         3. หนังสือเตือนใหยื่นเอกสารเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) ที่ กค ........................./ ............... 
 ตามท่ี (ผูยื่นคํารอง) .................................................................................... .................... ไดยื่น
คํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาสําหรับธุรกรรมการคาของสินคาที่อางถึงใน 1 นั้น ปรากฏวา 

  1. ขอมูลรายละเอียดไมเพียงพอแกการพิจารณา พรอมทั้งไดมีหนังสือใหทานยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมและหนังสือแจงเตือน ตามท่ีอางถึงใน 2 และ 3 แต 
  พนระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไมเพียงพอแกการพิจารณากําหนดราคาศุลกากร 

  2. ตรวจพบวาสินคาดังกลาวเปนสินคาประเภทเดียวกัน และ/หรือ มีลักษณะเดียวกัน
กับของท่ีอยูในระหวางการอุทธรณราคาศุลกากร หรืออยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานภายใน 
กรมศุลกากร หรืออยูในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หรือธุรกรรมการคาท่ีสมมุติขึ้น หรือเปนธุรกรรม
การคาที่เกิดขึ้นอยางไมสมเหตุสมผล 

 กรมศุลกากร จึงยกคํารองดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (...............................................) 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ........................................ 
 



๖๓ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (6) 
 

ที ่กค ................/ .............                           กรมศุลกากร 
 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
 กทม. 10110 

 วันที่…………………………………………………………………………………. 

เรื่อง  ยกเลิกคําวินิจฉัยเดิมและใหใชผลการกําหนดราคาศุลกากรใหมแทน 

เรียน  (ผูยื่นคํารอง) .................................................... ......................... 
อางถึง 1. แบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา เลขรับที่............................/.................. 
         2. หนังสือแจงผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ที่ กค .......................... 
 ตามท่ีทานไดยื่นแบบคํารองขอใหกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา สําหรับธุรกรรมการคาของ
สินคา ...................................................................................................................... ............................................. 
ซึ่ง สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร ไดพิจารณาและแจงผลการกําหนดราคาศุลกากร
ลวงหนาสําหรับธุรกรรมการคาของสินคาดังกลาว รายละเอียดตามหนังสือที่อางถึง นั้น  
 โดยเหตุที่ สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  พบวา.................................................... . 
 ซึ่งมีผลใหผลการกําหนดราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สํานักมาตรฐานพิธีการและ 
ราคาศุลกากร กรมศุลกากร จึงขอยกเลิกหนังสือแจงผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ที่อางถึง ใน 2                 
โดยใหผลการกําหนดราคาศุลกากรเดิมสิ้นสุดลง นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือฉบับนี้  และใหธุรกรรมการคาของ
สินคาดังกลาวมีผลการวินิจฉัย ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
 โดยนับเวลาการบังคับใชตอเนื่องจากหนังสือแจงผลฉบับเดิม 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (...............................................) 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ....................................................... 

 



๖๔ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (7) 
 

 

 
แบบคํารองขอใหทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 

 
เขียนที.่............................................................................ 
วันที่….……เดือน……………………พ.ศ.……………………. 

เรื่อง  ขอใหทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
อางถึง  หนังสือแจงผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ที่ กค........................วันที่.................. 
 ตามท่ี (ผูยื่นคํารอง) ............................................................................................................. 
ที่อยู ............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน/เลขประตัวผูเสียภาษี อากรของ
บริษัท/หาง/ราน.......................................................... โทรศัพท...........................โทรสาร............................     
E-mail address......................................................ไดรับหนังสือแจง ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา  
ตามหนังสือที่อางถึง  นั้น 
 (ผูยื่นคํารอง)........................................................ไดพิจารณาแลว ไมเห็นดวยกับผลการกําหนดราคา
ศุลกากรลวงหนาดังกลาว โดยมีเหตุผลพรอมขอมูลรายละเอียดของสินคาเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาดังกลาวดวย    
จักขอบคุณยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (...............................................) 
 ผูยื่นคํารอง (พรอมตราประทับ-ถามี) 
 
 
 

 

(สําหรับเจาหนาที่) 
เลขรับที่ ................./ วันที่ ................. 



๖๕ 
 

แนบทายประมวลฯ ขอ ๒ ๐๑ ๐3 01 (7) 

 
ที ่กค ................/ ............. กรมศุลกากร 
 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
 กทม. 10110 

วันที่……………………………………………………………… 
เรื่อง  แจงผลการทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา 
เรียน  (ผูยื่นคํารอง) .............................................................................  
อางถึง  แบบคํารองขอใหทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา เลขรับที่............................/.................. 
 ตามหนังสือท่ีอางถึง (ผูยื่นคํารอง) ............................................................................................
ไดยื่นแบบคํารองขอใหทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาตามท่ีอางถึง นั้น 
 สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร ไดพิจารณาขอมูลรายละเอียดของ
ธุรกรรมการคาของสินคาดังกลาวแลว ขอแจงใหทราบวา 
 ......................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ....................................... 
 เหตุผล ...................................................................................................................... ................ 
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 อน่ึง การทบทวนการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนานี้ใหใชกับธุรกรรมการคาของสินคานําเขา
ที่ไดยื่นแบบคํารองทบทวนไวเทานั้น โดยมีผลบังคับใชภายในกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่ออกหนังสือแจงผล
การกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาฉบับแรก ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยเดิมหรือไม 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(...............................................) 
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมศุลกากร 
 
ชื่อสวนราชการ ...................................... 
โทร. ........................................ 



๖๖ 
 

หมายเหตุ 
1. ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาเปนอันยกเลิกนับต้ังแตวันท่ีออกหนังสือแบบแจงผล                 

การกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา หากผูยื่นคํารองใหขอมูลธุรกรรมการคาของสินคาที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
2. ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาจะสิ้นผลในกรณีดังตอไปนี้ 

2.1 มีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการกําหนดราคาศุลกากร อันมีผลใหการ
กําหนดราคาศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาเดิมสิ้นสุดลงนับแตวันที่
กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช 

2.2 ผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนา ถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับหรือมีการแกไข
เพราะเหตุวาไดรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือปรากฏขอมูลเพ่ิมเติม หรือปรากฏขอมูลใหม เชน คําวินิจฉัยของ                  
คณะมนตรีความรวมมือทางศุลกากร เปนตน อันมีผลใหการกําหนดราคาศุลกากรเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ใหผลการกําหนดราคาศุลกากรเดิมสิ้นสุด และใหผลการกําหนดราคาศุลกากรลวงหนาที่ออกใหมภายหลังแทน 
แตมิใหผลยอนหลังสําหรับสินคาที่ไดรับแจงผลการพิจารณาท่ีไดมีการนําเขาและชําระภาษีอากรครบถวนแลว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


