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ประกาศกรมศุลกากร 
เร่ือง  กําหนดราคาศุลกากรสําหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ .ศ.  ๒๕๓๐   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรกําหนดราคาศุลกากรสําหรับสินค้าไม้ดังต่อไปนี้  
และให้ถือราคาที่ประกาศนี้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป 

ไม้สัก 
๑.) ไม้ซุง 
 1. ยาว  ๘  ฟุตขึ้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ 2๔,๐๘๘.00 บาท 
 2. ยาว  ๖  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๘  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 16,375.00 บาท 
 3. ยาวต่ํากว่า  ๖  ฟุต  ลูกบาศก์เมตรละ 16,230.00 บาท 
ราคาตาม  ๑,  ๒  และ  ๓  ข้างต้นมิให้ใช้กับไม้สักสวนป่าที่เป็นไม้ซุงที่ทําออกจากสวนป่าทั้งของรัฐ

และเอกชน  โดยมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้  หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมาย  และไม้เสื่อมคุณภาพ   
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ส่งออกได้เป็นกรณีพิเศษ  และกระทรวงพาณิชย์อนุญาตโดยมีหนังสือรับรองคุณภาพ
จากกรมป่าไม้  ซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแต่ละรายไป 

๒.) ไม้เหลี่ยม 
 1. ขนาดกว้าง  ๑๐  นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 32,580.00 บาท 
  ยาว  ๑๐  ฟุตขึ้นไป 
 2. ขนาดกว้าง  ๑๐  นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 31,250.00 บาท 
  ยาว  ๖  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๑๐  ฟุต 
 3. ขนาดกว้าง  ๖  นิ้วสี่เหลี่ยม ลูกบาศก์เมตรละ 25,080.00 บาท 
  ถึงต่ํากว่า  ๑๐  นิ้วสี่เหลี่ยม  ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป 
 4. ขนาดกว้าง  ๖  นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 22,250.00 บาท 
  ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๖  ฟุต 
๓.) ไม้ตับ 
 1. ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ 55,830.00 บาท 
 2. ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 47,250.00 บาท 
๔.) ไม้กระดาน 
 1. ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ 54,750.00 บาท 
 2. ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 44,130.00 บาท 
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๕.) ไม้ดาดฟ้าเรือ 
 1. ยาว  ๑๕  ฟุตขึ้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ 71,550.00 บาท 
 2. ยาว  ๑๐  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๑๕  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 63,150.00 บาท 
๖.) ไม้บางวีเนียร์ 
 1. ขนาดกว้างตั้งแต่  ๔  นิ้วขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 349,750.00 บาท 
 2. ขนาดกว้างต่ํากว่า  ๔  นิ้ว  ลูกบาศก์เมตรละ 72,850.00 บาท 
ราคาตาม  ๑  และ  ๒  มิให้ใช้กับเศษไม้บางวีเนียร์ที่ขนาดกว้างต่ํากว่ามาตรฐาน  โดยมีหนังสือ

รับรองคุณภาพจากกรมป่าไม้  ซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแต่ละรายไป 
๗.) ไม้แปรรูปอย่างอื่น 
 1. ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป  ลูกบาศก์เมตรละ 40,๑๗๐.00 บาท 
 2. ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 33,240.00 บาท 
๘.) หัวไม้แปรรูปชนิดต่าง ๆ 
 1. ยาว  ๑  ๑/๒  ฟุต  ถึงต่ํากว่า  ๓  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 32,550.00 บาท 
 2. ยาว  ๖  นิ้ว  ถึงต่ํากว่า  ๑  ๑/๒  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 31,200.00 บาท 
 3. ยาวต่ํากว่า  ๖  นิ้ว  ลูกบาศก์เมตรละ 13,900.00 บาท 

ไม้ชนิดอื่น ๆ 
๑.) ไม้ซุง 
 1. ไม้มะเกลือ,  ไม้พะยูงหรือพยุง ลูกบาศก์เมตรละ 17,430.00 บาท 
 2. ไม้ชิงชัน   ลูกบาศก์เมตรละ 20,630.00 บาท 
 3. ไม้ประดู่,  ไม้มะค่าโมง,  ไม้แดง,   ลูกบาศก์เมตรละ 16,540.00 บาท 
  ไม้ตะเคียนทอง,  
  ไม้เต็ง,  ไม้พุด,  ไม้รัง,  ไม้หลุมพอ 
 4. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดํา,  ไม้สาธร, ลูกบาศก์เมตรละ 12,200.00 บาท 
  ไม้รกฟ้า,  ไม้ขี้เหล็กป่า,  ไม้เชล็ง 
 5. ไม้ตะแบก,  ไม้ชุมแพรก,  ไม้ชัน,   ลูกบาศก์เมตรละ 11,560.00 บาท 
  ไม้ตาเสือ,  ไม้ยมหอม,  ไม้ยมหิน,   
  ไม้จําปา,  ไม้แอ๊ก,  ไม้พนอง 
  หรือเค่ียมคนอง,  ไม้มะค่าแต้, 
  ไม้ตีนนก,  ไม้ตะเคียนอื่น ๆ,  ไม้เต็งดง, 
  ไม้ตะคร้อ,  ไม้แดงน้ํา,  ไม้ชัยพฤกษ์ 
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 6. ไม้ยาง,  ไม้เกว้าหรือเขว้า,   ลูกบาศก์เมตรละ 8,530.00 บาท 
  ไม้ยวนหรือทองบ้ึง,  
  ไม้สยา,  ไม้กะท้อน,  ไม้ก้านเหลือง,  ไม้มังตาล, 
  ไม้กะบาก,  ไม้ไข่เขียว,  ไม้พลวง,  ไม้เหียง, 
  ไม้เสียดช่อ,  ไม้ทุเรียนนก 
 7. ไม้สมพงหรือกะพง,  ไม้สองสลึง,   ลูกบาศก์เมตรละ 3,010.00 บาท 
  ไม้ปอ,  ไม้นุ่น,  ไม้ง้ิว,     
  ไม้จามจุรี,  ไม้ยางพารา 
๒.) ไม้บางวีเนียร์ 
 1. ไม้ชิงชัน   ลูกบาศก์เมตรละ 442,250.00 บาท 
 2. ไม้ประดู่,  ไม้สะเดาดงหรือยมหอม,   ลูกบาศก์เมตรละ 200,750.00 บาท 
  ไม้พยุง   
 3. ไม้ตองจิง,  ไม้จําปาป่า,  ไม้ชุมแพรก,   ลูกบาศก์เมตรละ 64,300.00 บาท 
  ไม้มะรุมป่า   
 4. ไม้ทัง,  ไม้ขม้ินดําหรือโคแหลม,   ลูกบาศก์เมตรละ 45,550.00 บาท 
  ไม้กะบาก,   
  ไม้สยา,  ไม้ยาง,  ไม้ตะเคียนทราย 
ราคาตาม  ๑,  ๒,  ๓  และ  ๔  มิให้ใช้กับไม้บางวีเนียร์ชํารุดไม่ได้มาตรฐาน  โดยมีหนังสือ

รับรองคุณภาพจากกรมป่าไม้  ซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแต่ละรายไป 
๓.) ไม้แปรรูป 
 1. ไม้มะเกลือ,  ไม้พะยูงหรือพยุง ลูกบาศก์เมตรละ 140,376.00 บาท 
 2. ไม้ชิงชัน   ลูกบาศก์เมตรละ 47,730.00 บาท 
 3. ไม้ประดู่,  ไม้มะค่าโมง,  ไม้แดง,   ลูกบาศก์เมตรละ ๖๒,๗๒๘.00 บาท 
  ไม้ตะเคียนทอง,  
  ไม้เต็ง,  ไม้พุด,  ไม้รัง,  ไม้หลุมพอ 
 4. ไม้กะพี้เขาควายหรือเก็ดดํา,  ไม้สาธร, ลูกบาศก์เมตรละ ๗๑,๕๑๓.00 บาท 
  ไม้รกฟ้า,  ไม้ขี้เหล็กป่า,  ไม้เชล็ง 
 5. ไม้ตะแบก,  ไม้ชุมแพรก,  ไม้ชัน,   ลูกบาศก์เมตรละ ๓๑,๓๔๒.00 บาท 
  ไม้ตาเสือ,   
  ไม้ยมหอม,  ไม้ยมหิน,  ไม้จําปา,  ไม้แอ๊ก, 
  ไม้พนองหรือเค่ียมคนอง,  ไม้มะค่าแต้, 
  ไม้ตีนนก,  ไม้ตะเคียนอื่น ๆ,  ไม้เต็งดง, 
  ไม้ตะคร้อ,  ไม้แดงน้ํา,  ไม้ชัยพฤกษ์ 
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 6. ไม้ยาง,  ไม้เกว้าหรือเขว้า,  ไม้ยวน  ลูกบาศก์เมตรละ 17,๖๕๘.00 บาท 
  หรือทองบ้ึง,  ไม้สยา,  ไม้กะท้อน, 
  ไม้ก้านเหลือง,  ไม้มังตาล, 
  ไม้กะบาก,  ไม้ไข่เขียว,  ไม้พลวง,  ไม้เหียง, 
  ไม้เสียดช่อ,  ไม้ทุเรียนนก 
 7. ไม้สมพงหรือกะพง,  ไม้สองสลึง,   ลูกบาศก์เมตรละ 1๖,๗๐๘.00 บาท 
  ไม้ปอ,  ไม้นุ่น,  ไม้ง้ิว, 
  ไม้จามจุรี,  ไม้ยางพารา 
 8. ไม้หมอนรถไฟทุกชนิดนอกจากไม้สัก ลูกบาศก์เมตรละ 13,400.00 บาท 
  และไม้ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 9. ปุ่มไม้มะค่าโมง   ลูกบาศก์เมตรละ 46,750.00 บาท 
 10. ยูคาลิปตัส   ลูกบาศก์เมตรละ ๙,๕๓๕.00 บาท 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ยุพยงค์  บุญอํานวยกิจ 
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี  ๑  รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมศุลกากร 


