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กฎกระทรวง 

การกําหนดและการใช้ราคาศุลกากร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศั ย อํ าน าจตามความ ในมาตรา   ๕   วรรคห น่ึ ง   (๖ )  และมาตรา   ๑๖   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ของประเภทหรือชนิดเดียวกัน”  หมายความว่า  ของที่อยู่ในกลุ่มหรือหมวดหมู่ของของที่ผลิต 

โดยอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างหรืออุตสาหกรรมสาขาเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึงของที่เหมือนกันหรือ
ของที่คล้ายกันด้วย 

“ผลิต”  ให้หมายความรวมถึง  การผลิตทางการเกษตร  การผลิตทางอุตสาหกรรม  และ 
การทําเหมือง 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 
 

ข้อ ๒ การกําหนดราคาศุลกากรเพ่ือความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรสําหรับของที่นําเข้า   
ให้กําหนดโดยใช้ราคาดังต่อไปน้ีตามลําดับ 

(๑) ราคาซื้อขายของที่นําเข้า 
(๒) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(๓) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 
(๔) ราคาหักทอน 
(๕) ราคาคํานวณ 
(๖) ราคาย้อนกลับ 
ในการใช้ราคาตามวรรคหน่ึง  ผู้นําของเข้าอาจร้องขอต่อพนักงานศุลกากรให้ใช้ราคาคํานวณตาม  (๕)  

ก่อนราคาหักทอนตาม  (๔)  และเมื่อพนักงานศุลกากรเห็นชอบตามท่ีผู้นําของเข้าร้องขอก็ให้ใช้ราคาดังกล่าวได้ 
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ข้อ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกรณี ดังต่อไป น้ี เป็นความสัมพันธ์ที่ อาจมีผลต่อ 
การกําหนดราคาศุลกากร 

(๑) บุคคลหน่ึงเป็นกรรมการหรือพนักงานซึ่งเป็นผู้บริหารในกิจการของอีกบุคคลหน่ึง 
(๒) บุคคลหน่ึงเป็นหุ้นส่วนเพ่ือกระทํากิจการร่วมกับอีกบุคคลหน่ึง 
(๓) บุคคลหน่ึงเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของอีกบุคคลหน่ึง 
(๔) บุคคลหน่ึงเป็นเจ้าของ  ผู้ควบคุมหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการของอีกบุคคลหน่ึง  

ต้ังแต่ร้อยละห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๕) บุคคลหน่ึงควบคุมอีกบุคคลหน่ึงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๖) บุคคลทั้งสองถูกควบคุมโดยบุคคลที่สามไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(๗) บุคคลทั้งสองร่วมกันควบคุมบุคคลที่สามไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
(๘) บุคคลหน่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับอีกบุคคลหน่ึง 
บุคคลที่มีอํานาจควบคุมตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  หมายถึงบุคคลที่มีอํานาจที่จะยับย้ังหรือ 

สั่งการต่ออีกบุคคลหน่ึงในทางนิตินัยหรือพฤตินัย 
ข้อ ๔ ให้นําความในภาคผนวก  ๑  หมายเหตุการตีความ  และภาคผนวก  ๓  ของความตกลง

ในการนํามาตรา  ๗   ของความตกลงทั่ วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า  ๑๙๙๔   มาถือปฏิบั ติ   
มาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดราคาศุลกากรตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ บรรดากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  คําพิพากษาของศาล  และคําวินิจฉัยของส่วนราชการ 
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติโดยทั่วไป  ซึ่งมีผลกระทบถึงความตกลงในการนํามาตรา  ๗  ของความตกลงทั่วไป 
ว่าด้วยภาษีศลุกากรและการค้า  ๑๙๙๔  มาถือปฏิบัติ  กรมศุลกากรจะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๖ ในการกําหนดราคาศุลกากรตามกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้นําของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริง
หรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารใด  ๆ  ที่ได้สําแดงต่อพนักงานศุลกากร  และหากพนักงานศุลกากร 
มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารน้ัน  ๆ  ให้ผู้นําของเข้าหรือ 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้ามีหน้าที่จัดหาคําอธิบายเพ่ิมเติม  รวมท้ังเอกสารหรือหลักฐานอย่างอ่ืน   
เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือเอกสารในการสําแดงดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๗ พนักงานศุลกากรจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่ได้มาจากพ้ืนฐานท่ีเป็นความลับ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกําหนดราคาศุลกากร  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือส่วนราชการซึ่งเป็น 
ผู้จัดหาข้อมูลเหล่าน้ันก่อนไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามคําสั่งของศาล 

ข้อ ๘ เมื่อผู้ นําของเข้าย่ืนคําร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษรเพ่ือขอรับคําอธิบายเก่ียวกับ 
การกําหนดราคาศุลกากร  ให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้นําของเข้า  ถึงเหตุผลที่ปฏิเสธ
ราคาสําแดง  และวิธีการกําหนดราคาศุลกากร  สําหรับของที่นําเข้า 
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ข้อ ๙ ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามกฎกระทรวงน้ี 

หมวด  ๒ 
ราคาซื้อขายของที่นําเข้า 

 
 

ข้อ ๑๐ ราคาซื้อขายของที่ นําเข้าที่ ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรจะต้องเป็นราคาที่ ได้ 
ชําระจริงหรือที่จะต้องชําระสําหรับของที่นําเข้าน้ันเมื่อได้มีการขายเพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักร 

“ราคาที่ได้ชําระจริงหรือที่จะต้องชําระ”  ให้หมายความรวมถึง  การชําระราคาทั้งหมดที่ได้กระทําไปแล้วจริง
หรือที่จะต้องกระทําอันเป็นเง่ือนไขของการขายของท่ีนําเข้าน้ัน  โดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลท่ีสาม
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพันของผู้ขาย 

ข้อ ๑๑ ให้นําค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามรายการดังต่อไปน้ีรวมไว้ในราคาซื้อขายของที่นําเข้า 
ตามข้อ  ๑๐  ด้วย   

(๑) ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับของที่นําเข้า  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
อันเป็นเง่ือนไขในการขายของนั้น   

(๒) รายได้ซึ่งผู้ขายได้รับจากการที่ผู้ซื้อนําของที่นําเข้าไปใช้หรือขายต่อ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม   

(๓) ค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ค่าขนของลง  ค่าขนของข้ึน  
และค่าจัดการต่าง ๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าตามรายการดังต่อไปน้ี  ให้นําค่าใช้จ่าย
หรือมูลค่าน้ันรวมไว้ในราคาซื้อขายของที่นําเข้าตามข้อ  ๑๐  ด้วย 

(๑) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบําเหน็จตัวแทนและนายหน้า  แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบําเหน็จตัวแทน
เน่ืองจากการซื้อ 

(๒) ค่าภาชนะบรรจุที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของของที่นําเข้าตามความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร 
(๓) ค่าวัสดุและค่าแรงงานในการบรรจุหีบห่อของที่นําเข้า 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  หรือบริการดังต่อไปน้ี  เพ่ือใช้ในการผลิตและ

การขายเพ่ือส่งออกของที่นําเข้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ไม่ว่าจะไม่คิดราคาหรือลดราคาให้ก็ตาม   
ให้นํามูลค่าของวัสดุ  อุปกรณ์  หรือบริการดังกล่าวมารวมไว้ในราคาซื้อขายของที่ นําเข้าตามข้อ  ๑๐   
ตามสัดส่วนอย่างเหมาะสม  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด   

(๑) วัสดุ  ส่วนประกอบ  ช้ินส่วนหรือสิ่งที่คล้ายกัน  ที่รวมอยู่ในของที่นําเข้า 
(๒) เครื่องมือ  แม่พิมพ์  แบบพิมพ์  หรือสิ่งอ่ืนที่คล้ายกัน  ที่ใช้ในการผลิตของที่นําเข้า 
(๓) วัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองไปในการผลิตของที่นําเข้า 
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(๔) การให้บริการด้านวิศวกรรม  พัฒนาการ  งานศิลป์  การออกแบบ  แบบแปลน  และภาพร่างที่
กระทําขึ้นนอกราชอาณาจักรและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการผลิตของที่นําเข้า 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปน้ีรวมอยู่ในราคาซื้อขาย
ของที่นําเข้า  ให้หักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากราคาซื้อขายของที่นําเข้าน้ันก่อนที่จะนําไปใช้ในการกําหนดราคา
ศุลกากร 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  ติดต้ัง  ประกอบ  บํารุงรักษา  หรือการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านวิชาการที่กระทําขึ้นภายหลังจากการนําเข้าของน้ัน 

(๒) ค่าขนส่งภายหลังจากการนําเข้าสําเร็จแล้ว 
(๓) ค่าภาษีและอากรเนื่องจากการนําเข้า 
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่าย  รายได้  หรือมูลค่าตามรายการในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  หรือมูลค่าของวัสดุ  อุปกรณ์

หรือบริการตามข้อ  ๑๓  ที่จะรวมเข้าไว้ในราคาซื้อขายของที่นําเข้า  และค่าใช้จ่ายตามรายการในข้อ  ๑๔   
ที่จะหักออกจากราคาซื้อขายของที่นําเข้า  จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและคํานวณเป็นมูลค่าได้
เท่าน้ัน 

ข้อ ๑๖ ราคาซื้อขายของที่ นําเข้าที่ ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข  
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ซื้อจะต้องไม่ถูกจํากัดในการจําหน่ายหรือการใช้ของนั้น  เว้นแต่จะเป็นข้อจํากัดที่ 
 (ก) กําหนดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
 (ข) เป็นการห้ามนําของที่นําเข้าน้ันไปขายต่อในสถานที่หรือพ้ืนที่บางแห่ง 
 (ค) ไม่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของของที่นําเข้า 
(๒) การขายหรือราคาขายต้องไม่ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหรือสิ่งตอบแทนบางประการที่มิอาจกําหนด 

เป็นมูลค่าได้ 
(๓) ผู้ขายต้องไม่ได้รับรายได้จากการที่ผู้ซื้อนําของที่นําเข้าไปใช้หรือขายต่อในภายหลังไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่อาจนํามารวมไว้ในราคาได้ตามข้อ  ๑๑  (๒) 
(๔) ผู้ซื้อต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายตามที่กําหนดในข้อ  ๓  เว้นแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะไม่มี

ผลต่อราคาซื้อขายของที่นําเข้าตามข้อ  ๑๗  หรือตามข้อ  ๑๘ 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรได้พิจารณาจากวิธีการปฏิบัติทางการค้าของการขายของที่

นําเข้าแล้วเห็นว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีผลต่อราคาซื้อขายของที่นําเข้า  ให้พนักงานศุลกากร
รับราคาซื้อขายของนั้นเพ่ือใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรได้โดยจะไม่เรียกข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้นําของเข้าก็ได้ 

ถ้าพนักงานศุลกากรมีเหตุสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอาจมีผลต่อราคาซื้อขายของ 
ที่นําเข้า  ให้แจ้งผู้นําของเข้าทราบและกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้นําของเข้ามาช้ีแจงแสดงเหตุผลหรือ
นําพยานหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือพิสูจน์เหตุสงสัยดังกล่าว 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่การซื้อขายของที่นําเข้ากระทําโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามที่กําหนดใน 
ข้อ  ๓  หากผู้นําของเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าราคาซื้อขายของที่นําเข้าที่ผู้นําของเข้าสําแดงใกล้เคียงกันอย่างมาก
กับราคาดังต่อไปน้ี  ให้พนักงานศุลกากรรับราคาซื้อขายดังกล่าวเพ่ือใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรได้ 

(๑) ราคาซื้อขายของของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกันเพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักร  ที่ผู้ซื้อ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย 

(๒) ราคาหักทอนของของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน  ตามท่ีกําหนดในหมวด  ๕ 
(๓) ราคาคํานวณของของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน  ตามท่ีกําหนดในหมวด  ๖ 
ราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  จะต้องเป็นราคาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับราคาซื้อ

ขายของที่นําเข้า 
ในการพิสูจน์ราคาตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความแตกต่างของระดับการค้าและปริมาณของ 

การขายของน้ัน  องค์ประกอบต่าง ๆ  ตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  และต้นทุนต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
แก่ผู้ขายในการขายที่ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาซื้อขายของที่นําเข้า 
ตามหมวดนี้ได้  ผู้นําของเข้ามีสิทธิร้องขอให้มีกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างพนักงานศุลกากรและผู้นํา 
ของเข้า  เพ่ือให้สามารถกําหนดราคาศุลกากรตามบทบัญญั ติของหมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  ได้  โดยอาจ 
ย่ืนข้อมูลเก่ียวกับราคาศุลกากรของของที่นําเข้าที่เหมือนกันหรือของนําเข้าที่คล้ายกันประกอบการปรึกษาหารือ
ดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 

 
 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาซื้อขายของที่นําเข้า
ตามหมวด  ๒  ได้  ให้กําหนดราคาศุลกากรสําหรับของดังกล่าวโดยใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 

ข้อ ๒๑ ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรต้องเป็นราคาซื้อขายของ 
ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกด้านกับของที่นําเข้า  ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ  คุณภาพ  และชื่อเสียง  และ 
ต้องผลิตขึ้นในประเทศเดียวกันกับของที่นําเข้าด้วย  ทั้งน้ี  โดยให้คํานึงถึงค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของที่นําเข้า
มายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ค่าขนของลง  ค่าขนของขึ้น  และค่าจัดการต่าง ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่ง
ของมายังด่านศุลกากรที่นําเข้าด้วย 

ข้อ ๒๒ ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันตามข้อ  ๒๑  จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นราคาซื้อขายของที่ เหมือนกันที่ได้ขายเพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักรและได้ส่งออก 

ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับของที่นําเข้า 
(๒) เป็นราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่เคยรับเป็นราคาศุลกากรมาแล้วตามหมวด  ๒  ราคาซื้อขาย

ของที่นําเข้า   



หน้า   ๕๖ 
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(๓) เป็นราคาซื้อขายในระดับการค้าและปริมาณเดียวกันกับของที่นําเข้า 
(๔) ไม่เป็นราคาซื้อขายของที่รวมหรือประกอบด้วยมูลค่าการให้บริการด้านวิศวกรรม  พัฒนาการ 

งานศิลป์  งานออกแบบ  แบบแปลน  และภาพร่าง  ที่ได้กระทําขึ้นในราชอาณาจักร 
ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายตาม  (๓)  ให้นําราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ได้ขายในระดับการค้า

เดียวกับของที่นําเข้าแต่ปริมาณต่างกัน  หรือปริมาณเดียวกับของที่นําเข้าแต่ระดับการค้าต่างกัน  หรือ 
ระดับการค้าและปริมาณแตกต่างกับของที่ นําเข้า  ซึ่งเคยรับเป็นราคาศุลกากรมาแล้วตามหมวด  ๒   
มาปรับราคาโดยคํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องระดับการค้าหรือปริมาณ  ค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของที่นําเข้า
มายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ค่าขนของลง  ค่าขนของขึ้น  และค่าจัดการต่าง  ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งของ
มายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ทั้งน้ี  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ผู้นําของเข้านํามาแสดง 

ข้อ ๒๓ ถ้าราคาซื้อขายของที่เหมือนกันมีมากกว่าหน่ึงราคา  ให้ใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
ที่มีราคาตํ่าสุด  ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียว  และเวลาที่ส่งออก  ระดับการค้า  ปริมาณ  เง่ือนไขในการชําระเงิน
และการส่งมอบ  วิธีการขนส่ง  และการดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการซื้อขาย  ใกล้เคียงกับของที่นําเข้า
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 

 
 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาซื้อขายของที่
เหมือนกันตามหมวด  ๓  ได้  ให้กําหนดราคาศุลกากรสําหรับของดังกล่าวโดยใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 

ข้อ ๒๕ ราคาซื้อขายของที่คล้ายกันที่ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรจะต้องเป็นราคาซื้อขายของท่ี
ไม่เหมือนกันครบทุกด้านกับของที่นําเข้า  แต่มีลักษณะหรือใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกัน  ผลิตใน
ประเทศเดียวกัน  และทําหน้าที่อย่างเดียวกันหรือทดแทนกันได้ในทางการค้า    ทั้งน้ี  โดยพิจารณาถึงคุณภาพ  
ช่ือเสียง  และเคร่ืองหมายการค้าของของที่นําเข้ากับของน้ัน 

ข้อ ๒๖ ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันตามข้อ  ๒๑  
ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาใช้กับการใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกันเพ่ือกําหนดราคาศุลกากรตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
ราคาหกัทอน 

 
 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาซื้อขายของที่
คล้ายกันตามหมวด  ๔  ได้  ให้กําหนดราคาศุลกากรสําหรับของดังกล่าวโดยใช้ราคาหักทอน  เว้นแต่ผู้นําของ



หน้า   ๕๗ 
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เข้าร้องขอต่อพนักงานศุลกากรให้กําหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาคํานวณก่อนราคาหักทอนและพนักงาน
ศุลกากรเห็นชอบกับคําร้องขอดังกล่าวแล้ว 

ข้อ ๒๘ ราคาหักทอนที่ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าจะต้องเป็นราคาซื้อขาย
ต่อหน่วยของของที่นําเข้าที่ได้ขายไปในราชอาณาจักรในสภาพเดียวกับที่นําเข้า  โดยหักค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบําเหน็จตัวแทนที่ได้จ่ายหรือตกลงว่าจะจ่าย  หรือกําไรและค่าใช้จ่าย
ทั่วไปตามปกติที่ เก่ียวเน่ืองกับการขายของน้ันในราชอาณาจักรอย่างใดอย่างหน่ึง  โดยเทียบเคียงกับ 
ของประเภทหรือชนิดเดียวกัน 

(๒) ค่าประกันภัย  ค่าขนส่ง  และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งของนั้นที่เกิดขึ้น 
ในราชอาณาจักร 

(๓) ค่าภาษีและอากรอ่ืน  ๆ  ที่ต้องชําระในราชอาณาจักร  เน่ืองจากการนําเข้าหรือการขายของน้ัน 
ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่นําเข้าตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้ราคาซื้อขายต่อหน่วย 

ของของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน  ตามลําดับ  ที่ได้ขายไปในราชอาณาจักรในสภาพเดียวกับที่นําเข้า 
โดยหักค่าใช้จ่ายตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ออกจากราคาซื้อขายต่อหน่วยของของท่ีเหมือนกัน  หรือของ 
ที่คล้ายกัน  แล้วแต่กรณี 

ราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่นําเข้าตามวรรคหน่ึง  หรือของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน 
ตามวรรคสอง  จะต้องเป็นราคาที่ได้ขายไปในปริมาณรวมท่ีมากที่สุดในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับการนําเข้า
ของที่นําเข้า  ในกรณีที่ไม่มีราคาที่ได้ขายในเวลาดังกล่าว  ให้ใช้ราคาที่ได้ขายไปในปริมาณรวมที่มากที่สุด 
ในวันแรกที่ได้มีการขายของที่นําเข้าของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกันดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันหลังจาก
การนําเข้าของน้ัน 

ข้อ ๒๙ การใช้ราคาหักทอนตามข้อ  ๒๘  ผู้ซื้อต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายตามที่กําหนด 
ในข้อ  ๓  และไม่เป็นผู้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  หรือบริการตามที่กําหนดในข้อ  ๑๓  ให้แก่ผู้ขายเพ่ือส่งออกมายัง
ราชอาณาจักร 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ไม่มีการขายของที่นําเข้า  ของที่เหมือนกัน  หรือของที่คล้ายกันตามข้อ  ๒๘  
หากผู้นําของเข้าร้องขอหรือพนักงานศุลกากรเห็นสมควร  ให้ใช้ราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่นําเข้าที่ได้นําไป
ผ่านกรรมวิธีเพ่ิมเติม  โดยให้หักทอนมูลค่าที่ เพ่ิมขึ้นจากการนําไปผ่านกรรมวิธีเพ่ิมเติมดังกล่าวและ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามข้อ  ๒๘  วรรคหน่ึง  ออก   

ราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่นําเข้าตามวรรคหน่ึง  จะต้องเป็นราคาที่ได้จากการขายของน้ัน 
ไปในปริมาณรวมมากที่สุด  โดยผู้ซื้อต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๖ 
ราคาคํานวณ 

 
 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาหักทอนตามหมวด  
๕  ได้  หรือกรณีที่ผู้นําของเข้าร้องขอให้กําหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาคํานวณก่อนราคาหักทอนและ
พนักงานศุลกากรเห็นชอบกับคําร้องขอดังกล่าวแล้ว  ให้กําหนดราคาศุลกากรสําหรับของดังกล่าวโดยใช้ราคา
คํานวณ 

ข้อ ๓๒ ราคาคํานวณที่ใช้ในการกําหนดราคาศุลกากรจะต้องประกอบด้วยผลรวมของรายการ  
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้นทุนหรือมูลค่าของวัสดุและการจัดทําหรือกรรมวิธีใด  ๆ  ที่ใช้ในการผลิตของที่นําเข้า 
(๒) กําไรและค่าใช้จ่ายทั่วไปท่ีเกิดขึ้นจากการขายของประเภทหรือชนิดเดียวกันกับของที่นําเข้าโดย

ผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ  เพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักร 
(๓) ค่าภาชนะบรรจุที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของของที่นําเข้า 
(๔) ค่าวัสดุและค่าแรงงานในการบรรจุหีบห่อของที่นําเข้า 
(๕) มูลค่าของวัสดุและอุปกรณ์ตามท่ีกําหนดในข้อ  ๑๓  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๖) ค่าประกันภัย  ค่าขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากรท่ีนําของเข้า  ค่าขนของลง  ค่าขนของข้ึน  

และคา่จัดการต่าง ๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
(๗)  มูลค่าของการให้บริการด้านวิศวกรรม  พัฒนาการ  งานศิลป์  การออกแบบ  แบบแปลนและ

ภาพร่างที่กระทําขึ้นในราชอาณาจักรและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการผลิตของที่ นําเข้าโดยคิดมูลค่าของ 
การให้บริการดังกล่าวจากผู้ผลิต  (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๓ การกําหนดราคาศุลกากรตามหมวดนี้ให้กระทําบนพ้ืนฐานของข้อมูล  เอกสารหลักฐาน  
หรือบัญชีที่ได้รับจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ  หรือผู้นําของเข้าในนามของผู้ผลิตดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ผลิตต่างประเทศไม่สามารถจัดส่งข้อมูล  เอกสารหลักฐาน  หรือบัญชี
ดังกล่าวได้ภายในเวลาอันสมควร  ให้ถือว่าไม่อาจกําหนดราคาศลุกากรตามหมวดนี้ได้ 

หมวด  ๗ 
ราคาย้อนกลับ 

 
 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดราคาศุลกากรสําหรับของที่นําเข้าโดยใช้ราคาตามหมวด  ๒   
ถึงหมวด  ๖  ได้  ให้กําหนดราคาศุลกากรสําหรับของดังกล่าวโดยใช้ราคาย้อนกลับ 

ข้อ ๓๕ ในการใช้และการกําหนดราคาย้อนกลับ  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้
และการกําหนดราคาตามหมวด  ๒  ถึงหมวด  ๖  มาใช้ตามลําดับ  โดยผ่อนปรนหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์  



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้และการกําหนดราคาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ราคาย้อนกลับตามวรรคหน่ึงจะต้องไม่กําหนดโดยใช้รายการ  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ราคาขายของของที่ผลิตและขายในราชอาณาจักร 
(๒) ระบบราคาที่กําหนดให้รับราคาสูงกว่าจากสองราคาที่ให้เลือก 
(๓) ราคาของของที่ขายในตลาดภายในประเทศที่ส่งออกของที่จะกําหนดราคาศุลกากร 
(๔) ต้นทุนในการผลิตนอกจากรายการท่ีใช้ในการคํานวณราคาคํานวณตามข้อ  ๓๒  สําหรับของที่

เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน 
(๕) ราคาขายของของที่นําเข้าที่ได้ขายเพ่ือส่งออกไปยังประเทศอ่ืนที่มิใช่ราชอาณาจักร 
(๖) ราคาศุลกากรขั้นตํ่า   
(๗) ราคาที่กําหนดขึ้นเองหรือที่ไม่เป็นจริง 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้ราคาและการกําหนดราคา 
ศุลกากรเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


