
คลังสินคาทัณฑบน 

 

คลังสินคาทัณฑบน ตามกฎหมายศุลกากร คอื สถานทีท่ี่กรมศลุกากรไดอนุมัตใิหเอกชนหรือ
สวนราชการจัดตั้งข้ึนเพ่ือเกบ็ของที่นําเขาจากตางประเทศเพ่ือการไดรับสิทธปิระโยชนทางภาษีอากร
ตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขที่กฎหมายบญัญัติไว โดยผูที่ไดรับอนุมัตใิหจัดตั้งเปนคลังสินคาทัณฑบน
ตองเสียคาธรรมเนียมประจําปตามอตัราทีก่ําหนดโดยกระทรวงการคลัง คือ สาํหรับคลังสินคาทัณฑบน
ทั่วไปอูซอมหรือสรางเรือ และคลังสินคาทัณฑบนประเภท 

1.คลังสินคาทัณฑบนประเภททั่วไป จัดตั้งตามมาตรา 8 พ.ร.บ. ศุลกากร พุทธศกัราช 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 

        กรมศุลกากรอนุมัตใิหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนทัว่ไปเพ่ือใหบริการสาธารณประโยชนในการเก็บ
รักษาของที่นําเขาจากตางประเทศ การบรรจุหรือแบงบรรจุ การขนถายสินคา การกระจายสินคาและเพ่ือ
กิจการอื่นๆ ทีอ่ธบิดกีรมศุลกากรเห็นสมควร อันเปนการชวยสนับสนุนการผลิต การประกอบอตุสาหกรรม
และการคาระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยกรมศลุกากรกาํหนดระยะเวลาใหเก็บของที่
นําเขาจากตางประเทศในคลังสินคาทัณฑบนได 2 ป 

        คลังสินคาทัณฑบนทัว่ไปนอกจากเปนคลังสินคาทัณฑบนทั่วไปอยางแทจริงที่จัดตั้งข้ึน เพ่ือการ
เก็บของที่นําเขาจากตางประเทศเปนการทัว่ไปแลว ยังมีคลังสินคาทัณฑบนทัว่ไปที่เรียกชือ่อยางอื่นและ
ใชเก็บเฉพาะของตามวตัถปุระสงคที่กรมศลุกากรอนุมัตจัิดตั้ง เชน 

        - คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับจัดตั้งแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.) เพ่ือประโยชนในการ
นําของทีเ่ขาจากตางประเทศ หรือของที่นําเขามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุในประเทศซ่ึงมีเง่ือนไข
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายศลุกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศซ่ึงไมมีคาอากรเขาไปจัด
แสดงสินคาหรือนิทรรศการหรือเพ่ือกิจการอื่นๆ ทีอ่ธิบดกีรมศุลกากรเห็นสมควร 

        - คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสําหรับเก็บนํ้ามัน (คสน.) เปนคลังสินคาทัณฑบนที่อนุมัต ิใหจัดตั้งใช
สนับสนุนการสํารองนํ้ามัน เพ่ือความม่ันคงดานพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง สงเสริม
การคานํ้ามันทั้งภายในและระหวางประเทศ 

        - คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ เพ่ือใชเก็บสวนประกอบ อปุกรณประกอบ และ
วัสดสุําหรับซอมหรือสรางเรือที่ไดรับยกเวนอากรตามพิกัดฯ ภาค 4 ประเภทที่ 7 อันเปนไปตาม
หลกัเกณฑ และเง่ือนไขของประกาศกรมศลุกากรที่ 36/2538 

คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร 

กรมศุลกากรอนุมัตใิหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรเพ่ือแสดงและขาย
ของที่เก็บในคลังสินคาทัณฑบนน้ัน โดยมีคลังสินคาทณัฑบนอยู 2 ลักษณะ คอื 

คลังสินคาทัณฑบนกลาง หมายถึงคลังสินคาทัณฑบนที่ใหบริการสาธารณะสําหรับเก็บของที่
นําเขา เพ่ือนําไปแสดงและขายในคลังสินคาทัณฑบนเพ่ือขาย 

คลังสินคาทัณฑบนเพื่อขาย หมายถึง คลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่จัดตั้ง
ข้ึน ณ ทาอากาศนานาชาต ิหรือตามสถานทีท่องเที่ยว หรือจังหวัดที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกรมศลุกากรพิจารณาเห็นวาเหมาะสมและสามารถควบคุมได หรือ สถานทีอ่ื่นที่อธิบดี
เห็นสมควร 

แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

        - คลังสินคาทัณฑบนสําหรับผูโดยสารขาเขา หมายถึง คลังสินคาทัณฑบนเพ่ือขายที่ไดรับอนุมัติ
ใหจัดตั้ง ณ ทาอากาศยานนานาชาติภายในหองผูโดยสารขาเขาเพ่ือขายสินคาใหแกผูซ้ือทีเ่ดินทางเขา



มาในราชอาณาจักรตามสิทธิและปริมาณทีก่ฎหมายกาํหนดใหไดรับยกเวนอากร ซ่ึงในปจจุบันขายได
เฉพาะสุราไมเกินคนละ 1 ลติร ซิกาแรตตคนละไมเกิน 200 มวน หรือซิการ หรือยาเสนอยางละ 250 
กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีนํ้าหนักทั้งหมด 250 กรัม แตซิกาแรตตตองไมเกิน 200 มวน ซ่ึงไดรับ
ยกเวนอากรในฐานะเปนของใชสวนตวัตามพิกัดฯ ภาค 4 ประเภทที่ 5 

        - คลังสินคาทัณฑบนสําหรับผูโดยสารขาออก ซ่ึงแบงออกเปนคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูในเขต
สนามบิน (ภายในบริเวณพ้ืนที่หองผูโดยสารขาออก) และคลังสินคาทัณฑบนนอกเขตสนามบิน สถานที่
อื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควรนอกเหนือจากบริเวณคลังสนิคาทัณฑบนในเขตสนามบนิ ขายของใหแกผู
ซ้ือที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงมีหนังสอืเดินทางและหลกัฐานที่แสดงวากําลังจะเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร โดยชนิดของที่ขายหรือแสดงเพ่ือขายมีทั้งของที่นําเขาและของภายในประเทศที่
อธิบดีกรมศุลกากร เห็นชอบ และสามารถซ้ือไดไมจํากดัจํานวน 

คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา 

        กรมศุลกากรอนุมัตใิหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลติสินคาเพ่ือใหนําวตัถดุิบที่นําเขามา
จากตางประเทศเขาเกบ็ แลวใหนําวัตถุดิบน้ันทําการผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดใน
คลังสินคาทัณฑบนน้ัน และไดรับการยกเวนอากรทั้งขาเขาและขาออกหากนําของออกจากคลังสินคา
ทัณฑบนเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร 

สิทธิประโยชนของคลังสินคาทัณฑบน 

        ผูที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนคลังสินคาทัณฑบนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรดังตอไปน้ี 

        1.ไดรับยกเวนภาษีศลุกากรขาเขาและขาออกสาํหรับของที่นําออกจากคลังสนิคาทัณฑบนเพ่ือ
สงออกนอกราชอาณาจักร หรือโอนเขาคลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ หรือจําหนายใหแกผูนําเขาตามมาตรา 
19 ทว ิหรือใหแกผูมีสิทธิยกเวนอากรตามกฎหมายตางๆ เชนการนําเขาไปในเขตอตุสาหกรรมสงออก
หรือเขตปลอดอากร (มาตรา 88 วรรค 2, 3 พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ.
ศุลกากร (ฉบับที ่18) พ.ศ. 2543) 

        “มาตรา 88 รายละเอยีดแหงของที่ไดจดไวตามมาตรา 87 ใหใชสาํหรับประเมินอากรแกของน้ัน 
แตในกรณีที่ไดใชของดังกลาวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในคลังสินคาทัณฑ
บนใหคํานวณปริมาณทีใ่ชตามหลักเกณฑทีอ่ธิบดเีห็นชอบ หรือทีอ่ธิบดีประกาศกําหนด 

        ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน เพ่ือ
สงออกนอกราชอาณาจักรทัง้น้ีไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น 

        การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนหากเปนการโอนเขาไปในคลังสนิคาทัณฑบนอื่น
หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญตัิศลุกากร (ฉบบัที่ 9) พุทธศักราช 
2482 หรือผูมีสทิธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือเปน
การสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวาน้ันออกไปจากคลังสินคาทณัฑบน โดยให
ปฏิบัตติามระเบียบทีอ่ธบิดกีาํหนด 

        การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการนําเขามาในราชอาณาจักรหรือ
นําเขาสําเร็จในเวลาทีป่ลอยของเชนวาน้ันออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัตติามระเบียบที่
อธิบดีกาํหนด 

        2.สามารถค้าํประกันภาษีมูลคาเพ่ิมสาํหรับของที่นําเขาจากตางประเทศและนําเขาเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบนได (ม. 83/8 วรรคสอง ประมวลรัษฎากร) 

        “ในกรณีนําเขาสินคาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกรณีนําเขา
เคร่ืองจักรหรือวตัถดุิบเพ่ือใชในการผลติเพ่ือการสงออกของผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการทุน ผูนําเขาจะวางประกัน หลักประกัน หรือจัดใหมีผูค้ําประกันเพ่ือเปนประกัน
ภาษีมูลคาเพ่ิมแทนการชาํระภาษีก็ได” 

        3.สามารถค้าํประกันภาษีสรรพสามิตสําหรับของทีนํ่าเขามาจากตางประเทศและนําเขาเก็บใน 
คลังสินคาทัณฑบนหรือของที่ผลติข้ึนในคลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 21 พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามติสําหรับสินคาที่นําเขา ลงวันที ่19 
พฤศจิกายน 2527 ขอ 2) 



        “มาตรา 21 ในกรณีสนิคาที่นําเขา รัฐมนตรีจะประกาศใหกรมศลุกากรเรียกเกบ็ภาษีเพ่ือกรม
สรรพสามิตก็ได และใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหชาํระภาษี หรือวางเงินหรือหลกัประกันอยาง
อื่นหรือจัดใหมีผูค้าํประกันเปนประกันภาษีกอนที่จะปลอยสินคาพนไปจากอารักขาของกรมศุลกากร” 

        “ขอ 2 การรับของออกไปจากอารักขาของศลุกากร ใหผูนําเขาย่ืนใบขนสินคาฯ พรอมแบบรายการ
ภาษีสรรพสามิตตอกรมศลุกากร ในกรณีขอรับของไปกอนตองไดรับอนุมัตจิากอธบิดกีรมศุลกากรหรือผู
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามกฎหมายวาดวยศุลกากร โดยใหกรมศลุกากรเรียกเกบ็ภาษีสรรพสามิต หรือ
วางเงินหรือหลกัประกันอยางอื่น หรือจัดใหมีผูค้ําประกันสําหรับภาษีสรรพสามิตแลวแตกรณี โดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเรียกเก็บอากรศุลกากร” 

        4.ยกเวนอากรศลุกากรสําหรับเศษหรือของดอยคณุภาพที่เกิดจากการนําของเขามาผลติ ผสม 
ประกอบ ในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลติสินคาซ่ึงมิไดนําออกนอกราชอาณาจักร แตจําหนายดวย
วิธีบริจาคเพ่ือเปนสาธารณประโยชนแกสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือ 

องคการสาธารณกศุล (ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการลดอตัราอากรและการยกเวนอากรศลุกากรฯ 
ลงวันที ่28 ธันวาคม 2544 ขอ (3.4)) 

        5.ยกเวนอากรสําหรับของที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิ หรือนําเขาตามความหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนที่ไดนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน ไมวานําเขาไปในสภาพเดิมหรือในสภาพอื่น แลวใหนํา
ของน้ันออกไปนอกราชอาณาจักร (ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการลดอตัราอากรและการยกเวน
อากรศุลกากรฯ ลงวันที ่28 ธันวาคม 2544 ขอ (3.5)) 

        6.ยกเวนอากรศลุกากรเศษวตัถดุิบหรือของทีเ่สียหายหรือใชไมไดทีเ่กดิหรือที่จะใชในการผลติ
ผสม ประกอบในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลติสนิคาทีท่ําลายตามระเบียบของกรมศลุกากร 
(ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.6)) 

        7.ยกเวนอากรศลุกากรสําหรับของที่นําเขาเก็บรักษาไวในคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป ซ่ึงเสียหรือ
เสื่อมคุณภาพที่ทาํลายตามระเบียบของกรมศุลกากร (ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.7)) 

        8.ยกเวนอากรศลุกากรสําหรับเคร่ืองจักร สวนประกอบและอุปกรณประกอบเคร่ืองจักร รวมถึง
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชทีใ่ชกับเคร่ืองจักรดังกลาวที่อธิบดีกรมศลุกากรอนุญาตใหนําเขามาเพ่ือใชทาํการ
ผลิตสินคาในคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา (ประกาศกระทรวงการคลังฯ ขอ (3.10)) 

        9.ยกเวนอากรศลุกากรแกของใชสิ้นเปลอืงแมไมมีการสงออก เชน ผงขัด กระดาษทราย นํ้ายาขัด
เงา ไมรวมนํ้ามันเชือ้เพลิงและนํ้ามันหลอลื่น (ประกาศกรมศุลกากรที ่89/2540 ลงวนัที่ 12 ธันวาคม 
2540) 

 

พิธีการเกี่ยวกบัการนําของเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน 

        1.ผูนําของเขาตองจัดทําใบขนสินคาตามแบบ กศก 99/1 เพ่ือใหเจาหนาที่รับรองภายใน 30 วัน
นับแตวันนําเขา โดยมีสาํเนา 3 ฉบับ ย่ืนพรอมใบสั่งปลอย บญัชีราคาสินคาพรอมสาํเนา 3 ฉบับ 

        2.ผูนําของเขาตองนําของเขาเก็บในคลังสินคาทณัฑบนภายใน 30 วัน นับแตวันนําเขา ในการ
ตรวจปลอยของเพ่ือนําเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน จะใชอตัราเปดตรวจตามที่ กําหนดไวสาํหรับการ
ตรวจของทัว่ไป โดยตองทาํการตรวจปลอย ณ ทาหรือทีห่รือสนามบินศลุกากรที่นําของเขา เทาน้ัน 
สําหรับคลังสินคาทัณฑบนทั่วไปตองทําการเปดตรวจทกุใบขนสินคา สวนคลังสินคาประเภทอื่นไม ถูก
เปดตรวจสินคาทุกใบขนสินคา ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับระบบบริหารความเสี่ยง (PROFILE) ที่กรมศุลกากรกําหนด 
หากใบขนสินคาฉบับใดถูกเปดตรวจ ตองทาํการตรวจปลอย ณ ทาหรือทีห่รือสนามบินศุลกากรที่นําของ
เขาทาน้ันเก็บในคลังสินคาทัณฑบนย่ืนปฏิบัติพิธีการตอหนวยงานพิธกีารของสาํนักงานศลุกากรทีก่ํากับ
คลังสินคาทัณฑบนน้ัน 

        3.การขนยายของที่นําเขาไปเก็บในคลังสินคาทณัฑบน ใหผูนําของเขาหรือตัวแทนลงลายมือชื่อ
ในสมุดทะเบียนรับสาํเนาใบขนสินคาขาเขาพรอมเอกสารประกอบและของไปมอบใหเจาหนาทีศุ่ลกากร
กํากบั คลังสินคาทัณฑบนเพ่ือทําการรับเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนตอไป โดยเจาหนาทีศุ่ลกากรไม
คุมสงและไมประทบัตราศลุกากรแตอยางใด 



        4.เจาหนาที่ศลุกากรประจําทาหรือทีห่รือสนามบนิศุลกากรและเจาหนาที่ศลุกากรผูกํากับ 
คลังสินคาทัณฑบนจะแจงขอมูลการสงของและการรับของใหแตละฝายทราบเพ่ือเปนขอมูลการควบคุม
ของ ไมใหเกิดการทุจริตนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยไมสงออก 

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกบัการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออก 

        1.ใหผูสงของออกหรือตวัแทนจัดทําใบขนสินคาขาออกตามแบบ กศก 101/1 โดยมีสาํเนา 3 ฉบับ 
พรอมบัญชีราคาสินคา สาํเนาใบขนสินคาขาเขาที่นําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนพรอมกับแนบ
บัญชีรายละเอียดการนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบน และเอกสารประกอบอื่น ๆ 

        2.การตรวจปลอยของออกจากคลังสินคาทัณฑบน กรณีสงออกนอกราชอาณาจักรทางเรือดวย
ระบบคอนเทนเนอรและการสงออกทางอากาศยาน จะไดรับการยกเวนการเปดตรวจสินคาเจาหนาที่
ศุลกากรกํากับคลังสินคาทณัฑบนเพียงแตประทับตราศุลกากรสงไปยังทาหรือทีห่รือสนามบินศุลกากรที่
สงออกเทาน้ัน 

        3.การขนยายสินคาทีส่งออก กรณีเปนคอนเทนเนอรที่บรรจุสินคาของออกผูสงออกรายเดียว (FCL) 
เจาหนาที่ศลุกากรกาํกับคลงัสินคาทัณฑบนจะมอบใบกาํกับคอนเทนเนอรใหผูสงของออกหรือตัวแทน
กํากบัของไปยังทาทีส่งออก กรณีอื่น ๆ จะมอบตนฉบับใบขนสินคาขาออกและเอกสารประกอบใหผูสง
ของออกหรือตัวแทนนําไปยังทาที่สงของออก 

        4.เจาหนาที่ศลุกากรที่กํากับคลังสินคาทัณฑบนและเจาหนาท่ีศลุกากร ณ ทาที่สงของออกจะแจง
ขอมูลการสงของและการรับของใหแตละฝายทราบ เพ่ือเปนขอมูลการควบคุมของไมใหเกดิการทุจริตนํา
ของออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยไมสงออก 

        อน่ึง การสงของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพ่ือนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกหรือเขต
ปลอดอากร ปฏิบัติพิธีการย่ืนใบขนสินคาขาออกเชนเดยีวกันกับการสงของน้ันออกนอกราชอาณาจักร 

พิธีการศุลกากรนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อบริโภคภายในประเทศ 

        1.จัดทาํใบขนสินคาตามแบบ กศก 99/1 พรอมสําเนา 3 ฉบับ และแนบบญัชีรายละเอียดการนํา
ของออกจากคลังสินคาทัณฑบนตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด โดยสําแดงรายการและปริมาณสินคา
ตามจํานวนที่ประสงคจะนําออกพรอมแนบสาํเนาภาพถายใบขนสินคาขาเขาที่นําของเขาการคาํนวณคา
ภาษีใหถือสภาพของ ราคา และพิกัดอัตราศลุกากรตามที่เปนอยูในเวลาตางๆ ดังตอไปน้ี 

        สภาพของ ถือตามรายละเอียดแหงของที่จดไวตามมาตรา 87 ในขณะที่นําของเขาเกบ็ใน 
คลังสินคาทัณฑบน (มาตรา 88) 

        ราคาของ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ถอืตามทีเ่ปนอยูในเวลาทีค่วามรับผิด ใน
อันจะตองเสียคาภาษีเกดิข้ึนหรือวันนําเขาสําเร็จตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสอง (ตามขอมูลทีป่รากฏใน ใบ
ขนสินคาขาเขาที่นําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน) 

        อัตราอากร ใหถือตามอัตราอากรที่เปนอยูในเวลาที่ปลอยของออกไปจากคลงัสินคาทัณฑบน 
(มาตรา 10 ทวิ วรรคสอง) 

        2.การตรวจปลอยของเจาหนาที่ศลุกากรกาํกับคลงัสินคาทัณฑบนจะเปนผูทาํการตรวจปลอย 

        ในการคาํนวณคาภาษีสําหรับของที่นําออกจากคลงัสินคาทัณฑบนเพ่ือใชหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร กรมศลุกากรกําหนดใหเรียกเก็บเงินเพ่ิมรอยละ 1 ตอเดือนกรณีการนําของออกจาก
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรและคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา แตไมเรียก
เก็บเงินเพ่ิมดังกลาวกรณีนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนประเภททัว่ไป ระยะเวลาในการเก็บของใน
คลังสินคาทัณฑบน 

        กรมศุลกากรไดกาํหนดระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินคาทัณฑบนเอาไว เม่ือของใดเกบ็อยูใน
คลังสินคาทัณฑบนเกินระยะเวลา หนวยงานศลุกากรทีก่าํกับคลังสินคาทัณฑบนน้ันจะสั่งใหผูนําของเขา
และ/หรือเจาของคลังสินคาทัณฑบนดําเนินการชําระอากรหรือใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตมี
เหตุจําเปนอันควรแกกรณี อาจจะพิจารณาขยายเวลาออกไปได ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บรักษาของใน
คลังสินคาทัณฑบนตางๆ มีดังน้ี 

คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป เก็บได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ ขอ 5 02 02 25) 



คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสาํหรับจัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการ (คสท.) เก็บไดเพียงเทาที่
กําหนดเวลาที่จัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการเทาน้ัน ทั้งน้ี ตองนําของดังกลาวออกจาก คสท. ภายใน 60 
วัน นับแตวันสิ้นสดุการจัดแสดง (ประมวลฯ ขอ 5 02 03 13) 

คลังสินคาทัณฑบนทั่วไปสาํหรับเกบ็นํ้ามัน (คสน.) เก็บได 6 เดือน นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ 
ขอ 5 02 04 15) 

คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ เกบ็ได 3 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯขอ 5 02 
05 10) 

คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร เกบ็ได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯขอ 5 02 
06 13) 

คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา เกบ็ได 2 ป นับแตวันนําเขา (ประมวลฯ ขอ 5 02 07 
26) 

อัตราคาธรรมเนียม: กระทรวงการคลังไดกําหนดคาธรรมเนียมประจําปสาํหรับคลังสินคาทัณฑ
บนไวดังตอไปน้ี 

(1) คลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา 8 

(ก) คลังสินคาทัณฑบนอูซอมสรางเรือหรืออากาศยาน แหงละ 10,000 บาท 

(ข) คลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ แหงละ 30,000 บาท 

(2) คลังสินคาทัณฑบนตามมาตรา 8 ทว ิ

(ก) คลังสินคาทัณฑบนสาํหรับแสดงและขายของทีเ่กบ็ในคลังสินคาทัณฑบน แหงละ 

30,000 บาท 

(ข) คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลติสินคา แหงละ 10,000 บาท 

(ค) คลังสินคาทัณฑบนอื่นๆ แหงละ 30,000 บาท 

 


