
หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน  โรงพักสินค้า   
ที่ม่ันคง  และท่าเรือรับอนุญาต 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๖)  มาตรา  ๑๑๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“คลังสินค้าทัณฑ์บน”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เพื่อใช้สําหรับเก็บของ  หรือแสดงและขายของท่ีเก็บ  หรือผลิต  ผสม  
ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

“โรงพักสินค้า”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงพักสินค้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร  เพื่อเป็นสถานท่ีสําหรับตรวจเก็บ  หรือตรวจปล่อยของนําเข้า  ของผ่านแดน  ของถ่ายลํา  
หรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรโดยมีอาคารเก็บของที่ม่ันคงแข็งแรง 

“ที่ม่ันคง”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นที่ม่ันคงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
เพื่อเป็นสถานที่สําหรับตรวจ  เก็บ  หรือตรวจปล่อยของนําเข้า  ของผ่านแดน  ของถ่ายลํา  หรือของส่งออก 
ที่ยังมิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรโดยมีร้ัวรอบขอบชิดที่ศุลกากรควบคุมได้  ไม่ว่าจะมีโรงเรือน
สําหรับเก็บของหรือไม่ก็ตาม 

“ท่าเรือรับอนุญาต”  หมายความว่า  ท่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
เพื่อนําของเข้ามาในหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร  การผ่านแดน  หรือการถ่ายลํา 
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หมวด  ๑ 
การขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 
 

ข้อ ๒ การขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ดําเนินการได้ตามประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน   
 (ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
 (ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 (ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 
 (ง) คลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 (ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
 (ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 
 (ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน 
 (ง) คลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของ

ที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 (ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
 (ข) คลังเสบียงทัณฑ์บน 
 (ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีตามแบบที่

อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปและคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  

ให้ย่ืน  ณ  สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  เว้นแต่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ย่ืน  ณ   
สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ด่านศุลกากร  หรือสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลพื้นที่ 

(๒) ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  คลังสินค้าทัณฑ์บน
สําหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ  คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร  คลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับ
จัดแสดงหรือนิทรรศการ  คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน   
คลังเสบียงทัณฑ์บน  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ให้ ย่ืน  ณ  สํานัก 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร   
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ข้อ ๔ การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการ  หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี 
ทุนจดทะเบียนและมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงโดยผลการดําเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงินไม่มียอดขาดทุน
สะสม  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดสําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

(๒) ผู้ ย่ืน คําขอต้องไม่ เคยมีประวัติการกระทํ าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรย้อนหลังสามปีนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ผู้ย่ืนคําขอต้องมีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  หรือในกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจํานอง  ผู้รับจํานองจะต้องมีหนังสือยินยอม
ให้ดําเนินการจัดตั้งคลงัสินค้าทัณฑ์บนได้ 

(๔) ผู้ย่ืนคําขอต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทท่ีได้ย่ืนขออนุญาต 
(๕) ผู้ย่ืนคําขอต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทท่ีได้ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันย่ืนคําขออนุญาตเกินสามปี   และกรณีผู้ ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล  ผู้บริหารของ 
นิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย 

(๖) สถานที่ที่ขอจัดตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและมีอาคารเก็บของที่ ม่ันคงแข็งแรง   
โดยมีขนาดพื้นที่ของสถานที่และอาคารตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนดสําหรับใบอนุญาต 
แต่ละประเภท 

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานศุลกากรได้รับคําขอตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ  
เอกสาร  และหลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  จัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละท้ิงคําขอ  ให้จําหน่ายเร่ืองออกจาก 
สารบบ  และให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสาร  และหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้เสนอต่ออธิบดีพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๖ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าว
แก่ผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาตตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด  และให้มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
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ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็น
หนังสือแก่ผู้ย่ืนคําขออนุญาตทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมท้ังแจ้งสิทธิอุทธรณ์  
การย่ืนคําอุทธรณ์  และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ข้อ ๗ เม่ือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้ว  ให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ดําเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ได้ย่ืนประกอบคําขอซึ่งกรมศุลกากรเห็นชอบ  
โดยต้องมีร้ัวล้อมรอบและประตูเข้า-ออกที่ ม่ันคงแข็งแรง  มีห้องทํางานสําหรับพนักงานศุลกากร   
ซึ่งภายในห้องทํางานดังกล่าว  ต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนด  รวมถึง
ระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ดังกล่าวกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  เพื่อให้พนักงานศุลกากร
ใช้ในการกํากับคลังสินค้าทัณฑ์บน 

(๒) มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บุคคล  หมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะ  หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  หรือของที่ผ่านเข้า-ออก  และสามารถตรวจสอบข้อมูล 
ภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมจัดหาเครื่องมือเคร่ืองใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าทัณฑ์บน  รวมถึงกํากับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้มีความรอบคอบ
รัดกุมตามความจําเป็นที่กรมศุลกากรกําหนด 

(๓) มีระบบควบคุมสินค้าคงคลังที่สามารถตรวจสอบการนําของเข้าเก็บ  การนําของออก  
และของคงเหลือ  โดยสามารถจัดทํารายงานทางบัญชีตามที่กรมศุลกากรกําหนด  และพนักงานศุลกากร
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๘ ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของผู้ขอรับอนุญาตตามประเภทและขนาดของกิจการได้ 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดที่ประสงค์จะเลิกการดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้ย่ืนคําขอ
ต่ออธิบดีไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  
การดําเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  และต้องชําระ
ค่าภาษีอากร  ตลอดจนค่าภาระติดพันที่มีอยู่กับกรมศุลกากรให้ครบถ้วนโดยใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกการดําเนินการ 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  และท่าเรือรับอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ การขออนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้าให้ดําเนินการได้ตามประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงพักสินค้าประเภทเก็บสินค้า 
(๒) โรงพักสินค้าประเภทตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก 
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(๓) โรงพักสินค้าประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต 

(๔) โรงพักสินค้าประเภทสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้เป็นโรงพักสินค้าซึ่งต้องอากรขาออก 
(๕) ประเภทอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาตให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการ  หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี 

ทุนจดทะเบียนตามที่อธิบดีประกาศกําหนดสําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท   
 การขอจัดตั้งโรงพักสินค้าตามข้อ  ๑๐  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อการนําเข้าหรือการส่งออก  และมี
สัญญาจะร่วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์และความชํานาญในกิจการดังกล่าว  โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งโรงพักสินค้านั้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของ 
ทุนจดทะเบียน  โดยไม่มีข้อจํากัดในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

(๒) ผู้ ย่ืน คําขอต้องไม่ เคยมีประวัติ การกระทํ าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรย้อนหลังสามปี  นับแต่วันที่ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ผู้ย่ืนคําขอต้องมีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  หรือในกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจํานอง  ผู้รับจํานองจะต้องมีหนังสือของผู้รับ
จํานองแสดงความยินยอมให้ดําเนินการจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  แล้วแต่กรณี   

(๔) ผู้ย่ืนคําขอต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทท่ีได้ย่ืนขออนุญาต 
(๕) ผู้ย่ืนคําขอต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทที่ได้ย่ืนขออนุญาต  เว้นแต่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันย่ืนคําขอรับอนุญาตเกินสามปี  และกรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล  ผู้บริหารของ
นิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย 

(๖) สถานที่ที่ขอจัดตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและมีอาคารเก็บของที่ ม่ันคงแข็งแรง   
โดยมีขนาดพื้นที่ของสถานท่ีและอาคารตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด  สําหรับใบอนุญาต 
แต่ละประเภท  เว้นแต่กรณีที่ม่ันคง  จะมีอาคารสําหรับเก็บของหรือไม่ก็ได้ 

 การขอจัดตั้งโรงพักสินค้าตามข้อ  ๑๐  (๒)  ต้องมีสถานที่ตรวจและบรรจุของขาออก  และ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด   

 การขอจัดตั้งโรงพักสินค้าตามข้อ  ๑๐  (๓)  ต้องมีสถานที่เก็บและตรวจปล่อยของขาเข้า  
สถานที่ตรวจและบรรจุของขาออก  สถานีตรวจสอบ  และเครื่องมือและอุปกรณ์เก่ียวกับการเคลื่อนย้าย
คอนเทนเนอร์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต   
ให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ณ  
สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  ด่านศุลกากร  หรือสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลพื้นที่   

ในระหว่างย่ืนคําขออนุญาต  หากมีการร้องขอ  และอธิบดีเห็นว่ามีความจําเป็น  อาจอนุญาตให้
จัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๓ เม่ือพนักงานศุลกากรได้รับคําขอใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียดคําขอ  
เอกสาร  และหลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละท้ิงคําขอ  ให้จําหน่ายเร่ืองออกจาก 
สารบบ  และให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสาร  และหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้เสนอต่ออธิบดีพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  
ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวแก่ผู้ย่ืนคําขอตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด  และให้มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ย่ืนคําขออนุญาต
ทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมท้ังแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นคําอุทธรณ์  และระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ข้อ ๑๕ เม่ือได้ รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงพักสินค้า  ที่ ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาตแล้ว   
ให้เจ้าของโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ดําเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ได้ย่ืนประกอบคําขอซึ่งกรมศุลกากรเห็นชอบ  
โดยต้องมีร้ัวล้อมรอบและประตูเข้า-ออกที่ม่ันคงแข็งแรง  มีห้องทํางานสําหรับพนักงานศุลกากร  ซึ่งในกรณีของ
โรงพักสินค้าหรือท่าเรือรับอนุญาต  ภายในห้องทํางานดังกล่าว  ต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่อธิบดีกําหนด  รวมถึงระบบส่ือสารที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ดังกล่าวกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร  เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้ในการกํากับโรงพักสินค้าหรือท่าเรือรับอนุญาต 

(๒) มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ บุคคล  หมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะ  หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  หรือของที่ผ่านเข้า-ออก  และสามารถตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลัง 
ได้ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมจัดหาเครื่องมือเคร่ืองใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพ



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

การบริหารจัดการโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต  รวมถึงมีการกํากับดูแลโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  
หรือท่าเรือรับอนุญาต  ให้มีความรอบคอบรัดกุมตามความจําเป็นที่กรมศุลกากรกําหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจําเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์และเง่ือนไขผู้ขอรับใบอนุญาตตามประเภทและขนาดของกิจการได้ 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกการดําเนินการโรงพักสินค้า  ที่ ม่ันคง  หรือท่าเรือ 
รับอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  การดําเนินการกับของที่เก็บในโรงพักสินค้า  ที่ม่ันคง  หรือท่าเรือรับอนุญาต 
ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  และต้องชําระค่าภาษีอากร  ตลอดจนค่าภาระติดพันที่มีอยู่กับ
กรมศุลกากรให้ครบถ้วนโดยใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกการดําเนินการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๘ คําขออื่นใดที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้   

ในกรณีที่คําขอที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานศุลกากรผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๙ คลังสินค้าทัณฑ์บน  คลังสินค้า  โรงพักสินค้า  ที่ ม่ันคง  และทําเนียบท่าเรือ   
ที่ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าได้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  โดยให้ย่ีนขอรับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๒๙  แห่ง
พระราชบัญญั ติศุลกากร  พ .ศ .  ๒๕๖๐   บัญญั ติให้การขออนุญาต  การอนุญาต  และการแจ้งเลิก 
การดําเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน  โรงพักสินค้า  ที่มั่นคง  และท่าเรือรับอนุญาต  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


