
204. ค่าภาระฝากสินค้า (CARGO STORAGE) 
204.1 สินคา้ขาเขา้ (IMPORT CARGO) 

เป็นค่าเก็บรักษาสินคา้ทัว่ไป ท่ีมิไดน้ าออกนอกเขตศุลกากร ไดรั้บยกเวน้ค่าภาระฝากสินคา้ 3 วนั นบัถดัจากวนัเสร็จ
ส้ินการขนถ่ายของเรือ ส าหรับสินคา้อนัตราย สินคา้วตัถุระเบิด หรือสินคา้วตัถุไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟ 61C หรือ 141F หรือต ่ากวา่ 
ไดรั้บการยกเวน้ค่าภาระฝากสินคา้ 1 วนั นบัถดัจากวนัเสร็จส้ินการขนถ่ายของสินคา้รายนั้น ๆ 
ส าหรับสินคา้จากตูสิ้นคา้ LCL เรียกเก็บนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเปิดตูสิ้นคา้ เวน้แต่ยงัอยูใ่นระยะเวลายกเวน้ค่าภาระฝากตูสิ้นคา้ 
LCL ขาเขา้ ล าดบัท่ี 310.1.1 เม่ือพน้ระยะเวลายกเวน้ เรียกเก็บเป็นรายวนัในอตัรา ดงัน้ี 
 ระยะเวลาฝากสินคา้ (วนั)   
1-7  8-14 ตั้งแต่ 15 
204.1.1 สินคา้ทัว่ไป 5 10 15   บาท/ตนั/วนั 
204.1.2 ยานพาหนะ ท่ีไม่บรรจุหีบห่อ  10 20  30  บาท/ตนั/วนั 
204.1.3 สินคา้อนัตราย สินคา้วตัถุระเบิด  
หรือสินคา้วตัถุไวไฟ 15  30 45  บาท/ตนั/วนั 
204.2 สินคา้มีค่า (VALUABLE CARGO) 
เป็นค่าเก็บรักษาสินคา้มีค่าทั้งท่ีอยูน่อกหรือในตูสิ้นคา้ เรียกเก็บเป็นรายวนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัเสร็จส้ินการขนถ่ายของสินคา้
รายนั้น ๆ ในอตัราร้อยละ 1 ของมูลค่าของสินคา้นั้น 
204.3 สินคา้ทณัฑบ์น (BONDED CARGO) 
เรียกเก็บเป็นรายวนันบัตั้งแต่วนัน าเขา้เก็บในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นในอตัรา ดงัน้ี 
 
ระยะเวลาฝากสินคา้ (วนั) บาท/ตนั/วนั 
1-7 7 
8-14 14 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 21 
 
204.4 สินคา้ขายทอดตลาด (AUCTION CARGO) 

ไดรั้บยกเวน้ค่าภาระฝากสินคา้ 3 วนั นบัถดัจากวนัท่ีกรมศุลกากรไดข้ายทอดตลาด เม่ือพน้ระยะเวลายกเวน้ เรียกเก็บ
เป็นรายวนัในอตัราค่าภาระฝากสินคา้ขาเขา้ ล าดบัท่ี 204.1 
204.5 สินคา้ขาออก (EXPORT CARGO) 

เป็นค่าเก็บรักษาสินคา้ทัว่ไปท่ียงัมิไดบ้รรทุกลงเรือ หรือบรรจุเขา้ตูสิ้นคา้ LCL ไดรั้บยกเวน้ค่าภาระฝากสินคา้ 3 วนั 
นบัถดัจากวนัน าผา่นท่าเขา้เขตศุลกากรทางบกหรือทางน ้ า เม่ือพน้ระยะเวลายกเวน้เรียกเก็บเป็นรายวนัในอตัรา 5บาท/ตนั/วนั 
 
 
 
 



204.1 Import Cargo 
For storage of general cargo at Storage Area, Examption period is 3 days after the completion date of unloading from vessel. 
Incase of dangerous cargo, explosive cargo or flammable cargo with flash point at 61`C or 141`F or lower, exemption period 
is 1 day only after their unload date from vessel. 
Incase of loose LCL cargo, charges are made from the day after container unstuffing, except the LCL is in the exemption 
period as stated in Item No.310.1.0 
After the exemption period, charges are per day as follows:  
 Storage Period (Day) 
 1-7  8-14 15/over 
 
204.1.1 General cargo 5 10 15  Bath/Tonne/Day 
204.1.2 Vehicle (unpacked) 10 20 30 Bath/Tonne/Day 
204.1.3 Dangerous, explosive 
or flammable cargo 15 30 45 Bath/Tonne/Day 
204.2 Valuable Cargo 
Charges for storage of Valuable Cargo both inside and outsidde container are per day from the day after the completion date if 
their unloading from vessel at the rate of 1% of the cost of Valuable Cargo. 
204.3 Boned Cargo 
Charges are per day commencing from the day the cargo enters the warehouse as follows: 
 Storage Period (Day) Bath/Tonne/Day 
 1-7 7 
 8-14 14 
 15/over 21 
 
204.4 Auction Cargo 
Examption for 3 days after the day of auction by Customs. After the examption period, charges are per day at the same rate as 
specified in item No.204.1 
204.5 Export Cargo 
For Storage of general cargo which has not been loaded to vessel or stuffed in LCL, exemption period is 3 day after the day of 
passing through Custom Area by land or water. 
After the exemption period, charges are        5 Bath/Tonne/Day 
 
 


