เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง กําหนดราคาศุลกากรสําหรับสินคาไมเปนเกณฑประเมินเงินอากรขาออก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
แกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ แ กไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดพิกั ดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรกําหนดราคาศุลกากรสําหรับสินคาไมดังตอไปนี้
และใหถือราคาที่ประกาศนี้เปนเกณฑประเมินเงินอากรขาออกตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนตนไป
ไมสัก
๑.) ไมซุง
๑. ยาว ๘ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๖ ฟุต ถึงต่ํากวา ๘ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. ยาวต่ํากวา ๖ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๒๑,๓๕๐.๐๐ บาท
ราคาตาม ๑, ๒ และ ๓ ขางตนมิใหใชกับไมสักสวนปาที่เปน ไมซุงที่ทําออกจากสวนปา
ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีหนังสือรับรองจากกรมปาไม หรือผูที่กรมปาไมมอบหมาย และไมเสื่อม
คุณภาพ ตามที่คณะรัฐมนตรีใหสงออกไดเปนกรณีพิเศษและกระทรวงพาณิชยอนุญาตโดยมีหนังสือ
รับรองคุณภาพจากกรมปาไม ซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแตละรายไป
๒.) ไมเหลี่ยม
๑. ขนาดกวาง ๑๐ นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป
ยาว ๑๐ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. ขนาดกวาง ๑๐ นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป
ยาว ๖ ฟุต ถึงต่ํากวา ๑๐ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ขนาดกวาง ๖ นิ้วสี่เหลี่ยม
ถึงต่ํากวา ๑๐ นิ้วสี่เหลี่ยม
ยาว ๖ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๒๖,๙๕๐.๐๐ บาท
๔. ขนาดกวาง ๖ นิ้วสี่เหลี่ยมขึ้นไป
ยาว ๓ ฟุต ถึงต่ํากวา ๖ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

๓.) ไมตับ
๑. ยาว ๖ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๓ ฟุต ถึงต่ํากวา ๖ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.) ไมกระดาน
๑. ยาว ๖ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๓ ฟุต ถึงต่ํากวา ๖ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๔๕,๒๕๐.๐๐ บาท
๕.) ไมดาดฟาเรือ
๑. ยาว ๑๕ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๗๑,๕๕๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๑๐ ฟุต ถึงต่ํากวา ๑๕ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๖๓,๑๕๐.๐๐ บาท
๖.) ไมบางวีเนียร
๑. ขนาดกวางตั้งแต ๔ นิ้วขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๒๐๒,๓๕๐.๐๐ บาท
๒. ขนาดกวางต่ํากวา ๔ นิ้ว
ลูกบาศกเมตรละ ๗๒,๘๕๐.๐๐ บาท
ราคาตาม ๑ และ ๒ มิใหใชกับเศษไมบางวีเนียรที่ขนาดกวางต่ํากวามาตรฐาน โดยมีหนังสือ
รับรองคุณภาพจากกรมปาไมซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแตละรายไป
๗.) ไมแปรรูปอยางอื่น
๑. ยาว ๖ ฟุตขึ้นไป
ลูกบาศกเมตรละ ๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๓ ฟุต ถึงต่ํากวา ๖ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๓๗,๕๕๐.๐๐ บาท
๘.) หัวไมแปรรูปชนิดตาง ๆ
๑. ยาว ๑ ๑/๒ ฟุต ถึงต่ํากวา ๓ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๓๒,๕๕๐.๐๐ บาท
๒. ยาว ๖ นิ้ว ถึงต่ํากวา ๑ ๑/๒ ฟุต
ลูกบาศกเมตรละ ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๓. ยาวต่ํากวา ๖ นิ้ว
ลูกบาศกเมตรละ ๑๓,๙๐๐.๐๐ บาท
ไมชนิดอื่น ๆ
๑.) ไมซุง
๑. ไมมะเกลือ, ไมพยุง
ลูกบาศกเมตรละ ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมชิงชัน
ลูกบาศกเมตรละ ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท
๓. ไมประดู, ไมมะคาโมง, ไมแดง,
ไมตะเคียนทอง, ไมเต็ง, ไมพุด,
ไมรัง, ไมหลุมพอ
ลูกบาศกเมตรละ ๑๙,๘๑๐.๐๐ บาท

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔. ไมกะพี้เขาควายหรือเก็ดดํา, ไมสาธร,
ไมรกฟา, ไมขี้เหล็กปา,
ไมเชล็ง
๕. ไมตะแบก, ไมชุมแพรก, ไมชัน,
ไมตาเสือ, ไมยมหอม, ไมยมหิน,
ไมจําปา, ไมแอก, ไมพนองหรือ
เคี่ยมคนอง, ไมมะคาแต, ไมตีนนก,
ไมตะเคียนอื่น ๆ, ไมเต็งดง, ไมตะครอ,
ไมแดงน้ํา, ไมชัยพฤกษ
๖. ไมยาง, ไมเกวาหรือเขวา,
ไมยวนหรือทองบึ้ง, ไมสยา, ไมกะทอน,
ไมกานเหลือง, ไมมังตาล, ไมกะบาก,
ไมไขเขียว, ไมพลวง, ไมเหียง,
ไมเสียดชอ, ไมทุเรียนนก
๗. ไมสมพงหรือกะพง, ไมสองสลึง, ไมปอ,
ไมนุน, ไมงิ้ว, ไมจามจุรี,
ไมยางพารา
๒.) ไมบางวีเนียร
๑. ไมชิงชัน
๒. ไมประดู, ไมสะเดาดงหรือยมหอม,
ไมพยุง
๓. ไมตองจิง, ไมจําปาปา, ไมชุมแพรก,
ไมมะรุมปา
๔. ไมทัง, ไมขมิ้นดําหรือโคแหลม,
ไมกะบาก, ไมสยา, ไมยาง,
ไมตะเคียนทราย

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

ลูกบาศกเมตรละ

๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ

๑๑,๔๓๐.๐๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ

๙,๐๓๐.๐๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ

๔,๑๓๐.๐๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ ๔๔๒,๒๕๐.๐๐ บาท
ลูกบาศกเมตรละ ๒๐๐,๗๕๐.๐๐ บาท
ลูกบาศกเมตรละ

๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท

ลูกบาศกเมตรละ ๔๕,๕๕๐.๐๐ บาท

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒

ราคาตาม ๑, ๒, ๓ และ ๔ มิใ หใชกับไมบางวีเนียรชํารุดไมไดมาตรฐาน โดยมีหนังสือ
รับรองคุณภาพจากกรมปาไมซึ่งกรมศุลกากรจะประเมินราคาแตละรายไป
๓.) ไมแปรรูป
๑. ไมมะเกลือ, ไมพยุง
ลูกบาศกเมตรละ ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมชิงชัน
ลูกบาศกเมตรละ ๕๑,๘๕๐.๐๐ บาท
๓. ไมประดู, ไมมะคาโมง, ไมแดง,
ไมตะเคียนทอง, ไมเต็ง, ไมพุด,
ไมรัง, ไมหลุมพอ
ลูกบาศกเมตรละ ๔๖,๕๘๐.๐๐ บาท
๔. ไมกะพี้เขาควายหรือเก็ดดํา, ไมสาธร,
ไมรกฟา, ไมขี้เหล็กปา, ไมเชล็ง
ลูกบาศกเมตรละ ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. ไมตะแบก, ไมชุมแพรก, ไมชัน,
ไมตาเสือ, ไมยมหอม, ไมยมหิน,
ไมจําปา, ไมแอก, ไมพนองหรือ
เคี่ยมคนอง, ไมมะคาแต, ไมตีนนก,
ไมตะเคียนอื่น ๆ, ไมเต็งดง, ไมตะครอ,
ไมแดงน้ํา, ไมชัยพฤกษ
ลูกบาศกเมตรละ ๒๕,๓๔๐.๐๐ บาท
๖. ไมยาง, ไมเกวาหรือเขวา,
ไมยวนหรือทองบึ้ง, ไมสยา, ไมกะทอน,
ไมกานเหลือง, ไมมังตาล, ไมกะบาก,
ไมไขเขียว, ไมพลวง, ไมเหียง,
ไมเสียดชอ, ไมทุเรียนนก
ลูกบาศกเมตรละ ๑๗,๒๕๐.๐๐ บาท
๗. ไมสมพงหรือกะพง, ไมสองสลึง,
ไมปอ, ไมนุน, ไมงิ้ว, ไมจามจุรี,
ไมยางพารา
ลูกบาศกเมตรละ
๙,๙๕๐.๐๐ บาท
๘. ไมหมอนรถไฟทุกชนิดนอกจากไมสัก
และไมที่ระบุไวขางตน
ลูกบาศกเมตรละ ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๓ ง
๙. ปุมไมมะคาโมง
๑๐. ยูคาลิปตัส

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
ลูกบาศกเมตรละ ๔๖,๗๕๐.๐๐ บาท
ลูกบาศกเมตรละ
๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ณัฐตินา ศานติยานนท
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

