
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ
ค่าธรรมเนียมรายปี พรบ. ศุลกากร 2560 
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พรบ.ศุลกากร 2560 มีการน าระบบ
ใบอนุญาตมาใช้ ซึ่งก าหนดให้ผู้จัดตัง้ 
เขตปลอดอากร และผู้ประกอบกจิการ 
ในเขตปลอดอากร ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมรายปี

เพื่อรักษาสถานะใบอนุญาตไว้ 



การขอรับใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ท าอย่างไร? จ านวนกี่บาท? 

การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
*ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอด
อากรท่ีด าเนินการอยู่ทุกรายต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วันนับจาก ๑๓ พ.ย. 60 
๑.ติดต่อรับใบสั่งเก็บเงิน (order form) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ ได้ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ กรมศุลกากร 
๒.น าไปช าระที่จุดรับช าระ (รับทั้งเงินสดและเช็ค) 
ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร 10,000 บาท 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 5,000 บาท 
*** ช าระครั้งแรกครั้งเดียว *** 

*กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการ
เลิกด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 
2560 ข้อ 24 +กฎกระทรวงการ
อนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร พ.ศ. 2560 ข้อ 13 

ไม่ต้องใช้เอกสาร ในการขอรับใบสั่งเก็บ
เงิน. *ให้ระบุเลขผู้เสียภาษี รหัสสาขา* 

*กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 1 (1) (จ) (ฉ) 
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การช าระค่าธรรมเนียมรายปี  
ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ผู้ประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร ท าอย่างไร? กี่บาท? 

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
*ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการใน         
เขตปลอดอากรทุกรายต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับปี 
พ.ศ. 2561 ก่อนวันที่ ๑ มกราคม 2561 
๑. ติดต่อรับใบสั่งเก็บเงิน (order form) ค่าธรรมเนียมรายปี
ได้ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
กรมศุลกากร 
๒.น าไปช าระที่จุดรับช าระ (รับทั้งเงินสดและเช็ค) 
ผูจ้ัดตั้งเขตปลอดอากร 300,000 บาท/ปี 
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 15,000 บาท/ปี 
*** ค่าธรรมเนียมรายปี ต้องช าระทุกปี *** 

*กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการ
เลิกด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 
2560 +กฎกระทรวงการอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 
2560 

ไม่ต้องใช้เอกสาร ในการขอรับใบสั่งเก็บ
เงิน ให้ระบุเลขผู้เสียภาษี รหัสสาขา* 

*กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 1 (2) (จ) (ฉ) 
และ ข้อ 2 
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เมื่อการช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม   
รายปี ส าหรับผู้จัดตัง้เขตปลอดอากรผูป้ระกอบกจิการ     

ในเขตปลอดอากรเรียบร้อยแล้ว ท าอย่างไรต่อ?  
 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่  
1. น าใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี 
ประจ าปี 2561 มาแสดง ณ ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร และย่ืนใบค า
ร้องขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ เพื่อนัดวันมาลงนามสัญญาประกันและ
ทัณฑ์บนและนัดวันรับใบอนุญาตฯ ตาม พรบ. ศุลกากร 2560 
2. ท่านสามารถขอรับใบค าร้องขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ได้ที่ฝ่ายจัดตั้ง
เขตปลอดอากร หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ 
www.customs.go.th >เรื่องน่ารู้และกฎหมาย> สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร >เขตปลอดอากร> เอกสารที่เกี่ยวข้อง > (ส าหรับ
ผู้ประกอบการรายเดิม) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร/
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  
3. ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อยู่ระหว่างการออกหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาต
ฉบับใหม่ ตาม พรบ. ศุลกากร 2560 
 

 

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างยืน่
ค าขอต่างๆ อาทิ เปลี่ยนแปลงพื้นที่      
ต่ออายุสัญญาประกันและทัณฑ์บน เพิ่ม
ประเภทกิจการ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับ
เรื่องเพื่อนัดหมายวันรับใบอนุญาตและ    
ลงนามสัญญาฯ ต่อไป 
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หรือใช้ลิงค์แบบย่อ 

https://GOO/GL/47634u 
 
 

http://www.customs.go.th/
https://goo/GL/47634u
https://goo/GL/47634u
https://goo/GL/47634u


1.การติดต่อขอรับใบส่ังเก็บเงิน (order form) ขอให้ผู้ประกอบการ
แจ้งชื่อนิติบุคคล ชื่อเขตปลอดอากร และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร และเลขท่ีสาขาให้ถูกต้องด้วย *** ส าคัญมาก 
๒.ขอรับ order form ได้ท้ังท่ีฝ่ายจัดต้ังเขตปลอดอากร หรือ
ส านักงานศุลกากรท่ีก ากับดูแลพื้นท่ี 
3.พนักงานศุลกากรให้ดู รหัสรายได้ ออกตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
พ.ศ. 2560 และออกใบ order form จากระบบ e-import 
-ค่าใบอนุญาตเขตปลอดอากร 0744 
-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 0745 
-ค่าธรรมเนียมรายปีเขตปลอดอากร 0750 
-ค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 0751 

ขอขอบคุณครับ/คะ่ 
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