
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขออนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
 
๑. ขอบเขตการให้บริการ 

ความหมายของค าว่า “อาคาร” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
          ๑. ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือส่ิงก่อสร้างอื่นใดซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือ
เข้าใช้สอยได้ 
          ๒. อัฒจันทร์ หรือส่ิงก่อสร้างอันเป็นท่ีชุมชนของประชาชน                               
          ๓. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้วก าแพง หรือ
ประตูท่ีสร้างขึ้นซึ่งติดต่อกับท่ีสาธารณะ หรือสร้างให้บุคคลท่ัวไปใช้สอย               
          ๔. ป้ายท่ีติดต้ังไว้เหนือท่ีสาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักเกินสิบกิโลกรัม กับ
ป้ายท่ีติดต้ังห่างท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นและมีขนาดเกินครึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักเกินสิบ
กิโลกรัม รวมท้ังป้ายท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายท่ีส่วนต่าง ๆ ของอาคารหรือ
หลังคา                                            
          ๕. พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น เพื่อจอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์              
          ๖. ส่ิงก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ท่ีก าหนดตามกฎกระทรวง 
 
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
 

ลักษณะอาคารท่ีต้องขออนุญาต  
๑. สร้างอาคารขึ้นใหม่ 
๒. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้วดังนี้ 
     ๒.๑ เปล่ียนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเปล่ียนโครงสร้าง 

ของอาคารที่เป็นวัสดุอื่น โดยเปล่ียนวัสดุ ขนาด จ านวน หรือชนิดของเดิม 
           ๒.๒ เปล่ียนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมน้ าหนักให้โครงสร้างของอาคารเกิน
ร้อยละ ๑๐ 
           ๒.๓ ลดหรือขยายเนื้อท่ีของช้ันหนึ่งช้ันใดหรือหลังคาเกินกว่า ๕ ตารางเมตร 
           ๒.๔ เพิ่มหรือลดจ านวนเสา หรือคาน 

๓. ก่อสร้างดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาต 
           ๓.๑ ระยะท่ีต้ังของอาคารถึงขอบเขตท่ีสาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตเกิน 
ร้อยละ ๒๐ หรือเปล่ียนแปลงผังบริเวณ 
         

 



  ๓.๒ สัดส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้รับอนุญาตเกินร้อยละ ๕ 
          ๔. รื้อถอนเคล่ือนย้ายอาคาร 

๕. ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้ 
๖. ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกรถ ตามมาตรา ๘ (๙) เพื่อการอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

  
   กองช่าง 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร         
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 
 



๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
   
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของท่ีดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของท่ีดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ ๓ ชุด 
  - ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง จ านวน ๑ ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ) 
  - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจลงช่ือแทน นิติบุคคล ท่ีขออนุญาตท่ี
ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 
 

๒. การเตรียมหลักฐานที่เก่ียวข้องเฉพาะเร่ือง 
  
  - หนังสือยินยอมจากเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของท่ีดิน)  
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
  - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว(กรณีท่ีอยู่ในข่าย
ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
  - รายการค านวณ ๑ ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
  - แบบระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ ) 
  - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรท่ีดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  - แผนผังโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรท่ีดิน) 
  - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมท่ีได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จ านวน ๑ ชุด (กรณีดัดแปลง
อาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. ค่าธรรมเนียม 
 
     ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

  

 
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท 
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท 
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท 
- ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้ ฉบับละ ๒๐ บาท 
- ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท 
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๕ บาท 
 

 

     ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 

  

 
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท 
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท 
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท 
- ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย ฉบับละ ๑๐ บาท 
 

 

  

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง
หรือส าหรับส่วนท่ีมีการดัดแปลงดังนี้ 
     ๑. อาคารไม่เกิน ๒ ช้ัน สูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตร.ม. ละ ๕๐ สตางค์ 
     ๒. อาคารไม่เกิน ๓ ช้ัน และสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๑๒ บาท 
     ๓. อาคารสูงเกิน ๓ ช้ัน หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๔ บาท 
     ๔. ป้าย ตร.ม. ละ ๔ บาท    
   

 

 
๖. การรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  โทรศัพท์ 0 7553 3111 ต่อ 13  หรือท่ีเว็บไซต์ www.kamlone.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  
 

ตัวอย่างใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
แบบ ข ๑ 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร      เลขท่ีรับ.….01../…๒๕๕๗….. 
ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ืนถอนอาคาร                                           วันท่ี…..1  มีนาคม  ๒๕๕๗..... 
         ลงช่ือ…………………….. 
                           เขียนท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
       วันท่ี….1.. เดือน....มีนาคม..พ.ศ…๒๕๕๗...
 ข้าพเจ้า..นางมะล ิ คนดี…………..เจ้าของอาคาร  หรือ ตัวแทนเจ้าของอาคาร   อยู่บ้านเลขท่ี 99/99
ตรอก/ซอย…-…...ถนน ลานสกา – คีรีวง หมู่ท่ี...5….ต าบล/แขวง….ก าโลน….อ าเภอ/เขต.ลานสกา..      
จังหวัด  นครศรีธรรมราช 
 เป็นนิติบุคคลประเภท………-…..จดทะเบียนช่ือ………………………………-………………………………………
เลขท่ีทะเบียน……………-………….. มีส านักงานต้ังอยู่ท่ี ……………..-……………ตรอก/ซอย..…………….-….…………. 
ถนน………-……… หมู่ท่ี……..-……ต าบล/แขวง……..-………. อ าเภอ/เขต………..-…….. จังหวัด………………………... 
โดย……………….-……………… ผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล 
 ผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขท่ี………99/99…………… ต่อพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑  ท าการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้นถอนอาคาร / ท่ีบ้านเลขท่ี..…….-…......ตรอก / 
ซอย….…...…….ถนน ลานสกา – คีรีวง หมู่ท่ี..…5….ต าบล….…ก าโลน……….. อ าเภอ……ลานสกา…..…….
จังหวัด.…นครศรีธรรมราช…..…..…..โดย...นางมะลิ  คนดี……...เป็นเจ้าของอาคารในท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี/
น.ส.๓ ก .เลขท่ี/ส.ค.๑เลขท่ี…12345...... เป็นท่ีดินของ……นางกุหลาบ  ดีจัง…………………………………. 
          ข้อ ๒  เป็นอาคาร 

(1) ชนิด………..ปูนชั้นเดียว..……. จ านวน ...….……๑…หลัง…..…….…..เพื่อใช้เป็น…ที่อยู่อาศัย………… 
โดยมีท่ีจอดรถ  กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน……………-…………….. คัน 

(๒) ชนิด………………-……………….. จ านวน ……………-………………… เพื่อใช้เป็น………………………… 
โดยมีท่ีจอดรถ  กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน…………-……………….. คัน 

(3) ชนิด………………-……………….. จ านวน ………………-…………….. เพื่อใช้เป็น……………-…………… 
โดยมีท่ีจอดรถ  กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน……………-…………….. คัน 
 ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการท่ีประกอบแบบแปลน  และรายการแบบแปลนท่ียื่นมาพร้อมนี้ 
 ข้อ ๓  มี…นางมะลิ  คนดี…...เป็นผู้ควบคุมงาน……-………เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
 ข้อ  ๔  ก าหนดแล้วเสร็จใน………18๐…….. วัน  นับต้ังแต่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ  ๕  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

(1) แบบผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน ……๓…ชุด  ชุดละ….๑๐… แผ่น 
(2) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน ………-………… แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ  

หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร  และวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหรือหนังสือรับรองจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลท่ีออกให้

ไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือท่ีแสดงว่าเป็นผู้จัดการ  หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล  (กรณีท่ีเป็นนิติ

บุคคลผู้ขออนุญาต)   



(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ  และค านวณอาคาร  จ านวน……-……ฉบับ 
พร้อมท้ังส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  วิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม 
จ านวน……-…… ฉบับ  (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์  หรือ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี / น.ส. ๓ ก./ ส.ค.๑  เลขท่ี……12345……. จ านวน..๑..
ฉบับ 

หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน จ านวน...........1..............ฉบับ 
 (๘)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๓  จ านวน.........1...........ฉบับ 

(๙)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จ านวน......-......ฉบับ พร้อมท้ังส าเนาใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน.........-.......ฉบับ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน......-.......ฉบับ และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน
.....-.....ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
      (๑๐)  เอกสารอื่น  (ถ้ามี) 

      ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
      ๒. ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

 
(ลงช่ือ)      มะลิ  คนดี     ผู้ขออนุญาต 
            (นางมะลิ  คนดี)  

หมายเหตุ (๑)  ข้อความใดท่ีใช้ไม่ได้ให้ขีดฆ่า 
  (๒)  ใส่เครื่องหมาย ในช่องหน้าข้อความท่ีต้องการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า  จะขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี……-….  
เดือน …………..-……………..  พ.ศ………-………….. 
 ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………-…..…….  เป็นเงิน………-……..บาท ……-…..ส.ต. 
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบแปลน………….-………………ตารางเมตร         เป็นเงิน………-..…..บาท……-..…ส.ต. 
รวมท้ังส้ิน…………-……. บาท ……-……. ส.ต. (……-……….) 
 ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี……-…. เลขท่ี ……-………… ลงวันท่ี…-…. เดือน…….…-…….. พ.ศ……..-…... 
ออกใบอนุญาต เล่มท่ี………-……. ลงวันท่ี ……-…….  เดือน …………-……… พ.ศ…………….-……………… 
 
        (ลงช่ือ)………………………………………. 
         (…..............................…..) 
           ต าแหน่ง .................................. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขออนญุาตขดุดนิและถมดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 

 
 

 
 
๑. ขอบเขตการให้บริการ 

สาระส าคัญของกฎหมาย กฎหมายขุดดินและถมดิน คือ พระราชบัญญ ัติการขุด ด ินและถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นกฎหมายท่ีต ้องการ กำหนดการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการข ุดดินและถมดินใน พ้ืนท่ีท่ีท าการ
กอ่สรา้งท่ีอยูอ่าศัย หรือเพ่ือกิจการอ ื่น อย่างกว้างขวางให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยแก่ช ีวิต ทรัพย์ส ิน ของประชาชนท่ัวไป 

 

พื้นท่ีบังคบใช้กฎหมายว่าด้วย การขดุด ินและถมดิน 
มาตรา  ๓ พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องท่ีดังต ่อไปนี ้

(๑)  เทศบาล 
(๒)  กร ุงเทพมหานคร 
(๓)  เมืองพัทยา  
(๔)  องค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นอ ื่นตามท่ีม ีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
(๕)  บร ิเวณท ี่ม ีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ บังคับกฎหมายว่าด้วยควบค ุมอาคาร 

(๖)  เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว ่าด้วยการผังเมือง 

 

การถมดิน 
มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค ์จะท าการถมดินโดย 

ความสูงของเนินดินเกินกว่า ระดับท่ีดินต่างเจ ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมี พ ื้นท่ีของเนินด ินไม่เก ินสองพันตาราง 
เมตร หรือมีพ ื้นท่ีตามที่เจ ้าพนักงาน ท้องถ ิ่นประกาศก าหนด ต ้องจ ัดให ้มีการ ระบายน้ า เพียงพอท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดความ เดือดร ้อนแก่เจ้าของท่ีด ินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือ บ ุคคลอื่นพ ื้นท่ีท่ีเจ ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กำหนดตามวรรคหน ึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
การถมด ินท ี่มีพ ื้นท ี่เก ินสองพ ันตารางเมตร  

หรือมีพ ื้นท ี่เก ินกว ่าที่เจ ้าพนักงานท้องถ ิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบาย
น้ าตามวรรคหนึ่ง ต ้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 
 
 
 



๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 

การขุดดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย 

- มีการขุดดินลึกเกิน ๓.๐๐ เมตร 

- มีการขุดดินท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (๖ ไร่ ๑ งาน) 

- ขุดดินลึกเกิน/พื้นท่ีปากบ่อเกินกว่าท่ี จพถ.ก าหนด 
 

ข้อยกเว้นการบังคับใช้ 

- ขุดบ่อน้ า พื้นท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔ ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง 

- มีให้บังคับการขุดดิน ถมดินท่ีมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว 

- การท าฐานรากของอาคาร 

- การท าก าแพงกันดิน 

- การขุดคลองของกรมชลประทาน 
 

ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย 
- มีการถมดินลึกสูงกว่าท่ีดินข้างเคียงและพื้นท่ีมากกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (๑ ไร่ ๑ งาน) 
- หรือพื้นท่ีเนินดินตามท่ี จพถ. ก าหนด(ต้องท ารางระบายน้ าพอท่ีจะไม่ท าให้น้ าท่วมท่ีดินข้างเคียง

หรือบุคคลอื่น) 
 

ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินแต่ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมาย 
- มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าท่ีดินข้างเคียงและพื้นท่ีน้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (๑ ไร่ ๑ งาน) 

(ต้องท ารางระบายน้ าพอท่ีจะไม่ท าให้น้ าท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ

  
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  

        
                                                      

      . . .                . . 2543 
 

 

-    าหน า   ร บ ร  อง

-    ง อกสาร  ิ   ติ 

  ว น

- ตรว  อกสาร    ออน  าต 

- ตรว ส าน       ออน  าต 

-  สนอ   า น กงาน  อง ิ น

        อออก บร บ   ง 

  ว น

-    ง    ออน  าต า  าร   

  ค่า รร  น    บร บ   ง

- ออก บร บ   งการ    ิน    ิน

  ว น

 
 
 



๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 

- แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณ 
ข้างเคียงพร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
- ส าเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีมีการมอบอ านาจ

ให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
- รายการค านวณ 
- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมส าเนาบัตรอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
- ส าเนาโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/สค.๑ ท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน ถ่ายส าเนาหน้าหลังเท่า 

ฉบับจริง 
- หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา 
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม(เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
- เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ 

 

 
๕. ค่าธรรมเนียม 

 
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

 
บทลงโทษ(ม.๓๕) ขุดด ิน&ถมดนิโดยไมม่ีใบรบัแจ้ง 

จ าค ุก ๑ ปี / ปร ับ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
๖. การรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์ก ารบ ริหารส่ วนต าบลก า โลน  โทรศัพท์  0  7553 3111 ต่อ  13   ห รือที่ เ ว็ บ ไซ ต์ 
www.kamlone.go.th 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บ   งการ    ิน/   ิน ตา  ร รา บ     ต   
การ    ิน ล    ิน  . .      

      …................................................... 

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

.        ............................ .........              
(......................................) 

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

        …................................................. 
       ............     ......................................... . .................... 

        ................................................................................................................                /           
              .........................    /   ....................................   ..................................................       .............................. 
    /    .......................................     /   ...........................................        ................................................................   
            ........................................        .......................................... 

                           /          /    .............                   /     ..................          
              / . . / . .  / . .       ..........................................................                                                    
......................................      ..................       ........    /    ...     ...     /   ....      ...        ...             
             .......                           .......   .................................................................................                     
                    .....................        ......................................................................................                        
   .......................................................................                           
 
  า    า    นบ อกสารหล ก านต่าง    า  ว  ล  ว  ค  อ 

                                                                                   

                                                                         ...........     

                                                                     ...........     

                                                                               

                                                                                            
                                                                                           

                                                 /                                          /          

                                 
                                                                                                  /       

                                                                                      

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

                 (     )........................................................................................................ 
                                                                /       
 

ห า  หต  (              )...................................................       
( )                            
( )                  /                                                                                                  
 
 

๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขอติดตั้งมาตรวัดน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบตัิงาน 

การขอติดตั้งมาตรวัดน้ า 
 
 

 
 
๑. ขอบเขตการให้บริการ 
     

การขอใช้น้ าประปา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  ๖  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน  และนายอ าเภอ  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยการใช้น้ าประปาองค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  นับแต่วันถัดจากวันประกาศ
โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

ข้อ  ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบัญญัติหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“องค์การบริหารส่วนต าบล”   หมายความถึง   องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”   หมายความถึง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
“การประปา”   หมายความถึง   ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดให้มีข้ึนเพื่อให้บริการ

ประชาชนในพื้นท่ีและรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการบริหารกิจการไป
พลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการน ากิจการประปาหมู่บ้านไปด าเนินการบริหารกิจการเอง 
 “ผู้ใช้น้ าประปา”   หมายความถึง   บุคคลท่ีได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือผู้ท่ีเคยยื่นความประสงค์และท าสัญญาขอใช้น้ าประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว 
 “พนักงานจดมาตรวัดน้ า   หมายความถึง   เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีหน้าท่ีจดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา 
 “พนักงานผลิตน้ าประปา”   หมายความถึง   เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา   จัดหาน้ าสะอาด   บริการประชาชนผู้ใช้น้ าประปาและตรวจสอบซ่อมแซม   
บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 “การงดจ่ายน้ า”   หมายความถึง   การท่ีกิจการประปา งดจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า จะเป็น
ด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 
 “มาตรวัดน้ า”   หมายความถึง   เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการประปาได้ติดต้ังให้กับผู้ใช้น้ าเพื่อวัด
ปริมาณน้ า 



 

 
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
 

ผู้ต้องการใช้น้ าประปา ติดต่อขอแบบค าขอใช้น้ าประปา ได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนในวัน
และเวลาราชการ โดยกรอกแบบค าขอให้ถูกต้อง แล้วยื่นแบบค าขอพร้อมด้วยหลักฐานท่ีกองช่าง อบต.ก าโลน  

เมื่อท่านยื่นค าขอใช้น้ าประปาตามแบบฟอร์มค าร้อง ท่านต้องช าระเงินในการติดต้ังวางท่อประปา 
ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะเดินทางไป
ส ารวจสถานท่ี และ จัดท าแบบแปลนแผนผังพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ าทราบ
โดยเร็วที่สุด 

เมื่อผู้ขอใช้น้ าได้รับแจ้งประมาณการค่าติดต้ังประปาและน าเงินมาช าระ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน ก็จะด าเนินการ ติดต้ังประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าของ อบต.ก าโลนต่อไป ในส่วนท่อและ
อุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ า ผู้ขอใช้น้ าจะต้องด าเนินการเอง การติดต้ังอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ า ต้องเป็นไปตาม
รูปแบบท่ี อบต.ก าโลน ก าหนดและผู้ขอใช้น้ าจะต้องติดต้ังเองให้แล้วเสร็จก่อนท่ี อบต.ก าโลนจะไปติดต้ังมาตร
ให้แก่ผู้ขอใช้น้ า ท้ังนี้อาจขอให้ อบต.ก าโลน ติดต้ังส่วนหลังมาตรวัดน้ า โดยผู้ขอใช้น้ าจะต้องช าระค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในส่วนนี้เอง  
 
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาในการขอใช้น้ าประปา 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง/แจ้งเอกสารเพิ่มเติม 
    

 
ตรวจเอกสารที่ขออนุญาต/ส ารวจพื้นท่ี/ 

                                                 ประเมินค่าใช้จ่าย 
 
 

แจ้งผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมฯ/ 
ท าสัญญาการใช้น้ าประปา 

 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ า 
 
 
 
 
 



๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 

     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
๕. ค่าธรรมเนียม 
 
    * อัตราค่าน้ าประปา 
           จ านวนน้ าท่ีใช้ ๐-๓๐ ลบ.ม.  คิดลูกบาศก์เมตรละ        ๔ บาท 
            จ านวนน้ าท่ีใช้ ๓๐ ลบ.ม. ขึ้นไป  คิดลูกบาศก์เมตรละ  ๔ บาท 
 
    * อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปา 
        ๑.ค่าส ารวจต่อมาตรวัดน้ า ๑ เครื่อง   ๒๐ บาท 
           ๒.ค่ามาตรวัดน้ า ก าหนดราคาตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 
                 ขนาด  ½ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๔๐๐ บาท 
                ขนาด  ¾ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๖๐๐ บาท 
                ขนาด  ๑ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๕๐๐ บาท 
             ๓.ค่าแรงในการติดต้ัง       ฟรี 
 
๖. การรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์ ก ารบ ริหารส่ วนต าบลก า โลน   โทรศัพท์  0  7553  3111  ต่อ  13   หรื อ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.kamlone.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  

แบบค าขอใชน้้ าประปา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลก าโลน 

                                                                        
เลขที่............../............... ข้อ  ๑.    (         )  ขอติดต้ังมาตรวัดน้ า  

ข้อ  ๒.    (         )  ขอวางท่อ 
      ข้อ  ๓.    (         )   ขอใช้น้ าประปาชั่วคราว 

       ข้อ  ๔.    (         )   ขอโอนประเภทการใช้น้ า 
ข้อ  ๕.    (         )   อื่น ๆ .............................. 

เขียนที่     องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
     วันที่...............เดือน...................................พ.ศ……............. 

 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........... .............. 
ถนน.............................ซอย....................ต าบล..........................อ าเภอ...........................จังหวัด. ................................... 
โทรศัพท์.....................................บัตรประจ าตัว..........................................เลขที่.................... ....................................... 
วันหมดอายุ...................................................... 
 มีความประสงค์จะด าเนินการตามข้อ............................................ส าหรับบ้านเลขที่............................ ............ 
หมู่.........................สถานที่ใกล้เคียง...................................................โดยมีการต่อท่อภายในขนาด   Ø....................น้ิว   และมี
ก๊อกน้ าขนาด  Ø.....................น้ิว   จ านวน.............................ก๊อก 

 ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ในการส ารวจและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เกี่ยวกับการขอใช้น้ าประปาทุกประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ชี้แจงข้อก าหนด ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วในการด าเนินการติดต้ังน้ี ข้าพเจ้าได้วางเงินมัดจ าค่าติดต้ังตามที่การประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลนได้ก าหนด  หากข้าพเจ้าไม่น าเงินมาช าระภายใน  ๖๐  วัน นับต้ังแต่วันที่การประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลน  ออกหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้ามาช าระเงินค่าติดต้ัง ข้าพเจ้ายินดีให้รับเงินมัดจ าดังกล่าว 

เอกสารประกอบการย่ืนค าขอ 
๑.  บัตรประจ าตัวประชาชน  (     ) 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   (     )  (ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใช้น้ าประปา 
๓.  หลักฐานอื่น ๆ ……………………. (     )             (............................................) 
******************************************************************************************** 

ใบรับค าขอ  (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
   ได้รับค าขอเลขที่..............................จาก.............................................................................................  
เมื่อวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ.................................ไว้แล้ว  

ลงชื่อ..................................................ผู้รับค าขอ 
                                                                   (................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขออนญุาตประกอบกิจการน้ ามนัเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การขออนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

 
 
 
๑. ขอบเขตการให้บริการ 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 

สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

.................................................... 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง 

และวรรคสอง ข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ 
กิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
ส่วนที่ ๑ 
น้ ามัน 

ข้อ ๒ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามข้อ ๔๓ (๑) - (๔) ของ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม 
เอกสารและหลักฐาน ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้นต้ังอยู่ 
ข้อ ๓ ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามข้อ ๔๔(๑)-(๙) 

ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบค าขอ พร้อมเอกสารและ 
หลักฐาน ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 



 
 
(๑) ผู้ประกอบกิจการคลังน้ ามัน สถานีบริการน้ ามันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน้ ามัน 

ทางท่อ ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะท่ีสาม สถานีบริการน้ ามันประเภท ก 

สถานีบริการน้ ามันประเภท ข สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ 
ลักษณะท่ีสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(๓) ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ก สถานีบริการน้ ามันประเภท ข 
สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะท่ีสอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะท่ีสอง ในเขตจังหวัดอื่น 
นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการนั้น 
ต้ังอยู่ 

 (๔) ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะท่ีสาม ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขต 
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานพลังงานจังหวัด 

(๕) ผู้ประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะท่ีสาม คลังน้ ามัน ระบบการขนส่ง 
น้ ามันทางท่อ เฉพาะในส่วนของน้ ามันดิบท่ีอยู่ในก ากับดูแลของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติในเขตกิจการปิโตรเลียม 
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.๒๕๑๔ ให้ยื่น ณ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

(๖) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน ประเภทรถขนส่งน้ ามันชนิดรถบรรทุกท่ีจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

(๗) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน ประเภทรถขนส่งน้ ามันชนิดรถบรรทุกท่ีจดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ส านักงาน 
พลังงานจังหวัด 

(๘) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามัน ประเภทรถขนส่งน้ ามันชนิดรถกึ่งพ่วงและรถขนส่ง 
น้ ามันท่ีใช้เติมน้ ามันให้อากาศยานภายในสนามบินและรถไฟขนส่งน้ ามัน ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

(๙) ผู้ประกอบกิจการถังขนส่งน้ ามันท่ีผลิตขึ้นนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
น้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๔ แบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง แบบใบอนุญาต 
แก้ไขเปล่ียนแปลง แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบค าขอโอน 
ใบอนุญาต ของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๓ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ 
(๒) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับระบบการขนส่ง 

น้ ามันทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ท 
(๓) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับถังขนส่งน้ ามัน 

ให้ใช้แบบ ธพ.น.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๒ 
(๕) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๓ 



(๖) แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ 
ธพ.น.๔ หรือ ธพ.น.๔ท หรือ ธพ.น.๔ข แล้วแต่กรณี 

(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ 
ธพ.น.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปล่ียนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 

(๘) แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๕ 
(๙) แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.น.๖ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

ข้อ ๕ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามข้อ ๔๓ (๕) - (๗) ของ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการ 
ประกอบกิจการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ ส านักงานพลังงานจังหวัด 

ข้อ ๖ ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตาม ข้อ ๔๔ 
(๑๐) - (๑๘) ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ 

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบค าขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานพลังงานจังหวัด 

ข้อ ๗ แบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง แบบใบอนุญาต 
แก้ไขเปล่ียนแปลง แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบค าขอโอน
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ 
(๒) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับระบบการ 

ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ท 
(๓) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับถังขนส่งก๊าซ 

ปิโตรเลียมเหลว ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๒ 
(๕) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใ ห้ใช้แบบ ธพ.ก.๓ 
(๖) แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๔ 

หรือ ธพ.ก.๔ท หรือ ธพ.ก.๔ข แล้วแต่กรณี 
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ 

ธพ.ก.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปล่ียนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
(๘) แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๕ 
(๙) แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ก.๖ 

 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
ก๊าซธรรมชาติ 

ข้อ ๘ ในการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามข้อ ๔๓ (๘) ของกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการ พร้อม 
เอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๙ ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามข้อ ๔๔ 
(๑๙) - (๒๓) ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การ 

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ทางท่อตามประกาศนี้ ให้หมายถึงใบอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎกระทรวง 
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๑ แบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง แบบใบอนุญาต 
แก้ไขเปล่ียนแปลง แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบค าขอโอน
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๙ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ 
(๒) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับระบบการ 

ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ท 
(๓) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ส าหรับถังขนส่ง 

ก๊าซธรรมชาติ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๑ข 
(๔) แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๒ 
(๕) แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๓ 
(๖) แบบค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๔ 

หรือ ธพ.ช.๔ท หรือ ธพ.ช.๔ข แล้วแต่กรณี 
(๗) แบบใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ 

ธพ.ช.๒ และเขียนหรือประทับตราความว่า “แก้ไขเปล่ียนแปลง” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 
(๘) แบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๕ 
(๙) แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ให้ใช้แบบ ธพ.ช.๖ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
(นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 



๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
 

ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ควบคุมน ้ามันเช้ือเพลิง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
ก าหนด ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญในการก ากับดูแลภารกิจท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนภายใต้การประสานงานร่วมกันกับกรมธุรกิจพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที่  กิจกรรมที่ถ่ายโอน  

 
ผู้ด าเนินการ  

๑  การตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก ่ 
- สถานที่เก็บรักษาน ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที ่๑  
(ร้านจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิงรายย่อย)  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒  การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา  
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่  
(๑) สถานที่เก็บรักษาน ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที ่๒  
(โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร)  
(๒) สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที ่๑  
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)  
(๓) สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง  
(ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)  
(๔) สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที ่๑  
(สถานีบริการทางน ้าขนาดเล็ก)  
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

3  ๓.๑ การอนุญาตก่อสร้าง  
๓.๑.๑ การเห็นชอบให้ท าการก่อสร้าง  
(๑) การรับเรื่องขออนุญาต  

- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการย่ืนเรื่อง  
(๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต  

- แจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานกรณีอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร 
หรือส านักงานพลังงานจังหวัดกรณี อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกร่วมกัน  
- เมื่อตรวจสถานที่ถูกต้องแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อม ส่ง
เรื่องราวการขออนุญาตพร้อมแบบก่อสร้างและรายการค านวณ
ทั้งหมดไปให้ กรมธุรกิจพลังงานหรือส านักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่
กรณี เพ่ือตรวจสอบให้ ความเห็นชอบ  
(๓) ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการค านวณ  
- เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือ ส านักงาน
พลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ินทราบ  
(๔) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ท าการก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

   



 
 
 
 

ล าดับที่ กิจกรรมที่ถ่ายโอน 
 

ผู้ด าเนินการ  
 

 3.1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
(๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย  
- เมื่อได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขอ อนุญาต
ที่ได้ติดต้ังถัง ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วให้แจ้งให้กรมธุรกจิพลังงาน
หรือ ส านักงานพลังงานจังหวัดทราบ ภายใน ๓ วัน  
(๒) ตรวจสอบและทดสอบถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น ้ามันเชื้อเพลิง  
- เมื่อได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว กรมธุรกิจพลงังานหรอื ส านักงาน
พลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทราบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๓.๑.๓ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
- รับแจ้งขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การขออนุญาต  
- ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย  
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
 
 
 
 
 

 

 ๓.๔ การโอนใบอนุญาต  
(๑) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต  
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน  
(๒) การออกใบอนุญาต  
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
- เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งส าเนา 
ใบอนุญาตใบโอนให้กรมธุรกิจพลังงานหรือส านักงานพลังงานจังหวัด
ทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน ๕ วัน เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน  
 

 

 ๓.๕ การตรวจตรา  
- การตรวจตราร่วมกันให้เป็นไปตามแผนการตรวจตราท่ีกรมธุรกิจ
พลังงาน หรือส านักงานพลังงานจงัหวัดแล้วแต่กรณีก าหนด  
 

 

 ๓.๖ ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน ้ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และ
อุปกรณ์ ตามวาระ  
- เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ขอให้ทดสอบระบบความปลอดภัย  
- ด าเนินการตามข้อ ๓.๑.๒  
 

 



๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 



๔. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหลักฐานที่ใชป้ระกอบค าขอรับใบอนุญาต 
 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 

๒.หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ 

๓.ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน O โฉนดท่ีดิน O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อื่นๆ 
……………….................. 

๔. ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน หรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 

๕. ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
๖. แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ 

ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิงระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภยั แบบ
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และส่ิงปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ชุด 

๗. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด 
๘. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุม 
๙. ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าทางเช่ือมถนนสาธารณะ หรือทาง

หลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตให้ท าส่ิงล่วงล้ าล า
น้ า (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

๑๐. ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกนัภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

๑๑. อื่นๆ (ถ้ ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามข้อ ๔๔ ใบแทนใบอนุญาต  
การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน หรือระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ และการต่ออายุใบอนุญาต  ให้เรียก
เก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๓) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน หรือถังน้ ามันเพื่อเก็บน้ ามัน ภายในสถานีบริการ

น้ ามัน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ ามันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 
(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  

๒๐๐ บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลางปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมใน 
อัตรา ๒๕๐ บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมากปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  
๓๐๐ บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๔) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน หรือถังน้ ามันเพื่อเก็บน ้ามัน นอกสถานีบริการน้ ามัน 
ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ ามันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  
๔๐๐ บาทปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลางปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมใน 
อัตรา ๖๐๐ บาทปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมากปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  
๘๐๐ บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันซึ่งไม่รวมถึงถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
น้ ามันและปริมาตรของถัง ดังต่อไปนี้ 

 (ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อยปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๔๐๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 
ถังละ ๖๐๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

 
 
 



(ค) น ้ามันชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๘๐๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร ยกเว้นน้ ามันดิบหรือส่ิงอื่นท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการกล่ัน
หรือผลิตน้ ามัน ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้
คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องส าหรับใช้เก็บน ้ามัน 
ชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับถังเก็บน้ ามันนี้ในอัตรา 
ของถังเก็บน้ ามันชนิดท่ีไวไฟมากท่ีสุด 

(๖) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ ามันและปริมาตรของ
ถัง ดังต่อไปนี้ 

(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๒๐๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 
ถังละ ๒๕๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ  
๓๐๐ บาท ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ 
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
   (ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องส าหรับ 
ใช้เก็บน้ ามันชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับถังเก็บน้ ามันนี้
ในอัตราของถังเก็บน้ ามันชนิดไวไฟมากท่ีสุด 

(๗) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ ามันท่ีมีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม 
ในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท 

(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่อ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท 
(ข) ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาตร  

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
(๙) การต่ออายุใบอนุญาต ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 

แล้วแต่กรณี 
 
๖. การรับเร่ืองร้องเรียน 
 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  โทรศัพท์ 0 7553 3111 - 13  หรือท่ีเว็บไซต์ www.kamlone.go.th 
 
 
 
 



๗. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  
 

แบบ ธพ.น.๑ 
 ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

กรมธุรกิจพลังงาน                                                                      
เรียน อธบิดกีรมธรุกิจพลังงาน / ........................................             วันท่ี.......... เดือน.................. พ.ศ. .............. 
ค าแนะน าในก ารกรอกแบบค าขอรบัใบอนญุาต 
๑) ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ท่ีตรงกับความเปน็จริง 
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเสน้ประ 
ส่วนที ่๑: ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ขอรบัใบอนญุาต 
๑. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐  บุคคลธรรมดา ☐  นติิบุคคล 
๑.๒ ชื่อผูข้อรับใบอนญุาต...........…………………………………………………………………………………………………………………........... 
๑.๓ เลขประจ าตัวประช าชน หรือเลขทะเบียนนติิบุคคล 
๑.๔ ท่ีอยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
เลขท่ี …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมู่ท่ี …..............……. 
ซอย …….…….......……….........…….…….. ถนน ………...............................ต าบล/แขวง ………..............………….…………………… 
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..รหัสไปรษณีย์ ……….…...............…………………… 
โทรศัพท์ ………………….….....ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..….ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….…………………… 
e-mail …………......…………………………………………………… website ……..…..…………………..………………………….………….…. 
๒. สถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ.................…………………………………...................................................................................................... 
เลขท่ี …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมู่ท่ี …..............……. 
ซอย …….…….......……….........…… ถนน ……….......................................ต าบล/แขวง ………..............………….…………………… 
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………...รหสัไปรษณีย์ ……….…...............…………………… 
๓. ผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ ค าน าหน้า………………………ชื่อ
..........………………………………………………….……....…………… 
เลขท่ี …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….………………หมู่ท่ี …..............……. 
ซอย …….…….......……….................ถนน ……….......................................ต าบล/แขวง ………..............………….…………………… 
อ าเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....…………รหสัไปรษณีย์ ……….…...............……………………….. 
โทรศัพท์ ………………….…......….ต่อ …………...…. โทรส าร …....…..…….…..ต่อ ……….……มือถือ…….….…….……………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………...................................................................................................... 
๔. ผูต้ิดต่อประสานงาน 
☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ ค าน าหน้า.………………………ชื่อ..........…………………………………………….……....………… 
โทรศัพท์ ………………….…......…..ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…ต่อ ……….……… มือถือ…….….…….………………… 
e-mail ……………….…………………………………………………...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒: เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอรบัใบอนญุาต 
๕. เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ประกอบค าขอรบัใบอนญุาต 
☐ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนติิบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกนิ ๖ เดือน (กรณีนติิบุคคล) 
☐ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 
☐ ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดนิ O โฉนดท่ีดนิ O น.ส.๓ O น.ส.๓ก O ส.ค.๑ O อ่ืนๆ 
………………................................. 
☐ ส าเนาเอกสารแสดงว่าผูข้อรับใบอนญุาตมสีิทธิใชท่ี้ดิน หรือหนังสือยินยอมใหใ้ช้ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบท่ีดนิดังกลา่ว 
☐ ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
☐ แผนผังโดยสังเขป แผนผังบรเิวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามัน ระบบ
ท่อดับเพลิงระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นริภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณ ีจ านวน ๓ ชุด 
☐ รายการค านวณความมัน่คงแข็งแรงและระบบท่ีเกีย่วข้อง จ านวน ๑ ชุด 
☐ หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิช าชพีวิศวกรรมควบคุม 
☐ ส าเนาหนังสืออนญุาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีไดร้ับอนุญาตท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคล หรือส าเนาหนังสืออนญุาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีไดร้ับอนุญาตให้ท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ให้น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออกใบอนญุาต) 
☐ ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย แก่ผู้ไดร้ับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (ให้น ามาย่ืนก่อนพิจารณาออกใบอนญุาต) 
☐ อ่ืนๆ (ถ้ ามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๓: ลักษณะการประกอบกิจการ 
๖. รายการที่ขออนญุาต 
๖.๑ ข้อมูลภาชนะบรรจนุ้ ามัน 
 

ชนดิน้ ามัน ประเภทน้ ามัน ประเภทภาชนะ ขนาด จ านวน ปริมาตรรวม(ลติร) 
      
      
      
 

ปริมาตรรวม (ลิตร) 
ไวไฟน้อย  
ไวไฟปานกลาง  
ไวไฟมาก  

 
๖.๒ ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ ามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างตน้นีถู้กต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อ……………………………….………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                              (………………………………………………..) 

วันท่ี……… เดือน …………….. พ.ศ. ……………. 
 


