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กฎกระทรวง
กําหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร
พ.ศ ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยรายวั น สํ า หรั บ ของที่ เ ก็ บ รั ก ษาในที่ เ ก็ บ รั ก ษาของศุ ล กากร
ตามอัตราดังต่อไปนี้ โดยหีบห่อหนึ่งให้รวมทั้งสิ่งห่อหุ้มหีบห่อด้วย
(๑) กรณีขนย้ายของออกภายในสิบวันนับแต่วันที่นําของเข้าในที่เก็บรักษา
(ก) น้ําหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
หีบห่อละ ๔๐
บาท
(ข) น้ําหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม หีบห่อละ ๘๐
บาท
(ค) น้ําหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
หีบห่อละ ๑๕๐ บาท
(๒) กรณีไม่ขนย้ายของออกภายในสิบวันนับแต่วันที่นําของเข้าในที่เก็บรักษาในส่วนที่เก็บรักษา
เกินกว่าสิบวัน ให้เรียกเก็บในอัตราสองเท่าของอัตราที่กําหนดตาม (๑) เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
ข้อ ๒ ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยรายสั ป ดาห์ สํ า หรั บ ของที่ เ ก็ บ รั ก ษาในคลั ง สิ น ค้ า ของศุ ล กากร
ตามอัตราดังต่อไปนี้ โดยหีบห่อหนึ่งให้รวมทั้งสิ่งห่อหุ้มหีบห่อด้วย
(๑) กรณีขนย้ายของออกภายในหนึ่งสัปดาห์
นับแต่วันที่นําของเข้าเก็บในคลังสินค้า
ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
(๒) กรณีเก็บรักษาของเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์นับแต่วันที่นําของเข้าเก็บใน
คลังสินค้า
(ก) น้ําหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม
หีบห่อละ ๒๕
บาท
(ข) น้ําหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม หีบห่อละ ๕๐
บาท
(ค) น้ําหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม หีบห่อละ ๗๐
บาท
(ง) น้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หีบห่อละ ๗๐ บาท
และเรี ยกเก็ บค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ มขึ้ นอี ก ๑๕๐ บาท ต่ อน้ํ าหนั กที่ เพิ่ มขึ้ นทุ ก ๕๐ กิ โลกรั ม
เศษของ ๕๐ กิโลกรัม ให้นับเป็น ๕๐ กิโลกรัม
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(๓) กรณีเก็บรักษาของเกินห้าสัปดาห์นับแต่วันที่นําของเข้าเก็บในคลังสินค้า ให้เรียกเก็บในอัตรา
สองเท่าของอัตราที่กําหนดตาม (๒) เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง มี อํ า นาจออกกฎกระทรวง
เพื่ อกํ าหนดกิ จการเพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ ดั งกล่ าว ซึ่ งในการดํ าเนิ นการนํ าของเข้ ามาในหรื อ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั กรมี กรณี ที่ ผู้ นํ าเข้ าหรื อผู้ ส่ งออกมิ ได้ กระทํ าตามระยะเวลาและขั้ นตอนที่ กํ าหนดไว้
เป็ นผลให้ ต้ องมี การนํ าของดั งกล่ าวเข้ ามาเก็ บรั กษาไว้ ในที่ เก็ บรั กษาหรื อคลั งสิ นค้ าของกรมศุ ลกากร สมควร
ต้องกําหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

