
 
 

ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้

ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

ด้วยพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 
ที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ แต่เนื่องด้วยภารกิจในการ
กำกับดูแลและการอนุญาตประกอบกิจการควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ในบางกิจการได้มีการมอบหมายหรือถ่ายโอนภารกิจงานกำกับและงานอนุญาต ให้ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงอาจทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ เป ็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางการปฏิบัติ เด ียวกันของเจ้าหน้าที่ 
กรมธุรกิจพลังงาน หรือของหน่วยงานผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้อนุญาต หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานจากกรมธุรกิจพลังงาน  ที่อาจจะนำแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ไปใช้เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับแนวทางปฏิบัติ หรือที ่ระเบียบนี ้ไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้  

ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองความปลอดภัย” หมายถึง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กองความปลอดภัย

ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว และกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 
“หน่วยงานอนุญาต” หมายถึง หน่วยงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ให้เป็นผู้อนุญาต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานจากกรมธุรกิจพลังงาน 
“ศบธ.” หมายถึง ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน 
“จนท.” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับชำระ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
/“ผู้รับใบอนุญาต” ... 
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“ผู้รับใบอนุญาต”หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตที่เรียกเก็บตามกฎหมาย 

ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้
ถังหรือภาชนะบรรจุ ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ 

“แบบชำระค่าธรรมเนียม” หมายถึง แบบชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

“หลักฐานการรับเงิน” หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมธุรกิจพลังงานหรือหน่วยงาน
อนุญาต หรือหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมจากธนาคาร 

ข้อ ๕  ให้กองความปลอดภัยหรือหน่วยงานอนุญาตดำเนินการแจ้งผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และจัดส่งแบบชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย ให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และในปีต่อไปให้ จัดส่ งแบบชำระค่าธรรมเนี ยมให้แล้ วเสร็จก่อน 
วันที่ ๒ พฤศจิกายนของปี 

แบบชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้แสดงแบบชำระค่าธรรมเนียมเพ่ือขอชำระค่าธรรมเนียม 
ที่ ศบธ. หรือ จนท. หรือธนาคาร แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวรับชำระค่าธรรมเนียม 
พร้อมออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในปี
ต่อไปให้แจ้งความประสงคไ์ด้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปี 

ข้อ ๗  เมื่อได้รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ ศบธ. จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้กองความปลอดภัยภายในสามวันทำการ
นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงิน เพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต 

ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอนุญาต ซึ่งได้ยื่นขอชำระ
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง เมื่อได้รับหลักฐานการรับเงินจากธนาคารแล้ว ให้ถือเป็นหน้าที่ 
ของผู้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดส่งภาพหรือสำเนาหลักฐานการรับเงินให้หน่วยงานอนุญาตทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรสารหรือไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานการรับเงิน 

ให้หน่วยงานอนุญาตใช้เอกสารภาพหรือสำเนาหลักฐานการรับเงินที่ผู้รับใบอนุญาตได้จัดส่งให้
ตามวรรคหนึ่ง หรือหลักฐานการรับเงินที่  จนท. ออกให้แก่ผู้ชำระเงิน แล้วแต่กรณี  เพ่ือประกอบการ 
ออกใบอนุญาต 

ข้อ ๙  เมื่อกองความปลอดภัยหรือหน่วยงานอนุญาตที่รับผิดชอบได้รับข้อมูลการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้จัดทำใบอนุญาตเสนอผู้อนุญาต หรืออาจจัดทำหนังสือแจ้งการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบด้วยก็ได้ โดยก่อนดำเนินการดังกล่าวจะต้องพิจารณา 
และตรวจสอบว่า การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตได้มีการปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ เช่น บันทึกการตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้าง รายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามวาระ (ประจำปี) และครบวาระ (ตามที่
กฎหมายกำหนด) ผลการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

/ในกรณีที ่... 
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ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผู้อนุญาตมีคำสั่งออกใบอนุญาต 
ในกรณีที่ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ เสนอผู้ อนุญาตมีคำสั่ ง 

ออกใบอนุญาต โดยกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว้ด้านหลังใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ประกอบกับ
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กองความปลอดภัยหรือหน่วยงานอนุญาตที่รับผิดชอบต้องดำเนินการและจัดส่งใบอนุญาต 
ให้ ศบธ. หรือ จนท. แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงิน 

ข้อ ๑๐  เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ นำหนังสือแจ้งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ พร้อมหลักฐานการรับเงิน หรือเฉพาะหลักฐานการรับเงิน แล้วแต่กรณี มาแสดงเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาต ให้ ศบธ. หรือ จนท. ส่งมอบใบอนุญาตพร้อมทั้งให้เขียนหรือประทับตราความว่า “รับใบอนุญาตแล้ว” 
ด้วยอักษรสีแดงบนหลักฐานการรับเงิน แล้วส่งคืนให้แก่ผู้มารับใบอนุญาต 

ก่อนส่งคืนหลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ ศบธ. หรือ จนท. สำเนาหลักฐานการรับเงินที่ได้
ประทับตราแล้ว เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ประกาศ ณ วันที่   18   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      นันธิกา  ทังสุพานิช 

                          อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 



ตัวอย่างแนบท้ายระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต 

ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายใุบอนุญาต พ.ศ. 2564 
 

 
กรมธุรกิจพลังงาน 

แบบชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

(ให้ชำระไดต้ั้งแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ประจำปี 

2565 

ช่ือ (ช่ือบุคคล/นิตบิุคคล)  ประเภท (ประเภทกิจการ) 
ทีต่ั้ง เลขท่ี(เลขท่ี)  ถนน(ถนน)  แขวง/ตำบล(แขวง/ตำบล) เลขท่ีใบอนุญาต (เลขท่ีใบอนุญาต) 
 เขต/อำเภอ(เขต/อำเภอ)  จังหวัด(จังหวัด) 
 รหัสไปรษณีย์(รหสัไปรษณีย์) 

ขอชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  จำนวนเงิน                   บาท 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะบรรจุ ถังขนส่งน้ำมนัเช้ือเพลิง   จำนวนเงิน             บาท 
ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ 
(ระบุ ประเภทของภาชนะ / จำนวน / ปริมาตร /จำนวนเงิน / อ่ืนๆ) 
   รวมจำนวนเงิน             บาท 

       ลงลายมือช่ือ.....................................เจ้าหน้าท่ี                             ลงลายมือช่ือ.....................................ผู้ชำระเงิน 
                     (.....................................)                                                      (.....................................) 
            วันท่ี........เดือน.......................... พ.ศ. ..........                            วันท่ี........เดือน.......................... พ.ศ. .......... 

                                                                                          เลขประจำตัวประชาชน.......................................... 
                                                                                          โทรศัพท์................................................................. 
                                                                                          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................... 
 

แบบชำระเงิน                                                                                           วันท่ี................................................ 
  ศูนย์บริการธุรกจิพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Company Code 9019) ค่าธรรมเนียม 25 บาท 
          Customer Name/ช่ือผูป้ระกอบการ             : (ช่ือบุคคล/นิติบคุคล) 
          Ref.1 เลขท่ีใบอนุญาต                               : (เลขท่ีใบอนุญาต) 
          Ref.2 กฎหมาย                                       : พรบ.2542 ใหม่   **สำคัญกรณุากรอกใหค้รบถ้วนถูกต้อง** 
          จำนวนเงินท่ีชำระ (ชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) – (จำนวนเงินเปน็ตัวเลข) – (จำนวนเงินเป็นตัวอกัษร) 
                เงินสด 
                เดบิต ทุกธนาคาร                                                      (ชำระทีศู่นย์บริการธรุกิจพลังงานเท่านั้น) 
                เครดิต ทุกธนาคาร เสียค่าธรรมเนียม 1%                         (ชำระที่ศูนย์บริการธรุกิจพลังงานเท่านั้น) 
                เช็คของธนาคาร สั่งจ่ายในนาม "กระทรวงการคลัง"              (ชำระที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานเท่านั้น) 
                    หมายเลขเช็ค.....................................ธนาคาร.............................สาขา.............................วันท่ี............................ 

ศูนย์บริการธรุกิจพลังงาน  โทร 0 2794 4555 
หมายเหตุ แบบชำระค่าธรรมเนียมนีใ้ช้สำหรับกรมธุรกิจพลังงาน ดังนั้น หากหน่วยงานอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะนำรูปแบบไปใช้ ขอให้นำไปปรับแก้ไขเป็น 
              ของหน่วยงานอนุญาต โดยเฉพาะในส่วนของ “แบบชำระเงิน” จะต้องปรับแก้ไขให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอนุญาต 

(ด้านหน้า) 

คำ เตื อน  แบ บ ช ำระค่ าธ รรม เนี ยม ฉบั บ นี้  ให้ ใช้ คู่ กั บ
ใบ เส ร็จ รับ เงินห รือ  Pay-In Slip เพ่ื อ ใช้ แทนใบอนุญ าต
ประกอบกิจการตามเลขที่ใบอนุญาตที่ปรากฎในแบบชำระ
ค่าธรรมเนียม โดยมีเง่ือนไขกำหนดไวด้้านหลัง 



 
ตัวอย่างแนบท้ายระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รบัใบอนุญาต 
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 

 
 

ให้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ตามเลขที่ใบอนุญาตที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หรือ Pay-In Slip 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

       ๑. แบบชำระค่าธรรมเนียมฉบับนี้ ใช้คู่กับใบเสร็จรับเงิน หรือ Pay-In Slip แทนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ 
           โดยมีอายุ 4 เดือนนับแต่วันทีช่ำระเงินค่าธรรมเนียมทีป่รากฏบนใบเสร็จรับเงิน หรือ Pay-In Slip แล้วแต่กรณ ี

       ๒. ผู้รับใบอนุญาตจะติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ ภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันทีช่ำระเงินค่าธรรมเนียม 
           และหากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย 

 

ช่องทางการติดต่อประสานงาน 

**ให้เจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำแบบชำระค่าธรรมเนียมนี้ ระบุ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/อ่ืนๆ เพ่ือความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน หรือเพ่ือการส่งภาพหรือสำเนาหลักฐานการรับเงินของผู้รับใบอนุญาต กรณีท่ีไดม้ีการยื่นชำระ
ที่ธนาคารของ สพจ. ** 

เช่น 
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งภาพหรือสำเนาหลักฐานการรับเงิน ได้ที.่................................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 

หรือ 
หน่วยงานรับผิดชอบการออกใบอนุญาต ติดต่อได้ที ่....................................................................................................................... 
.................................................................................. .................................................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 


