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เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สิ่งที่สงมาดวย   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๑๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแลว 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสำนักงาน ก.พ.ร. 
ไดมีการประชุมรวมกับผูแทนหนวยงานของทานเพ่ือติดตามความพรอมในการดำเนินการ เมื่อวันที่   
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยในการประชุมดังกลาวกรมการคาตางประเทศ กรมธุรกิจพลังงาน และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ไดมีขอหารือแนวทางการดำเนินการของพระราชกฤษฎีกาฯ และที่ประชุมมีมติให  
สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมประเด็นหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจะไดทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
และใหแจงผลใหสวนราชการทราบตอไป  นั้น  

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนวา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) แลว จึงขอแจงผลการหารือใหหนวยงานทราบ และใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติตอไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  
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เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๔๕/๒๕๖๔ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการย่ืนคำขอตออายุ 
 ใบอนุญาต 

   
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๒๒๒/๑๖๕๘ 
ลงวันที ่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หารือการดำเนินการตาม 
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น
คำขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปไดดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง เนื่องจากขอ ๑๙ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงวาดวยการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหผู อนุญาตตองจัดใหมีการตรวจสอบสถานพยาบาล 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกอนการตออายุใบอนุญาต หากพบวามีการแกไข
เปลี่ยนแปลงการบริการแตกตางไปจากท่ีกำหนดไวในกฎหมาย ใหสถานพยาบาลดำเนินการใหถูกตอง
เสียกอน และในกรณีท่ีผูประกอบการไมรับรองตนเอง หรือประเมินตนเองแลวไมเปนไปตามท่ีกำหนด
ไวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จะไมสามารถชำระคาธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอตออายุ
ใบอนุญาตได  จึงมีประเด็นหารือวา การที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะกำหนดใหผูประกอบการ 
ทำการประเมินเพื่อรับรองตนเองกอนนั้น ขัดตอพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ หรือไม และหากไมสามารถ
ดำเนินการตามที่กำหนดไดแลว ควรจะดำเนินการอยางไรเพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย 
การประกอบกิจการสถานพยาบาลฯ และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ประเด็นที่สอง ตามท่ีมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาต
ชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ กำหนดใหชองทาง  
ณ สถานที่ทำการของผูอนุญาตเปนชองทางหลักในการชำระคาธรรมเนียม  อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
กรมธุรกิจพลังงานและกรมการคาตางประเทศดำเนินการตามนโยบายการรับจายเงินภาครัฐ 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื ่อลดการทุจริตคอรรัปชันและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
โดยไดยกเลิกชองทางการชำระคาธรรมเนียม ณ สวนราชการ และใหผูขอรับบริการชำระคาธรรมเนียม
ผานทางธนาคารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) เต็มรูปแบบ  การท่ีสวนราชการไมมีชองทาง
การชำระคาธรรมเนียม ณ สถานท่ีทำการของผูอนุญาตเชนกรณีนี้ จะถือเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวหรือไม และสวนราชการควรดำเนินการอยางไร 

ประเด็นที่สาม การที่สวนราชการไดเก็บคาธรรมเนียมในการตออายุใบอนุญาตจาก
ผูรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ แลว  ตอมาในภายหลังพบวาการดำเนินการของ 
ผูรับใบอนุญาตไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสงผลใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
ในกรณีเชนนี้สวนราชการจำเปนตองคืนคาธรรมเนียมใหแกผูรับใบอนุญาตหรือไม 
     

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๑๓/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๒ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่  ๒) ได พ ิจารณาขอหาร ือของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีผูแทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน 
ก.พ.ร.) กระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ)  
และกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา  มาตรา ๑๒0

๑ 
แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผู ร ับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 
แทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณในการอำนวยความสะดวก 
ใหประชาชนผูรับใบอนุญาตสามารถตออายุใบอนุญาตไดอยางรวดเร็ว มีความแนนอนในการประกอบ
ธุรกิจมากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  กฎหมายดังกลาว 
จึงกำหนดใหมีกระบวนการชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต 
เพ่ิมเติมจากวิธีการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตามท่ีกำหนดในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ  ผูรับใบอนุญาต
จึงสามารถเลือกชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตาม 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือจะเลือกยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกำหนดไวในกฎหมายเฉพาะก็ได  ดังนั้น เม่ือผูรับใบอนุญาตเลือกท่ีจะชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตภายในเงื่อนเวลาท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
หนวยงานของผูอนุญาตจึงตองรับชำระคาธรรมเนียมดังกลาวและออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาต
หรือหลักฐานการรับเงินใหแกผูรับใบอนุญาต และในกรณีเชนนี้กฎหมายใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับ
การตออายุใบอนุญาตแลว สวนราชการผูออกใบอนุญาตจึงไมอาจปฏิเสธไมรับชำระคาธรรมเนียม 
หรือกำหนดเง่ือนไขใด ๆ ใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติเพ่ิมเติมกอนการชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาต รวมทั ้งไมอาจกำหนดใหตองมีการตรวจสอบ 
การประกอบกิจการของผู ร ับใบอนุญาตกอนจึงจะรับชำระได เนื ่องจากกระบวนการชำระ
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาตนั ้นเปนคนละสวนกับ 
การตรวจสอบการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต โดยผูอนุญาตมีหนาที ่ในการตรวจสอบ 
ตลอดชวงระยะเวลาของการประกอบกิจการหรือการดำเนินการของผู ร ับใบอนุญาตเพื ่อให 
การประกอบกิจการหรือการดำเนินการของผูรับใบอนุญาตสอดคลองกับขอกำหนดและเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นกำหนด มิใชตรวจสอบเฉพาะเวลาที่ผู รับใบอนุญาตขอตออายุ

 
๑มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดำเนินการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตนั ้นมีล ักษณะเปนกิจการหรือการดำเนินการที ่เห็นไดว าผู ได ร ับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดำเนินการนั้นตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
ตามที ่กำหนดไวในกฎหมายนั ้น ๆ แทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาตก็ได และเมื ่อหนวยงานซึ ่งมีอำนาจ 
ออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมดังกลาวแลว ใหออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตโดยเร็ว 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ แลว 

 การกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหระบุชื่อพระราชบัญญัติ 
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีผูรับใบอนุญาตอาจดำเนินการตามวรรคหน่ึงได 

ฯลฯ    ฯลฯ 



๓ 
 

ใบอนุญาต  ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๑๓ 1

๒ แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการฯ ไดบัญญัติไว  ซึ่งในชั้นการพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให 
ผู ร ับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดแจงถึงรายละเอียดของกฎหมายและใหคำแนะนำวิธีปฏิบัติ
ราชการซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนใหมใหสอดคลองกับหลักการของกฎหมายนี้ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของ 
การปฏิรูประบบราชการ และผูแทนทุกหนวยงานที่รับผิดชอบกฎหมายและใบอนุญาตตามที่ระบุ 
ในบัญชีทายฯ ตางก็ไดรับทราบคำอธิบายและเจตนารมณของรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว 

จากหลักการและเจตนารมณของมาตรา ๑๒ 2

๓ และพระราชกฤษฎีกาตามที่กลาว
ขางตน  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) มีความเห็นในแตละประเด็นท่ีหารือ ดังตอไปนี้ 

ประเด็นที ่หนึ ่ง  เห็นวา มาตรา ๓ 3

๔ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว บัญญัติให 
การตออายุใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตที่กำหนดในบัญชีทาย
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลดวยนั้น ผูรับใบอนุญาต
อาจชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตได และในมาตรา ๕4

๕ 
บัญญัติวา เมื่อชำระคาธรรมเนียมแลวใหออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาต  
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้นแลว  ผูอนุญาตจึงไมสามารถ
นำเงื ่อนไขสำหรับการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตามที่กำหนดในกฎระเบียบที่ออกตามกฎหมาย
เฉพาะมาใชแกการชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ได รวมทั้งไมสามารถกำหนดใหผู รับใบอนุญาตตองดำเนินการอื่นใดเปนการ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการชำระคาธรรมเนียมได  ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงไมสามารถ
กำหนดใหผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองประเมินเพื่อรับรอง
ตนเองกอนชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตได 

 
๒มาตรา ๑๓  ใหเปนหนาท่ีของผูอนุญาตท่ีจะตองกำหนดหลักเกณฑและแนวทางการตรวจสอบ

การประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยการอนุญาตกำหนด 
และใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีและผูอนุญาตท่ีจะตองตรวจสอบตามหลักเกณฑและแนวทางดังกลาว 

 เมื่อมีผูไดรับความเดือดรอนรำคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการ
ของผูไดรับอนุญาต ไมวาความจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีเองหรือมีผูรองเรียน ใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 
ท่ีจะดำเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอำนาจหนาท่ีโดยเร็ว 

๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ขางตน 
๔มาตรา ๓  การตออายุใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต 

ที่กำหนดในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ผูรับใบอนุญาตอาจชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น
คำขอตออายุใบอนุญาตได 

๕มาตรา ๕  ใหผูรับใบอนุญาตดำเนินการชำระคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔ กอนวันที่ใบอนุญาต
จะสิ้นอายุลง  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะเรื่องกำหนดเง่ือนเวลาการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตไวเปนประการใด 
ใหปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย และเมื ่อชำระคาธรรมเนียมแลว ใหออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตใหแก 
ผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ แลว 

 ในกรณีที ่ไมสามารถออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตไดตามวรรคหนึ ่ง ใหผู ซ ึ ่งไดรับ
มอบหมายใหรับชำระคาธรรมเนียมออกหลักฐานการรับเงินใหแกผูรับใบอนุญาต และใหถือวาหลักฐานการรับเงิน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตออายุใบอนุญาตจนกวาผูรับใบอนุญาตจะไดรับหลักฐานการตออายุใบอนุญาตจาก 
ผูอนุญาต 

 ผูอนุญาตอาจสงหลักฐานการตออายุใบอนุญาตตามมาตราน้ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได 



๔ 
 

อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๓ 5

๖ แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ผูอนุญาตตองกำหนดหลักเกณฑและแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของผูไดรับอนุญาตซึ่งเปนการดำเนินการตางหากจาก 
การชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต เพื่อใหการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายในการอำนวยความสะดวกแกประชาชน  
ทั ้งนี ้ หากผู อนุญาตเห็นวากฎระเบียบที ่ออกตามกฎหมายในความรับผิดชอบของตนฉบับใด  
มีบทบัญญัติท่ีอาจขัดหรือแยงกับหลักการแหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการฯ หรือพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผู รับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียม 
การตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ ก็สมควรที่จะดำเนินการแกไขเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงกฎระเบียบเชนวานั้นใหมีความสอดคลองและรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไป 

ประเด ็นท ี ่สอง  เห ็นว า มาตรา ๔ 6

๗ แหงพระราชกฤษฎ ีกาการกำหนดให 
ผู ร ับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอตออายุใบอนุญาตฯ 
กำหนดใหผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอ 
ตออายุใบอนุญาต ใหชำระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น ณ สถานท่ี
ทำการของผูอนุญาต หรือผานชองทางหนึ่งชองทางใดตามที่ผูอนุญาตกำหนดไว โดยผูรับใบอนุญาต
สามารถชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต ณ สถานท่ี 
ทำการของผูอนุญาตไดตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใชบังคับ7

๘  สำหรับชองทางอ่ืนนั้น ผูอนุญาต
ตองจัดใหมีชองทางใดชองทางหนึ่งขึ ้นเพื่อเปนทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนภายในสามรอยหกสิบวันนับแตว ันที ่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช บ ังคับ 8

๙  จึงเห็นไดวา 
พระราชกฤษฎีกานี้มุงประสงคที่จะใหผูรับใบอนุญาตสามารถชำระคาธรรมเนียม ณ สถานที่ทำการ
ของผูอนุญาตไดเปนอยางนอย และผูอนุญาตตองจัดใหมีชองทางอ่ืนเพ่ิมเติมอยางนอยอีกหนึ่งชองทาง
เพื ่อเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนภายในระยะเวลาที ่กำหนด  ดังนั ้น ผู อนุญาตจึง 
ไมสามารถใชชองทางอ่ืนซ่ึงเปนทางเลือกโดยไมจัดใหมีการอำนวยความสะดวกในการชำระคาธรรมเนียม 

 
๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ขางตน 
๗มาตรา ๔  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่น

คำขอตออายุใบอนุญาต ใหชำระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยการน้ัน ณ สถานท่ีทำการของ
ผูอนุญาต หรือผานชองทางหน่ึงชองทางใดดังตอไปน้ี 

(๑) จุดบริการรับชำระคาธรรมเนียม 
(๒) ธนาคาร 
(๓) ศูนยบริการรวมหรือศูนยรับคำขออนุญาต 
(๔) ชองทางอิเล็กทรอนิกส 
(๕) ชองทางอ่ืนใดท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
ใหผูอนุญาตจัดใหมีชองทางสำหรับรองรับการชำระคาธรรมเนียมตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

อยางนอยหนึ่งชองทาง รวมทั้งกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระคาธรรมเนียม และประกาศใหประชาชนทราบ 
เปนการท่ัวไป 

๘มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลใชบังคับ 
ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๙มาตรา ๖  ใหผูอนุญาตจัดใหมีชองทางสำหรับรองรับการชำระคาธรรมเนียมตามมาตรา ๔ 
วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ 

ฯลฯ    ฯลฯ 






