
 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต

ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.................................................... 

ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่  ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีการกำหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ดังนั้นเพ่ือให้การบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการ 
ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ดังต่อไปนี้  อาจชำระ
ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ 

(๑) ถังขนส่งน้ำมัน 
(๒) คลังน้ำมัน 
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม 
(๔) สถานีบริการน้ำมันประเภท ก 
(๕) สถานีบริการน้ำมันประเภท ข 
(๖) สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง 
(๗) สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง 
(๘) สถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ 
(๙) ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ 
(๑๐) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๑) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

/(12) สถานที่ ... 
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(๑๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
(๑๓) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
(๑๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม 
(๑๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง 
(๑๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง 
(๑๘) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
(๑๙) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
(๒๐) คลังก๊าซธรรมชาติ 
(๒๑) สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(๒๒) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๒๓) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ข้อ ๓  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต ต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยให้ยื่นชำระค่าธรรมเนียม 
ณ สถานที่ทำการของหน่วยงานอนุญาตดังต่อไปนี้ หรือจะยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ทีธ่นาคารอีกช่องทางหนึ่ง 

(๑) ผู้ รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑ ) ประเภทรถขนส่งน้ ำมัน  ที่ จดทะเบียน
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการอันมีสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑) ประเภทรถขนส่งน้ำมัน ที่จดทะเบียนในจังหวัดอ่ืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการอันมีสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในเขตจังหวัดอ่ืน 
ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด ในจังหวัดทีไ่ด้จดทะเบียนหรือจังหวัดอันเป็นที่สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
นั้นตั้งอยู ่

(๓) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑) ประเภทรถเติมน้ำมันให้อากาศยานภายใน
สนามบิน ประเภทรถไฟขนส่งน้ำมัน ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๔) ผู ้ร ับ ใบอน ุญาตตามข้อ  ๒  (๒ )  (๘ ) (๙ ) ให ้ยื ่น  ณ  กรมธุรก ิจพล ังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

(๕) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น 
ณ กรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
   (๖) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๓) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น 
ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๔) (๕) (๖) (๗) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 

(๘) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๙) เฉพาะในส่วนของน้ำมันดิบที่อยู่ในกำกับดูแล
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ให้ยื่น 
ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

(๙) ผู้ รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๐) ประเภทรถขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว 
ที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
 

/(๑๐) ผู้รับใบอนุญาต … 
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(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๐) ประเภทรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ที่จดทะเบียนในจังหวัดอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด ในจังหวัด 
ที่ได้จดทะเบียน 

(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๐) ประเภทรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้ยื่น 
ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๑) (๑๓) (๑๘) ให้ยื่น ณ  กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๗) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  และในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด 

(๑๔) ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๕) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน และในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด 

       กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๕) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร 
มีการใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นแบบทรงกลม (Sphere type) หรือแบบถังเย็น 
(Refrigerated type) ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๑๕) ผู้ รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๑๙) – (๒๓) ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
  กรณีทีก่รุงเทพมหานครรับการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมัน ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๔) (๕) (๖) (๗) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔      
ณ สถานทีท่ีก่รุงเทพมหานครกำหนด 

ข้อ ๔  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้นำแบบชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ผู้อนุญาตจะจัดส่งให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก่อนถึง
กำหนดวันรับชำระค่าธรรมเนียม ไปยื่นขอชำระค่าธรรมเนียม 
  กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดในแบบ
ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว และต่อมาหากพบว่าการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกำหนด หน่วยงานอนุญาตจะดำเนินการจัดส่งแบบชำระค่าธรรมเนียมเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมจากอัตราคา่ธรรมเนียมที่ได้มีการเรียกเก็บตามแบบชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกได้ โดยหน่วยงานอนุญาต
จะต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการออกใบอนุญาต 

  ข้อ ๕  เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว และให้ใช้แบบชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และหลักฐานการรับเงิน 
เพ่ือใช้เป็นใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยให้มีอายุสี่เดือนนับแต่วันที่ออกหลักฐาน
การรับเงิน 

 

/ข้อ ๖ ให้ผู้รับ … 
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  ข้อ ๖  ให้ผู้รับใบอนุญาตนำหลักฐานมาแสดงเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ภายหลังสามเดือนนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงิน 
  กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ครบกำหนดให้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ 
นำหลักฐานการรับเงินและหนังสือดังกล่าว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือขอรับใบอนุญาต 
  หากผู้รับใบอนุญาตยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคสอง ภายหลังสามเดือนนับแต่วันที่ออก
หลักฐานการรับเงิน ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจนำหลักฐานการรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชน เพ่ือขอรับใบอนุญาต 
  ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมารับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือ 
มอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมารับแทนตน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ นำมายื่นด้วย 
  ข้อ ๗  การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ให้การรับรองเอกสารและหลักฐานที่ได้เคยยื่นไว้เพ่ือประกอบคำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดินว่า มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่
ได้รับอนุญาตไว้เดิมแล้ว 
  ในส่วนของเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยตามที่
กฎหมายกำหนดของแต่ละประเภทกิจการ ซ่ึงผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่งผลการทดสอบและตรวสอบให้แล้วเสร็จ
ก่อนการชำระค่าธรรมเนียม ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดส่งตามแนวทางที่จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานอนุญาต 

ข้อ ๘  หากผู้รับใบอนุญาตได้รับแบบชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  แล้ว ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการขอยื่นชำระ
ค่าธรรมเนี ยมดั งกล่ าว ก็มิ ได้ เป็นการตัดสิทธิของผู้ รับ ใบอนุญาตที่ จะยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 

  ข้อ ๙  หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
ของหน่วยงานผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้อนุญาต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีไ่ด้รับการถ่ายโอนภารกิจงานจากกรมธุรกิจพลังงาน อาจนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มาใช้เพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการ  
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ได้ 

  ประกาศ ณ วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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