
ราคาศุลกากรส�าหรับสินค้าน�าเข้า
และ

การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรน�าเข้าได้อย่าง 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

กรมศุลกากร
ส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1: 02-667-7000 ต่อ 20-7174
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2: 02-667-7000 ต่อ 20-7179
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 3: 02-667-7000 ต่อ 20-7187
http://www.customs.go.th

ด้วยความร่วมมือในการผลิตจุลสาร
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า)
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I. บทน�า
ของท่ีน�าเข้ามาในประเทศไทย (นอกจากของบางอย่างท่ีได้รับการยกเว้นแล้ว) จะต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ ตามที่ 

พระราชบัญญตัศิลุกากร พ.ศ.2469 พระราชก�าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ.2530 และตามทีก่ฎหมายอื่นก�าหนด โดยหากเป็นการช�าระอากร
ตามราคาแล้ว ภาษีศุลกากรจะค�านวณจากราคาศุลกากรเป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้การก�าหนดราคาศุลกากรเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ. 2469 และกฎกระทรวงฉบับที่ 132(พ.ศ.2543) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 146 (พ.ศ.2550) 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในขณะที่การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว และธุรกรรมทางการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในแง่ของการผลิตสินค้าและ
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน การก�าหนดราคาศุลกากรจึงมีความส�าคัญมากข้ึนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถคาดการณ์ได้ จุลสารฉบับน้ีจึงได้ถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส�าหรับให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการก�าหนดราคาศุลกากรและเพ่ือเป็นการแนะน�าการให้บริการวินิจฉัย
ราคาศุลกากรล่วงหน้า

อนึ่ง ข้อมูลที่สรุปไว้ในจุลสารฉบับนี้เป็นการอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของการก�าหนดราคาศุลกากรเท่าน้ัน หากท่านต้องการทราบ 
รายละเอยีด ท่านสามารถศกึษาเพ่ิมเตมิจากกฎกระทรวง และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง หรอืสอบถามเพ่ิมเตมิที ่ส�านกัมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร กรมศุลกากร

II. วิธีก�าหนดราคาศุลกากรส�าหรับสินค้าน�าเข้า
ในการผ่านพิธีการของน�าเข้า ราคาศลุกากรเป็นหนึง่ในรายการทีส่�าคญัทีส่ดุทีต้่องส�าแดงพร้อมกับรายการอืน่ๆ (เช่น พกิดัอตัราศลุกากร 

ถ่ินก�าเนิดสินค้า และปริมาณของของท่ีน�าเข้า) เพ่ือที่จะใช้ค�านวณเงินค่าภาษีศุลกากรและภาษีอากรอื่นๆ ท้ังน้ีตามข้อ3 ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547)) ได้ระบุการก�าหนดราคาศุลกากรซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�าหนด
ราคาตามความตกลงขององค์การการค้าโลกที่ก�าหนดไว้ 6 วิธี ตามล�าดับดังนี้

วิธีที่1 ราคาซื้อขายของที่น�าเข้า (Transaction Value Method)
โดยส่วนใหญ่ การก�าหนดราคาศุลกากรใช้วิธีการนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็นราคาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคาสินค้า ทั้งนี้ราคาซื้อขายของที่

น�าเข้า จะต้องเป็นราคาทีไ่ด้ช�าระจรงิหรอืราคาท่ีจะต้องช�าระ เมือ่ได้มกีารขายเพ่ือส่งออกมายังประเทศไทย โดยจะต้องมกีารปรบัราคาตามข้อ 
8-16 ของ กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547))

ราคาซื้อขายของที่น�าเข้า ราคาที่ได้ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ การปรับราคา

(ส�าหรับรายละเอียดของราคาซื้อขายของที่น�าเข้า โปรดดูที่หัวข้อIII องค์ประกอบของราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า)

อย่างไรก็ตาม ราคาท่ีผู้น�าเข้าส�าแดงหรือท่ีปรากฏในบัญชีราคาสินค้าไม่สามารถน�ามาใช้เป็นราคาศุลกากรตามวิธีท่ี 1 ได้ ถ้าหาก
การท�าธุรกรรมน้ันไม่ใช่การขายเพ่ือส่งออกมายังประเทศไทย หรืออยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี ตามข้อ 14 ของ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) 

(1) ผูซ้ือ้จะต้องไม่ถกูจ�ากัดในการจ�าหน่ายหรอืการใช้ของน้ัน เว้นแต่เป็นข้อจ�ากัดบางประเภทท่ีระบตุามบทบญัญตัข้ิอ 14 (1) (ก) (ข) 
และ (ค) แห่งกฎกระทรวงฯ 

(2) การขายหรือราคาขายต้องไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสิ่งตอบแทนบางประการที่มิอาจก�าหนดเป็นมูลค่าได้

(3) ผู้ขายต้องไม่ได้รับรายได้จากการที่ผู้ซื้อน�าของที่น�าเข้าไปใช้หรือขายต่อในภายหลังไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็น
กรณีที่อาจน�ามารวมไว้ในราคาได้ตามข้อ 9 (2) ของ กฎกระทรวงฯ

(4) ผูซ้ือ้ต้องไม่มคีวามสมัพันธ์กับผูข้ายตามท่ีก�าหนดในข้อ 4 ของ กฎกระทรวงฯ เว้นแต่ความสมัพันธ์ดงักล่าวจะไม่มผีลต่อราคาซือ้ขาย 
ของที่น�าเข้าตามข้อ 15 หรือเป็นกรณีตามข้อ 16ของ กฎกระทรวงฯ

หากเป็นกรณีดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถน�าราคาท่ีระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้ามาใช้เป็นราคาศุลกากรได้ และถ้าหากราคาสินค้าที่
ผู้น�าเข้าส�าแดงไปน้ัน เจ้าหน้าท่ีมีข้อสงสัย และข้อสงสัยน้ันไม่ได้รับการชี้แจง หรือแม้ผู้น�าเข้าจะน�าหลักฐานเอกสารมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรแล้ว แต่ยังคงมีความสงสัย ตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) จะต้องใช้วิธีการก�าหนดราคาศุลกากรในล�าดับถัดไป
ตาม “แผนผังวิธีการก�าหนดราคาศุลกากร”
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ของน�าเข้า

ของน�าเข้าเป็นการ
ขายเพื่อส่งออกมายัง
ประเทศไทยหรือไม่

ผู้ซ้ือและผู้ขายมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่

ตามข้อ 4 ของกฎกระทรวงท่ี 132 
(พ.ศ.2543) 

มีราคาซื้อขายของ
ที่เหมือนกันหรือไม่ วิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

การก�าหนดราคาตามวิธีที่ 2 – 6  

วิธีที่ 3 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 

วิธีที่ 4 ราคาหักทอน

วิธีที่ 5 ราคาค�านวณ

วิธีที่ 6 ราคาย้อนกลับ 

มีราคาซื้อขายของ
ที่คล้ายกันหรือไม่

สามารถค�านวณหา 
ราคาหักทอนได้หรือไม่

สามารถค�านวณหาราคา
ค�านวณได้หรือไม่

วิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่น�าเข้า
(โปรดดูหัวข้อ III. องค์ประกอบของราคาซื้อขายของ

ของที่น�าเข้า)

พิสูจน์ความสัมพันธ์
มีผลต่อราคาหรือไม่

การท�าธุรกรรมอยู่
ภายใต้ข้อจ�ากัดและเง่ือนไขภายใต้  

ข้อ14 (1) (2) (3) ของกฎกระทรวงท่ี 132 
(พ.ศ.2543) หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่มี

มี

มี

ได้

ได้

สามารถก�าหนดราคาศุลกากรด้วยวิธีที่5
ราคาค�านวณ สลับกับวิธีที่4 ราคาหักทอนได้  
เมื่อผู้น�าเข้าร้องขอและศุลกากรอนุมัติ

วิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน (Transaction Value of Identical Goods Method) 
หากก�าหนดราคาศุลกากรด้วย วิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่น�าเข้าไม่ได้ ก็จะต้องก�าหนดราคาด้วยวิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันซึ่ง

ต้องมีลักษณะตรงตามที่ก�าหนดในข้อ 17-20 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543)  

อนึ่ง หากไม่มีของที่เหมือนกัน ให้ด�าเนินการหาราคาศุลกากรด้วยวิธีถัดไป

 

แผนผังวิธีการก�าหนดราคาศุลกากร

ของที่เหมือนกัน 
ราคาซ้ือขายของท่ีเหมือนกันท่ีใช้ในการ
ก�าหนดราคาศุลกากรต้องมีรายละเอียด
เหมือนกันทุกด้านกับของที่น�าเข้า
ü ทางกายภาพ
ü คุณภาพและชื่อเสียง และ
ü ต้องผลิตขึ้นในประเทศเดียวกันกับ

ของที่น�าเข้า

 หลักเกณฑ์
ü ขายเพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักรและได้ส่งออกในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

กับของที่น�าเข้า
ü เคยรับเป็นราคาศุลกากรมาแล้ว
ü อยู่ในระดับการค้าและปริมาณเดียวกัน
ü ถ้าราคาซือ้ขายของท่ีเหมอืนกันมมีากกว่าหน่ึงราคา ให้ใช้ราคาซือ้ขายของท่ี เหมอืนกัน

ที่มีราคาต�่าสุด
ü ไม่เป็นราคาซื้อขายของที่รวมหรือประกอบด้วยมูลค่าการให้บริการด้านวิศวกรรม 

พัฒนาการ งานศิลป์ งานออกแบบ แบบแปลน และภาพร่าง ท่ีได้กระท�าข้ึนภายใน 
ราชอาณาจักร



วิธีที่3 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods Method) 
ราคาซื้อขายของที่คล้ายกันก�าหนดไว้ในข้อ 21-23 ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 132 (พ.ศ. 2543) ซึ่งการก�าหนดราคาตามวิธีนี้ จะต้อง

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

อนึ่ง ถ้าหากไม่มีของที่คล้ายกันกับของน�าเข้า ให้ด�าเนินการหาราคาศุลกากรด้วยวิธีถัดไป

วิธีที่4 ราคาหักทอน (Deductive Value Method) 
หากการก�าหนดราคาตามวธีิที ่3 ไม่สามารถน�ามาใช้ได้  ให้ใช้ราคาหกัทอนตามข้อ 24-27 ของกฎกระทรวงฉบบัที ่132 (พ.ศ.2543) โดย

ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  (ผู้น�าของเข้าอาจร้องขอให้ใช้ราคาค�านวณก่อนราคาหักทอนก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องเห็นชอบ)

วิธีที่5 ราคาค�านวณ (Computed Value Method) 
หากวิธีท่ี 4 ราคาหักทอนยังไม่อาจน�ามาก�าหนดราคาศุลกากรได้ ให้ใช้วิธีท่ี 5 ราคาค�านวณตามข้อ 28 และ 29 และ 29(1) ของกฎ

กระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547)) ส�าหรับราคาค�านวณ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 หลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคาค�านวณ 
(+) ต้นทุนหรือมูลค่าของวัสดุและการจัดท�าหรือกรรมวิธีใดๆที่ใช้ในการผลิตของที่น�าเข้า

(+) ก�าไรและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการขายของประเภทหรือชนิดเดียวกันกับของที่น�าเข้าโดยผู้ผลิตรายอื่นๆ เพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร

(+) ค่าภาชนะบรรจุที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของของที่น�าเข้า

(+) ค่าวัสดุและค่าแรงงานในการบรรจุหีบห่อของที่น�าเข้า

(+) มูลค่าของวัสดุและอุปกรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อ 11 (1) (2) และ (3)ของกฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

(+) ค่าประกันภัยและค่าขนส่งของที่น�าเข้ามายังท่าหรือที่ที่น�าของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของ

ที่น�าเข้ามายังท่าหรือที่ที่น�าของเข้า

(+) มูลค่าของการให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาการ งานศิลป์ การออกแบบ แบบแปลนและภาพร่าง ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการผลิตของที่น�าเข้าที่ได้

กระท�าขึ้นในราชอาณาจักรโดยคิดมูลค่าของการให้บริการดังกล่าวจากผู้ผลิต (ถ้ามี) 

 =  ราคาค�านวณ คือ ราคาศุลกากร

วิธีที่6 ราคาย้อนกลับ (Fallback Method) 
หากไม่มีวิธีใดก่อนหน้านี้ที่สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดราคาศุลกากรได้ ให้ใช้วิธีราคาย้อนกลับตามข้อ 30 และ 31 ของกฎกระทรวง

ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) โดยให้น�าการก�าหนดราคาตามวิธีที่1 ถึง วิธีที่5 มาใช้ตามล�าดับโดยผ่อนปรนหรือผ่อนผันอย่างสมเหตุสมผล

3 THE CUSTOMS VALUE OF IMPORTED GOODS & ADVANCE VALUATION RULING

 หลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคาหักทอน 
¨	ราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่น�าเข้าที่ได้ขายไปในราชอาณาจักรในสภาพเดียวกับท่ีน�าเข้า 

(กรณีไม่มรีาคาซือ้ขายต่อหน่วยของของทีน่�าเข้าให้ใช้ราคาซือ้ขายต่อหน่วยของของทีเ่หมอืนกันหรอื 
คล้ายกัน) หักด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(-) ค่าธรรมเนียม หรือค่าบ�าเหน็จตัวแทนที่ได้จ่ายหรือตกลงว่าจะจ่าย หรือก�าไรและค่าใช้จ่าย

ทั่วไปตามปกติท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขายของน้ันในราชอาณาจักร อย่างใดอย่างหน่ึง โดยเทียบ
เคียงกับของประเภทหรือชนิดเดียวกัน

(-) ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งของนั้นที่เกิดข้ึนใน 
ราชอาณาจักร

(-) ค่าอากรและภาษีอื่นๆ ที่ต้องช�าระในราชอาณาจักร เนื่องจากการน�าเข้าหรือการขายของนั้น
= ราคาหักทอน คือ ราคาศุลกากร

ของที่คล้ายกัน 
ไม่เหมอืนกันทุกด้านกับของท่ีน�าเข้า แต่ม ี:
ü	ลักษณะที่เหมือนกันหรือใช้วัสดุที่เป็น

ส่วนประกอบเหมือนกัน
ü	ผลิตในประเทศเดียวกัน และ
ü	ท�าหน้าท่ีอย่างเดยีวกันหรอืทดแทนกันได้

ทางการค้า

หลักเกณฑ์
ü	ขายเพ่ือส่งออกมายังราชอาณาจักรและได้ส่งออกในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับของท่ี 

น�าเข้า
ü	เคยรับเป็นราคาศุลกากรมาแล้ว
ü	ในระดับการค้าและปริมาณเดียวกัน
ü	ถ้าราคาซ้ือขายของที่คล้ายกันมีมากกว่าหน่ึงราคา ให้ใช้ราคาซื้อขายของท่ีคล้ายกัน 

ที่มีราคาต�่าสุด
ü	ไม่เป็นราคาซ้ือขายของท่ีรวมหรือประกอบด้วยมูลค่าการให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาการ 

งานศิลป์ งานออกแบบ แบบแปลน และภาพร่างที่ได้กระท�าขึ้นภายในราชอาณาจักร

 เงื่อนไข 
¨	ใช้ราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที ่

น�าเข้าที่ได้ขายไปในราชอาณาจักร: 
ü ในปริมาณรวมที่มากที่สุด
ü	ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ

การน�าเข้าของที่น�าเข้า
¨	หากไม่มีราคาซื้อขายต่อหน่วยของของที่น�า

เข้าที่ขายไป ให้ใช้ราคาซื้อขายของของที่
เหมือนกันหรือคล้ายกันที่ขายไป



ราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า

III. องค์ประกอบของราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า
ของที่น�าเข้ามายังราชอาณาจักร การก�าหนดราคาศลุกากรของของทีน่�าเขา้มายงัราชอาณาจักรโดยปกติจะใช้วธิทีี ่1 ราคาซื้อขายของที่

น�าเข้า เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขอื่นที่ท�าให้ไม่สามารถใช้ราคาตามวิธีที่ 1 ได้ 

ราคาซื้อขายของที่น�าเข้าจะต้องเป็นราคาท่ีได้ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระส�าหรับของที่น�าเข้าเมื่อได้มีการขายเพ่ือส่งออกมายัง
ราชอาณาจักร ตามข้อ 8 ของกฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 145 (พ.ศ.2547)) และจะต้องมีการปรับราคา

โดยน�าค่าใช้จ่ายและรายได้ตามข้อ 9-12 ของกฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) ตามแผนภาพเกี่ยวกับราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า ดังต่อไปนี้

 

ก่อนย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าและส�าแดงราคาศุลกากร ขอแนะน�าให้ท�าการตรวจสอบบัญชีราคาสินค้าของท่านว่าได้
ระบรุาคาท่ีได้ช�าระจรงิหรอืราคาท่ีจะต้องช�าระไว้แล้วอย่างครบถ้วน และตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรอืท่าน
ได้ช�าระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปรับราคาอีกหรือไม่

4FOR FACILITATED AND TRANSPARENT CLEARANCE OF IMPORTATION

ราคาที่ได้ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ

ราคาที่ได้ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ คือ:
	การช�าระราคาสินค้าทั้งหมดที่ได้ช�าระไปแล้วหรือที่

จะต้องช�าระ 
	โดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย
	ให้ส�าหรับของน�าเข้า
	ขายเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย

ราคาที่ได้ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระรวมถึง:

	การช�าระราคาสินค้าทั้งหมดที่ได้ช�าระไปแล้วหรือที่

จะต้องช�าระ

	อันเป็นเงื่อนไขของการขายของน�าเข้า

	โดยผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลที่สามเพื่อให้

เป็นไปตามข้อผูกพันของผู้ขาย

การปรับราคา
ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ หรือมูลค่าตามรายการดังต่อไปนี้ ท่ียังไม่ได้
น�ามารวมอยู่ในราคาที่ได้ช�าระจริงหรือราคาท่ีจะต้องช�าระของของ
ที่น�าเข้า ก็ให้น�ามารวมในราคาซื้อขายของท่ีน�าเข้าด้วย

ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เก่ียวข้องกับของที่น�าเข้า
อันเป็นเงื่อนไขในการขายของนั้น 

รายได้ซึ่งผู้ขายได้รับจากการที่ผู้ซื้อน�าของที่น�าเข้าไปใช้หรือขาย
ต่อไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ค่าประกันภยั ค่าขนส่งของท่ีน�าเข้ามายังท่าหรอืท่ีท่ีน�าของเข้า ค่า
ขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการ
ขนส่งของที่น�าเข้ามายังท่าหรือที่ที่น�าของเข้า 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบ�าเหน็จตัวแทนและนายหน้า แต่ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมหรือค่าบ�าเหน็จตัวแทนเนื่องจากการซื้อ *

ค่าภาชนะบรรจุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของของท่ีน�าเข้าตามความมุ่ง
มายในการจัดเก็บอากร *

ค่าวัสดุและค่าแรงงานในการบรรจุหีบห่อของที่น�าเข้าวัสดุ *

ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือบริการดังต่อไปนี้ เพื่อ
ใช้ในการผลิตและการขายเพื่อส่งออกของที่น�าเข้า ไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม:
i. วัสดุ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่รวม

อยู่ในของที่น�าเข้า
ii. เครื่องมือ แม่พิมพ์ แบบพิมพ์ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่ใช้

ในการผลิตของที่น�าเข้า
iii. วัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองไปในการผลิตของที่น�าเข้า
iv. การให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาการ งานศิลป์ การ

ออกแบบ แบบแปลน และภาพร่าง ที่กระท�าขึ้นนอกราช
อาณาจักรและเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการผลิตของที่น�าเข้า

หมายเหตุ *  เฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย     

องค์ประกอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ สามารถหักออกได้  
หากปรากฏอย่างชัดเจน และรวมอยู่ในราคาซื้อขายของที ่
น�าเข้า

i. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ บ�ารุงรักษา หรือ
การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการที่กระท�าขึ้นภายหลัง
จากการน�าเข้าของนั้น

ii. ค่าขนส่งภายหลังจากการน�าเข้าส�าเร็จแล้ว

iii. ค่าอากรและภาษีเนื่องจากการน�าเข้า



IV. ค�าถามที่ถูกสอบถามบ่อยๆ
ถาม 1 สินค้าที่น�าเข้ามายังประเทศไทยต้องเสียภาษี

ศุลกากรหรือไม่

ตอบ 1 โดยท่ัวไปสินค้าที่น�าเข้ามาในประเทศไทยต้องเสียภาษี
ศลุกากรตาม กฎหมายศลุกากรและกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง 
เว้นแต่เป็นสินค้าที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าไม่ต้องเสีย
อากรหรือได้รับการยกเว้นอากร

ถาม 2 ส�าหรับสินค้าท่ีเสียอากรตามราคา ภาษีศุลกากร
คิดค�านวณอย่างไร

ตอบ 2 ใช้ราคาศุลกากรของสินค้าคูณด้วยอัตราอากร

ถาม 3 นอกจากภาษศีลุกากรแล้วยงัมภีาษอีืน่ทีจ่ะต้องเสยี
ขณะน�าเข้าหรือไม่

ตอบ 3 นอกจากภาษีศุลกากรแล้ว ยังมีภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกด้วย 
ส�าหรับกรณีการน�าเข้าสินค้าบางชนิด เช่น บุหรี่ สุรา ฯ 
น้ันจะต้องมีการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของน�าเข้านั้น 

ถาม 4 ราคาศุลกากรส�าหรับสินค้าน�าเข้าคืออะไร

ตอบ 4 ราคาศุลกากรคือราคาที่ถูกก�าหนดเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บภาษีอากรท้ังน้ี เป็นไปตามที่กฎหมายศุลกากร 
กฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) และกฎกระทรวงอื่นๆ ได้
ก�าหนดไว้

ถาม 5 ราคาศุลกากรได้มาอย่างไร 

ตอบ 5 กฎกระทรวงที่ 132 (พ.ศ.2543) ระบุว่า การก�าหนด 
ราคาศุลกากรมี 6 วิธี ดังนี้ 
1) ราคาซื้อขายของท่ีน�าเข้า (Transaction Value of 

Imported Goods) 
2) ราคาซื้อขายของท่ีเหมือนกัน (Transaction Value of 

Identical Goods)
3) ราคาซื้อขายของท่ีคล้ายกัน (Transaction Value of 

Similar Goods) 
4) ราคาหักทอน (Deductive Value Method)
5) ราคาค�านวณ (Computed Value Method) 
6) ราคาย้อนกลับ (Fall Back Method) 

 กรณีการก�าหนดราคาดงักล่าวต้องเป็นไปตามล�าดบั กล่าว
คือ ต้องใช้วิธีที่1 ก�าหนดราคาศุลกากรก่อน หากยังไม่
สามารถก�าหนดราคาศุลกากรได้ ก็จะต้องมีการก�าหนด
ราคาในล�าดับถัดไปจนถึงวิธีท่ี6 ทั้งนี้วิธีที่4และ5อาจสลับ
กันได้หากผู้น�าเข้าร้องขอและศุลกากรเห็นชอบ

ถาม 6 ราคาซื้อขายของที่น�าเข้า (Transaction value) 
หมายถึงอะไร

ตอบ 6 ราคาซื้อขายของท่ีน�าเข้าคือราคาที่ช�าระจริงหรือราคาที่
จะต้องช�าระส�าหรับของที่ได้มีการขายเพ่ือส่งออกไปยัง
ประเทศน�าเข้า โดยได้มีการปรับราคาแล้ว (กรุณาดู หัวข้อ
ที่ III องค์ประกอบของราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า)

ถาม 7 ราคาท่ีช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระหมายถึง
อะไร

ตอบ 7 ราคาที่ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระหมายถึงการช�าระ
ราคาทัง้หมดท่ีได้กระท�าไปแล้วจรงิหรอืทีจ่ะต้องกระท�าอนั

เป็นเงื่อนไขของการขายของท่ีน�าเข้านั้นโดยผู้ซื้อต่อผู้ขาย 
หรือโดยผู้ซื้อต่อบุคคลที่สามเพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
ของผู้ขาย ตามข้อ 8 กฎกระทรวงที่ 132(พ.ศ.2543) ที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2547)

ถาม 8 ณ ขณะน�าเข้าเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าราคาทีส่�าแดงใน
ใบขนฯ หรือในอินวอยซ์เป็นราคาของของน�าเข้า
ภายใต้หลักเกณฑ์การค�านวณราคาซื้อขายที่เป็น
ราคาที่ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ

ตอบ 8 ให้ตรวจสอบใบอินวอยซ์ว่าได้แสดงราคาท่ีช�าระจริง
หรือราคาที่จะต้องช�าระของของน�าเข้าครบถ้วนตามองค์
ประกอบท่ีก�าหนดทัง้หมด โดยกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องหรอื
ไม่ ตัวอย่าง เช่น
1. ถ้าหากบัญชีแสดงราคาสินค้าของของน�าเข้าระบุเพียง

จ�านวนเงนิงวดสดุท้ายท่ีจะต้องช�าระ เนือ่งจากได้มกีาร
แบ่งจ่ายไว้ก่อนหน้านี้ไว้บางส่วนแล้ว ราคาที่ช�าระจริง
หรือราคาท่ีจะต้องช�าระของของน�าเข้า ต้องหมายรวม
ถึงจ�านวนเงินงวดสุดท้ายที่จะต้องช�าระและจ�านวนเงิน
ทั้งหมดที่ได้ช�าระไปก่อนหน้านี้แล้ว

2. ถ้าหากค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตของน�าเข้าถูกแยกออก
จากราคาท่ีระบุไว้ในบัญชีแสดงราคาสินค้า โดยการ
ร้องขอของผู้ขาย ซ่ึงผู้ซ้ือจะต้องจ่ายให้กับผู้ขายหรือ 
ผู้จัดหาของให้ ราคาที่ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ
ต้องหมายรวมถึงค่าดังกล่าวนั้นด้วย

3. เมื่อผู้ซื้อช�าระค่าสินค้าส�าหรับของน�าเข้าในจ�านวนเงิน
ที่ถูกลดลงจากราคาปกติ อันเนื่องมาจากผู้ขายเป็นหนี้
ผู้ซื้อ ในกรณีนี้ ราคาที่ช�าระจริงหรือราคาที่จะต้องช�าระ
ต้องหมายรวมถึงราคาทีถู่กหกัออกไปด้วย เพ่ือเป็นฐาน
ในการค�านวณราคาศุลกากร

ถาม 9 การช�าระเงินและค่าใช้จ่ายประเภทใดท่ีต้องน�ามา
ปรับราคาภายใต้การก�าหนดราคาศุลกากรวิธีที่ 1

ตอบ 9 ค่าใช้จ่ายที่ต้องน�ามาปรับเพ่ิมกับราคาที่ช�าระจริงหรือ
ราคาที่จะต้องช�าระ ได้แก่ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า รายได้จาก
การขายต่อ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และค่าอื่นๆ ตามท่ี  
กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543) ก�าหนด หากการ
ช�าระเงนิหรอืค่าใช้จ่ายเหล่านียั้งไม่ได้มกีารรวมอยู่ในราคา
ที่ช�าระจริงหรือราคาท่ีจะต้องช�าระ (กรุณาดูหัวข้อท่ี III  
องค์ประกอบของราคาซื้อขายของของที่น�าเข้า)

ถาม 10 ราคาทีร่ะบไุว้ในInvoiceสามารถน�ามาส�าแดงเป็น
ราคา ศลุกากรทีค่�านวณโดยวธิรีาคาซือ้ขายได้หรอื
ไม่

ตอบ 10 ได้ หากของน�าเข้าไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
(อน่ึงถ้าหากของน�าเข้าอยูใ่นขอบข่ายเงือ่นไขท่ีจะกล่าวดงั
ต่อไปน้ีแล้วนัน้ การค�านวณราคาศลุกากรของของดงักล่าว
จะค�านวณได้ โดยใช้วิธีการล�าดบัถัดไปท่ีเหมาะสมอนันอก
เหนือจากการค�านวณราคาศุลกากรโดยวิธีราคาซื้อขาย
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อ2 ถึง ข้อ6ภายใต้
หัวข้อ I จากคู่มือ))
1. ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในการจัดส่งสินค้ามาให้ผู้น�าเข้า มิใช่ 

การ “ขาย” ตัวอย่าง เช่น สินค้าน�าเข้าเพื่อการฝากขาย
ฟรี สินค้าน�าเข้าเพื่อเป็นของขวัญ ของเช่าซื้อ และอื่นๆ
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ถาม 15 หากให้กรมศุลกากรรับรองว่าราคาที่ระบุในอิน
วอยซ์เป็นราคาศุลกากร จะสามารถท�าได้หรือไม่

ตอบ 15 ไม่สามารถท�าได้เนือ่งจากราคาสนิค้าเป็นเรือ่งท่ีผูซ้ือ้และผู้
ขายท�าความตกลงกันเอง กรมศุลกากรไม่มข้ีอมลูทีจ่ะทราบ
ว่าราคาที่ปรากฏเป็นราคาซื้อขายจริงหรือไม่ ดังน้ันจึงไม่
สามารถรับรองราคาที่ระบุในอินวอยซ์เป็นราคาศุลกากรที่
มีการซื้อขายแท้จริงได้

ถาม 16 การยื่นค�าร้องขอค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วง
หน้าที ่กรมศุลกากร ต้องยืน่ทีก่รมศลุกากรหรอืไม่

ตอบ 16 ต้องมาย่ืนค�าร้องท่ีกรมศุลกากร ส�านักมาตรฐานพิธีการ 
และราคาศุลกากร 

ถาม 17 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใดบ้างทีจ่�าเป็นต่อการยืน่
แบบค�าร้องขอค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า 

ตอบ 17 ในการยื่นแบบค�าร้องขอค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า 
ต้องย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ และมีข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 
Ţ แบบค�าร้องขอค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า 

(เอกสารฟอร์ม 1 ตามประกาศกรมศลุกากร ท่ี 67/2552)
Ţ เอกสารส�าแดงข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการขอ  

ค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ยกตัวอย่าง เช่น
• สัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อสินค้า และอื่นๆ
• ใบก�ากับสินค้า ใบก�ากับสินค้าชั่วคราว ใบเพ่ิมหนี ้

ใบลดหนี้ และอื่นๆ
• เอกสารที่เก่ียวกับการขนส่งทางเรือที่หมายรวมถึง

เอกสารส�าแดงค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และอื่นๆ 
• หนังสือสัญญา หรือ/และ เอกสารบันทึกข้อสัญญา

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับใบอนุญาต การให้บริการจาก
ตัวแทนหรือการขนส่ง และอื่นๆ และ

• เอกสารอื่นๆ ที่จ�าเป็น 
 ทั้งนี้ส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรอาจจะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ เรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการก�าหนดราคาศุลกากร 

ถาม 18 จะสามารถย่ืนหนังสือค�าวินิจฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้าได้หรือไม่ ถ้ามีการน�าของเข้ามาในท่าเรือ
แล้วแต่มีปัญหา เร่ืองราคาไม่สามารถน�าของออก
จากอารกัขาได้หรอืน�าออกมาแล้ว แต่ยังมข้ีอสงสยั
ในเรื่องราคาศุลกากรอยู ่

ตอบ 18 ไม่ได้ แต่สามารถใช้บริการการตอบข้อหารือทั่วไปโดย
ย่ืนค�าร้องโดยตรงมายังส�านักมาตรฐานพิธีการและราคา 
ศุลกากร (สมพ.)

 
ถาม 19 หากมีข้อค�าถามสงสัยเกี่ยวกับราคาศุลกากร

สามารถสอบถามจากหน่วยงานใดได้บ้าง

ตอบ 19 สามารถสอบถามได้ที่ สมพ. โดยตรงหรือศูนย์บริการ
ศลุกากร (Customs Care Center) โทร1164 หรอืส�านกังาน
ศุลกากรภูมิภาคทุกแห่ง หรือตามด่านศุลกากรท่ัวราช
อาณาจักร

2. มีข้อห้ามและข้อจ�ากัดในการจ�าหน่ายหรือใช้ของนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อจ�ากัดบางประเภทที่ระบุตามบทบัญญัติ 
ของข้อ 14(1) (ก) (ข) และ (ค) แห่งกฎกระทรวงที่ 132 
(พ.ศ.2543)

3. มีเงื่อนไขหรือผลตอบแทนท่ีไม่สามารถน�ามาประเมิน
ราคาได้

4. เงนิได้ทีม่าจากการขายต่อ การจ�าหน่ายหรอืการใชข้อง
นั้นโดยผู้ซื้ออันมีผลเพ่ิมพูน ให้กับผู้ขายไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่การปรับราคาอย่างเหมาะสม
จะท�าได้ ตามบทบญัญัต ิของข้อ 9 (2) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 132 (พ.ศ.2543)

5. ผู้ซื้อและผู้ขายของน้ันมีความสัมพันธ์กัน และความ
สัมพันธ์นั้นมีอิทธิพลต่อราคาซื้อขายของของน�าเข้า

6. ราคาศลุกากรทีส่�าแดงไปน้ันมเีหตแุห่งความสงสยั และ
ความสงสัยน้ันไม่ได้รับการชี้แจง หรือถูกน�ามาชี้แจง
ต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแล้ว แต่ยังคงมีเหตุแห่งข้อความ
สงสัย ตามบทบัญญัติในข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 
132 (พ.ศ.2543) 

7. มีการฉ้อฉลต่อราคาซื้อขาย

ถาม 11 เม่ือราคาสนิค้าหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆปรากฏเป็นเงนิ
ตราต่างประเทศ ผู้น�าเข้าจะต้องท�าอย่างไร

ตอบ 11 กรมศุลกากรก�าหนดให้ส�าแดงราคาศุลกากรเป็นเงิน
สกุลบาทไทยในใบขนสินค้าขาเข้า โดยค�านวณตาม
อัตราแลกเปลี่ยนท่ีกรมศุลกากรประกาศก�าหนดใน
แต่ละเดือน ท้ังน้ีผู้สนใจสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนได้
จากประกาศกรมศุลกากรและทางเว็บไซต์กรมศุลกากร  
http://www.customs.go.th

 
ถาม 12 หากต้องการทราบหลักเกณฑ์การก�าหนดราคา

ศุลกากรก่อนที่จะน�าสินค้าเข้าจะต้องท�าอย่างไร 

ตอบ 12 กรมศลุกากรมกีารให้บรกิารวินจิฉยัราคาศลุกากรล่วงหน้า
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ณ ส�านักมาตรฐาน
พิธีการและราคาศุลกากร(สมพ.) อาคาร120ปี ชั้น12 
(กรุณาดใูนหัวข้อV การวินจิฉยัราคาศลุกากรล่วงหน้าท่ีระบุ
ในเอกสารฉบับนี้)

ถาม 13 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าคืออะไร?

ตอบ 13 การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าเป็นบริการที่
กรมศลุกากรโดยส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร
ให้ค�าวินิจฉัยเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคา
ศลุกากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูป้ระกอบการทีย่ื่นค�าร้อง
ขอรับบริการดังกล่าวก่อนการน�าเข้าสินค้า ตามประกาศ
กรมศุลกากรที่ 67/2552 ทั้งนี้กรมศุลกากรจะด�าเนินการ
ออกหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 30 วันท�าการนับ
ตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน

ถาม 14 จะน�าผลค�าวินิจฉัยไปใช้ได้อย่างไร

ตอบ 14 ส�านักมาตรฐานฯ ออกหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย ไปยังผู้
ร้องขอ และผู้ร้องขอสามารถน�าหนังสือดังกล่าวไปย่ืนกับ
เจ้าหน้าที่ขณะน�าเข้า หากข้อเท็จจริงของสินค้าสอดคล้อง
กับข้อมูลในหนังสือแจ้งผลค�าวินิจฉัย การตรวจปล่อยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากรจะสะดวกและรวดเร็ว
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 ขั้นตอนการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (โดยสรุป) 

1. ย่ืนแบบฟอร์มค�าร้องขอวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เพ่ือสอบถามปัญหา พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ เช่น 
สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งซื้อ, บัญชีราคาสินค้า, ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฯลฯ

3. ตอบค�าร้องขอวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

2. ตรวจสอบและซักถามข้อเท็จจริงของธุรกรรม การซื้อขายสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีเอกสารประกอบเพียงพอและ
ถูกต้องหรือไม่

ค�าร้องอาจถูกยกเลิก หากเอกสารประกอบมีไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ย่ืนค�าร้องขอไม่สามารถให้ค�าตอบต่อข้อซัก
ถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ 

30 วันท�าการ

ย่ืนค�าวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบการก�าหนดราคาศุลกากร เมื่อน�าเข้าสินค้าท่ีสอบถามนั้น

ประโยชน์ของการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

สามารถคาดการณ์
ถึงจ�านวนภาษี
ที่ต้องช�าระได้

ช�าระภาษีได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการเก่ียวกับ

ราคาศุลกากร สะดวกและ
รวดเร็วขึ้นและเป็นธรรม

ข้าพเจ้าต้องการทราบ 
หลักเกณฑ์การก�าหนดราคา
ศุลกากรก่อนการน�าสินค้า 

เข้ามายังประเทศไทย

ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไร

V.  การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
กรมศุลกากรได้จัดให้มีบริการการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (Advance Valuation Ruling: AVR) เป็นลายลักษณ์อักษร  

ให้แก่ผู้ประสงค์จะน�าของเข้าก่อนที่จะมีการน�าของเข้ามาในประเทศไทย

กันยายน 25577

เรายินดีที่จะช่วยเหลือส�าหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับการร้องขอวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร

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

 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1: 02-667-7000 ต่อ 20-7174
 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2: 02-667-7000 ต่อ 20-7179
 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 3: 02-667-7000 ต่อ 20-7187

107340
Rectangle

107340
Typewritten Text
6502

107340
Typewritten Text
7179

107340
Typewritten Text
7187




