
ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  ก าหนดราคาศุลกากรส าหรบัสินคา้ไมเ้ป็นเกณฑ์ประเมนิเงนิอากรขาออก 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรก าหนดราคาศุลกากรส าหรับสินค้าไม้ดังต่อไปนี้  
และให้ถือราคาที่ประกาศนีเ้ป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2  
เป็นต้นไป 

ไม้สัก 
๑.) ไม้ซุง 
 1. ยาว  ๘  ฟุตขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 2๔,๐๘๘.00 บาท 
 2. ยาว  ๖  ฟุต  ถึงต่ ากว่า  ๘  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 16,375.00 บาท 
 3. ยาวต่ ากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 16,230.00 บาท 
ราคาตาม  ๑,  ๒  และ  ๓  ข้างต้นมิให้ใช้กับไม้สักสวนป่าที่เป็นไม้ซุงที่ท าออกจากสวนป่า 

ทั้งของรัฐและเอกชน  โดยมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้  หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมาย  และไม้เสื่อมคุณภาพ  
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ส่งออกได้เป็นกรณีพิเศษ  และกระทรวงพาณิชย์อนุญาตโดยมีหนังสือรับรอง
คุณภาพจากกรมป่าไม้  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  ถึงต่ ากว่า  ๑๐  ฟุต 
 3. ขนาดกว้าง  ๖  นิ้วสี่เหลี่ยม ลูกบาศก์เมตรละ 25,080.00 บาท 
  ถึงต่ ากว่า  ๑๐  นิ้วสี่เหลี่ยม  ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป 
 4. ขนาดกว้าง  ๖  นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 22,250.00 บาท 
  ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ ากว่า  ๖  ฟุต 
๓.) ไม้ตับ 
 1. ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 55,830.00 บาท 
 2. ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ ากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 47,250.00 บาท 
๔.) ไม้กระดาน 
 1. ยาว  ๖  ฟุตขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 54,750.00 บาท 
 2. ยาว  ๓  ฟุต  ถึงต่ ากว่า  ๖  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 44,130.00 บาท 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



๕.) ไม้ดาดฟ้าเรือ 
 1. ยาว  ๑๕  ฟุตขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 71,550.00 บาท 
 2. ยาว  ๑๐  ฟุต  ถึงต่ ากว่า  ๑๕  ฟุต ลูกบาศก์เมตรละ 63,150.00 บาท 
๖.) ไม้บางวีเนียร์ 
 1. ขนาดกว้างตั้งแต่  ๔  นิ้วขึ้นไป ลูกบาศก์เมตรละ 349,750.00 บาท 
 2. ขนาดกว้างต่ ากว่า  ๔  นิ้ว ลูกบาศก์เมตรละ 72,850.00 บาท 
ราคาตาม  ๑  และ  ๒  มิให้ใช้กับเศษไม้บางวีเนียร์ที่ขนาดกว้างต่ ากว่ามาตรฐาน  โดยมีหนังสอื

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

ไม้ชนดิอืน่ 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. ไม้กะพ้ีเขาควายหรือเก็ดด า,  ไม้สาธร, ลูกบาศก์เมตรละ 12,200.00 บาท 
  ไม้รกฟ้า,  ไม้ขี้เหล็กป่า,  ไม้เชล็ง 
 5. ไม้ตะแบก,  ไม้ชุมแพรก,  ไม้ชัน,  ไม้ตาเสือ, ลูกบาศก์เมตรละ 11,560.00 บาท 
  ไม้ยมหอม,  ไม้ยมหิน,  ไม้จ าปา,  ไม้แอ๊ก, 
  ไม้พนองหรือเคี่ยมคนอง,  ไม้มะค่าแต้, 
  ไม้ตีนนก,  ไม้ตะเคียนอื่น ๆ,  ไม้เต็งดง, 
  ไม้ตะคร้อ,  ไม้แดงน้ า,  ไม้ชัยพฤกษ์ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



 6. ไม้ยาง,  ไม้เกว้าหรือเขว้า,   ลูกบาศก์เมตรละ 8,530.00 บาท 
  ไม้ยวนหรือทองบึ้ง,  ไม้สยา,  ไม้กะท้อน, 
  ไม้ก้านเหลือง,  ไม้มังตาล, 
  ไม้กะบาก,  ไม้ไข่เขียว,  ไม้พลวง,  ไม้เหียง, 
  ไม้เสียดช่อ,  ไม้ทุเรียนนก 
 7. ไม้สมพงหรือกะพง,  ไม้สองสลึง,  ไม้ปอ,   ลูกบาศก์เมตรละ 3,010.00 บาท 
  ไม้นุ่น,  ไม้งิ้ว,  ไม้จามจุรี,  ไม้ยางพารา 
๒.) ไม้บางวีเนียร์ 
 1. ไม้ชิงชัน ลูกบาศก์เมตรละ 442,250.00 บาท 
 2. ไม้ประดู่,  ไม้สะเดาดงหรือยมหอม,  ไม้พยุง ลูกบาศก์เมตรละ 200,750.00 บาท 
 3. ไม้ตองจิง,  ไม้จ าปาป่า,  ไม้ชุมแพรก,   ลูกบาศก์เมตรละ 64,300.00 บาท 
  ไม้มะรุมป่า 
 4. ไม้ทัง,  ไม้ขมิ้นด าหรือโคแหลม,  ไม้กะบาก, ลูกบาศก์เมตรละ 45,550.00 บาท 
  ไม้สยา,  ไม้ยาง,  ไม้ตะเคียนทราย 
ราคาตาม  ๑,  ๒,  ๓  และ  ๔  มิให้ใช้กับไม้บางวีเนียร์ช ารุดไม่ได้มาตรฐาน  โดยมีหนังสือ

รับรองคุณภาพ  จากกรมป่าไม้  ซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแต่ละรายไป 
๓.) ไม้แปรรูป 
 1. ไม้มะเกลือ,  ไม้พะยูงหรือพยุง ลูกบาศก์เมตรละ 140,376.00 บาท 
 2. ไม้ชิงชัน ลูกบาศก์เมตรละ 47,730.00 บาท 
 3. ไม้ประดู่,  ไม้มะค่าโมง,  ไม้แดง,   ลูกบาศก์เมตรละ ๖5,278.00 บาท 
  ไม้ตะเคียนทอง,  ไม้เต็ง,  ไม้พุด,  ไม้รัง,   
  ไม้หลุมพอ 
 4. ไม้กะพ้ีเขาควายหรือเก็ดด า,  ไม้สาธร, ลูกบาศก์เมตรละ 8๑,445.00 บาท 
  ไม้รกฟ้า,  ไม้ขี้เหล็กป่า,  ไม้เชล็ง 
 5. ไม้ตะแบก,  ไม้ชุมแพรก,  ไม้ชัน,  ไม้ตาเสือ, ลูกบาศก์เมตรละ ๓2,225.00 บาท 
  ไม้ยมหอม,  ไม้ยมหิน,  ไม้จ าปา,  ไม้แอ๊ก, 
  ไม้พนองหรือเคี่ยมคนอง,  ไม้มะค่าแต้, 
  ไม้ตีนนก,  ไม้ตะเคียนอื่น ๆ,  ไม้เต็งดง, 
  ไม้ตะคร้อ,  ไม้แดงน้ า,  ไม้ชัยพฤกษ์ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



 6. ไม้ยาง,  ไม้เกว้าหรือเขว้า,   ลูกบาศก์เมตรละ 19,424.00 บาท 
  ไม้ยวนหรือทองบึ้ง,  ไม้สยา,  ไม้กะท้อน,   
  ไม้ก้านเหลือง,  ไม้มังตาล,  ไม้กะบาก, 
  ไม้ไข่เขียว,  ไม้พลวง,  ไม้เหียง, 
  ไม้เสียดช่อ,  ไม้ทุเรียนนก 
 7. ไม้สมพงหรือกะพง,  ไม้สองสลึง,  ไม้ปอ,   ลูกบาศก์เมตรละ 15,076.00 บาท 
  ไม้นุ่น,  ไม้งิ้ว,  ไม้จามจุรี,  ไม้ยางพารา 
 8. ไม้หมอนรถไฟทุกชนิดนอกจากไม้สัก ลูกบาศก์เมตรละ 13,400.00 บาท 
  และไม้ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 9. ปุ่มไม้มะค่าโมง ลูกบาศก์เมตรละ 46,750.00 บาท 
 10. ยูคาลิปตัส ลูกบาศก์เมตรละ ๙,889.00 บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2562 
อัจฉรา  ลอตินนัทน ์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  ปฏิบตัิราชการแทน 
อธิบดีกรมศุลกากร 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒


