คลังสินคาทัณฑบน
คลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายศุลกากร คือ สถานทีท
่ ี่กรมศุลกากรไดอนุมัตใิ หเอกชนหรือ
สวนราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บของที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว โดยผูท
 ี่ไดรับอนุมต
ั ใิ หจด
ั ตั้งเปนคลังสินคาทัณฑบน
ตองเสียคาธรรมเนียมประจําปตามอัตราทีก
่ ําหนดโดยกระทรวงการคลัง คือ สําหรับคลังสินคาทัณฑบน
ทั่วไปอูซอมหรือสรางเรือ และคลังสินคาทัณฑบนประเภท
1.คลังสินคาทัณฑบนประเภททั่วไป จัดตั้งตามมาตรา 8 พ.ร.บ. ศุลกากร พุทธศักราช 2469
2.คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร จัดตั้งตามมาตรา 8 ทวิ (1) พ.ร.บ.ศุลกากร
พุทธศักราช 2469
3.คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา จัดตั้งตามมาตรา 8 ทวิ (2) พ.ร.บ.ศุลกากร
พุทธศักราช 2469
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป
กรมศุลกากรอนุมัตใิ หจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไปเพื่อใหบริการสาธารณประโยชนในการเก็บ
รักษาของที่นําเขาจากตางประเทศ การบรรจุหรือแบงบรรจุ การขนถายสินคา การกระจายสินคาและเพื่อ
กิจการอื่นๆ ทีอ
่ ธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อันเปนการชวยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม
และการคาระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมศุลกากรกําหนดระยะเวลาใหเก็บของที่
นําเขาจากตางประเทศในคลังสินคาทัณฑบนได 2 ป
คลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไปนอกจากเปนคลังสินคาทัณฑบนทั่วไปอยางแทจริงที่จัดตั้งขึ้น เพือ
่ การ
เก็บของที่นําเขาจากตางประเทศเปนการทัว่ ไปแลว ยังมีคลังสินคาทัณฑบนทัว่ ไปที่เรียกชือ
่ อยางอื่นและ
ใชเก็บเฉพาะของตามวัตถุประสงคที่กรมศุลกากรอนุมต
ั จ
ิ ัดตั้ง เชน
- คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับจัดตั้งแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.) เพื่อประโยชนในการ
นําของทีเ่ ขาจากตางประเทศ หรือของที่นาํ เขามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศซึ่งมีเงื่อนไข
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศซึ่งไมมค
ี าอากรเขาไปจัด
แสดงสินคาหรือนิทรรศการหรือเพือ
่ กิจการอื่นๆ ทีอ
่ ธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร
- คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับเก็บน้ํามัน (คสน.) เปนคลังสินคาทัณฑบนที่อนุมัติ ใหจัดตั้งใช
สนับสนุนการสํารองน้ํามัน เพื่อความมั่นคงดานพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง สงเสริม
การคาน้ํามันทั้งภายในและระหวางประเทศ
- คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ เพื่อใชเก็บสวนประกอบ อุปกรณประกอบ และ
วัสดุสําหรับซอมหรือสรางเรือที่ไดรับยกเวนอากรตามพิกัดฯ ภาค 4 ประเภทที่ 7 อันเปนไปตาม
หลักเกณฑ และเงือ
่ นไขของประกาศกรมศุลกากรที่ 36/2538
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
กรมศุลกากรอนุมัตใิ หจด
ั ตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรเพื่อแสดงและขาย
ของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น โดยมีคลังสินคาทัณฑบนอยู 2 ลักษณะ คือ
คลังสินคาทัณฑบนกลาง หมายถึงคลังสินคาทัณฑบนที่ใหบริการสาธารณะสําหรับเก็บของที่
นําเขา เพือ
่ นําไปแสดงและขายในคลังสินคาทัณฑบนเพื่อขาย
คลังสินคาทัณฑบนเพื่อขาย หมายถึง คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่จัดตั้ง
ขึ้น ณ ทาอากาศนานาชาติ หรือตามสถานทีท
่ องเที่ยว หรือจังหวัดที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกรมศุลกากรพิจารณาเห็นวาเหมาะสมและสามารถควบคุมได หรือ สถานทีอ
่ ื่นที่อธิบดี
เห็นสมควร
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
- คลังสินคาทัณฑบนสําหรับผูโดยสารขาเขา หมายถึง คลังสินคาทัณฑบนเพือ
่ ขายที่ไดรับอนุมต
ั ิ
ใหจด
ั ตั้ง ณ ทาอากาศยานนานาชาติภายในหองผูโดยสารขาเขาเพือ
่ ขายสินคาใหแกผูซื้อทีเ่ ดินทางเขา

มาในราชอาณาจักรตามสิทธิและปริมาณทีก
่ ฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนอากร ซึง่ ในปจจุบันขายได
เฉพาะสุราไมเกินคนละ 1 ลิตร ซิกาแรตตคนละไมเกิน 200 มวน หรือซิการ หรือยาเสนอยางละ 250
กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ําหนักทั้งหมด 250 กรัม แตซิกาแรตตตองไมเกิน 200 มวน ซึ่งไดรับ
ยกเวนอากรในฐานะเปนของใชสว นตัวตามพิกัดฯ ภาค 4 ประเภทที่ 5
- คลังสินคาทัณฑบนสําหรับผูโดยสารขาออก ซึ่งแบงออกเปนคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูใ นเขต
สนามบิน (ภายในบริเวณพื้นที่หองผูโดยสารขาออก) และคลังสินคาทัณฑบนนอกเขตสนามบิน สถานที่
อื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควรนอกเหนือจากบริเวณคลังสินคาทัณฑบนในเขตสนามบิน ขายของใหแกผู
ซื้อที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งมีหนังสือเดินทางและหลักฐานที่แสดงวากําลังจะเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร โดยชนิดของที่ขายหรือแสดงเพือ
่ ขายมีทั้งของที่นาํ เขาและของภายในประเทศที่
อธิบดีกรมศุลกากร เห็นชอบ และสามารถซื้อไดไมจาํ กัดจํานวน
คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
กรมศุลกากรอนุมัตใิ หจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาเพือ
่ ใหนาํ วัตถุดิบที่นาํ เขามา
จากตางประเทศเขาเก็บ แลวใหนําวัตถุดิบนั้นทําการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดใน
คลังสินคาทัณฑบนนั้น และไดรับการยกเวนอากรทั้งขาเขาและขาออกหากนําของออกจากคลังสินคา
ทัณฑบนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร
สิทธิประโยชนของคลังสินคาทัณฑบน
ผูที่ไดรับอนุมต
ั ิใหจด
ั ตั้งเปนคลังสินคาทัณฑบนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรดังตอไปนี้
1.ไดรับยกเวนภาษีศล
ุ กากรขาเขาและขาออกสําหรับของที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อ
สงออกนอกราชอาณาจักร หรือโอนเขาคลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ หรือจําหนายใหแกผูนําเขาตามมาตรา
19 ทวิ หรือใหแกผูมีสิทธิยกเวนอากรตามกฎหมายตางๆ เชนการนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก
หรือเขตปลอดอากร (มาตรา 88 วรรค 2, 3 พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.
ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543)
“มาตรา 88 รายละเอียดแหงของที่ไดจดไวตามมาตรา 87 ใหใชสาํ หรับประเมินอากรแกของนั้น
แตในกรณีที่ไดใชของดังกลาวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในคลังสินคาทัณฑ
บนใหคํานวณปริมาณทีใ่ ชตามหลักเกณฑทอ
ี่ ธิบดีเห็นชอบ หรือทีอ
่ ธิบดีประกาศกําหนด
ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน เพื่อ
สงออกนอกราชอาณาจักรทัง้ นี้ไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น
การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนหากเปนการโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนอื่น
หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศล
ุ กากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช
2482 หรือผูมีสท
ิ ธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือเปน
การสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยให
ปฏิบัตต
ิ ามระเบียบทีอ
่ ธิบดีกาํ หนด
การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการนําเขามาในราชอาณาจักรหรือ
นําเขาสําเร็จในเวลาทีป
่ ลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัตต
ิ ามระเบียบที่
อธิบดีกาํ หนด
2.สามารถค้าํ ประกันภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับของที่นาํ เขาจากตางประเทศและนําเขาเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบนได (ม. 83/8 วรรคสอง ประมวลรัษฎากร)
“ในกรณีนําเขาสินคาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกรณีนําเขา
เครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพือ
่ การสงออกของผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการทุน ผูน
 ําเขาจะวางประกัน หลักประกัน หรือจัดใหมีผค
ู ้ําประกันเพื่อเปนประกัน
ภาษีมูลคาเพิ่มแทนการชําระภาษีก็ได”
3.สามารถค้าํ ประกันภาษีสรรพสามิตสําหรับของทีน
่ ําเขามาจากตางประเทศและนําเขาเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบนหรือของที่ผลิตขึ้นในคลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 21 พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาที่นําเขา ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2527 ขอ 2)

“มาตรา 21 ในกรณีสน
ิ คาที่นาํ เขา รัฐมนตรีจะประกาศใหกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพือ
่ กรม
สรรพสามิตก็ได และใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหชาํ ระภาษี หรือวางเงินหรือหลักประกันอยาง
อื่นหรือจัดใหมีผูคา้ํ ประกันเปนประกันภาษีกอ
 นที่จะปลอยสินคาพนไปจากอารักขาของกรมศุลกากร”
“ขอ 2 การรับของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ใหผูนําเขายื่นใบขนสินคาฯ พรอมแบบรายการ
ภาษีสรรพสามิตตอกรมศุลกากร ในกรณีขอรับของไปกอนตองไดรับอนุมัตจ
ิ ากอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามกฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต หรือ
วางเงินหรือหลักประกันอยางอื่น หรือจัดใหมีผค
ู ้ําประกันสําหรับภาษีสรรพสามิตแลวแตกรณี โดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเรียกเก็บอากรศุลกากร”
4.ยกเวนอากรศุลกากรสําหรับเศษหรือของดอยคุณภาพที่เกิดจากการนําของเขามาผลิต ผสม
ประกอบ ในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาซึง่ มิไดนําออกนอกราชอาณาจักร แตจําหนายดวย
วิธีบริจาคเพื่อเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือ
องคการสาธารณกุศล (ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรฯ
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ (3.4))
5.ยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิ หรือนําเขาตามความหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนที่ไดนาํ เขาไปในคลังสินคาทัณฑบน ไมวา นําเขาไปในสภาพเดิมหรือในสภาพอื่น แลวใหนาํ
ของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร (ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการลดอัตราอากรและการยกเวน
อากรศุลกากรฯ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ขอ (3.5))
6.ยกเวนอากรศุลกากรเศษวัตถุดิบหรือของทีเ่ สียหายหรือใชไมไดทเี่ กิดหรือที่จะใชในการผลิต
ผสม ประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาทีท
่ ําลายตามระเบียบของกรมศุลกากร
(ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.6))
7.ยกเวนอากรศุลกากรสําหรับของที่นาํ เขาเก็บรักษาไวในคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป ซึ่งเสียหรือ
เสื่อมคุณภาพที่ทาํ ลายตามระเบียบของกรมศุลกากร (ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.7))
8.ยกเวนอากรศุลกากรสําหรับเครื่องจักร สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องจักร รวมถึง
เครื่องมือและเครื่องใชทใี่ ชกับเครื่องจักรดังกลาวที่อธิบดีกรมศุลกากรอนุญาตใหนาํ เขามาเพือ
่ ใชทาํ การ
ผลิตสินคาในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา (ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.10))
9.ยกเวนอากรศุลกากรแกของใชสิ้นเปลืองแมไมมีการสงออก เชน ผงขัด กระดาษทราย น้ํายาขัด
เงา ไมรวมน้ํามันเชือ
้ เพลิงและน้ํามันหลอลื่น (ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2540 ลงวันที่ 12 ธันวาคม
2540)
พิธีการเกี่ยวกับการนําของเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
1.ผูนําของเขาตองจัดทําใบขนสินคาตามแบบ กศก 99/1 เพื่อใหเจาหนาที่รับรองภายใน 30 วัน
นับแตวันนําเขา โดยมีสาํ เนา 3 ฉบับ ยื่นพรอมใบสั่งปลอย บัญชีราคาสินคาพรอมสําเนา 3 ฉบับ
2.ผูนําของเขาตองนําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนภายใน 30 วัน นับแตวันนําเขา ในการ
ตรวจปลอยของเพื่อนําเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน จะใชอต
ั ราเปดตรวจตามที่ กําหนดไวสาํ หรับการ
ตรวจของทัว่ ไป โดยตองทําการตรวจปลอย ณ ทาหรือทีห
่ รือสนามบินศุลกากรที่นาํ ของเขา เทานั้น
สําหรับคลังสินคาทัณฑบนทั่วไปตองทําการเปดตรวจทุกใบขนสินคา สวนคลังสินคาประเภทอื่นไม ถูก
เปดตรวจสินคาทุกใบขนสินคา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับระบบบริหารความเสี่ยง (PROFILE) ที่กรมศุลกากรกําหนด
หากใบขนสินคาฉบับใดถูกเปดตรวจ ตองทําการตรวจปลอย ณ ทาหรือทีห
่ รือสนามบินศุลกากรที่นําของ
เขาทานั้นเก็บในคลังสินคาทัณฑบนยื่นปฏิบัติพธ
ิ ีการตอหนวยงานพิธก
ี ารของสํานักงานศุลกากรทีก
่ ํากับ
คลังสินคาทัณฑบนนั้น
3.การขนยายของที่นาํ เขาไปเก็บในคลังสินคาทัณฑบน ใหผูนาํ ของเขาหรือตัวแทนลงลายมือชื่อ
ในสมุดทะเบียนรับสําเนาใบขนสินคาขาเขาพรอมเอกสารประกอบและของไปมอบใหเจาหนาทีศ
่ ุลกากร
กํากับ คลังสินคาทัณฑบนเพื่อทําการรับเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนตอไป โดยเจาหนาทีศ
่ ุลกากรไม
คุมสงและไมประทับตราศุลกากรแตอยางใด

4.เจาหนาที่ศล
ุ กากรประจําทาหรือทีห
่ รือสนามบินศุลกากรและเจาหนาที่ศล
ุ กากรผูก
 ํากับ
คลังสินคาทัณฑบนจะแจงขอมูลการสงของและการรับของใหแตละฝายทราบเพือ
่ เปนขอมูลการควบคุม
ของ ไมใหเกิดการทุจริตนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยไมสงออก
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออก
1.ใหผูสงของออกหรือตัวแทนจัดทําใบขนสินคาขาออกตามแบบ กศก 101/1 โดยมีสาํ เนา 3 ฉบับ
พรอมบัญชีราคาสินคา สําเนาใบขนสินคาขาเขาที่นาํ ของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนพรอมกับแนบ
บัญชีรายละเอียดการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบน และเอกสารประกอบอื่น ๆ
2.การตรวจปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบน กรณีสงออกนอกราชอาณาจักรทางเรือดวย
ระบบคอนเทนเนอรและการสงออกทางอากาศยาน จะไดรับการยกเวนการเปดตรวจสินคาเจาหนาที่
ศุลกากรกํากับคลังสินคาทัณฑบนเพียงแตประทับตราศุลกากรสงไปยังทาหรือทีห
่ รือสนามบินศุลกากรที่
สงออกเทานั้น
3.การขนยายสินคาทีส
่ งออก กรณีเปนคอนเทนเนอรที่บรรจุสินคาของออกผูส
 งออกรายเดียว (FCL)
เจาหนาที่ศล
ุ กากรกํากับคลังสินคาทัณฑบนจะมอบใบกํากับคอนเทนเนอรใหผูสงของออกหรือตัวแทน
กํากับของไปยังทาทีส
่ งออก กรณีอื่น ๆ จะมอบตนฉบับใบขนสินคาขาออกและเอกสารประกอบใหผส
ู ง
ของออกหรือตัวแทนนําไปยังทาที่สงของออก
4.เจาหนาที่ศล
ุ กากรที่กํากับคลังสินคาทัณฑบนและเจาหนาที่ศล
ุ กากร ณ ทาที่สงของออกจะแจง
ขอมูลการสงของและการรับของใหแตละฝายทราบ เพือ
่ เปนขอมูลการควบคุมของไมใหเกิดการทุจริตนํา
ของออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยไมสงออก
อนึ่ง การสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพือ
่ นําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกหรือเขต
ปลอดอากร ปฏิบัติพธ
ิ ีการยืน
่ ใบขนสินคาขาออกเชนเดียวกันกับการสงของนั้นออกนอกราชอาณาจักร
พิธีการศุลกากรนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อบริโภคภายในประเทศ
1.จัดทําใบขนสินคาตามแบบ กศก 99/1 พรอมสําเนา 3 ฉบับ และแนบบัญชีรายละเอียดการนํา
ของออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด โดยสําแดงรายการและปริมาณสินคา
ตามจํานวนที่ประสงคจะนําออกพรอมแนบสําเนาภาพถายใบขนสินคาขาเขาที่นาํ ของเขาการคํานวณคา
ภาษีใหถือสภาพของ ราคา และพิกัดอัตราศุลกากรตามที่เปนอยูในเวลาตางๆ ดังตอไปนี้
สภาพของ ถือตามรายละเอียดแหงของที่จดไวตามมาตรา 87 ในขณะที่นําของเขาเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 88)
ราคาของ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ถือตามทีเ่ ปนอยูใ นเวลาทีค
่ วามรับผิด ใน
อันจะตองเสียคาภาษีเกิดขึ้นหรือวันนําเขาสําเร็จตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสอง (ตามขอมูลทีป
่ รากฏใน ใบ
ขนสินคาขาเขาที่นําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน)
อัตราอากร ใหถือตามอัตราอากรที่เปนอยูในเวลาที่ปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน
(มาตรา 10 ทวิ วรรคสอง)
2.การตรวจปลอยของเจาหนาที่ศล
ุ กากรกํากับคลังสินคาทัณฑบนจะเปนผูทาํ การตรวจปลอย
ในการคํานวณคาภาษีสําหรับของที่นําออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อใชหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร กรมศุลกากรกําหนดใหเรียกเก็บเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือนกรณีการนําของออกจาก
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรและคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา แตไมเรียก
เก็บเงินเพิ่มดังกลาวกรณีนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนประเภททัว่ ไป ระยะเวลาในการเก็บของใน
คลังสินคาทัณฑบน
กรมศุลกากรไดกาํ หนดระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินคาทัณฑบนเอาไว เมื่อของใดเก็บอยูใน
คลังสินคาทัณฑบนเกินระยะเวลา หนวยงานศุลกากรทีก
่ าํ กับคลังสินคาทัณฑบนนั้นจะสั่งใหผูนาํ ของเขา
และ/หรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนดําเนินการชําระอากรหรือใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตมี
เหตุจําเปนอันควรแกกรณี อาจจะพิจารณาขยายเวลาออกไปได ซึ่งระยะเวลาในการเก็บรักษาของใน
คลังสินคาทัณฑบนตางๆ มีดังนี้
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป เก็บได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ ขอ 5 02 02 25)

คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับจัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.) เก็บไดเพียงเทาที่
กําหนดเวลาที่จัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการเทานั้น ทั้งนี้ ตองนําของดังกลาวออกจาก คสท. ภายใน 60
วัน นับแตวันสิ้นสุดการจัดแสดง (ประมวลฯ ขอ 5 02 03 13)
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับเก็บน้ํามัน (คสน.) เก็บได 6 เดือน นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ
ขอ 5 02 04 15)
05 10)
06 13)

คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซ
 อมหรือสรางเรือ เก็บได 3 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯขอ 5 02
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร เก็บได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯขอ 5 02
คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา เก็บได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ ขอ 5 02 07

26)
อัตราคาธรรมเนียม: กระทรวงการคลังไดกําหนดคาธรรมเนียมประจําปสาํ หรับคลังสินคาทัณฑ
บนไวดังตอไปนี้
(1) คลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา 8
(ก) คลังสินคาทัณฑบนอูซอมสรางเรือหรืออากาศยาน แหงละ 10,000 บาท
(ข) คลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ แหงละ 30,000 บาท
(2) คลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา 8 ทวิ
(ก) คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของทีเ่ ก็บในคลังสินคาทัณฑบน แหงละ
30,000 บาท
(ข) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา แหงละ 10,000 บาท
(ค) คลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ แหงละ 30,000 บาท

