เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 44/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ด้วยกรมศุลกากรเห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115
มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 125
มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 131 มาตรา 132 มาตรา 133
และมาตรา 134 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบกฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้ง
และเลิกการดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ
การยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 คลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
และขายของที่ เ ก็ บ ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นให้ แ ก่ ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รหรื อ เดิ น ทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามที่กฎหมายกําหนด ตามความในมาตรา 116 (๒)
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ให้เรียกว่า “คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร”
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
1.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสําหรับร้านค้าปลอดอากร เป็นคลังสินค้า
ทัณฑ์บนสําหรับเก็บของเพื่อนําไปแสดงและขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย
1.2 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
1.2.1 ร้ า นค้ า ปลอดอากรขาเข้ า หมายถึ ง ร้ า นค้ า ปลอดอากรที่ ตั้ ง อยู่
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ภายในบริ เวณพื้นที่ห้ องผู้โดยสารขาเข้า เพื่อแสดงและขายของให้แ ก่
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามที่กฎหมายกําหนด
1.2.2 ร้ า นค้ า ปลอดอากรขาออก หมายถึ ง ร้ า นค้ า ปลอดอากรที่ แ สดง
และขายของให้แก่ผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร แบ่งเป็นสองประเภท คือ
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(1) ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน เป็นร้านค้าปลอดอากร
ที่ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ภายในบริเวณพื้นที่ห้องผู้โดยสารขาออก ซึ่งผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว
(2) ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ตั้งอยู่
ณ สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 1.2.2 (1) ตามที่อธิบดีเห็นสมควร
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ข้อ 2 หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต
2.1 ผู้ยื่นคําขอต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีทุนจดทะเบียนและมี ฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงิ น
ไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ทุนจดทะเบียนของผู้ขอใบอนุญาต
(1) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสําหรับร้านค้าปลอดอากร มีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วไม่ต่ํากว่ายี่สิบล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน
และไม่มีข้อจํากัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น หรือมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในจํานวนที่อธิบดีเห็นว่า
เหมาะสมกับประเภทของกิจการ
(2) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาท
โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน และไม่มีข้อจํากัดในการออกเสียง
ลงมติของผู้ถือหุ้น หรือมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในจํานวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของกิจการ
2.2 ผู้ยื่นคําขอต้องไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรย้อนหลังสามปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ ทั้งนี้
การกระทําความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายให้หมายความถึง การกระทําความผิดใด ๆ ก็ตามที่กฎหมาย
ได้บัญญัติให้ต้องรับโทษจําคุกรวมอยู่ด้วย
2.3 ผู้ยื่นคําขอต้องมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจํานอง ผู้รับจํานองจะต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้ดําเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้
2.4 ผู้ยื่นคําขอต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต
2.5 ผู้ยื่นคําขอต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต เว้นแต่
ถูก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตมาแล้ วก่ อ นวั น ยื่ นคํ า ขออนุ ญ าตเกิ น สามปี และกรณี ผู้ ยื่น คํ า ขอเป็น นิ ติ บุ ค คล
ผู้บริหารของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย
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ข้อ 3 เงื่อนไขการอนุญาตที่ผู้ขอใบอนุญาตต้องดําเนินการ ดังนี้
3.1 สถานที่ที่ขอจัดตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม และมีอาคารเก็บของที่มั่นคงแข็งแรง
3.2 ต้ อ งดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งตามแบบแปลนแผนผั ง ที่ ไ ด้ ยื่ น ประกอบคํ า ขอ
ซึ่งกรมศุลกากรเห็นชอบ โดยมีรั้วล้อมรอบ เว้นแต่โดยสภาพภูมิประเทศของกิจการ ไม่จําเป็นต้องมีรั้ว
แต่ต้องมีประตูเข้า - ออกที่มั่นคงแข็งแรง มีห้องทํางานสําหรับพนักงานศุลกากรซึ่งภายในห้องทํางาน
ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสื่อสารที่เชื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ดังกล่าวกับระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้ในการกํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน และจัดทําป้ายคลังสินค้าทัณฑ์บน
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
3.3 มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล หมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ หรือของที่ผ่านเข้า - ออก และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน พร้อมจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมถึงกํากับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บนให้มี
ความรอบคอบรัดกุมตามความจําเป็นที่กรมศุลกากรกําหนด
3.4 มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ที่สามารถตรวจสอบการนําของเข้าเก็บ การนําของออก
และของคงเหลือ โดยสามารถจัดทํารายงานทางบัญชีตามที่กรมศุลกากรกําหนด และพนักงานศุลกากร
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
3.5 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองกรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กําหนด
(Pick-up Counter) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องระบุว่าจะส่งมอบของที่ขาย ณ จุดส่งมอบของที่ใด
3.5.1 จุดส่งมอบของต้องตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ซื้อจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
3.5.2 กรณีผู้ขอใบอนุญาตมิใช่นิติบุคคลเดียวกับผู้ให้บริการจุดส่งมอบของ
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารสัญญาบริการระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาตกับผู้ให้บริการจุดส่งมอบของ
3.5.3 ต้องมีสถานที่สําหรับให้พ นักงานศุลกากรตรวจสอบของที่ส่งมาจาก
ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ และมีพื้นที่เพียงพอสําหรับจัดเก็บของ
ที่รอการส่งมอบ
ข้อ 4 ในกรณี มี ค วามจํ าเป็ น เพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขออนุญาตตามประเภทและขนาดของกิจการได้
ข้อ 5 วิธีการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
5.1 การขออนุญาต
ให้ผู้ยื่นคําขอยื่นคําขอใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สํานักสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร รายละเอียดตามแบบคําขอใบอนุญาตแนบท้ายประกาศนี้
5.2 การอนุญาต
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5.2.1 การตรวจสอบคําขอ
พนั ก งานศุ ล กากรจะตรวจสอบรายละเอี ย ดในคํ า ขอ เอกสารและ
หลักฐาน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อ มด้วยเหตุผล
เพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ จัดส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และมีหนังสือติดตามทวงถามอีกหนึ่งครั้ง หากครบกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือติดตามทวงถาม ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ กรมศุลกากรจะจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
และพนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ
5.2.2 การพิจารณาคําขอ
เมื่อรายละเอียดในคําขอ เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
พนักงานศุลกากรจะพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กําหนดพร้อมไปตรวจสอบสถานที่
ที่ขอจัดตั้ง และสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบสถานที่แล้ว โดยกรมศุลกากร
จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี มี คํ า สั่ ง ไม่ อ อกใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอ
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมศุลกากรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
5.3 การออกใบอนุญาต
เมื่อได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้ยื่นคําขอ
ต้องมาชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หากไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
อธิบดีจะออกใบอนุญาต พร้อมมีหนังสือกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
จัด ตั้ งคลั งสิ น ค้า ทั ณฑ์ บ นต้ อ งดํ าเนิ น การด้า นสถานที่ เครื่อ งมือ เครื่ อ งใช้ และระบบควบคุม สํ าหรั บ
สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้
ใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด อธิบดีจะมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุ อั น สมควร อธิ บ ดี จ ะมี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น
อธิบดีจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
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5.4 การเปิดดําเนินการ
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 5.3 และขอเปิดดําเนินการ
คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ให้ พ นั ก งานศุ ล กากรไปตรวจสอบความพร้ อ ม ณ สถานที่ ที่ ข ออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดครบถ้วนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมาทําสัญญาประกันและทัณฑ์บน
วางหนังสือค้ําประกันของธนาคารและชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พนักงานศุลกากรจะสรุปความเห็นเสนออธิบดี
เพื่ออนุญาตให้เปิดดําเนินการและลงนามรับสัญญาประกันและทัณฑ์บน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งอนุญาต
ให้เปิดดําเนินการ ส่งมอบสัญญาประกันและทัณฑ์บน แบบแปลนแผนผัง และกําหนดเลขทะเบียน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสําหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบว่าสถานที่มีความพร้อมในการเปิดดําเนินการ
กรณีพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือ
สถานที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดดําเนินการ กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวรรคแรก
5.5 การออกใบแทนใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อสํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
พร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ใ นแบบคํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตแนบท้ า ยประกาศนี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า คําขอ เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายในสิบห้าวันโดยให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิมและ
ระบุคําว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงกํากับไว้ด้านบนของใบอนุญาต ตามแบบใบแทนใบอนุญาต
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 การทําสัญญาประกันและทัณฑ์บนและการวางค้ําประกัน
6.1 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตพร้อมที่จะเปิดดําเนินการ ต้องทําสัญญาประกันและทัณฑ์บน
ตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้ เพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด แก่ ก รมศุ ล กากร และเพื่ อ ผู ก พั น
ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กรมศุลกากรกําหนดขึ้น
6.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด
ในวงเงินร้อยละห้าสิบของค่าภาษีอากรของคงเหลือสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส หรือตามที่กรมศุลกากร
จะเห็นสมควร เพื่อค้ําประกันความรับผิดในค่าภาษีอากร ค่าภาระติดพัน ค่าเสียหายอื่นใดตามสัญญา
ประกันและทัณฑ์บน
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ข้อ 7 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับใบอนุญาต
7.1 ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ การชําระค่าธรรมเนียมรายปีของปีถัดไปต้องชําระก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมนั้น
และค่าธรรมเนียมรายปีจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามกําหนดในวรรคแรก
อธิบดีจะมีหนังสือแจ้งเตือน ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
7.2 แสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ คลังสินค้า
ทัณฑ์บนของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น
7.3 ดูแลรักษาสถานที่ ระบบควบคุม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น
พร้อมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบได้
ตลอดเวลา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาระบบและจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรกําหนด
7.4 จั ด เก็ บ ของที่ นํ า มาเพื่ อ แสดงและขายในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นให้ เ ป็ น ระเบี ย บ
แยกประเภทหมวดหมู่ กําหนดรหัสสินค้าและชนิดของที่ขายให้ชัดเจน จัดทําหลักฐานทางบัญชีกํากับของไว้
ให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบและตรวจนับของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ได้ตลอดเวลา
7.5 การเก็ บ ของที่ นํ ามาเพื่ อ แสดงและขายในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์บ นสามารถเก็ บ ได้
ไม่ เ กิ น สองปี นั บ แต่ วั น นํ า เข้ า ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น ผู้ นํ า ของเข้ า อาจขอขยายเวลาเก็ บ ของ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนออกไปอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันครบกําหนด โดยจะต้องยื่นคําร้องขอขยายเวลา
พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตต่อพนักงานศุลกากรที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกําหนด
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
หากเกินกําหนดตามวรรคแรก กรมศุลกากรมีอํานาจสั่งให้ผู้นําของเข้าหรือ
ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือน หรือดําเนินการชําระค่าภาษีอากร
เป็นของภายในประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือดําเนินการอย่างอื่นได้
ตามที่เห็นสมควร
กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเตือน
ให้ดําเนินการดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน หากผู้นําของเข้าหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกรมศุลกากร
จะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตต่อไป
7.6 ยิ น ยอมและให้ ค วามสะดวกแก่ พ นั ก งานศุ ล กากรในการเข้ า ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ตลอดเวลา
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7.7 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนดยื่นต่อส่วน
ตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี
รายไตรมาส และให้จัดส่งสําเนางบการเงินตามข้อกําหนดของกระทรวงพาณิชย์ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองแล้ว ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่จัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน หรือไม่จัดส่ง
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลภายในเวลาที่กําหนด กรมศุลกากรจะพิจารณาบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน
หรือพักใช้ใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือดําเนินการทั้งสองกรณี
7.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารในวงเงินร้อยละห้าสิบ
ของค่าภาษีอากรของคงเหลือแต่ละงวดบัญชี เว้นแต่กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีผลการดําเนินงานซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อค่าภาษีอากร โดยพิจารณาจากงบการเงินตามข้อกําหนดของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองแล้วส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จะกําหนดวงเงินค้ําประกัน
ดังนี้
7.8.1 กรณีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน
กําหนดให้วางหนังสือค้ําประกันของธนาคารในวงเงินร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าภาษีอากรของคงเหลือ
แต่ละงวดบัญชี
7.8.2 กรณีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน กําหนดให้
วางหนังสือค้ําประกันของธนาคารในวงเงินร้อยละหนึ่งร้อยของค่าภาษีอากรของคงเหลือแต่ละงวดบัญชี
7.9 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงและมีผลกระทบ
ต่อค่าภาษีอากร กรมศุลกากรอาจสั่งให้วางค้ําประกันเพิ่มเติม
7.10 ผู้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ได้ รั บ แจ้ งให้ ว างค้ํ า ประกั น เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งส่ ง มอบหนั ง สื อ
ค้ําประกันของธนาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ณ หน่วยงานที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
7.11 กรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนที่เปิดดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมีฐานะ
ทางการเงิ น มั่ น คง โดยพิ จ ารณาจากงบการเงิ น ตามข้ อ กํ า หนดของกระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตรับรองแล้ว โดยผลการดําเนินงานมีกําไรย้อนหลังสามปีบัญชีติดต่อกันและไม่มียอดขาดทุนสะสม
หากมี ค วามประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการค้ํ า ประกั น ด้ ว ยหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
เป็นหลักประกันอย่างอื่น เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ให้ยื่นคําร้องขอ
ต่อหน่วยงานที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อพิจารณาอนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการค้ําประกัน
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการค้ํ า ประกั น ดั ง กล่ า ว กรมศุ ล กากร
จะแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตพร้อมเงื่อนไขของหลักประกันแต่ละประเภท
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7.12 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศกรมศุลกากร และคําสั่ง
อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของพนั ก งานศุ ล กากร ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง และประกาศ
กรมศุลกากร ที่ใช้บังคับอยู่ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า
7.13 ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ให้ไว้กับ
กรมศุลกากร รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ที่กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดขึ้นใหม่ ซึ่งกรมศุลกากร
จะดําเนินการตรวจสอบทุก ๆ สามปี นับแต่วันที่ในใบอนุญาต
7.14 ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจั ด ตั้ ง คลัง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บน เช่ น การควบรวมกิ จ การ การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพของนิ ติ บุ ค คล
การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น
กรณีที่ปรากฏภายหลังว่ากรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิบริหารจัดการ
ในที่ดิ น หรือ พื้น ที่ที่ ขอประกอบกิจการมี การเปลี่ ย นแปลง โอน สงวน หรื อระงั บไว้ซึ่ งสิ ทธิ ดังกล่ า ว
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมศุลกากรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิดังกล่าวนั้น
ส่วนที่ 3
การดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การนําของเข้าเก็บเพื่อแสดงและขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากร มีดังนี้
8.1 ของนําเข้า หมายความรวมถึง ของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่โอน
มาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น หรือของที่โอนมาจากของที่นําเข้าตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่น หรือของที่นําออกจากเขตปลอดอากรเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากร
8.2 ของภายในประเทศ หมายความรวมถึง ของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ได้ชําระค่าภาษีอากรครบถ้วนแล้ว หรือของอื่นใดภายในประเทศซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้นําเข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ทั้งนี้ ของนําเข้าและของภายในประเทศจะต้องกําหนดรหัสสินค้าแยกตามชนิดของที่ขาย
และต้องจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนชัดเจนแยกออกจากกัน
อธิบดีจะกําหนดชนิด คุณภาพ และราคาของของที่นําเข้าเพื่อเก็บ แสดงและขาย
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 9 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยต้องบันทึกข้อมูล ใน Field Name
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ช่อง “รหัสสินค้า (Product Code)” ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและกํากับการดําเนินงาน
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ข้อ 10 การนําของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานการนําของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามแบบ
แนบท้ า ยประกาศนี้ โดยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น รายวั น ยื่ น ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรทุ ก เดื อ น ภายในวั น ที่ สิ บ
ของเดือนถัดไป
10.1 การนําของจากต่างประเทศเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
10.1.1 ให้ผู้นําของเข้าปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และนําของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันนําเข้า
10.1.2 ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ยื่นใบขนสินค้าเพื่อนําเข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ถือว่ารายละเอียดแห่งของนั้นถูกต้องตรงตามที่
ผู้นําของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและของนั้นได้นําเข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยถูกต้องแล้ว
10.2 การนําของที่โอนมาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่นเข้าเก็บในคลังสินค้า
ทั ณ ฑ์ บ นประเภทร้ า นค้ า ปลอดอากร หรื อ การโอนของระหว่ า งคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นประเภทร้ า นค้ า
ปลอดอากรด้วยกัน
10.2.1 ให้ผู้โอนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่เก็บของนั้น โดยให้ถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร และอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ใน
วันที่จัดทําใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศนั้น โดยให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนของผู้โอน
10.2.2 ให้ผู้รับโอนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่เก็บของนั้น โดยให้ถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร และอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ใน
วันที่ จัด ทําใบขนสิ นค้ าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ และให้ระบุ เลขที่ใบขนสิ นค้ าขาออกโอนย้า ย
ภายในประเทศนั้นไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศด้วย โดยให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนของผู้โอน โดยข้อมูลของของที่รับโอน
ในใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศต้องถูกต้องตรงกับข้อมูลของของที่โอนย้ายตามใบขนสินค้าขาออก
โอนย้ายภายในประเทศที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว
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10.2.3 ของที่โอนมาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่น หรือของที่โอนมาจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรด้วยกัน และได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ
เพื่อนําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ถือว่ารายละเอียดแห่งของนั้นถูกต้อง
ตรงตามที่ผู้นําของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร และของนั้นได้นําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรโดยถูกต้องแล้ว
10.3 การนําของที่โอนมาจากของที่นําเข้าตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่น เข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
10.3.1 ให้ ผู้ ส่ ง ของออกตามมาตรา 29 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่น ปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด โดยให้ถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร
และอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในวันที่จัดทําใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศนั้น
10.3.2 ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นประเภทร้ า นค้ า ปลอดอากร
ปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารใบขนสิ น ค้ าขาเข้ า โอนย้า ยภายในประเทศโดยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรกําหนด โดยให้ถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร และอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่
ในวันที่จัดทําใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ และให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้าย
ภายในประเทศนั้นไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศด้วย โดยข้อมูลของของที่รับโอน
ในใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศต้องถูกต้องตรงกับข้อมูลของของที่โอนย้ายตามใบขนสินค้าขาออก
โอนย้ายภายในประเทศที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว
10.3.3 ของที่โอนมาจากของที่นําเข้าตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่น และได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศเพื่อนําเข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ถือว่ารายละเอียดแห่งของนั้นถูกต้องตรงตามที่
ผู้นําของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
และของนั้นได้นําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรโดยถูกต้องแล้ว
10.4 การนํ าของออกจากเขตปลอดอากรเข้าเก็บในคลั งสิน ค้าทั ณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากร
10.4.1 ให้ผู้นําของออกจากเขตปลอดอากรปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดก่อนการขนย้าย
ของออกจากเขตปลอดอากร โดยให้ถือสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร พิกัดศุลกากร และอัตราศุลกากร
ที่เป็นอยู่ในวันที่นําของออกจากเขตปลอดอากร
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10.4.2 ของที่ นํ า ออกจากเขตปลอดอากรและได้ ยื่ น ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า
โอนย้ายจากเขตปลอดอากรเพื่อนําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ถือว่า
รายละเอียดแห่งของนั้นถูกต้องตรงตามที่ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และของนั้น
ได้นําเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรโดยถูกต้องแล้ว
10.5 การนําของในประเทศเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทําบัญชีแสดงรายการ จํานวน ชนิด และวันนําเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากร ไว้เป็นหลักฐานแยกต่างหากจากของนําเข้า เพื่อให้พนักงานศุลกากรสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
ข้อ 11 การนําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
11.1 การนําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกํากับการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปยังด่านศุลกากรหรือ
สํานักงานศุลกากรที่จะทําการส่งของออก
11.2 การขายของที่ เ ก็ บ ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นประเภทร้ า นค้ า ปลอดอากรให้ แ ก่
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกําหนด
11.3 การนําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อจําหน่าย
หรือโอนไปยังผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่นที่มิใช่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ให้ผู้โอนหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําร้องขออนุญาตต่อพนักงานศุลกากรที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนั้น
ข้อ 12 การจัดทําหลักฐานการขาย
การขายของนําเข้าให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผู้ที่จะเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทําหลักฐานการขาย รวม 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ส่งมอบให้ผู้ซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ฉบับที่ 2 ให้แนบติดไปพร้อมกับถุงบรรจุของ
ฉบับที่ 3 ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
โดยหลักฐานการขายต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ได้รับใบอนุญาต
(2) หมายเลขลําดับหรือหมายเลขอ้างอิงของหลักฐานการขาย
(3) วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานการขาย
(4) ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง ของผู้ซื้อสินค้า
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(5) หมายเลขเที่ยวบินที่ผู้ซื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร
(6) รายละเอียดของที่ขาย ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชนิด ประเภทของสินค้า
(7) ปริมาณของที่ขายและราคาต่อหน่วยแต่ละรายการ
(8) มูลค่ารวมของที่ขายแต่ละรายการ
(9) ปริมาณและมูลค่าของที่ขายรวมทั้งสิ้น
(10) ลายมือชื่อผู้ซื้อ
ข้อ 13 หลักเกณฑ์การขายและการส่งมอบของ
13.1 ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
13.1.1 ให้ ข ายของแก่ ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร โดยได้ รั บ สิ ท ธิ
ยกเว้นอากรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัว
หรือใช้ในวิชาชีพ ราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท
(2) บุ ห รี่ ป ริ ม าณไม่ เ กิ น สองร้ อ ยมวน หรื อ ซิ ก าร์ ห รื อ ยาเส้ น
ปริ ม าณไม่เ กิ น อย่ า งละสองร้ อ ยห้ าสิ บ กรัม หรื อ หลายชนิ ด รวมกัน ปริม าณไม่ เ กิน สองร้ อ ยห้ า สิบ กรั ม
แต่ทั้งนี้ บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน
(3) สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร
(4) ของที่ ใ ช้ ใ นบ้ า นเรื อ นที่ ผู้ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
เนื่องจากย้ายภูมิลําเนาซื้อ ราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท
การขายของตาม (1) - (3) ให้ขายแก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งแสดงหนังสือเดินทาง (Passport)
และใช้สิทธิภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
การขายของตาม (4) ให้ขายแก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
หนึ่ ง ครั้ ง ต่ อ การย้ า ยภู มิ ลํ า เนา และให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ภ ายในสี่ สิ บ แปดชั่ ว โมงนั บ แต่ เ วลาที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร และได้แสดงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(4.1) กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับโควตา
เข้าเมืองจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามที่ปรากฏ
ในหนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ ใบประจํ า ตั ว คนต่ า งด้ า ว หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบอาชี พ
ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(4.2) กรณีเป็นคนไทยหรือข้าราชการไทยหรือนักเรียนไทย
ที่ไปทํางานหรือไปดูงานหรือดํารงตําแหน่งหรือศึกษาในต่างประเทศ ต้องอยู่ประจําในต่างประเทศนั้น
รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
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13.1.2 ร้านค้าปลอดอากรขาเข้าจะต้องตรวจสอบสิทธิของผู้ซื้อ และจัดทํา
หลักฐานการขายตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด และกรณีของที่ใช้ในบ้านเรือนให้แนบสําเนาเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 13.1.1 (4.1) และ 13.1.1 (4.2) เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบของ
กรมศุลกากรต่อไป
13.1.3 การขายของให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าจํานวน
ที่กําหนดหรือขายโดยไม่มีหลักฐานการขาย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในค่าภาษีอากรที่พึงต้องชําระ
และอาจมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.2 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
13.2.1 ให้ ข ายของแก่ ผู้ ที่ จ ะเดิ น ทางออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง มี
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหลักฐานการเดินทางอื่น และหลักฐานประกอบการเดินทาง เช่น
บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือเอกสารอื่นใดซึ่งใช้ยืนยันกําหนดการเดินทางที่ชัดเจน เป็นต้น
13.2.2 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองจะต้องตรวจสอบสิทธิของผู้ซื้อ
และปฏิบัติ ดังนี้
(1) กรณีส่งมอบของให้ผู้ซื้อนําติดตัวไปพร้อมกับตน
(1.1) ให้จัดทําหลักฐานการขายตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
กําหนด
(1.2) ให้ บ รรจุ ข องที่ ข ายไว้ ในถุ ง โปร่ ง ใสที่ ม องเห็ น สภาพ
ภายในได้อย่างชัดเจนและมีระบบรัดแถบปิดปากถุงตามรูปแบบและวิธีการที่กรมศุลกากรให้ความเห็นชอบ
ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อนําติดตัวไปพร้อมกับตน
(1.3) ผู้เดินทางจะต้องนําของที่ซื้อ พร้อมหนังสือ เดินทาง
ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากร ณ จุดตรวจ ที่สนามบิน หรือท่า หรือที่ ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อทําการตรวจสอบและรับรองการนําออกนอกราชอาณาจักร ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ซื้อของจาก
ร้านค้าปลอดอากร
(1.4) อธิบดีจะประกาศกําหนด ชนิด จํานวน และราคาของ
ที่อนุญาตให้ขายโดยวิธีส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อนําติดตัวไปพร้อมกับตนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(2) กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กําหนด
(2.1) ให้จัดทําหลักฐานการขายตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
กําหนด
(2.2) ให้บรรจุของที่ขายไว้ในถุงโปร่งใสที่มองเห็นสภาพภายใน
ได้อย่างชัดเจนและมีระบบรัดแถบปิดปากถุงตามรูปแบบและวิธีการที่กรมศุลกากรให้ความเห็น ชอบ
แล้วนําไปส่งมอบ ณ จุดส่งมอบที่กําหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร
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(2.3) ให้จั ดทํ าแบบกํ ากับการเคลื่อ นย้ ายของจากร้านค้ า
ปลอดอากรขาออกในเมืองตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อกํากับของที่ขนส่งไปยังจุดส่งมอบในทุก ๆ เที่ยว
เพื่อให้พนักงานศุลกากร ณ จุดส่งมอบ ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบขณะนําของเข้าเก็บเพื่อรอส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
(3) กรณีส่งมอบของโดยวิธีอื่น
(3.1) ให้จัดทําหลักฐานการขายตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
กําหนด
(3.2) ให้ผู้ซื้อยื่นคําร้องขอส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
(กศก.137) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ต่อร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง เพื่อแสดงความประสงค์
ในการขอส่งของออกนอกราชอาณาจักร
(3.3) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดเพื่อส่งของออกนอกราชอาณาจักร และให้ใช้ระบบ
ควบคุมทางศุลกากรสําหรับการขนย้ายของนั้นไปยังด่านศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรที่ส่งของออก
13.2.3 ผู้ซื้อจะต้องนําของที่ซื้อออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ซื้อ เว้นแต่กรณีร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองที่ส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กําหนดได้ยื่น
รายงานของจากจุดส่งมอบส่งคืนร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ตามแบบ กศก.62/1 และนําของนั้น
กลับเข้าร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในค่าภาษีอากรที่พึงต้องชําระ โดยจัดทํารายงานของที่มิได้นําออกภายใน
กําหนด ตามแบบ กศก.66/1 ยื่นต่อหน่วยงานที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นรายเดือน และปฏิบัติ
พิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากร
กําหนดเพื่อชําระค่าภาษีอากรสําหรับของดังกล่าว และอาจมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
13.2.4 กรณีขายของให้ผู้ซื้อ ที่ไม่มี หนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงว่ า
จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้ขายได้เฉพาะของภายในประเทศเท่านั้น โดยต้อ งดําเนินการ
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบที่กรมสรรพากรกําหนด
13.3 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน
13.3.1 ให้ขายของแก่ผู้ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีหนังสือเดินทาง
(Passport)
หรือหลักฐานการเดินทางอื่น และหลักฐานประกอบการเดินทาง เช่น บัตรอนุญาต
ให้ขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) หรือเอกสารอื่นใดซึ่งใช้ยืนยันกําหนดการเดินทางที่ชัดเจน เป็นต้น
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13.3.2 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบินจะต้องตรวจสอบสิทธิของผู้ซื้อ
และจัดทําหลักฐานการขายตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
ข้อ 14 การสรุปข้อมูลการขาย
14.1 การลงทะเบียนรับส่งข้อมูลคําร้องสรุปการขายสําหรับร้านค้าปลอดอากรและ
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
14.1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องลงทะเบียนเพื่อขอรหัสสําหรับรับส่งข้อมูล
คําร้องสรุปการขายสําหรับร้านค้าปลอดอากร และรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ต่อสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
14.1.2 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ รั บ รหั ส สํ า หรั บ การทดสอบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Test System) เพื่อทําการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
14.1.3 ผู้ได้ รับใบอนุญาตที่ผ่ านการทดสอบระบบการแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล
จะได้รับรหัสสําหรับใช้งานจริงในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(Production System) เพื่อใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงในการรับและส่งข้อมูลคําร้องสรุปการขายสําหรับ
ร้านค้าปลอดอากร และรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
14.2 เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ใช้ สํ า หรั บ สรุ ป การขายของคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
ประเภทร้านค้าปลอดอากร มีดังนี้
14.2.1 เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรี ย กว่ า “คํ า ร้ อ งสรุ ป การขายสํ า หรั บ
ร้านค้าปลอดอากร” แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) “คํ า ร้ อ งสรุ ป การขายสํ า หรั บ ผู้ เ ดิ น ทางนํ า สิ น ค้ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “T” โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่กรมศุลกากรกําหนด
(2) “คํ า ร้ อ งสรุ ป การขายสํ า หรั บ ผู้ เ ดิ น ทางนํ า สิ น ค้ า ออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยนําสินค้าติดตัวไปพร้อมกับตน” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “H” โดยมีมาตรฐานข้อมูล
ตามที่กรมศุลกากรกําหนด
(3) “คํ า ร้ อ งสรุ ป การขายสํ า หรั บ ผู้ เ ดิ น ทางนํ า สิ น ค้ า ออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยรับสินค้า ณ จุดส่งมอบ (Pick-up Counter)” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “S”
โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่กรมศุลกากรกําหนด
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เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ทํ า คํ า ร้ อ งสรุ ป การขายสํ า หรั บ ร้ า นค้ า ปลอดอากรประเภทต่ า ง ๆ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะแจ้งเลขที่คําร้องสรุปการขาย
สําหรับร้านค้าปลอดอากร 14 หลัก ตามรูปแบบ ดังนี้

14.2.2 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า “รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า”
โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่กรมศุลกากรกําหนด ใช้เป็นรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าที่นําเข้าไป
ในร้านค้าปลอดอากรที่ได้จําหน่ายให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หรือจําหน่ายให้ผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้จัดทําเฉพาะกรณีข้อมูลสรุปการขายที่กําหนดให้ใช้ “คําร้องสรุปการขายสําหรับ
ร้านค้าปลอดอากร”
14.3 การจัดทําข้อมูลสรุปการขาย ให้ดําเนินการ ดังนี้
14.3.1 ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสรุปข้อมูลรายการของที่ขายและส่งมอบให้ผู้ซื้อ
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นรายวัน หมายถึง เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. หรือ
ตามเวลาที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตได้ ยื่ น หนั ง สื อ แจ้ ง กํ า หนดเวลาปิ ด การขายรายวั น ต่ อ หน่ ว ยงานที่ กํ า กั บ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร และนํามาจัดทํา “คําร้องสรุปการขายสําหรับผู้เดินทาง
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “T”
โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่
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กรมศุล กากรกําหนด และส่งข้ อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายในเวลา 15.00 น.
ของวันถัดไป เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลแล้ว จะตรวจสอบข้อมูล หากพบถูกต้อง
จะออกเลขที่คําร้องฯ และแจ้งเลขที่คําร้องฯ ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ
14.3.2 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
(1) กรณีส่งมอบของให้ผู้ซื้อนําติดตัวไปพร้อมกับตน
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบที่สามารถนําข้อมูลการขาย
ในหลั ก ฐานการขายที่ อ อกโดยเครื่ อ งบั น ทึ ก การรั บ เงิ น ที่ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ กรมสรรพากรที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกหลักฐานการขายไปจัดทําเป็น “คําร้องสรุปการขายสําหรับผู้เดินทางนําสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยนําสินค้าติดตัวไปพร้อมกับตน” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “H”
โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่
กรมศุลกากรกําหนด และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการพิมพ์หลักฐานการขาย
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลแล้ว จะออกเลขที่คําร้องฯ และส่งเลขที่คําร้องฯ ดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ส่งข้อมูลจัดพิมพ์เลขที่คําร้องฯ ทั้งในรูปแบบเลขที่คําร้องฯ และในรูปแบบสัญลักษณ์รหัสแท่ง
(Bar code Symbol) โดยให้พิมพ์ข้อมูล “Invoice Number/Invoice Date/Passport Number”
พร้อมแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Bar Code Symbol) ลงในหลักฐานการขาย
กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรขัดข้องไม่สามารถส่ง
เลขที่คําร้องฯ ได้ทันที ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดพิมพ์เลขที่คําร้องฯ ในหลักฐานการขายเป็น “N/A”
และให้พิมพ์ข้อมูล “Invoice Number / Invoice Date / Passport Number” พร้อมแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Bar Code Symbol) ลงในหลักฐานการขาย
กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะยกเลิกคําร้องฯ
ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายใน 6 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ส่งข้อมูลคําร้องฯ นั้น
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว
(2) กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบ ที่ตั้งอยู่ ณ สนามบินศุลกากร
(2.1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสรุปข้อมูลรายการของที่ขายให้
ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นรายเที่ยวบิน และนํามาจัด ทํา “คําร้องสรุปการขายสําหรั บ
ผู้เดินทางนําสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยรับสินค้า ณ จุดส่งมอบ (Pick-up
Counter)”
ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “S” โดยมีมาตรฐานข้อมูลตามที่กรมศุลกากรกําหนด และส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนเวลาที่อากาศยานจะออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลแล้ว จะตรวจสอบข้อมูล หากพบถูกต้องจะออกเลขที่คําร้องฯ
และแจ้งเลขที่คําร้องฯ ให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ
ในกรณี ที่ พ นั ก งานศุ ล กากรที่ กํ า กั บ จุ ด ส่ ง มอบ
ขอสุ่มตรวจของตามคําร้องฯ ณ จุดส่งมอบ (Pick-up Counter) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือ
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากร
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ทั้ ง นี้ กรมศุ ล กากรผ่ อ นผั น ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ไม่ต้องระบุข้อมูลในคําร้องฯ ส่วนรายการ (Detail) ใน Field Name รหัสพิกัดศุลกากร (Tariff Code)
ลําดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร (Tariff Sequence) และรหัสสถิติสินค้า (Statistical Code)
ที่ ถู ก ต้ อ งตามชนิ ด ของสิ น ค้ า ได้ ภ ายในกํ า หนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ โดยให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญ าตจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ กํ า หนดรหั ส Tariff
Code/Tariff Sequence/Statistical Code ที่ต้องการใช้เป็นการชั่วคราว โดยต้องเป็นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง
ในแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC) แฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (REFDRT) และแฟ้มข้อมูล
รหัสสถิติสินค้า (RFTRS) ตามลําดับ และให้แจ้งกําหนดการที่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวที่ถูกต้องตามชนิด
ของสินค้าให้ทราบด้วย
(2.2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํา “รายงานการส่งมอบของ
ให้ผู้เดินทางนําออกนอกราชอาณาจักร” ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ยื่นต่อพนักงานศุลกากรที่กํากับ
จุดส่งมอบเพื่อตรวจสอบการส่งมอบของ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันถัดไป คําร้องฯ ฉบับใดที่ส่ง
มอบของครบตามจํานวน พนักงานศุลกากรจะรับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร
คํ า ร้ อ งฯ ฉบั บใดที่ ไม่ สามารถส่ งมอบของได้ ครบ
ทั้ ง จํ า นวน ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น “แบบแสดงรายการของที่ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง มอบให้ ผู้ เ ดิ น ทางนํ า ออก
นอกราชอาณาจักร” ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และดําเนินการ ดังนี้
(2.2.1) กรณีผู้เดินทางขอเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง
หรือขอเปลี่ยนท่า หรือที่ ที่ส่งมอบ และของดังกล่าวยังเก็บรักษาไว้ ณ จุดส่งมอบ (Pick-up Counter)
ไม่เกินกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ซื้อ
ให้ ผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุญ าตแจ้ ง เหตุ ผ ลของการ
ไม่ส่งมอบไว้ใน “แบบแสดงรายการของที่ไม่ได้ส่งมอบให้ผู้เดินทางนําออกนอกราชอาณาจักร” และให้นํา
ข้อมูลใน “แบบแสดงรายการของที่ไม่ได้ส่งมอบให้ผู้เดินทางนําออกนอกราชอาณาจักร” มาจัดทํ า
“คําร้องสรุปการขายสําหรับผู้เดินทางนําสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรับสินค้า ณ จุดส่งมอบ
(Pick-up Counter)” ตามกําหนดการเดินทางใหม่แยกเป็นกรณีเฉพาะ และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องศุ ล กากร เมื่ อ ได้ รั บ เลขที่ คํ า ร้ อ งฯ แล้ ว ให้ นํ า เลขที่ คํ า ร้ อ งฯ นั้ น บั น ทึ ก ไว้ ใ น
“แบบแสดงรายการของที่ไม่ได้สง่ มอบให้ผู้เดินทางนําออกนอกราชอาณาจักร”
(2.2.2) กรณี ผู้ เ ดิ น ทางขอยกเลิ ก การรั บ ของ
ณ จุดส่งมอบให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานของจากจุดส่งมอบส่งคืนร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
(กศก.62/1) และยื่นต่อพนักงานศุลกากรที่กํากับจุดส่งมอบพร้อม “แบบแสดงรายการของที่ไม่ได้
ส่งมอบให้ผู้เดินทางนําออกนอกราชอาณาจักร” และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขนย้ายของกลับไปยังร้านค้า
ปลอดอากรขาออกในเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยื่นรายงานฯ
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(3) กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบ ที่ตั้งอยู่ ณ พรมแดนทางบก
(3.1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสรุปข้อมูลรายการของที่ขายและ
ส่งมอบให้ผู้ซื้อที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นรายวัน หมายถึง เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
และนํามาจัดทํา “ใบขนสินค้าขาออก” ชนิดของเอกสารมีค่าเป็น “1” ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
พร้อมทั้งจัดทําใบกํากับการเคลื่อนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันถัดไป เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลแล้ว จะตรวจสอบข้อมูล
หากพบถูกต้องจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออก
(3.2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกต่อ
พนักงานศุลกากรที่กํากับจุดส่งมอบ เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบรายการของในใบขนสินค้าขาออก
กับหลักฐานการขาย หากพบถูกต้อง ใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวจะได้รับการรับรองการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
14.3.3 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสรุปข้อมูลรายการของที่ขายและส่งมอบให้ผู้ซื้อ
ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นรายวัน หมายถึง เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. หรือ
ตามเวลาที่ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตยื่ น หนั งสื อ แจ้ ง กํา หนดเวลาการปิ ดการขายรายวั น ต่อ หน่ว ยงานที่กํ า กั บ
คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น และนํ า มาจั ด ทํ า “ใบขนสิ น ค้ า ขาออก” ชนิ ด ของเอกสารมี ค่ า เป็ น “1”
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด พร้อมทั้งจัดทําใบกํากับการเคลื่อนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายในเวลา 15.00 น. ของวันถัดไป เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
รับข้อมูลแล้ว จะตรวจสอบข้อมูล หากพบถูกต้องจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและรับรองการส่งออก
นอกราชอาณาจักร
14.4 การจัดทํารายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
กรณีการสรุปข้อมูลการขายที่กําหนดให้จัดทํา “คําร้องสรุปการขายสําหรับ
ร้านค้าปลอดอากร” ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรวมข้อมูลคําร้องสรุปการขายสําหรับร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับ
การรับรองการส่งมอบของให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือรับรองการส่งออกนอกราชอาณาจักรแล้ว
เป็ น รายเดื อ น และนํ า มาจั ด ทํ า “รายงานการเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ า ” โดยมี ม าตรฐานข้ อ มู ล ตามที่
กรมศุลกากรกําหนด และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลในรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
กับข้อมูลคําร้องฯ หากพบข้อมูลถูกต้องจะแจ้งการได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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ข้อ 15 กรณีของเสื่อมคุณภาพ
ของนําเข้าที่เห็นได้ชัดว่าเสื่อมคุณภาพไม่สามารถบริโภคหรือจําหน่ายได้ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด
เพื่อส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากร
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดเพื่อชําระภาษีอากรสําหรับของนั้น
ข้อ 16 กรณีของแตกหัก เสียหาย สูญหาย
ของนํ า เข้ า ที่ แ ตกหั ก เสี ย หาย สู ญ หาย จากการขนย้ า ยของเข้ า หรื อ ออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร การเก็บรักษา หรือการขายของ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิ บัติ พิ ธีก ารใบขนสิ นค้ าขาเข้า โอนย้า ยชํา ระภาษีอ ากรโดยวิ ธีการทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ต ามมาตรฐาน
ที่ศุ ลกากรกํ า หนดเพื่อ ชํ าระภาษี อ ากรสํ าหรั บ ของนั้น หรื อ หากประสงค์ จ ะส่ ง ของแตกหั ก เสีย หาย
ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร ให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ หน่ ว ยงานศุ ล กากรที่ กํ า กั บ คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นพิ จ ารณา
เป็นการเฉพาะราย
ข้อ 17 กรณีการขายของเพื่อบริโภคภายในประเทศ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากรโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดเพื่อชําระภาษีอากรก่อนนําของนั้นไปจําหน่ายเป็นของ
ภายในประเทศ
ข้อ 18 การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
18.1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้เป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน และจัดส่งรายงานในรูปแบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถจัดการข้อมูลได้ไปยัง ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส
18.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่กําหนดให้จัดทํา มีดังนี้
18.2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย
(1) รายงานสรุ ป การนํ า ของเข้ า -ออก เป็ น รายงานสรุ ป ผล
การดําเนินงานในงวดบัญชี โดยให้สรุปการนําของเข้า การนําของออก และของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากร พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการกรณีของคงเหลือเก็บรักษาเกินกําหนดเวลา
และการวางหลักทรัพย์ค้ําประกัน
(2) รายงานของจากจุดส่งมอบส่งคืนร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
(กศก.62/1) เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของที่รอส่งมอบแก่ผู้ซื้อ ณ จุดส่งมอบ (Pick-up
Counter)
แล้วส่งกลับมายังร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ซื้อ
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(3) รายงานแยกประเภท (กศก.64) เป็นรายงานแยกประเภท
ตามชนิดของ ยี่ห้อ รุ่น รหัสสินค้า โดยต้องบันทึกรายการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้มาหรือจําหน่าย
ออกไปซึ่งของนั้น
(4) รายงานสรุปการเปรียบเทียบปริมาณของเข้า - ออก (กศก.64/1)
เป็ น รายงานสรุ ป การเคลื่ อนไหวด้ านปริ มาณของของในคลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บนประเภทร้ านค้ าปลอดอากร
โดยแยกตามชนิดของ ยี่ห้อ รุ่น รหัสสินค้า
(5) รายงานตรวจนับของ (กศก.65) เป็นรายงานแสดงจํานวน
ของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ณ วันตรวจนับ
(6) รายงานของคงเหลือ (กศก.66) เป็นรายงานแสดงจํานวน
ของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ณ วันสิ้นงวดบัญชี
(7) รายงานของที่ มิ ไ ด้ นํ า ออกภายในกํ า หนด (กศก.66/1)
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของที่ขายในร้านค้าปลอดอากรขาออก แต่ผู้ซื้อมิได้นําออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ซื้อ โดยให้สรุปรายงานยื่นเป็นรายเดือนต่อหน่วยงานที่กํากับ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
18.2.2 คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นเพื่ อ การเก็ บ ของสํ า หรั บ ร้ า นค้ า ปลอดอากร
ให้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเช่นเดียวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย เว้นแต่รายงานตาม
ข้อ 18.2.1 (2) และ 18.2.1 (7)
18.3 ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและกํากับการดําเนินงาน
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือหน่วยงาน
ที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน อาจกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานหรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้
ข้อ 19 การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
19.1 การตรวจนับของคงเหลือ
ส่ ว นตรวจสอบคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น สํ า นั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร
และหน่วยงานที่กํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน จะเข้าทําการตรวจนับของคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส
ในระหว่ างวั นที่ ยี่สิบห้า ของเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกั นยายน หรื อเดือนธันวาคม
ถึงวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยสุ่มตรวจนับของคงเหลือในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
เปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานตรวจนับของ (กศก.65) ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํา และข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร
19.2 การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยไม่แจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตล่วงหน้า
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ส่ ว นตรวจสอบคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น สํ า นั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร
อาจเข้าทําการตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยไม่แจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตล่วงหน้า เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยใช้หลัก
บริ ห ารความเสี่ ย งในการตรวจนั บ ของคงเหลื อ ในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นประเภทร้ า นค้ า ปลอดอากร
และตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เช่น
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น
19.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้องหรือพบว่าของในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนมีปริมาณแตกต่างจากข้อมูลรายงานของคงเหลือของคลังสินค้าทัณฑ์บนและข้อ มูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
และชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หากครบกํ า หนดแล้ ว ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ดํ า เนิ น การหรื อ ดํ า เนิ น การ
ไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ดําเนินการให้ครบถ้วนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตยั ง ไม่ ป ฏิ บั ติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือแจ้งเตือน อธิบดีจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่ 4
การแจ้งเลิกการดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ข้อ 20 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเลิกการดําเนินการ ให้ยื่นคําขอแจ้งเลิก
การดําเนินการตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการ
ณ สํ า นั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร หรื อ ด่ า นศุ ล กากร หรื อ สํ า นั ก งานศุ ล กากรที่ กํ า กั บ พื้ น ที่
และปฏิบัติดังนี้
20.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องหยุดการดําเนินการใช้สิทธิประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาต
และตรวจสอบของคงเหลือเพื่อจัดการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ดังต่อไปนี้
20.1.1 ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า นํ า ของออกจากคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น พร้ อ มทั้ ง
ชําระค่าภาษีอากร ตลอดจนค่าภาระติดพันที่มีอยู่กับกรมศุลกากรให้ครบถ้วน หรือ
20.1.2 ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
เขตปลอดอากร หรื อ เขตประกอบการเสรี หรื อ จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ นํ า ของเข้ า ตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากร หรือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี
20.2 กรมศุ ล กากรจะยกเลิ ก เลขทะเบี ย นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร และ
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกการดําเนินการ
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ส่วนที่ 5
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ข้อ 21 การพักใช้ใบอนุญาต
21.1 กรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ
หรื อ เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าต จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ห รื อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เมื่ อ พ้ น ระยะเวลา
ที่กําหนดตามวรรคแรก พนักงานศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตยั ง ไม่ ป ฏิ บั ติ
หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น อธิ บ ดี จ ะสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตพร้ อ มทั้ ง ระงั บ การใช้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นการชั่วคราวไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาต
ต้อ งหยุ ดดํ าเนิ น การ เพื่อ แก้ ไ ขให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติศุ ล กากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขในการอนุญาต ตามระยะเวลาที่กําหนด
21.2 กรณี ที่ ผู้ ถู ก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขในการอนุญาต อธิบดี
จะสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาก็ได้
ข้อ 22 การเพิกถอนใบอนุญาต
22.1 อธิ บ ดี มี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตกระทํ า การ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
22.1.1 ไม่ดําเนินการภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
หรือหยุดดําเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยไม่ได้แจ้งให้อธิบดีทราบ เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแสดงเหตุผลและความจําเป็นก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว ในการนี้อธิบดีอาจมีคําสั่ง
ให้ขยายเวลาออกไปได้ตามความจําเป็น
22.1.2 ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
22.1.3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๑

22.1.4 ไม่ชํ าระค่ าธรรมเนี ยมรายปีต ามที่ กําหนดไว้ ในประกาศนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีมีหนังสือแจ้งเตือน
22.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องดําเนินการกับของที่เก็บไว้ใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน ดังต่อไปนี้
22.2.1 ให้ผู้นําของเข้านําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมทั้งชําระ
ค่าภาษีอากร ตลอดจนค่าภาระติดพันที่มีอยู่กับกรมศุลกากรให้ครบถ้วน หรือ
22.2.2 ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
หรือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 อธิบดีจะมีหนังสือแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตทราบ และปิ ด ประกาศหนั ง สื อ แจ้ ง การพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า ว
ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งมอบใบอนุญาต
ที่ถูกเพิกถอนต่อสํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ 6
การจัดเก็บเอกสาร
ข้อ 24 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเก็ บ และรั ก ษาบั ญ ชี เอกสาร หลั ก ฐาน และข้ อ มู ล อื่ น ใด
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่นําของเข้าหรือส่งของออก
ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้เลิกการดําเนินการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ต้องเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ให้เลิกการดําเนินการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 คําขออื่นใดที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้ และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าว
แตกต่างไปจากที่กําหนดในประกาศนี้ ให้พ นักงานศุลกากรผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
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ข้อ 26 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรที่ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ ยั ง คงดํ า เนิ น การต่ อ ไปได้ แ ละให้ ถื อ ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ แ ล้ ว โดยให้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ทําสัญญาประกันและทัณฑ์บน และชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
ข้อ 27 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 44/2561
คำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
..................................
เขียนที่...............................
วันที่.........เดือน............พ.ศ. .........
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมำย ลงใน  หรือ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อนิติบุคคลภำษำไทย ....................................................................................................
ชื่อนิติบุคคลภำษำอังกฤษ ..............................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร .....................................................................................
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย....................................................
ถนน ................................................. แขวง/ตำบล .........................................................
เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสำร.........................
e-mail ...................................
ที่ตั้งสถำนที่ขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 สถำนที่เดียวกับสำนักงำนใหญ่  สถำนที่อื่น ดังนี้
สำขำที่ ..........................
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย....................................................
ถนน ................................................. แขวง/ตำบล .........................................................
เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสำร.........................
e-mail ...................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
๒.๑ ประเภทคลังสินค้ำทัณฑ์บน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับอูซ่ ่อมหรือสร้ำงเรือ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขำยของที่เก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศกำร
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำเข้ำ
 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในสนำมบิน
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ/วันที่ ………………………….
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
ลงชื่อ ............................................
(.............................. )
ตำแหน่ง .......................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ

 เห็นควรอนุญำต
 เห็นควรไม่อนุญำต
ควำมเห็น ..............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
หัวหน้ำฝ่ำย หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
ผู้อำนวยกำรส่วน หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
ผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจ

 อนุญำต
 ไม่อนุญำต
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................

 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกำรเก็บของสำหรับร้ำนค้ำปลอดอำกร
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำปลอดอำกรบนเทีย่ วบิน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินกำรด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ
 คลังเสบียงทัณฑ์บน
2.๒ สถำนที่ตั้งของคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 ก. ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
 ข. ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกจำก ก.
๒.๓ ขนำดพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 ................. ไร่ ............ งำน ........... ตำรำงวำ หรือ
 ................. ตำรำงเมตร

มีควำมประสงค์ขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อประกอบกิจกำรดังนี้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินดังนี้
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3. กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตจัดตั้งและเลิกกำรดำเนินกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บน
โรงพักสินค้ำ ที่มั่นคง และท่ำเรือรับอนุญำต พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศกรมศุลกำกรที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทต่ำง ๆ
3.1
เป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
โดยมีข้อมูลกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้
หนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) เลขที่ ...........................
ออกให้ ณ วันที่ ...............................ทุนจดทะเบียน ............................................. บำท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินจำนวน ............................................................... บำท
ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชำติไทย จำนวน..............รำย รวม............หุ้น ………………………. บำท
ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชำติอื่น จำนวน...............รำย รวม............หุ้น ………………………. บำท
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ................................................................................
ชื่อเอกสำร .....................................................................................................................
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
..........................................................

3.2
เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิในกำรใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบ  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ด้วยกฎหมำย หรือกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีกำรจดทะเบียนจำนองจะต้องให้ผู้รับจำนอง  ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
ยินยอมให้ดำเนินกำรจัดตั้งได้
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .................................................................................
ชื่อเอกสำร ..................................................................................................................... ...........................................................
..........................................................
3.3
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เมื่อ ................ ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .........................................................................
 เห็นควรผ่อนผัน
ชื่อเอกสำร .............................................................................................................
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
..........................................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ..........
3.4
ไม่ เคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตจั ด ตั้ งคลั งสิ น ค้ ำ ทั ณ ฑ์ บ น เว้ น แต่ ได้ ถู ก เพิ ก ถอน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ใบอนุญำตมำแล้วเกินสำมปีก่อนวันยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตจัดตัง้ คลังสินค้ำทัณฑ์บน เมื่อ .......................................
 เห็นควรผ่อนผัน
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .........................................................................
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
ชื่อเอกสำร .............................................................................................................
...........................................................
..........................................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ..........
๓.๕
ไม่เคยมีประวัติกำรกระทำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรและ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรศุลกำกรย้อนหลัง 3 ปีนับแต่วันยื่นคำขอ ทั้งนี้ กำรกระทำ
ควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงตำมกฎหมำย หมำยควำมถึง กำรกระทำควำมผิดใด ๆ ก็ตำมที่
กฎหมำยได้บญ
ั ญัติให้ต้องรับโทษจำคุกรวมอยูด่ ้วย

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
...........................................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ..........

3.๖ ผลประกอบกำร
ก. เป็นกิจกำรมีฐำนะกำรเงินมั่นคง โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
รับอนุญำตรับรอง ที่ไม่มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสะสม โดยมีผลกำไรสะสม เป็นเงิน ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
จำนวน .............................................................. บำท
 เห็นควรผ่อนผัน
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ..............................................................................
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
ชื่อเอกสำร ................................................................................................................... ............................................................
...........................................................
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ข. งบกำรเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตรับรองมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสะสม
โดยมีผลขำดทุนสะสม เป็นเงินจำนวน ............................................................... บำท
ผลขำดทุนสะสมต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ ................
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .........................................................................
ชื่อเอกสำร ...........................................................................................................
หรือ
ค. ยังไม่มีงบกำรเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตรับรอง
จึงขอส่งรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรมำพร้อมนี้
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ................................................................................
ชื่อเอกสำร .....................................................................................................................
3.7 ควำมเหมำะสมด้ำนสถำนที่
สถำนที่ที่ขอจัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมำะสม พนักงำนศุลกำกรสำมำรถปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ได้สะดวกและรัดกุม
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
(กรณีคลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป สถำนที่ที่ขอจัดตั้งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 10,000 ตำรำงเมตร
 เห็นควรผ่อนผัน
และมีอำคำรเก็บของที่มพี ื้นที่ภำยในไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร)
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ...........
4. กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมประกำศกรมศุลกำกรที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ประเภทต่ำง ๆ ตำมประเภทคลังสินค้ำทัณฑ์บนที่แจ้งควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำต (กรุณาระบุเฉพาะประเภทคลังสินค้า
ทัณฑ์บนที่ขอรับใบอนุญาต)
4.1 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
สถำนที่ที่ขอจัดตั้งได้รับใบอนุญำตใช้สถำนที่สำหรับเก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หรือใบอนุญำตอื่นตำม
กฎหมำยดังกล่ำว
มี ถั งสำหรับ เก็ บ ก๊ ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลว ไม่ น้ อ ยกว่ำ 3,000 ลู ก บำศก์ เมตร
(3,000,000 ลิตร) ถังสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทุกใบมีสภำพมั่นคงแข็งแรง
โดยผ่ำนกำรรับรองและอนุญำตจำกกรมธุรกิจพลังงำน
มีท่ อ ทำงรับ -จ่ำยที่ สำมำรถควบคุ ม ปริม ำณก๊ำซปิ โตรเลี ยมเหลวได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและรัดกุม
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของตำรำงคำนวณปริมำตรควำมจุ
ประจำถั งจำกกรมศุล กำกร เพื่ อ ใช้เป็ น เกณฑ์ ในกำรค ำนวณปริมำณและน้ ำหนั ก
สำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่นำเข้ำเก็บและส่งออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
4.2 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้ำงเรือ
เป็นผู้ที่ดำเนินกิจกำรอู่ซ่อมหรือสร้ำงเรือหรือส่วนของเรือ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 เว้นแต่ผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งสถำนประกอบกำรตั้งอยู่เลขที่ ..................... หมู่ที่ ............
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เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน

ตรอก/ซอย .......................... ถนน ............................ แขวง/ตำบล.............................
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
เขต/อำเภอ....................จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์ ……………………..
............................................................
เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรซ่อมหรือสร้ำงเรือเดินทะเล หรือส่วนของเรือเดิน ...........................................................
ทะเลที่มีขนำดเกิน 60 ตันกรอสขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรองควำมสำมำรถจำกสำนัก
ส่งเสริมกำรขนส่งทำงน้ำและกำรพำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
4.3 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศกำร
สถำนที่ที่ขอจัดตั้งมีสถำนที่จัดแสดงสินค้ำหรือนิทรรศกำรแยกต่ำงหำกจำก เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
สถำนที่เก็บและตรวจของ
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................
4.4 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง มีวิธีกำรจำหน่ำยและส่งมอบของ (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
จำหน่ำยโดยส่งมอบของให้ผู้ซอื้ ณ จุดส่งมอบสินค้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่
ภำยในสนำมบินศุลกำกร .........................(ระบุชื่อสนามบินและสถานที่ตั้งของ
จุดส่งมอบสินค้า).....................
บริเวณอื่ น ๆ โปรดระบุ ...............................(ระบุ สถานที่ ตั้ งของจุ ดส่ งมอบ
สินค้า)...............................................
จำหน่ำยโดยส่งมอบของให้ผู้ซอื้ นำติดตัวไปกับตน
จำหน่ำยและส่งมอบของให้ผู้ซื้อโดยวิธีอื่น โปรดระบุ ...............................
(ระบุวิธีการพอสังเขป)........................
ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กำหนด ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตจะต้องระบุว่ำจะส่งมอบของที่ขำย ณ จุดส่งมอบของที่ใด และจุดส่งมอบ
ของตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ซื้อจะเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งผ่ำนจุดตรวจ
คนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว มีสถำนที่สำหรับให้พนักงำนศุลกำกรตรวจสอบของที่ส่ง
มำจำกร้ ำนค้ ำปลอดอำกรขำออกในเมื องเพื่ อเตรี ยมส่ งมอบให้ แก่ ผู้ ซื้ อ และมี พื้ นที่
เพียงพอสำหรับจัดเก็บของที่รอกำรส่งมอบ
ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กำหนด
กรณี ผู้ขอรับใบอนุญ ำตมิใช่นิติบุคคลเดียวกับผู้ให้บ ริกำรจุดส่งมอบของ ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตยื่นเอกสำรสัญญำบริกำรระหว่ำงผู้ขอรับใบอนุญำตกับผู้ให้บริกำรจุดส่ง
มอบของ
ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง กรณีส่งมอบของโดยวิธีให้ผู้ซื้อนำติดตัวไป
พร้อมกับตน ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องจัดให้มีระบบแจ้งข้อมูลกำรขำย กำรตรวจสอบ
ของขณะนำออกไปนอกรำชอำณำจักรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมรูปแบบและวิธีกำร
ที่กรมศุลกำกรให้ควำมเห็นชอบ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
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เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................

4.5 คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำปลอดอำกรบนเที่ยวบิน
เป็นผู้ประกอบกิจกำรสำยกำรบินหรือผู้ได้รับอนุญำตจำกผู้ประกอบกิจกำร
สำยกำรบินที่ให้บริกำรเดินอำกำศยำนระหว่ำงประเทศสำหรับขนส่งผู้โดยสำร
สถำนที่ที่ขอจัดตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมำะสม และตั้งอยู่ภำยในบริเวณท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติ มีอำคำรเก็บของที่มั่นคงแข็งแรง
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
4.6 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ
เป็ น ผู้ด ำเนิน กิ จกำรที่ มี วัตถุ ประสงค์ห ลั กในกำรผลิต เพื่ อส่งออกและมีก ำร
ว่ำจ้ำงแรงงำนเป็นจำนวนมำกหรือใช้เทคโนโลยีกำรผลิตสูงโดย
1) สินค้ำที่ผลิตในคลังสินค้ำทัณฑ์บนจะส่งไปจำหน่ำยต่ำงประเทศในอัตรำส่วน
ร้อยละ ………… จำหน่ำยภำยในประเทศในอัตรำส่วนร้อยละ ........................
2) สินค้ำที่ผลิตในคลังสินค้ำทัณฑ์บน ใช้วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศในอัตรำส่วน
ร้อยละ ……………… วัตถุดิบจำกในประเทศในอัตรำส่วนร้อยละ ................
3) มูลค่ำกำรนำเข้ำวัตถุดิบเฉลี่ยประมำณ ......................................... บำท
คิดเป็นภำษีอำกรรวมประมำณ ....................................................... บำท
สถิติกำรนำเข้ำวัตถุดิบย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ำมี) ดังนี้
ปี
มูลค่ำนำเข้ำ
ภำษีอำกรรวม
..............
……………………….
.................................
..............
……………………….
.................................
..............
……………………….
.................................
๔) มูลค่ำส่งออกเฉลี่ยประมำณปีละ .............................................. บำท
สถิติมูลค่ำส่งออกย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ำมี) ดังนี้
ปี
มูลค่ำส่งออก
ภำษีอำกรรวม
..............
……………………….
.................................
..............
……………………….
.................................
..............
……………………….
.................................
มีสถำนที่ซึ่งมีขนำดและพื้นที่เหมำะสมกับประเภทกิจกำร และเป็นพื้นที่ที่
ได้รับอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยหรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
4.7 คลังเสบียงทัณฑ์บน
เป็นผู้ประกอบกิจกำรสำยกำรบินหรือผู้ได้รับอนุญำตจำกผู้ประกอบกิจกำร
สำยกำรบินที่ให้บริกำรเดินอำกำศยำนระหว่ำงประเทศสำหรับขนส่งผู้โดยสำร
สถำนที่ ที่ ข อจั ด ตั้ งต้ อ งอยู่ ในบริ เวณที่ เหมำะสม และตั้ งอยู่ ภ ำยในบริเวณ
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มีอำคำรเก็บของที่มั่นคงแข็งแรง
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
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เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
............................................................
...........................................................

เมื่ อได้รับ อนุ ญ ำตให้ จัดตั้ งคลั งสิน ค้ำทั ณ ฑ์ บ นแล้ว ข้ำพเจ้ำจะดำเนิน กำรก่อสร้ำงและจัดหำเครื่องมื อ เครื่องใช้
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ จ ำเป็ นให้ เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ และเงื่อนไขและสำมำรถเปิด ด ำเนิน กำรได้ ภ ำยใน 90 วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำต
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ
(๑) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญำตแล้ว จะต้องจัดทำสัญญำประกันและทัณฑ์บนเพื่อประกันควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดขึ้น พร้อมทั้งชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมรำยปีภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกไม่ดำเนินกำรหรือ
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนด ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิทธิกำรเป็นผู้ได้รับอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนและให้จำหน่ำยเรื่อง
ออกจำกสำรบบ และข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำธรรมเนียมใบอนุญ ำตและค่ำธรรมเนียมรำยปี ที่ ชำระแก่กรม
ศุลกำกรไว้แล้ว
(๒) ข้ำพเจ้ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวกับ ระเบียบ คำสั่ง และประกำศกรมศุลกำกร
ทั้งที่ ใช้อยู่ห รือที่ จะออกไปใช้ต่อไปในภำยหน้ำ ทั้ งนี้ หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิ บัติตำม ข้ ำพเจ้ำยินยอมให้ กรมศุล กำกรพิจำรณำ
ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควรและยินยอม สละสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำและละเมิด
(๓) อธิบดีมีอำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตและมีอำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตตำมที่กำหนดในมำตรำ ๑๓๒ 133 134
และ ๑๓๕ ของพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในคำขอ รำยละเอียดกำรขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน และเอกสำรประกอบคำ
ขอใบอนุญำตที่แนบมำพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ ...................................................
(................................... )
ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ :
๑. ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนไม่
ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ บ ริ บู ร ณ์ อั น อำจก่ อ ให้ เกิ ด ควำมส ำคั ญ ผิ ด ในรำยละเอี ย ดใด ๆ ที่ ได้ แ สดงไว้ ใ นใบค ำขอใบอนุ ญ ำตจั ด ตั้ ง
คลังสินค้ำทัณฑ์บนต่อพนักงำนศุลกำกร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท (นัยตำมมำตรำ 202 พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560)
๒. ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนแจ้งข้อควำม ให้ถ้อยคำ หรือตอบคำถำมด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ
หรือไม่ตอบคำถำมของพนักงำนศุลกำกรตำมที่ พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ตอบ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ (นัยตำมมำตรำ 203 พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560)
๓. ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนปลอมหรือแปลงเอกสำรที่ใช้ในกำรขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำ
ทัณฑ์บน หรือแก้ไขเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เพื่อประโยชน์ในกำรขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือปลอมดวงตรำ
ลำยมือชื่อ หรือเครื่องหมำยอื่นใดของพนักงำนศุลกำกรที่ใช้เพื่อกำรยื่นคำขอใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดใช้เอกสำร ดวงตรำ ลำยมือชื่อ หรือเครื่องหมำย ที่เกิดจำกกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งต้องระวำงโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตำมมำตรำ 204 พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560)
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เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอใบอนุญำต
ให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำตแสดงเอกสำร/ยื่นหลักฐำนดังต่อไปนี้
รำยกำรเอกสำร

เงื่อนไข

เอกสำรและหลักฐำนทั่วไป (จำนวน 2 ชุด เว้นแต่ แบบแปลนแผนผัง โดยให้ผู้มีอำนำจลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี) ทุกแผ่น)
1 เอกสำรแสดงรำยละเอียดโครงกำรจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
• ประกอบด้วย วัตถุประสงค์กำรขอจัดตั้ง
คลังสินค้ำทัณฑ์บน แผนกำรดำเนินงำน
และประเภทของกิจกำร
2 เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
• ประกอบด้วย
- วิธีกำรเก็บรักษำและระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรเก็บรักษำของในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
- เงื่อนไขในกำรเก็บรักษำและเอำของออกจำก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
- ระบบควบคุมของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ระบบกำรขนส่งเพื่อนำของเข้ำในหรือออกจำก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
3 เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน
4 เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดของที่จะเก็บใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
5 เอกสำรแสดงรำยละเอียดระบบควบคุมบัญชีสินค้ำนำเข้ำ-ส่งออก และสินค้ำคงเหลือ ที่สำมำรถจัดทำรำยงำนส่งกรมศุลกำกรได้
6 หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในพื้นทีท่ ี่ขอ
• กรณีนำที่ดินไปจำนอง ให้แสดงหนังสือ
จัดตั้ง
ยินยอมจำกผูร้ ับจำนองให้นำที่ดินดังกล่ำว
มำจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนได้
• กรณีที่ที่ดินจัดตั้งประกอบด้วยโฉนดหลำย
ฉบับ ให้บริษัทแสดงแจกแจงรำยละเอียด
เป็นรูปภำพว่ำพื้นที่จดั ตั้งอยู่บนบริเวณ
ใดบ้ำง
7

งบกำรเงินตำมข้อกำหนดของกระทรวงพำณิชย์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ • ไม่มียอดขำดทุนสะสม
และรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ย้อนหลัง 3 ปี
• กรณีนิติบคุ คลใหม่ ให้ยื่นข้อมูลประมำณกำร
งบกำไรขำดทุนล่วงหน้ำ 3 ปี
8 ภำพถ่ำยสีของสถำนที่ที่ขอจัดตั้ง พร้อมพิมพ์คำบรรยำยใต้ภำพ 9 แผนที่ตั้งสถำนที่ขอจัดตั้งโดยสังเขป ขนำด A4 (ไม่เกิน 22 x 30 ซม.) 10 แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่จัดตั้ง ขนำด A2 (ไม่เกิน 40 x 60 ซม.) • จำนวน 4 ชุด
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รำยกำรเอกสำร

เงื่อนไข

เอกสำรและหลักฐำนอื่นที่ต้องนำมำแสดงต่อพนักงำนศุลกำกร
1 หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน • มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกำรขอจัดตั้ง
นับแต่วันยื่นคำขอ
• ระบุสถำนที่ที่ขอจัดตั้งในหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนฯ
2 หนังสือบริคณห์สนธิ ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ 3 บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ 4 บัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีเป็นบุคคล ต่ำงด้ำวให้ใช้หนังสือเดินทำงพร้อมใบอนุญำตทำงำนในประเทศไทย
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัท
5 ใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
6 หนังสือมอบอำนำจ พร้อมบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบ • หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์
อำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
เอกสำรและหลักฐำนตำมประเภทคลังสินค้ำทัณฑ์บน (จำนวน 2 ชุด โดยให้ผู้มีอำนำจลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี) ทุกแผ่น/ กรณีเป็นเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรให้นำเอกสำรและหลักฐำนนั้นมำแสดง
ต่อพนักงำนศุลกำกร)
คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
1 ใบอนุญำตใช้สถำนที่ที่ขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542 หรือใบอนุญำตอื่นตำมกฎหมำยดังกล่ำว
2 ใบรับรองกำรตรวจและรับรองปริมำตรควำมจุประจำถังและ
ท่อทำงจ่ำย
3 แผนผังแสดงเส้นทำงท่อทำงรับจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้ำงเรือ
1 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (ร.ง.4)
• ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (ร.ง.2)
• ใบอนุญาตขยายโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
• หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
• ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(กนอ.)
2 หนังสือรับรองควำมสำมำรถในกำรซ่อมหรือสร้ำงเรือเดินทะเล
หรือส่วนของเรือเดินทะเลที่มีขนำดเกินกว่ำ 60 ตันกรอสขึ้นไป
จำกสำนักส่งเสริมกำรขนส่งทำงน้ำและกำรพำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
1 เอกสำรแสดงประมำณกำร
• ประมำณกำรค่ำภำษีอำกรขำเข้ำเป็นจำนวนสูงสุดของสินค้ำ
ที่คำดว่ำจะนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรในระยะเวลำ 1 ปีซึ่งจะ
นำเข้ำเก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
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-

-

-

รำยกำรเอกสำร

เงื่อนไข

• ประมำณกำรมูลค่ำสินค้ำคงเหลือสูงสุดในงวดบัญชีรำยไตรมำส
• ประมำณกำรค่ำภำษีอำกรขำเข้ำของสินค้ำคงเหลือสูงสุดใน
งวดบัญชีรำยไตรมำส
2 เอกสำรชี้แจงวิธีกำร ขั้นตอนกำรจำหน่ำยและส่งมอบสินค้ำ
• กรณีขอจัดตั้งร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง
จำกร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง
3 เอกสำรแสดงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยในพื้นที่จุดส่งมอบ
• กรณีขอจัดตั้งร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง
โดยมีวิธีกำรส่งมอบสินค้ำ ณ จุดส่งมอบ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำปลอดอำกรบนเที่ยวบิน
1 ใบสำคัญสมควรเดินอำกำศ
• เป็นผู้ให้บริกำรเดินอำกำศระหว่ำงประเทศ
สำหรับขนส่งผู้โดยสำร
2 เอกสำรแสดงเส้นทำงลำเลียงของจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อ
กิจกำรจำหน่ำยสินค้ำปลอดอำกรบนเที่ยวบินไปขึ้นอำกำศยำน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ
1 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 (ร.ง.4) หรือ
• ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(กนอ.) หรือ
• หนังสือรรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
หรือ
• ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (ร.ง.2)
• ใบอนุญาตขยายโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ำมี)
• เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
2 เอกสำรชี้แจงขั้นตอนกรรมวิธีกำรผลิตสินค้ำ
3 เอกสำรชี้แจงวิธีกำรควบคุมวัตถุดบิ สินค้ำระหว่ำงผลิตและ
สินค้ำสำเร็จรูป
คลังเสบียงทัณฑ์บน
1 ใบสำคัญสมควรเดินอำกำศ
• เป็นผู้ให้บริกำรเดินอำกำศระหว่ำงประเทศ
สำหรับขนส่งผู้โดยสำร
2 เอกสำรแสดงเส้นทำงลำเลียงของจำกคลังเสบียงทัณฑ์บน
ไปขึ้นอำกำศยำน

10

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561

ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่

/

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ชื่อนิติบุคคลภาษาไทย
ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
เพื่อประกอบกิจการ
ตั้งอยู่เลขที่
ตาบล/แขวง

หมู่ที่

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ให้ไว้ ณ วันที่

ถนน
จังหวัด

เดือน

(

พ.ศ.

)
อธิบดีกรมศุลกากร

ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยเพื่อให้เห็นได้ง่าย
ถ้าสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ต้องยื่นคาขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด

แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 44/2561
คำขอเปิดดำเนินกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บน
..................................
เขียนที่...............................
วันที่.........เดือน............พ.ศ. .........
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
โปรดกรอกข้อมูลและทำเครื่องหมำย ลงใน  หรือ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อนิติบุคคลภำษำไทย ..................................................................................................
ชื่อนิติบุคคลภำษำอังกฤษ ............................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร .........................................................................................
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย....................................................
ถนน ................................................. แขวง/ตำบล .........................................................
เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสำร.........................
e-mail ...................................
ที่ตั้งสถำนทีไ่ ด้รับอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
สถำนที่เดียวกับสำนักงำนใหญ่  สถำนที่อื่น ดังนี้
สำขำที่ .......................... (โดยต้องลงทะเบียนสำขำกับกรมศุลกำกรไว้แล้ว)
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย....................................................
ถนน ................................................. แขวง/ตำบล .........................................................
เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสำร.........................
e-mail ...................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
๒.๑ ประเภทคลังสินค้ำทัณฑ์บน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไป
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับอูซ่ ่อมหรือสร้ำงเรือ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขำยของที่เก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศกำร
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำเข้ำ
 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในสนำมบิน
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ/วันที่ ………………………….
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
ลงชื่อ ............................................
(.............................. )
ตำแหน่ง .......................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ

เห็นควรอนุญำต
เห็นควรไม่อนุญำต
ควำมเห็น ..............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
หัวหน้ำฝ่ำย หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
ผู้อำนวยกำรส่วน หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
ผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ เทียบเท่ำ
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจ

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ควำมเห็น...............................................
...............................................................
ลงชื่อ .....................................................
(................................... )
ตำแหน่ง ................................................

 ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกำรเก็บของสำหรับร้ำนค้ำปลอดอำกร
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำปลอดอำกรบนเทีย่ วบิน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินกำรด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ
 คลังเสบียงทัณฑ์บน
2.๒ สถำนที่ตั้งของคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 ก. ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
 ข. ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกจำก ก.
๒.๓ ขนำดพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน
 ................. ไร่ ............ งำน ........... ตำรำงวำ หรือ
 ................. ตำรำงเมตร
๒.4 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เลขที่.................... ลงวันที่ ...........................
กลุ่มสินค้ำ/บริกำรที่เกี่ยวข้อง (ให้เรียงลำดับด้วยตัวเลข โดยหมำยเลข 1 คือ กลุ่มสินค้ำ/บริกำรที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด ไล่ลำดับ
ต่อไป ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุที่ประสงค์ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)
.........อำหำร/เครื่องดื่ม/ยำสูบ
.........อุตสำหกรรมเคมี/ปิโตรเลียม
.........พลำสติก/เลนส์/กระจก
.........เสื้อผ้ำ/สิ่งทอ/เครื่องเขียน/เครื่องอุปโภคบริโภค
.........เครื่องประดับ/อัญมณี/โลหะ
.........ของทำด้วยโลหะสำมัญ
.........เครื่องไฟฟ้ำ/เครื่องจักรกล
.........ยำนยนต์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
.........อำกำศยำนและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
.........เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องไม้/เครื่องหนัง
.........ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
.........กำรกระจำยสินค้ำ/Logistics/กำรแบ่งบรรจุ
.........เบ็ดเตล็ด และอื่นๆนอกจำกข้ำงต้น ได้แก่ ........................................................................................................................
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3. กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมประกำศกรมศุลกำกรที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทต่ำง ๆ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
3.๑ กำรจัดเตรียมสถำนที่ ให้มีอำคำร สิ่งก่อสร้ำง เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์
สำนักงำน ดังนี้ (ระบุว่ำมีหรือไม่มี)
.......... สถำนที่ที่ขอจัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมำะสม มีอำคำรเก็บของที่มั่นคงแข็งแรง
.......... รั้วคลังสินค้ำทัณฑ์บน
.......... ประตูเข้ำ-ออกทีม่ ั่นคงแข็งแรง
.......... ห้ องท ำงำนสำหรับ พนัก งำนศุ ลกำกรซึ่งภำยในห้ องท ำงำนต้อ งจั ดหำเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตำมที่กรมศุลกำกรกำหนด
.......... ระบบสื่อสำรที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร เพื่อให้
พนักงำนศุลกำกรใช้ในกำรกำกับคลังสินค้ำทัณฑ์บน
.......... ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำมำรถบันทึ กภำพเหตุกำรณ์บุคคล หมำยเลข
ทะเบียนยำนพำหนะ หมำยเลขตู้คอนเทนเนอร์ หรือของที่ผ่ำนเข้ำ-ออก และสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลภำพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
.......... ระบบควบคุมสินค้ำคงคลัง ที่สำมำรถตรวจสอบกำรนำของเข้ำเก็บ กำรนำของ
ออก และของคงเหลือ โดยสำมำรถจัดทำรำยงำนทำงบัญชีตำมที่กรมศุลกำกรกำหนด
และพนักงำนศุลกำกรสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
3.2 กำรจัดให้มีป้ำยชื่อสถำนที่ ทำด้วยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง และสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน พื้นป้ำยสีน้ำเงินตัวอักษรสีขำว ดังนี้ (ระบุว่ำมีหรือไม่มี)
.......... ป้ำยชื่อคลังสินค้ำทัณ ฑ์บน “คลังสินค้ำทัณ ฑ์บน... ภำยใต้กำรควบคุ มตำม
กฎหมำยศุลกำกร” ขนำดตัวอักษรไม่ต่ำกว่ำ ๔ นิ้ว ติดตั้งบริเวณด้ำนหน้ำคลังสินค้ำ
ทัณฑ์บน ให้บุคคลภำยนอกสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน
.......... ป้ำยชื่อห้องทำงำนพนักงำนศุลกำกร ขนำดตัวอักษรไม่ต่ำกว่ำ ๒ นิ้ว ติดตั้งไว้
ด้ำนหน้ำห้องทำงำนสำหรับพนักงำนศุลกำกร

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
..........................................................

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
..........................................................

กรณีคลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้ำงเรือ
.......... ป้ำยชื่อ “สถำนที่เก็บของต่ำงประเทศ” “สถำนที่เก็บของในประเทศ” และ
“สถำนที่เก็บเศษหรือของเสียหำยที่ใช้ไม่ได้” ขนำดตัวอักษรไม่ต่ำกว่ำ ๒ นิ้ว ติดตั้งไว้
หน้ำสถำนที่ดังกล่ำว
กรณีคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำ
.......... ป้ำยชื่อ “สถำนที่เก็บวัตถุดิบต่ำงประเทศ” “สถำนที่เก็บวัตถุดิบในประเทศ”
“สถำนที่ เก็ บ สิ น ค้ ำ ส ำเร็ จ รู ป ” “สถำนที่ เก็ บ ส่ ว นสู ญ เสี ย ในสู ต รกำรผลิ ต ” และ
“สถำนที่เก็บส่วนสูญเสียนอกสูตรกำรผลิต” ขนำดตัวอักษรไม่ต่ำกว่ำ ๒ นิ้ว ติดตั้งไว้
หน้ำสถำนที่ดังกล่ำว
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
3.3 กรณีคลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์และสิ่งต่ำงๆ นอกจำกที่ระบุในข้อ 3.1 ดังนี้ (ระบุว่ำมีหรือไม่มี)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
.......... ภำยในห้องทำงำนสำหรับพนักงำนศุลกำกรต้องจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
คุณสมบัติตำมที่กรมศุลกำกรกำหนด และสำมำรถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับระบบ
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ กรมตำรวจ กรมสรรพสำมิต กรม
 เห็นควรผ่อนผัน
ศุลกำกร กรมทะเบียนกำรค้ำ กรมโยธำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
พลังงำนแห่งชำติ ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกำกับและปรำบปรำม
...........................................................
.......... ติดตั้งมิเตอร์ที่ท่อทำงรับ-จ่ำยที่ท่ำเทียบเรือ พร้อมจัดหำเครื่องคำนวณ เครื่อง ...................................................
ชั่ง ตวง วัดที่ได้มำตรฐำน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เพื่อแสดงและบันทึกข้อมูลรับ จ่ำยและคงเหลือของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และข้อมูลอื่นที่จำเป็นของคลังสินค้ำทัณฑ์
บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บน ให้มีควำม
รอบคอบรัดกุมตำมควำมจำเป็นที่กรมศุลกำกรกำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับเรือและ
กำหนดเวลำเข้ำ-ออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
.......... ถังสำหรับเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทุกใบ มีสภำพมั่นคงแข็งแรง โดยผ่ำนกำร
รับรองและอนุญำตจำกกรมธุรกิจพลังงำน มีท่อทำงรับ-จ่ำยที่สำมำรถควบคุมปริมำณ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรัดกุม และได้รับกำรตรวจสอบและ
รับรองควำมถูกต้องของตำรำงคำนวณปริมำตรควำมจุประจำถังจำกกรมศุลกำกร
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคำนวณปริมำณและน้ำหนักสำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่
นำเข้ำเก็บและส่งออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
๓.4 กรณีคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมืองได้รับอนุญำตให้มีวิธีจำหน่ำยและส่งมอบของ
จำหน่ำยโดยส่งมอบของให้ผู้ซอื้ ณ จุดส่งมอบสินค้ำ
จำหน่ำยโดยส่งมอบของให้ผู้ซอื้ นำติดตัวไปกับตน
จำหน่ำยและส่งมอบของให้ผู้ซอื้ โดยวิธีอื่น โปรดระบุ .................................

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
 เห็นควรผ่อนผัน
 เห็นควรดำเนินกำรเพิม่ เติม
...........................................................
..........................................................

ต้องจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งต่ำงๆ นอกจำกที่ระบุในข้อ 3.1 ดังนี้ (ระบุว่ำมี
หรือไม่มี)
.......... ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง กรณีส่งมอบของ ณ จุดส่งมอบที่กำหนด มี
สถำนที่สำหรับให้พนักงำนศุลกำกรตรวจสอบของที่ส่งมำจำกร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออก
ในเมืองเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บของที่รอกำรส่ง
มอบ
.......... ร้ำนค้ำปลอดอำกรขำออกในเมือง กรณีส่งมอบของโดยวิธีให้ผู้ซื้อนำติดตัวไป
พร้อมกับตน ติดตั้งระบบแจ้งข้อมู ลกำรขำย กำรตรวจสอบของขณะนำออกไปนอก
รำชอำณำจักรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมรูปแบบและวิธีกำรที่กรมศุลกำกรให้ควำม
เห็นชอบ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ...............................................................................
ชื่อเอกสำร ....................................................................................................................
3.๕ กำรนัดหมำยเพื่อตรวจสอบสถำนที่
ขอนัดหมำยพนักงำนศุลกำกรไปตรวจสอบควำมพร้อมของสถำนที่ในวันและเวลำดังนี้ ได้ดำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่แล้ว
..........................................................................................................................
เมื่อวันที่ .........................................
โดยขอแจ้งชื่อผู้ประสำนงำน คือ นำย/นำง/นำงสำว ................................................ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ .........
โทร .......................................
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในคำขอ รำยละเอียดกำรขอเปิดดำเนินกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บน และเอกสำรประกอบคำขอ
ที่แนบมำพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ ...................................................
(...................................)
ประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ :
๑. ผู้ยื่นคำขอ ยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอำจก่อให้เกิดควำมสำคัญผิดในรำยละเอียดใด ๆ
ทีไ่ ด้แสดงไว้ในใบคำขอต่อพนักงำนศุลกำกร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท (นัยตำมมำตรำ 202 พ.ระรำชบัญญัติศลุ กำกร
พ.ศ. 2560)
๒. ผู้ยื่นคำขอแจ้งข้อควำม ให้ถ้อยคำ หรือตอบคำถำมด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือไม่ตอบคำถำมของพนักงำนศุลกำกร
ตำมที่พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ตอบ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ (นัยตำมมำตรำ 203 พ.ระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560)
๓. ผู้ยื่นคำขอปลอมหรือแปลงเอกสำรที่ใช้ในกำรขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน หรือแก้ไขเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรหรือปลอมดวงตรำลำยมือชื่อ หรือเครื่องหมำยอื่นใดของพนักงำนศุลกำกรที่ใช้เพื่อกำรยื่นคำขอ ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดใช้เอกสำร ดวงตรำ ลำยมือชื่อ หรือเครื่องหมำย ที่เกิดจำกกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งต้องระวำงโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตำมมำตรำ 204 พ.ระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560)
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เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอเปิดดำเนินกำร
ให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำตแสดงเอกสำร/ยื่นหลักฐำนดังต่อไปนี้
รำยกำรเอกสำร

เงื่อนไข

1

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล

2

บัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีเป็นบุคคล
ต่ำงด้ำวให้ใช้หนังสือเดินทำงพร้อมใบอนุญำตทำงำนในประเทศไทย
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัท
หนังสือมอบอำนำจ พร้อมบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ • หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์
และผูร้ ับมอบอำนำจ
ทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย

3
4

• ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
• มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกำรขอจัดตั้ง
• ระบุสถำนที่ที่ขอจัดตั้งในหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนฯ
-

ภำพถ่ำยสีของสถำนที่จดั ตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน (จำนวน 2 ชุด • มีรูปภำพภำยในบริเวณสถำนที่ขอจัดตั้ง
โดยให้ผมู้ ีอำนำจลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำนิติ
เช่น รั้ว ประตูเข้ำ-ออก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
บุคคล (ถ้ำมี) ทุกแผ่น
ป้ำยคลังสินค้ำทัณฑ์บน เป็นต้น พร้อมพิมพ์
คำบรรยำยใต้ภำพ
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1

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561

สัญญาประกันและทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
..................................
เขียนที่…………………………….
วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. …………….
ข้าพเจ้า………(ชื่อนิติบุคคล)………………….เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่..........................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ...............................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ …………………….. โดย…………………………………………ตาแหน่ง……………………………เป็นผู้มีอานาจ
ดาเนินการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากร
เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติ จากกรมศุลกากรให้ จัดตั้ง ……………………….. (ระบุว่า
ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง หรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสาหรับร้านค้าปลอดอากร) …………………….. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ............... หมู่
ที่ ........... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .............................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์ ……………………..
โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอให้สัญญาต่อกรมศุลกากรว่าจะปฏิบัติตามข้อสัญญาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศของกรมศุลกากร
บรรดาที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในขณะทาสัญญาประกันทัณฑ์บนนี้ หรือที่จะมีขึ้นใช้บังคับต่อไป
ข้อ 2 ผู้ให้สัญญาจะไม่นาของใด ๆ เข้าไปใน หรือออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากร ที่กล่าวในข้างต้น โดยปราศจากการอนุญาตควบคุมและตรวจสอบของพนักงานศุลกากร
ข้อ ๓ ผู้ให้สัญ ญาจะจัดการเต็มวิสั ยที่จะไม่ให้บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
สถานที่ เก็ บ ของของคลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บนประเภทร้านค้ าปลอดอากร เว้น แต่จ ะได้ รับ อนุ ญ าตจากพนั กงาน
ศุลกากร
ข้อ ๔ ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ทั้งที่เกิดจากการกระทาของผู้บริหารร้านค้าปลอดอากร ตัวแทนที่ได้รับมอบ
อานาจทั้งโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย และพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในอานาจบังคับบัญชาของ
ผู้ให้สัญญา
/ข้อ ๕….
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ข้อ ๕ ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดในความเสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า หรือบุบสลายในของใด ๆ
ที่อยู่ระหว่างขนย้ายเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ที่ได้เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากร ที่ได้นาออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร หรือที่ได้จาหน่าย
ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้ขนส่ง หรือการกระทาของ
บุคคลใด ทั้งที่กระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการโจรกรรม ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไข
ข้อบังคับแห่งสัญญานี้ทุกประการ และจะรับผิดชดใช้เงินแก่กรมศุลกากรตามจานวนเงินที่กรมศุลกากรเรียกร้อง
โดยทันทีและโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๖ หากมีกรณีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นแก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
หรือแก่ของที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้กรมศุลกากร
ทราบโดยทันที หากผลของความเสียหายนั้นเป็นผลให้กรมศุลกากรต้องเสียหายด้วยแล้ว เมื่อกรมศุลกากรได้
ส่งคาเรียกร้องไปยังผู้ให้สัญญาให้ชาระเงินเป็นค่าชดใช้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ผู้ให้สัญญาจักต้องชาระให้กรมศุลกากร
โดยทันที จะโต้แย้งอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้
ข้อ ๗ ชนิดของที่เก็บ ขาย หรือแสดงเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมศุลกากรก่อนดาเนินการ คุณภาพของของต้องเหมาะสม รวมทั้ง
ราคาต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศใกล้เคียง หากตรวจพบว่าคุณภาพและราคาของของที่ขายไม่เหมาะสม
อธิบดีกรมศุลกากรมีอานาจที่จะกาหนดราคาของที่ขายใหม่ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๘ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจาหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรนี้
ผู้ให้สัญญาจะจัดให้มีการส่งเสริมการจาหน่าย เช่น ลด แลก แจก แถม อย่างสม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการดาเนินการ
โดยจะแจ้งแผนการส่งเสริมการจาหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมศุลกากรทุกครั้งก่อนดาเนินการ ไม่น้อยกว่า
๗ วันทาการ
ข้อ ๙ กฎหรือระเบี ยบข้อบังคับที่ผู้ให้ สัญญากาหนดขึ้นเพื่อใช้เกี่ยวกับ คลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทร้านค้าปลอดอากรนี้ ผู้ ให้ สั ญ ญาจะแจ้ง ให้ กรมศุล กากรทราบทุกครั้งและจะต้องไม่ขัดกับ กฎหรือ
ระเบียบข้อบังคับกรมศุลกากร
ข้อ ๑๐ ผู้ให้สัญญาจะจัดทาและนาส่ง หลักฐานการควบคุม รายงานทางบัญชี และรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด และจะเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ที่กรมศุลกากรกาหนดให้มีขึ้นไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกแก่การที่พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ มีกาหนด
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรรับรองเอกสารและหลักฐานนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้ให้สัญญาจะจัดเตรียมพื้นที่เก็บของภายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ให้เพียงพอสาหรับการเก็บของได้ทั้งหมด โดยแยกพื้นที่จัดเก็บแต่ละประเภทแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
พร้อมเว้นช่ องทางให้พนักงานศุลกากรสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวมทั้ง จะจัดให้มีสถานที่สาหรับใช้
ในการปฏิบั ติงานของพนั กงานศุล กากรอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมและการรักษาความปลอดภั ย
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด อีกทั้งจะอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานศุลกากรในการควบคุม กากับ
และตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน
/ข้อ ๑๒….
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ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ ให้สั ญญาได้นาของออกจากคลังสินค้าทัณ ฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ตามสัญญานี้แล้ว จะไม่นาของที่นาออกไปแล้วนั้นเข้าเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรอีก
ไม่ว่ากรณี ใด ๆ โดยพลการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรที่กากับ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากรเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และในการได้รับอนุญาตนี้ผู้ให้สัญญาจักต้องดาเนินการทางบัญชี
ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย
ข้อ 13 ผู้ ให้ สั ญญาต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมรายปี ส าหรับคลั งสิ นค้ าทั ณ ฑ์ บนตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมรายปีจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี และจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
รายปี ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม ของปี ที่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มนั้ น หากค้ า งช าระจะต้ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย
ในระหว่างที่ผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๑4 ในทุก ๆ กรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ หรือตามระเบียบข้อบังคับอื่น
ของกรมศุลกากร หรือตามกฎหมายศุลกากร ผู้ให้ สัญญาจักต้องชาระค่าปรับ ชดใช้ค่า สินไหมทดแทน และ
ค่าเสียหายทุกประการให้แก่กรมศุลกากรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรตามจานวนเงิน
ที่อธิบดีกาหนดตามความเหมาะสมแห่งการกระทาความผิดนั้น โดยมิพักต้องคานึงถึงจานวนเงินที่ธนาคาร
ได้ค้าประกันไว้ตามหนังสือสัญญาค้าประกันหรือหลักประกันอื่น ๆ โดยผู้ให้สัญญาจะโต้แย้งใด ๆ มิได้
การบังคับชาระค่าปรับ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายดังกล่าว ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้กระทาผิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อความผิดที่กระทานั้น
ข้อ ๑5 หากมีการกระทาผิดเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ แม้อธิบดีกรมศุลกากรจะได้ยกเลิก
การกระทาผิดเงื่อนไขนั้น หรือแม้อธิบดีกรมศุลกากรจะยอมให้มีการเปรียบเทียบเป็นตัวเงินเดียวกับการกระทา
ผิดนั้นแทนการบังคับให้ชาระเงินค่าปรับซึ่งมีประกันไว้ในสัญญานี้ก็ตาม ข้อประกันและทัณฑ์บนฉบับนี้ก็คงมีผล
ใช้บังคับสืบไป โดยไม่ต้องคานึงถึงการกระทาผิดหรือการยอมให้เปรียบเทียบปรับ เป็นตัวเงินดังกล่าว
ข้อ ๑6 ถ้าผู้ให้สัญญากระทาผิดเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญานี้ และกรมศุลกากรเห็นว่าหากจะให้
ดาเนินการต่อไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อธิบดีกรมศุลกากรมีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญา
และเพิกถอนการอนุมัติที่ให้ไว้ก็ได้
ข้อ ๑7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่ออธิบดีกรมศุลกากร แต่บรรดาความผิดและข้อผูกพันใดตามข้อสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงต่อเมื่ออธิบดีกรมศุลกากร
ได้ยินยอมและเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
ข้อ ๑8 ไม่ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ถ้าผู้ให้สัญญาได้กระทาการใด ๆ อันจะเป็นเหตุ
ให้กรมศุลกากรเกิดสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาต้องใช้เงินหรือต้องปฏิบัติการใด ๆ ผู้ให้สัญญารับว่ายังมีความผูกพัน
ที่จะต้องใช้เงินหรือปฏิบัติการดังกล่าวนั้นต่อไปจนครบถ้วน และยอมรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจาก
การเพิกเฉยหรือละเว้นที่ใช้เงินหรือปฏิบัติการดังกล่าวทุกประการ

/ข้อ ๑๙…
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ข้อ ๑9 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้ขอให้ ………………………
เป็น ผู ้ค้ าประกัน จ านวนเงิน ………………………………..….บาท (…………………………………………..) ตามหนั งสื อ
สัญ ญาค้าประกัน เลขที่ ..................... ลงวันที่ ............... และจะยินยอมวางหนังสื อสั ญญาค้าประกันของ
ธนาคารหรือหลักประกันอื่นทุกครั้ง ตามจานวนและระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร
หากมีความผิดที่จะต้องชาระเงินให้กรมศุลกากรมากกว่าจานวนเงินค้าประกันดังกล่าว ผู้ให้สัญญา
ขอรับผิดชดใช้ให้กรมศุลกากรจนครบถ้วน
ข้อ 20 สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ …….. เดื อ น …………………… พ.ศ. ..……..…
จนถึงวันที่กรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกการดาเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากร ตามสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาได้อ่านสัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับนี้แล้ว เห็นเป็นการถูกต้องตรงตามความประสงค์
และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้สัญญา
(…………………………………………..…….)
ตาแหน่ง………………………………….………….
ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้สัญญา
(…………………………………………..…….)
ตาแหน่ง………………………………….………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………………..…….)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………………..…….)

ผู้รับสัญญา

(………………………………………….)
อธิบดีกรมศุลกากร
วันที่ ……… เดือน ……….………… พ.ศ. …………..

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561

หนังสือสัญญาค้าประกัน
เลขที่ ..................................

เขียนที่ .............................................
วันที่ ........................................

หนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนีให้ไว้เพื่อแสดงว่า ธนาคาร............................. สาขา ............................
ส้านักงานตังอยู่เลขที่ ............. ถนน .................... ต้าบล/แขวง ............................. อ้าเภอ/เขต .......................
จังหวัด ............................ โดย ........................................... ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจะ
เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน ” ยินยอมผูกพันเข้าเป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาประกันและทัณฑ์บน ของ
.........(นิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง).................... ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ที่ได้ท้าไว้ต่อกรมศุลกากร
ส้าหรับการจัดตัง .......(ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน)..................... จึงได้จัด ท้าหนังสือสัญญาค้าประกันให้ไว้ต่อ
กรมศุลกากร ดังข้อความต่อไปนี
1. ผู้ค้าประกันยินยอมผูกพันตนรับผิดชดใช้เงินให้แก่กรมศุลกากร หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบั งคับ ของกรมศุลกากรหรือข้อก้าหนดและเงื่อนไขในสัญญาประกันและทัณ ฑ์บนที่ได้ท้าไว้
ต่อกรมศุลกากรไม่ว่าด้วยกรณีใด อัน เป็ นเหตุให้ กรมศุลกากรบังคับตามสัญญาประกันและทัณ ฑ์บนได้แล้ ว
เป็นจ้านวนเงิน ........................... บาท (...............................)
2. หากผู้ให้สัญญาไม่ได้ช้าระหนีดังกล่าวในข้อ 1 ให้แก่กรมศุลกากรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากกรมศุลกากร ผู้ค้าประกันยินยอมช้าระเงินแก่กรมศุลกากรทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกรมศุลกากรไม่จ้าต้องฟ้องบังคับ
จากผู้ให้สัญญาก่อน
3. ผู้ค้าประกันจะยินยอมด้วยหากกรมศุลกากรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสัญญาประกันและทัณฑ์บน
เป็นประการใดในภายหลัง และจะไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด และให้ถือว่าผู้ค้าประกัน
ได้ยินยอมด้วยในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสัญญาประกันและทัณฑ์บนนันทุกประการ
4. หนั งสื อสั ญ ญาค้าประกัน ฉบั บ นีมีผ ลบังคับ ตังแต่วันที่ในสั ญ ญานี และใช้บังคับตลอดไปจนกว่า
สัญญาประกันและทัณฑ์บนที่ผู้ให้สัญญาได้ท้าไว้ต่อกรมศุลกากรจะสินสุดลง และหนังสือค้าประกันฉบับนีมีผล
ใช้บังคับไปจนกว่ากรมศุลกากรจะได้รับช้าระหนีตามหนังสือสัญญาค้าประกันนีจนครบถ้วน
เพื่อเป็นหลักฐานว่าหนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนีมีผลใช้บังคับได้ ผู้ค้าประกันโดยผู้มีอ้านาจกระท้าการ
ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………..……………………ผู้ค้าประกัน
(………………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(………………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(………………………………..)
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ป้ายคลังสินค้าทัณฑ์บน
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทต่าง ๆ ให้ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื่อให้เป็นที่ทราบทั่วกันว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ได้รับอนุ ญาตให้จัดตั้งและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของทางราชการ จึงให้คลังสินค้าทัณฑ์บนทุกแห่งจัดทาป้ายด้วยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง
เห็นได้ชัดเจน โดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้
1. ป้ายข้อความหน้าคลังสินค้าทัณฑ์บน
ให้ ใช้ ตัวอักษรขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ติดตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าคลังสิ นค้า
ทัณฑ์บน ให้บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้โดยชัดเจน
“คลังสินค้าทัณฑ์บน...........(ทีไ่ ด้รับอนุญาต).............”
(ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายศุลกากร)
2. ป้ายข้อความภายในบริเวณคลังสินค้าทัณฑ์บน
ให้ใช้ตัวอักษรขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว ขึ้นไป ติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าของสถานที่ต่าง ๆ
ตามที่ป้ายข้อความระบุ
ก. “ห้องพนักงานศุลกากร”
ข. “สถานที่เก็บ ของต่างประเทศ”, “สถานที่เก็บของในประเทศ” และ “สถานที่ เก็บ
เศษหรือของเสียหายที่ใช้ไม่ได้” กรณีเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
ค. “สถานที่ เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ต่ างประเทศ”, “สถานที่ เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ”, “สถานที่
เก็บ สิ น ค้าสาเร็จ รูป ”, “สถานที่เก็บ ส่ วนสู ญ เสียในสู ตรการผลิ ต ” และ “สถานที่เก็บส่ วนสูญ เสี ยนอกสู ตร
การผลิต” กรณีเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
ทั้งนี้ ให้พื้นป้ายมีสีน้าเงิน และตัวอักษรสีขาว โดยให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun เป็นไป
ตามตัวอย่างนี้

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
(ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายศุลกากร)

๑
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หน่วยงาน ............................................
รับที่ ........................ เวลา ...................
วันที่ .....................................................
เลข e-Office ........................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

คำร้องขอใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที..............................................
ม่ ั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
..........................................................................
เขียนที่ ...................................
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. .................................

ด้วยข้าพเจ้า .........(ชื่อนิติบุคคล)................................................................................................................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ ..................หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................................... เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตจำกกรมศุลกำกรให้จัดตั้ง






คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอูซ่ ่อมหรือสร้างเรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน
 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสาหรับร้านค้าปลอดอากร
 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเทีย่ วบิน
 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 คลังเสบียงทัณฑ์บน
 โรงพักสินค้า
 ที่มั่นคง
 ท่าเรือรับอนุญาต
 โรงพั กสิน ค้า เพื่ อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ข นส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต ท่าเรือ รับ อนุ ญ าต
(รพท./Inland Container Depot: ICD)
 โรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก

เพื่อประกอบกิจกำร ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน...........................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................................... เบอร์โทรศัพท์ .................................................................................

๒

เป็นผู้ได้รับอนุญำตจำกกรมศุลกำกรตำม
1. ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มนั่ คง/ท่าเรือรับอนุญาต ออกให้เมื่อวันที่ ............................
2. สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/ท่าเรือรับอนุญาต ฉบับลงวันที่
...........................................
3. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร .................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/ท่าเรือรับอนุญาต
เนื่ อ งจากใบอนุ ญ าตเดิ ม  สู ญ หาย  ถู ก ท าลาย  ช ารุด ในสาระส าคั ญ โดยแนบเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาแล้ว ดังนี้
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
 2. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)
 3. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. บันทึกถ้อยคา/หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
 5. ใบอนุญาตเดิมที่ชารุด (กรณีใบอนุญาตชารุดในสาระสาคัญ)
 6. อื่น ๆ .....................................................................................................
…

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาร้องขอนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................................ผู้มีอานาจลงนาม
(.........................................................)
ประทับตรานิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลและทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือ  ให้ถูกต้องครบถ้วน
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ใบแทน

ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่

/

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ชื่อนิติบุคคลภาษาไทย
ชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
เพื่อประกอบกิจการ
ตั้งอยู่เลขที่
ตาบล/แขวง

หมู่ที่

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ให้ไว้ ณ วันที่

ถนน
จังหวัด

เดือน

(

พ.ศ.

)
อธิบดีกรมศุลกากร

ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยเพื่อให้เห็นได้ง่าย
ถ้าสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ต้องยื่นคาขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
หน่วยงาน ...................................................
รับที่ ........................ เวลา .........................
วันที่ ...........................................................

คำร้องขอแจ้งเลิกกำรดำเนินกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ทีม่ ั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
เขียนที่ ...................................
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. .................................

ด้วยข้าพเจ้า ..........(ชื่อนิติบุคคล).............................................................................................................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที.่ ..................หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................................... เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตจำกกรมศุลกำกรให้จัดตั้ง






คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอูซ่ ่อมหรือสร้างเรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า
 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในสนามบิน
 ร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการเก็บของสาหรับร้านค้าปลอดอากร
 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเทีย่ วบิน
 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 คลังเสบียงทัณฑ์บน
 โรงพักสินค้า
 ที่มั่นคง
 ท่าเรือรับอนุญาต
 โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต
(รพท./Inland Container Depot: ICD)
 โรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก

เพื่อประกอบกิจกำร ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง ...............................................อาเภอ/เขต .............................................จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................................... เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................................

2
เป็นผู้ได้รับอนุญำตจำกกรมศุลกำกรตำม
1. ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/ท่าเรือรับอนุญาต ออกให้เมื่อวันที่ ............................
2. สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/ท่าเรือรับอนุญาต ฉบับลงวันที่ ...............
3. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เลขที่ .................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ยื่น คาร้องขอเลิก การดาเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/
ท่าเรือรับอนุญาต พร้อมทั้งยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่วันที่.............................................เป็นต้นไป
เหตุผลทีข่ อยกเลิก
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีชาระค่าภาษีอากรต่อกรมศุลกากรโดยพลัน แม้กรมศุลกากรจะตรวจพบค่าภาษีอากรคงค้าง
ภายใต้การดาเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บน/โรงพักสินค้า/ที่มั่นคง/ท่าเรือรับอนุญาตดังกล่าวในภายหลังการอนุญาต
ให้เลิกดาเนินการแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)................................................................ผู้มีอานาจลงนาม
(.........................................................)
ประทับตรานิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลและทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือ  ให้ถูกต้องครบถ้วน

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
บริษัท.....................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร..................................
รายงานการนาของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
วันที่....................................................................
วันนำเข้ำ

วันนำเข้ำ
เลขที่ใบขนสินค้ำ
เก็บในคลังฯ

ชื่อผู้นำเข้ำ

ชนิดของ

พิกัดอัตรำ
ศุลกำกร

ประเทศ
ต้นทำง

ปริมำณ
(ของ)

มูลค่ำของ
บำท
สกุล ตปท.

หมำยเหตุ

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
รายงานการส่งมอบของให้ผู้เดินทางนาออกนอกราชอาณาจักร
เรียน พนักงานศุลกากร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ผู้รับมอบอานาจจากบริษัท (ชื่อร้านค้าปลอดอากรในเมือง)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร/สาขา ร้านค้าปลอดอากร

/
เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

-

-

-

-

ขอรายงานผลการส่งมอบของให้ผู้เดินทางนาออกนอกราชอาณาจักร ณ วันที่
สรุปจานวนเที่ยวบินทั้งหมด

เที่ยวบิน ดังนี้

 ผลการส่งมอบ Complete

จานวน

เที่ยวบิน

 ผลการส่งมอบ Not Complete

จานวน

เที่ยวบิน

และได้แนบรายการของทีส่ ่งมอบและไม่ได้ส่งมอบให้ผู้เดินทางนาออกนอกราชอาณาจักร และเอกสารประกอบอื่นๆ มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)
(

1/3

)

ส่วนที่ 1 รายงานผลการส่งมอบ Complete
ลาดับ
ที่
1.

2.

หมายเลขเที่ยวบิน
TG .............

JT .............

Barcode
เลขทีค่ าร้องฯ

เลขที่คาร้องฯ
YY MM ZX NNNNNNNN

Barcode
เลขทีค่ าร้อง

YY MM ZX NNNNNNNN

Barcode
เลขทีค่ าร้อง

หมายเหตุ: ในช่อง “เลขที่คาร้องฯ” ให้ใช้เทคโนโลยีสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Barcode Symbol)
2/3

ส่วนที่ 2 รายงานผลการส่งมอบ Not Complete
Barcode
เลขทีค่ าร้องฯ

ลาดับที่

หมายเลขเที่ยวบิน

เลขที่คาร้องฯ

1.

TG .............

Barcode
เลขคาร้อง

YY MM ZX NNNNNNNN

2.

JT .............

Barcode
เลขคาร้อง

YY MM ZX NNNNNNNN

รายการในคาร้อง/จานวน
ที่ส่งออกจริง
(กรณี not complete)

หมายเหตุ: ในช่อง “เลขที่คาร้องฯ” ให้ใช้เทคโนโลยีสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Barcode Symbol)
3/3

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
แบบแสดงรายการของที่ไม่ได้ส่งมอบให้ผู้เดินทางนาออกนอกราชอาณาจักร
เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ................................................
หมายเลขเที่ยวบิน......................................วันที.่ ....................................
ลาดับ
ที่
1.

เลขที่คาร้องฯ
ที่ส่งมอบของ
ไม่ครบทั้งจานวน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
ทีไ่ ม่ได้ส่งมอบของ

เหตุผลของการไม่ส่งมอบ

เอกสารแนบ
เลขที่คาร้องฯ ฉบับใหม่

- ขอเปลี่ยนเที่ยวบิน เป็น....... คาร้องฯ เลขที่ ............................
- ยกเลิกการขายสินค้า
- ผู้เดินทางไม่มารับของ

2.

หมายเหตุ : เรียงลาดับตามเที่ยวบินและเลขที่คาร้องฯ ที่แสดงในรายงานการส่งมอบของให้ผู้เดินทางนาออกนอกราชอาณาจักร
ในส่วนที่ 2 รายงานผลการส่งมอบไม่ครบตามจานวน (Not Complete)

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
บริษัท.................................................. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
แบบกํากับการเคลื่อนย้ายของจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
วันที่..............................................................................
ลําดับที่

วัน เดือน ปี

เลขที่ใบสําคัญ

หมายเลขหนังสือเดินทาง

หมายเลข
เที่ยวบิน

ชนิดของ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น

ปริมาณ

หน่วย

มูลค่า (บาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

คําอธิบาย
(1)

เรียงลําดับตามวันที่ ก่อน-หลัง โดยใบสําคัญ 1 ฉบับ นับเป็น 1 ลําดับ

(2)

บันทึกข้อมูลวัน เดือน ปี ที่เคลื่อนย้ายของจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง

(3)

บันทึกข้อมูลเลขที่ใบสําคัญ

(4)

บันทึกข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport)

(5)

บันทึกข้อมูลหมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number)

(6)

บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ

(7)

บันทึกข้อมูลรหัสสินค้า

(8)

บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า,ยี่ห้อ,รุ่น

(9)

บันทึกข้อมูลปริมาณของที่ขาย

(10) บันทึกข้อมูลหน่วยนับของของที่ขาย ซึ่งหน่วยนับต้องเป็นหน่วยเดียวกับหน่วยนับในใบขนสินค้านําเข้าคลังฯ ที่ตัดบัญชี
(11) บันทึกข้อมูลมูลค่าของที่ขายแต่ละรายการ
(12) บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(12) รวมทั้งสิ้น

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
รายงานสรุปการนาของเข้า-ออก
ข้าพเจ้า.................(ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต)...............เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร........................................
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ประเภท ..............................................
ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนที่...........................................................ลงวันที่............................................................
เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ................................................... ตั้งอยู่ ณ เลขที่.........................................
ขอยื่นรายงานสรุปการนาของเข้า-ออก ประจางวดที่........../............(ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่......................)
1. รายงานการนาของเข้า-ออก
รายการ
1. ของคงเหลือต้นงวด
2. รายการนาของเข้าคลังฯ
2.1 นาเข้า
2.2 รับโอน
2.3 อื่นๆ
3. รายการนาของออกจากคลังฯ
3.1 ส่งออก
3.2 โอนออก
3.3 ชาระภาษี
3.4 อื่นๆ
4. ของคงเหลือปลายงวด

มูลค่า
(บาท)

จานวน
จานวน
จานวน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ค่าภาษีอากรรวม
(บาท)

2. ของคงเหลือเก็บรักษาเกินกาหนดเวลา ตามใบขนสินค้า จานวน............................ฉบับ
มูลค่ารวมประมาณ.....................บาท ค่าภาษีอากรรวมประมาณ.........................บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการชาระค่าภาษีอากร
ชาระค่าภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ตาม.................(หลักฐานการชาระค่าภาษีอากร)......................
อื่นๆ........................................................................................................................ .
3. การวางค้าประกัน
3.1 หนังสือธนาคารค้าประกัน
3.2 หลักทรัพย์อื่นๆ............(ระบุหลักทรัพย์).............
รวม

จานวน.............ฉบับ มูลค่า...................บาท
จานวน.............ฉบับ มูลค่า...................บาท
จานวน.............ฉบับ มูลค่า...................บาท
ลงชื่อ ........(ผู้มีอานาจลงนาม)..........
(.......................................)
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.62/1
บริษัท.................................................. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานของจากจุดส่งมอบส่งคืนร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง
ชื่อจุดส่งมอบ.....................................................................................
วันที่................................................................................
ลําดับที่

วัน เดือน ปี

เลขที่ใบสําคัญ

หมายเลขหนังสือเดินทาง

หมายเลข
เที่ยวบิน

ชนิดของ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น

ปริมาณ

หน่วย

มูลค่า (บาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

คําอธิบาย
(1)

บันทึกหมายเลขลําดับรายการตามวันที่ขาย ก่อน-หลัง โดยใบสําคัญ 1 ฉบับ นับเป็น 1 ลําดับ

(2)

บันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี ที่ขายสินค้า

(3)

บันทึกข้อมูลเลขที่หลักฐานการขาย

(4)

บันทึกข้อมูลหมายเลขนังสือเดินทาง (Passport)

(5)

บันทึกข้อมูลหมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number)

(6)

บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ

(7)

บันทึกข้อมูลรหัสสินค้าของของที่ส่งคืน

(8)

บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า, ยี่ห้อ, รุ่น ของของที่ส่งคืน

(9)

บันทึกข้อมูลปริมาณของที่ส่งคืน

(10) บันทึกข้อมูลหน่วยนับของของที่ส่งคืน
(11) บันทึกข้อมูลมูลค่าของที่ส่งคืนแต่ละรายการ
(12) บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(12) รวมทั้งสิ้น

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.64
บริษัท.................................................. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานแยกประเภท
รายไตรมาสที่........................ตั้งแต่............................................ ถึง...............................................
ชนิดของ.........................................................
รหัสสินค้า.................................ชื่อสินค้า/ยี่ห้อ/รุ่น..............................................
ลําดับที่ วันเดือนปี
(1)

(2)

เลขที่ใบสําคัญ
(3)

ยอดยกมา
(4)

รับของเข้า
(5)

หน่วย........................
ปริมาณ
นําของออกตามใบขนสินค้า
ของที่ขาย
(6)
(7)

ของที่นําออกตามหลักฐานการขาย
(8)

คําอธิบาย
(1)

เรียงลําดับรายการตามลําดับที่เกิดขึ้นก่อน - หลัง

(2)

บันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี

(3)

บันทึกข้อมูลเลขที่ใบสําคํญตามประเภทรายการ เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาออก/ใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ/ใบขนสินค้าชําระภาษี/
เลขที่ชําระภาษีอากร/เลขที่หลักฐานการขาย เป็นต้น

(4)

บันทึกข้อมูลปริมาณยอดยกมาจากงวดก่อน โดยให้บันทึกแยกตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับที่ยกยอดมา

(5)-(9) บันทึกข้อมูลปริมาณของที่รับเข้า/ของที่นําออกตามใบขนสินค้า/ของที่ขาย/ของที่นําออกตามหลักฐานการขาย/ของที่ชําระภาษี แต่ละรายการ
(10) บันทึกข้อมูลยอดคงเหลือแต่ละรายการ (4)+(5)-(6)-(8)-(9)
(11) บันทึกข้อมูลของที่ขายแต่ผู้เดินทางยังมิได้นําออกนอกราชอาณาจักร (7)-(8)

ชําระภาษี
(9)

ยอดคงเหลือ

ของตกค้าง

(10)

(11)

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.64/1
บริษัท..................................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานสรุปการเปรียบเทียบปริมาณของเข้า - ออก
รายไตรมาสที่........................ตั้งแต่............................................ถึง...............................................
ลําดับที่

ชนิดของ

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) - (10)
(11)
(12)

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น

หน่วย

ยอดยกมา

(4)

(5)

(6)

(3)

นําเข้า/รับโอน ส่งออก/โอนออก
(7)

คําอธิบาย
เรียงลําดับตามชนิดของและรหัสสินค้า
บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ
บันทึกข้อมูลรหัสสินค้า
บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า,ยี่ห้อ,รุ่น
บันทึกข้อมูลหน่วยของสินค้า
บันทึกข้อมูลปริมาณรวมของยอดยกมาแต่ละรายการ
บันทึกข้อมูลปริมาณรวมของนําเข้า-รับโอน/ส่งออก-โอนออก/ขาย-นําออก/ชําระภาษีของของแต่ละรายการ
บันทึกข้อมูลยอดคงเหลือแต่ละรายการ
บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(12) รวมทั้งสิ้น

(8)

ขาย/นําออก

ชําระภาษี

ยอดคงเหลือ

(9)

(10)

(11)

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.65
บริษัท..................................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานตรวจนับของ
วันที่........................เดือน.........................ปี...................................
ลําดับที่

ชนิดของ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น

ยอดตามรายงาน

ยอดที่ตรวจนับ

ผลต่าง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

เรียงลําดับตามประเภทสินค้าและรหัสสินค้า

(2)

บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ

(3)

บันทึกข้อมูลรหัสสินค้า

(4)

บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า,ยี่ห้อ,รุ่น

(5)

บันทึกข้อมูลปริมาณของที่คงเหลืออยู่ตามรายงาน ณ วันตรวจนับ

(6)

บันทึกข้อมูลปริมาณของที่พนักงานศุลกากรตรวจนับจริง ณ วันตรวจนับ

(7)

บันทึกข้อมูลปริมาณที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบยอดตามรายงานกับยอดที่ตรวจนับจริง (5)-(6)

(8)

บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(8) รวม

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.66
บริษัท..................................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานของคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวดรายไตรมาสที่........................ตั้งแต่............................................ถึง...............................................
ลําดับที่

ชนิดของ

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น

เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า/
ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย

วันเรือเข้า

หน่วย

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ของคงเหลือ
ปริมาณคงเหลือ

มูลค่า (บาท)

ภาษีอากรรวม (บาท)

(8)

(9)

(10)

คําอธิบาย
เรียงลําดับตามวันที่นําของเข้าคลังฯ ก่อน-หลัง โดย 1 ใบขนสินค้านําเข้าคลังฯ นับเป็น 1 ลําดับ โดยบันทึกแยกรายการนําเข้าคลังฯ แต่ละรายการตามที่สําแดงในใบขนสินค้า
ขาเข้า/ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย และบันทึกยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละใบขนสินค้านําเข้าคลังฯ ด้วย
บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ
บันทึกข้อมูลรหัสสินค้าตามที่สําแดงในใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า,ยี่ห้อ,รุ่น ของสินค้าแต่ละชนิด
บันทึกข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย
บันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี ที่เรือเข้า
บันทึกข้อมูลหน่วยนับของสินค้า
บันทึกข้อมูลปริมาณของคงเหลือ
บันทึกข้อมูลมูลค่าของคงเหลือ
บันทึกข้อมูลมูลค่าภาษีอากรรวมของคงเหลือ
บันทึกยอดรวมตามชนิดของ/รหัสสินค้า
บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(11) รวม
(12) รวมทั้งสิ้น

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.66/1
บริษัท.................................................. เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร.....................................
รายงานของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
ประจําเดือน...................................................................
ลําดับที่ วัน เดือน ปี
(1)

(2)

เลขที่ใบสําคัญ

ชนิดของ

(3)

(4)

ราคาของ
ราคาของ
อัตรา อากรขาเข้า
ภาษี
ภาษีเพื่อ ภาษีมูลค่า ภาษีอากร
เลขที่ใบขนฯ
(บาท) สรรพสามิต มหาดไทย
เพิม่
รวม (บาท)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ รุ่น หน่วย ปริมาณ
ประเภพิกัดฯ อัตราอากร (ต่างประเทศ) (บาท) แลกเปลี่ยน
ขาเข้า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

คําอธิบาย
(1) บันทึกข้อมูลหมายเลขลําดับรายการที่เกิดขึ้นก่อน - หลัง
(2) บันทึกข้อมูล วัน/เดือน/ปี ตามที่สําแดงในเลขที่ใบสําคัญ
(3) บันทึกข้อมูลเลขที่ใบสําคัญสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(4) บันทึกข้อมูลชนิดของ เช่น สุรา ไวน์ บุหรี่ ฯลฯ
(5) บันทึกข้อมูลรหัสสินค้าสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(6) บันทึกข้อมูลชื่อสินค้า,ยี่ห้อ,รุ่น สําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(7) บันทึกข้อมูลหน่วยนับสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(8) บันทึกข้อมูลปริมาณสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(9) บันทึกข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(10)-(19) บันทึกข้อมูลประเภทพิกัดฯ/อัตราอากร/ราคาของ(ต่างประเทศ)/ราคาของ(บาท)/อัตราแลกเปลี่ยน/อากรขาเข้า/ภาษีสรรพสามิต/ภาษีเพื่อมหาดไทย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีอากรรวม
ตามที่สําแดงในใบขนสินค้าขาเข้าสําหรับของที่มิได้นําออกภายในกําหนด
(20) บันทึกยอดรวมทั้งสิ้น

(20) รวมทั้งสื้น

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561
กศก.137
คําร้องของส่งของออกนอกราชอาณาจักร
ชื่อร้านค้าปลอดอากร................................................................
เรียน นายด่านศุลกากร..............................(พร้อมหลักฐานการขาย)
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส................................................... สัญชาติ............................................................... ถือหนังสือเดินทางเลขที่.................................................
เป็นผู้ซื้อสินค้าจาก ร้านค้าปลอดอากร ตามหลักฐานการขาย เลขที่................................... มีความประสงค์ จะขอส่งของออกทาง
ไปรษณีย์ ที่ทําการ
........................................................
ที่รับปลายทาง
........................................................
อากาศ เที่ยวบินที่
........................................................
........................................................
เรือ ชื่อยานพาหนะ
........................................................
........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตและโปรดดําเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามรายการข้างล่างนี้
ลงชื่อ ..................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ซื้อสินค้า)
(ประทับตราบริษัท)
ราคารวม (บาท)
ลําดับ
รายละเอียดสินค้า
ราคา/หน่วย (บาท)
จํานวน
หน่วย
บันทึกการตรวจปล่อย

ลงชื่อ ....................................
.......................................
ได้รับของที่ศุลกากรตรวจปล่อยแล้วพร้อมเอกสารไปยัง

สําหรับพนักงานศุลกากรบันทึกการส่งออกนอกราชอาณาจักร (รับบรรทุก)

ที่ทําการไปรษณีย์ ........................................................
ท่า/ที่ที่ส่งออก ...............................................................
เมื่อวันที่ ............................................ ลงชื่อ ...............................................
(ผู้ได้รับใบอนุญาต/ผู้ได้รับมอบอํานาจ)

ลงชื่อ ....................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............

