
การคํานวณเงินเพิ่มคาธรรมเนียมรายป  

ตาม พ.ร.บ. การคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

 พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 มาตรา 10 สถานี 

บรกิารมาตรา 11 และผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ 

ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป  (หากวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธเปนวันหยุดทําการหรือตามประเพณี 

ใหเร่ิมนับวันท่ีเร่ิมทําการใหมตอจากวันท่ีหยุดทําการเปนวันสุดทาย)  

อัตราคาธรรมเนียมประกอบกิจการรายป  

มาตรา 7  

- ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคานํ้ามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละต้ังแตสองลานเมตริกตันขึ้นไป 

ปละ 100,000 บาท 

- ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคานํ้ามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละต้ังแตหนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป 

แตไมถึงสองลานเมตริกตัน ปละ 90,000 บาท 

- ผูคาน้ํามันชนิดกาซปโตรเลียมเหลวแตเพียงชนิดเดียว ที่มีปริมาณการคาปละต้ังแตหาหมื่นเมตริกตันขึ้นไป 

ปละ 80,000 บาท 

มาตรา 10 ปละ 30,000 บาท 

มาตรา 11 คาธรรมเนียมประกอบกิจการรายปตามจํานวนหวัจาย คือ 

- ผูคาน้ํามันที่มีหัวจายไมเกิน 5 หวัจาย ปละ 1,000 บาท 

- ผูคาน้ํามันที่มีหัวจายเกิน 5 หัวจาย ใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มหัวจายละ 100 บาท แตเมื่อรวมกันแลว 

ไมเกินปละ 5,000 บาท 

มาตรา 12 คาธรรมเนียมประกอบกิจการรายปตามจํานวนยานพาหนะ คือ 

- ผูขนสงน้ํามันที่ใชรถยนตใหคิดคาธรรมเนียมคันละ 1,000 บาทตอป  แตเมื่อรวมกันแลวไมเกิน 5,000 บาท 

- ผูขนสงที่ใชเรือหรือรถไฟใหคิดคาธรรมเนียม ปละ 5,000 บาท  

การนับจาํนวนวนั 

- เดือน ใหนับเปน 30 วัน 

- ป      ใหนบัเปน 360 วัน 

การคํานวณคาธรรมเนียมประกอบกิจการรายป มาตรา 11 ใหคํานวณจากจํานวนหัวจาย ดังน้ี 

จํานวนหัวจาย (หัว) คาธรรมเนียมรายป 

1-5 หัวจาย 1,000 บาท 

ต้ังแต 6 หัวจายขึ้นไปแตไมเกิน 45 หัว

จาย 

คิดเพิ่มหัวจายละ 100 บาท เชน  

- 6 หวัจาย  เทากับ 1,000 + 100 = 1,100 บาท 

- 7 หวัจาย  เทากับ 1,000 + 200 = 1,200 บาท 

- 8 หวัจาย  เทากับ 1,000 + 300 = 1,300 บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- 45 หัวจาย  เทากับ 1,000 + 4000 = 5,000 บาท 

46 หัวจายขึ้นไป 5,000 บาท (ทั้งน้ีคาธรรมเนียมรายปจะไมเกิน 5,000 บาท) 



-2- 

สูตรการคํานวณเงินเพ่ิม 

คาธรรมเนียมรายป x 3% x จํานวนวันที่คางชําระ (ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม 2554 จนถึงวันท่ีชําระ) ยกเวนวันที่ 28 หรือ 

29 กุมภาพันธ เปนวันหยุดทําการหรือตามประเพณีใหนับต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม เปนตนไป 

กรณีคํานวณเงินเพ่ิมคาธรรมเนียมประกอบการคารายป 2554 

ตัวอยาง เชน สถานีบริการมาตรา 11 มหีวัจาย 7 หัวจาย มาชําระคาธรรมเนียมในวันที่ 11 เมษายน 2554  

การนับจํานวนวัน (เดือน มี.ค.54 เทากับ 30 วัน + เดือนเม.ย. อีก 11 วัน) รวมเปน 41 วัน 

คาธรรมเนียมประกอบกิจการรายป (สําหรับ 7 หวัจาย เทากับ 1,200 บาท) 

วิธีคํานวณ 

- เงินเพิ่มคาธรรมเนียมประกอบกิจการ  =  1,200 x 3% x 41  =  49.20 บาท 

          รวม  คาธรรมเนียมรายป + เงินเพิ่ม       1,200 + 49.20 = 1,249 บาท  

กรณีคางชําระคาธรรมเนียมประกอบกิจการคารายป 2553 และป 2554 

ตัวอยาง เชน สถานีบริการมาตรา 11 มหีวัจาย 7 หัวจายมาชําระคาธรรมเนียมในวันที่ 11 เมษายน 2554 

ในป 2553 การนับจํานวนวัน (เริ่มจาก มี.ค. – ธ.ค.53   =  300 วัน) (ม.ค.-11 เม.ย.54 = 101 วัน) รวมเปน 401 วัน 

คาธรรมเนียมรายปมีหัวจาย 7 หวัจาย เทากับ 1,200 บาท 

เงินเพิ่ม   1,200 x 3% x 401  =  481.20 บาท 

         รวม  คาธรรมเนียมรายป + เงินเพิ่ม       1,200 + 481.20 = 1,681 บาท  

ฉะน้ันสถานีบริการจะตองชําระคาธรรมเนีมรายป 2553 และ ป 2554 ดังน้ี 

ป 2553 =1,200 x 3% x 401  =  481.20 บาท (1,200 + 481.20 = 1,681 บาท) 

ป 2554 =1,200 x 3% x 41  =  49.20 บาท (1,200 + 49.20 = 1,249 บาท) 

         รวมคาธรรมเนียมรายปท่ีตองชําระในป 2553 และป 2554 = 2,930 บาท 
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